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Kullanım El Kitabı1 Sistem Tanımı
1.1 Genel bilgiler

Elektronik kam tasarımında kullanılan yöntem mekanik kamlarda kullanılandan çok
farklıdır. 
Mekanik çözümün aksine, elektronik kam makine çalışırken aşağıdaki optimizasyon
olanaklarını sunar:
• Yumuşak bir çalışma
• Maksimum hızlanma
• Salınım eğilimi
Burada, hareket profillerinden yola çıkarak bir eğri noktası tablosu oluşturulabilir. Master
ve slave hareketler arasındaki ilişkiler bu tabloda depolanabilir. Makine tasarımcısının
tüm teknik bilgisi bu eğri noktası tablosunun oluşturulmasında gereklidir.
Master hareket genelde 0 ile 360 arasında bir makine açısı olarak sunulur. Eğri
noktalarının sayısı bu makine açısı temel alınarak tanımlanır. Slave sürücünün master
sürücüye göre konumu bu eğri noktaları üzerinden tanımlanır. Elektronik kamın
hassasiyeti, bu eğri noktalarının sayısı ve bu noktalar arasında yapılan interpolasyon ile
belirlenir.

1.2 Kullanım Alanları
Elektronik kam özellikle aşağıdaki alanlarda ve uygulamalarda kullanılmaktadır:
• Ambalajlama endüstrisi
• Kaldırma düzenleri
• Raylı araçlar
• Ahşap işleme endüstrisi
• Depolama raf sistemleri
• Travers arabalar
• Otomatik malzeme taşınması
• Çok akslı sistemler
• Baskı makineleri teknolojisi

1.3 Elektronik kamın avantajları
• Kullanımı kolay kullanıcı arabirimi.
• Makineyi değiştirmeden çeşitli kam profilleri kullanma olanağı. Bu sayede ürün

değiştirmede makine donatım süreleri kısalır.
• Yönlendirilebilen bir proje planlaması ve kuplaj.
• Aşağıdaki makine faktörlerinin optimizasyonu:

– Yumuşak bir çalışma
– Maksimum hızlanma
– Salınım eğilimi

• Denetleme çalışmasında optimum diyagnostik olanağı.
• Master enkoder olarak sanal enkoder (yazılım sayacı) kullanılabilir.
• Senkronize sistem yolu (SBus) üzerinden master enkoder değiştirme olanağı

mevcuttur.
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1.4 Fonksiyonel Tanımlama
Elektronik kam terimi ile master ile slave sürücüler arasındaki tanımlanmış konumlar
açıklanmaktadır. Master sürücü fiziksel bir sürücü veya sanal bir master enkoder olabilir.
Master ve slave sürücü konumları arasındaki ilişki genelde 2 boyutlu bir grafik ile
belirtilmektedir. Bu grafiklerde master sürücünün konumları yatay eksene ve slave
sürücünün konumları da düşey eksene kaydedilir. Yatay düzlemdeki konum aralıklar
master çevrim, düşey düzlemdeki konum aralıkları da slave çevrim olarak tanımlanır.

Bu grafik genelde üç bölümden oluşur:
Master çevrim ve kuplaj çevrimi eğrisi
Kuplaj eğrisi ile slave sürücünün yumuşak bir şekilde senkronize olarak master
sürücüyü takip etmesi sağlanır. Kuplaj eğrisi maksimum 256 eğri noktasından oluşur ve
sadece bir defa gerçekleşir.
Temel eğrili master çevrim
Senkronizasyondan sonra slave sürücü master sürücüyü temel eğride girilen konum
noktalarına göre takip eder. Slave sürücü, master sürücü ile senkronizasyondan
ayrılana kadar çevrimsel olarak bu temel eğriyi takip eder. Bu işlem dekuplaj olarak
tanımlanır. 
Temel eğri maksimum 256 noktadan oluşur. Kuplaj eğrisi kullanılmak istenmediği
durumlarda ise 512 nokta tanımlanabilir.
Dekuplaj çevrimi ve dekuplaj eğrisi
Dekuplaj eğrisi ile belirli bir konumda temel eğriden çıkma olanağı vardır. Dekuplaj
çevrimi tamamlandığında, slave sürücü master sürücüye olan referans konumunu
kaybeder ve artık master sürücüyü takip etmez.

Resim 1: Elektronik kam profili

[1] Kuplaj çevrimi, bir kez gerçekleşir
[2] Master çevrimi, çevrimsel olarak devam eder
[3] Stop çevrimi, bir kez gerçekleşir

[4] Slave çevrimi
s1 Master mesafesi
s2 Slave mesafesi
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1.5 Elektronik Kamın Kontrolü
Elektronik kam IPOSplus® uygulama programındaki IPOSplus® değişkenleri üzerinden
kontrol edilir. Elektronik kamın tüm durumları elektronik kam kontrolü için ayrılmış olan
H370 – H452 arasındaki değişken aralığında görülüp ayarlanabilir (Bölüm "Elektronik
Kam Değişkenleri"). Elektronik kam ile ilgili tüm değişkenlere sembolik adlar verilmiştir.
Bu değişkenler Online yardımda kalın karakterlerle gösterilmektedir.
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2 Proje Planlaması
2.1 Bilgisayar ve Yazılım

"Elektronik kam" teknoloji işlevi SEW yazılımı MOVITOOLS’un bir parçasıdır.
MOVITOOLS için üzerinde aşağıdaki işletim sistemlerinden biri bulunan bir bilgisayar
gereklidir: 
• Windows® 95
• Windows® 98
• Windows® 2000
• Windows® NT 4.0
• Windows® XP

2.2 IPOSplus®-Compiler
Elektronik kam uygulama programı IPOSplus®-Compiler ile hazırlanmalıdır. Uygulama
programını hazırlamak için IPOSplus®-Assembler kullanılmamalıdır.
• Aşağıdaki cihazlarda IPOSplus® değişkenleri H00 ... H15 şebeke arızasından

etkilenmeyecek bir şekilde depolanabilir:
– MDS
– MDV
– MCV
– MCS

• IPOSplus® değişkenleri H00 ... H127  MOVIDRIVE® MCH ve MDX60/61B’de şebeke
arızasından etkilenmeyecek bir şekilde depolanabilir:

• Elektronik kam teknoloji işlevi seçildiğinde, IPOSplus® değişkenleri H370 ... H452
sadece elektronik kam kontrolü için ayrılmıştır.

2.3 Frekans inverteri
• Elektronik kam işlevi için teknoloji fonksiyonlu bir enkoder, geribeslemeli bir

MOVIDRIVE® veya MOVIDRIVE® compact gereklidir. Ayrıntılı bilgi için
MOVIDRIVE® ve MOVIDRIVE® compact dokümanlarına bakılabilir.

• Elektronik kam sadece CFC veya SERVO modlarında gerçekleştirilebilir. Elektronik
kam VFC modunda gerçekleştirilemez.

• Burada sadece parametre takımı 1 kullanılabilir, parametre takımı 2’nin kullanılması
mümkün değildir.

• "Tek aks pozisyonlandırma kontrolü Tip DPI11A/DPA11A" ve "Senkron çalışma kartı
Tip DRS11A" seçenekleri desteklenmez ve bu sebepten kullanılmaları mümkün
değildir.

• Tüm fieldbus arabirimleri desteklenir.
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2.4 Motorlar ve Enkoderler
Elektronik kamın optimum olarak çalışması için, yüksek çözünürlüklü bir hız tespiti
gereklidir. SEW motorlarında standart olarak monte edilmiş olan enkoderler bu koşulları
yerine getirmektedir:
• Asenkron Servo Motorlar CT/CV: Standart olarak monte edilmiş yüksek çözünürlüğe

sahip sin/cos enkoderler kullanılır. İsteğe bağlı olarak Hiperface® enkoderler de
kullanılabilir.

• Artımsal enkoder opsiyonlu asenkron AC motorlar DT/DV/D: Öncelikle yüksek
çözünürlüğe sahip sin/cos enkoder veya Hiperface®.

• DS/DY serisi senkron servo motorlar: Standart olarak bir resolver takılıdır.
• CM Serisi Senkron Servo Motorlar: Standart olarak bir resolver takılıdır. İsteğe bağlı

olarak Hiperface® enkoderler de kullanılabilir.
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3 Montaj
3.1 Yazılım

Elektronik kamın devreye alınabilmesi için MOVITOOLS 3.0 gereklidir. MOVIDRIVE®

MDX60/61B için MOVITOOLS 4.0 yazılımı gereklidir. Bu durumda elektronik kam
işlevleri IPOSplus® uygulama programı üzerinden gerçekleştirilir. Bu uygulama
programı, MOVITOOLS yazılımında IPOSplus®-Compiler ile hazırlanır. Programları
aşağıda verilen sırada yükleyin:
•  MOVITOOLS-CD’sini bilgisayarın CD sürücüsüne yerleştirin.
• "Başlat" \ "Çalıştır..." komutuna tıklatın.
• "{CD sürücünüzün sürücü harfi}:setup" girin ve return tuşuna basın.
• MOVITOOLS kurma menüsü başlar. Ekranda verilen yönergeleri takip ederek kurma

işlemini tamamlayın.
MOVITOOLS "Program Yöneticisi" üzerinden başlatılmaya hazırdır. Bilgisayarınıza bir
MOVIDRIVE® bağlayıp, doğru arabirimi (PC-COM) seçin ve eşler arası (peer to peer)
bağlantı kurun. <Update> seçildiğinde frekans inverteri "Connected Inverters"
penceresinde görünür. "Execute Program" alanındaki <CAM>, butonu ile elektronik kam
uygulamasını başlatın.

Resim 2: MOVITOOLS 3.0-Manager ve elektronik kam düzenleyici
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3.2 Artımsal Enkoder Master’ın MOVIDRIVE® Slave’e Bağlanması
MOVIDRIVE® Versiyon A

Resim 3: Artımsal Enkoder Master’ın MOVIDRIVE® Slave’e Bağlanması

S = MOVIDRIVE®-Slave
M = Master: Artımsal enkoder TTL/RS-422, DC 24-V beslemeli, 
Imax = 180 mA

E = Motor enkoderi: MDV’de yüksek çözünürlüklü sin/cos enkoderi 
veya MDS’de resolver

X14: "Harici enkoder" girişi X15: Motor enkoderi: Artımsal enkoder (MDV) veya resolver (MDS)

X13:1 DI00 = /Controller inhibit
X13:2 DI01 = İşlevsiz
X13:3 DI02 = İşlevsiz
X13:4 DI03 = Enable / hızlı stop (fabrika ayarı)
X13:5 DI04 = IPOS girişi
X13:6 DI05 = IPOS girişi
X13:7 DCOM = DI00 ... DI05 referans
X13:8 V024 = +24 V çıkışı
X13:9 DGND = Dijital sinyaller için referans potansiyel
X13:10 ST11 = RS-485 +
X13:11 ST12 = RS-485 –

X10:1 TF1 = TF girişi
X10:2 DGND = Dijital sinyaller için referans potansiyel
X10:3 DB00 = /Fren
X10:4 DO01-C = Röle kontağı /çalışma modu (fabrika ayarı)
X10:5 DO01-NO = Normalde açık röle
X10:6 DO01-NC = Normalde kapalı röle
X10:7 DO02 = /Arıza (fabrika ayarı)
X10:8 VO24 = +24 V çıkışı
X10:9 VI24 = +24 V girişi
X10:10 DGND = Dijital sinyaller için referans potansiyel

Bir MOVIDRIVE® artımsal enkoder benzetimi master olarak kullanılacak ise, X14 master ile 
X14 slave, birbirlerine aşağıdaki resme göre bağlanmalıdır.
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Aşağıdaki uyarılar mutlaka dikkate alınmalıdır:
• MOVIDRIVE® master sürücüde: X14:4 ile X14:5 arasını köprüleyin.
• X14:4 ile X14:9’u birbirlerine bağlamayın.
SEW, basit ve hatasız bir X14-X14- bağlantısı için hazır kablolar sunmaktadır. Bu kablo,
Parça No. 815 355 8 belirtilerek SEW’den sipariş edilebilir.

Resim 4: X14-X14 Master-slave bağlantısı
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MOVIDRIVE® Versiyon B

Resim 5: Artımsal Enkoder Master’ın MOVIDRIVE® Slave’e Bağlanması

S = MOVIDRIVE®-Slave
M = Master: Artımsal enkoder TTL/RS-422, DC 24-V beslemeli, 
Imax = 180 mA

E = Motor enkoderi: MDV’de yüksek çözünürlüklü sin/cos enkoder, 
ER = MDS’de resolver

X14: "Harici enkoder" girişi X15: Motor enkoderi: Artımsal enkoder (MDV) veya resolver (MDS)

X13:1 DI00 = /Controller inhibit
X13:2 DI01 = İşlevsiz
X13:3 DI02 = İşlevsiz
X13:4 DI03 = Enable / hızlı stop (fabrika ayarı)
X13:5 DI04 = IPOS girişi
X13:6 DI05 = IPOS girişi
X13:7 DCOM = DI00 ... DI05 referans
X13:8 V024 = +24 V çıkışı
X13:9 DGND = Dijital sinyaller için referans potansiyel
X13:10 ST11 = RS-485 +
X13:11 ST12 = RS-485 –

X10:1 TF1 = TF girişi
X10:2 DGND = Dijital sinyaller için referans potansiyel
X10:3 DB00 = /Fren
X10:4 DO01-C = Röle kontağı /çalışma modu (fabrika ayarı)
X10:5 DO01-NO = Normalde açık röle
X10:6 DO01-NC = Normalde kapalı röle
X10:7 DO02 = /Arıza (fabrika ayarı)
X10:8 VO24 = +24 V çıkışı
X10:9 VI24 = +24 V girişi
X10:10 DGND = Dijital sinyaller için referans potansiyel

Bir MOVIDRIVE® artımsal enkoder benzetimi master olarak kullanılacak ise, X14 master 
ile X14 slave, birbirlerine aşağıdaki resme göre bağlanmalıdır.
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Aşağıdaki uyarılar mutlaka dikkate alınmalıdır:
• MOVIDRIVE® master sürücüde: X14:4 ile X14:5 arasını köprüleyin.
• X14:4 ile X14:9’u birbirlerine bağlamayın.
SEW, basit ve hatasız bir X14-X14 bağlantısı için hazır kablolar sunmaktadır. Bu kablo,
Parça No. 815 355 8 belirtilerek SEW’den sipariş edilebilir.

