
Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis

Pozisyonlandırma ve Akış Kontrolü
IPOSplus®

El Kitabı
Baskı 11/2004
11320575 / TR



SEW-EURODRIVE – Driving the world



İçindekiler
1 Önemli uyarılar .................................................................................................. 6
2 Sistem tanımı ..................................................................................................... 7

2.1 Giriş........................................................................................................... 7
2.2 IPOSplus®‘un özellikleri.............................................................................. 8
2.3 IPOSplus® cihazların kontrolü .................................................................. 10
2.4 Teknoloji opsiyonları / uygulama modülleri ............................................. 11
2.5 Teknik bilgiler .......................................................................................... 13
2.6 Referans dokümanlar.............................................................................. 14

3 IPOS değişkenleri............................................................................................ 15
3.1 Giriş......................................................................................................... 15
3.2 Sistem değişkenlerine genel bakış.......................................................... 16

4 Görev yönetimi ve interrupt'lar ...................................................................... 25
4.1 Giriş......................................................................................................... 25
4.2 MOVIDRIVE® A ve B'de görev yönetimi ................................................. 25
4.3 MOVIDRIVE® A'daki görevler ................................................................. 28
4.4 MOVIDRIVE® B'deki görevler ................................................................. 28
4.5 İnterrupt'lar (Kesmeler) ........................................................................... 30
4.6 MOVIDRIVE® A ve B'deki Interrupt'lar.................................................... 30
4.7 MOVIDRIVE® B'de değişken Interrupt'ları .............................................. 33

5 Pozisyon tespiti ve pozisyonlandırma .......................................................... 37
5.1 Giriş......................................................................................................... 37
5.2 Enkoder değerlendirilmesi....................................................................... 37
5.3 Enkoder kombinasyonları........................................................................ 38
5.4 Harici enkoder (X14) ............................................................................... 40
5.5 SSI mutlak değer enkoderi (DIP) ............................................................ 43
5.6 Referanslama.......................................................................................... 46
5.7 Modulo fonksiyonu .................................................................................. 57
5.8 Kam kontrol üniteleri ............................................................................... 70

6 IPOSplus® ve fieldbus .................................................................................... 80
6.1 Giriş......................................................................................................... 80
6.2 Dijital girişler ve çıkışlar........................................................................... 81
6.3 Çevrimsel işlem verileri ........................................................................... 81
6.4 Çevrimsel olmayan iletişim...................................................................... 83
6.5 SBus üzerinden iletişimin özellikleri ........................................................ 83
6.6 Fieldbus kontrol ve durum kelimeleri....................................................... 83

7 IPOSplus® ve senkronize hareketler ............................................................. 87
7.1 Giriş......................................................................................................... 87
7.2 Master-slave işlevi üzerinden hız senkronizasyonu................................ 87
7.3 DRS opsiyon kartı ile senkron çalışma ................................................... 87
7.4 Teknoloji opsiyonu "dahili senkron çalışma" ile senkron hareket............ 94
7.5 Teknoloji opsiyonu "elektronik kam" ile senkron çalışma........................ 95

8 MQx için IPOSplus® ........................................................................................ 96
8.1 Giriş......................................................................................................... 96
8.2 Programlama araçlarının başlatılması .................................................... 96
8.3 Akış kontrolü ........................................................................................... 97
8.4 Dijital giriş ve çıkışlar............................................................................... 97
8.5 Yaklaşım sensörünün değerlendirilmesi ................................................. 98
8.6 Sayaç ...................................................................................................... 99
8.7 IPOS ILLOP hatasındaki DIAG11 değişkenleri değerleri ...................... 100

9 IPOSplus® parametreleri .............................................................................. 101
9.1 Giriş....................................................................................................... 101
9.2 P90x IPOS referans hareket ................................................................. 101
9.3 P91_IPOS hareket parametreleri .......................................................... 104
9.4 P92_IPOS denetimleri .......................................................................... 109
9.5 P93x IPOS özel fonksiyonları................................................................ 110
9.6 P94x IPOS enkoderi ............................................................................. 112
9.7 P95x DIP............................................................................................... 115
9.8 P96x IPOSplus® Modulo fonksiyonu..................................................... 117
El Kitabı – IPOSplus® 
3



4

çindekiler
10 Compiler – Editör .......................................................................................... 118
10.1 Teknik özellikler..................................................................................... 118
10.2 İlk adımlar ............................................................................................. 118
10.3 Compiler – Editör .................................................................................. 130
10.4 IPOSplus® Compiler ayarları ................................................................ 132
10.5 Arama işlevi .......................................................................................... 135
10.6 Yeni bir proje hazırlanması ................................................................... 137
10.7 Projenin kaydedilmesi ........................................................................... 140
10.8 Bir proje yönetiminin yapısı ................................................................... 141
10.9 Proje açılması ....................................................................................... 142
10.10 MOVIDRIVE® B ile proje kullanımı ....................................................... 142
10.11 Bir projenin derlenmesi ......................................................................... 143
10.12 Derleme ve yükleme ............................................................................. 145
10.13 Bir program başlatılması ....................................................................... 145
10.14 Bir program durdurulması ..................................................................... 145
10.15 Cihazla karşılaştırma............................................................................. 146
10.16 Debugger .............................................................................................. 146
10.17 Değişkenler penceresi........................................................................... 147
10.18 Program bilgileri .................................................................................... 149
10.19 Komut girişi ........................................................................................... 150
10.20 Açıklamalar ........................................................................................... 151
10.21 Simgelere genel bakış .......................................................................... 152

11 Compiler – Programlama.............................................................................. 153
11.1 Ön işlemci ............................................................................................. 154
11.2 Ön işlemci komutları.............................................................................. 155
11.3 #include................................................................................................. 156
11.4 include dizinleri ..................................................................................... 157
11.5 #define .................................................................................................. 157
11.6 #undef ................................................................................................... 158
11.7 #declare ................................................................................................ 159
11.8 Standart SEW yapıları .......................................................................... 160
11.9 Uygulayıcı tarafından tanımlanan yapılar.............................................. 166
11.10 long ....................................................................................................... 168
11.11 initial long .............................................................................................. 168
11.12 #pragma................................................................................................ 169
11.13 const.h ve io.h / constb.h ve iob.h için açıklamalar ............................... 170
11.14 Tanımlayıcılar ....................................................................................... 171
11.15 Sabitler .................................................................................................. 172
11.16 Compiler programındaki IPOSplus® değişkenleri ................................. 172
11.17 Genel değişkenler deklarasyonu........................................................... 172
11.18 Dolaylı adresleme – Pointer .................................................................. 173
11.19 numof().................................................................................................. 174

12 Compiler – Operatörler ................................................................................. 175
12.1 Operatörlerin öncelik sırası ................................................................... 175
12.2 Birli işlemler........................................................................................... 176
12.3 İkili işlemler............................................................................................ 177
12.4 Üçlü işlemler.......................................................................................... 177

13 Compiler – Yapılar......................................................................................... 178
13.1 if...else................................................................................................... 178
13.2 for .......................................................................................................... 179
13.3 while...................................................................................................... 181
13.4 do...while ............................................................................................... 182
13.5 switch...case...default............................................................................ 184
13.6 return..................................................................................................... 185

14 Compiler – İşlevler ........................................................................................ 186
14.1 Kullanıcı tarafından tanımlanan işlevler ................................................ 186
14.2 Standart işlev komutlarına genel bakış ................................................. 187
14.3 Standart işlevler .................................................................................... 189
İ

El Kitabı – IPOSplus ®



İçindekiler
15 Compiler – Örnekler ...................................................................................... 224
15.1 Bit ve çıkış klemensleri verilmesi .......................................................... 224
15.2 Bit ve çıkış klemenslerinin silinmesi ...................................................... 225
15.3 Bitlerin ve giriş klemenslerinin sorgulanması ........................................ 226
15.4 Kenar sorgulanması .............................................................................. 227
15.5 Bir sayının mutlak değeri....................................................................... 229
15.6 MoviLink-komutu................................................................................... 229
15.7 SCOM iletişimi....................................................................................... 232
15.8 Touch probe kesintisi işlenmesi ............................................................ 234
15.9 Durum makinesi, acil modunda fieldbus kontrolü.................................. 236
15.10 Compiler programının yapısı................................................................. 239

16 Hata mesajları ................................................................................................ 246
16.1 Compiler hata mesajları ........................................................................ 246

17 Assembler – Giriş.......................................................................................... 247
17.1 Teknik özellikler..................................................................................... 247
17.2 Uygulayıcı hareket birimlerinin ayarlanması ......................................... 247
17.3 İlk adımlar ............................................................................................. 250

18 Assembler – Editör........................................................................................ 254
18.1 Program yazma..................................................................................... 256
18.2 Derleme ve yükleme ............................................................................. 257
18.3 Programın başlatılması / durdurulması ................................................. 258
18.4 Dosyanın cihazla karşılaştırılması......................................................... 258
18.5 Debugger .............................................................................................. 259
18.6 Programın frekans çeviriciden geri yüklenmesi..................................... 259
18.7 Simgelere genel bakış .......................................................................... 260

19 Assembler – Programlama........................................................................... 261
19.1 Temel prensipler ................................................................................... 261
19.2 Dijital giriş / çıkışlar ............................................................................... 263
19.3 Analog girişler / çıkışlar ......................................................................... 267

20 Assembler – Komutlar .................................................................................. 269
20.1 Komutlara genel bakış .......................................................................... 269
20.2 Matematiksel komutlar .......................................................................... 273
20.3 Bit komutları .......................................................................................... 278
20.4 İletişim komutları ................................................................................... 279
20.5 Pozisyonlandırma komutları.................................................................. 296
20.6 Program komutları................................................................................. 302
20.7 Ayar komutları ....................................................................................... 309
20.8 Özel cihaz komutları.............................................................................. 321
20.9 Karşılaştırma komutları ......................................................................... 326

21 Assembler – Örnekler ................................................................................... 332
21.1 Örnek program "Flaşör" ........................................................................ 332
21.2 Örnek program "Kaldırma düzeni" ........................................................ 334
21.3 Örnek program "adım adım işletme" ..................................................... 340
21.4 Örnek program "Tablo pozisyonlandırma" ............................................ 343

22 Değişiklikler ................................................................................................... 347
23 Alfabetik Endeks ........................................................................................... 348
El Kitabı – IPOSplus® 
5



1 nemli uyarılar

6

1 Önemli uyarılar
IPOSplus® cihazlarını monte edip devreye almadan önce bu el kitabını dikkatle
okuyunuz.
Bu el kitabında IPOSplus® cihazlarına ait dokümanların içeriklerinin bilindiği varsayılır. 

Emniyet uyarıları Bu el kitabında belirtilen emniyet ve uyarılar kesinlikle dikkate alınmalıdır!
Emniyet uyarıları aşağıdaki işaretlerle gösterilmektedir:

IPOSplus® pozisyonlandırma ve akış kontrolü sayesinde IPOSplus® cihazları geniş
sınırlar içerisinde sistem koşullarına göre ayarlanabilir. Tüm programlanabilir
sistemlerde de olduğu gibi, olası bir programlama hatası sistemde beklenmedik (kontrol
edilemeyen) hatalara sebep olabilir.

SEW-EURODRIVE her cihazı SEW-EURODRIVE tarafından geçerli kabul edilen teknik
dokümanlarla denetler ve kontrol eder.
Teknik verilerde ve konstrüksiyonda tekniğin son durumuna uygun değişiklikler yapma
hakkı saklıdır.

İşletme kılavuzundaki talimatlara uyulması;
• Kusursuz bir işletme.
• Garanti haklarının kullanılabilmesi için şarttır.

Tehlike
Muhtemel sonuçlar: Ölüm veya ağır yaralanmalar.

İkaz
Muhtemel sonuçlar: Hafif veya önemsiz yaralanmalar.

Dikkat
Muhtemel sonuçlar: Redüktörde ve ortamda hasar oluşur.

Uyarı
Kullanıcı için tavsiyeler ve faydalı bilgiler.
Ö

El Kitabı – IPOSplus®



2Sistem tanımı
Giriş
2 Sistem tanımı
2.1 Giriş

IPOSplus® cihazları işlevleri ve opsiyonel donanımları ile artık sadece bir hız kontrol
ünitesi olmaktan daha da ötedir.
MOVIDRIVE® cihaza entegre edilmiş olan pozisyonlandırma ve akış kontrolü sayesinde
bir üst seviyedeki PLC'lerin yükleri çoğu durumlarda epeyce azalmakta, hatta bu kontrol
ünitelerine gerek de kalmamaktadır.
Merkezi kontrol sisteminde azaltmaya gidilmesi SEW müşterileri için donanımda ve
elektrik tesisatında oldukça büyük miktarlarda tasarruf potansiyeli oluşturur.
Programlama çalışmaları PLC'ye ve frekans çevirici kontrolüne paylaştırılır, fakat
kullanıcıların sistemi öğrenmeleri daha fazla vakit alır. Buna, avantajları etkin bir şekilde
kullanılmak istendiğinde IPOSplus®'a alışmak da dahildir.

Bu dokümanın 
kapsamı

Burada aşağıdaki konularda bilgi verilmektedir:
Burada önce, dile bağlı olmayan IPOSplus® işlevleri tanımlanmaktadır. Bunlar "Hız
kontrolü" özellikleri ile aynıdır.
• Pozisyon kontrolü
• Pozisyon işleme
• Görev yönetimi
• Interrupt yönetimi
• IPOS parametreleri
• IPOS değişkenleri.
Daha sonra da programlama assembler dilinde tanımlanır. Bu dil geçmişte Instruction
Lists IL programlamaya alışık olan PLC yazılım mühendisleri tarafından MOVIDYN® ve
MOVITRAC® 31C programlamak için kullanılmakta idi. Fakat, SEW-EURODRIVE yeni
programları compiler dilinde hazırlamanızı önermektedir. Tüm MOVIDRIVE® cihazlar
compiler dilinde programlanabilir.
Compiler dilinde programlama tanımlandıktan sonra, ikinci adımda assembler dilinde
programlama tanımlanmaktadır.
Son bölümde de programlama örnekleri verilmektedir. Burada ayrıca, bir akış programı
durum makinesinin temel yapısı ile ilgili başlangıç seviyesi için örnekler de mevcuttur.
Önce bu temel yapı ile başlayıp uygulama programını buradan geliştirmenizi öneririz.

MQx ve 
MOVITRAC® 07

Dağıtık teknolojide kullanılan MQX modülleri ve elektrik panosu frekans çeviricileri
MOVITRAC® 07 LOGODrive'larda da akış programlarını compiler veya assembler
dillerinde hazırlamak mümkündür. Bu durumda komut kapsamı oldukça azdır. İlerideki
sayfalarda MOVITRAC® 07 üzerinde pek fazla durulmayacaktır, MQx fieldbus
arabirimleri ise "MQx için IPOS" bölümünde açıklanmaktadır.

Program yazma IPOSplus® programlarını assembler veya compiler dilinde yazabilirsiniz. MOVITOOLS®

yazılım paketinde her iki programlama aracı da mevcuttur.
Uygulama modülleri ile tipik tahrik ünitesi görevleri yerine getirilmektedir. Sizin
uygulayıcı olarak bir program yazmanıza gerek yoktur. Program yazmak yerine, SEW
tarafından denenmiş ve kendini kanıtlamış bir programda (uygulama modülü) parametre
ayarları yapabilirsiniz.  Bu sayede zamandan tasarruf edersiniz ve bu el kitabında
tanımlanmış olan programlayıcı bilgilerine sahip olmanıza gerek kalmaz.
El Kitabı – IPOSplus®
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2.2 IPOSplus®‘un özellikleri
• IPOSplus® akış kontrolü sayesinde, bir uygulama programı enkoder

geribeslemesinden ve seçilen kontrol modundan (VFC, CFC, SERVO) bağımsız
olarak  çalıştırılabilir. 

• Enkoder geribeslemesine bağlı olarak IPOSplus® pozisyonlandırma kontrolü ile
güçlü bir noktalar arası pozisyonlandırma sağlanır.

• Program enkoder geribeslemesinden ve çalışma modundan bağımsız olarak çalışır.
• MOVIDRIVE® cihaz arızalansa dahi, uygulama programını çalıştırmaya devam eder

(uygulama programında hata aramak mümkündür).
• IPOSplus® birden fazla uygulama programını / görevi eşzamanlı ve birbirlerinden

bağımsız olarak alıştırabilir. Tasks görevleri Interrupt kullanılarak durdurulabilir.
• Uygulama programlarında 100'lerce program satırı bulunabilir (teknik bilgilere

bakınız).
•  IPOSplus® cihazları için konforlu ve kapsamlı kontrol olanakları.
• Mevcut opsiyonlara erişim olanağı:

– Giriş/çıkış kartı
– Fieldbus arabirimleri
– Senkron çalıştırma kartı

• Kapsamlı iletişim olanakları: 
– Sistem bus (S-Bus)
– RS-485
– RS-232 (USS21A, UWS11A, UWS21A arabirim konvertörleri ile)
– Fieldbus arabirimleri

• Dijital ve analog giriş/çıkış sinyallerinin işlenmesi için.
• Seçilebilen hareket hızları ve pozisyonlandırma rampaları ile pozisyonlandırma.
• Minimum kayma hatalı konum, hız ve tork kontrol devreleri için ön ayarlar.
• Mutlak enkoder işlenmesi.
• IPOSplus® programı için 1024 adet 32 bit değişken mevcuttur. Bunlardan normal

olarak 128 değişken güç kesintisinden etkilenmeyecek şekilde belleğe kaydedilebilir.
• IPOSplus® ile tüm frekans çevirici parametreleri iletişim komutları üzerinden okunup

yazılabilir.
• 2 touch probe girişi.
• Rampa şekilleri

– Doğrusal
– Sinüs
– Kare
– Bus rampası
– Jerk limitli
– Elektronik kam
– I-senkron çalıştırma
S
I
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• Durum ve denetleme fonksiyonları:
– Fark hatası denetimli 
– Pozisyon bildirimi 
– Yazılım ve donanım anahtarları
– Enkoder fonksiyonu

• 9 referans hareket tipi
• Hareket esnasında aşağıdaki işlevler değiştirilebilir:

– Hedef pozisyon
– Yol hızı
– Pozisyonlama rampası
– Tork

• "Sonsuz pozisyonlandırma" mümkündür.
• Override işlevi.
• Sanal enkoder ile aşağıdaki teknoloji işlevlerine kumanda:

• Elektronik kam
• Dahili senkron çalıştırma

• Compiler dilinde programlamanın ayrıca sunduğu özellikler:
– Yüksek bir dilde program hazırlama
– Sembolik değişken adları 
– Başka projelerde de kullanabileceğiniz program modülleri hazırlanması 
– Anlaşılabilir, modüler ve yapısal bir programlama olanağı
– Döngüler için çeşitli programlama teknikleri 
– Ön işlemci komutları kullanarak compiler kontrolü
– Standart yapılar
– Uygulayıcı tarafından tanımlanan yapılar
– Standart işlevler 
– Hata aramak için debugger 
– Kapsamlı yorumlama olanağı (yorumlar sadece PC'ye kaydedilir)

• Assembler dilinde programlamanın sunduğu özellikler:
– Yorum satırları
– Uygulayıcı birimleri ile programlama (birimler program başlığına yazılabilir)
El Kitabı – IPOSplus®
i
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• İstenen değer girişi. Mevcut donanıma ve istenen değere bağlı olarak aşağıdaki
istenen değerler girilebilir:
– İstenen analog değerler
– Sabit istenen değerler
– Sabit + analog istenen değerler
– Motor potansiyometresi
– Master-Slave SBus modu
– Master-Slave  RS-485 modu
– İstenen DRS değeri (sadece DRS11 opsiyonu ile)
– Fieldbus/fieldbus monitörü istenen değeri (sadece fieldbus arabirimi opsiyonu ile

mümkündür)
– İstenen IPOSplus® pozisyonu değeri
İstenen değer işlenmesi için bir enkoder geribeslemesine gerek olup olmadığı
seçilen çalışma moduna bağlıdır.
– Çalışma şekli P700
– İstenen değer kaynağı P100 
– Giriş klemensleri P600 ... P619 parametreleri ayarı
– Fieldbus PO veri ataması/monitör modu
– Manuel mod seçimi

2.3 IPOSplus® cihazların kontrolü
IPOSplus® cihazları aşağıdaki şekilde kontrol edilebilir:
• Cihaz giriş klemensleri üzerinden kontrol
• IPOSplus® kontrol kelimesi "Sistem değişkeni" H484 CTRL. WORD üzerinde
• RS-485 arabirimi
• Fieldbus arabirimi
• SBus (Sistem bus)

Aktif kontrol 
kaynağı

Giriş klemensleri ve IPOSplus® kontrol kelimesi H484 üzerinden kontrol daima etkindir. 
Aşağıdaki parametrelere sahip başka kontrol kaynakları da belirleyebilirsiniz:
• İstenen değer kaynağı P100 
• Kontrol kaynağı P101
• İşlem verileri açıklaması P870 ... P872
S
I
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2.4 Teknoloji opsiyonları / uygulama modülleri
Teknoloji 
opsiyonları

Teknoloji opsiyonlu MOVIDRIVE® (-0T eki tip tanımıdır) ile aşağıdaki ek işlevler sunulur:
• Dahili senkron çalıştırma
• Elektronik kam
• Uygulama modülleri
• Otomatik ASR (kayma kontrolü, şimdilik sadece MOVIDRIVE® A'da)
• SBus TP (SBus Touch-Probe, sadece MOVIDRIVE® A'da, standart MOVIDRIVE® B

cihazda değişken interrupt'ı ile çözülebilir)
• Çapraz bıçak (MOVIDRIVE® B'de hazırlanıyor)
"Dahili senkron çalışma" ve "elektronik kam" işlevleri "IPOSplus® ve senkronize
hareketler" bölümünde ve ilgili el kitaplarında açıklanmaktadır. Bu durumlarda başka
IPOSplus® değişkenlerine de sistem işlevleri atanmıştır, bu işlevlere IPOSplus®

uygulama programında erişilebilir.
Uygulama 
modülleri

Uygulama modülü, SEW tarafından geliştirilen ve korunan, frekans çeviriciye yüklenen
bir uygulama programıdır.
Birbirlerine uyumlu işlevlerden, konforlu veri girişi maskelerinden oluşan kapsamlı bir
paket ve basit bir kullanıcı yönetimi devreye almayı kolaylaştırmaktadır. IPOSplus®

programı uygulayıcı tarafından değiştirilemez.

Mevcut uygulama modülleri

Pozisyonlandırma

Sarma
El Kitabı – IPOSplus®
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Teknoloji opsiyonunun akıllı uygulama modülleri size, şimdiye kadar erişilmemiş bir
işlevsellik sunar.  Tüm önemli makine verilerine en iyi bir şekilde erişilebilir. Sadece
uygulama ile ilgili parametrelerin girilmesi gerektiğinden, hata oluşması mümkün
değildir. Diyagnostik araçları ile tüm ilgili veriler, örneğin klemenslerin durumları veya
pozisyon değerleri proses devam ederken denetlenebilir.
Çalışma şekli özel el kitaplarında açıklanmaktadır.

Uçan testere

Senkron çalışma E-SYNC 
(sadece MOVIDRIVE® B ve MCH)

Rotatif pozisyonlandırma

Mevcut uygulama modülleri
S
T
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2.5 Teknik bilgiler

Enkoder çözünürlüğü:
MOVIDRIVE® X15, motor enkoderi
MOVIDRIVE® X14, harici enkoder
MOVIDRIVE® X62, mutlak değer enkoderi 
(HIPERFACE® mutlak değer enkoderi de)

IPOSplus® daima 4096 artırım / motor devri ile çalışır
(Şart: enkoder çözünürlülüğü 512, 1024 veya 2048 darbe / motor devri (başka 
enkoder çözünürlülüklerine izin verilmez) veya resolver)

maksimum program uzunluğu / program belleği: MOVIDRIVE® A (MCH hariç): 4 kbayt
MOVIDRIVE® MCH: 8 kbayt
MOVIDRIVE® B: 16 kbayt
1 kbayt yakl. 200 ... 250 assembler komutuna eşittir

Komut işleme süresi: MOVIDRIVE® A:
Görev 1: 1 Assembler komutu / msn
Görev 2: 2 Assembler komutu / msn
MOVIDRIVE® B (Görev 1 ve Görev 2 toplamı Â 12 assembler komutu / msn):
Görev 1: 1 ... 10 Assembler komutu / msn
Görev 2: 2 ... 11 Assembler komutu / msn
Görev 3: serbest hesaplama zamanı

İnterrupt'lar: MOVIDRIVE® A:
Timer, hata veya touch-probe tarafından tetiklenen 1 interrupt Görev 1'i durdurur.
MOVIDRIVE® B: 
MOVIDRIVE® A gibi, ayrıca Görev 2 ve Görev 3'ü durduran 4 değişken interrupt'ı.

Değişkenler: MOVIDRIVE® A: 512 / MOVIDRIVE® B: 1024, bunların her 128'i (0 ... 127) şebeke 
kesilmesinden etkilenmeden hafızaya alınabilir. İstisna: MDS, MDV, MCS, MCV 
teknoloji opsiyonu elektronik kam ile. Burada 16 değişken (0 ... 15) şebeke 
kesintisinden etkilenmeden hafızaya alınabilir.
Değer aralığı: – 231 ... +(231 – 1)

Touch probe girişleri: 2 giriş, işleme süresi 200 µsn 

Analog girişleri tarama süresi: 1 msn

Dijital girişleri tarama süresi: MOVIDRIVE® A: 5 msn
MOVIDRIVE® B: 1 msn

Dijital giriş / çıkışlar: MOVIDRIVE® A:
MOVIDRIVE® B:
DIO opsiyonu:
DIP opsiyonu:

6 giriş / 3 çıkış
8 giriş / 6 çıkış
8 giriş / 8 çıkış
8 giriş / 8 çıkış

Analog girişler / çıkışlar: MOVIDRIVE®:
DIO Opsiyonu:

1 giriş (0 ... 10 V, ± 10 V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA)
1 giriş (0 ... 10 V, ± 10 V, 0 ... 20 mA)
2 çıkış (± 10 V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA)
El Kitabı – IPOSplus®
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2.6 Referans dokümanlar
Bu dokümanda MOVIDRIVE® cihaza entegre pozisyonlandırma ve akış kontrolü
IPOSplus® tanımlanmaktadır. 
Aşağıdaki referans listesinde bu dokümanda gönderme yapılan diğer dokümanlara bir
genel bakış verilmektedir. Bu dokümanlar IPOSplus® ile program hazırlamak için gerekli
değildir, fakat ek bilgiler sunmaktadırlar.
Tüm dokümanlar için http://www.sew-eurodrive.com adresine bakınız

Genel el kitapları • MOVIDRIVE® compact sistem el kitabı
• MOVIDRIVE® MD_ 60A sistem el kitabı
• MOVIDRIVE® MD_ B sistem el kitabı

Seri arabirimler / 
fieldbus el 
kitapları

• MOVIDRIVE® seri iletişim
• MOVIDRIVE® fieldbus cihaz profili ve parametre dizini
• MOVIDRIVE® fieldbus arabirimi DFP21
• MOVIDRIVE® Profibus arabirimi DFP11
• MOVIDRIVE® Interbus arabirimi DFI11
• MOVIDRIVE® fieldbus arabirimi DFI21 Interbus (fiber optik kablolu)
• MOVIDRIVE® DeviceNet arabirimi DFD11
• MOVIDRIVE® CAN-Bus arabirimi DFC11
• MOVIDRIVE® fieldbus arabirimi DF011 CANopen

Senkronize eksen 
hareketleri el 
kitapları

• MOVIDRIVE® elektronik kam, sistem el kitabına ek
• MOVIDRIVE® senkron çalışma kartı, DRS11 tipi
• MOVIDRIVE® dahili senkron çalışma

Uygulama 
modülleri için 
el kitapları

• MOVIDRIVE® mutlak enkoder kartı DIP11 ile pozisyonlandırma
• MOVIDRIVE® genişletilmiş bus pozisyonlandırma
• MOVIDRIVE® bus pozisyonlandırma
• MOVIDRIVE® bus kontrollü tablo pozisyonlandırma
• MOVIDRIVE® Modulo pozisyonlandırma

Fieldbus 
arabirimleri MQx 
el kitapları

• Dağıtık montaj için tahrik sistemi: PROFIBUS arabirimleri, alan dağıtıcıları
• Dağıtık montaj için tahrik sistemi: INTERBUS arabirimleri, alan dağıtıcıları
• Dağıtık montaj için tahrik sistemi: DeviceNet/CANopen arabirimleri, alan dağıtıcılar 
S
R
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3IPOS değişkenleri
Giriş
3 IPOS değişkenleri
3.1 Giriş

Entegre edilmiş pozisyonlandırma ve akış kontrolü, öncelikle görevler ve interrup'lar
tarafından ortak olarak kullanılan genel değişkenleri kullanmaktadır. Sadece bir görevde
veya işlevde açıklanan yerel bir değişken bulunmaz.
Toplam olarak aşağıdaki değişkenler mevcuttur:
• MOVIDRIVE® A: 512 değişken H0 ... H511
• MOVIDRIVE® B: 1024 değişken H0 ... H1023
MOVIDRIVE® A ve MOVIDRIVE® B'de 128 değişken (H0 ... H127) şebeke arızasından
etkilenmeyecek bir şekilde depolanabilir. Burada istisna olarak MDS, MDV, MCS ve
elektronik kam teknoloji opsiyonlu MCV sayılabilir. Burada 16 değişken (H0 ... H15)
şebeke kesintisinden etkilenmeden hafızaya alınabilir.
Değişkenlerin tümü 32 bit değişkenlerdir ve hesaplamalarda ve karşılaştırmalarda  ön
işaretli tam sayı (signed integer) olarak kabul edilirler. Uygulama programında,
hesaplama sonucunun belirtilen sayılar arasında kalmalıdır.