Resim 6: X14-X14 Master-slave bağlantısı
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3.3 Sistem Yolu (SBus)
Sistem yolu (SBus) ile ilgili ayrıntılı bilgiler, SEW’den istenebilecek olan "Sistem Yolu" el
kitabında verilmektedir.
Sistem bus (SBus) ile maksimum 64 MOVIDRIVE® cihaz birbirine bağlanabilir. Bu
cihazlar master-slave çalışma şekli için MOVIDRIVE® veya 63 MOVIDRIVE® cihaz ve
bir CAN-Bus-Master kontrol ünitesi olabilir. SBus ISO 11898’a göre aktarım tekniğini
desteklemektedir.

Dikkat edilecek noktalar:
• Çift bükümlü ve ekranlanmış bakır kablo (bakır örgü ekranlı veri iletim kablosu)

kullanılmalıdır. Ekran, elektronik modül ekran klemensinin her iki ucuna geniş bir
alanda ağlanmalıdır.

• Kablo, CAN-Bus veya DeviceNet kabel olarak kullanılabilme özelliğine sahip
olmalıdır.

• Pratikte, Lapp firmasının Unitronic BUS CAN 2 × 26 × 0,22 kabloları, ağır kullanma
şartları altında başarı ile denenmiştir. Bir damar çifti CAN sinyalleri için, diğer damar
çifti ise CAN-GND için kullanılır: sarı = CAN-High / yeşil = CAN-Low / kahverengi =
CAN-GND. Bunun avantajı, veri yolu sürücüsü için gerekli dengeleme akımı için
kablonun ekranının kullanılması gerekmez. Ayrıca, ekrandaki EMC parazitlerinin
elektronik modüllere aktarılması önlenir.

• İzin verilen toplam kablo uzunluğu ayarlanmış olan SBus baud hızına bağlıdır:
– 250 kBaud → 160 m (528 ft)
– 500 kBaud → 80 m (264 ft)
– 1000 kBaud → 40 m (132 ft)

Resim 7: SBus bağlantısı

SC11 = Sistem bus High
SC12 = Sistem bus Low

DGND = Sistem bus referansı
S12 = Sistem bus sonlandırma direnci
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• Sistem bus bağlantısının başına ve sonuna sistem bus sonlandırma direnci bağlayın
(S12 = ON).

• SBus ile birbirlerine bağlanan cihazlar arasında potansiyel kayma oluşmamalıdır.
Potansiyel kayma uygun önlemler alınarak, örn. cihazların şasileri ayrı bir kablo ile
bağlanarak, önlenmelidir.

• MCH4_A tipi MOVIDRIVE® cihazlar sadece 1000 kBaud hızındaki MCH4_A
cihazlarla birlikte kullanılmalıdır. Diğer MOVIDRIVE® cihazlarda daha düşük bir
aktarım hızı ayarlanmalıdır.
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4 Kamın Çalışması
4.1 Elektronik Kam Durumu Makinesi

Elektronik kam durumu makinesinin ilgili durumları H436 CamState değişkeni ile
görüntülenir (okuma ve yazma).
Böylece kuplaj koşulları daha oluşmadan da, CamState = 1 değeri verilerek kuplaj
başlatılabilir.

Kuplaj eğrisi mevcut olmasa dahi, temel eğri durumuna sadece Z1 (kuplaj durumu) 
üzerinden erişilebilir. IPOS üzerinden kuplaj gerçekleşecek ve kuplaj eğrisi mevcut 
değilse de, CamState = 1 ayarlanması şarttır. Bu durumda yerleşik bellek derhal 2 
durumuna geçer.

Resim 8: Elektronik kam durumu makinesi

Z0: Dekuplaj durumu

(hýz kontrollü)

IPOS programý ||

Kuplaj Kontrolü

Z1:

Kuplaj durumu

IPOS programý

IPOS programý ||

Kuplaj Kontrolü if([IxMasterPos > KuplajMaster darbesi] ||

[KuplajMaster darbesi==0])

Z3: Dekuplaj durumu

("Master enkoderOFF"

ile konum kontrolü)

IPOS programý ||

(Dekuplaj kontrolü&&

(StopCycleModeControl.1==1))

Z2: Elektronik kam
modu (temel eðri),

çevr. devamlý

IPOS programý ||

(Dekuplaj kontrolü&&

(StopCycleModeControl.1==0))

Dekuplaj Kontrolü (Mod 2)

Z4: Dekuplaj eðrisi

(ters kuplaj eðrisinde)
if(Dekuplaj eðrisi tamamlandý)

&&(StopCycleModeControl.1==1))

if(Dekuplaj eðrisi tamamlandý)

&&(StopCycleModeControl.1==0))

Kuplaj kontrolü (makine)

Dekuplaj kontrolü (makine)

Kayýt döngüsü kontrolü
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4.2 Kuplaj makinesi
Kuplaj işlemi kuplaj makinesi (H410...H416) tarafından kontrol edilir. Elektronik kam
düzenleyicisindeki "Kuplaj çevrimi" için sıfır dışında (≠ sıfır) bir değer girildiğinde, bir
kuplaj eğrisi tanımlanmış olur. Devreye alma (kuplaj) eğrisi ile slave sürücünün yumuşak
bir şekilde senkronize olarak master sürücüyü takip etmesi sağlanır.
Slave ile master kuplajı aşağıdaki şekillerde gerçekleştirilebilir:
• Manuel (IPOSplus® programı)
• Olaya bağlı kumanda (örneğin bir sayaç üzerinden)
• Interrupt kontrollü 
Kuplaj çevrimi maksimum 256 eğri noktasından oluşur ve sadece bir kez gerçekleşir.
Kuplaj modu H410 StartupCycleMode sistem değişkenleri ile tanımlanır.

StartupCycle-
Mode = 0

Manuel kuplaj (IPOSplus® programı). Kuplaj işlemi, uygulama sistem değişkenine H436
CamState için 1 değerini verdikten sonra başlar.

Resim 9: Kuplaj makinesi

Z0: disable
Interrupt

"return FALSE;"

Z1: Interrupt enable

"return FALSE;"

Z3:

"return FALSE;"

Sayaç
bekleniyor

Z2: Interrupt

"return FALSE;"

bekleniyor

Z4:

"return TRUE;"

Kalan yol
kuplajaktarmalý

Interrupt nullt
StartUpCycleCounter

IposProg. if(1)

if(Interrupt)

if(counter > )Max de erð

if(StartUpModeControl.0 == 0)
(" ! AutoRestart")

IposProg.

IposProg.

if(StartUpModeControl.0 == 1)
("AutoRestart")
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StartupCycle-
Mode = 1

Kuplaj işlemi dijital girişte olay kontrollü başlar. Kuplaj işlemini hangi dijital girişin
başlatacağı, sistem değişkeni StartupCycleInputMask H413 ile tanımlanır. Bunun için
bu dijital giriş için "IPOS girişi" seçeneği programlanmış olmalıdır. Tanımlanan dijital
girişte "1" seviyesi varsa, frekans inverteri derhal çalışmaya başlar.

StartupCycle-
Mode = 2

Kuplaj işlemi dijital giriş DIØ2’deki bir kenar veya X14’te bulunan bir C izi tarafından
tetiklenir (interrupt kontrollü). Bunun için DIØ2 dijital girişne "İşlevsiz" seçeneği
programlanmış olmalıdır. StartupCycleCounterMaxValue H415 değişkeni ile
bağlantılı olarak bir kayma (master’a göre mesafe) tanımlanabilir ve gerçek kuplaj işlemi
bu değerden sonra başlatılabilir. StartupCycleModeControl H411’in 0 biti ile
(AutoRestart) Z4 durumunda, Z0 (interrupt disabled) veya Z1 (interupt enabled)
durumlarından hangisinin atlanacağına karar verilebilir. Z2 durumundan Z3 durumuna
geçişte StartupCycleCounter H414 sayacı sıfırlanır. AutoRestart (StartupCycle-
ModeControl.0 = 1) etkin olsa dahi, interrupt işlenmesi için, uygulama programının
başlangıç konumuna dönüşünde StartupCycleState = 1 durumu verilmelidir. Interrupt
kaynağı (DI02 kenarı veya C izi darbesi) H411 StartupCycleModeControl.2 üzerinden
seçilir.

Resim 10: Kuplaj işleminin olay kontrollü olarak başlaması

Resim 11: Kuplaj işleminin interrupt kontrollü olarak başlaması
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StartupCycle-
Mode = 3

Kuplaj işlemi, pozisyon sayacı StartupCycleCounter H414 ile başlatılır. Startup-
CycleCounter değeri, sayaç taşma değerinden "StartupCycleCounterMaxValue
H415" daha yüksek ise, kuplaj otomatik olarak gerçekleşir. StartupCycleCounter-
MaxValue değeri, kuplaj, master ve dekuplaj çevrimlerinin toplam master enkoder
darbelerinden daha büyük olmalıdır. Aksi takdirde slave dekuplaj konumunda kalır.

Kuplaj makinesi sadece, aşağıdaki koşullar yerine getirildiğinde etkindir:
• Elektronik kam durum makinesi Z0 veya Z3 durumunda.
• Uygulama tarafından StartupCycleState H412 için 1 değeri veriliyor. 
Diğer tüm durumlarda, kuplaj çevrimi tamamlandığında, CamState H436 değişkenine
otomatik olarak 2 değeri verilir.

4.3 Dekuplaj Makinesi
Dekuplaj işlemi dekuplaj makinesi (H400...H406) tarafından kontrol edilir. Dekuplaj
işlemi tamamlandıktan sonra, slave artık master sürücüyü takip etmez. Bu durumda
slave sürücü, StopCycleModeControl H401 sistem değişkeninin tanımına bağlı olarak,
hız kontrollü olarak hareket eder veya pozisyon kontrolü konumunda bulunur. Elektronik
kam düzenleyicisindeki "Kuplaj çevrimi" için sıfır değeri girildiğinde, ters kuplaj eğrisi
dekuplaj eğrisi olarak tanımlanmış olur. Dekuplaj işlemi için kendine ait bir dekuplaj
eğrisi hazırlamak mümkün değildir. Dekuplaj eğrisi ile belirli bir konumda temel eğriden
çıkma olanağı vardır.
Slave sürücünün dekuplaj işlemi manuel (IPOSplus®-Program) veya otomatik olarak
gerçekleştirilebilir. Dekuplaj modu StopCycleMode H400 sistem değişkeni ile
tanımlanır.

StopCycleMode = 
0

Manuel dekuplaj (IPOSplus® programı). Uygulama sistem değişkeni CamState H436
için 0 değeri verdiğinde, slave sürücü master eğrisinden ayrılır.

Resim 12: Kuplaj işleminin sayaç kontrollü olarak başlaması

* Slave ayrılmış olarak

Resim 13: Kuplaj makinesi: StartupCycleMode = 3

Z0: disable
Reset

StartUpCycleCounter

Z1: Counter
denetimi,

SoftwareCounter

Z2:

Ipos
uygulama programý

AutoRestart == 1
(H411.0 == 1)

AutoRestart == 0
(H411.0 == 0 )

if(StartUpCycleCounter >= StartupCycleCounterMaxValue)
{ }Kalan yol aktarmalý kuplaj

00

I



4

20 El Kitabı – Elektronik kam

Dekuplaj Makinesi
Kamın Çalışması

20 El Kitabı – Elektronik kam

4 Dekuplaj Makinesi
Kamın Çalışması

StopCycleMode = 
1

Otomatik dekuplaj Slave sürücü, StopCycleCounter H404 değişkeninde verilmiş olan
sayıda master çevrimini tamamladıktan sonra, artık master ile senkronize hareket
etmez. Bu sayaç, her master çevriminden sonra, yöne bağlı olarak, bir artırılır veya bir
eksiltilir. Sayaca dekuplaj işleminden sonra tekrar StopCycleReload H403 değeri
verilir. Dekuplaj işlemi StopCycleModeControl H411 dekuplaj moduna göre
gerçekleşir.

StopCycleMode = 
2

StopCycleMode = 1 gibidir, fakat burada kuplaj eğrisinin ayna görüntüsü gerçekleşir.
Dekuplaj için, "yansıyan" kuplaj eğrisinin "ters" görüntüsü kullanılır, yani eğri yatay
düzlemden yansıyarak geriye doğru hareket eder.

Resim 14: Kuplaj eğrisi olmayan bir temel eğri örneği, 
StopCycleCounter = StopCycleReload = 3

Resim 15: Kuplaj eğrili bir temel eğri örneği, StopCycleCounter = StopCycleReload = 3

[1] Kuplaj eğrisi
[2] Temel eğri üç kez gerçekleşir
[3] Dekuplaj eğrisi
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StopCycleMode = 
3

StopCycleMode = 2 gibidir. Dekuplaj işlemi, DIØ3’teki bir TouchProbe olayı veya slave
motordaki C izi darbesi ile gerçekleşir. RemainCounter H405 değişkeninde verilen
kalan mesafe tamamlandıktan sonra 2 numaralı modun aksine, temel eğriden derhal
çıkılır. Dekuplaj için, "yansıyan" kuplaj eğrisinin "ters" görüntüsü kullanılır, yani eğri
yatay düzlemden yansıyarak geriye doğru hareket eder. RegisterLimitLeft H383 ve
RegisterLimitRight H384 pencere sınırları üzerinden bir slave aralığı (sadece temel
eğri içerisinde) tanımlanır ve bu aralık içerisindeki tüm DIØ3-Interrupt kenarları veya C
izi darbeleri etkinleştirilebilir. Bu her iki sınır değer sıfıra eşitlendiğinde, temel eğri
aralığının tümü etkinleşir.

Dekuplaj modu 
çalışma şekilleri

StopCycleModeControl H401 değişkeni ile, slave sürücünün ayrılmış durumda iken,
hangi çalışma modunda olması gerektiği tespit edilir. Aşağıdaki çalışma şekilleri
mümkündür.
• StopCycleModeControl.0 = 0: Slave sürücü devir kontrollü olarak çalışır. Burada

hız SpeedFreeMode H439 değişkeni ile ayarlanır.
• StopCycleModeControl.0 = 1: Slave sürücü pozisyon kontrollü durumdadır.
• StopCycleModeControl.1 = 0: DI03’teki "Interrupt" etkin değil.
• StopCycleModeControl.1 = 1: Kuplaj kaynağı olarak X15’deki sıfır izi kenar

değişimi alınır.

Resim 16: Kuplaj eğrili bir temel eğri örneği

Resim 17: Dekuplaj makinesi: StartupCycleMode = 3

İşaret kontrol ünitesi ile dekuplaj modu 3 birlikte kullanılamaz. 3 numaralı dekuplaj 
modunda, interrupt ataleti nedeniyle yapılacak kalan mesafe hesabının düzeltil-
mesinde kontrol tertibatı kullanılır. Bunun için eğri parametresi RegisterDXDTOut 
H390 kullanılır. RegisterDXDTOut = 0 ile düzeltme devre dışı bırakılır. İşaret kontrol 
ünitesinin aksine, kontrol elemanı işaret modu 0’da da etkendir (şimdiye kadar 
sadece 2). Bu durumda kontrol elemanı temel eğrinin Z4 durumunda da etkindir. 
Mesafe düzeltmesinin temel eğri yerine dekuplaj eğrisinde oluşması isteniyorsa, 
RegisterMode = 3 seçilmelidir. Düzeltme bu durumda daha hızlı olmalıdır. 
Bunun için RegisterDXDTOut daha yüksek bir değere ayarlanmalıdır.

1

1

Z0: "Pencere bekleniyor"
DI03_IEN( )Pencere

Z1: "Interrupt bekleniyor"

Z2: " "Kalan yol bekleniyor

if(Pencerede)

if(DI03_IR_receive &&
Kalan yol != 0)

if( ! ||
(DI03_IR_receive && Kalan yol == 0))

Pencere

if( )Kalan yol kat edildi
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5 "Ring Buffer" Yönetimi
Ambalajlama makinelerinde çoğu zaman, işleme esnasında (örn. etiket yapıştırmada)
oluşabilecek ürün boşluklarını göz önünde bulunduran bir fonksiyon gerekmektedir. Bir
ürün boşluğu algılandığında, kuplaj işlemi önlenmelidir. Sensörün bağlı olduğu yere
göre, bu kuplaj işleminin belirli sayıda çevrimden sonra, sadece bir defa önlenmesi
gerekmektedir. Bu işlem için bir "Ring buffer" yönetimi kullanılır. 
"Ring buffer" fonksiyonu ile H411 StartupCycleModeControl.1 değişkeninin Bit 1’i
etkilenir. Bu bit (Startup-Disable) ile "1" mantıksal durumunda diğer kuplaj koşulları
tamamen yerine getirilse dahi, kuplaj işlemi önlenir.
"Ring buffer" fonksiyonu aşağıdaki "StartupCycleModes" için mümkündür:
• StartupCycleMode == 2 (Interrupt-mesafe kontrolü).
• StartupCycleMode == 3 (Mesafe kontrolü).

Ring buffer 
fonksiyonu 
parametreleri

• StartupCycleModeControl.3 H411.3 = Ring buffer fonksiyonunu etkinleştirir.
• StartupCycleInputMask H413 = Ürün sinyali girişinin tanımlandığı maske. Yeri

H483 (IPOSplus®) ile aynıdır.
• StartupCycleBuffer H417 = 32 Bit Ring buffer, "sola kaydırılır" ve LSB (Low

Significant Bit) tarafından aktüel ürün sinyali ile yüklenir.
• StartupCycleBufferLength H418 = etkin tampon uzunluğu, bu parametre ile

tampon bellekteki hangi bit’in "Disable-Bit H411.1"e aktarılacağını belirtir. Seviye her
aktarımda değişir, ürün sinyali = "0" olduğunda, Disable-Bit H411.1 = "1". Giriş
değeri: 0 ... 31

Ürün sinyali tüm temel eğri durumlarında değerlendirilir. Bu ürün sinyali en az 1 ms aktif
olmalıdır. Kaydırma ve "disable transfer" olay kontrollü olarak gerçekleşir.

Kayma sonucu Ring buffer kayması için aşağıdaki olaylar kullanılabilir:
• X14’ün C izindeki interrupt (StartupCycleMode H410 = 2 ise) ve StartupCycle-

ModeControl.2 H411 = 1 (X14C-Spurselect = ON).
• DIØ2’deki interrupt (StartupCycleMode H410 = 2 ise) ve StartupCycleMode-

Control.2 H411 = 0 (X14C-Spurselect = OFF).
• Kuplaj sayacı taşması StartupCycleCounter H414 ≥ StartupCycleCounter-

MaxValue H415, StartupCycleMode H410 = 3 ise.
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6 Kayıt Döngüsü Kontrolü
Kayıt döngüsü kontrolü (H380 ... H396) ile bir kayıt tanıma fonksiyonu üzerinden master
veya slave sürücülerdeki nominal/gerçek değer farkları düzeltilir. Kayıt döngüsü kontrolü
dijital giriş DIØ3 ile sabit bir ilişki içerisindedir. Bu giriş için "işlevsiz" seçeneği
programlanmış olmalıdır.
Nominal/gerçek değer farkı (kayıt döngüsü kontrolü) hesaplanması için, dijital giriş DIØ3
bir pozisyon penceresindeki ilk kenar değişiminde taranır. Yükselen veya alçalan bir
kenar tespitine bağlı olarak RegisterModeControl H381 değişkeninin ilk biti ayarlanır.
Tanımlanmış belirli pozisyon penceresinde kenar değişiminde, slave sürücünün
pozisyonunu tespit etmek için bu eğri kullanılır ve bu pozisyon RegisterActValue H386
sistem değişkenine kaydedilir. Bu pozisyon penceresi RegisterLimitRight H384 ve
RegisterLimitLeft H383 değişkenleri tarafından tanımlanır. Bir kayıt sadece
RegisterLengthMin H392 ve RegisterLengthMax H391 tarafından belirlenen
uzunluğa eşit olduğunda geçerli olarak tanınır. Güncel RegisterActValue H386 değeri
bu geçerlilik kontrolünden sonra oluşturulur ve nominal/gerçek değer kontrolü kontrol
cihazına ulaştırılır. Hesaplanan nominal/gerçek değer farkı RegisterLoopPGain H387
kullanılarak ağırlıklı olarak ortalanır ve RegisterLoopMaxOut H388 ile sınırlandırılarak
RegisterLoopOut H389 değişkenine kaydedilir.

Resim 18: Kayıt tanıma şeması

[1] Kayıt başlangıcı pencere dışında
[2] Kayıt çok "uzun"
[3] Geçerli kayıt olarak tanınır

[4] Interrupt disabled
[5] Interrupt enabled

00

I



6

24 El Kitabı – Elektronik kam

Dekuplaj Makinesi
Kayıt Döngüsü Kontrolü

24 El Kitabı – Elektronik kam

6 Dekuplaj Makinesi
Kayıt Döngüsü Kontrolü

Dinamik ara 
hatası düzeltme

Dinamik ara hatası düzeltmesi (H397 RegisterLagPGain ≠ 0 ile etkinleştirilir)
"Dinamik ara hatası kontrolü" ile kayıt döngüsü kontrolü içerisindeki ara hatasının hıza
bağımlılığı göz önünde bulundurulur. Burada güncel ara hatası LagDistance H495 ile
RegisterLagPGain H397 değeri ile ağırlıklı olarak ortalanır. RegisterLagPGain için
değer aralığı: –30000 ... 0 ... 30000. RegisterLagPGain KP faktörü slave eğrisinin
eğimine bağlı olarak pozitif veya negatif olarak tanımlanarak pozitif bir geribesleme
oluşması önlenmelidir. Slave eğrisinin eğimi kayıt sinyali esnasında pozitif ise,
KP faktörü de pozitif olmalıdır. Böylelikle ağırlıklı ara hatası ve RegisterActValue H386
ile birlikte kontrol devresinin gerçek değeri olarak çalışır.

RegisterLoopPGain KP faktörü H387 slave eğrisinin eğimine bağlı olarak pozitif 
veya negatif olarak tespit edilmelidir, aksi takdirde pozitif bir geribesleme oluşur. 
Slave eğrisi yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi ise, RegisterLoopPGain pozitif 
olarak seçilmelidir.
Kayıt döngüsü kontrolü iki kademeli olarak çalışır. Birinci kademe (kayıt döngüsü 
kontrolü) geçerli bir kayıt tespit eder ve sadece nominal/gerçek değer farkını 
hesaplar. İkinci kademede (ayar tertibatı) ise, ölçülen nominal/gerçek değer farkını 
karşılamak için kontrol ünitesini etkinleştirir. Hangi kademenin aktif olduğu veya 
hesaplanan nominal/gerçek değer farkının kontrol ünitesine gönderilip 
gönderilmeyeceği RegisterMode H380 ile tanımlanır. Kontrol ünitesi ve kayıt 
kontrolü sadece temel durumda CamState == 2 etkindir.

Resim 19: Kayıt döngüsü kontrolü 1 modunda 

[1] Kayıt döngüsü kontrolü
[2] Kontrol elemanı
* Slave darbe ünitesi (temel eğri)

[3] SlaveTrim için offset (H437)
[4] XMasterPos için offset (H442)
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Çalışma modları, kayıt durum makinesi 

RegisterMode = 0 Kayıt durum makinesi etkin değil.

RegisterMode = 1 Touch probe klemensi 2 (daima DIØ3) üzerinde interrupt’ı olan ve kayıt uzunluğunu,
seviyesini ve penceresini denetleyen kayıt döngüsü kontrolü. Kayıt döngüsü kontrolü
RegisterLimitLeft H483 ile RegisterLimitRight H484 kayıt penceresi içinde otomatik
olarak etkinleşir. Kayıt döngüsü kontrolü bu pencere dışında etkin değildir. Register-
ModeControl.0 H381 otomatik başlatma ile, geçerli bir sinyalden sonra touch probe
klemensi yeniden etkinleşir. Nominal/gerçek değer farkı kontrol tertibatına eklenir.
Burada daha önce RegisterState H382 için 1 değeri verilmelidir. Her milisaniyede bir
çağrılan kontrol tertibatı, ön işaretine bağlı olarak, RegisterLoopDXDTOut H390
değişkeninde tanımlanmış olan değeri, kontrol farkı ortadan kalkana kadar, SlaveTrim
H437 veya XMasterPos H438 değişkenine ilave eder. RegisterModeControl.2 = 0 ise,
kontrol farkı SlaveTrim H437 değerine eklenir. RegisterModeControl.2 = 1 ise, kontrol
farkı XMasterPos H438 değerine eklenir. Kayıt döngü kontrolünün Z2 veya Z3
durumundan çıkarken aktif kalmasına (Bit 0 = 0 ise Z1’e geçiş) veya Z0 (Bit 0 = 1)
durumuna geçmesine RegisterModeControl H381 değişkenindeki Bit 0 ile karar verilir. 
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RegisterMode = 2 Sadece kontrol tertibatı aktiftir. Nominal/gerçek değer farkı hesaplaması aktif değildir.
Bu durumda RegisterLoopOut H389 yazılarak manuel bir düzeltme yapılabilir.

Resim 20: Kayıt döngüsü kontrolü 1 modunda

Z0:
default:

Z1:
-InterruptEnable(Pencere)
-Reset Gösterge deðerleri

Z2:
-InterruptEnable(Fenster)

-KayýtMasterGerçek Deðer

IPOS
uygulama programý

if(Interrupt &&
(Kayýt baþlanfýcý == OK))

Z3:
-Kayýt döngüsü kontrolü()

-KayýtUzunlukGerçekGeðeri
-Seviye denetimi

-Pencere denetimi

Z4:
!Pencere'ye kadar bekle

InterruptEnable = 0;

if(Interrupt && (Kayýt uzunluðu == OK)
&&

(Sinyal seviyesi == OK))

if( (Interrupt && Kayýt baþlangýcý ! = OK)
||

(!Kayýt penceresi && AutoRestart))

if( ! Kayýt penceresi
&&

!AutoRestart)

if( (Kayýt uzunluðu == yanlýþ) ||
(Kayýt seviyesi == yanlýþ) ||

(!Kayýt penceresi&&AutoRestart))

if( ! Kayýt penceresi
&&

!AutoRestart)

if(Interrupt && (Kayýt Sonu != OK)
||

(!Kayýt penceresi && AutoRestart))

if( ! Kayýt penceresi)

if(Kayýt penceresi)
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7 Sanal Enkoder

7.1 Rampa Üreteçsiz Sanal Enkoderin Yapısı
Sanal enkoder en basit bir şekilde IPOSplus® değişkeni MasterTrimmX14 H442 ile
tanımlanır. Fiziksel enkoder aktif ise (H430 = 0 seçilmesi), MasterTrimX14 = k ile, her
milisaniyede master enkodere k kadar darbe eklenir (ön işarete bağlı olarak).

7.2 Rampa Üreteçli Sanal Enkoderin Yapısı
Sanal enkoder,elektronik kam yazılımı tarafından master enkoder olarak kullanılabilen
(MasterSource H430 = 376) bir yazılım sayacıdır (IPOSplus® değişkeni). Bu yazılım
sayacı bir sistem bus bağlantısı ile (SCOM komutu) sanal enkoderin "jeneratöründen"
diğer MOVIDRIVE® akslarına aktarılabilir. Burada cihaz senkronizasyonu için Sync-ID
P817’li SBus senkronizasyonu gerekmektedir.
Sanal enkoder 1 ms çevrimlerle çalışır ve elektronik kamın aktüel durumuna bağlı
değildir. Hareket hızına (H373) ve ayarlanmış olan rampaya (H377) bağlı bir hareket
profili oluşturur. Sanal enkoderi başlatmak için, hedef pozisyona (H375) mevcut
pozisyondan (H376) farklı bir değer verilir. VEncoderXActual H374 değeri VEncoder-
XSetpoint H375 değerine ulaştığında, sanal enkoder durur. Yavaşlayan bir rampa
kullanılıp kullanılmaması H371 VEncoderMode değerine bağlıdır.