Örnek

Sayısal aralık aşağıdaki gibi bir sayı dairesi olarak gösterilebilir:

Her değişkende, örn. Movilink komutu (_MoviLink/ MOVLNK) ile değişkenin okunup
yazılabildiği bir indeks bulunur. İndeksin hesaplanması:
İndeks = DeğNo. + 11000
Örnek: H371 değişkeninin ineksi = 11371.

6484831472103,11,64748314720

0
1
03,71,40

−=+===

====

HHHHH
H
HHHH

2147483647 
0x7FFF FFFF 
2147483647 

2147483648 
0x8000 0000 
-2147483648 

0 (mutlak ondalık)  
0x0 (heksadesimal)
0 (IPOS değeri) 

4294967295 
0xFFFF FFFF 
-1 

+ 
El Kitabı – IPOSplus®
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3.2 Sistem değişkenlerine genel bakış
Belirli IPOS değişkenlerine daima sabit işlevler atanmıştır ve değişkenler sistem
değişkenleri olarak tanımlanır.
Bunlar:
• MOVIDRIVE® A'da IPOS değişkenleri H453 - H511
• MOVIDRIVE® B'de IPOS değişkenleri H453 - H560
Programın başına aşağıdaki satırlardan biri eklendiğinde, sembolik ad compiler
programında görünür:

Sistem değişkenlerinin işlevleri ve compiler ile assembler programlarındaki adları
aşağıdaki tablodan alınabilir. 
Belirtilen aralık içindeki boş değişkenler dahili işlevler için öngörülmüştür ve uygulayıcı
değişkenleri için kullanılamazlar.

#include <const.h>  //MOVIDRIVE A sistem değişkenleri için sembolik adlar
#include <constb.h>  //MOVIDRIVE B sistem değişkenleri için sembolik adlar

No. İsim
Compiler /
Assembler

Tanımlama

128 Bu değişken uygulayıcıya ait bir IPOS programında istendiği gibi kullanılabilir. Bu değişken uygulama 
modüllerinde program tanımı belirtmek için kullanılır.

360 
... 
450

Dahili senkron 
çalıştırma veya 
elektronik kam için 
değişken aralığı

Teknoloji opsiyonları senkron çalıştırma veya elektronik kam kullanıldığında, bu değişken aralığı başka sistem 
değişkenleri tarafından kullanılır. Diğer durumlarda ise, uygulayıcı tarafından isteğe göre kullanılabilir.

453 ModuloCtrl /
MODULOCTRL

Modulo işlevi için kontrol kelimesi (modulo işlevi ve IPOS parametrelerine de bakınız).
Bit 0 TargetReset_Off
Bit 0 = 0: Pozisyonlandırma modu kesildiğinde (örneğin, enable geri alınarak, controller inhibit veya stop bitleri 
verilerek), güncel pozisyonlandırma görevi silinir (ModTagPos = ModActPos olur).
Bit 0 = 1: "Enable" geri alındığında, controller inhibit veya stop bitleri verildiğinde, hedef pozisyon değişmez. 
Sürücü tekrar serbest bırakıldığında, pozisyonlandırma devam eder.
Bit 1 TargetGAZ_Select
Bit 1 = 0: Standart ayar, çıkışta 360° =  216 artırım
Bit 1 = 1: Çözünürlülüğü artırma ayarı: 360° = Modulo payı P961 x Modulo enkoder çözünürlülüğü P963 
çarpımıdır. Birden fazla turun üzerinde pozisyonlandırılamaz.

454 ModTagPos /
MOD.TAGPOS

Modulo Target Position
Modulo Target Position serbest bırakılan bir frekans çeviricide değiştirilen bir değerle tanımlandığında, 
pozisyonlandırma çıkış birimleri ile başlar. Ayarlanan pozisyon değerinin (H453.1 = 0'da) 16 bit çözünürlükteki 
birimi H454 MODTAGPOS = k x 360° + 0 ... 360°= k x 216 + 0 ... (216 –1) olmalıdır (k = tam devir sayısı).
Değişken yeni bir değerle tanımlandıktan sonra, H454 değişkeninde sadece bir tur içindeki hedef pozisyon 
görülebilir. Bu nedenle, daha iyi bir arıza teşhisi yapabilmek için, yeni değer ayrıca başka bir ara değişkene de 
yazılmalıdır.
Pozisyon 454 tanımlandıktan sonra, bellenim tarafından artırımlı bir Hedef H492 hesaplanır. Bu sayede H473 
Bit 19 "In Position" 1 msn daha verilmiş olarak kalır.

455 ModActPos /
MOD.ACTPOS

Modulo Actual Position
Güncel modulo pozisyonu 0 ile 216 artırım (0° ve 360°) arasında değişir (16 bit çözünürlülükte H453.1 = 0'da).

456 ModCount /
MOD COUNT

Çıkışa ölçeklendirmeden önceki bir modulo turu içerisindeki artırımlar.

Artırımlı enkoder değeri H509 / H510 / H511 (IPOS enkoderi değeri) Modulo Actual Position H455'e göre 
hesaplandığında, elde edilen ara sonucun gösterge değeri.
H456 = (IPOS enkoder değeri) MOD (P961 x P963)
ile H455 = H456 / (P961 x P963) x 216 olur (Şart: H453, Bit 1 = 0)
"Modulo pozisyonlandırma" bölümüne bakınız. H456 0 ile tanımlandığında, H455 otomatik olarak 0 olur.
I
S
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473 StatusWord /
STAT.WORD

Durum kelimesi ile frekans çeviricinin çalışma modu sorgulanabilir.

Bit Seviye "1"deki işlev
0 İşlevsiz 
1 /Arıza 
2 Çalışmaya hazır 
3 Çıkış katı açık 
4 Döner alan açık 
5 Fren serbest 
6 Fren çekili 
7 Motor duruyor (n < 20 d/d'den itibaren)
8 Parametre seti 
9 Hız referansı (P400)
10 Hız penceresi (P410)
11 İstenen/gerçek değer karşılaştırması (P420)
12 Akım referansı (P430)

Bit Seviye "1"deki işlev
13 Imax sinyali (P442)
14 /Motor yükü 1 
15 /Motor yükü 2 
16 /DRS ön uyarısı 
17 /DRS kayma hatası 
18 DRS slave pozisyonda 
19 IPOS pozisyonda (H493'e de bakınız)
20 IPOS referansı 
21 Rezerve edilmiştir 
22 /IPOS arızası 
23..31 Rezerve edilmiştir

Sürücünün gerçek pozisyonu hedef pozisyon çevresindeki pozisyon penceresi içinde ise, "IPOS in 
Position" bit'i "enable" geri alındığında veya "controller inhibit" verildiğinde de verilir.

474 Scope474 /
SCOPE 474

Bu iki değişkenle, MOVITOOLS® içinde bulunan SCOPE osiloskop işlevi ile ölçüm değerleri kaydedilebilir.
Örnek: Bir modulo ekseninde gerçek durum değerinin ölçülmesi. IPOS programında H474 = H455 komutu; 
çevrimsel olarak seçilir ve SCOPE Kanal 1 = IPOS değişkeni H474 Low ve Kanal 2 = IPOS değişkeni H474 
High ayarlanır.

475 Scope475 /
SCOPE 475

476 DRS_Ctrl /
DRS CTRL.

DRS11 OKU ve VER senkron çalışma kartının dijital çıkışlarının sinyal seviyesi.
Bit Klemens seviyesi
0 X40.9 AUSG0 
1 X40.10 AUSG1 
2..14 rezerve edilmiştir 
15 Donanım hatası DRS (Hata 48) verilmesi 
16..31 rezerve edilmiştir

477 DRS_Status /
DRS STATUS

DRS11 OKU senkron çalışma kartının durum sinyallerinin ve dijital girişlerinin sinyal seviyesi.
Bit Klemens seviyesi / durum sinyalleri
0 X40.5 EING4 serbest giriş 1 
1 X40.5 EING5 serbest giriş 1 
2 /DRS ön uyarısı 
3 /DRS kayma hatası 
4 DRS slave pozisyonda 
5 Master duruyor 
6..31 rezerve edilmiştir

478 AnaOutpIPOS2 /
ANA.OUT IP2

Giriş / çıkış kartı DIO11 sadece VER için analog çıkışlar.
İlgili klemens "IPOS ÇIKIŞ 2" olarak programlandığında, H478 değişkeninin değeri bir analog çıkışa verilir.
Bunun için MOVIDRIVE® A ve B'de bir DIO11 gereklidir, MCH ve MCS / MCV / MCV 40A'da bir çıkış dijital 
veya analog çıkış olarak programlanabilir.
Değişkenin değeri Fiziksel çıkış Çıkış klemenslerinin programlanması
– 10000..0..10000 AOV1/AOC1/AO01 P640 analog çıkışı AO1 = IPOS ÇIKIŞI 2
– 10000..0..10000 AOV2/AOC2/AO01 P643 analog çıkışı AO2 = IPOS ÇIKIŞI 2

479 AnaOutpIPOS /
ANA.OUT IP

Giriş / çıkış kartı DIO11 sadece VER için analog çıkışlar.
İlgili klemens "IPOS ÇIKIŞ 2" olarak programlandığında, H479 değişkeninin değeri bir analog çıkışa verilir.
Bunun için MOVIDRIVE® A ve B'de bir DIO11 gereklidir, MCH ve MCS / MCV / MCV 40A'da bir çıkış dijital 
veya analog çıkış olarak programlanabilir.
Değişkenin değeri Fiziksel çıkış Çıkış klemenslerinin programlanması
– 10000..0..10000 AOV1/AOC1/AO01 P640 analog çıkışı AO1 = IPOS ÇIKIŞI 
– 10000..0..10000 AOV2/AOC2/AO01 P643 analog çıkışı AO2 = IPOS ÇIKIŞI

No. İsim
Compiler /
Assembler

Tanımlama
El Kitabı – IPOSplus®
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480 OptOutpIPOS /
OPT.OUT IP

Giriş / çıkış kartı DIO11/ DIP11  sadece VER için dijital çıkışlar.
OKUMAK MOVIDRIVE® A'da H482 ve MOVIDRIVE® B'de H521 ile mümkündür.
DIO11 veya DIP11 takılı değilse, sanal klemenslere de fieldbus üzerinden durum kelimesi 2 verilebilir, örn. 
P873 = DURUM KELİMESİ 2.
İlgili klemens IPOS ÇIKIŞI olarak programlandığında, H480 değişkeninin bit'leri temel cihazın dijital çıkışlarına 
kopyalanır.
IPOS'da bir dijital çıkış değiştirildiğinde, 1 numaralı klemensteki fiziksel çıkış IPOS çıkış parametresi olarak 
ayarlandı ise, 1 msn daha sonra değişir.

Bit IPOS adı DIO (+ DIO) DIO + DIP DIO + 
Fieldbus

DIP DIP + 
Fieldbus

Fieldbus

P63x DIO’yu etkiler P63x DIP’yi etkiler P873 Durum 
kelimesi 2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

DO10
DO11
DO12
DO13
DO14
DO15
DO16
DO17

X23:1
X23:2
X23:3
X23:4
X23:5
X23:6
X23:7
X23:8

(X23:1)
...

(X23:8)

X23:1
X23:2
X23:3
X23:4
X23:5
X23:6
X23:7
X23:8
X61:1
X61:2
X61:3
X61:4
X61:5
X61:6
X61:7
X61:8

X23:1
X23:2
X23:3
X23:4
X23:5
X23:6
X23:7
X23:8

X61:1
X61:2
X61:3
X61:4
X61:5
X61:6
X61:7
X61:8

X61:1
X61:2
X61:3
X61:4
X61:5
X61:6
X61:7
X61:8

Bit 8
Bit 9

Bit 10
Bit 11
Bit 12
Bit 13
Bit 14
Bit 15

481 StdOutpIPOS /
STD.OUT IP

Temel cihazın dijital çıkışları sadece VER.
IPOS'da bir dijital çıkış değiştirildiğinde, 1 numaralı klemensteki fiziksel çıkış IPOS çıkış parametresi olarak 
ayarlandı ise, 1 msn daha sonra değişir.

Bit IPOS adı
0

(0)
1
2
3
4
5

DB00
DO00 MQx

DO01
DO02
DO03
DO04
DO05

programlanamaz, sabit olarak "/Fren" ayarlanmıştır
eğer P628 = IPOS ÇIKIŞI ise (sadece MQx)
eğer P620 = IPOS ÇIKIŞI ise
eğer P621 = IPOS ÇIKIŞI ise
sadece MOVIDRIVE® B'de, eğer P622 = IPOS ÇIKIŞI ise
sadece MOVIDRIVE® B'de, eğer P623 = IPOS ÇIKIŞI ise
sadece MOVIDRIVE® B'de, eğer P624 = IPOS ÇIKIŞI ise

482 OutputLevel /
OUTPUT LVL
MOVIDRIVE® A 
(MOVIDRIVE® B: 
H521)

Sadece OKU dijital çıkışlarının sinyal seviyesi.
Bit IPOS adı DIO (+ DIO) DIO + DIP DIO + 

Fieldbus
DIP DIP + 

Fieldbus
Fieldbus

P63x DIO’i etkiler P63x DIP’yi etkiler P873 Durum 
kelimesi 2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

DB00
DO01
DO02
DO10
DO11
DO12
DO13
DO14
DO15
DO16
DO17

DB00
DO01
DO02
X23:1
X23:2
X23:3
X23:4
X23:5
X23:6
X23:7
X23:8

(X23:1)
...

(X23:8)

DB00
DO01
DO02
X23:1
X23:2
X23:3
X23:4
X23:5
X23:6
X23:7
X23:8
X61:1
X61:2
X61:3
X61:4
X61:5
X61:6
X61:7
X61:8

DB00
DO01
DO02
X23:1
X23:2
X23:3
X23:4
X23:5
X23:6
X23:7
X23:8

DB00
DO01
DO02
X61:1
X61:2
X61:3
X61:4
X61:5
X61:6
X61:7
X61:8

DB00
DO01
DO02
X61:1
X61:2
X61:3
X61:4
X61:5
X61:6
X61:7
X61:8

DB00
DO01
DO02
Bit 8
Bit 9

Bit 10
Bit 11
Bit 12
Bit 13
Bit 14
Bit 15

No. İsim
Compiler /
Assembler

Tanımlama
I
S
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483 InputLevel /
INPUT LVL
MOVIDRIVE® A 
(MOVIDRIVE® B: 
H520)

Sadece OKU dijital girişlerinin sinyal seviyesi.
Bit IPOS adı DIO (+ DIO) DIO + DIP DIO + 

Fieldbus
DIP DIP + 

Fieldbus
Fieldbus 
P870 = 
Durum 

kelimesi 2
0
1
2
3
4
5

DI00
DI01
DI02
DI03
DI04
DI05

Temel cihaza bağlı olarak, örn. X13:1
X13:2
X13:3
X13:4
X13:5
X13:6

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

DI10
DI11
DI12
DI13
DI14
DI15
DI16
DI17

X22:1
X22:2
X22:3
X22:4
X22:5
X22:6
X22:7
X22:8

(X22:1)
...

(X22:8)

X22:1
X22:2
X22:3
X22:4
X22:5
X22:6
X22:7
X22:8
X60:1
X60:2
X60:3
X60:4
X60:5
X60:6
X60:7
X60:8

X22:1
X22:2
X22:3
X22:4
X22:5
X22:6
X22:7
X22:8

X60:1
X60:2
X60:3
X60:4
X60:5
X60:6
X60:7
X60:8

X60:1
X60:2
X60:3
X60:4
X60:5
X60:6
X60:7
X60:8

Bit 8
Bit 9

Bit 10
Bit 11
Bit 12
Bit 13
Bit 14
Bit 15

484 ControlWord /
CTRL.WORD

IPOSplus® kontrol kelimesi (OKU ve AYARLA cihaz işlevleri).
IPOSplus® kontrol kelimesi çalışma moduna, kontrol ve istenen değer kaynaklarına bağlı olmadan her zaman 
kullanılabilir. IPOSplus® kontrol kelimesi cihazda RS-485/RS-232 ve SBus süzerinden klemens işlevleri, 
fieldbus kontrol kelimesi ve kontrol kelimesi ile mantıksal VEYA ile bağlanır.
Bit Seviye "1"deki işlev
0 İşlevsiz 
1 No Enable 
2 Sağ 
3 Sol 
4 n11/n21 (sabit istenen değer 1) 
5 n12/n22 (sabit istenen değer 2) 
6 Sabit istenen değer değiştirmesi 
7 Param. değiştirme (Param. seti 2) 
8 Rampa değiştirme (rampa seti 2) 
9 Motor potansiyometresi yukarı 
10 Motor potansiyometresi aşağı 
11 Harici hata 
12 Hata reseti 
13 Durma kontrolü 
14 Sağ limit anahtar 
15 Sol limit anahtar

Bit Seviye "1"deki işlev
16 rezerve edilmiştir 
17 Referans kam 
18 Referans sürüş başlangıcı 
19 Slave serbest 
20 İstenen değer "inhibit" 
21 Rezerve edilmiştir 
22 DRS sıfır noktası ayarlama 
23 DRS Slave Start 
24 DRS Teach in 
25 Rezerve edilmiştir
26 Rezerve edilmiştir
27 Rezerve edilmiştir
28 Rezerve edilmiştir
29 Rezerve edilmiştir
30 denetleyici kilidi 
31 Rezerve edilmiştir

485 T0_Reload /
T0 RELOAD

Uygulayıcı timer'i 0 OKU ve AYARLA çevrim süresi için yükleme değeri. SET INTERRUPT (SETINT) komutu 
ile bir uygulayıcı timer'i (TIMER0 (H489)) çevrimsel olarak kullanılacak ise, H485 ile bir çevrim süresi 
belirtilebilir. H485'e kayıtlı olan zaman değeri timer 0 (H489 = 0) her seferinde sona erdiğinde, tekrar bu 
zaman değeri ile yüklenebilir. Değer aralığı: 0 ... 231 –1 msn.

486 rezerve edildi
487 Timer_2 /

TIMER 2
Uygulayıcı timer'i 2 OKU ve AYARLA için süre.
Uygulayıcı timer'i 2 yukarıya doğru sayar. 
Değer aralığı: 0 ... 231 –1 msn.

488 Timer_1 /
TIMER 1

Uygulayıcı timer'i 1 OKU ve AYARLA için süre.
Uygulayıcı timer'i 1 aşağıya doğru 0'a kadar sayar. 
Değer aralığı: 0 ... 231 –1 msn.

489 Timer_0 /
TIMER 0

Uygulayıcı timer'i 0 OKU ve AYARLA için süre.
Uygulayıcı timer'i aşağıya doğru 0'a kadar sayar. SET INTERRUPT (SETINT) komutu kullanıldığında, timer 
değeri = 0 olduğunda, nir interrupt gecikmesi gerçekleşir. SET INTERRUPT (SETINT) komutu ile bir 
uygulayıcı timer'i çevrimsel olarak kullanılacak ise, T0 RELOAD değişkeni (H485) ile bir çevrim süresi 
belirtilebilir. "Görev yönetimi ve interrupt'lar" bölümüne bakınız.
Değer aralığı: 0 ... 231 –1 msn.
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490 WdogTimer /
WD.TIMER

Uygulayıcı watchdog'u 0 OKU ve AYARLA için süre.
Watchdog timer aşağıya doğru 0'a kadar sayar. Timer WATCHDOG ON (WDON) komutu ile etkinleşir ve 
çevrim süresini belirler.
Değer aralığı: 0 ... 231 –1 msn.

491 SetpointPos /
SETP.POS.

Güncel OKU istenen konumu.
DİKKAT: Sistem birimi! Bu değerin üzerine yazılamaz!
Enkoder her devir için ne kadar darbe sinyali verirse versin, istenen konumun birimi: 4096 
artırım/motor devri olur (enkoder çözünürlülüğü Ã 512).

Güncel istenen konum, işlemdeki hareket görevinin o an konum kontrolü için geçerli mutlak pozisyonunu 
sunar. İstenen pozisyonun zaman akışı, pozisyonlandırma  rampası, hareket devir sayısı, rampa şekli vb. 
dikkate alınarak hesaplanan hareket profilinden elde edilir. Hareket görevi tamamlandıktan ve sürücü 
durduktan sonra H491'in değeri H492'ye eşit olur.
Değer aralığı: –231 ... 0 ... 231 –1 artr.

492 TargetPos /
TARGET POS

Güncel OKU ve AYARLA hedef pozisyonu.
Enkoder her devir için ne kadar darbe sinyali verirse versin, hedef konumun birimi: 4096 artırım/motor devri 
olur (enkoder çözünürlülüğü Ã 512).
Bu değişken, o andaki hareket görevinin güncel hedef pozisyonunu sunar. Bu pozisyon H492'de mutlak 
şekilde gösterilir.
Örnek:
1. güncel sürücü pozisyonu:   50000 artr. 
2. GOR    NOWAIT  #–8000    artr. 
3. güncel hedef pozisyon:          42000 artr.
Değer aralığı: –231 ... 0 ... 231 –1 artr.
H492 doğrudan (bir GO komutu üzerinden değil) tanımlandığında, H473, Bit 19 "In Position" sadece 1msn 
uzunluğunda verilir.

493 PosWindow /
POS.WINDOW

OKU ve AYARLA pozisyon penceresi. H493 ile P922 aynıdır.
Pozisyon penceresi ile bir hareket veya durma komutunun (GOx veya ASTOP TARGET POSITION) hedef 
konumunun (H492) uzaklık aralığı tanımlanır. Sürücü bu pozisyon penceresine erişir erişmez, "IPOS IN 
POSITION" sinyali oluşturulur. Bu sinyal dijital bir çıkış üzerinden verilir. Bu çıkış "IPOS IN POSITION" olarak 
ayarlanmalı ve sistem değişkeni H473, Bit 19 olmalıdır. "IPOS IN POSITION" sinyali bir GO komutu 
kaldırıldığında derhal sıfırlanır. 
Çalışma modu IPOS ile etkin olduğu sürece, pozisyon penceresi daima denetilir (P700). Pozisyon 
penceresinin büyüklüğü pozisyonlandırma hassasiyetini etkilemez.
Ayar aralığı: 0 ... 50 ... 215 – 1 artırım

494 LagWindow /
LAG WINDOW

OKU ve AYARLA kayma hatası penceresi. H494 ile P923 aynıdır.
Kayma hatası penceresi ile o andaki istenen pozisyon (bu pozisyon rampa üreteci tarafından her 1 msn'de bir 
yeniden verilir) ile gerçek pozisyon arasında izin verilen maksimum farkı tanımlar. Ayarlanmış olan değer 
aşıldığında, F42 (kayma hatası) tetiklenir. F42'ye verilecek yanıt, P834 "KAYMA HATASI YANITI" parametresi 
üzerinden ayarlanmalıdır.
Devre dışı bırakma: Kayma hatası denetimi P923 kayma hatası penceresi = 0 ile devre dışı bırakılır.
Ayar aralığı: 0 ... 5000 ... 231 – 1 artırım 

495 LagDistance /
LAG DISTAN

Kayma mesafesi OKU
Güncel pozisyonlandırma kayma mesafesi miktarı (istenen ve gerçek değerler arasındaki fark).
Değer aralığı: 0 ... 231 – 1 artırım 

496 SLS_right /
SLS RIGHT

Sağ yazılım limit anahtarı OKU ve AYARLA. H496 ile P920 aynıdır.
Sağa hareket yönünü sınırlandırır. Değer uygulayıcı birimi olarak verilir.
Ayar aralığı: – 231  ... 0 uygulayıcı birimi ... 231 – 1 artırım 

497 SLS_left /
SLS LEFT

Sol yazılım limit anahtarı OKU ve AYARLA. H497 ile P921 aynıdır.
Sola hareket yönünü sınırlandırır. Değer uygulayıcı birimi olarak verilir.
Ayar aralığı: – 231  ... 0 uygulayıcı birimi ... 231 – 1 artırım

498 RefOffset /
REF.OFFSET

Referans ofset OKU ve AYARLA. P498 ile P900 aynıdır.
Referans ofset ile referans noktası fiziksel olarak değiştirilmeden, makine sıfır noktası kaydırılabilir. Aşağıdaki 
eşitlik geçerlidir:

Makine sıfır noktası = Referans noktası + Referans ofset
Tahrik ünitesi referans harekette referans sıfır noktasına hareket eder ve orada durur. Referans hareket 
sonrası, makine sıfır noktası referans noktası ve referans ofset kullanılarak sadece hesaplanır.
Referans ofset uygulayıcı biriminde verilir.
Ayar aralığı: – 231 ... 0 ... + 231 – 1
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499 SetpPosBus /
SP.POS.BUS

İstenenpozisyon Bus, OKU.
Fieldbus işlem verileri ile gönderilen istenen pozisyonu içerir. İstenen pozisyonun kabul edilmesi için, PO veri 
tanımlanmasında "POSITION LO" ve "POSITION HI" programlanmış olmalıdır.

500 TpPos2_VE /
TP.POS2VE

Sadece MOVIDRIVE® B'de kullanılır, MOVIDRIVE® A'da rezerve edilmiştir.
DI03 girişi etkinleştirildiğinde, sanal enkoder H376'nın değeri H500'a kaydedilir (ayrıca, bkz. _TouchProbe() / 
TOUCHP).

501 TpPos1_VE /
TP.POS1VE

Sadece MOVIDRIVE® B'de kullanılır, MOVIDRIVE® A'da rezerve edilmiştir.
DI02 girişi etkinleştirildiğinde, sanal enkoder H376'nın değeri H501'e kaydedilir (ayrıca, bkz. _TouchProbe() / 
TOUCHP). 

502 TpPos2_Abs /
TP.POS2ABS

Touch probe pozisyonları bir sonraki değişkenlere kaydedilir.

Enkoder Enkoder pozisyonu Touch Probe 1 Touch Probe 2
DI02 DI03

Motor enkoderi (X15) H511 ACTPOS.MOT H507 TP.POS1MOT H505 TP.POS2MOT
Harici enkoder (X14) H510 ACTPOS.EXT H506 TP.POS1EXT H504 TP.POS2EXT
Mutlak değer H509 ACTPOS.ABS H503 TP.POS1ABS H502 TP.POS2ABS
enkoderi (X62)

503 TpPos1_Abs /
TP.POS1ABS

504 TpPos2_Ext /
TP.POS2EXT

505 TpPos2_Mot /
TP.POS2MOT

506 TpPos1_Ext /
TP.POS1EXT

507 TpPos1_Mot /
TP.POS1MOT

508 rezerve edildi
509 ActPos_Abs /

ACTPOS ABS
DIP mutlak değer enkoderinin (SSI) güncel gerçek pozisyonu, OKU.
DİKKAT: Sistem birimi! Bu değerin üzerine yazılamaz!
Bu gerçek pozisyon, X62 fişinde (DIP11A opsiyonu) bulunan sinyallerden tespit edilir.
Birim: Enkoder çözünürlülüğüne bağlı artırımlar.

510 ActPos_Ext /
ACTPOS EXT

Harici enkoderin güncel gerçek pozisyonu, OKU.
DİKKAT: Sistem birimi! Bu değerin üzerine yazılamaz!
Bu gerçek pozisyon, X14 fişinde bulunan iz sinyallerden tespit edilir. Bu pozisyon sadece, X14 fişi 
enkoder girişi olarak kullanıldığında hesaplanır.
Birim: Enkoder çözünürlülüğüne bağlı artırımlar.

511 ActPos_Mot /
ACTPOS MOT

Motor enkoderinin güncel gerçek pozisyonu, OKUMA.
DİKKAT: Sistem birimi! Bu değerin üzerine yazılamaz!
Enkoder her devir için ne kadar darbe sinyali verirse versin, gerçek konumun birimi: 4096 
artırım/motor devri (enkoder çözünürlülüğü 512 artr., istisna: NV26'lı MQx'te her motor devrinde 
24 artırım mevcuttur).
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MOVIDRIVE® B'de aşağıdaki değişkenlere de işlev atanmıştır veya rezerve
edilmişlerdir:
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512 
... 
519

rezerve edilmiştir

520 InpLevelB / 
INPUTLVLB
MOVIDRIVE® B 
(MOVIDRIVE® A: 
H483)

Sadece OKU dijital girişlerinin sinyal seviyesi.