Sanal bir enkoder kullanıldığında, X14 artık enkoder simülasyonu olarak 
kullanılamaz.

Resim 21: Rampa jeneratörlü sanal enkoder yapısı

H375 = [VEncoderXSetpoint] = 1 "Master darbesi"
H376 = [VEncoderXActual] = 1 "Master darbesi"
H373 = [VEncoderNSetpoint] = 1 "Master darbesi" /ms
H374 = [VEncoderNActual] = 1 "Master darbesi" /ms
H377 = [VEncoderdNdT] = VEncoderMode = 2’de 1 "Master darbesi" /ms2

VEncoderMode = 3’te 1/216 "Master darbesi" /ms2
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H370’de sanal 
enkoderin 
çalışma modunun 
seçilmesi

• VEncoderMode = 0: Hızlanan rampalı rampa üreteci. Rampa ve hız ayarı:
– H373 VEncoderNSetpoint [1 inc/ms]
– H377 VEncoderdNdT [1 inc/ms2] ile
Bu çalışma modunda yavaşlama rampası mevcu değildir. Hedef konuma erişen
sayaç durur. H373 VEncoderNSetpoint değerinde yapılan değişiklikler daima H377
VEncoderNdT rampası ile yapılır.

• VEncoderMode = 1: Rezerve edildi.
• VEncoderMode = 2: Hızlı sonsuz sayacı, ayar için:

– H373 VEncoderNSetpoint [1 inc/ms]
H373 VEncoderNSetpoint değerinde yapılan değişiklikler daima H377
VEncoderNdT rampası ile yapılır. 

• VEncoderMode = 3: Hızlanma ve yavaşlama rampalı rampa üreteci. Rampa ve hız
VEncoderMode = 0 gibi ayarlanır. H377 VEncoderdNdT rampasının daha iyi
çözünebilmesi için, bu çalışma modunda ölçeklendirme değiştirilmiştir.
– H373 VEncoderdNdT [1/216 inc/ms2]
İstenen hızlar basamak şeklinde olacağından, 216 altındaki değerler anlamlı değildir.

VEncoderMode = 3 aşağıdaki yerleşik bellekler için mümkündür:

VEncoderMode = 3 yavaşlama rampasına sahip olan tek sanal enkoder olduğu için,
pozisyonlandırma modu için öncelikli olarak kullanılır.

VEncoderModeControl.0 (H371.0 == 1) sanal enkoderin "Hata stop fonksiyonu"
Bir cihaz hatasından sonra VEncoderNSetpoint değeri bir defaya mahsus olmak üzere
= 0 olarak ayarlanır. Bu sayede sanal aks ile bir stop sağlanır (Mod 0, Mod 2 ve
Mod 3’te).

MCx40/41/42A Firmware-Stand xxx.14 ve üzeri

MDx60A Firmware-Stand xxx.14 ve üzeri

MCH Tüm Firmware versiyonları
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8 Destek noktası tablolarının ölçeklendirilmesi
TableScaleControlState H448 parametresi ile EEPROM’da bulunan destek noktası
tablosu (kuplaj eğrisi + temel eğri veya sadece temel eğri destek noktaları / indeks
aralığı 20000 ... 20513) ölçeklendirilebilir. Ölçeklendirme faktörleri TableScale-
Nominator H449, alan aralığı –(215 – 1) ... 0 ... +(215 – 1) ve TableScaleDenominator
H450, alan aralığı 1 ... +(231 – 1) değişkenlerinde depolanır. Ölçeklendirilen değerler
RAM’dan yüklenerek okunabilirler.
TableScaleControlState değişkeni eğriyi dönüştürmede kontrol ve durum değişkeni
olarak kullanılır ve aşağıdaki şekilde kodlanmıştır: 
• TableScaleControlState = 0: ölçeklendirme yok veya başlatılan ölçeklendirme iptal

edildi (örn. pay == 0).
High-Word (Bit 16 ... 31) ölçeklendirilmek istenen eğriyi tanımlar.
Örnek: TableScaleControlState = 1 | 3 << 16;
Bu IPOSplus® komutu ile 4. eğrinin ölçeklendirilmesi başlatılır. "Devreye Alma / Yeni
Eğri Oluşturma" bölümündeki mevcut eğri sayısı dikkate alınmalıdır.

• TableScaleControlState = 1: Eğri ölçeklendirmeye başlama (Control), daima veri
alanının tamamı ölçeklendirilir.

• TableScaleControlState = 2: Ölçeklendirme devam ediyor (durum mesajı).
• TableScaleControlState = 3: Ölçeklendirme tamamlandı (durum mesajı).

Destek noktası tablosunun ölçeklendirilmesi, aynı sayıdaki master artırımlarında slave
yönünü daima değiştirir. Buna karşılık master sürücünün yönü de H432 Master-
CycleScale yardımı ile ölçeklendirilir. Bu da, slave sürücünün çevrimlerini farklı sayıda
master artırımlarında yaptığı anlamına gelir.

Ölçeklendirme fonksiyonu 48 bit’lik bir ara sonuçla hesaplanır. Fakat sonuç 
verilerinin 32-Bit-Signed aralığında olmalarına dikkat edilmelidir (H440 
ActPositionScale dikkate alınmalıdır). Bu "dönüşümde" tanınmaz ve 
sınırlandırılmaz. Ölçeklendirme için hesaplama süresi yakl. 50 ms’dir.

Bu durum H431 MasterNorm değişkeninde göz önünde bulundurulmalıdır. 
Bkz. "Elektronik Kam Değişkenleri".
Ölçeklendirme sadece geçici bellekte gerçekleşir. Bir hata reseti sonrası, orijinal eğri 
yeniden yüklenir.
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9 Çoklu Kam Modu

Eğrilerin dekuplaj 
konumuna 
değiştirilmesi 
(CamState = 0)

"Devreye Alma / Yeni Eğri Oluşturma" bölümündeki mevcut eğri sayısı dikkate
alınmalıdır.
İstenen eğriler Variable TableSelect.0 H451.0 üzerinden seçilebilir. 
Değişken: TableSelect H451:
• 0 = Eğri "0" seçilir 
• 1 = Eğri "1" seçilir
• 2 = Eğri "2" seçilir 
• ...
Uygulayıcı IPOSplus® uygulama programındaki değişkenleri etkileme olanağına sahiptir.
Eğriler başka bir uyarlama yapmadan dekuplaj konuma getirilebilir (CamState
H436 = 0).

Eğrilerin kuplaj 
konumuna 
değiştirilmesi 
(CamState = 2)

Kuplaj durumunda iki farklı eğri arasındaki geçişlerde, bu durum aşağıdaki örnekte
verildiği gibi, bir istenen değer atlamasına sebep olabilir.

Örnek Her iki eğrinin bağıl slave pozisyonları geçiş noktasında fark gösteriyor.
Eğri 1’den Eğri 2’ye geçildiğinde, slave pozisyonu hızlı bir şekilde değişir. Sürücü enable
olduğunda ve eğri kontrolü aktif ise, kontrol ünitesi istenen ve gerçek değerler
arasındaki farkı kapatmaya çalışacaktır. Bunu önlemek için, istenen ve gerçek
pozisyonlardan olan sapmanın SlaveTrim H437 değişkenine kaydedilmesi gerekir.
Bunun için önce, SlaveTrim H437 değerinin hesaplanması gerekir. Bu durumda ayrıca,
istenen değerin işlenmesi için aktif olan filtre elemanlarının devre dışı bırakılmaları
gerekir. Bu, filtre elemanlarının bir kısmı (özellikle P203) enable olduktan sonra derhal
bir ara hatası veya sürücüde bir sarsılma oluşturduklarından gereklidir. Bu başlangıç
konumuna dönme işlemi, CamModeControl.1 H429.1 için "1" değeri ayarlandığında
başlar. Bir reset yapıldıktan sonra ise, Bit H429.1 tekrar otomatik olarak "0" durumuna
geçer. Bu sayede uzun süren "Wait" komutlarına gerek olmadan enable yapılabilir.
Bunun dışında, her değiştirme öncesi, ilgili setCAMParameter() fonksiyonu çağırılarak
eğri değişkenleri değiştirilmelidir. 
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Aşağıdaki örnek programda her iki eğri arasındaki geçiş, DI02 üzerinden gerçek-
leştirilmektedir. Burada ayrıca SlaveTrim H437 hesaplanması da gösterilmektedir:
/*-------------------------------------
          Mainprogram loop
--------------------------------------*/
while(1)
  {
  //Frekans inverteri eğriler arası geçişte "No enable" durumunda.
  if(DI02 == 0 && Merker_2==0) // Eğri 0’a geçiş seçilir
    {
     setCAMParameter();
    TableSelect = 0; // Eğri 0’a geçilir
    _BitSet( CamModeControl, 1 ); // Filtre resetleme
     // İstenen ve gerçek değer ayarı
    SlaveTrim += (ActPos_Mot << ActPositionScale)-XSlaveSetpointScale;
     _BitSet( CamModeControl, 1 ); // Filtre resetleme
    Flag_2 = 1;
    Flag_1 = 0;
    }
  //Frekans inverteri eğriler arası geçişte "No enable" durumunda.
    if(DI02 && Merker_1==0) // Eğri 1’e geçiş seçilir
    {
     setCAMParameter2();
    TableSelect = 1; // Eğri 1’e geçilir
    _BitSet( CamModeControl, 1 ); // Filtre resetleme
    // İstenen ve gerçek değer ayarı
    SlaveTrim += (ActPos_Mot << ActPositionScale)-XSlaveSetpointScale;
    _BitSet( CamModeControl, 1 ); // Filtre resetleme
    Flag_1 = 1;
    Flag_2 = 0;
  }
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10 Devreye Alma

10.1 Genel bilgiler
Başarılı bir şekilde devreye alabilmek için doğru bir planlama ve kusursuz bir şekilde
montaj şarttır. Ayrıntılı projelendirme uyarıları MOVIDRIVE® sistem el kitabında
verilmiştir. Bu el kitabı MOVIDRIVE® veya MOVIDRIVE® compact dokümantasyon-
larının bir parçasıdır.
Montaj işlemleri (enkoder bağlantısı ve opsiyon kartlarının takılması), sistem el
kitabında verilen montaj uyarılarına göre kontrol edilmelidir.
Harici kılavuz değer enkoderi veya mutlak değer enkoderi (DIP11A X62’ye bağlan-
malıdır; MOVIDRIVE® compact’a değil), kullanıldığında "Mutlak enkoder kartı DIP11A
ve mutlak değer enkoderi ile pozisyonlandırma" el kitabında verilen montaj ve devreye
alma uyarıları dikkate alınmalıdır.

10.2 Ön Çalışmalar
Elektronik kam fonksiyonunu devreye almadan önce aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:
• İnverteri seri arabirim üzerinden (RS-232, USS21A, PC-COM’a) bilgisayara

bağlayın.
• MOVITOOLS’u çalıştırın. Frekans inverterini <Shell> ile devreye alın. Asenkron

makineler CFC & IPOS modunda ve senkron makineler Servo & IPOS modunda
devreye alınmalıdır.

• Klemens X13:1’de "0" sinyali (DIØØ, controller inhibit). Devreye alma menüsünde
teknoloji işlevli elektronik kamı seçin.

• P916 "Ramp typ" parametresi için "Elektronic cam" seçin. Bu parametre IPOSplus®

komutu _SetSys(SS_RAMTYPE,Hxx) ile de ayarlanabilir. Bu durumda Hxx
değişkenine 5 değeri verilmelidir.
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10.3 Yeni Bir Eğri Oluşturma
MOVITOOLS-Manager’de <CAM>’ı başlatın, ekrana başlangıç penceresi gelir.

Resim 22: Elektronik kam düzenleyici başlangıç penceresi
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Yeni bir projede "Yeni bir eğri oluştur" (Generate a new curve) seçeneğini tıklatın, bir
sonraki pencereye geçilir.

Proje adı ve proje yolu, eğri sayısı, adı ve her eğri için dosya adı ve dosya yolu
girilmelidir. 

Aşağıdaki cihazlarda kopyalama fonksiyonu ile MOVIDRIVE®’a 2 eğri depolanabilir:

Resim 23: Elektronik kam düzenleyici

Aşağıdaki koşullar yerine getirildiğinde 6 farklı eğri mümkündür:
• MOVIDRIVE® compact MCH ve MDX60/61B, Firmware-Version 15 ve üzeri, 

yani sadece Hiperface®, sin/cos ve TTL enkoderli motorlar.
• MOVITOOLS Version 3.0 ve üzeri
Diğer tüm MOVIDRIVE®-Motor kombinasyonlarında burada sadece tek bir eğri 
seçilmelidir.
Arabirimde ve daha sonraki IPOS kodlarında eğrilere başka adlar verilmiştir. 
Arabirimdeki Eğri 1 = IPOS’daki Eğri 0.

MCX40/41A Firmware-Stand xxx.12 ve üzeri

MCH / MDX60/61B Tüm Firmware versiyonları
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Fonksiyonel 
Tanımlama
Eğrilerin 
yüklenmesi ve 
kopyalanması

Eğriler CAM-Editor üzerinden yüklenir. Bu yükleme daima geçici olmayan belleğe
depolanır. Birinci eğriyi yükledikten sonra, ikinci bellek alanına (geçici bellek) kopyalan-
malıdır. Bu alana dışarıdan veya IPOSplus® üzerinden erişim mümkün değildir. Şimdi de
CAM editör ile ikinci eğri de yüklenebilir. Bu eğri geçici olmayan belleğe depolanır.
Eğriyi kopyalamak için TableCopy H452 değişkeninin 0 bitine, örn. IPOSplus® üzerinden
"1" değeri verilir. Kopyalama işlemi tamamlandığında, bu bit "1" durumundan tekrar "0"
durumuna döner. Çeşitli eğri seçimleri için çok eğri modu bölümüne bakınız.