Bit IPOS adı DIO 
(+ DIO)

DIO + DIP DIO + 
Fieldbus

DIP DIP + 
Fieldbus

Fieldbus 
P870 = 
Kontrol 

kelimesi 2

0
1
2
3
4
5
6
7

DI00
DI01
DI02
DI03
DI04
DI05
DI06
DI07

Temel cihaza bağlı olarak, örn. X13:1
X13:2
X13:3
X13:4
X13:5
X13:6
X16:1
X16:2

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

DI10
DI11
DI12
DI13
DI14
DI15
DI16
DI17

X22:1
X22:2
X22:3
X22:4
X22:5
X22:6
X22:7
X22:8

(X22:1)
...

(X22:8)

X22:1
X22:2
X22:3
X22:4
X22:5
X22:6
X22:7
X22:8
X60:1
X60:2
X60:3
X60:4
X60:5
X60:6
X60:7
X60:8

X22:1
X22:2
X22:3
X22:4
X22:5
X22:6
X22:7
X22:8

X60:1
X60:2
X60:3
X60:4
X60:5
X60:6
X60:7
X60:8

X60:1
X60:2
X60:3
X60:4
X60:5
X60:6
X60:7
X60:8

Bit 8
Bit 9

Bit 10
Bit 11
Bit 12
Bit 13
Bit 14
Bit 15

521 OutpLevelB / 
OUTPUTLVLB
MOVIDRIVE® B 
(MOVIDRIVE® A: 
H482)

Sadece OKU dijital çıkışlarının sinyal seviyesi.

Bit IPOS adı DIO 
(+ DIO)

DIO + DIP DIO + 
Fieldbus

DIP DIP + 
Fieldbus

Fieldbus 
P873 = 
Durum 

kelimesi 2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

DB00
DO01
DO02
DO03
DO04
DO05
DO10
DO11
DO12
DO13
DO14
DO15
DO16
DO17

DB00
DO01
DO02
DO03
DO04
DO05
X23:1
X23:2
X23:3
X23:4
X23:5
X23:6
X23:7
X23:8

(X23:1)
...

(X23:8)

DB00
DO01
DO02
DO03
DO04
DO05
X23:1
X23:2
X23:3
X23:4
X23:5
X23:6
X23:7
X23:8
X61:1
X61:2
X61:3
X61:4
X61:5
X61:6
X61:7
X61:8

DB00
DO01
DO02
DO03
DO04
DO05
X23:1
X23:2
X23:3
X23:4
X23:5
X23:6
X23:7
X23:8

DB00
DO01
DO02
DO03
DO04
DO05
X61:1
X61:2
X61:3
X61:4
X61:5
X61:6
X61:7
X61:8

DB00
DO01
DO02
DO03
DO04
DO05
X61:1
X61:2
X61:3
X61:4
X61:5
X61:6
X61:7
X61:8

DB00
DO01
DO02
DO03
DO04
DO05
Bit 8
Bit 9

Bit 10
Bit 11
Bit 12
Bit 13
Bit 14
Bit 15
I
S
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522 RecStatS1 /
SBUS1REC

Sistem bus üzerinden SCOM veri nesneleri (çift kelimeler) almak için durum kelimesi.
_SBusCommDef / SCOM ile ayarlanan her veri nesnesi için bir alma bit'i rezerve edilir. IPOS programındaki 
"receive" nesnesine Bit 0, ikincisine Bit 1, vb. atanır. MOVIDRIVE® bir "receive" nesnesinden bir mesaj 
aldığında, ilgili Bit verilir. Bu Bit sadece uygulama programında sıfırlanabilir. H522'deki ilgili Bit üzerine bir 
değişken interrupt'ı hazırlandığında, olaya odaklı mesajlar SBus üzerinden gönderilip alınabilir. Bit'in 
sıfırlanması interrupt rutinindeki en son komut olmalıdır. Bir işlem kopyası oluşturulurken, kullanıcı işleme 
esnasında aynı nesnenin alımında yan etkiler oluşmamasına dikkat etmelidir (bir nesnenin çevrimsel olarak 
alınması). Bit'i sıfırlamak için BITCLEAR komutu kullanıldığında,  diğer aktarımlara ait "recevie" bitleri 
kaybolmaz.

523 RecStatS2 /
SBUS2REC

Sadece DFC11B üzerinden CAN Bus'ta: CAN bus üzerinden SCOM veri nesneleri (çift kelimeler) 
almak için durum kelimesi.
_SBusCommDef / SCOM ile ayarlanan her veri nesnesi için bir alma bit'i rezerve edilir. IPOS programındaki 
"receive" nesnesine Bit 0, ikincisine Bit 1, vb. atanır. MOVIDRIVE® bir "receive" nesnesinden bir mesaj 
aldığında, ilgili Bit verilir. Bu Bit sadece uygulama programında sıfırlanabilir. H523'deki ilgili Bit üzerine bir 
değişken interrupt'ı hazırlandığında, olaya odaklı mesajlar SBUS üzerinden gönderilip alınabilir. Bit'in 
sıfırlanması interrupt rutinindeki en son komut olmalıdır. Bir işlem kopyası oluşturulurken, kullanıcı işleme 
esnasında aynı nesnenin alımında yan etkiler oluşmamasına dikkat etmelidir (bir nesnenin çevrimsel olarak 
alınması). Bit'i sıfırlamak için BITCLEAR komutu kullanıldığında, diğer aktarımlara ait "receive" bitleri 
kaybolmaz.

524 IPOS_Setp /
IPOS_SETP

IPOS istenen değeri, PID denetleyicisinin ayar değeri, H540 =1 olduğunda. H540 = 0 veya 2 ise, 
doğrudan uygulama programından tanımlanabilir.
P100 istenen değer kaynağı = IPOS ve P700 çalışma modu 1 = xxx&M-denetleyici veya CFC ya da SERVO 
olarak ayarlandığında, H524 istenen moment değeri veya istenen hız değeri olarak kullanılabilir.
H524'deki 1 artırım bu durumda 0,2 d/d istenen hız değerine veya % 0,01 IN istenen moment değerine eşittir. 

525 
... 
529

rezerve edilmiştir

530 VarIntReq /
VARINTREQ

Bir değişken interrupt'ının request bit'i verildiğinde, gerçek interrupt koşulundan bağımsız olarak bir 
değişken-interrupt'ı gerçekleşir. İlgili değişken-interrupt'ının daha önce etkinleştirilmiş olması gerekir.
Bit 0: Değişken-interrupt'ı 0 için gereksinim
Bit 1: Değişken-interrupt'ı 1 için gereksinim
Bit 2: Değişken-interrupt'ı 2 için gereksinim
Bit 3: Değişken-interrupt'ı 3 için gereksinim

540 PID_Mode /
PID.MODE

PID denetleyicisinin çalışma şekli, H540 ve P260 aynıdır.
0 = Denetleyicisi kapalı (varsayılan) 
1 = Kontrol ünitesi etkin 
2 = Atlama yanıtı (kontrol devresi açık)

541 PID_K_p /
PID.KP

PID denetleyici: Oransal parçanın faktörü, H541 ve P263 aynıdır, virgülden sonra 3 basamak; 0 <= KP <= 
32000 (= 32,000); varsayılan: 1000 (= 1,0)

542 PID_Outp_P /
PID.OUTPP

PID denetleyici: P kazancının güncel değeri

543 PID_Outp_I /
PID.OUTPI

PID denetleyici: I kazancının güncel değeri
I kazancının değeri High-Word içindedir, Low-Word içinde dahili virgül sonrası basamak kısımları bulunur, 
örn. H543 = 0x30000 Ü I-kazancı = 3.

544 PID_Outp_D /
PID.OUTPD

PID denetleyici: D kazancının güncel değeri

545 PID_Feedf /
PID.FEEDF

PID denetleyici ön kontrol değeri; H545 ve P266 aynıdır
–32000 <= Ön kontrol <= 32000; varsayılan: 0

546 PID_Command /
PIDCOMMAND

PID denetleyici ön kontrol değeri; H546 ve P277 aynıdır
P270 = 0 ise (= "Parametre"), o zaman P271 / H546 sürecin istenen değerini alır
–32000 <= İstenen değer <= 32000 (hız kontrolünde 1 artırım = 0,2/dak); varsayılan: 0

547 PID_CmdAdr /
PID.CMDADR

PID denetleyici: İstenen değer adresi, H547 ve P272 aynıdır
P270 = 1 ise (= "IPOS değişkeni"), o zaman P272 / H547 istenen değerdeki IPOS değişkeninin adresini alır; 
varsayılan: 0

548 PID_CmdScale /
PID.CMDSCA

PID denetleyici: İstenen değerleri ölçeklendirme faktörü; H548 ve P274 aynıdır, virgülden sonra 3 basamaklı 
olarak ağırlıklı
–32000 (–32,000) <= Kİstenen değer <= 32000 (32,000); varsayılan: 1000 (1,0)

549 PID_ActAdr /
PID.ACTADR

PID denetleyici: Gerçek değer adresi, H549 ve P276 aynıdır
P275 = 1 ise "IPOS değişkeni", o zaman P276 / H549 IPOS değişkeninin adresini alır; varsayılan: 0

550 PID_ActScale /
PID.ACTSCA

PID denetleyici, filtrelenmiş gerçek değerin ölçeklendirme faktörü, H550 ve P277 aynıdır ve virgülden sonra 
3 basamak ağırlıklıdır –32,000 <= KGerçek değer <= 32,000; varsayılan: 1000 (1,0)
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551 PID_ActNorm /
PID.ACTNOR

PID denetleyici: Filtrelenmiş ve ölçeklendirilmiş gerçek değer, diyagnoz değeri

552 PID_ActOffset /
PID.ACTOFF

PID denetleyici: Tam sayılı, daimi gerçek değer ofseti, H552 ve P278 aynıdır
–32000 (–32000) <= Ofset <= 32000 (32000); varsayılan: 0

553 PID_ActMin /
PID.ACTMIN

PID denetleyici: Düzleştirme, ölçeklendirme ve ofset sonrası minimum gerçek değer, H553 ve P280 aynıdır 
–32000 (–32000) <= xe,min <= 32000 (32000); varsayılan: 0

554 PID_ActMax /
PID.ACTMAX

PID denetleyici: Düzleştirme, ölçeklendirme ve ofset sonrası maksimum gerçek değer, H554 ve P281 aynıdır 
–32000 (–32000) <= xe,maks <= 32000 (32000); varsayılan: 10000 (10,0)

555 PID_LimitMin /
PID.LMTMIN

PID denetleyici: Minimum çıkış değeri, H555 ve P282 aynıdır 
–32000 (–32000) <= xDenetleyici,,min <= 32000 (32000); varsayılan: –1000 (–1,0)

556 PID_Limit_Max /
PID.LMTMAX

PID denetleyici: Maksimum çıkış değeri, H556 ve P283 aynıdır
–32000 (–32000) <= xDenetleyici,maks <= 32000 (32000); varsayılan: 10000 (1,0)

557 PID_SetpMin /
PID.SETMIN

PID denetleyici: Ayar değerinin minimum çıkış değeri, H557 ve P284 aynıdır 
–32000 (–32000) <= xa,min <= 32000 (32000); varsayılan: 0

558 PID_SetpMax /
PID.SETMAX

PID denetleyici: Ayar değerinin maksimum çıkış değeri, H558 ve P285 aynıdır
–32000 (–32000) <= xa,maks <= 32000 (32000); varsayılan: 7500 (7,5)

559 PID_Status /
PID.STATUS

PID denetleyici durum kelimesi
Bit 0 = Gerçek değer ve ofset toplamı xemin sınırını aşıyor
Bit 1 = Gerçek değer ve ofset toplamı xemaks sınırını aşıyor
Bit 2 = Denetleyici P kazancı değeri sınırlı
Bit 3 = Denetleyicinin I kazancı kapalı
Bit 4 = Denetleyici I kazancı değeri sınırlı
Bit 5 = Denetleyici D kazancı değeri sınırlı
Bit 6 = PID denetleyici ayar değeri sınırlı
Bit 7 = PID denetleyici ayar değeri ile ön kontrol toplamı sınırlı

560 rezerve edilmiştir

570 CCount_MotOn C izi (sıfır darbesi) motor enkoderi X15 sayacını etkinleştir.
0 = Sayaç kapalı / 1 = Sayaç etkin

571 CCount_ExtOn C izi (sıfır darbesi) harici enkoder X14 sayacını etkinleştir.
0 = Sayaç kapalı / 1 = Sayaç etkin

572 CCount_Mot X15'te sıfır darbelerinin sayılması. Low-Word motor enkoderi X15'teki her sıfır darbesinde artırılır.

573 CCount_Ext X14'te sıfır darbelerinin sayılması. Low-Word harici enkoder X14'deki her sıfır darbesinde artırılır.

No. İsim
Compiler /
Assembler

Tanımlama
I
S
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Giriş
4 Görev yönetimi ve interrupt'lar
4.1 Giriş

IPOSplus® birden fazla kısmi programı birlikte işleyebilir. Kısmi bir program bir göreve
eşittir. Aşağıdaki işlevler Görev 1 için interrupt'lar tetikleyebilir:
• Timer0 taşması
• Sistem hatası / Cihaz hatası
• Touch-Probe DI02 
MOVIDRIVE® B, belirli bir değişken değeri ile karşılaştırma sonrası tetiklenen Görev 2
ve Görev 3'ü 4 başka interrupt'la kesebilir.
MOVIDRIVE® A birbirlerinden bağımsız olarak çalışan 2 kısmi programı - Görev 1 ve
Görev 2 - çalıştırabilir. 
MOVIDRIVE® B birbirlerinden bağımsız olarak çalışan 3 kısmi programı - Görev 1,
Görev 2 ve Görev 3 - çalıştırabilir. 
Bir MOVIDRIVE® B'yi bir MOVIDRIVE® A gibi çalıştırabilirsiniz.
Aşağıdaki değişkenler geneldir. Bu değişkenler tüm interrupt ve görevler tarafından
birlikte kullanılır: 
• MOVIDRIVE® A'da H0 - H511
• MOVIDRIVE® B'de H0 - H1023
Sadece bir görevde veya işlevde açıklanan yerel bir değişken bulunmaz. Sistem
değişkenlerine ayrılan alana bir genel bakış, "IPOS değişkenleri/sistem değişkenlerine
genel bakış" bölümünde verilmektedir.
Komutları bir program penceresine girebilirsiniz. Tüm program parçaları aynı dilde
yazılmalıdır: Assembler veya Compiler. 

4.2 MOVIDRIVE® A ve B'de görev yönetimi
Görev 1 ana programdır. Görev 1 araç çubuğundaki flaş sembolü veya manüel
kumanda cihazı (P931) ile başlatabilirsiniz. Görev 2 ve Görev 3'ü program komutları ile
başlangıç durumuna getirin ve başlatın. Görev 3 sadece  MOVIDRIVE® B'de bulunur.
Interrupt program komutları ile başlangıç durumuna getirilir ve bir interrupt olayı ile
başlatılır. Görev 1 araç çubuğundaki STOP sembolü üzerinden durdurulduğunda, tüm
IPOS düzenlemesi durur. Manuel kumanda cihazı DBG ile, tüm görevler P931 = STOP
parametresi üzerinden durdurulabilir. P931 = STOP ile sadece Görev 1 durdurulur.
Yeniden çalıştırıldığında, program yeniden birinci komutla başlar.
El Kitabı – IPOSplus®
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MOVIDRIVE® A için araç çubuğu

MOVIDRIVE® B için araç çubuğu

IPOSplus® bir görevi çevrimsel olarak yerine getirir. Bir görev, son komuttan sonra tekrar
ilk komutla başlar. Görev 1'deki başlangıç konumuna getirme rutinini sadece bir kez
gerçekleştirmek istiyorsanız, bu program kısmını bir sonsuz döngü ile dışarıda bırakın:

[1] =  Görev 1'in durumu: START = başladı
[2] =  Görev 2'nin durumu: PSTOP = durdu
[3] = Görev 1'i başlatmak için flaş sembolü
[4] = Tüm IPOS düzenlemesini durdurmak için STOP sembolü

[1] =  Görev 1'in durumu: PSTOP = durdu
[2] =  Görev 2'nin durumu: PSTOP = durdu
[3] =  Görev 3'ün durumu: PSTOP = durdu
[4] = Görev 1'i başlatmak için flaş sembolü
[5] = Tüm IPOS düzenlemesini durdurmak için STOP sembolü

main()
{

// Program kodu sadece başlangıç durumuna getirme
while(1)
{ 

// çevrimsel program kodu
}

} 
G
M
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MOVIDRIVE® A ve B'de görev yönetim
Aşağıdaki tabloda görev ve interrupt'ların işlevleri ve özellikleri sıralanmaktadır

Görev 1 Görev 2 Görev 3 
(sadece 
MOVIDRIVE® B)

"TaskG1" 
interrupt'ı 

Değişken 
interrupt'ı 
(sadece 
MOVIDRIVE® B)

MOVIDRIVE® 
A'nın 
başlatılması Flaş sembolü 

veya manüel 
kumanda 
cihazında 
P931

_SetTask2(ST
2_START, 
Task2Name); 
veya TASK2 
START Mxx

Mevcut değil

Tanımlanmış 
bir interrupt 
olayı ile

Mevcut değil

MOVIDRIVE® 
B'nin 
başlatılması

_SetTask(ST2
_START, 
Task2Name); 
veyaTASK 
TASK2, 
START Mxx

_SetTask(ST3_S
TART, 
Task3Name); 
veya TASK 
TASK3, START 
Mxx

Tanımlanmış bir 
interrupt olayı ile

MOVIDRIVE® 
A'nın 
durdurulması

STOP 
sembolü veya 
manüel 
kumanda 
cihazında 
P931

STOP 
sembolü veya 
_SetTask2(ST
2_STOP, 
Task2Name); 
veya TASK2 
STOP Mxx

Mevcut değil

Görev 1 gibi

Mevcut değil

MOVIDRIVE® 
B'nin 
durdurulması

STOP-Symbol 
veya 
_SetTask(ST2
_STOP, 
Task2Name); 
veya TASK 
TASK2, STOP 
Mxx

STOP-Symbol 
veya 
_SetTask(ST3_S
TOP, 
Task2Name); 
veya TASK 
TASK2, STOP 
Mxx

Görev 1 gibi 
veya atanmış 
olan Görev 2 
veya 3 gibi

MOVIDRIVE® 
A'da kesinti

"Görev1"-
Interrupt 
üzerinden

Kesilemez Mevcut değil

Daha yüksek 
öncelikli başka 
bir Görev 1 
interrupt 
üzerinden

Mevcut değil

MOVIDRIVE® 
B'de kesinti

"Görev1"-
Interrupt 
üzerinden

Değişken 
interrupt'ı 
üzerinden

Değişken 
interrupt'ı 
üzerinden

Daha yüksek 
öncelikli başka 
bir Görev 1 
interrupt 
üzerinden

Aynı görevdeki 
daha yüksek 
öncelikli bir 
değişken 
interrupt'ı 
üzerinden

Breakpoint ve 
tek adımla hata 
yakalama

Evet Hayır1)

1) Hata yakalamak için komutları Görev 1'e kopyalayın.

Hayır1) Evet Hayır1)

MOVIDRIVE® 
A'da komut 
düzenleme 
süresi

1 Assembler 
komutu / msn

2 Assembler 
komutu / msn Mevcut değil Assembler 

komutu / msn Mevcut değil

MOVIDRIVE® 
A'da komut 
düzenleme 
süresi

1 ... 10 
Assembler 
komutu / msn, 
fabrika ayarı: 
1 komut / msn

2 ... 11 
Assembler 
komutu / msn, 
fabrika ayarı: 
2 komut / msn

her msn'de en az 
1 komut, işlemci 
kapasitesinin 
kullanılmasına 
bağlı olarak 
başka komutlar 
da işlenebilir 

Görev 1 gibi

Interrupt'ın 
atandığı görev 
gibi (Görev 2 
veya Görev 3)
El Kitabı – IPOSplus®
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4.3 MOVIDRIVE® A'daki görevler
Burada genel bölüme ilave olarak "MOVIDRIVE® A ve B'de görev yönetimi" bölümünde
MOVIDRIVE® A için özel uygulama uyarıları bulabilirsiniz:
Pozisyonlandırma komutlu hareket akışı tipik olarak Görev 1'de programlanır.
Aşağıdaki işlevleri Görev 2'de programlayın:
• Hızlı, kritik zamanlı işlemler
• Hesaplamalar
• Sistem değişkenlerinin denetimi
• SEW operatör panelleri ile iletişim
• Değişkenlerin çevrimsel olarak H474, H475 osiloskop değişkenlerine kopyalanması
• Fieldbus / SBus işlem verilerinin bir üst seviyedeki kontrol ünitesi veya başka bir

MOVIDRIVE® ile işlenmesi
Bu durumda IPOSplus® bu işlevleri, Görev 1'de interrupt rutini etkin olsa da yerine getirir.

4.4 MOVIDRIVE® B'deki görevler
Burada genel bölüme ilave olarak "MOVIDRIVE® A ve B'de görev yönetimi" bölümünde
MOVIDRIVE® B için özel uygulama uyarıları bulabilirsiniz:

Görev 1 / Görev 2 
tamamlama 
süresi

Göre tamamlama süresi için fabrika ayarı:
• Görev 1: 1 komut / msn (P938 = 0)
• Görev 2: 2 komut / msn 
Her iki görevde de tamamlama süresini birlikte, her msn için 9 ekstra komuta kadar
hızlandırabilirsiniz. Görev 1 için ekstra komutlar P938 parametresi (İndeks 8888) ve
Görev 2 için P939 parametresi (İndeks 8962) üzerinden verilebilir. Buna göre Görev 1'de
maksimum 1 + 9 = 10 ve Görev 2'de maksimum 2 + 9 = 11 komut / msn işlenebilir.
Maksimum 9 ekstra komut/msn Görev 1 ve Görev 2'ye dağıtıldığında, aşağıdaki
kombinasyonlar mümkündür:

Örnek: P938 = 2, P939 = 3 => Görev 1 bir msn'de 3 komut, Görev 2 ise, bir msn'de
5 komut yerine getirir

Görev 1 Görev 2

P938 2 komut / msn P939 2 komut / msn

0 1 9 11

1 2 8 10

2 3 7 9

3 4 6 8

4 5 5 7

5 6 4 6

6 7 3 5

7 8 2 4

8 9 1 3

9 10 0 2
G
M
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Görev 3 Görev 3 B serisi cihazlardan itibaren mümkündür. Görev 3 bir msn'de en az 1 komut
yerine getirir. Görev 3 cihaz konfigürasyonuna ve P938 / P939'a bağlı olarak 3 komut
daha yerine getirebilir. Tipik olarak 20 ... 40 komut / msn işlenebilir. Görev 3'te bir
komutu yerine getirmek için mutlak kaynak gereksinimi Görev 1 veya Görev 3'ten yakl.
% 20 ... 40 daha azdır. Program satırları için garantili bir işleme süresi verilmesi önemli
olmayan uygulama bölümleri Görev 3'te daha hızlı işlenirler.

Uygulama 
uyarıları

MOVIDRIVE® A'dan farklı olarak hareket akışlarını Görev 1 veya Görev 2'de
programlayın.
Aşağıdaki işlevleri Görev 2 veya Görev 3'te programlayın:
• Hızlı, kritik zamanlı işlemler
• Hesaplamalar
• Sistem değişkenlerinin denetimi
• SEW operatör panelleri ile iletişim
• Değişkenlerin çevrimsel olarak H474, H475 osiloskop değişkenlerine kopyalanması
• Fieldbus / SBus işlem verilerinin bir üst seviyedeki kontrol ünitesi veya başka bir

MOVIDRIVE® ile işlenmesi
Bu durumda IPOSplus® bu işlevleri, Görev 1'de interrupt rutini etkin olsa da yerine getirir.
Görev 2'de bir komutu yerine getirme süresi, Görev 3'ün aksine çok önemli olduğunu
dikkate alın.

Örnek Bir MOVIDRIVE® B bir hareket tahrik ünitesini konumlandırıyor. MOVIDRIVE® bir
fieldbus üzerinden bir PLC ile kontrol ediliyor. Parametreleri SEW operatör panelleri ile
doğrudan MOVIDRIVE® cihazda değiştirin.
Çözüm önerisi:
Görev 1: Hareket akışının programlanması
Görev 2: Operatör paneli ile HMI iletişimi
Görev 3: PLC ile fieldbus iletişimi
Uygulama durumuna bağlı olarak, ekstra komutların doğru bir şekilde dağıtılması çok
önemlidir.
• Interrupt odaklı programlar: Bir uygulama programı interrupt odaklı olarak

çalışıyorsa ve Görev 1 interrupt'larının hızlı bir şekilde işlenmesi gerekiyorsa, Görev
1'e P938'de ekstra komutlarla yüksek bir hesaplama önceliği tanınmalıdır.

• Çalışma süresi optimizasyonlu programlar: Örneğin, IPOS'da bir işlem verisi
çevrimi yapılması gerekiyorsa, bunun mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde
gerçekleşmesi gerekir. Değiştirme rutinlerini mümkün olduğu kadar hızlı işleyebilmek
için Görev 3 kullanılabilir. Bu durumda Görev 1 ve Görev 3 bir msn içerisinde
mümkün olduğu kadar az ekstra komut almalıdır. Görev1 ve 2 minimum hızda
çalıştığında, en hızlı toplam uygulama kapasitesine erişilir.
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4.5 İnterrupt'lar (Kesmeler)
Bir olay tarafından tetiklenen bir Interrupt, atanmış olduğu bir görevin işlenmesini
durdurur. Interrupt rutinleri aynı görevdeki daha yüksek öncelikli bir Interrupt tarafından
kesilmedikleri sürece bir kez tamamen yerine getirilir. 
_SetInterrupt() ya da. SETINT ile etkinleştirilen bir Interrupt, bir Timer0-taşması, bir
sistem/cihaz hatası veya Touch-Probe DI02 üzerinden tetiklenebilir ve Görev 1'i durur. 
MOVIDRIVE® B cihazlarda _SetVarInterrupt() veya VARINT ile, isteğe göre Görev 2
veya Görev 3'ü kesebilen ayrıca 4 değişken Interrupt'ı ekinleştirilebilir.
Görev 1 Interrupt'larda (cihaz hatası, DI02-touchprobe, veya T0_taşma) yanıt süresi
(bekleme süresi) etkinleştirilen Interrupt sayısına bağlıdır (1 Interrupt <= 1 msn,
2 Interrupt <= 2 msn, 3 Interrupt <= 3 msn). Değişken Interupt'larında yanıt süresi
etkinleştirilen Interrupt sayısına bağlıdır <= 1msn. 
Bir komut beklenirken bir Interrupt tetiklendiğinde, komutun bekleme süresi arka planda
devam eder. Görev'e geri dönüldükten sonra ise, sadece kalan süre beklenilir. 

Örnek Görev 1'deki bir WAIT-1000-msn komutu 500 msn sonra bir Interrupt ile kesilir. Görev
1'in yerine getirilmesine 175 msn sonra devam edildiğinde kalan süre 325 msn'dir.

4.6 MOVIDRIVE® A ve B'deki Interrupt'lar
MOVIDRIVE®-A cihazlarda aşağıdaki Interrupt'lar kullanılabilir:
• Timer0-taşma (H489)-Interrupt Öncelik = 1 (en düşük öncelik)
• Touch-Probe-DI02-Interrupt Öncelik = 2
• Hata Interrupt Öncelik = 3 (en yüksek öncelik)
Yukarıdaki durumlarda daima Görev 1 kesilir. Teorik olarak bir Timer0, bir Touch-Probe
ve hata Interrupt'ı eşzamanlı olarak etkin olabilir. Önceliği yüksek olan bir Interrupt,
başka bir Interrupt'ı kesebilir. Tüm Interrupt'ları devre dışı bırakmak için DISABLE
argümanı ile devre dışı bırakılır (bkz. _SetInterrupt veya SETINT).

Interrupt'ların 
etkinleştirilmesi

Compiler: _SetInterrupt(event ,myfunction ); 
Bir Interrupt'ı etkinleştirir. Burada event olayı oluştuğunda, Görev 1 yerine
myfunction işlevi yerine getirilir. 
Assembler: SETINT event, Mxx
Bir Interrupt'ı etkinleştirir. Burada event olayı oluştuğunda, Görev 1 yerine Mxx
işaretinden sonra gelen görevler yerine getirilir.
G
İ
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Hata Interrupt Bir hata varsa, Interrupt yordamı bir kez tamamlanır. Bu bir defadan sonra, hatanın
halen durup durmadığını kontrol etmeden önce, Görev1'in bir assembler komutu yerine
getirilir. Hata halen mevcutsa, tekrar Interrupt yordamı ile devam edilir. Bir Interrupt
yordamından çıkmak için hatanın artık mevcut olmaması gerekir, yani bu koşulda bir
döngü bulunmalıdır.
Parametre grubu 83x'te bulunan veya _FaultReaction ya da SETFR ile ayarlanmış olan
hata yanıtına bağlı olarak aşağıdaki yanıt mevcut olabilir:
• Belirli bir hata için YANIT YOK ayarlandığında, bu hata için bir Interrupt tetiklenmez.
• Bir xy hatasının yanıtı "... ve uyarı" olarak ayarlandığında, hata resetlendiğinde

Görev 1'e kalındığı yerden devam edilir.
• Bir xz hatasının hata yanıtı "... ve hata" olarak ayarlandığında, hata resetlendikten

sonra IPOS yeniden çalıştırılır ve değişkenler EPROM'dan alınan değerlerle yeniden
başlatılır. Uyarı: Bu durumda hata resetlenmeden önce, önemli değişkenlerin
değerlerini MEM veya MOVLNK komutu ile şebeke arızasından bağımsız olarak
belleğe kaydedebilirsiniz. Burada izin verilen yazma erişimi adetinin aşılmamasına
dikkat edilmelidir (bkz. MEM veya _Memorize() ).

Örnek

Frekans çeviricinin hatasız olduğu sürece, H0 artırılır. Hata durumunda H2 bir artırılır ve
H1  frekans çevirici hatasız olarak çalışana kadar artırılır. Daha sonra ayarlanmış olan
hata yanıtına bağlı olarak Görev1'deki güncel değerlerle çalışılır veya EPROM'da
bulunan değerlerle IPOS yeniden çalıştırılır. 

fnErrorInterrupt()
{ 

H2++;
while( !(StatusWord & 0b10))
{ 

//while döngüsünden çıkılabilmesi için, sürücünün hatasız olarak çalışması
gerekir
H1++;

}
}
main()
{

_SetInterrupt(SI_ERROR, fnErrorInterrupt);
while(1)  
{ 

H0++; 
}

} 
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Touch-Probe-
DI02-Interrupt

Touch-Probe, _TouchProbe (condition) veya TOUCHP condition ile enable yapıldığında
ve kenar koşulu yerine getirildiğinde, Interrupt yordamı bir kez tamamlanır. Daha sonra
da Görev1 ile devam edilir. Interrupt yordamıi bir defa tamamlanması için, Touch-Probe
yeniden enable olmalı ve daha sonra da kenar koşulu yerine getirilmelidir (ayrıca bkz.
_TouchProbe veya TOUCHP komutu.

Örnek

H0 sadece bir kez 1 artırılır. 
Touch-Probe komutu ayrıca while döngüsünde veya fnTouchInterrupt'ta seçilirse,
Interrupt DI02'deki tüm kenar değişimlerine yanıt vermesi gerekir.
Touch-Probe için tipik uygulama durumlarına örnek olarak, istiften alma tertibatlarında
göreli pozisyonlandırma veya daimi malzeme akışlı süreçlerde kayıt döngüsü kontrolü
verilebilir. 

Timer0-Interrupt Timer süresi tamamlandığında (=0), Interrupt yordamı bir kez tamamlanır. Bu bir
defadan sonra, Timer = 0 olup olmadığını kontrol etmeden önce, Görev1'in bir
assembler komutu yerine getirilir. Bu koşul yerine getirildiğinde, süreç yeniden Interrupt-
Routine'e döner. 
Eşit aralıklarla bir Timer0-Interrupt tetikleyebilmek için, H485 T0_Reload değişkeninde,
Timer0'ın Interrupt yordamına girişte otomatik olarak yeniden yükleneceği bir çevrim
süresi ayarlanabilir. 

Bu sayede aşağıdaki kullanım olanakları oluşur:
• Timer0-Interrupt ile eşit aralıklarla programın bir bölümü düzenlenecek ise, örn.

Timer0 ile T0_Reload yeniden yüklenmelidir.
• Timer0-Interrupt ile programın bir bölümü IPOS başladıktan sonra önceden

tanımlanmış bir süre sonra bir kez çalışması isteniyorsa, Interrupt'daki Timer0 –1
olmalıdır.

Örnek

H0 her 1 sn'de bir 1 artırılır.

fnTouchInterrupt()
{

H0++;
}
/*=============================================
Main function (IPOS initial function)
===============================================*/
main()
{

_SetInterrupt( SI_TOUCHP1,fnTouchInterrupt); //Interrupt yordamının
etkinleştirilmesi
TouchProbe( TP_EN1 );
while (1) { H1 = H1 +1; }

}                

Timer0 geriye doğru saydığından, T0_Reload = 0 ise ve Interrupt yordamındaki timer
değeri değiştirilmedikçe,  Interrupt koşulu daima yerine getirilir.

fnTimerInterrupt()
{ 

H0 = H0 +1; 
T0_Reload = 10000; //Timer 0'ı 10 sn ile otomatik olarak yeniden yükle
_SetInterrupt( SI_TIMER0,fnTimerInterrupt);  // Interrupt'ın etkinleştirilmesi

}
main()
{ 

while (1) {H1 = H1 +1;}  
}

G
M
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4.7 MOVIDRIVE® B'de değişken Interrupt'ları
MOVIDRIVE®-B cihazlarda tüm MOVIDRIVE® A Interrupt'ları (bkz. "MOVIDRIVE® A ve
B'de görev yönetimi") aynı şekilde kullanılabilir ve ayrıca 4 adete kadar değişken
Interrupt'ı mümkündür.
Belirli değişken değerleri Interrupt'ları aşağıdaki değerlere göre yanıt verebilirler
• bir adet değeri 
• tüm Timer 0, 1 ve 2'ler
• kendine ait veya başka bir eksenin eksen konumuna erişilmesi
• bir I/O sinyalinin değiştirilmesi 
• belirli bir frekans değiştirici durumu (H473) veya
• S-Bus üzerinden yeni veriler alınması veya gönderilmesi gerektiğinde.

Bir değişken 
Interrupt'ı 
seçilmesi

Compiler: _SetVarInterrupt(pData ,myfunction); 
Interrupt olayı oluştuğunda, myfunction işlevi gerçekleştiren, veri yapısı pData
değişkeninden itibaren olan bir değişken Interrupt'ı etkinleştirir. 
Assembler: VARINT Hxx, Mxx
Interrupt olayı oluştuğunda, Mxx işaretinden itibaren olan komutları yerine getiren, Hxx
değişkeninden itibaren ver yapısında bir değişken Interrupt'ı etkinleştirir. 
Veri yapısında aşağıdaki özelliklerde ve işlevlere sahip olan değişken Interrupt'ları
tanımlanabilir (ayrıca, bkz. _SetVarInterrupt veya VARINT komutu):
• hangi görevin kesileceği – Task 2 veya Task 3
• sıralı Inetrrupt numarası (0... 3)
• referans değişken ve birbirleriyle karşılaştırılacak değerler
• matematiksel karşılaştırma tipi (==, <, Kenar...)
• İşleme süresi: koşul yerine getirilene kadar veya sadece koşul yerine getirildiğinde

bir kez.
• Interrupt öncelikleri
• Interrupt'ın tetiklendiği referans değişkeninin değeri.

Interrupt davranışı çalışma süresi içerisinde dinamik olarak ayarlanabilir, bunun için 
• veri yapısı değiştirilmeli ve daha sonra da komut yeniden seçilmeli (örn. karşılaştırma

yapılacak olan CompVar değeri değiştiğinde gereklidir) veya 
• komut, H+1 (IntNum) değişkeni değeri aynı olan, fakat başka bir veri yapısı ile

seçilmelidir.

Komutun veri yapısı sistem işlevi ile tanımlanır (Compiler – İşlevler / Assembler –
Komutlar).
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Dahili Interrupt 
kontrlüne IPOS 
üzerinden erişim

Bir değişken Interrupt'ı talep edilip edilmediği bilgisi, IPOSplus® programında
uVarEventRequest (H530 Bit 0 - 3) bulunur. Bu "Request" bitleriIPOSplus® programında
da tanımlanabilir.

Bu sayede ilk devreye almada deneme amaçlı, gerçek Interrupt koşulundan bağımsız
bir "request" biti verilebilir ve bir değişken Interrupt'ı tetiklenebilir (ilgili değişken
Interrupt'ının daha önce etkinleştirilmiş olması gereklidir).
Bir değişken Interrupt'ı ile program zaman kontrollü olarak çalıştırılabilir, örn. belirli bir
hızdan itibaren olan ivmenin çevrimsel olarak hesaplanması. 
Burada, ilgili "request" biti silinerek, yüksek öncelikli bir değişken Interrupt'ı yerine
getirilirken, başka bir düşük öncelikli Interrupt da silinebilir.

Örnek Bir dolum makinesinin taşıma ekseninin DO01 üzerinden, yükü 5° geçen bir dozaj
ünitesini kontrol etmesi isteniyor. Çıkışın, darbe sayısına ve eksen pozisyonuna bağlı
olmadan, 200 msn sonra tekrar kapatılması isteniyor. 

uVarEventRequest H530.0 Değişken-interrupt'ı 0 için talep (request)

uVarEventRequest H530.1 Değişken-interrupt'ı 1 için talep (request)

uVarEventRequest H530.2 Değişken-interrupt'ı 2 için talep (request)

uVarEventRequest H530.3 Değişken-interrupt'ı 3 için talep (request)
G
M
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MOVIDRIVE® B'de değişken Interrupt'ları
Compiler'de 
çözülen örnek

Gerekli parametre ayarları
P620 = IPOS çıkışı, P960 =örn. KISA

/*===========================================
IPOS kaynak dosyası
============================================*/
#include <constb.h>
#include <iob.h>

// gerekli parametre ayarları:
// P620 = IPOS çýkýþý, P960 = örn. KISA

VARINT hOPENvalve, hCLOSEvalve;

fnTask3()
{ //Görev 3 sadece, VarInt. etkinleştirileceği zaman gereklidir

H1 = H1;                   
//dummy komut

}

fnOPENvalve()
{ //Dozaj ünitesini çalıştı

Timer_2 = 0;                   
//Timer 2'yi sıfırla
hCLOSEvalve.Mode = 2;          
//Stop-IRQ etkinleştir
_SetVarInterrupt( hCLOSEvalve,fnCLOSEvalve );
_BitSet( StdOutpIPOS, 1);      
//DO01 ver

}
fnCLOSEvalve()
{ //Dozaj ünitesini kapat

_BitClear( StdOutpIPOS, 1);     
//DO01 sil
hCLOSEvalve.Mode = 0;        
//Stop-IRQ devre dışı bırak
_SetVarInterrupt( hCLOSEvalve,fnCLOSEvalve );

}

/*=============================================
Main function (IPOS initial function)
===============================================*/
main()
{ //Başlangıç durumuna getirme bölümü

hOPENvalve.Control = 2;        //Görev3 kesildi
hOPENvalve.IntNum =0;
//sıra numarası
hOPENvalve.SrcVar = numof ( ModActPos );   //Modulo motor enkoderi
hOPENvalve.CompVar = 910;   

// 5° yükte = 5° x 910/65536
hOPENvalve.Mode = 12;          // bir defa >= 5°
hOPENvalve.Priority = 6;       // orta derecede öncelik

hCLOSEvalve.Control = 2;        
//Görev3 kesildi
hCLOSEvalve.IntNum = 1; //sıra numarası
hCLOSEvalve.pSrcVar = numof ( Timer_2 ) ;    //Timer 2
hCLOSEvalve.CompVar = 200;  //200 msn sonra kapat
hCLOSEvalve.Mode = 0;            //Timer-IR önce devre dışı
hCLOSEvalve.Priority = 7;

// Interrupt yordamı ve Görev3'ün etkinleştirilmesi
_SetTask(ST3_START, fnTask3);
_SetVarInterrupt( hOPENvalve,fnOPENvalve );
/*-------------------------------------
Ana program döngüsü   
--------------------------------------*/
while(1)
{ //çevrimsel program bölümü ...
} //End while (1)

} //End main()
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Assembler'de 
çözülen örnek

Gerekli parametre ayarları:
P620 = IPOS çıkışı, P960 =örn. KISA

Resim 1: Assembler
G
M
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Giriş
5 Pozisyon tespiti ve pozisyonlandırma
5.1 Giriş
IPOSplus® 
pozisyonlandırma

IPOSplus® pozisyonlandırma sadece, X15'e bir motor enkoderi bağlandığında ve P700
çalışma modu 1'de "... & IPOS" çalışma modu ayarlandığında mümkündür.
Pozisyonlandırma için hangi pozisyon ölçümü kullanılacağı P941 Gerçk pozisyon
kaynağı ile belirlenir. IPOSplus® kontrolünün hareket komutları (GO komutları) P941
Gerçek kaynak pozisyonunda belirtilen enkoderin  pozisyon bilgilerini referans olarak
alır.

5.2 Enkoder değerlendirilmesi
MOVIDRIVE® pozisyonlandırma için çeşitli olanaklar sunmaktadır:
• Harici enkoder
• Motor enkoderi (artımsal enkoder/Resolver)
• Hiperface® enkoder (mutlak değer enkoderi)
• SSI mutlak değer enkoderi
İşlenecek değerler sistem değişkenleri tarafından sunulur. 
Motor enkoderi bağlantısı (X15) ve harici enkoder bağlantısı (X14) MxV..., MxS... und
MCH... kontrol elektronik modüllerinde bulunur. Bu bağlantılar MxF... kontrol elektroniği
modülünde bulunmaz. SSI mutlak değer enkoderi bağlantıları DIP11 opsiyon kartı
üzerinde bulunur (X62).
Bağlı olan enkoderlerin tümü, çalışma modlarından (P700) bağımsız olarak daima
değerlendirilir. Pozisyonlandırma modlu (VFC-n-CTRL & IPOS, CFC & IPOS, SERVO
& IPOS) işletme türlerinde X15’te daima bir motor enkoderi olmalıdır.

Pozisyon değerleri IPOSplus® kontrol ünitesi için daima H509 ile H511 arasındaki
değişkenlerde bulunur. IPOSplus® ile pozisyonlandırmadan da X14 ve X15'e bağlı olan
darbe enkoderleri tespit edilerek IPOSplus®-programında işlenebilir. H570 ... H573
arasındaki sistem değişkenleri üzerinden motor enkoderi X15 ve harici enkoder X14 sıfır
darbe sayacı etkinleştirilerek oluşan sıfır darbesi sayısı tespit edilebilir. IPOSplus®

komutları (GO...) ile pozisyonlandırmada daima bir motor enkoderi gereklidir.
MOVIDRIVE® motor enkoderinden yüksek kalitede bir hız sinyali alır.

Enkoder tipi 

DIP11’de mutlak değer enkoderi
P941: Mutlak değer enkoderi 
(DIP)

Hiperface® enkoder/artımsal 
enkoder simülasyonu/
artımsal enkoder
P941: Harici enkoder (X14)

Artımsal enkoder / Resolver 
/ Hiperface® enkoder
P941: Motor enkoderi (X15)

Bağlantı X62 / DIP11 X14 / Ana cihazı X15 / Ana cihaz

Gerçek değer değişkene H509 / ACTPOS. ABS / 
ActPos_Abs

H510 / ACTPOS. EXT / 
ActPos_Ext

H511 / ACTPOS. MOT / 
ActPos_Mot

Çözünürlük Mutlak konum, dönüşümden 
sonra: 
Enkoder ölçeklendirme ile (P955),
Sıfır nokta kayması ile (P954), 
Pozisyon kayması ile (P953), 
Sayma yönü ile (P951)

Gerçek çözünürlülük (4 katı 
değerlendirme), dönüşümden 
sonra:
Harici enkoder ile enkoder 
ölçeklendirme ile (P944)

Daima 4096 darbe/motor 
devri, gerçek enkoder 
çözünürlülüğüne bağlı

Touch-
Probe

DI02 kenarı H503 / TP. POS1ABS / 
TpPos1_Abs

H506 / TP. POS1EXT / 
TpPos1_Ext

H507 / TP. POS1MOT / 
TpPos1_Mot

DI03 kenarı H502 / TP. POS2ABS / 
TpPos2_Abs

H504 / TP. POS2EXT / 
TpPos2_Ext

H505 / TP. POS2MOT / 
TpPos2_Mot

maks. gecikme 
süresi

1 msn < 100 µsn < 100 µsn
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5.3 Enkoder kombinasyonları

Motor enkoderinde doğrudan konum kontrolü

• Motorda bir artımsal enkoder / Resolver / Hiperface® enkoder 
(X15) gereklidir.

• IPOSplus® programında örn. "GOA..." gibi pozisyonlandırma 
komutlarını kaynağın mevcut konumuna göre (burada: motor 
enkoderi X15) gerçekleşir.

vmaks = Maksimum hız
amaks = Maksimum hızlanma
PG = Profil jeneratörü
Pact = Motor enkoderi gerçek pozisyonu
PC = Pozisyon kontrol ünitesi
nact = Gerçek hız
nC = Hız kontrolü

Motor enkoderi ve harici bir enkoderle doğrudan konum kontrolü

• Hız geribildirimi için motorda mutlaka bir artımsal 
enkoder/resolver/ Hiperface® enkoder (X15) bulunması 
gerekmektedir.

• Motor enkoderi ile harici enkoder arasındaki kayma miktarı 
veya mekanik kayıp (redüktör boşluğu) otomatik olarak 
dengelenir. 

• IPOSplus® programı örn. "GOA..." gibi pozisyonlandırma 
komutları P941 Kaynağın mevcut konumuna göre (burada: 
harici enkoder X14) yerine getirilir.

• Erişilebilecek kontrol dinamiği harici enkoderin özelliklerine ve 
mekanik bağlantısı ile mesafe çözünürlülüğüne bağlıdır. 

• bkz. Bölüm "IPOSplus® ve opsiyonlar" / "Harici enkoderler"
vmaks = Maksimum hız
amaks = Maksimum hızlanma
PG = Profil jeneratörü
PC = Pozisyon kontrol ünitesi
nact = Gerçek hız
nC = Hız kontrolü
EXT = Harici enkoder

vmax amax

PG PC nC

Pact nact

M

+ +
- -

vmax amax

PG PC nC

nact

M

+
+-

-

X14 EXT

Motor enkoderi ve mutlak değer enkoderi ile doğrudan konum kontrolü

• IPOSplus® içerisinde doğrudan konum kontrolü DIP11 
opsiyonu üzerinden bağlanmış olan SSI mutlak değer 
enkoderi üzerinden yapılır.

• Hız geribildirimi için motorda mutlaka bir artımsal 
enkoder/resolver/ Hiperface® (X15) bulunması gerekmektedir.

• Mutlak değer enkoderi ile motorun artımsal enkoder / resolver 
/ Hiperface® enkoder arasındaki kayma miktarı veya mekanik 
kayıp (redüktör boşluğu) otomatik olarak dengelenir.

• IPOSplus® programı örn. "GOA..." gibi pozisyonlandırma 
komutları P941 Kaynağın mevcut konumuna göre (burada: 
mutlak değer enkoderi DIP) yerine getirilir.

• Erişilebilecek kontrol dinamiği mutlak değer enkoderinin 
özelliklerine ve mekanik bağlantısı ile mesafe 
çözünürlülüğüne bağlıdır.

• bkz. "DIP11A mutlak değer enkoderi ile pozisyonlandırma" el 
kitabı

vmaks = Maksimum hız
amaks = Maksimum hızlanma
PG = Profil jeneratörü
PC = Pozisyon kontrol ünitesi
nact = Gerçek hız
nC = Hız kontrolü
ABS = Mutlak değer enkoderi
IPOS = IPOSplus® programı

vmax amax

PG PC nC

nact

M

+
+-

-

DIP ABS

IPOS
P
E
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Motordaki artımsal enkoderle konum kontrolü, 
Mutlak değer konumu IPOSplus® programında işlenebilir

• Konum kontrolü IPOSplus® programında X15'e bağlı olan  
motor enkoderi ile gerçekleşir.

• Hız geribildirimi için motorda mutlaka bir artırımlı 
enkoder/resolver bulunması gerekmektedir.

• Pozisyonlandırma için doğrudan frekans inverterinin yüksek 
kontrol dinamiği kullanılabilir.

• Mutlak değer enkoderinin konum bilgisi otomatik olarak bir 
IPOSplus® değişkenine yansır ve program kontrolü üzerinden 
işlenebilir.

• DIP11 kartı referans moda gerek kalmaması için kullanılır.
• bkz. "DIP11 mutlak değer enkoderi ile pozisyonlandırma" el 

kitabı
vmaks = Maksimum hız
amaks = Maksimum hızlanma
PG = Profil jeneratörü
Pact = Motor enkoderi gerçek pozisyonu
PC = Pozisyon kontrol ünitesi
nact = Gerçek hız
nC = Hız kontrolü
ABS = Mutlak değer enkoderi
SV = Sistem değişkeni
IPOS = IPOSplus® programı

vmax amax

PG PC nC

nact

M

+ +

-

DIP ABS

Pact

-

SV

O

Motor enkoderinde konum kontrolü, 
IPOSplus® programında ikinci enkoderin master enkoder olarak işlenmesi

• Konum kontrolü IPOSplus® programında X15'e bağlı olan  
motor enkoderi ile gerçekleşir.

• Hız geribildirimi için motorda mutlaka bir enkoder bulunması 
gerekmektedir.

• Pozisyonlandırma için doğrudan frekans inverterinin yüksek 
kontrol dinamiği kullanılabilir.

• İkinci enkoderinin konum bilgisi otomatik olarak bir IPOSplus® 
değişkenine yansır ve program kontrolü üzerinden işlenebilir.

• Bu yapı, frekans çeviricinin ikinci bir enkodere bağlı olarak 
hareket etmesi istenen yerlerde kullanılır.

vmaks = Maksimum hız
amaks = Maksimum hızlanma
PG = Profil jeneratörü
Pact = Motor enkoderi gerçek pozisyonu
PC = Pozisyon kontrol ünitesi
nact = Gerçek hız
nC = Hız kontrolü
ABS = Mutlak değer enkoderi
EXT = harici enkoder
SV = Sistem değişkeni
IPOS = IPOSplus® programı

vmax amax

PG PC nC

nact

M

+ +

-

DIP ABS

Pact

-

SV

O

X14 EXT
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5.4 Harici enkoder (X14)
MOVIDRIVE® A ve B frekans çeviricilerde X14'e aşağıdaki enkoderler bağlanabilir.
Hangi enkoder tipinin desteklendiği sistem el kitabında veya işletme kılavuzunda
verilmektedir.
• Hiperface® enkoder AS1H, ES1H veya AV1H tipi (sadece MOVIDRIVE® B veya

MCH)
• sin/cos enkoder ES1S, ES2S veya EV1S tipi (sadece MOVIDRIVE® B veya MCH)
• ES1R, ES2R veya EV1R tipi, DC 24 V besleme gerilimli 5 V TTL enkoderler 
• ES1T, ES2T veya EV1T tipi, DC 5 V besleme gerilimli 5 V TTL enkoderler (DWI11

opsiyonu üzerinden)

Harici enkodere 
(X14) göre 
pozisyonlandırma

Harici enkodere göre pozisyonlandırma, sürücü ile mesafe arasında kayma veya
boşluklu bir bağlantının olduğu durumlarda (örn. kayan tekerlekler veya diş kenarları)
veya redüktör boşluğundaki mekanik kayıpları dengelemek için kullanılır. 

Bir AS1H veya AV1H kullanıldığında, kontrol gerilimi açılır açılmaz bu enkoderin mutlak
değeri harici enkoder H510'un gerçek pozisyon değerine alınır, diğer tüm enkoder
tiplerinde H510 = 0 artırımdır. Harici enkoder bir motor enkoderi gibi referanslanabilir
(referans sürüş bölümüne bakınız).

 Mutlak değer konumu IPOSplus® programında işlenebilir

• Mutlak değer enkoderinin konum bilgisi otomatik olarak bir 
IPOSplus® değişkenine yansır ve program kontrolü üzerinden 
işlenebilir.

• DIP11 veya X14'de bir HIPERFACE® enkoder özellikle 
konumlandırmanın yaklaşım anahtarları ile yüksek hız/düşük 
hız kullanılarak gerçekleştirildiği uygulamaların yerine 
kullanılabilir.

• Motorda hız geribildirimi için bir artırım enkoderi/resolver 
gereklidir; burada standart bir asenkron motor kullanılabilir. 
Burada "... & IPOS" çalışma modu gerekmez.

• bkz. "DIP11 mutlak değer enkoderi ile pozisyonlandırma" el 
kitabı. Bu gibi pozisyonlandırma görevlerinin çözümü için 
SHELL'deki uygulama modülü "Mutlak değerde 
konumlandırma" kullanılabilir. 

ABS = Mutlak değer enkoderi
SV = Sistem değişkeni
IPOS = IPOSplus® programı
nthres = İstenen hız

M

DIP ABSSV

O
nthres

 Tablo 1:  Harici enkoder darbelerinin değerlendirilmesi

Gelen darbeler (örnek) 2048 2048 1024 1024

Dört kat değerlendirme (sabit) 8192 8192 4096 4096

Harici enkoder P944 ölçeklendirmesi 
(ayarlanabilir)

x 1 x 8 x 1 x 2

Enkoderin bir turu için H510 ACTPOS. EXT sayaç 
durumunun değişmesi

8192 65536 4096 8192
P
H
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Harici enkoderle 
kayma 
kompanzasyonu

Tekerlekli bir araba raylar üzerinde hareket ediyor. Tekerlekler redüktörlü bir motor
üzerinden hareket ettiriliyor. Tekerlekler ve raylar arasındaki bağlantı kenetlemeli değil.
Bunun sonucu olarak tekerleğin rotatif hareketi ile arabanın aktarım hareketi arasında
bir ofset, kayma, oluşur.
Motoru kontrol ederek pozisyonlandırma için arabanın pozisyonunun tespit edilmesi
gerekir.
Bunun için önce, devreye almada, motor enkoderi artırımının yol enkoderi artırımlarına
çevrim oranı ayarlanmalıdır. Bu parametrelerin tanımlanmaları, ayar için yapılması
gerekenler ve örnekler için IPOS parametreleri bölümünde P944, P943 ve P942
parametrelerine bakabilirsiniz.
Aşağıdaki blok şeması geçerlidir:

Px = Enkoderin ham pozisyon değeri
Pact= Rampa jeneratörünün ve konum kontrolünün gerçek pozisyon değeri
P941 = Gerçek pozisyon kaynağı
P942 = Enkoder payı
P943 = Enkoder paydası
P944 = Harici enkoderde enkoder ölçeklendirme
H510 = Gerçek değer değişkenli harici enkoder
H511 = Gerçek değer değişkenli motor enkoderi

EXT

Pact

P943

P944

P942

H511

P941

H510
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Harici enkoderler için aşağıdaki parametreler ayarlanmalıdır:

X14'deki harici enkoderle yol hesaplanması için:
• Değişken H510 ACTPOS. EXT konum kontrolünün gerçek pozisyonunu gösterir
• Değişken H506 Touch-Probe pozisyonu 1'i gösterir TP. POS1EXT
• Değişken H504 Touch-Probe pozisyonu 2'yi gösterir TP. POS2EXT
Bu değişkenler daima P944 parametresi ile değerlendirilir.

 Tablo 2:  Araba için parametre ayarları

Numara Tanımı İşlev Ayar Area

P944 Harici 
enkoderde 
enkoder 
ölçeklendirme

Enkoder sinyallerinin 
ayarlanmış olan değerle 
çarpılması

Motor enkoder çözünürlülüğünün 
harici enkoder çözünürlülüğüne 
oranından daha küçük olan e 
büyük değer.
Örnek: Motor enkoderi: 
4096 Inc. / harici enkoder 
800 Inc. = 5.12. Değer: 4.

sabit değer: 
1, 2, 4, 8, 16, 
32, 64

P943 Enkoder 
paydası

Motor enkoderinin harici 
enkoder oranının tespiti 
için payda

Belirli bir s mesafesi için artırım 
sayısı (H511 ACTPOS. MOT'da 
okunabilir).

maks. 32767

P942 Enkoder payı Motor enkoderinin harici 
enkoder oranının tespiti 
için payı

P943'deki aynı s mesafesi için 
artırım sayısı (H510 ACTPOS. 
EXT'te okunabilir).

maks. 32767

P941 Gerçek 
pozisyon 
kaynağı

IPOSplus® konum 
kontrolü için gerçek 
pozisyon değeri

Harici enkoder X14. (Seçim)

P945 Senkron 
enkoder tipi 
(X14)

Enkoder tipi seçimi Bağlanmış olan enkoder bağlı 
olarak.

TTL
SIN/COS
HIPERFACE

P946 Senkron 
enkoder 
sayma yönü 
(X14)

Enkoderin dönme 
yönünün ters çevrilmesi

Motor enkoderinin sayma yönü = 
Harici enkoderin sayma yönü 
olacak şekilde.