Bir eğri yüklenirken veya kopyalanırken elektronik kamın kuplaj durumunda olmamasına
dikkat edilmelidir (CamState H436 = 0).
Bu kopyalama işlevi MCH ve daha sonraki cihazlarda kullanılabilir, fakat 6 eğrili
işletmede artık gerek yoktur. Bu durumda Eğri 1’in üzerine yazılır.

Eğri 1’in kurulması "Setup curve 1" butonuna basıldığında bir pencere açılır ve burada kuplaj verileri
girilebilir. Açık olan tüm complier pencereleri bir sorgulama ile kapatılır.

Değişken: TableCopy.0 H452.0: 0 = kopyalama yapılmaz veya istenen kopyalama 
işlemi başarı ile tamamlandı

1 = bir kopyalama işlemi talebi 
(eğri seti 0 -> eğri seti 1)

Resim 24: Devreye alma verilerinin girilmesi
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Aşağıdaki verileri girin:
• Eğri noktaları sayısı: Eğri noktaları sayısı temel eğri için verilir. Bu eğride kuplaj

eğrisi hariç 256 veya 512 nokta bulunabilir. Bir kuplaj eğrisi tanımlandığında (kuplaj
çevrimi ≠ 0) temel eğrideki destek noktalarının sayısı daima 256 olur.

• Kuplaj çevrimi: Buraya "0" değeri girilmesi kuplaj çevrimi yok anlamına gelir. Bir
kuplaj çevrimine gerek varsa, burada kuplaj mesafesi artırımsal olarak [inc] (master
mesafesine göre) girilmelidir (H433 StartupCycleScale). Burada kuplaj çevrimi
daima master çevriminden daha küçük olmalıdır.

• Master çevrim H432 MasterCycleScale: Buraya master mesafeye göre olan ve bir
master çevrimi tanımlayan artırım sayısını [inc] girin. Master kuplajın başlangıcından
bitişine kadar bu artırım sayısına ulaştığında, slave cihaz da tam bir slave çevrimi
tamamlamış olur.

• Geri döndürmez kilit H444 ReSprintClose: Burada "Kapat" girildiğinde, geri
döndürmez kilit yok anlamına gelir. "Sağa kilitle" veya "Sola kilitle" girilerek, master
sayma yönünü değiştirdiğinde, slave cihazın önceden tanımlanmış yönünün tersi
yönde hareket etmesi önlenir.

• İstenen gerginlik değeri H443 NFilterTime, H446 MFilterTime: Bu ayar ile,
elektronik kam kontrolünün kontrol yanıtı etkilenebilir. Ayar aralığı 0,5 ... 2
arasındadır. Standart olarak 1 değeri ayarlanır. Gerginliğin artması aynı zamanda
kontrol hızını da artırır. Kritik bir değerden itibaren kontrol devresi kararsızlaşır. Daha
düşük değerlerde gerginlik azalır ve kontrol yanıtı yavaşlar, ara hatası artar. Uyarı:
Gerginlik daima 0,05 gibi küçük adımlarla yükseltilmelidir.

• Master enkoder: Burada master enkoderin kaynağı girilmelidir. Burada dört seçenek
mevcuttur:
– Enkoder X14, master enkoder olarak X14’e bağlı olan enkoder kullanılır (H430

MasterSource = 0). H442 MasterTrimX14 ile X14 enkoder girişine sanal bir
enkoder eklenir. Bu sayede, örneğin devreye alma evresinde, X14 girişine henüz
master enkoder darbeleri ulaşmadan pozisyonlandırma simülasyonu gerçek-
leştirilebilir.

– SSI Enkoder (H430 MasterSource = 509).
– Variable, master enkoder olarak bir IPOSplus® değişkeni kullanılır. Aynı zamanda

ekrana, bir değişken numarasının seçilmesi gereken bir seçenekler penceresi
gelir (H430 MasterSource = Değişken numarası).

– Rampa üreteçli bir sanal enkoder, master enkoder olarak IPOSplus® değişkeni
H376 kullanılır (H430 MasterSource = 376).

• Kullanıcı parametrelerinin gösterilmesi: Program girilen tüm verileri kullanarak
elektronik kam uygulaması için gerekli işletme ve başlangıç konumuna dönme
değişkenlerini hesaplar. Bu değişkenler tüm veriler frekans inverterine yüklenmeden
önce, bir defa daha kontrol edilebilir. Bunun için "Kullanıcı parametrelerini göster"
seçilmiş olmalıdır.
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• "Next >>" butonuna basın, ekranda eğrinin gösterildiği bir pencere açılır.

"Add right" veya "Add left" ile birden fazla bloktan bir eğri oluşturulur. Her blok için
aşağıdaki hareket profillerinden biri seçilebilir:
• Lineer
• Sinüs
• 3-4-5- polinom
• Parabol
• Modifiye sinüs
• Hızlanma trapezi
• Uygulayıcı tarafından tanımlanmış, mevcut eğri verileri okunur (bkz. "Eğri alınması")
• Spline

Resim 25: Eğri oluşturulması
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Bir eğri oluşturmak için eğri segmentleri birbirlerine bağlanır. 1., 2. ve 3. türevlerle hız,
ivme ve sarsılma gösterilebilir.
Toplam master artırım sayısı H432 MasterCycleScale sistem değişkenine ve
gerektiğinde ayrıca H433 StartupCycleScale değişkenine eşit olmalıdır. Aynı
pencerede kuplaj eğrisi de birlikte gösterilir.

Resim 26: Eğri segmentlerinin oluşturulması
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Spline "Spline" ile birkaç destek noktasından oluşan bir eğri tanımlanabilir. Ara noktaların
değerleri ise, daha sonra spline interpolasyonu ile hesaplanabilir.

1. X1 ile X2 arasındaki nokta adetini belirleyin. İlk ve son noktaların pencerenin sağ
tarafında bulunmasına dikkat edilmelidir.

2. X ve ilgili Y değerlerini girin.
3. Pencerenin sağ tarafındaki ilk ve son noktaları girin.
4. "Apply" (uygula) butonu ile eğri hesaplanır ve ekrana getirilir.
5. Gerektiğinde "Calculate V" butonunu tıklatarak ilk ve son noktaların hızları ayar-

lanabilir. Bu durumda listenin başına ve sonuna ikişer nokta ilave edilir.

10550AEN
Resim 27: Spline

Anlamsız hız değerleri girildiğinde, eğri hızlı bir şekilde değer alanı dışına çıkabilir.
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Bir eğrinin 
alınması

Eğri editörü ile hazırlanmamış olan bir slave eğrisi elektronik kam editörüne alınabilir.
Bunun için eğri editöründe hareket şekli olarak "kullanıcı tanımı" (user defined)
seçilebilir. Daha sonra da alma (Import) butonuna basarak ilgili dosyayı (*.txt, *.prn,)
seçin. Bu dosyada bir sütun halinde 512 tam sayılı değer bulunmalıdır (eğri noktaları).
Seçilen dosya alındıktan sonra, bu noktalar ekranda sıra ile gösterilir. Burada ayrıca X2
ve Y2 son noktaları da girilerek eğri ölçeklendirilir.

Resim 28: Bir eğrinin alınması
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Eğri tamamlandıktan sonra "Next >>" butonuna basın, daha önce "Genel eğri para-
metreleri" seçeneği ile seçildi ise, ekrana kullanıcı parametreleri gelir.

Burada gerektiğinde başka değişiklikler de yapılabilir.
"Next >>" butonuna basın, daha önce "Genel eğri parametreleri" seçeneği ile seçildi ise,
ekrana kuplaj kontrolünü devreye alma penceresi gelir.

Resim 29: Kullanıcı parametreleri
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10.4 Kuplaj Kontrolü
Kuplaj çevrimi kontrolünde aşağıda açıklanan dört kuplaj modundan birini seçebilirsiniz.

Mod 0

Mod 0 Manüel kuplaj (H410 StartupCycleMode = 0)
Burada devreye alma arabirimi üzerinden bir kuplaj olayı hazırlanmaz. Kullanıcıdan
kuplajı, daha sonraki IPOSplus® programında H436 CamState = 1 değeri vererek
tetiklemesi istenir.

Resim 30: Kuplaj kontrol modu 0’ın devreye alınması
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Mod 1

Mod 1 Dijital giriş üzerinden kuplaj (H410 StartupCycleMode = 1) 
Burada kuplaj çevriminin hangi dijital giriş üzerinden başlatılacağı seçilebilir (H413
StartupCycleInputMask).

Resim 31: Kuplaj kontrol modu 1’in devreye alınması
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Mod 2

Mod 2 Interrupt üzerinden kuplaj (H410 StartupCycleMode = 2)

Resim 32: Kuplaj kontrol modu 2’nin devreye alınması

Autorestart OFF -> Interrupt çevrimden sonra uygulamada H412 = 1 verilerek manüel aktive 
edilmelidir (H411 StartupCycleModeControl.0 = 0).
ON -> Interrupt her çevrimden sonra otomatik olarak aktive edilir 
(H411 StartupCycleModeControl.0 = 1).

Kuplaj Enable -> (H411 StartupCycleMode.1 = 0) Kuplaj genelde enable yapılır.
Disabled -> (H411 StartupCycleModeControl.1 = 1).

Otomatik başlatma ON -> manüel olarak atama yapmadan otomatik olarak aktive edilir. Bu durumdan 
sadece ilk başlatmadan sonraki ilk başlatma durumuna dönüş etkilenir 
(H412 StartupCycleState = 1).
OFF -> H412 uygulamada manüel olarak "1" değeri verilip ilk defa aktive 
edilmelidir.

Interrupt kaynağı Dijital giriş DI02 -> Kuplaj için dijital giriş DIØ2’deki bir kenar kullanılır 
(H411 StartupCycleModeControl.2 = 0).
X14 C-İzi -> Kuplaj için X14 girişindeki C-İzi darbesi kullanılır (H411 
StartupCycleModeControl.2 = 1).

DI02’nin yavaşlaması Sensör gecikmesi ms olarak. Bu değer kuplaj esnasında dengelenir, yani sensör 
gecikmesinin oluşturduğu olası bir offset göz önünde bulundurulur. 
(H416 StartupCycleDelayDI02).

Son sayaç değeri 
[Master art.]

Kuplaj çevrimini uzunluğa bağlı olarak geciktiren offset değeri 
(H415 StartupCycleCounterMaxValue).
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Mod 3

Mode 3 pozisyon kontrollü (H410 StartupCycleMode = 3)

"Next >>" butonuna basın, daha önce "Genel eğri parametreleri" seçeneği ile seçildi
ise, ekrana dekuplaj kontrolünü devreye alma penceresi gelir.

Resim 33: Kuplaj kontrol modu 3’ün devreye alınması

Autorestart OFF -> Interrupt çevrimden sonra uygulamada H412 = 1 verilerek manüel aktive 
edilmelidir (H411 StartupCycleModeControl.0 = 0).
ON -> Interrupt her çevrimden sonra otomatik olarak aktive edilir 
(H411 StartupCycleModeControl.0 = 1).

Kuplaj Enable -> (H411  StartupCycleModeControl.1 = 0) Kuplaj genelde enable 
yapılır.
Disabled -> (H411 StartupCycleModeControl.1 = 1).

Otomatik başlatma ON -> manüel olarak atama yapmadan otomatik olarak aktive edilir. Bu durumdan 
sadece ilk başlatmadan sonraki ilk başlatma durumuna dönüş etkilenir 
(H412 StartupCycleState = 1).
OFF -> H412 uygulamada manüel olarak "1" değeri verilip ilk defa aktive 
edilmelidir.

Sayaç başlangıç 
değeri

Kuplaj sayacının başlangıç değerini tanımlar (H414 StartupCycleCounter).

Son sayaç değeri Bir sonraki kuplaj çevriminin otomatik olarak (sayaç kontrollü) hangi mesafeden 
sonra başlatılacağı noktayı tanımlar (H415 StartupCycleCounterMaxValue).
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10.5 Dekuplaj Kontrolü
Mod 0

Mod 0 Manuel dekuplaj
Burada devreye alma arabirimi üzerinden bir dekuplaj olayı hazırlanmaz. Kullanıcıdan
dekuplajı, daha sonraki IPOSplus® programında H436 CamState = 0 değeri vererek
tetiklemesi istenir (H400 StopCycleMode = 0).
Burada örneğin, "on the fly" olarak pozisyonlandırma moduna (lineer rampa şekli)
geçilerek slave cihaz önceden tanımlanmış bir pozisyona hareket ettirilebilir.

Dekuplaj çevrimi kontrolünde aşağıda açıklanan dört dekuplaj modundan birini seçebilir-
siniz.

Resim 34: Dekuplaj kontrol modu 0’ın devreye alınması

CamState H436 için doğrudan 3 veya 4 girilmemelidir!
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Mod 1

Mode 1 n master çevriminden sonra dekuplaj (H400 StopCycleMode = 1)

Resim 35: Dekuplaj kontrol modu 1’in devreye alınması

Dekuplajdan sonraki 
durum

x-kontrollü -> (H401 StopCycleModeControl.0 = 1).
n-kontrollü -> (H401 StopCycleModeControl.0 = 0).

Countdown-Reload 
değeri

İlk çevrim sonrası yeniden yükleme değeri (H403 StopCyclReload).

Countdown sayacı Başlangıç durumuna geri dönme değeri (H404 StopCycleCounter).
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Mod 2

Mode 2 n master çevriminden sonra dekuplaj eğrisi ile dekuplaj (H400 StopCycleMode
= 2)

Resim 36: Dekuplaj kontrol modu 2’nin devreye alınması

Dekuplajdan sonraki 
durum

x-kontrollü -> (H401 StopCycleModeControl.0 = 1).
n-kontrollü -> (H401 StopCycleModeControl.0 = 0).