NORMAL
TERS

P210 (stop denetleyicisinin P kazancı) devreye almada P941 = Motor enkoderi için
optimize edilmiştir. Harici bir enkoder veya mutlak değer enkoderi kullanıldığında,
değerin daha düşük olarak ayarlanması gerekebilir.
P
H
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5.5 SSI mutlak değer enkoderi (DIP)
Mutlak değer 
enkoderi ile DIP 
devreye alma

Tahrik sistemi MOVIDRIVE® frekans çevirici ile birlikte MOVIDRIVE® sistem el
kitabında açıklandığı gibi devreye alınmalıdır. Tahrik sistemini uygun istenen değer ve
kontrol kaynağı ile hareket ettirme imkanı olmalıdır.

Ayrıca aşağıda belirtilen montajların doğru yapıldığından ve uygulamanın da buna göre
olduğundan emin olunmalıdır:
• DIP11A / DIP11B'nin montajı
• Kablolama
• Klemens kontakları 
• Güvenli kapatmalar

Fabrika ayarlarının aktive edilmesine gerek yoktur. Fabrika ayarı seçildiğinde
MOVIDRIVE® parametreleri temel konuma geri getirilirler. Bu durum giriş-çıkış tanımları
için de geçerlidir ve yeniden gerekli ayarlara getirilmelidir.

DIP11 mutlak değer enkoderi opsiyonu alternatif olarak aşağıda açıklandığı şekilde
adım adım da devreye alınabilir. Bu işlem DBG11 opsiyonu ile de gerçekleştirilebilir.
Devreye alma esnasında ekrana F92 "DIP enkoder sorunu" hata mesajı geldiğinde,
"reset" işlemini gerçekleştirerek bu hata mesajını onaylayın ve devreye alma işlemine
devam edin. Devreye alma başarı ile tamamlandığında bu mesaj artık ekrana gelmez.

MOVITOOLS® mutlak değer enkoderi opsiyonunun devreye alınmasında yol gösterir.
Bu yazılımda iletişim kutuları üzerinden gerekli girişler ve işlemler yapılabilir. Bunun için
MOVITOOLS-Manager'i başlatın ve arabirim ile cihaz adresini seçerek frekans çevirici
ile bağlantı kurun. Daha sonra da SHELL programını çalıştırın ve [Startup] / [DIP
Startup] üzerinden devreye alın. Yapılacak tüm diğer işlemler size diyalog
pencerelerinde açıklanacaktır.
MOVITOOLS® ile DIP devreye alındıktan sonra, sadece "Kaynağın gerçek pozisyonu"
parametresinin girilmesi yeterlidir.
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1. Enkoder tipi 
P950 seçilmesi

P950 enkoder tipi ile kullanılan enkoderi seçin. Desteklenen enkoder sistemleri P950'nin
açıklamasında verilmiştir.
Kullanılabilen enkoderler listesinden bağlı olan enkoderi seçin. Bunların dışındaki
enkoderleri kullanma olanağının kontrol edilmesi ve bunların kullanılmasına SEW-
EURODRIVE tarafından onay verilmelidir.

2. Motorun dönme 
yönünün P35_ 
ayarlanması

Tahrik sistemini düşük hızda pozitif yöne doğru hareket ettirin (uygulamaya göre
tanımlama). Gerçek pozisyon P003 veya H511 yukarıya doğru sayarsa, "P350 Dönme
yönünü değiştir" parametresinin değiştirilmesine gerek yoktur (mevcut pozisyon
MOVITOOLS® veya DBG11B ile gösterilir). Gerçek pozisyon aşağıya doğru sayılırsa,
P350 değiştirilmelidir. Bu sayede motor enkoderinin sayma yönü uygulamaya göre
ayarlanır.

3. P951 SSI mutlak 
değer enkoderi 
sayma yönünün 
ayarlanması

Tahrik sistemini düşük hızda pozitif yöne doğru hareket ettirin (uygulamaya göre
tanımlama). Mutlak değer enkoderi pozisyonu (H509 ACTPOS.ABS) yukarıya doğru
sayarsa, P951 "Sayma yönü" parametresinin değiştirilmesine gerek yoktur. Mutlak
değer enkoderi pozisyonu aşağıya doğru sayarsa, P951 ters çevrilmelidir.

4. P955 enkoder 
ölçeklendirme 
ayarı

Bir motor enkoderi mevcut değilse (hız kontrol edilmez), bu parametre anlamsızdır.
Mutlak değer enkoderinin pozisyon bilgisi ayarlanmış olan değerle çarpılır. Bu
parametre, motor enkoderi ile mutlak değer enkoderi arasındaki yol bilgisi oranı "1"
değerine mümkün olduğu kadar yakın olacak şekilde ayarlanır. 
Ölçüm yapmak için parametreyi önce 1!e ayarlayın. H509 (ACTPOS. ABS) ve H511
(ACTPOS. MOT) değişkenlerinin değerlerini not alın. Tahrik sistemini en az 1 motor
devri hareket ettirin. Gerçek değerlerle not alınan değerler arasındaki farkları hesaplayın
ve elde edilen değerleri birbirlerine bölün.

H511 farkı H509 farkına bölündüğünde Q oranı elde edilir.
Q = (H511 eski – H511 yeni) / (H509 eski – H509 yeni) 
ENKODER ÖLÇEKLENDİRME parametresi (P955) değerini hesaplanan Q değerine en
yakın olan değere, tercihen yakın değerlerin en küçüğüne, ayarlayın.
Q oranı 80'den fazla ise, mutlak değer enkoderine göre pozisyonlandırma dinamiği
düşük olur.

ACTPOS. ABS H509 eski H509 yeni H509 farkı

not alınan değerler

ACTPOS. MOT H511 eski H511 yeni H511 farkı

not alınan değerler

Proje planlamada enkoder oranının en fazla 1:10 olmasına dikkat edilmelidir.
P
S

El Kitabı – IPOSplus®



5Pozisyon tespiti ve pozisyonlandırma
SSI mutlak değer enkoderi (DIP)
5. P953 Pozisyon 
kaymasının 
ayarlanması

Pozisyon kayması (P953) sadece dönme hızı enkoderlerinde ayarlanmalıdır. Diğer
enkoderlerde 0 olarak ayarlanmalıdır.
IPOS parametreleri P953'te açıklandığı gibi devam ediniz.

6. Sıfır noktası 
P954 kayması 
ayarlanması

Sıfır noktası kayması ile belirli bir pozisyona istenen bir değer verilir. Parametreyi IPOS
parametresi P954'te açıklandığı gibi ayarlayınız.

7. Enkoder 
faktörleri P942 
ve P943'ün 
ayarlanması

Bu parametreler DIP11'de hız kontrolü ve denetim işlevlerinin dahili olarak
ayarlanmasında kullanılır.
Böylece pratikte, fiziksel parça adeti, motor enkoderi ile mekanik besleme sabiti (örn.
harici bir artırımlı doğrusal enkoderde) ile motor enkoderi arasındaki mekanik aktarım
oranı ayarlanır.
Aşağıdaki grafikte parametrelerle değişkenler arasındaki ilişki gösterilmektedir.

Pratikte enkoder faktörlerinin nasıl hesaplanacağını, P942 / P943 parametrelerinin
açıklamalarından alabilirsiniz.

8. Gerçek pozisyon 
kaynağı P941'in 
ayarlanması

Bu parametre ile,  P700 "Çalışma modu" parametresinde bir işletme türü "... & IPOS"
ayarlandığında, pozisyon kontrolü için hangi enkoderin kullanılacağı belirlenir.
IPOSplus® programında MOVIDRIVE® cihaza bağlı olan motorun kontrolü için
pozisyonlandırma komutları mevcuttur. Motor, mutlak değer enkoderi ile
pozisyonlandırılacak ise, "Gerçek pozisyon kaynağı" "Mutlak değer enkoderi DIP"
olarak ayarlanmalıdır.

Px = Enkoderin ham pozisyon değeri
Pabs= Rampa jeneratörünün ve konum kontrolünün gerçek pozisyon değeri
P941 = Gerçek pozisyon kaynağı
P942 = Enkoder payı
P943 = Enkoder paydası
P953 = Pozisyon kayması
P954 = Sıfır nokta kayması
P955 = Enkoder ölçeklendirme
H509 = Gerçek değer değişkenli harici enkoder
H511 = Gerçek değer değişkenli motor enkoderi

ABS

Pact

P943

P955

P942

H511

P941

H509DIP

P953

P954

IPOSplus® programındaki pozisyon kontrolü döngü kazancı P910 "X denetleyici
kazancı", hız kontrol devresi devreye alınırken ayarlandı. Bu ayarda konum kontrolünün
motor enkoderi ile yapılması öngörülmektedir. Mutlak değer enkoderi (örn. lazer mesafe
ölçme cihazı) veya enkoder çözünürlüğündeki fark nedeniyle daha düşük bir ayar değeri
gerekebilir.
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En fazla, önceden ayarlanan değerin yarısı kadar bir değer ayarlayın. P955 Ã 32 olarak
ayarlandığında, hesaplanan ön değerin dörtte bir ayarlanmalıdır. İki geçerli pozisyon
arasında, ortalama hızda bir IPOSplus® programı başlatın. P910 "X denetleyici kazancı"
parametresini adım adım artırıp düşürerek en iyi hareket veya pozisyonlandırma
davranışını tespit edin. P955 değerleri büyük olursa, P910 değerleri < 1 olabilir.
Mutlak değer enkoderi tarafından verilen pozisyon değeri H509 (ACTPOS.ABS)
değişkenlerinde bulunur. Bu pozison değeri dahili IPOSplus® kontrolü ile doğrudan,
pozisyonlandırmadan da işlenebilir.

5.6 Referanslama
Mutlak konumlama komutları ile çalışan uygulamalarda referans noktasının (makine
sıfır noktası) tanımlanması gereklidir. Bu, enkoder tipine bağlı olarak devreye almada
sadece bir kez (mutlak değer enkoderi) veya makine yeniden çalıştırıldığında, her
zaman (diğer tüm enkoderler) gereklidir.
MOVIDRIVE® 9 farklı referans hareket tipini destekler, P903 referans hareket tipi, P904
Sıfır darbeye referanslama ve IPOSplus®-komutu _Go0 ( ... ); veya GO0 ...
argümanları ile ayarlanabilir ve aşağıdaki özelliklerin anlamlı bir kombinasyonu ile elde
edilebilir:
• Enkoderin referans hareket gerçekleştirmeden yerleştirilmesi (referans hareket yok)
• Arama yönü (= referans hareket başlangıcında hareket yönü)
• Donanım limit anahtarına referanslama
• Sıfır darbe noktasına referanslama (harici enkoderlerde sadece, çözünürlülük

< 5000 artırım/devir ise mümkündür.
• Referans kamına referanslama
Referanslanma, donanım limit anahtarı ve /veya referans kamı ile yapılırsa, bunlar dijital
girişler olarak ayarlanmalıdır.
Referans hareketin hangi enkodere göre yapıldığı, P941 "Gerçek pozisyon kaynağı"
parametresinde tanımlanmıştır.
Tahrik ünitesi enable ise, referans hareket aşağıdaki yöntemlerden biri ile başlatılabilir:
• P600 ... P606 veya  P610 ... P617 girişinde, REF.-HAREKET BAŞLAT işlevine

ayarlanmış olan bir pozitif kenar üzerinden
• IPOSplus® komutu _Go0 ( ... ); veya GO0 ... üzerinden
Gösterge değişir ve "c" - REFERANS MODU. olur.
Referans hareket esnasında hızlanma daima P136 Stop rampası ile gerçekleşir.
Referans kamı veya limit anahtar ile yapılan referans hareketlerde, önce P901 Referans
hızı 1'e kadar hızlanılır ve P902 Referans hız 2 ile referans hareketi tamamlama koşulu
aranır. Referans tipi 0 için derhal P902 Referans hız 2 kullanılır.
P
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Tip 1 veya tip 2 Referans hareketi hareketinde bir donanım limit anahtarına ulaşıldığında
ve de referans noktası henüz bulunamadı ise, tahrik dönerek referans hareketini öbür
yönde sürdürür.
Tahrik ünitesi referans noktasına eriştiğinde, aşağıdaki işlevler yerine getirilir:
• Tahrik ünitesi durur ve dahili olarak hızdan, konum kontrolüne geçer.
• H473 StatusWord'de Bit 20 "IPOS-Referanslı" verilir ve parametre ayarı "IPOS-

REFERANSI" olan bir dijital çıkışa verilir.
• Referans kayması P900 konum gerçek değerine kaydedilir. Modulo işlevi kapalı ise

(P960 = KAPALI) bu değişken P941 ile seçilen enkoderin değişkenidir H509 - H511,
Modulo işlevi etkin ise, H455 ModActPos değişkenidir. 

Bu andan itibaren makine sıfır noktası için geçerli olan eşitlik:
Makine sıfır noktası = Referans noktası + Referans ofset
"Referanslandı" durumu, frekans çevirici yükseltici kapatılırsa veya yol ölçü sistemini
ilgilendiren hata mesajlarında sıfırlanır (istisna: Hiperface® enkoderlerde aşağıdaki
uyarıya dikkat edin).
İleri seviyede bilgi sahibi uygulayıcılar için, MOVIDRIVE® mutlak değer enkoderi
kullanma olanağını da sağlar. Burada, tahrik ünitesi enable olmadan, örn. güvenli durma
durumunda ise, referans noktasında yeni bir enkoder ofseti hesaplanır. IPOSplus®

programlama ustaca yapıldığında, mesafe kodlamalı enkoder sistemlerini de
değerlendirmek mümkün olur. Bu iki durumda destek almak için SEW servis personeline
başvurabilirsiniz.

Hiperface ve SSI mutlak değer enkoderlerde "referanslandı" durumu daima geçerlidir ve
bu sadece bir referans hareketinde sıfırlanır.

Referans hareket esnasında "controller inhibit" verildiğinde, referans hareketin başlama
şekline göre farklı bir davranış oluşur.
• Referans hareket REF.-HAREKET BAŞLAT dijital girişindeki pozitif bir kenar

üzerinden veya beklemeyen bir  IPOS-komutu _Go0(._NW_..); veya
GO0...,NW,... üzerinden başlatıldığında, "controller inhibit" geri alındığında,
referans hareket devam etmez. Yeniden başlamak için REF.-SÜRÜŞ BAŞLAT'ta
pozitif bir kenar gereklidir.

• Referans hareket bekleyen bir IPOS komutu _Go0(._W_..); veya GO0...,W,...
üzerinden başlatıldığında, F39 Referans hareket hata mesajı verilir.
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Referans kamı ile mi, ya da sıfır darbe ile mi referanslama yapılacağına karar verirken
aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir: 
• Motor değiştirildiğinde sıfır darbe de kayar.
• Referans kamı, yaşlanma veya yıpranmadan ya da anahtar histerisi nedeniyle

hassasiyetini kaybedebilir.
• Referans noktası, sıfır darbesi ve referans kamı yardımıyla belirlendiğinde ve sıfır

darbesi referans kamının tam ucunda ise, referans kamının şalt kenarı sıfır darbeden
önce veya sonra tespit edilebilir (şalt histerisi). Bunun sonucu, her seferinde bir motor
devri kadar değişebilen bir referans noktası ortaya çıkar. Bu durum, referans kamı
yaklaşık yarım motor devri boyunca kaydırılarak düzeltilebilir.

• Tek yönlü tahrik üniteleri sadece bir referans kamı ile referanslandırılır. Dikkat
edilecek önemli bir nokta da, tam sayılı olmayan redüksiyon oranlarında, enkoderin
referans kamı ile sıfır darbesi arasında sabit bir aralık bulunmamasıdır. Bunun için
burada referans noktası olarak sadece referans kamının ucu seçilmelidir.

• Referans kamı uzunluğu ve referans hızları seçilirken, tahrik ünitesinin referans kamı
üzerinde güvenli olarak düşük hızlara (Referans hız 2) inebilmesi sağlanmalıdır.
Referans kamının ucu veya enkoder sisteminin en yakın sıfır darbesi referans
noktası olarak kullanılabilir.

• Sıfır darbesine referanslama, ancak enkoder bir sıfır darbeye sahip ise, sıfır darbe izi
frekans çeviriciye bağlanmış ise ve enkoder çözünürlülüğü < 5000 artırım/devir ise
mümkündür.

Mutlak değer enkoderli (Hiperface® veya DIP) bir tahrik sisteminin referans hareketinde,
ayarlanmış olan gerçek kaynak pozisyonuna bağlı olarak, P905 referans hareket ile
Hiperface® Offset X14 / P947 Hiperface® Offset X15 veya DIP Offset P953 pozisyonları
kaymaları yeniden hesaplanır ve önceki değerin üzerine yazılır.

P350 / P351 Dönme yönünün değiştirilmesi değiştirildiğinde, bu parametreyi Referans
Ofset'ten önce değiştirin veya parametreyi değiştirdikten sonra yeniden bir referans
kayması gerçekleştirin. Çünkü bu değişiklik eksenin gerçek pozisyonunu etkiler.
P
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Aşağıda, tahrik ünitesinin başlangıç noktaları farklı olan referans hareket tiplerinin
hareket şemaları açıklanmaktadır.

"Referans hareket tipleri" şekillerinin açıklanması
• nRef1 =Referans hız 1
• nRef2 =Referans hız 2
• Tahrik ünitesinin başlama noktası

– [1] Referans kamları ile sağ donanım limit anahtarı arasında 
– [2] Referans kamlarında 
– [3] Referans kamları ile sol donanım limit anahtarı arasında

• LHWLS = Sol donanım limit anahtarı
• RHWLS = Sağ donanım limit anahtarı
• CAM = Referans kamlar
• RefCAM = Referans noktası kamları: Bu pozisyona, referans hareket komutu

argümanında GO0 CAM varsa, hareket edilir.
• RefZP = Referans noktası sıfır darbesi: Bu pozisyona, referans hareket komutu

argümanında GO ZP (Zero Pulse) varsa, hareket edilir.
• RefOffCAM = Kam referans noktası CAM ile referans hareketindeki referans

kayması
• RefOffZP = Sıfır darbe referans noktası ZP ile referans hareketindeki referans

kayması
• MZP = Makine sıfır noktası

Tip 0: Sıfır darbe 
referans hareketi

Referans noktası, referans hareketinin başlama pozisyonunun solundaki ilk sıfır
darbesi.
Bir referans kamına gerek yoktur. Referans hareketi için sadece 9902 Referans hız 2
kullanılır.
Referans hareket "REF.-HAREKET BAŞLAT" ile başlatıldığında, P904 Sıfır noktasına
referanslama = EVET olarak ayarlanmalıdır.
Referans hareket IPOSplus® komutu Go0 ile başlatıldığında, argüman olarak "ZP"
ayarlanmış olmalıdır, P904 anlamsızdır.
Birinci durumda P904 = HAYIR veya ikinci durumda "CAM" kullanıldığında, tahrik ünitesi
Tip 5 gibi davranır ve güncel pozisyonu referans noktası olarak tespit eder. 

06009AXX
Resim 2: Referans hareket tipi 0 / X = Tahrik ünitesinin anlık konumu

nRef1

nRef2

LHWLS WLSRHWLS

[3]

[1][1]1

[ ][2]2

RefZPMZPZ

RefOffCAMf

RefOffZPZ

XX
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Tip 1: Referans 
kamın sol ucu

Referans noktası, referans kamın sol ucu veya referans kamının ucundan sonra soldaki
ilk sıfır darbesidir. 
 P600 ... 606 dijital girişlerinden biri "REFERANS KAMI" olarak ayarlanmış olmalıdır. 
Referans hareket sola dönüş yönünde başlar, referans kamın pozitif kenarına kadar
P901 Referans hız 1, daha sonra da P902 Referans hız 2 kullanılır.
Referans hareket "REF.-HAREKET BAŞLAT" girişindeki pozitif kenar ile başlatıldığında,
P904 Sıfır darbesine referanslama ayarına göre, referans kamının inen kenarına göre
veya referans kamın inen kenarından sonra, sıfır darbesine göre referanslanır.
Referans hareket IPOSplus® komutu Go0 üzerinden başlatıldığında, "ZP" veya "CAM"
argümanına bağlı olarak referans kamının inen kenarına veya referans kamının inen
kenarından sonra sıfır darbesine göre referanslanır.

06008AXX
Resim 3: Referans hareket Tip 1

nRef1

nRef2

LHWLS WLSRHWLSCAM

[3][3] [1][2][2]

RefCAMCRefZPMZPZ

RefOffCAMf

RefOffZPZ
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Tip 2: Referans 
kamın sağ ucu

Referans noktası, referans kamının sağ ucu veya referans kamının ucundan sonra
sağdaki ilk sıfır darbesidir. 
 P600 ... 606 dijital girişlerinden biri "REFERANS KAMI" olarak ayarlanmış olmalıdır. 
Referans hareket sağa dönüş yönünde başlar, referans kamın pozitif kenarına kadar
P901 Referans hız 1, daha sonra da P902 Referans hız 2 kullanılır.
Referans hareket "REF.-HAREKET BAŞLAT" girişindeki pozitif kenar ile başlatıldığında,
P904 Sıfır darbesine referanslama ayarına göre, referans kamının inen kenarına göre
veya referans kamın inen kenarından sonra, sıfır darbesine göre referanslanır.
Referans hareket IPOSplus®-komutu Go0 üzerinden başlatıldığında, "ZP" veya "CAM"
argümanına bağlı olarak referans kamının inen kenarına veya referans kamının inen
kenarından sonra sıfır darbesine göre referanslanır.

06010AXX
Resim 4: Referans hareket Tip 2

nRef1

nRef2

RHWLSRHWLLHWLS CAM

[1][1][3] [2]

RefCAMC RefZP PMZPZ

RefOffCAMf

RefOffZPe
El Kitabı – IPOSplus®
 51



5 ozisyon tespiti ve pozisyonlandırma
eferanslama

52
Tip 3: Sağ limit 
anahtar

Sağ limit anahtarı solundaki ilk sıfır darbesi referans noktasıdır.
Burada "Sağ limit anahtarın sol ucu" ayarının pratikte bir anlamı yoktur. Çünkü tahrik
ünitesi referans hareketten sonra limit anahtarın şalt histerisi içerisinde bulunabilir ve
referans hareket tamamlandıktan sonra da, "29 Limit anahtara erişildi" hatası verilebilir.
Bir referans kamına gerek yoktur.
Referans hareketi sağa dönme yönünde başlar. Sağ limit anahtarının inen kenarına
kadar P901 Referans hızı 1, daha sonra da P902 Referans hız 2 kullanılır.
Referans hareket "REF.-HAREKET BAŞLAT" ile başlatıldığında, P904 Sıfır noktasına
referanslama = EVET olarak ayarlanmalıdır.
Referans hareket IPOSplus® komutu Go0 ile başlatıldığında, argüman olarak "ZP"
ayarlanmalıdır.

060011AXX
Resim 5: Referans hareket Tip 3

nRef1

nRef2

RHWLSRHWLLHWLS

[1][1]
[3] [2]

RefZPRefMZPZ
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Tip 4: Sol limit 
anahtar

Sol limit anahtarı sağındaki ilk sıfır darbesi referans noktasıdır.
Burada "Sol limit anahtarın sağ ucu" ayarının pratikte bir anlamı yoktur. Çünkü tahrik
ünitesi referans hareketten sonra limit anahtarın şalt histerisi içerisinde bulunabilir ve
referans hareket tamamlandıktan sonra da, "29 Limit anahtara erişildi" hatası verilebilir.
Bir referans kamına gerek yoktur.
Referans hareket sola dönüş yönünde başlar, sol limit anahtarın inen kenarına kadar
P901 Referans hız 1, daha sonra da P902 Referans hızı 2 kullanılır.
Referans hareket "REF.-HAREKET BAŞLAT" ile başlatıldığında, P904 Sıfır noktasına
referanslama = EVET olarak ayarlanmalıdır.
Referans hareket IPOSplus® komutu Go0 ile başlatıldığında, argüman olarak "ZP"
ayarlanmalıdır.

Tip 5: Referans 
hareket yok

Gerçek pozisyon referans noktası olarak kullanılır. IPOSplus® komutu Go0 "ZP" veya
"CAM" argümanları ile P904 etkisizdir. 
Mutlak enkoderlerde veya hareketsiz referanslandırma gereken hareket ünitelerinde bu
tip referans hareketi yararlı olabilir. Örneğin bir besleme aksının konumu durduğu
sürede "sıfırlanabilir" Böylece makinist her beslemede tahrik ünitesinin nerede
bulunduğunu kolayca tespit eder.

06012AXX
Resim 6: Referans hareket Tip 4

nRef1

nRef2

RHWLSRHWLLHWLS

[3][3]
[1][2]

RefZP MZPZ

RefOffZPe P

06013AXX
Resim 7: Referans hareket Tip 5

nRef1

nRef2

LHWLS WLSRHWLS

[3]

[1][1]

[ ][2]

MZPZ

RefOffZPZ

XX
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Tip 6: Referans 
kamı sağ limit 
anahtarla aynı 
hizada

Referans noktası, referans kamının sol ucu veya referans kamının ucundan sonra
soldaki ilk sıfır darbesidir. 
P600 ... 606 dijital girişlerinden biri "REFERANS KAMI" olarak ayarlanmış olmalıdır.
Referans hareket sağa dönüş yönünde başlar, referans kamın pozitif kenarına kadar
P901 Referans hız 1, daha sonra da P902 Referans hız 2 kullanılır. Tip 1'den farklı
olarak, tahrik ünitesi sağa doğru başlar ve sonra referans kama doğru döner
Referans hareket "REF.-HAREKET BAŞLAT" girişindeki pozitif kenar ile başlatıldığında,
P904 Sıfır darbesine referanslama ayarına göre, referans kamının inen kenarına göre
veya referans kamın inen kenarından sonra, sıfır darbesine göre referanslanır.
Referans hareket IPOSplus® komutu Go0 üzerinden başlatıldığında, "ZP" veya "CAM"
argümanına bağlı olarak referans kamının inen kenarına veya referans kamının inen
kenarından sonra sıfır darbesine göre referanslanır.
Referans kamı sağ donanım limit anahtarının az önünde veya bununla aynı hizada
başlamalı ve limit anahtarının içine uzanmalıdır. Böylece referans hareketi sırasında bir
donanım limit anahtarının tetiklenmesi önlenmiş olur.

06014AXX
Resim 8: Referans hareket Tip 6

nRef1

nRef2
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Tip 7: Referans 
kamı sol limit 
anahtarla aynı 
hizada

Referans noktası, referans kamının sağ ucu veya referans kamının ucundan sonra
sağdaki ilk sıfır darbesidir. 
P600 ... 606 dijital girişlerinden biri "REFERANS KAMI" olarak ayarlanmış olmalıdır.
Referans hareket sola dönüş yönünde başlar, referans kamın pozitif kenarına kadar
P901 Referans hız 1, daha sonra da P902 Referans hız 2 kullanılır. Tip 2'den farklı
olarak, tahrik ünitesi sola doğru başlar ve sonra referans kama doğru döner
Referans hareket "REF.-HAREKET BAŞLAT" girişindeki pozitif kenar ile başlatıldığında,
P904 Sıfır darbesine referanslama ayarına göre, referans kamının inen kenarına göre
veya referans kamın inen kenarından sonra, sıfır darbesine göre referanslanır.
Referans hareket IPOSplus® komutu Go0 üzerinden başlatıldığında, "ZP" veya "CAM"
argümanına bağlı olarak referans kamının inen kenarına veya referans kamının inen
kenarından sonra sıfır darbesine göre referanslanır.
Referans kamı sol donanım limit anahtarının az önünde veya bununla aynı hizada
başlamalı ve limit anahtarının içine uzanmalıdır. Böylece referans hareketi sırasında bir
donanım limit anahtarının tetiklenmesi önlenmiş olur.

06015AXX
Resim 9: Referans hareket Tip 7

nRef1

nRef2

LHWLS WLSRHWLSCAM
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RefOffCAMf
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Tip 8: Referans 
hareket yok

Gerçek pozisyon referans noktası olarak kullanılır. IPOSplus® komutu Go0 "ZP" veya
"CAM" argümanları ile P904 etkisizdir. 
Mutlak enkoderlerde veya hareketsiz referanslandırma gereken hareket ünitelerinde bu
tip referans hareketi yararlı olabilir. Örneğin bir besleme aksının konumu durduğu
sürede "sıfırlanabilir" Böylece makinist her beslemede tahrik ünitesinin nerede
bulunduğunu kolayca tespit eder.

Tip 5’in aksine, Tip 8 sistem durumu "A"ya eşit değilse de gerçekleştirilebilir.