Countdown-Reload 
değeri

İlk çevrim sonrası yeniden yükleme değeri (H403 StopCyclReload)

Countdown sayacı Başlangıç durumuna geri dönme değeri (H404 StopCycleCounter)
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Mod 3

Mode 3 Dekuplaj eğrisi ile interrupt ve pozisyon kontrollü dekuplaj (H400 StopCycle-
Mode = 3)

"Next >>" butonuna basın, daha önce "Genel eğri parametreleri" seçeneği ile seçildi
ise, ekrana kayıt döngüsü kontrolünü devreye alma penceresi gelir.

Resim 37: Dekuplaj kontrol modu 3’ün devreye alınması

Dekuplajdan sonraki 
durum

x-kontrollü -> (H401 StopCycleModeControl.0 = 1).
n-kontrollü -> (H411 StopCycleModeControl.0 = 0).

Interrupt kaynağı Dijital giriş DI02 -> Dekuplaj için dijital giriş DIØ2’deki bir kenar kullanılır 
(H401 StopCycleModeControl.1 = 0).
X15 C-İzi -> Dekuplaj için X15 girişindeki C-İzi darbesi kullanılır (H401 
StopCycleModeControl.1 = 1).

DI03’ün yavaşlaması Sensör gecikmesi ms olarak. Bu değer dekuplaj işlemi esnasında dengelenir. 
Sensörün gecikme süresi sonucu oluşabilecek bir kayma değeri bu değerden 
çıkartılır (H406 StopCycleDelayDI03). Birim [0,1 ms].

RegisterLimitLeft İçerisinde geçerli bir Interrupt tanınması gereken bir sol sınır tanımı 
(H383 RegisterLimitLeft).

RegisterLimitRight İçerisinde geçerli bir Interrupt tanınması gereken bir sağ sınır tanımı 
(H383 RegisterLimitRight).

RegisterDXDTOut DI03 gecikmesini (H406 StopCycleDelayDI03) kompanze edebilmek için ve 
ayrıca burada kuplaja göre hız daha yüksek olduğundan, burada maks. kontrol 
aralığı süresi ms olarak verilmelidir (H390 RegisterLimitDXDTOut).

RemainCounter Slave tarafından, ınterrupt olayı sonrası dekuplaja kadar alınması gereken mesafe 
(H405 StopCycleRemainWay).
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10.6 Kayıt Döngüsü Kontrolü
Kayıt döngüsü kontrolü için, aşağıda tanımlanan 3 mod arasında seçim yapılabilir.

Mod 0

Mode 0 Kayıt döngüsü modu kapalı (H380 RegisterMode=0)

Resim 38: Kayıt döngüsü modu 0’ın devreye alınması
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Mod 1

Mode 1 Sinyal uzunluğu, seviyesi ve pencere denetimi (H380 RegisterMode=1)

Resim 39: Kayıt döngüsü modu 1’in devreye alınması

Autorestart ON -> ile geçerli bir kayıt otomatik olarak yeniden aktive edilir.
OFF -> ile H382 RegisterState için 1 değeri verilmelidir (H381 
RegisterModeControl.0).

Sinyal seviyesi HIGH level -> RegisterModeControl.1 H381.1 = 1 hızlanma kenarı tanınır.
LOW level -> RegisterModeControl.1 H381.1 = 0 yavaşlama kenarı tanınır.

Otomatik başlatma ON -> manüel olarak atama yapmadan otomatik olarak aktive edilir. Bu durumdan 
sadece ilk başlatmadan sonraki ilk başlatma durumuna dönüş etkilenir 
(H382 RegisterState = 1).
OFF -> H382 RegisterState için uygulamada manüel olarak "1" değeri verilip ilk 
defa aktive edilmelidir.
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Mod 2

Mode 2 Kontrol elemanı ile manüel slave düzeltmesi (H380 RegisterMode = 2)
Sadece kontrol tertibatı aktiftir. Nominal/gerçek değer farkı hesaplaması aktif değildir.
Bu durumda RegisterLoopOut H389 yazılarak manüel bir düzeltme yapılabilir.

Resim 40: Kayıt döngüsü modu 2’nin devreye alınması

RegisterModeControl.2 Kontrol elemanı master veya slave cihazı etkiler 
(H389 RegisterModeControl.2). 

RegisterLoopDXDTOut Kontrol elemanının her ms için işlenmesi gereken maksimum kontrol aralığı. 
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"Next >>" tuşuna basın, ekrana download penceresi gelir. Download ile tüm eğri
verileri frekans inverterine yüklenir. Birden fazla eğri seçildiğinde, bir sonraki eğri de
aynı işlemden geçirilir. Aksi durumlarda, zaten bir program oluşturulmuş olan IPOSplus®

compiler açılır. Bu programda farklı başlık dosyaları ve çeşitli IPOSplus® dosyaları
mevcuttur. Bu konuda proje yapısı bölümünü göz önünde bulundurunuz.

Resim 41: Download
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10.7 Monitör
Elektronik kam monitörü üzerinden tüm işletme durumları ve aktüel eğri profilleri ekrana
getirilebilir.

Resim 42: Elektronik kam ekranı
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11 Eğri Değişkenleri
Rampa Üreteçli 
Sanal Enkoderin 
Yapısı

Kayıt durumu 
makinesi

Değişkenler İsim Anlamı Kodlama / Kullanım

H370 VEncoderMode Sanal enkoder çalışma 
modu

= 0: Hızlanma rampalı sanal enkoder.
= 1: Rezerve edildi.
= 2: Sonsuz sayaç.
= 3: Hızlanma ve yavaşlama rampalı sanal enkoder.

H371 VEncoderModeControl Bir cihaz hatasında durum 
geçişleri kontrolü

Sadece Mod 0, 2 ve 3.
Bit 0 == 0: No stop.
Bit 0 == 1: Sanal aks durur (H373 = 0).

H372 VEncoderState İşlevsiz

H373 VEncoderNSetpoint İstenen hız Master artırım birimi /ms

H374 VEncoderNActual Gerçek hız Master artırım birimi /ms

H375 VEncoderXSetpoint Sanal master değerin 
istenen pozisyonu

Master artırım birimi

H376 VEncoderXActual Sanal master değerin 
gerçek pozisyonu

Master artırım birimi

H377 VEncoderdNdT Sanal enkoder hızlanması Master artırım birimi /ms2 (0 modunda).
Master artırım birimi 1/216 /ms2 (3 modunda).

Değişkenler İsim Anlamı Kodlama / Kullanım

H380 RegisterMode Kayıt döngüsü kontrolünün 
etkinleştirilmesi

= 0: Kayıt döngüsü kontrolü aktif değil
= 1: Kontrol elemanı ve kontrol döngüsü kontrolü aktif.
= 2: Sadece kontrol elemanı aktif, örn. manüel düzeltme 
için.

H381 RegisterModeControl Durum geçişleri kontrolü Bir mod içerisinde bir işlev seçimi.
Bit 0 == 0: Auto-Restart.
Bit 0 == 1: Manüel Restart.
Bit 1 == 0: High sinyal seviyesi aktif (pozitif kenar 
değerlendirilir).
Bit 1 == 1: Low sinyal seviyesi aktif (negatif kenar 
değerlendirilir).
Bit 2 == 0: Sinyal seviyesi H437 Slavetrim’i etkiler 
(slave kayma eğilimi gösteriyorsa kullanılmalıdır).
Bit 2 == 1: Sinyal seviyesi H438 XMasterPos’u etkiler 
(master kayma eğilimi gösteriyorsa kullanılmalıdır).

H382 RegisterState Yazılım üzerinden Interrupt 
enable

Kayıt durumu makinesinin durumunu gösterir. Kayıt 
girişinin enable olabilmesi için, IPOSplus® programında 
RegisterState = 1 veya H381.0 == 0 Auto-Restart aktif 
olmalıdır.

H383 RegisterLimitLeft Pozisyon penceresi soldan 
başlar

İçersinde geçerli bir kayıt tanınması gereken bir sol sınır 
tanımı. Birim: Temel eğrinin slave artırımları.
Bu değişken ayrıca, içerisinde bir touch-probe olayının 
değerlendirildiği (dekuplaj yapılması) sol sınırın tespiti için 
mod 3’te de kullanılır (H400 StopCycleMode = 3).

H384 RegisterLimitRight Pozisyon penceresinin sağ 
bitişi

İçersinde geçerli bir kayıt tanınması gereken bir sağ sınır 
tanımı. Birim: Temel eğrinin slave artırımları.
Bu değişken ayrıca, içerisinde bir touch-probe olayının 
değerlendirildiği (dekuplaj yapılması) sağ sınırın tespiti için 
mod 3’te de kullanılır (H400 StopCycleMode = 3).
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Dekuplaj 
makinesi

H385 RegisterSetpoint Kayıt başlangıcının 
tanımlanması

Kayıt başlangıcının istenen değeri. Birim: Temel eğrinin 
slave artırımları.

H386 RegisterActValue Hesaplanan kayıt 
başlangıcının belleğe 
alınması

Geçerli olarak tanınan bir kayıtın gerçek değeri. Birim: 
Temel eğrinin slave artırımları.

H387 RegisterLoopPGain P katsayısı, 0,01 ile 
değerlendirme

> 0: Slave eğrisinin eğimi pozitif ise.
<= 0: Slave eğrisinin eğimi negatif ise.
Değer aralığı: –30000 ... 0 ... 30000.
== 0: Kontrol elemanı aktif değil.
Başlangıç değeri ±100 (ölçeklendirme yapılmaz).

H388 RegisterLoopMaxOut Kontrol elemanının 
sınırlandırması

Birim: Temel eğrinin slave artırımları.

H389 RegisterLoopOut Kontrol elemanı için 
hesaplanan kontrol değeri

Birim: Temel eğrinin slave artırımları.

H390 RegisterLoopDXDTOut Kontrol elemanını kontrol 
aralığının her ms için 
değişmesi (değişme hızı)

Bu değer maksimum hız için seçilmelidir.
Bu değişken ayrıca, dekuplaj mod 3’te de kullanılarak 
(H400 StopCycleMode = 3), dekuplaj sensörünün gecikme 
süresi kompanse edilir (H406 StopCycleDelayDI03).

H391 RegisterLengthMax "Doğru" bir kayıt için maksimum uzunluk. Birim: Temel 
eğrinin slave artırımları.

H392 RegisterLengthMin "Doğru" bir kayıt için minimum uzunluk. Birim: Temel 
eğrinin slave artırımları.

H393 RegisterLengthActual Ölçülen kayıt uzunluğu (bir kayıt tanınmadığında bu değer 
= 0). Birim: Temel eğrinin slave artırımları.

H394 RegisterLoopCounter Kayıt tanım sayacı. Her tespit edilen doğru kayıt ile bu 
değer 1 artırılır.

H395 RegisterLoopTimeConst P-oranının (P387) yanı sıra burada bir I-oranı 
etkinleştirilebilir.
Değer = Kayıt döngüsü kontrol ünitesi ayar süresi 
katsayısı. Değer aralığı 0 ... 32000, I-oranının 216 
normalizasyonu ile. 
Değer = 0 -> "I-oranı" hesaplanmaz.

H396 RegisterLoopIValue Kayıt döngüsü kontrolünün I oranı, 216 normalizasyonlu.
Read only -> sadece okunabilen değer.

H397 RegisterLagPGain == 0: aktif değil.
> 0: slave eğrisinin eğimi pozitif ise.
<= 0: slave eğrisinin eğimi negatif ise.
Değer aralığı: –30000 ... 0 ... 30000.

H398 RegisterLoopSlavePos Slave pozisyonu Birim: 4096 artırım/slave cihazın her devri için.
Ölçeklendirilmemiş mutlak slave pozisyonu. Kuplaj veya 
dekuplaj mesafesinin ön işareti negatif. Bu değer daima 
(kayıt döngüsü kontrolü olmadan da) okunabilir.

Değişkenler İsim Anlamı Kodlama / Kullanım

Değişkenler İsim Anlamı Kodlama / Kullanım

H400 StopCycleMode Dekuplaj modu = 0: Otomatik dekuplaj yok.
= 1: H404 (StopCycleCounter) değişkeninde tanımlanmış 
olan çevrim sayısından sonra otomatik dekuplaj 
gerçekleşir.
= 2: DI03’teki bir touch-probe olayı neticesinde, H405 
değişkeninde tanımlanan mesafe devam eder, daha sonra 
da dekuplaj işlemi 2 modunda olduğu gibi gerçekleşir.

H401 StopCycleModeControl Durum geçişleri kontrolü Bit 0 == 0: Dekuplaj sonrası çalışma modu, hız kontrollü.
Bit 0 == 1: Dekuplaj sonrası çalışma modu, pozisyon 
kontrollü.
Bit 2 == 0: DI03’teki "Interrupt" etkin değil.
Bit 2 == 1: Kuplaj kaynağı olarak X15’deki sıfır izi kenar 
değişimi alınır.
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Kuplaj makinesi

H402 StopCycleState Durum makinesi Dekuplaj makinesinin durumunu gösterir.

H403 StopCycleReload Reload değeri Dekuplaj işlemi sonrası H405 sayacı için reload değeri.

H404 StopCycleCounter Sayaç çevrimi Çevrim sayacı için ön işaretli değer.
Temel eğriler tamamlandıktan sonra, otomatik dekuplaj 
gerçekleşir. Dikkat! Sadece H400 == 1 ise aktiftir.

H405 StopCycleRemainWay Mod 3’te dekuplajda kalan 
mesafe

Mod 3 için kalan mesafe; birim 4096 artırım / slave devri.

H406 StopCycleDelayDI03 DI03’teki sensörün gecikme 
süresi

Birim 0,1ms, bipolar; sadece 2 modunda aktif.

Değişkenler İsim Anlamı Kodlama / Kullanım

Değişkenler İsim Anlamı Kodlama / Kullanım

H410 StartupCycleMode Kuplaj modu = 0: Giriş klemensleri üzerinden kuplaj gerçekleşmez.
= 1: Bir giriş klemensi sinyali üzerinden kuplaj, seviye 
hassasiyetli, high aktif, giriş klemensleri H413’de bulunan 
bir bit maskesi üzerinden.
= 2: DI02 klemensinde bir kenar değiştirme üzerinden 
kuplaj (Interrupt).
= 3: Sayaç üzerinden mesafe kontrolü.

H411 StartupCycleModeControl Durum geçiş kontrolü, 
interrupt işlenmesi

Sadece 2 ve 3 modlarında aktif
Bit 0 == 0: Auto-Restart gerçekleşmez, interrupt 
uygulamada StartupCycleState için bir değer verilerek 
aktive edilir (), yani StartupCycleState 0 durumunda kalır 
(bkz. kuplaj otomatı).
Bit 0 == 1: Auto-Restart, yani interrupt aktif olarak kalır, 
StartupCycleState 0 durumundan 1 durumuna otomatik 
olarak geçer (bkz. kuplaj otomatı).
Bit 1 == 0: Giriş klemensleri ile kuplaj genel olarak enable 
(örn. "ring buffer" yönetimi için kullanılır).
Bit 1 == 1: Giriş klemensleri ile kuplaj genel olarak inhibite
Sadece Mod 2 
Bit 2 == 0: DI02’teki "Interrupt" aktif
Bit 2 == 1: Kuplaj kaynağı olarak X14’deki sıfır izi kenar 
değişimi alınır
Bit 3 == 0: "Ring buffer" yönetimi aktif değil.
Bit 3 == 1: "Ring buffer" yönetimi aktif.

H412 StartupCycleState Durum makinesi Kuplaj makinesinin durumunu gösterir.
Dikkat! H414 StartupCycleCounter değişkeni 
StartupCycleState 1 değerini aldığında artırıma başlar. 
Başlangıç durumuna geldikten sonraki ilk turda IPOS 
üzerinden bu değer için 1 yazılmalıdır. Daha sonraki 
turlarda AutoRestart (StartupCycleModeControl.0 == 1) ile 
otomatik olarak başlatılır, yani artık 0 durumuna gelinmez. 
Devreye alma işlevi "Otomatik Start ON" durumunda 
StartupCycleState = 1’de başlangıç durumuna geri gelir ve 
böylece 0 durumu tekrardan atlanır.

H413 StartupCycleInputMask Kuplaj klemensi maskesi Yeri H483 (IPOS) ile aynıdır.

H414 StartupCycleCounter Kuplajdaki gerçek mesafe 
offseti

Ölçeklendirilmemiş master enkoder darbeleri sayılır; kuplaj 
esnasında sıfırlanır.

H415 StartupCycleCounterMax 
Value

Kuplaj işleminden itibaren Mod 2 MasterOffset DI02 / C-İzi 
üzerinden başlar.
Mod 3 Otomatik kuplaj için uzunluk sınırlandırma.
Kuplaj çevrimi + Master çevrim + dekuplaj çevrminden 
daha büyük olmalıdır.

P
i

f
kVA

Hz

n



11

58 El Kitabı – Elektronik kam

Monitör
Eğri Değişkenleri

58 El Kitabı – Elektronik kam

11 Monitör
Eğri Değişkenleri

Kam Durumu 
Makinesi

H416 StartupCycleDelayDI02 DI02’teki sensörün gecikme 
süresi

Birim 0,1 ms, bipolar; sadece 2 modunda aktif.

H417 StartupCycleBuffer 32-Bit ring buffer
Sadece okuma

Her çevrimde "sola kaydırılır" ve bit 0 tarafından aktüel 
ürün sinyali atanır. H413 ile tanımlanan girişe 0 verilmesi, 
tamponda da, yüksek değerli bitlere doğru "hareket eden" 
bir 0 ile sonuçlanır. Dikkat! Sadece H411.3 == 1 ise aktiftir.

H417 StartupCycleBuffer Length Etkin tampon uzunluğu H416 tamponundan Disable Bit H411.1’e hangi bitin 
aktarıldığını belirtir. Seviye her aktarımdan sonra değişir, 
yani tampondaki bir 0 değişerek H411.1 = 1 olur.

Değişkenler İsim Anlamı Kodlama / Kullanım

Değişkenler İsim Anlamı Kodlama / Kullanım

H428 CamMode Rezerve edildi

H429 CamModeControl Master enkoder dönme 
yönü; filtre

Bit 0: Master enkoder dönme yönü kontrol edilir.
CamModeControl.0 == 0 master enkoder dönme yönü 
değişmez.
CamModeControl.0 == 1 master enkoder dönme yönü 
değişir.
Bit 1: Filtre.
CamModeControl.1 == 0 Filtre aktif.
CamModeControl.1 == 1 Filtre aktif değil.
Çok eğrili değişkenler bölümüne bakınız.

H430 * MasterSource Master frekans kaynağı MasterSource == 0: X14 + sanal aks; senkron enkoder 
girişi enable, ayrıca bir sanal aks (H442 MasterTrimX14 
üzerinden aktive edilir) eklenir, örn. devreye almada 
master simülasyonu için. Dikkat! Rampa mümkün değildir!
MasterSource ≠ 0: Pointer master enkoderi temsil eden 
değişkene (örn. H376 rampa üreteçli sanal enkoder).

H431 * MasterNorm Master çevrim 
ölçeklendirmesi

Master çevrimi dahili olarak < 216 -1 olarak ölçekler (H441 
MasterPos216’yı etkiler). Giriş 2n üssü n olarak. Kesinlikle 
gereklidir ve devreye alma kullanıcı arabirimi 
kullanılmadığında manüel olarak (harici) girilmelidir! 
Örn. MasterCycleScale = 1000000 ve bunun sonucu 
olarak MasterNorm = 5:
1000000 / 215 = 30.5 < 25.

H432 * MasterCycleScale Master çevrim Master artırımları interpolasyon zamanı H446 ile 
çarpılarak.

H433 * StartupCycleScale Devreye alma çevrimi Kuplaj mesafesi artırımları interpolasyon zamanı H446 ile 
çarpılarak.

H434 FirstTabIndex İlk eğri noktası tablosu 
göstergesi

Bu tablo değerinden (destek noktası) itibaren temel eğri 
başlar. Kuplaj eğrisi tanımlanmadığında, bu değer 0 olur.

H435 LastTabIndex Son eğri noktası tablosu 
göstergesi

Kuplaj eğrisi ve temel eğrinin toplam tablo değerleri 
(destek noktaları).

H436 CamState Elektronik kamın durumu = 0: Elektronik kam resetlenmesi, sabit hızda dekuplaj 
H439 SpeedFreeMode.
= 1: Kuplaj durumu.
= 2: Temel eğri.
= 3: Dekuplaj durumu.
= 4: Tersine kuplaj eğrili dekuplaj durumu.
CamState = 2 kesinlikle IPOs üzerinden doğrudan 
atanmamalıdır!
Bkz. Elektronik Kam Makinesi bölümü.
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H437 SlaveTrim Nominal pozisyon offseti 
(H440 ile ölçeklendirilir)

Çalışma süresine bağlı nominal slave pozisyonu kayması. 
Aşağıdaki durumlarda yerleşik bellek üzerinden yazılır:
• Reset (CamState == 0) sonrası H445 

XSlaveSetpointScale ile.
• Eğri 1’den fazla turlandığında.
IPOS kullanılarak düzeltmek için kullanılabilir, bu durumda 
master/slave evreleri değişir. 
Dikkat! Düzeltmede H440 ActPositionScale değişkeni de 
göz önünde bulundurulmalıdır!

H438 XMasterPos Master interpolator çıkışı Değer aralığı 0 ... 232.
Yerleşik bellek üzerinden yazılır ve eğri içindeki master 
pozisyonunu gösterir. Master / slave evresi düzeltilmesi 
için kullanılabilir.
Dikkat! H446 MFilterTime ile çarpılmalıdır!
Bir kuplaj eğrisi tamamlandıktan sonra yeniden 0 ile başlar.

H439 SpeedFreeMode Rölanti durumunda istenen 
hız değeri

Sadece, H436CamState == 0 veya dekuplaj durumu 
H436CamState == 0 n-kontrol aktif ise etkindir 
(StopCycleModeControl.0).
Birim 0,2 d/d

H440 * ActPositionScale Slave çevrimi 
ölçeklendirmesi

2n üssü n olarak; değer aralığı n = 0 ... 10. Slave 
çevriminin daha iyi çözünebilmesi için.
Kesinlikle gereklidir ve devreye alma kullanıcı arabirimi 
kullanılmadığında manüel olarak (harici) girilmelidir!
Örn. slave çevrimi (değişkende belirtilmez) = 20000, 
böylece ActPositionScale = 3 olur:
1FFFFhex / Slave çevrimi = 6.55 < 23.

H441 MasterPos216 Master interpolasyon 
tablosundaki standart 
gösterge

MasterPos216 = MasterCycleScale / MasterNorm, değer 
aralığı 0 ... 216; dahili sistem parametresi.
Bir kuplaj eğrisi tamamlandıktan sonra yeniden 0 ile başlar.

H442 MasterTrimX14 Rampa üreteçsiz sanal aks Sanal enkoderin hızı. Harici enkodere (X14) eklenir; darbe 
sayısı 1 inkr/ms; sadece H430 MasterSource == 0 ise 
aktiftir.

H443 * NFilterTime İleri besleme interpolatoru Değer aralığı 0 ... 30, master enkoder sinyalini süzmek için 
kullanılabilir. 1 değerinde filtre devre dışı bırakılır, 0 
değerinde ileri besleme branşı ayrılır. Slave cihazı "daha 
sakin" duruma getirmek için uygun bir araçtır.

H444 ReSprintClose Dönme yönü inhibit = 0: Her iki yön de enable.
= 1: dönme yönü sadece sola.
= 2: dönme yönü sadece sağa.

H445 XSlaveSetpointScale Slave için mutlak nominal 
pozisyon

Yerleşik bellek üzerinden yazılır ve slave pozisyonunu 
gösterir.
Dikkat! H440 ActPositionScale ve H437 SlaveTrim ile 
ölçeklendirilmiştir!

H446 * MFilterTime İnterpolasyon süresi Değer aralığı 0 ... 30.
= 0: aktif değil, master ayrılır.
= 1: filtresiz.
≤ 30: High ölçeklendirme aktif, master çevriminin 
çözünürlüğü daha iyidir; master çevrimi daha sonra 
yeniden ayarlanmalıdır. 
Dikkat! MFilterTime ile çarpılmalıdır.

H447 * TabBits Destek noktası sayısı tanımı = 8: 256 master destek noktası (kuplaj çevrimi 
tanımlandığında, daima girilmelidir).
= 9: 512 master destek noktası (kuplaj çevrimi 
olmadığında, daima girilmelidir).

Değişkenler İsim Anlamı Kodlama / Kullanım
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* Bu parametre devreye alma işlevi tarafından ayarlanır ve manüel olarak değiştirilme-
melidir.

Elektronik kamın 
SHELL para-
metreleri

H448 TableScaleControlState EEPROM’da kayıtlı destek 
noktalarının 
ölçeklendirilmesi için 
kontrol/durum değişkeni

TableScaleControlState == 0: ölçeklendirme yok veya 
başlatılan ölçeklendirme iptal edildi (örn. pay = 0).
TableScaleControlState == 1: Eğri ölçeklendirmeye 
başlama (Control), daima veri alanının tamamı 
ölçeklendirilir.
TableScaleControlState == 2: Ölçeklendirme devam ediyor 
(durum).
TableScaleControlState == 3: Ölçeklendirme başarı ile 
tamamlandı (durum).

H449 TableScaleNominator Sayaç ölçeklendirme 
katsayısı payı

Signed 16 Bit değer aralığı –32000 ... 0 ... 32000

H450 TableScaleDenominator Sayaç ölçeklendirme 
katsayısı paydası

Unsigned 16 Bit değer aralığı 0 ... 32000

H451 TableSelect Eğri seti seçimi = 0: Eğri seti 0 aktif (Index 20000 ... 20513 yazma ve 
okuma olanağı).
= 1 ile 5 arası: ilgili eğri seti aktif (indeks erişimi mümkün 
değil, erişim sadece Vardata üzerinden mümkün; Eğri 1’e 
ayrıca Copy komutu H452 TableCopy üzerinden 
yazılabilir).

H452 Table Copy Bir eğri setinin 
kopyalanması

= 0: kopyalama yapılmaz veya istenen kopyalama işlemi 
başarı ile tamamlanır.
= 1: bir kopyalama işlemi talebi (eğri seti 0’ın eğri seti 1’e 
kopyalanması)

Değişkenler İsim Anlamı Kodlama / Kullanım

Değişkenler İsim Not

Teknoloji fonksiyonu Shell / Devreye alma / Teknoloji işlevli elektronik kam ayarı

P700 Çalışma şekli CFC & IPOS veya SERVO & IPOS

P916 Rampa şekli "Elektronik kam" olarak ayarlayın

P203 Filtre, hızlanma ileri besl. Bu parametre eğri tablosundan gelen nominal değerleri süzer. Bunun sonucu olarak hıza 
bağlı bir ara hatası oluşur. Bu durum örn. "pick and place" (al ve yerleştir) 
uygulamalarında önemli değildir
Basma veya kesme gibi diğer uygulamalarda ise, bu ara hatası istenmez ve sonucu 
olumsuz olarak etkileyebilir. Bu gibi durumlarda bu parametre mümkün olduğu kadar kısa 
ayarlanmalıdır. Bu da, devreye almadaki ön ayar değerlerinin akım kontrol ünitesi 
titremeye başlayana kadar küçültülmesi anlamına gelir. Bu değerler daha sonra bir miktar 
artırılabilir. Akım kontrol ünitesi daha erken titremeye başlarsa, hız kontrolü ayarlanırken 
gerginlik değeri düşürülmelidir.

P206 n-kontrolü tarama zamanı Bu parametre ile hız kontrolünün çevrim süresi ayarlanabilir. Burada standart olarak 1 ms 
değeri ayarlanır. Özellikle, gerginlik optimizasyonunun istenen kontrol yanıtında bir 
düzeltme yapmadığı uygulamalarda hız kontrolünün çevrim süresi kısaltılarak kontrol 
kalitesi artırılabilir. Burada 0,5 ayarının sadece, yüksek çözünürlü motor enkoderlerinde 
(örn. sin/cos enkoderi) bir anlamı olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.