06013AXX
Resim 10: Referans hareket Tip 5

nRef1

nRef2
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5.7 Modulo fonksiyonu
Giriş Döner tablalar veya konveyör zincirleri gibi sonsuz bir yönde dönen uygulamalarda

Modulo işlevi etkinleştirilebilir. Bu sayede tüm pozisyon bilgileri ayrıca Alan 0'da (Modulo
değeri – 1 artırım) gösterilir. Uygulayıcı tarafından tanımlanan Modulo değeri (örn.
100 mm veya 360°) üzerinden geçildiğinde, Modulo konum değeri tekrar sıfırlanır.
Ayrıca, P941 ile seçilmiş olan enkoderin artımsal değerlerine göre pozisyonlandırmak
ve Modulo işlevini sadece geri planda etkinleştirmek (örn. çıkış devirlerini saymak için)
de mümkündür.
Modulo işlevinin özellikleri:
• Pozisyonun çıkış birimleri olarak verilmesi. Böylece 360° döner masa dönüşü

doğrudan girilebilir ve IPOSplus® enkoderin artımsal değerine dönüştürülmesine
gerek kalmaz. Örnekler:
– Döner tabla 360° döndürüldüğünde = Modulo değeri = 216 artırım. 
– Bir makine çevriminde alınan yol = Modulo değeri = 216 artırım (4 terminalli bir

döner tabla): 1 çevrim = 90° = Modulo değeri).
• Projelendirme talimatlarına uyulduğu sürece, tek sayılı redüksiyon oranlarında da

dahi, uzun süreli kaymasız ve hatalı pozisyonlandırmasız sürekli doğru
pozisyonlandırma. 

• Daha önceki çözümlere harici bir senkron enkoder takmak veya ayrıca IPOSplus® ile
ek bir dijital giriş programlayarak sıfır geçişini tespit etmek de dahildi. 

• Birden fazla turda mutlak pozisyon belirlemek mümkündür.
• Belirli bir hareket stratejisi belirleme: İstenen pozisyon değerine soldan veya sağdan,

en kısa yoldan erişilebilir.

Donanım ve yazılım gereksinimleri (Ocak 2003'ten itibaren yerine getirilir):
• MOVITOOLS® Versiyon 2.6 ve daha yüksek
• MOVIDRIVE® MDx60 veya MCx4x, enkoder değerlendirmeli ve C168 işlemcili
• MOVIDRIVE® B
• Bellenim durumu 823 854 5.10 ve daha yüksek
DI11 üzerinden mutlak değer enkoderi değerlendirmeli sonsuz pozisyonlandırma
bellenim versiyonu 14'ten (822 890 6.14) itibaren mümkündür (Modulo işlevi
etkinleştirildiğinde F92 DIP çalışma alanı hatası artık oluşmaz).

Sistem gereği olarak, diş sayısı üzerinden redüktör ve mevcut olan bir ara dişli simüle
edilmelidir. Tam diş sayısını redüktör üreticisine sorunuz. Etiketi üzerinde yazılı olan
transmisyon oranını kullanmayın. Ayrıca, redüktör seçiminde maksimum bir
gösterilebilen hedef konum hesaplanır. Bu değer aşılmamalıdır. Bu durum daha
projelendirme aşamasında göz önünde bulundurulmalıdır (Projelendirme bölümü).
El Kitabı – IPOSplus®
 57



5 ozisyon tespiti ve pozisyonlandırma
odulo fonksiyonu

58
Çalışma prensibi Modulo işlevi etkinleştirildiğinde, pozisyonlar motor milindeki artırımlar yerine çıkış
birimleri olarak verilir. 
Çıkış birimleri için örnekler (GM = Motor enkoderi / GS = Senkron enkoder):
• Çıkış birimi 360° olan döner tabla uygulamaları, döner tablanın bir devrine eşittir.

• Çıkış birimi 5 inç olan konveyör zinciri bir taşıyıcı aralığına eşittir.

Uygulama mekanizması devreye almada simüle edilir. Bunun için redüktörün ve
gerektiğinde de ara dişlinin tam diş sayısı bilinmelidir. Bu veriler aşağıdaki SHELL
parametrelerinde gösterilmektedir: 
• Modulo pay ve payda faktörü P961 / P962
• Modulo enkoder çözünürlüğü P963 
P
M
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MOVIDRIVE® sistem yazılımı için hedef konumları çıkış birimleri olarak verebilmek için,
kullanıcı aşağıdaki IPOSplus® sistem değişkenlerini kullanabilir:
• Modulo hedef pozisyonu H454, hedef pozisyonu tanımlamak için
• Modulo H455 çıkışı gerçek pozisyonu, gerçek pozisyonu okumak için

Gerçek pozisyon H455 aşağıdaki blok devre şemasına göre hesaplanır:

P941 = Gerçek pozisyon kaynağı
P961 = Modulo payı
P962 = Modulo paydası
P963 = Modulo enkoder çözünürlüğü
H509 = Mutlak değer enkoderinin güncel gerçek pozisyonu
H510 = Harici enkoderin güncel gerçek pozisyonu
H511 = Motor enkoderinin güncel gerçek pozisyonu
H453 = Modulo kontrol ünitesi
H455 = Çıkışın Modulo gerçek pozisyonu
H456 = Modulo payı

ABS

EXT

DIP

MOT

H509

H510

H511

P941 H453

Bit 1

H456

P961 x P963

H455

1

0

2
16

P961

P962

P963

MODULO

Hedef pozisyon Modulo aralığı içerisinde kalacak ise, tahrik ünitesi hedef pozisyon
H454 MOD.TAGPOS değişkenine yazılırken pozisyon alamaya başlar. GO komutları
IPOSplus® enkoder ile ilgilidir ve Modulo ile pozisyonlandırmada kullanılamazlar.

Aşağıdaki örnekler Modulo değeri = 360° ayarı ile çalışır. Modulo değerinden daha
başka bir fiziksel değere de ölçeklendirmek mümkündür.
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Aşağıdaki grafikte IPOSplus® enkoderinin (örn. bir motor enkoderi H511) gerçek
pozisyonu ile Modulo sunumunun gerçek pozisyonu arasındaki ilişki gösterilmektedir.
Gerçek Modulo pozisyonu daima çıkış birimi içerisinde hareket eder, örn. 0° (= 0 artırım)
ile 360° (= 216 artırım) arasında hareket eder. 

Yeni bir hedef belirtilmesi için IPOSplus® değişkeni H454 MODTAGPOS 32 Bit biçiminde
tanımlanmalıdır.
Sistem yazılımında ayarlanabilen 2 farklı sunum mevcuttur (H453, Bit 1 üzerinden
ayarlanabilir):
• 360° = 16 Bit (ileride "216 / 360°" olarak tanımlanmaktadır) – Standart ayar: Burada

tam sayılı 360° devirler için daha yüksek değerli bir bit aralığı kullanılabilir.
• 360° = 32 Bit (ileride "232 / 360°" olarak tanımlanmaktadır): Bu sunum, maksimum

gösterme aralığı sınırlı olduğundan, kullanılmamalıdır. Bu biçim kullanıldığında,
Modulo payı ile Modulo enkoder çözünürlülüğünün çarpımı bir 360° devire eşittir. 

Çıkış birimleri için pozisyon belirtme örnekleri (heksadesimal sayı olarak):

Resim 11: Tahrik üniteleri DU [°] ile IPOS pozisyonu INK arasındaki ilişki.

Birden fazla tam sayılı devir gösterimi
H454 MODTAGPOS = k × 360° + 0 ... 360° = k × 216 + 0 ... (216 –1)

Bir tam sayılı devir gösterimi
H454 MODTAGPOS = 0 ... 360° 

Hedef pozisyonun çıkış birim [ ° ] olarak 
verilmesi.

IPOSplus® değişkeni H454 MODTAGPOS üzerinden 
dönüşüm

360° 0001 0000

3 × 360° 0003 0000

180° 0000 8000

270° 0000 C000

H455 ModActPos
P
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Hareket 
stratejileri

Modulo işlevi etkin ise, pozisyonlandırmak için çeşitli hareket stratejileri ayarlanabilir.
Referanslama hareket stratejisi buna bağlı değildir.

Referanslama Modulo işlevinin kapalı olduğu durumdaki gibi, referans hareketle başlanır. Modulo işlevi
etkinleştirildiğinde, H455 MODACTPOS değişkenine referanslanır.
Girilen bir P900 referans kayması çıkış birimi (216 = 360°) ölçeklendirmesinde çevrilir.
Referans hareket tamamlandıktan sonra, güncel gerçek pozisyon H454 MODTAGPOS
gerçek MODACTPOS değerine geçer (bkz. "Referanslandırma" bölümü).
H511 sıfırlanmaz! 
Artımsal pozisyonlandırmada (H492 ile, Modulo kullanılmamış gibi) Modulo işlevi buna
rağmen etkinleştirildiğinde (gerçek pozisyonu Modulo biçiminde herhangi bir yerde
kullanmak veya bir PLC'ye göndermek için), Modulo işlevi devre dışı bırakılan bir
referans hareket sadece mutlak pozisyonda gerekli ise, gerçekleşmelidir. Diğer
durumlarda sorunsuz bir şekilde göreli olarak pozisyonlandırılabilir. Modulo işlevi daha
sonra etkinleştirilebilir.
Modulo işlevi etkin olmayan bir referans hareketin aksine, burada referans hareket
sonrası devre dışı bırakılan Modulo işlevi ile tamamlanır. Bu durum ayarlara (ref tipi, ref
hızı, rampa) bağlıdır. Aks ise doğru referanslandırılır. Örn. ref tipi 2 ile aksın
yavaşlaması ve durması biraz vakit alır. Modulo işlevi etkin ise, daha sonra durur /
Modulo işlevi devre dışı ise, yeniden 0 pozisyonuna (veya RefOffset) geri dönülür. Yani,
gerçekten 0 üzerinde olmak gerekiyorsa, 0 hedef pozisyonlu bir hareket görevi
verilmelidir (ve istenen Modulo stratejisi: SAĞ / SOL veya KISA)

Pozisyonlandırma Pozisyonlandırma için hareket stratejisi SHELL parametresi 960 Modulo işlevi
üzerinden seçilir. IPOSplus® programında MOVILINK komutu ile modlar arasında
değiştirilebilir (Uygulayıcı arabirimi bölümü). Örneklerde seçilen çözünürlülük (216 /
360°).
IPOSplus® enkoderi olarak bir motor enkoderi kaydedilir (P941 Gerçek pozisyon kaynağı
= MOTORENKODERİ(X15) ).

"Kısa yol" Modulo modu "kısa yol" (P960 = KISA) – Standart ayar
H455 MODACTPOS güncel gerçek değerinden yola çıkıldığında, talep edilen H454
MODTAGPOS hedef pozisyonu için gerekli en kısa yol hesaplanır. Dönme yönü bu en
kısa yola göre seçilir.
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Gösterilebilen hedef pozisyon: 
H454 MODTAGPOS = k × 360° + 0 ... 360° = k × 216 + 0 ... (216 – 1)

Modulo "kısa yol" (Not: MODTAGPOS = 120° ayarında, 300° + 180° = 120° ve 300° –
180° = 120° olduğundan, aks sadece tahrik ünitesi 300° 'nin 1 artırım solunda ise, sola
hareket eder.
Yani, 0° konumunda duran bir aksı 1 devir sağa pozisyonlandırmak için H454 =
0x 10000 ve aynı aksı 1 devir sağa pozisyonlandırabilmek için H454 = 0x FFFF0000
verilmelidir.

Resim 12: Modulo "kısa yol"

1. Pozisyonlandırmadan önceki gerçek pozisyon
2. Hedef pozisyon tanımlanması
3. Pozisyonlandırmadan sonraki gerçek pozisyon

Modulo Actual Position
Modulo Target Position
Modulo Actual Position
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"Sağ" Modulo modu "sağ" (P960 = SAĞ)
Tahrik ünitesi güncel gerçek pozisyondan, H455 MOD.ACTPOS, sağa doğru, hedef
pozisyona (H454 MODTAGPOS) hareket eder. 
Gösterilebilen hedef pozisyon: 
H454 MOD.TAGPOS = k × 360° + 0 ... 360° = k × 216 + 0 ... (216 – 1)
High bölümünde sadece pozitif değerlere izin verilir. Bu kurala uyulmaz ve ön işaret biti
232 verilirse, frekans çevirici hata durumuna geçer (IPOSplus® program hatası).

Resim 13: Modulo "sağ"

1. Pozisyonlandırmadan önceki gerçek pozisyon
2. Hedef pozisyon tanımlanması
3. Pozisyonlandırmadan sonraki gerçek pozisyon

Modulo Actual Position
Modulo Target Position
Modulo Actual Position
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"Sol" Modulo modu "sol" (P960=SOL)
Tahrik ünitesi güncel gerçek pozisyondan, H455 MOD.ACTPOS, sola doğru, hedef
pozisyona (H454 MODTAGPOS) hareket eder. 
Gösterilebilen hedef pozisyon: 
H454 MOD.TAGPOS = – k × 360° + 0 ... 360° = – k × 216 + 0 ... (216 – 1) 
High bölümünde sadece negatif değerlere izin verilir. Bu kurala uyulmaz ve ön işaret biti
232 verilmezse, frekans çevirici hata durumuna geçer (IPOSplus® program hatası).

SHELL 
parametreler ve 
değişkenleri

SHELL parametreleri ve Modulo işlevinin değişkenleri
Ayrıca, bkz. "IPOSplus® parametreleri" ve "Sistem değişkenleri" bölümü.

Resim 14: Modulo "sol"

Parametre no. İsim

P 960, İndeks 8835 Modulo Control

P 961, İndeks 8836 Modulo payı

P 962, İndeks 8837 Modulo paydası

P 963, İndeks 8838 Modulo enkoder çözünürlüğü

Modulo işlevini kullanabilmek için, Modulo enkoder çözünürlülüğü ile Modulo payı
çarpımı < 231 koşulunun yerine getirilmesi gerekir.

Değişken No. İsim

H453 MODULOCTRL

H454 MOD.TAGPOS

H455 MOD.ACTPOS

H456 MODCOUNT
P
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Modulo fonksiyonu
Projelendirme

Projelendirme 
örnekleri
Zincirli konveyör 1. Adım: Tahrik ünitesi tanımı

Zincirli konveyörün pozisyonları çıkış birimi olarak verilir. Redüktör çıkışının 360°
dönmesi, 360° Modulo çıkış birimine eşittir. 

2. Adım: SHELL parametrelerinin belirlenmesi

Redüktörün diş sayısını SEW çalışanları sizin için SEW projelendirme dosyasından
(DriveNet) okuyabilirler veya elektronik tip etiketinden (sadece Hiperface®) alabilirler. 

Tahrik ünitesi tanımı
• Çıkış birimi 360° redüktör ve ara dişli tarafından belirlenir
• "Tahrik ünitesi sayısı"nda maksimum hedef pozisyonu belirleyin
• 360° için 16 bit veya çözünürlülük (Enkoder × Modulo payı) belirleyin

Ç 

SHELL Modulo parametrelerinin belirlenmesi
• Modulo işlevi P960 (hareket stratejisi seçimi)
• Modulo payı P961
• Modulo paydası P962
• Modulo enkoder çözünürlüğü P963
Redüktör diş sayısının tespiti için yardım:
• SEW projelendirme dosyası
• SEW-Wingear programı, pay/payda faktörlerini kısaltmak için

Ç 

Modulo gösterim aralığı ve maksimum çıkış pozisyonu
• Gösterim aralığı için koşul: Modulo enkoder çözünürlülüğü × Modulo payı < 231

• Maksimum çıkış pozisyonu için koşul: = 231 / (Modulo enkoder çözünürlülüğü × Modulo payı)
Bu koşullara uyulmadığında, pozisyonlandırmalarda hata oluşur!

Ç 

IPOSplus®-Programına eklenmesi
• İstenen pozisyonlandırmaları H454 ModTagPos değişkeni ile belirleyin: MOD.TAGPOS = k × 360° + 0 

... 360° = k × 216 + 0 ... (216 – 1)
• Gerçek pozisyonu H455 ModActPos değişkeninden okuyun: MOD.ACTPOS = ... + 0 ... 360° = ... + 0 ... 

(216 – 1)
ModActPos'da talep edilen hedef pozisyon sistem yazılımı tarafından okunur ve daha sonra da 
High-Word sıfırlanır (0)!
Modulo AbsIst gerçek pozisyonu daima 0° ile 360° arasındadır!

Teknik Bilgiler

Redüktör tipi KA47B

Çıkış hızı [d/d] 19

Motor hızı [d/d] 2000

Redüksiyon oranı i 104.37

Motor tipi DY71S
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Bu örnekte aşağıdaki diş sayısı alınmıştır:
Z1 = 17 / Z2 = 74 / Z3 = 8 / Z4 = 33 / Z5 = 16 / Z6 = 93

SHELL parametreleri Modulo payı, Modulo paydası ile Modulo enkoder
çözünürlülüğünün tespit edilmesi için aşağıdaki hesaplamalar yapılmalıdır:

Yukarıdaki örnekte pay ve payda faktörleri kısaltılmıştır (Wingear programında otomatik
olarak gerçekleşir).
Burada SHELL parametreleri için girilmesi gereken değerler:
• Modulo payı = 113553 
• Modulo paydası = 1088
• Modulo enkoder çözünürlüğü= 4096

3. Adım: Modulo gösterim aralığı ve maksimum hedef pozisyonu
Modulo birim sınırının kontrolü:
Modulo enkoder çözünürlüğü ile Modulo payının çarpımı < 231 olmalıdır (ondalık:
2147483648).
Modulo payı x Modulo enkoder çözünürlülüğü = 113553 × 4096 = 465113088 
=> Koşul yerine getirilir, hedef pozisyon gösterilebilir.
Maksimum hedef konumun kontrolü:

Maksimum hedef konum 4,6 çıkış devrine eşittir.

Resim 15: Dişli düzeni

MN = Modulo payı (Nominator)
MD = Modulo paydası (Denominator)
iG = i redüktör
iAG = i ara dişli

TPmax =Maksimum hedef pozisyon
M = Modulo
MN = Modulo payı (Nominator)
MER = Modulo enkoder çözünürlüğü
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Modulo fonksiyonu
Taşıyıcılı zincirli 
konveyör

1. Adım: Tahrik ünitesi tanımı
Daha önceki örneğin burada genişletilmesi isteniyor:
Redüktöre, bir zinciri hareket ettiren bir dişli takılıdır. Her 36. zincir baklasına malzeme
taşıyıcılar monte edilmiştir. Malzeme taşıyıcılar arasındaki mesafenin çıkış birimi 360°
tahrik ünitesi devri veya 36 inç taşıyıcı aralığı olması isteniyor.

2. Adım: SHELL parametrelerinin belirlenmesi

Ara dişli zincir dişlisi diş sayısı: ZAG1 = 5
Taşıyıcıya olan zincir baklası mesafesi: ZAG2 = 36
Ara dişli oranı = 5/36 

Modulo payı = 1021977
Modulo paydası = 1360
Modulo enkoder çözünürlüğü= 4096

Teknik Bilgiler

Redüktör tipi KA47B

Çıkış hızı [d/d] 19

Motor hızı [d/d] 2000

Redüksiyon oranı i 104.37

Motor tipi DY71S

Resim 16: Redüktör düzeni
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3. Adım: Modulo gösterim aralığı ve maksimum hedef pozisyonu
Modulo birim sınırının kontrolü:
Modulo enkoder çözünürlüğü ile Modulo payının çarpımı < 231 olmalıdır (ondalık:
2 147 483 648).
Modulo payı x Modulo enkoder çözünürlülüğü = 1021977 × 4096 = 4 186 017 792
Koşul yerine getirilmediğinden, istenen hedef pozisyon gösterilemiyor. Kullanıcı bu
uygulamayı yerine getirmek istediğinde, hatalı pozisyonlandırma gerçekleşir. Örneğin
180° hedef pozisyon verildiğinde, sistem içerisinde, ön işaret biti (+/-) verilir ve tahrik
ünitesi yanlış pozisyonlandırılır.
Çözüm: Farklı transmisyon oranında bir redüktör seçilmelidir. 
Diş sayısı için başka bölme faktörleri olan başka bir redüktör seçildiğinde (hesaplamada
diş sayısı parçaları karşılıklı kısaltıyor) gösterilebilen pozisyon daha büyük olur.
P
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Modulo fonksiyonu
Sıkça sorulan 
sorular

• Modulo işlevini kullanmak için hazır programlar mevcut mu?
• Evet, uygulama modülü "Modulo pozisyonlandırma" isteğe göre fieldbus veya

donanım terminali üzerinden kontrollü olarak.
• P960 = KISA ayarı neden öneriliyor?

• Bu şekilde, durma esnasında hedef pozisyon tam olarak tanımlanabilir. Hedef
pozisyon yazılırken, tahrik ünitesi örneğin P960 = SAĞ'da, sadece bir artırım
sağda duruyorsa, tahrik ünitesi tam bir devir hareket eder.

• Hedef pozisyon gönderilmesine rağmen, pozisyonlandırma neden başlamıyor?
• Tahrik ünitesi "... & IPOS" çalışma modunda devreye alınmış olmalıdır.
• SHELL P960 üzerinden bir hareket stratejisi seçilmiş olmalıdır.
• IPOSplus® değişkeni H454 ModTagPos tanımlanmadan önce, frekans çevirici A

durumunda "Teknoloji opsiyonu" olmalıdır.
• Hedef pozisyon çevrimsel olarak tanımlanabilir mi?

• 0° ile 359,999° veya 0 artırım ... 65535 artırım arasındaki hedeflerde: evet!
• Hedef pozisyonlar Ã 360° çevrimsel olarak tanımlandığında, bu bir "sonsuz

pozisyonlandırma" etkisi oluşturur.
• Modulo işlevi etkin olduğunda da, artımsal pozisyonlandırma mümkün müdür?

• Evet, fakat istenmeyen "çapraz etkileri" önlemek için, SHELL parametresi P960
üzerinden Modulo pozisyonlandırma kapatılmalıdır.

• Bir referans hareket sonrası, artımsal gerçek pozisyon DEĞİL, sadece IPOSplus®

değişkeni H455 ModActPos sıfırlanır 0.
• Neden IPOS-ILOOP F10 hatası verilir?

• IPOS programındaki çevirici, izin verilmeyen işlenen değerlere sahip bir komutla
karşılaşır.

• Bir "enable" iptalinden sonra, pozisyonlandırmaya nasıl devam edilebilir?
• H453.0 biti verilerek (ModuloCtrl değişkeni ve TargetReset_Off biti).

• Pozisyonlandırma hareketi esnasında _AxisStop( AS_PSTOP) komutu
gönderildiğinde, aks nasıl davranır?
• Tahrik ünitesi pozisyonlandırma rampasında bekler, gerçek pozisyon aks

durduktan sonra gösterilir. Pozisyonlandırma hareketine devam edebilmek için,
yeni hedef pozisyon için yeni değer tanımlanmalıdır (örn. 1 bir artırım). İkinci bir
çözüm olarak _AxisStop( AS_PSTOP ) komutları yerine _AxisStop( AS_RSTOP)
kullanılabilir. Bu durumda H453.0 biri (ModuloCtrl ve TargetReset_Off biti) aktif
ise, hedef pozisyon değişmez.

• Modulo işlevi etkin olmasına rağmen, neden mutlak değer enkoderi ile
pozisyonlandırmada F92 "DIP kayıt aralığı" hatası veriliyor? 
• Bu hata (Hata 92) bellenim durumu .14 (822 890 6.14) ile çözülecek. 167 işlemcili

(D1) modüller sadece .11 versiyonuna kadar güncelleştirilebilir ve bu sebepten
168 işlemcili ve bellenim durumu Ã .14 olan bir işlemci ile değiştirilmelidir.
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5.8 Kam kontrol üniteleri
Kam kontrol üniteleri tahrik ünitesinin pozisyonuna bağlı olarak çıkışları vermek veya
resetlemek için kullanılabilir. Böylece, mesafeye bağlı olarak, pnömatik silindirler gibi
ilave aktüatörleri kontrol edebilir, ikinci bir aks başlatabilirsiniz (örn. bir xy portalında bant
kontürünü taşlamak için) veya aynı çalışma aralığındaki iki aksın çarpışmaması
denetlenebilir. 
Her MOVIDRIVE® 1 çıkışlı bir standart kam kontrol ünitesine sahiptir. Komut IPOSplus®

programında işlenirken, her seferinde yeniden bir çıkış oluşturulur. Teorik olarak
istendiği kadar çıkış oluşturulabilir, fakat pratikte çıkışlar IPOSplus® programının
uzunluğu ve kabul edilebilir çalışma süresi ile kısıtlanmıştır.
Yeni MOVIDRIVE® cihazlar (MDx_A / MCV / MCS / MCF versiyon .14 ve üzeri, MCH
versiyon .13 ve üzeri ve MDx_B) ve teknoloji opsiyonlarında ayrıca 8 çıkışlı ikinci bir kam
kontrol ünitesi bulunur. Bu çıkışlar arka planda çevrimsel olarak bellenim tarafından
hesaplanır.
Tahrik ünitesindeki bir kam kontrol ünitesini başlangıç durumuna getirmek ve kam
durumunu değerlendirmek için, GETSYS komutu kullanılır.
GETSYS komutu bir veri yapısına erişim sağlar. Bu veri yapısının ilk değişkeninin en
yüksek değerli biti ile, GETSYS komutunun hangi kam kontrol ünitesini referans
alacağına karar verilir (Bit 31 = 0: Standart kam kontrol ünitesi ve bit 31 = 1: Genişletilmiş
kam kontrol ünitesi).
Eldeki cihazda her iki kam kontrol ünitesi de mümkünse, SEW önce genişletilmiş kam
kontrol ünitesinin kullanılmasını önerir. Her iki kam kontrol ünitesini paralel olarak
kullanmak da mümkündür. Her iki kam kontrol ünitesinin çıkışlarına aynı dijital çıkış
kelimesi verilebilir. Bunun için standart kam kontrol ünitesinin çıkışları en düşük değerli
2 bite ve genişletilmiş kam kontrol ünitesinin çıkışları en yüksek değerli 4 bite, 2 sola
kaydırılmış olarak verilmelidir.

Bir kamın çıkış biti bir dijital klemense kopyalandığında, IPOSplus® 'ta çıkışlara
kopyalanan tüm diğer bitlerde çıkış 1 msn daha sonra verilir.
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Standart kam 
kontrol ünitesi
Standart kam 
kontrol ünitesinin 
özellikleri

• Tüm enkoderli çalışma modlarında kullanılabilir.
• Beyan edilerek ve bir veri yapısı seçildiğinde, gecikme kompanzasyonlu bir çıkış,

dört pozisyon penceresine bağlı olarak (bir sağ ve bir sol limit değerle tanımlanır)
verilir veya resetlenir.

• Bir pozisyon penceresinin sınırları bu sayede, çalışma süresinde değiştirilebilir ve bir
sonraki GETSYS komutu tarafından göz önünde bulundurulabilir. Böylece, ilk
tersinimli aksta geriye doğru harekette ileriye doğru hareketten daha farklı kam
kontrol üniteleri kullanılabilir.

• Kamın çıkışına bir değişkenin herhangi bir biti atanabilir.
• Teorik olarak istendiği kadar çıkış oluşturulabilir, fakat pratikte çıkışlar IPOSplus®

programının uzunluğu ve kabul edilebilir çalışma süresi ile kısıtlanmıştır.
• GETSYS komutu seçildiğinde çıkış, tahrik ünitesinin referanslandırılıp

referanslandırılmadığında bakmadan, yeniden oluşturulabilir.
• GETSYS komutu işlevi yeniden başlatır ve komut seçildiğinde sadece bir kez yeni bir

çıkış durumu oluşturur. IPOSplus® programında yeni bir durum gerektiğinde, bu
komut daima seçilmelidir – Kam çıkışının yeniden oluşturulması program çevrim
süresine bağlıdır.

• Referans değişkeni isteğe göre ayarlanabilir, tipik değişkenler:
– H511 – Motor enkoderinin güncel gerçek pozisyonu
– H510 – Harici enkoderin güncel gerçek pozisyonu
– H509 – Bir SSI mutlak değer enkoderinin güncel gerçek pozisyonu (DIP11A

opsiyonu)
– H455 – Modulo biçimindeki bir motor enkoderinin güncel gerçek pozisyonu
– H376 – Kılavuz değerin güncel gerçek pozisyonu (sadece teknoloji işlevi

elektronik kam veya dahili senkron çalışma için)
• GETSYS komutları arasında kam çıkışlarının değerleri değişmez ve sadece bir reset

sonrası silinir.
• Kam işlevi "her 1 msn'de n defa" seçildiğinde, n kam çıkışı oluşturulabilir (örn.

1 msn'de birden fazla IPOSplus® komutu yerine getirebilen MOVIDRIVE® B'deki
Görev 3 gibi, hızlı bir görev). MOVIDRIVE® her 1msn'de yeni bir konum değeri
oluşturduğundan, 1msn içerisinde çalışan tüm diğer komutlar da aynı konum
değerini kullanırlar.
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Standart kam 
kontrol ünitesinin 
seçilmesi

Compiler: _GetSys(Cam1 ,GS_CAM ); 
Kam kontrol ünitesini başlangıç durumuna getirir ve veri yapıları Cam1 değişkeninden
itibaren olan bir çıkışı oluşturur.
Assembler: GETSYS Hxx = CAM
Kam kontrol ünitesini başlangıç durumuna getirir ve veri yapısı Hxx değişkeninden
itibaren olan bir çıkışın durumunu oluşturur.

Standart kam 
kontrol ünitesinin 
veri yapısı

Değişken Standart SEW yapısındaki 
bir elemente verilen 
sembolik ad

Kısa açıklama

H+0 GSCAM.SourceVar Kam hesaplanması için kullanılan referans değişkenin 
numarası, tipik referans değişkenler: 
• H511 (Motor enkoderi gerçek pozisyonu)
• H510 (SSI enkoderi gerçek pozisyonu)
• H509 (Harici enkoder gerçek pozisyonu)
• H455 (Modulo biçimindeki bir motor enkoderinin gerçek 

pozisyonu)
örn. H511 referans değişkeni için H+0 = 511, bu 
değişkendeki 31 biti 0 olmalıdır!

H+1 GSCAM.DbPreCtrl Gecikme süresi kompanzasyonu, frekans çeviriciye bağlı bir 
aktörün gecikme süresi kompanzasyonuna göre 0,1 msn. Bir 
çıkışa, referans değişkenin değerinin değişme hızına bağlı 
olarak, bu çıkışın daha önce anahtarlanabileceği şekilde 
kontrol edilir.

H+2 GSCAM.DestVar Çıkışta verilen veya resetlenen değişkenin numarası.

H+3 GSCAM.BitPosition H+2 değişkenindeki bitin pozisyonu, kam çıkışı bir cihaz 
çıkışına bağlandığında (örn. H481), H+2, bu dijital çıkış P620 
– P639 ile IPOSplus® çıkışı olarak rezerve edilmelidir.

H+4 GSCAM.BitValue Çıkışın polaritesi, H+0 referans değişkeni H+6 ile H+13 
arasındaki pozisyon pencereleri arasında ise, 0 = bit verilir, 
H+0 değişkeni H+6 ile H+13 arasındaki pozisyon 
pencerelerinin dışında ise, 1 = bit verilir.

H+5 GSCAM.NumOfCam H+6 ile H+13 arasında tanımlanan pozisyon penceresi 
sayısı; sol limit değer sağ limit değerden daha küçük 
olmalıdır. Bir Modulo ekseni için 360° - 0° sınır değerinin 
üstünde bir pozisyon penceresi gerektiğinde, bu bölüm 2 
pozisyon penceresine bölünmelidir. Bu sayede bu çıkış için 
maksimum 3 birbirlerine ilgili bölge ayarlanabilir.

H+6 GSCAM.PosL1 İlk pozisyon penceresinin sol limit değeri

H+7 GSCAM.PosR1 İlk pozisyon penceresinin sağ limit değeri

H+8 GSCAM.PosL2 İkinci pozisyon penceresinin sol limit değeri

H+9 GSCAM.PosR2 İkinci pozisyon penceresinin sağ limit değeri

H+10 GSCAM.PosL3 Üçüncü pozisyon penceresinin sol limit değeri

H+11 GSCAM.PosR3 Üçüncü pozisyon penceresinin sağ limit değeri

H+12 GSCAM.PosL4 Dördüncü pozisyon penceresinin sol limit değeri

H+13 GSCAM.PosR4 Dördüncü pozisyon penceresinin sağ limit değeri
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Örnek Bir hareket modülünün hareket menzili 10 motor devri. 
Tahrik ünitesi ilk, son motor devrinde veya hareket menzilinin ortasına +/– 10° mesafede
ise, bir çıkış verilmesi isteniyor. Tahrik ünitesi ikinci devirde iken, ikinci bir çıkışın daha
verilmesi isteniyor.

Gerekli parametre 
ayarları

P620 = IPOSplus® çıkışı
P621 = IPOSplus® çıkışı

0

t 

3600° / 40960 Inc 

t 

t 

360° / 4096 Inc 

720° / 8192 Inc 

0

1

1
H481.1

H481.2

3240° / 36864 Inc 
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Compiler'de 
çözülen örnek

Assembler'de 
çözülen örnek

(SET komutuna gerek yoktur ve sadece göstermek için-verilmiştir)

/*=============================================
IPOS kaynak dosyası
===============================================*/
#include <const.h>
#include <io.h>

//Bildirim
GSCAM Cam1, Cam2; //Kam çıkışı 1 ve 2'nin bildirilmesi

/*=============================================
Ana işlev (IPOS giriş işlevi)
===============================================*/
main()
{

/*-------------------------------------
Başlangıç durumuna getirme
--------------------------------------*/

Cam1.SourceVar = numof(ActPos_Mot); // Motor enkoderi referans değişkeni
Cam1.DbPreCtrl = 0; // gecikme kompanzasyonu yok
Cam1.DestVar = numof(StdOutpIPOS); // Çıkış Do01'de (H481.1)
Cam1.BitPosition = 1;
Cam1.BitValue = 0; // Çıkış = 1, eğer değer pencerede ise
Cam1.NumOfCam = 3; // Pencere adeti
Cam1.PosL1 = 0; // 1. pencere, sol limit değer 
Cam1.PosR1 = 4096; // 1. pencere, sağ limit değer
Cam1.PosL2 = 20366; // 2. pencere, sol limit değer
Cam1.PosR2 = 20594; // 2. pencere, sağ limit değer
Cam1.PosL3 = 36864; // 3. pencere, sol limit değer
Cam1.PosR3 = 40960; // 3. pencere, sağ limit değer

Cam2.SourceVar = numof(ActPos_Mot); // Motor enkoderi referans değişkeni
Cam2.DbPreCtrl = 0; // gecikme kompanzasyonu yok
Cam2.DestVar = numof(StdOutpIPOS); // Çıkış Do02'de (H481.2)
Cam2.BitPosition = 2;
Cam2.BitValue = 0; // Çıkış = 1, eğer değer pencerede ise
Cam2.NumOfCam = 1; // Pencere adeti
Cam2.PosL1 = 4096; // 1. pencere, sol limit değer
Cam2.PosR1 = 8192; // 1. pencere, sağ limit değer

/*-------------------------------------
Ana program döngüsü
--------------------------------------*/
while(1)
{

_GetSys(Cam1 ,GS_CAM ); // 1. kam çıkışını oluştur
_GetSys(Cam2 ,GS_CAM ); // 2. kam çıkışını oluştur

}
} 
P
K
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Kam kontrol üniteler
Genişletilmiş kam 
kontrol ünitesi
Genişletilmiş kam 
kontrol ünitesinin 
özellikleri

• MDx_A / MCV / MCS / MCF yazılım versiyonu .14 ve üzerinde, MCH yazılım
versiyonu .13 ve MDx_B ile mümkündür.

• Sadece teknoloji opsiyonlu CFC veya servo çalıştırma modlarında kullanılabilir.
• Sekiz çıkış (kam bitleri) mevcuttur. 
• Her çıkış için 4 adete kadar pozisyon penceresi ve gecikme kompanzasyonu

tanımlanabilir (bu mekanik bir kam diski üzerindeki dört kama eşittir).
• 1 ile 4 arasındaki çıkışlar her 1 msn'de bir, 5 ile 8 arasındaki çıkışlar ise, her 4 msn'de

bir işlenir.
• İşlev GETSYS komutu ile başlangıç durumuna getirilir ve başlatılır. Kamlar arka

planda ve sabit bir zaman aralığı içerisinde oluşturulur ve IPOSplus® programının
çevrim süresine bağlı değillerdir. Veri yapıları ilk çalıştırmadan önce anlamlı
değerlerle doldurulmalıdır.

• Veri yapısındaki değişiklikler her 1 msn'de bir kabul edilir. Bu sayede bir pozisyon
penceresinin sınırları çalışma süresinde değiştirilebilir ve bir sonraki kam işleme
çevriminde göz önünde bulundurulur. Böylece, ilk tersinimli aksta geriye doğru
harekette ileriye doğru hareketten daha farklı kam kontrol üniteleri kullanılabilir.

• Tüm çıkışlar değişkenin herhangi bir bitinden itibaren sürekli olarak depolanabilir.
• Burada çıkış ayarlamak, yani değerlerini programda sabit olarak 1 veya 0'a

ayarlamak mümkündür.
• Referans değişkeni isteğe göre ayarlanabilir, tipik değişkenler:

– H511 – Motor enkoderinin güncel gerçek pozisyonu
– H510 – Harici enkoderin güncel gerçek pozisyonu
– H509 – Bir SSI mutlak değer enkoderinin güncel gerçek pozisyonu (DIP11A

opsiyonu)
– H455 – Modulo biçimindeki bir motor enkoderinin güncel gerçek pozisyonu
– H376 – Kılavuz değerin güncel gerçek pozisyonu (sadece teknoloji işlevi

elektronik kam veya dahili senkron çalışma için)
• Genişletilmiş kam işlevi, Bit 31 = 0 ile GETSYS seçilerek durdurulabilir. Bu şekilde

bellenimde işlenmesi durdurulur. Yani, bu işlem için artık işlemci kapasitesi
kullanılmaz. Bunun aksine, kam işlevi CamState 0x8000 0000 olarak atandığında da
durdurulur, fakat arka planda çalışmaya devam eder ve herhangi bir çıkış vermez.

Genişletilmiş kam 
kontrol ünitesinin 
başlatılması

Compiler: _GetSys(CamArray  ,GS_CAM ); 
Kam kontrol ünitesini başlangıç durumuna getirir ve veri yapıları CamArray
değişkeninden itibaren olan tüm çıkışların durumlarını oluşturur. 
Assembler: GETSYS Hxx = CAM
Kam kontrol ünitesini başlangıç durumuna getirir ve veri yapıları Hxx değişkeninden
itibaren olan tüm çıkışların durumlarını oluşturur.
El Kitabı – IPOSplus®
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Genişletilmiş kam 
kontrol ünitesinin 
veri yapısı

Genişletilmiş kam işlevi iki veri yapısı yardımı ile yapılandırılır; CamControl yapısı ve
CamOutput yapısı.
• CamControl yapısı ile genişletilmiş kam işlevinin global davranışı kontrol edilir.
• CamOutput yapısı, bir çıkış (bir kam diski çıkışı) tanımlanmasında kullanılır ve bu

sebepten de sekiz defa gereklidir.

Standart SEW 
yapısı 
GSCAM_EXT

Değişken İsim Açıklama

H+0 CamState Bit 231 daima verilmiş olmalıdır, aksi takdirde bellenimde işlem 
yapılması durdurulur. 
• 0x8000 0000 = işlev aktif değil, kam çıkışları yeniden oluşturulmaz, 

verilen çıkışlar bir reset yapılana veya gerilim kapatılıp açılana 
kadar kalırlar ve daha sonra silinirler. 

• 0x8000 0001 = İşlev aktif, fakat tüm kam çıkışları kapatılır
• 0x8000 0002 = İşlev aktif, tahrik ünitesi referanslandığında (H473, 

Bit20 =1)
• 0x8000 0003 = İşlev tahrik ünitesi referanslanmadan da aktiftir

H+1 CamReserved1 Rezerve edildi

H+2 CamOutShiftLeft Hedef değişken H+6'ya yazmadan önce, dahili çıkış veri tamponunu n 
basamak sola kaydırır.
Dikkat: Yazarken üst çıkışların bilgileri silinir. Yani, 3 basamak 
kaydırıldığında, 4 msn çevrim süreli üst 3 çıkış artık kullanılmaz ve 
1 msn çevrim süreli 4 çıkış Bit 3 ...6'ya ve 4 msn çevrim süreli bir çıkış 
da Bit 7'ye atanır. 

H+3 CamForceOn Zorunlu çıkış vermek için maske. Bu maske H+2 ile yer değiştirmeden 
önce, dahili veri tamponunu etkiler (H+6 ile tanımlanan hedef değişkeni 
değil)

H+4 CamForceOff Zorunlu çıkış silmek için maske. Bu maske H+2 ile yer değiştirmeden 
önce, dahili veri tamponunu etkiler (H+6 ile tanımlanan hedef değişkeni 
değil)
CamForceOff değişkeni CamForceOn'dan daha önceliklidir.

H+5 CamSource Bit 231 ile önceden ayarlanmış olan referans değişkenleri ile belirli bir 
referans değişkenindeki bir gösterge arasında değişir.
Bit 231 = 0:
• 0 = Enkoder X15 (motor enkoderi, H511)
• 1 = Enkoder X14 (harici enkoder, H510)
• 2 = Enkoder H509 (mutlak değer enkoderi DIP11A)
• 3 = Sanal enkoder
• aşağıdaki değerlerin tümü rezerve edilmiştir!
Bit 231 = 1:
CamSource bir IPOSplus® değişkeni + 231 göstergesine sahiptir

H+6 CamDestination Hedef değişken göstergesi
Hedef değişken kelimelerinde kullanılmayan bitler, başka işlevler için 
kullanılabilir (örn. Shift Left ile tüm çıkışlar 4 basamak sola 
kaydırıldığında, Bit 0 ... 3 boşalır, Bit 4-7 kam işlevleri için, Bit 8-31 ise 
isteğe göre kullanılabilir.
Kam çıkışları cihaz çıkışlarına (örn. H481) atandığında, bu dijital çıkışlar 
P620 – P639 ile IPOS çıkışları olarak rezerve edilmelidir. Bu kelimede 
kullanılmayan bitler başka çıkışlar için kullanılabilir.

H+7 CamOutputs Çıkış sayısı (maks. 8)

H+8 CamData 1 Gösterge ilk CamOutput yapısında (1. çıkış)

... ...

H+15 CamData 8 Gösterge son CamOutput yapısında (8. çıkış)
P
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Kam kontrol üniteler
CAM_EXT_OUT 
yapısı

Genişletilmiş kam 
kontrol ünitesinin 
çalışma şeması

Değişken İsim Açıklama

H+0 DeadTime Bu kanal için gecikme süresi kompanzasyonu (–500 msn ... 0 ... 
+500 msn), frekans çeviriciye bağlı bir aktörün gecikme süresi 
kompanzasyonu. Bir çıkışa, referans değişkenin değerinin değişme 
hızına bağlı olarak, bu çıkışın daha önce anahtarlanabileceği şekilde 
kontrol edilir.

H+1 CamAreas Bu kanal için pozisyon penceresi sayısı (1 ... 4), sol limit değer sağ limit 
değerden daima daha küçük olmalıdır. Bir Modulo aksında, 360° - 0° 
sınırının dışında bir pozisyon penceresi gerektiğinde, bu bölüm 2 
pozisyon penceresine bölünmelidir. Bu sayede bu çıkış için maksimum 
3 birbirlerine ilgili bölge ayarlanabilir.

H+2 LeftLimit1 Sol sınır, Pencere 1

H+3 RightLimit1 Sağ sınır, Pencere 1

... ... ...

H+8 LeftLimit4 Sol sınır, Pencere 4

H+9 RightLimit4 Sağ sınır, Pencere 4

52800BXX
Resim 17: Genişletilmiş kam kontrol ünitesinin işlev şeması

INT CAM 1: dahili kam sinyali 1
INT OUT 1: dahili çıkış sinyali 1
Hxxx: CamDestination il tanımlanmış bir çıkış değişkeni

CamOutputs 8

CamOutputs  ...

CamOutputs 2

& >=1 INT OUT 1INT CAM 1

CamOutputs 1

CAM_EXT_OUT 8

CAM_EXT_OUT ...

CAM_EXT_OUT 2

CAM_EXT_OUT 1

DEAD TIME

LIMITS 1 ... 4

CamSource

CamState == 3

DRIVE REF CamForceOn Bit 2n

CamForceOff Bit 2n

&

CAM CONTROL

CamOut

ShiftLeft

Hxxx

>=1
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Örnek Bir Modulo döner tablasında, 180° mesafede 2 işlem istasyonu mevcut. Bu tabla
transmisyon oranı 5:1 olan bir redüktör ile tahrik ediliyor. Tahrik ünitesi istasyonlara +/-
5° mesafede iken, bir çıkış verilmesi isteniyor.
(Not: Modulo işlevi etkinse, yük 65536 artırımlı olarak 360° döndürülür – bkz. Modulo
işlevi)

Gerekli parametre 
ayarları

P620 = IPOSplus®-çıkışı
P960 = z. B. KISA
P961 = 5
P962 = 1
P963 = 4096

355°

64626 Inc

360°

65536 Inc

5°

910 Inc

175°

31858 Inc

180°

32768 Inc

185°

33678 Inc

0°

180°

360°

0

1

P
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Kam kontrol üniteler
Compiler'de 
çözülen örnek

Assembler'de 
çözülen örnek

/*
=====================================================================
Genişletilmiş kam işlevli uygulamalar için program iskeleti
=====================================================================
*/

#include <const.h>
#include <io.h>
//Kam kontrol ünitesi değişkeninin yapısı, harici *.h olarak tanımlanır
#include <camdef.>

CamStructure CamData0;
ControlStructure MyCamControl;
/*=============================================
Ana işlev (IPOS giriş işlevi)
===============================================*/
main()
{

/*-------------------------------------
Başlangıç durumuna getirme
--------------------------------------*/
MyCamControl.CamControl=0x80000002; // genişl. işlev aktif
MyCamControl.CamOutShiftLeft=1;
MyCamControl.CamForceOn= // Maske: Çıkışlar zorunlu olarak 

açılmalıdır
MyCamControl.CamForceOff=0; // Maske: Çıkışlar zorunlu olarak 

kapanmalıdır
MyCamControl.CamSource=numof(ModActPos) ¦ (1<<31); // Modulo biçimindeki 

gerçek pozisyon değeri
MyCamControl.CamDestination=481; // Cihazın çıkışları
MyCamControl.CamOutputs=1; // Kam diski sayısı (maks. 8)
MyCamControl.CamDataStr0=numof(CamData0); // Kam yapısı 1'in başlangıcı 1 

(çıkış biti 0)
CamData0.DeadTime=0;
CamData0.CamAreas=3; // Modulo taşmasından dolayı pencerede 3 

kam bölgesi mevcut
CamData0.LeftLimit1=  64626; // Yükte 355° = 360° x 64626/65536
CamData0.RightLimit1= 65536; // Yükte 360°
CamData0.LeftLimit2=  0; // Yükte 0°
CamData0.RightLimit2= 910; // Yükte 5°
CamData0.LeftLimit3=  31858; // Yükte 175°
CamData0.RightLimit3= 33678; // Yükte 185°
CamData0.LeftLimit4=  0; // kullanılamaz

 CamData0.RightLimit4= 0; // kullanılamaz

_Go0( GO0_U_W_ZP );
_GetSys( MyCamControl.CamControl ,GS_CAM );
/*--------------------------------------
Ana program döngüsü
--------------------------------------------*/
while(1)
{
}

}
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6 IPOSplus® ve fieldbus
6.1 Giriş

Fieldbus üzerinden bir PLC ile katılımcı istasyonlar arasında giriş/çıkış sinyalleri,
çevrimsel işlem verileri ve çevrimsel parametre verileri aktarılabilir. MOVIDRIVE®

tarafından desteklenen fieldbus'lar ilgili sistem el kitaplarından alınabilir.
Filedbus'larla ilgili tam bir tanımlama "Fieldbus - Cihaz Profili" el kitabı ile fieldbus'lar ait
el kitaplarından alınabilir. MOVIDRIVE® cihazı fieldbus üzerinden kontrol etmek için
normal durumlarda aşağıdaki parametreler değiştirilmelidir:
• P100 İstenen değer kaynağı = Fieldbus, eğer istenen değerler fieldbus üzerinden

gönderiliyorsa
• P101 Kontrol kaynağı = Fieldbus, eğer kontrol kelimesi fieldbus üzerinden

gönderiliyorsa
• P870-875 İşlem verilerinin yapılandırılması: Fieldbus üzerinden hangi verilerin

gönderileceğinin belirlenmesi
Genelde IPOSplus® program kodu fieldbus'a bağlı değildir, yani INTERBUS ve
PROFIBUS için de aynıdır.
IPOSplus® ile fieldbus arasındaki ilişkiyi gösteren bazı program örnekleri "Fieldbus -
Cihaz Profili" kullanıcı el kitabında verilmiştir.
P870 ... P877 parametreleri ile her iki yönde de 3 işlem veri kelimesi ayarlanabilir. Bunun
için bir IPOSplus® programına gerek yoktur. Fieldbus'a özel olark daha fazla işlem veri
kelimesi aktarılabilir (Profibus 1 ... 10 PD, CANOpen 1 ... 8 PD, Interbus LWL 1 ... 6 PD,
Ethernet 1 ... 10 PD). Word 4'ten itibaren olan tüm kelimelere sabit olarak IPOSplus® PI-
DATA veya IPOSplus® PO-DATA atanmıştır. Bu şekilde atanmış olan işlem verileri
frekans çevirici tarafından doğrudan çevrilmez, fakat GETSYS ya da SETSYS
komutlarının veri yapıları üzerinden tüm işlem verilerine erişilebilir.

10337AXX
Resim 18: 3 kelime ile işlem verisi atanması
I
G
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6.2 Dijital girişler ve çıkışlar
Bir MOVIDRIVE® cihaza DIO veya DIP takılı değilse, bu bitler IPOSplus® programındaki
control word 2 / status word 2 ile aşağıdaki şekilde adreslenebilir:
• doğrudan DI10 ... DI17 veya DO10 ... DO17 sembolik adları ile
• dolaylı olarak GETSYS oku ve SETSYS yaz ile
Burada, sanal klemensler tarafından simüle edilen dijital giriş ve çıkışlardan söz edilir.
Klemenslerin anlamları P610 ... P617 bzw. P630...P637 parametreleri ile ayarlanabilir.

Fieldbus 
arabirimi, 
DIO ve DIP

Bir MOVIDRIVE® cihaza ayrıca bir DIO veya DIP takılı ise, klemens ataması sistem
değişkenlerinde açıklandığı gibi (aşağıya bakın) kaydırılır ve işlem verilerine sadece,
GETSYS ve SETSYS üzerinden erişilebilir:

6.3 Çevrimsel işlem verileri
Çevrimsel işlem verileri 5 msn zaman dilimi ile okunur ve yazılır.

Çevrimsel işlem 
verileri

P870 ... P875 parametreleri ile bir değer, örn. HIZ ayarlandığında, işlem tarihi doğrudan
dahili bir değere bağlanır.
Şekil 18 tahrik ünitesinin istenen pozisyon değeri olarak bir "double word" aldığını
gösteriyor. Bu değer MOVIDRIVE® tarafından SetpPosBus H499 değişkenine
kopyalanır ve P916 Rampa şekli = BUSRAMPASI olarak ayarlandığında, otomatikman
istenen durum değeri olarak kullanılır. P916 Rampa şekli = DOĞRUSAL, SINÜS, KARE
veya SARSINTI SINIRLAMALI ise, istenen değer uygulama programında düzenlenebilir
veya H492 TargetPos ya da H454 ModTagPos komutlarından biri ile doğrudan bir hedef
pozisyona kopyalanabilir.
• TargetPos = SetpPosBus; (Compiler)
• SET H492 = H499 (Assembler)

Cihaz Çıkışlar Girişler

MOVIDRIVE® A H481 StdOutpIPOS
H480 OptOutpIPOS
H482 OutpLevel (salt okunur)

H483 InpLevel

MOVIDRIVE® B H481 StdOutpIPOS
H480 OptOutpIPOS
H521 OutpLevel (salt okunur)

H520 InpLevel

Örnekte tahrik ünitesinden PLC'ye gönderilen ve gerçek pozisyon değerini içeren
"double word" daima P941 Gerçek pozisyon kaynağı ile seçilen enkoderin H509 ... H511
pozisyonlarıdır.
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Uygulayıcı 
tarafından 
belirlenen 
çevrimsel işlem 
verileri

Uygulayıcı çevrimsel işlem verilerinin anlamlarını kendisi seçebilir. Bunun için işlem
verileri konfigürasyonunda, çıkış verileri için PO-Data ve giriş verileri için PI-Data
atanmalıdır. Bu durumda işlem çıkış verileri artık doğrudan MOVIDRIVE® tarafından
değerlendirilmez, GETSYS (PO-Data) ve SETSYS (PI-Data) komutları ile IPOSplus®

değişkenlerinde atanır. Değişken kodları IPOSplus® programında çözülür. Bu şekilde
uygulayıcı, fieldbus tarafından aktarılan değerleri pozisyonlandırma için kullanmadan
önce, çarparak veya bölerek ölçeklendirebilir ve istenen pozisyon değerlerini uygulayıcı
birimleri (örn. motor devri) olarak aktarabilir.

Örnek Uygulayıcı tarafından belirlenmiş anlamda 6 işlem verisinin aktarılması isteniyor (P870-
877 = IPOS PI-DATA veya IPOS PO_DATA). Çıkış kelimesi 2, 3'te PLC istenen
pozisyon değerini tahrik ünitesine aktarır, çıkış kelimesi 3'te tahrik ünitesi gerçek
pozisyonu Modulo biçiminde gönderir 1/10° (0,0° ... 360,0).

Compiler

Assembler

#include <const.h>
// İşlem verilerinin veri yapısı
GSPODATA10 tPO;           //Çıkış verileri (PLC -> Tahrik ünitesi)
SSPIDATA10 tPI;           //Giriş verileri (Tahrik ünitesi -> PLC)

/*=============================================
Ana işlev (IPOS giriş işlevi)
===============================================*/
main()
{

/*-------------------------------------
Başlangıç durumuna getirme
--------------------------------------*/
// Fieldbus değişkenlerinin Getsys ve Setsys komutları için başlangıç
durumuna getirilmesi
tPA.BusType = GS_BT_FBUS; //Fieldbus arabirimi üzerinden işlem verileri
işletmesi, y.b.

 tPA.Len = tPE.Len = 6; //PD uzunluğu 4 kelime

/*-------------------------------------
Ana program döngüsü
--------------------------------------*/
while(1)
{

// PO verilerinin okunması
_GetSys( tPA, GS_PODATA );
//Double word 2,3'ün Modulo hedef pozisyonuna kopyalanması
ModTagPos = (tPA.PO3 & 0xFFFF) + (tPA.PO2 & 0xFFFF)<<16; //PO2,PO3
// .....
//Yeni işlem giriş verileri oluşturulması ve PLC'ye gönderilmesi
tPE.PI3 = 3600* ModActPos/ 65536; //Word 3'te 1/10 derece olarak gerçek
poz.
_SetSys( SS_PIDATA, tPE );  //PD gönderilmesi

} //Son while(1)
} // Son main=========================================================

SET     H320  = 3          
SET     H332  = 6          
SET     H321  = 6          

M1  :GETSYS  H320  = PO-DATA        
SET     H300  = H324 
AND     H300  & FFFF     hex
SET     H301  = H323 
AND     H301  & FFFF     hex
ADD     H300  + H301 
SHL     H300  << 16
SET     H354  = H300 
SET     H300  = 3600       
MUL     H300  * H355 
DIV     H300  / 65536      
SET     H335  = H300 
SETSYS  PI-DATA         = H332 
JMP     UNCONDITIONED  , M1 
I
Ç
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6.4 Çevrimsel olmayan iletişim
MOVIDRIVE® her fieldbus'da tüm parametreleri, değişkenleri, elektronik kamları ve
IPOSplus® programını çevrimsel olamayan iletişim üzerinden okuma ve yazma olanağını
desteklemektedir. Bunun için bir IPOSplus® programına veya SHELL'de parametre
ayarlanmasına gerek yoktur (İstisna: DeviceNet: P877 DeviceNet PD konfigürasyonu).
Frekans çeviricideki verilere İndeks adresleme üzerinden erişilir. Bir parametre indeksi
"Fieldbus - Parametre Dizinli Cihaz Profili" el kitabından alabilir veya SHELL'deki
parametre giriş alanında CTRL-F1 tuşlarına basarak okuyabilirsiniz. Bir değişkenin
indeksi değişken numarası artı 11000 dür (Örnek: H34'ün indeksi 11034 olur).
Bir parametre servisi 10 msn'lik zaman dilimlerinde işlenir.

6.5 SBus üzerinden iletişimin özellikleri
Kontrol ve istenen değer için fieldbus yerine SBus ayarlanmış ise, bu iletişimin
işlevselliği fieldbus ile aynıdır, sadece çevrimsel veriler 1 msn'lik bir zaman dili içerisinde
okunur ve yazılır.
Ayrıca, bir IPOSplus® programı ile SBus üzerinden başka çevrimsel ve çevrimsel
olmayan mesajlar alınabilir veya gönderilebilir. Bu konuda, MOVILINK ve SCOM,
"Compiler – İşlevler" ve "Assembler – Komutlar" bölümlerine bakınız.

6.6 Fieldbus kontrol ve durum kelimeleri
Aşağıda kontrol ve durum kelimeleri atamalarının bir özeti verilmektedir: Daha ayrıntılı
bilgiler "Fieldbus cihaz profili ve parametreler - Dizin" el kitabında verilmiştir.