P601 Dijital giriş DI02 Kuplaj interrupt üzerinden gerçekleşecek ise, "işlevsiz" olarak ayarlanmalıdır.

P602 Dijital giriş DI03 Kayıt kontrolü kullanılacak ise, "işlevsiz" olarak ayarlanmalıdır.
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12 Proje Yapısı
Buradaki proje yapısı için MOVITOOLS Version 3.0 temel olarak alınmıştır.
Eğri editörü burada compiler proje yapısını kullanır. Bunun için de, derlemek için daima
"Compile and load project" butonuna basılmalıdır, aksi takdirde yaratılan tüm *ipc dos-
yalarının derlenmesi garanti edilemez.
Elektronik kam editöründen compailer otomatik olarak açıldığında, otomatik olarak iki
*ipc dosyası oluşur:
• Project name_curves.ipc: Bu dosyada sadece başlık dosyaları bulunur (includes).

– #include <curve.h> // Elektronik kam için genel başlık dosyası 
(ayrıca oluşmaz, MOVITOOLS’da bulunur)

– #include <curve name_of_curve1.h> // 2. eğrinin başlık dosyası 
(setCAMParameter2(); fonksiyonunu içerir)

– #include <curve name_of_curve2.h> // 3. eğrinin başlık dosyası 
(setCAMParameter3(); fonksiyonunu içerir)

– vb. maks. 6 eğriye kadar.

• curve name_of_first_curve.ipc: Bu dosyada uygulama programı bulunabilir ve başlık
dosyalarını da içerebilir.
– #include <const.h> // IPOSplus® için genel başlık dosyası 

(ayrıca oluşmaz, MOVITOOLS’da bulunur)
– #include <io.h>         // POSplus® için genel başlık dosyası 

(ayrıca oluşmaz, MOVITOOLS’da bulunur)
– #include <curve name_of_curve0.h> // 1. eğrinin başlık dosyası 

(setCAMParameter(); fonksiyonunu içerir)

12.1 Başlık (Header) Dosyası: curve.h
/*****************************************************************
Name        : Datafile for CAM control
Description : Data- and Startup headerfile for IPOS+ Compiler.
              For Startup after Power On call "setCAMParameterx();"
Device      : MOVIDRIVE CAM control
Version     : 1.60
Author      : Automatically generated file from CAM-Editor
Company     : SEW-Eurodrive GmbH & Co.
*******************************************************************/
// ----------------------------------------------------------------
// Data from the integrated startup function:
// ----------------------------------------------------------------
#define  CamMode                    H428
#define  CamModeControl             H429
#define  MasterSource               H430
#define  MasterNorm                 H431
#define  MasterCycleScale           H432
#define  StartupCycleScale          H433
#define  SpeedFreeMode              H439
#define  ActPositionScale           H440
#define  MasterTrimX14              H442
#define  NFilterTime                H443
#define  ReSprintClose              H444
#define  MFilterTime                H446
#define  TableBits                  H447
// ----------------------------------------------------------------

Sadece bir eğri takımı yüklendiğinde bu dosyada sadece " #include <curve.h>" 
bulunur. Bu daha önceki modül serilerine uyum sağlanabilmesi için gereklidir.
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// Data from blockdiagram:
// ----------------------------------------------------------------
#define  FirstTabIndex              H434
#define  LastTabIndex               H435
#define  CamState                   H436
#define  SlaveTrim                  H437
#define  XMasterPos                 H438
#define  MasterPos216               H441
#define  XSlaveSetpointScale        H445
#define  TableScaleControlState     H448
#define  TableScaleNumerator        H449
#define  TableScaleDenominator      H450
#define  TableSelect                H451
#define  TableCopy                  H452
// ----------------------------------------------------------------
// Variable of StopCycle
// ----------------------------------------------------------------
#define StopCycleMode               H400
#define StopCycleModeControl        H401
#define StopCycleState              H402
#define StopCycleReload             H403
#define StopCycleCounter            H404
#define StopCycleRemainWay          H405
#define StopCycleDelayDI03          H406
// ----------------------------------------------------------------
// Variable of StartupCycle
// ----------------------------------------------------------------
#define StartupCycleMode            H410
#define StartupCycleModeControl     H411
#define StartupCycleState           H412
#define StartupCycleInputMask       H413
#define StartupCycleCounter         H414
#define StartupCycleCounterMaxValue H415
#define StartupCycleDelayDI02       H416
#define StartupCycleBuffer          H417
#define StartupCycleBufferLength    H418
// ----------------------------------------------------------------
// Variable of RegisterControl H380..H399
// ----------------------------------------------------------------
#define RegisterMode                H380
#define RegisterModeControl         H381
#define RegisterState               H382
#define RegisterLimitLeft           H383
#define RegisterLimitRight          H384
#define RegisterSetpoint            H385
#define RegisterActValue            H386
#define RegisterLoopPGain           H387
#define RegisterLoopMaxOut          H388
#define RegisterLoopOut             H389
#define RegisterLoopDXDTOut         H390
#define RegisterLengthMax           H391
#define RegisterLengthMin           H392
#define RegisterLengthActual        H393
#define RegisterLoopCounter         H394
#define RegisterLoopTimeConst       H395
#define RegisterLoopIValue          H396
#define RegisterLagPGain            H397
#define RegisterLoopSlavePos        H398
// ----------------------------------------------------------------
// Variable virtual Encoder  H370..H379
// ----------------------------------------------------------------
#define VEncoderMode                H370
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#define VEncoderModeControl         H371
#define VEncoderState               H372
#define VEncoderNSetpoint           H373
#define VEncoderNActual             H374
#define VEncoderXSetpoint           H375
#define VEncoderXActual             H376
#define VEncoderdNdT                H377
// ----------------------------------------------------------------

12.2 Headerfile: Curve name_of_curve0.h
/*****************************************************************
Name        : Datafile for CAM control
Description : Data- and Startup headerfile for IPOS+ Compiler.
              For Startup after Power On call "setCAMParameter();"
Device      : MOVIDRIVE CAM control
Version     : 1.60
Author      : Automatically generated file from CAM-Editor
Company     : SEW-Eurodrive GmbH & Co.
*******************************************************************/
// ----------------------------------------------------------------
//Startupdata from: 03.01.2003 - 11:08:45
setCAMParameter()
{
  for (H0=370; H0<=452; H0++)
    {
    *H0=0;
    }
  _Memorize(/*MEM_LDDATA*/ 6 );
  _Wait(100);
MasterSource                   = 0;
MasterNorm                     = 0;
MasterCycleScale               = 10000;
StartupCycleScale              = 0;
SpeedFreeMode                  = 0;
ActPositionScale               = 5;
MasterTrimX14                  = 0;
NFilterTime                    = 7;
ReSprintClose                  = 0;
MFilterTime                    = 1;
TableBits                      = 8;
StartupCycleMode               = 2;
_BitSet(StartupCycleModeControl, 0);
StartupCycleDelayDI02          = 0;
StartupCycleCounterMaxValue    = 0;
StartupCycleState              = 1;
StopCycleMode                  = 1;
_BitSet(StopCycleModeControl, 0);
StopCycleReload                = 1;
StopCycleCounter               = 1;
RegisterLagPGain               = 0;
} 
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13 Program Örnekleri
13.1 Eğride Kuplaj

/*=============================================
           IPOS-Sourcefile

for CAM-Control
 (MOVIDRIVE B)
  ---------------------------------------------
       SEW-Eurodrive GmbH & Co.
        Ernst-Blickle-Str. 42
 D-76646 Bruchsal

         sew@sew-eurodrive.de
      http://www.SEW-EURODRIVE.de
===============================================*/

/* Bu örnekte slave ecihazın eğri üzerindeki başlangıç noktası 
dışında bir noktada kuplajının nasıl yapılacağını gösterilmektedir 
(örn. bir Acil Durma işleminden sonra).
Bunun için eğri editörü çalıştırılmalıdır*/

#pragma  var        300  309
#pragma  globals    310  349

#include <curve.h>
#include <constb.h>
#include <iob.h>
#include <Kurve.h>
#define Elektronik kam 5
#define Linear 0
long BinInputsNew, BinInputsOld, Rampa tipi, Target ;

/*=============================================
Mainfunction (IPOS-Startfunction)
===============================================*/
main()
  {

  /*-------------------------------------
               Startup
  --------------------------------------*/

setCAMParameter();

  /*-------------------------------------
         Mainprogram loop
  --------------------------------------*/

while(1)
{

   // Kenar değerlendirmesi için
   // _GetSys(BinInputsNew,GS_INPUTS) de mümkündür
 BinInputsNew = InputLevel;

 if((BinInputsNew & 0x4)&& !(BinInputsOld & 0x4)) // pozitif kenar DI02
 {
 _BitSet( ControlWord, 1 );   // no enable
 Rampenform = Linear;
 _SetSys( SS_RAMPTYPE, Rampa tipi ); // Rampa tipi lineer olarak ayarlanır
 _BitSet( CamModeControl, 1 ); // dahili filtre devre dışı bırakılır
 CamState = 1;
 XMasterPos = ActPos_Ext / MFilterTime;
 SlaveTrim = 0;
 _BitClear( CamModeControl, 1 );  // dahili filtre aktive edilir
 _BitClear(ControlWord , 1 );     // Enable
 _Wait (200);
 Target =  XSlaveSetpointScale>>ActPositionScale; //Hedef konum ayarlanır
 _GoAbs( GO_WAIT, Target );  // Hedef konuma hareket edilir
 Rampa tipi = Elektronik kam;
 _SetSys( SS_RAMPTYPE, Rampa tipi );  //Elektronik kama değiştirilir
 H0++;
 }
 BinInputsOld = BinInputsNew;  //Kenar değerlendirmesi için

    }
  }
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13.2 Yol Pozisyonlandırma

/*=============================================
           IPOS-Sourcefile

for CAM-Control
 (MOVIDRIVE B)
  ---------------------------------------------
       SEW-Eurodrive GmbH & Co.

         sew@sew-eurodrive.de
      http://www.SEW-EURODRIVE.de
===============================================*/
/*Bu örnek ile slave "on the fly" olarak örn.
  Modulo Home Position’a nasıl konumlandırılacağı 

gösterilmektedir. Bunun için Shell Modulo da
  aktif  olmalıdır. Ayrıca  elektronik kam editörü de

çalışmalıdır.                  26.02.2004 Pfaadt */

#pragma  var        300  309
#pragma  globals    310  349

#include <constb.h>
#include <curve.h>
#include <iob.h>
#include <hipp1.h>
#define Elektronik kam 5
#define Linear 0
SSPOSSPEED Speed;
long Posisyon devri, Rampa tipi ;
long Flag1, ModNumerator, ModDenumarator;
/*=============================================

Mainfunction (IPOS-Startfunction)
===============================================*/
main()
  {

  /*-------------------------------------
               Startup
  --------------------------------------*/
 setCAMParameter();

 //Varsayılan elektronik kam rampa tipi
 Rampa tipi = Elektronik kam;
 _SetSys( SS_RAMPTYPE, Rampa tipi );

 ModNumerator = 10;  // Parametre  961 ile Modulo payı ayarlanır
                // gerektiğinde MOVILINK için Indeks 8836’e ayarlanır
 ModDenumarator = 1;    // Parametre  962 ile Modulo payı ayarlanır
                // gerektiğinde MOVILINK için Index 8837 ayarlanır

  /*-------------------------------------
         Mainprogram loop
  --------------------------------------*/

while(1)
    {
 // DI02 ile yol pozisyonlandırma "on the fly" başlatılır
    if(DI02)
   {
 //Aktüel hız okunur
 _GetSys(positioning speed ,GS_ACTSPEED );

      //Aktüel hız pozisyonlandırma hızına yazılır
   Speed.CW = Pozisyonlandırma hızı;

Speed.CCW = Speed.CW;
      _SetSys( SS_POSSPEED,Speed);

      //Modulo-Home pozisonu hesaplanması ve Target’e ayarlanması
   //Burada H960 Modulo fonksiyonu parametresi "Short" olarak ayarlanmalı
      // ve ilgili pay/payda katsayıları girilmelidir
   Flag1 = ((0xFFFF-ModActPos)* ModNumerator) / (ModDenumerator * 16);
      TargetPos = ActPos_Mot + Flag1;

      //Rampa tipi lineera ayarlanır
      //böylece eğri referansından çıklır
      Ramp typ = Linear;
      _SetSys( SS_RAMPTYPE, Rampa tipi);

      //Eğri resetlenir
      CamState = 0;

      // Sadece dijital giriş uzun bir süre mevcut olduğunda! Çözüm: Kenar değerlendirmesi
   _Wait( 1000 );
      }

   //Mit DI03 ile rampa tipi olarak tekrar elektronik kam ayarlanır
//Eğri resetlendiğinden tekrar baştan başlar

   if(DI03)
  {
     Rampa tipi = Elektronik kam;
  _SetSys(SS_RAMPTYPE, Rampa tipi);
  }
    }

 }
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Dünya nasıl hareket ettirilir ?

Hızlı düşünen 
ve sizinle 
birlikte geleceği 
şekillendiren 
insanlarla.

Tüm dünyada 
size daima yakın 
olan bir servis 
ağı ile.

Çalışma kapasitenizi 
otomatik olarak geliştiren 
sürücüler ve kontrol 
üniteleri ile.

Günümüzün en önemli 
endüstri dallarında 
kapsamlı bir bilgi 
birikimi ile.

Günlük çalışmaları 
kolaylaştıran yüksek 
standartlarda, ödün 
vermeyen bir kalite ile.

Her yerde. 
Hızlı ve inandırıcı 
çözümler için global 
bir görünüşle.

Bugünden yarın 
için çözümler 
sunan yenilikçi 
fikirlerle.

24 saat bilgi ve 
yazılım erişimi 
sunan bir İnternet 
hizmeti ile.
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