Kontrol 
kelimesi 1

Kontrol kelimesi 1'de temel kontrol bloğunun en önemli tahrik ünitesi işlevleri ile
MOVIDRIVE® frekans çeviricide, istenen değer işlevleri için yüksek değerli bitlerde
oluşturulan işlev bitleri bulunur.
Tanımlama Bit İşlev

Sabit değer

0 Controller inhibit "1" / Enable "0"
1 Enable "1" / Hızlı dur "0"
2 Enable "1" / Dur "0"
3 Durma kontrolü
4 Entegratör değiştirme
5 Parametre takımı değiştirme
6 Reset
7 Rezerve edildi

Dahili istenen değer işlevleri

8 Motor potansiyometresi dönme yönü
9 Motor potansiyometresi yukarı

10 Motor potansiyometresi aşağı
11

Dahili sabit istenen değerler
12
13 Sabit istenen değer değiştirmesi
14

Rezerve edildi
15
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Kontrol kelimesi 1 ile dahili istenen değer işlevleri kullanılarak frekans çevirici I/O
alanında veya bir üst seviyedeki otomasyon cihazının periferi alanında sadece bir işlem
çıkış verisi kelimesi ile kontrol edilebilir. 
Aşağıdaki tabloda yüksek değerli kontrol bloklarının dahili istenen değer işlevleri ile
doldurulması gösterilmektedir.

Bu dahili istenen değer işlevlerini etkinleştirmek için, P100 parametresi ilgili sabit istenen
değere veya motor potansiyometresine ayarlanır ve kontrol kelimesi 1'de de buna uygun
bitler verilir. Bu durumda, SBus işlem çıkış veri kelimesi üzerinden verilen bir istenen hız
değeri artık etkin değildir.

Fieldbus motor 
potansiyometresi 
işlevi

Motor potansiyometresi istenen değer işlevi fieldbus arabirimi üzerinden, standart giriş
klemenslerinde olduğu gibi kontrol edilir. Başka bir işlem çıkış veri kelimesi üzerinden
girilebilecek olan işlem rampası, motor potansiyometresi işlevini artık etkilemez.
Genelde sadece motor potansiyometresi entegratörleri kullanılır.
• P150 T3 rampa yukarıya
• P151 T4 Rampa aşağıya

Bit İşlevsellik Atamalar

8 Motor 
potansiyometresi için 
dönme yönü

0 = Dönme yönü SAĞ
1 = Dönme yönü SOL

9
10

Motor potans. yukarı
Motor potans. aşağı

10  9
 0   0 = değiştirilmez
 1   0 = aşağıya
 0   1 = yukarıya
 1   1 = değiştirilmez

11
12

Dahili istenen değer 
seçimi n11 ... n13 
veya n21 ... n23

12 11
 0   0 = işlem çıkış veri kelimesi 2 üzerinden istenen hız değeri
 0   1 = dahili istenen değer n11 (n21)
 1   0 = dahili istenen değer n12 (n22)
 1   1 = dahili istenen değer n13 (n23)

13 Sabit istenen değer 
değiştirmesi

0 = Etkin parametre setinin sabit istenen değerleri Bit 11/12 üzerinden
seçilebilir

1 = Diğer parametre setinin sabit istenen değerleri Bit 11/12 üzerinden
seçilebilir

14 Rezerve edildi Rezerve edilen bitlere genelde sıfır değeri verilmelidir!

15 Rezerve edildi Rezerve edilen bitlere genelde sıfır değeri verilmelidir!
I
F
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Kontrol 
kelimesi 2

Kontrol kelimesi 2'de temel kontrol bloğundaki önemli tahrik işlevlerinin işlev bitleri,
yüksek değerli bölümünde ise, sanal giriş klemensleri bulunur. Bunlar programlanabilir
giriş klemensleridir, fakat donanım (opsiyon kartları) olmadığından fiziksel olarak
kullanılamazlar. Bu giriş klemensleri böylece, fieldbus giriş klemenslerinde sunulur. Her
sanal klemens bir opsiyonel ve fiziksel olarak mevcut olmayan bir giriş kelimesine
atanmıştır ve işlevselliği isteğe göre programlanabilir.

Fieldbus arabirimine ilave olarak, tahrik ünitesine DIO11 de takılı ise, DIO11 girişleri
önceliklidir. Bu durumda sanal girişler değerlendirilmez!

Durum kelimesi 1 Durum biti 1'de temel durum bloğundaki durum bilgilerinin dışında, yüksek değer durum
baytlarında ya Cihaz durumu veya Hata numarası bilgileri bulunur. Arıza bitine bağlı
olarak, arıza biti = 0'da cihaz durumu veya arıza durumunda (arıza biti = 1) hata
numarası gösterilir. Arıza resetlendikten sonra, arıza biti de resetlenir ve ekrana tekrar
cihazın güncel durumu gelir. Hata numaralarının anlamları ve cihaz durumları sistem el
kitabından ya da MOVIDRIVE® işletme kılavuzundan alınabilir.

Tanımlama Bit İşlev

Sabit değer

0 Controller inhibit "1" / Enable "0"
1 Enable "1" / Hızlı dur "0"
2 Enable "1" / Dur "0"
3 Durma kontrolü
4 Entegratör değiştirme
5 Parametre takımı değiştirme
6 Reset
7 Timer 2

Sanal giriş klemensleri

8 Sanal klemens 1 = P610 / Dijital giriş DI10
9 Sanal klemens 2 = P611 / Dijital giriş DI11

10 Sanal klemens 3 = P612 / Dijital giriş DI12
11 Sanal klemens 4 = P613 / Dijital giriş DI13
12 Sanal klemens 5 = P614 / Dijital giriş DI14
13 Sanal klemens 6 = P615 / Dijital giriş DI15
14 Sanal klemens 7 = P616 / Dijital giriş DI16
15 Sanal klemens 8 = P617 / Dijital giriş DI17

Tanımlama Bit İşlev

Sabit değer

0 Çıkış katı "enable"
1 Frekans çevirici çalışmaya hazır
2 PO verileri "enable"
3 Güncel entegratör seti
4 Aktif parametre seti
5 Arıza/Uyarı
6 SAĞA limit anahtarı aktif
7 SOLA limit anahtarı aktif

Cihaz durumu / hata 
numarası

8
Arıza/Uyarı?

Bit 5 = 1 Æ Hata numarası:
01 Aşırı akım
02 ...

Bit 5 = 0 Æ Cihaz durumu
0x1 Controller inhibit
0x2 ...

9
10
11
12
13
14
15
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Durum kelimesi 2 Durum kelimesi 2'de temel durum bloğundaki durum bilgilerinin dışında, yüksek değer
durum baytlarında DO10 ... DO17 sanal çıkış klemensleri bulunur. Çıkış klemenslerinin
klemens işlevleri programlanarak, tüm normal sinyaller fieldbus sistemi üzerinden
işlenebilir.

Fieldbus arabirimine ilave olarak, tahrik ünitesine DIO11 de takılı ise, DIO11 girişleri
önceliklidir. Bu durumda sanal girişler değerlendirilmez!

Durum kelimesi 3 Durum kelimesi 3'te temel durum bloğundaki durum bilgilerinin dışında, yüksek değer
durum baytlarında ya Cihaz durumu veya Hata numarası bilgileri bulunur. Arıza bitine
bağlı olarak, arıza biti = 0'da cihaz durumu veya arıza durumunda (arıza biti = 1) hata
numarası gösterilir. Arıza resetlendikten sonra, arıza biti de resetlenir ve ekrana tekrar
cihazın güncel durumu gelir. Hata numaralarının anlamları ve cihaz durumları sistem el
kitabından ya da MOVIDRIVE® işletme kılavuzundan alınabilir.

Tanımlama Bit İşlev

Sabit değer

0 Çıkış katı "enable"
1 Frekans çevirici çalışmaya hazır
2 PO verileri "enable"
3 Güncel entegratör seti
4 Aktif parametre seti
5 Arıza/Uyarı
6 SAĞA limit anahtarı aktif
7 SOLA limit anahtarı aktif

Sanal çıkış klemensleri

8 Sanal klemens 1 = P630 / Dijital çıkış DO10
9 Sanal klemens 2 = P631 / Dijital çıkış DO11

10 Sanal klemens 3 = P632 / Dijital çıkış DO12
11 Sanal klemens 4 = P633 / Dijital çıkış DO13
12 Sanal klemens 5 = P634 / Dijital çıkış DO14
13 Sanal klemens 6 = P635 / Dijital çıkış DO15
14 Sanal klemens 7 = P636 / Dijital çıkış DO16
15 Sanal klemens 8 = P637 / Dijital çıkış DO17

Tanımlama Bit İşlev

Sabit değer

0 Motor dönüyor
1 Frekans çevirici çalışmaya hazır
2 IPOS Referans
3 IPOS konumda
4 Fren ayrılmış
5 Arıza/Uyarı
6 SAĞA limit anahtar
7 SOLA limit anahtar

Cihaz durumu / hata 
numarası

8
Arıza/Uyarı?

Bit 3 = 1 Æ Hata numarası:
01 Aşırı akım
02 ...

Bit 3 = 0 Æ Cihaz durumu
0x1 Controller inhibit
0x2 ...

9
10
11
12
13
14
15
I
F
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Giriş
7 IPOSplus® ve senkronize hareketler
7.1 Giriş

Birden fazla MOVIDRIVE® senkronize edilebilir, örn. aşağıdaki işlevleri içeren
uygulamalar için:
• Birden fazla tahrik ünitesi tarafından tahrik edilen mekanik akslar (örn.: gezer vinçler,

çok sütunlu kaldırma düzenleri). Uyarı: Bu durumda projelendirme için
"MOVIDRIVE® çok motorlu sürücüler el kitabı" dikkate alınmalıdır.

• Bir slave aksın hızı veya pozisyonu master aksın pozisyonundan kopyalanır
(elektronik mil, elektronik kam).

MOVIDRIVE® her iki uygulama durumu için de hazır donanım ve yazılım işlevleri
sunmaktadır. Bu işlevler IPOSplus® uygulama programında etkinleştirilebilir. Bu işlevler
ilerideki sayfalarda açıklanmaktadır.

7.2 Master-slave işlevi üzerinden hız senkronizasyonu
SHELL parametreleri P750 ve P751 ile basit bir hız senkronizasyonu mümkündür. Bu
durumda bir IPOSplus® programına veya teknoloji tipi cihaza gerek kalmaz.
Buna tipik bir uygulama örneği olarak 2 konveyör bandının senkron çalışması verilebilir.
Ayrıntılı bilgiler sistem el kitabında verilmiştir.

7.3 DRS opsiyon kartı ile senkron çalışma

"Senkron Çalıştırma Kartı DRS11B" opsiyonu ile bir motor grubundaki motorlar
birbirlerine senkron açıda veya ayarlanabilir bir redüksiyon oranı (elektronik redüktör) ile
çalıştırılabilir. Burada master ve slave sürücü arasında fark vardır. Bir veya birden fazla
slave sürücü için kullanılan master sürücü, artımsal bir enkoder de olabilir. Slave
sürücü(ler) verilen master pozisyonlarını takip eder.
Senkron çalışmada master ve slave pozisyonları sürekli olarak kontrol edilir. Master ve
slave tarafından verilen mesafe bilgileri sistem tarafından hesaplanır ve bu değer
artırımlı enkoder sinyalleri olarak, uygulayıcının erişemeyeceği dahili bir fark sayacına
kaydeder. Bu farka bağlı olarak, "DRS SLAVE POZİSYONDA", "DRS KAYMA HATASI",
"DRS ÖN UYARI" ve "MASTER DURUYOR" gibi mesajlar verilir. Bu sayaç ayarlanmış
olan çalışma moduna bağlı olarak farklı şekillerde değerlendirilir. Senkron çalışmada
dahili fark sayacı slave ile master arasındaki açısal kaymayı 0'a getirmek için kullanılır.
DRS, H473, H476, H477 ve H484 değişkenleri üzerinden kontrol edilir (ayrıca, bkz.
"Sistem değişkenlerine genel bakış" bölümüne de bakınız).
Aşağıda, DRS'nin IPOSplus® programından nası adreslenebileceği açıklanmaktadır. 
Ayrıntılı bilgiler için "DRS11 tipi senkron çalışma el kitabı" kullanılabilir.

Serbest hareket 
işlevinin 
etkinleştirilmesi 
ve devre dışı 
bırakılması

DRS11B'de iki adet programlanabilir çıkış vermek veya resetlemek için H476 DRS
CTRL sistem değişkeni kullanılabilir.

 DRS11 senkronizasyon hareket karını kullanmak için, prensipte bir IPOSplus® programı
gerekmez.
El Kitabı – IPOSplus®
 87



7 POSplus® ve senkronize hareketler
RS opsiyon kartı ile senkron çalışma

88
Şart DRS11B, X40:9 (OUTP0) ile X40:1 (serbest hareket) klemensleri arasına bir kablo
bağlanarak IPOSplus® üzerinden serbest çalışma moduna getirilebilir.

Assembler'de 
komut sırası

OUTP0 ve böylece DRS girişi "Serbest hareket" olarak ayarlanır. Serbest hareket
modunda DRS kartı üzerindeki kırmızı LED yanar.
BSET H476.0 = 1

Senkron hareket moduna geri getirin: Senkron hareket modunda kırmızı LED söner.
BCLR H476.0 = 0

Birlikte BCLR H476.0 üzerinden yazın.

Compiler'da komut 
sırası

_BitSet( 476, 0 );
_BitClear( 476, 0 );

06033CXX
Resim 19: Serbest hareket işlevi

H476: DRS_CTRL.
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DRS11B Sıfır 
noktası girme

IPOSplus® üzerinden DRS11B'nin açısal kayması, harici sinyallere gerek kalmadan
resetlenebilir.
Bu işlem için sistem değişkeni H484 CTRL. WORD kullanılır.

Assembler'de 
komut sırası

BSET H484.22 = 1 DRS11A'yı "Sıfır noktası ver" işlevine ayarlayın
WAIT 15 ms DRS'ye özgü bekleme süresi 15 msn
BCLR H484.22 = 0 "Sıfır noktası ver" işlevi silinir

Compiler'da komut 
sırası

_BitSet( 484,22 );
_Wait( 15 );
_BitClear( 484,22 );

Master ile slave arasındaki açısal farkın resetlenmesi DRS kartı üzerindeki durum
LED'lerinden de izlenebilir.
kırmızı = serbest hareket modu
yeşil = DRS pozisyonda değil (açı kayması P514'ten daha fazla) 

Bir kontrol örneği • Bir tahrik ünitesinin DI10 girişi üzerinden serbest hareket moduna getirilmesi
isteniyor. DI10 ... DI17 girişleri DIO11A veya DIP11A üzerindeki fiziksel klemensler
veya fieldbus kontrol kelimesi 2'deki sanal klemensler olabilir.
– DI10 = 1   Serbest hareket modu etkin
– DI10 = 0   Serbest hareket devre dışı, tahrik ünitesi senkron çalışıyor

• Güncel açısal kayma DI11 girişi üzerinden silinir (DRS sıfır noktası verme).
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IPOSplus® 
Compiler ile 
programlama 
örneği

/*==================================================================
IPOS kaynak dosyası
==================================================================*/
#include <const.h>
#include <io.h>
/*----- Girişleri Tanımlama --------------------------------------*/
#define E_Serbest hareket DI10 // Giriş DI10
#define E_Sıfır noktası gir DI11 // Giriş DI11
/*----- Çıkışları Tanımlama --------------------------------------*/
#define A_DRS_OUTP0 0 // Çıkış DRS X40:9
/*----- IPOS Control Word'da kontrol bitleri tanımlama ---------------*/
#define _DRS_Sıfır Noktası Ver  22 // Bit 22

*===================================================================
Alt programlar
==================================================================*/
Serbest hareket_Açık()
{

/* X40:9 ile X40:0 arasına harici bir köprü bağlayarak,
X40:9 çıkışı verilerek serbest hareket etkinleştirilir. */

_BitSet( DRS_Ctrl, A_DRS_OUTP0 );
}

/*================================================================*/
Serbest hareket_Kapalı ()
{

/* X40:9 ile X40:0 arasına harici bir köprü bağlayarak,
 X40:9 çıkışı verilerek serbest hareket devre dışı bırakılır. */
_BitSet( DRS_Ctrl, A_DRS_OUTP0 );

}

/*================================================================*/
DRS_Sıfır noktası()
{

_BitSet( ControlWord, _DRS_SıfırNoktasıVer ); // Control Word üzerinden
sıfır noktası ver
_Wait( 15 ); // Yanıt süresi (msn)
_BitClear( ControlWord, _DRS_SıfırNoktasıVer ); // Bit tekrar silinir

}

/*==================================================================
Ana işlev (IPOS giriş işlevi)
==================================================================*/
main()
{

if( E_SebestHareket ) // Giriş E_SerbestHareket (burada DI10)
SerbestHareket_Açık(); // serbest hareket ile

else // senkron hareket arasında değiştirir
Serbest hareket_Kapalı():

if( E_SıfırNoktasıVer ) //"Sıfır noktası ver" işlevi
DRS_SıfırNoktası(); // seçilir

}

I
D
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Ofset işlevinin 
etkinleştirilmesi 
ve devre dışı 
bırakılması

DRS11B'de iki adet programlanabilir çıkış vermek veya resetlemek için DRS CTRL.
H476 sistem değişkeni kullanılabilir.

Şart Klemens X40:10'dan X40:2'ye (Offset1) bir kablo bağlanarak, IPOSplus® bir pozisyon
kayması (ofset) uygulanabilir.

Assembler'de 
komut sırası

Tahrik ünitesi "Offset1" işlevine getirilir: Slave tahrik ünitesinin mastere göre olan
pozisyonu Offset1 değeri kadar değişir.
BSET H476.1 = 1

Çıkış klemensine geri gelin: Slave tahrik ünitesi mastere daha önce olan pozisyonuna
geri döner.
BCLR H476.1 = 0

Birlikte BCLR H476.0 üzerinden yazın.

Compiler'da komut 
sırası

_BitSet( 476, 1 );
_BitClear( 476, 1 );

BSET H476.1 komutu ile çıkış X40:10 olarak verilir. X40:10 ile X40:2 arasındaki köprü
üzerinden X40:2'ye bir sinyal verilir ve "Offset" işlevi etkinleştirilir.

06035CXX
Resim 20: Ofset için kablolama örneği
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Pozisyonlandırm
a ve senkron 
çalışma arasında 
değiştirme

"Serbest hareket" ile senkron çalışma modundan hız kontrollü olarak ayrılmak
mümkündür. Fakat bu durumda tahrik ünitesinin pozisyon kontrollü olarak sabit bir
pozisyona hareket etmesi mümkün değildir.
Bunun için pozisyonlandırma çalışma moduna (IPOSplus®) geçilmesi gerekmektedir.

Aşağıdaki program örneğinde, senkron çalışma ve pozisyonlandırma modları arasında
değiştirmek için, giriş klemensi DI12 kullanılabilir.
Bu bağlamda, aşağıdaki koşula dikkat edilmesi gerekmektedir:

Aşağıdaki örnek programda SETSYS ile CFC & IPOS ve CFC & SYNC çalışma modları
arasında değiştirme gösterilmektedir.
Burada aşağıdaki ayarlar geçerlidir (kullanılan tüm girişlerin parametrelerinin IPOS
girişine ayarlanması IPOSplus® programındaki klemens işlevi tarafından belirlenir):
• DI10 = 0 Serbest hareket yok
• DI10 = 1 Serbest hareket, CFC & SYNC çalışma modları ayarlandığında
• DI11 = 0 İşlevsiz
• DI11 = 1 DRS Sıfır noktası girme (darbe)
• DI12 = 1 Pozisyonlandırma, çalışma modu CFC & IPOS
• DI12 = 0 Senkron çalışma, çalışma modu CFC & SYNC

Çalışma modlarını değiştirmede kullanılan komut
_SetSys(SS_OPMODE, H)

H değişkeni değerinin anlamı:

Tahrik ünitesi hareket halinde iken, sadece CFC veya SERVO çalışma modlarında
senkron hareketten pozisyonlandırma moduna getirilebilir.
VFC çalışma modlarında MOVIDRIVE® controller inhibit durumunda olmalıdır.

SS_OPMODE: Çalışma modunun ayarlanması

H = 11:  CFC çalışma modu (devir kontrollü)

H = 12:  Çalışma modu CFC & moment kontrolü

H = 13:  Çalışma modu CFC & IPOS (pozisyonlandırma)

H = 14:  Çalışma modu CFC & Senkron çalışma (DRS11A) 

H = 16:  Çalışma modu SERVO (hız kontrolü)

H = 17:  Çalışma modu SERVO ve moment kontrolü

H = 18:  Çalışma modu SERVO & IPOS (pozisyonlandırma)

H = 19:  Çalışma modu SERVO & Senkron çalışma (DRS11A)

/*================================================================
IPOS kaynak dosyası
==================================================================*/
#include <const.h>
#include <io.h>
I
D

El Kitabı – IPOSplus®



7IPOSplus® ve senkronize hareketler
DRS opsiyon kartı ile senkron çalışma
/*----- Girişleri Tanımlama --------------------------------------*/
#define E_Serbest hareket         DI10 // Giriş DI10
#define E_Sıfır noktası gir DI11 // Giriş DI11
#define E_Değiştir_Pos_Sync  DI12 // Pozisyonlandırma ile
// senkron hareket değiştirme girişi
// DI 12 = 1 Pozisyonlandırma / 
// DI 12 = 0 Senkron çalışma
/*----- Çıkışları Tanımlama --------------------------------------*/
#define A_DRS_OUTP0 0 // Çıkış DRS X40:9
/*----- IPOS Control Word'da kontrol bitleri tanımlama -----------*/
#define _SerbetHareket              1     // Bit  1
#define _DRS_SıfırNoktasıVer  22    // Bit 22
/*----- Senkron çalışma ile pozisyonlandırma 
/*----- arasında değiştirme değişkenleri tanımlama ---*/
#define ÇalışmaModu           H300
#define HedefPozisyon          H0
#define CFC_ve_IPOS          13     // Çalışma Modu CFC & IPOS
#define CFC_ve_SYNC          14     // Çalışma modu CFC & Senkron çalışma

/*==================================================================
Alt programlar
==================================================================*/
Serbest hareket_Ein()
{

/* X40:9 ile X40:0 arasına harici bir köprü bağlayarak,
X40:9 çıkışı verilerek serbest hareket etkinleştirilir. */

_BitSet( DRS_Ctrl, A_DRS_OUTP0 );
}

/*=================================================================*/
Serbest hareket_Kapalı ()
{

/* X40:9 ile X40:0 arasına harici bir köprü bağlayarak,
X40:9 çıkışı verilerek serbest hareket devre dışı bırakılır. */

_BitSet( DRS_Ctrl, A_DRS_OUTP0 );
}

/*=================================================================*/
DRS_Sıfır noktası()
{

_BitSet( ControlWord, _DRS_SıfırNoktasıVer ); // Control Word üzerinden 
sıfır noktası ver

_Wait( 15 ); // Yanıt süresi (msn)
_BitClear( ControlWord, _DRS_SıfırNoktasıVer ); // Bit tekrar silinir

}

/*=================================================================*/
Senkron çalışmayı_etkinleştir()
{

Çalışma modu = CFC_ve_SYNC;
_SetSys( SS_OPMODE,çalışma modu ); // Çalışma modu değiştirme
DRS_SıfırNoktası(); // Açısal hatayı sil

}

/*=================================================================*/
Etkinleştir_IPOS()
{

Çalışma modu = CFC_ve_IPOS;
_SetSys( SS_OPMODE,ÇalışmaModu );

}

/*===================================================================
Ana işlev (IPOS giriş işlevi)
===================================================================*/
main()
{

if( E_SerbestHareket)
Serbest hareket_Açık();

else
Serbest hareket_Kapalı():

if( E_SıfırNoktasıVerme )
DRS_Sıfır noktası();

if( E_Değiştir_Poz_Senkr )
{

Etkinleştir_IPOS();
_GoAbs( GO_NOWAIT,HedefKonum );

}
else if ( !E_SerbestHareket)

Etkinleştir_SenkronÇalışma();
}
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7.4 Teknoloji opsiyonu "dahili senkron çalışma" ile senkron hareket
Dahili çalışma, birden fazla aksın senkron bir açıda çalıştırılması için kullanılan bir
bellenim çözümüdür. Bu yazılım modülünde sadece bir master üniteden darbe sinyalleri
beklenir. Master kaynak bir X14 girişi (bir üst seviyedeki fiziksel sürücü) veya herhangi
bir IPOSplus® değişkeni (master sanal sürücü) olabilir (örn. SBus veya sanal
enkoderlerle bağlantılı olarak). MOVIDRIVE® B serisinden itibaren, aksın gerçek
pozisyon kaynağı isteğe göre seçilebilir (mutlak değer enkoderi, senkron enkoder veya
herhangi bir IPOSplus® değişkeni).
Bu sayede kaygan bağlantılı akslar da dahili senkron hareket ile senkronize edilebilir.
MOVIDRIVE® A'da gerçek değer kaynağı olarak sadece motor enkoderi kullanılabilir.
Senkron çalışma çeşitli fonksiyonları içermektedir. Örneğin, pozisyona bağlı olarak
önceden tanımlanmış bir ofset ve kavrama ile çalışmak mümkündür. Master ile slave
arasındaki ofset, önceden tanımlanmış sayıda master artırımından sonra oluşur.
Buraya ayrıca senkronizasyon kartı DRS11B'den de bilinen bir senkronizyon
mekanizması da eklenmiştir.  Serbest çalışma nedeniyle slave sürücü ile oluşan açı
farkı sıfıra düşürülür.
Ayrıca senkronizasyon yol referanslı olarak da gerçekleştirilebilir. Slave sürücü önceden
tam olarak belirlenen master artırım sayısında master sürücü ile senkron açıda çalışır
(kavrama işlemi). Bu şekilde bir kavramada slave sürücü kare bir rampa ile hareket eder.

Ön koşullar Dahili senkron çalışma, MOVIDRIVE® için tasarlanmıştır ve tahrik sistemlerinde
aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir:
• Enkoder geribeslemesi
• DRS opsiyon kartları desteklenmez
• Çalışma modu: U/f değil
• H360 ile H450 arasındaki IPOSplus® değişkenleri senkron çalışma için rezerve

edilmiştir ve uygulama programları tarafından kullanılmamalıdır (bkz. Bölüm 3.2
"Sistem değişkenlerine genel bakış").

• Senkron çalışma bir IPOSplus® programı içerisinde, IPOSplus® değişkenleri
üzerinden kontrol edilir. Senkron çalışmadaki tüm durumlar senkron çalışma
değişkenleri (H360 - H450) ile gösterilebilir ve ayarlanabilir.

• ISYNC'nin devreye alınması grafiksel bir arayüz tarafından desteklenir.
• Slave kaymazdır (sadece MOVIDRIVE® A).
Ayrıntılı bilgiler için "Dahili senkron çalışma (ISYNC) el kitabı" kullanılabilir.
I
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7.5 Teknoloji opsiyonu "elektronik kam" ile senkron çalışma
Master hareket genelde 0 ile 360 arasında bir makine açısı olarak sunulur. Eğri
noktalarının sayısı ("Hareket planı") bu makine açısı temel alınarak tanımlanır. Slave
sürücünün master sürücüye göre konumu bu eğri noktaları üzerinden tanımlanır. 
Master sürücü fiziksel bir sürücü veya sanal bir master değer enkoderi olabilir. Master
enkoderin senkronize edilmiş sistem bus (SBus) üzerinden değiştirilmesi de
mümkündür. 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. 

Ön koşullar Elektronik kam için tahrik ünitesinden istenen koşullar:
• Enkoder geribeslemesi
• Çalışma modu: "CFC" veya "Servo" ... & IPOS
• H370 ile H450 arasındaki IPOSplus® değişkenleri senkron çalışma için rezerve

edilmiştir ve uygulama programları tarafından kullanılmamalıdır (bkz. Bölüm 3.2
"Sistem değişkenlerine genel bakış").

• Kontrol bir IPOSplus® programı içerisinde, IPOSplus® değişkenleri üzerinden
gerçekleşir. Senkron çalışmadaki tüm elektronik kam durumları senkron çalışma
değişkenleri (H370 - H450) ile gösterilebilir ve ayarlanabilir.

Ayrıntılı bilgiler için "Elektronik kam sistem el kitabı eki" kullanılabilir.

Resim 21: Elektronik kam

[1] Devreye alma 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

Slave mesafesi

Slave 
çevrimi

Master mesafesi

Devreye alma çevrimi, 
bir kez gerçekleşir

Master çevrimi, çevrimsel 
olarak devam eder

Stop çevrimi, 
bir kez gerçekleşir

Hareket şemasının yükselen eğimi sabit ise, özel bir elektronik kam durumu olarak
açısal senkron hareket elde edilir.
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8 MQx için IPOSplus®

8.1 Giriş
MFx gibi MQx serisi modüller sayesinde MOVIMOT® tahrik üniteleri için uygun fiyatlı bir
fieldbus arabirimi sağlanır. Ayrıca, MQx modülleri fieldbus ve entegre edilmiş I/O’lar
üzerinden gelen harici verilere nasıl reaksiyon göstereceğini çoğunlukla kendiliğinden
belirleme olanağı veren kontrol fonksiyonları ile donatılmışlardır. 
Bu sayede, örneğin sensör sinyallerini doğrudan fieldbus bağlantısında işleme veya
fieldbus arabirimi üzerinden kendi özel iletişim profilini tanımlama olanağına sahiptirler.
Yaklaşım sensörü NV26 kullanıldığında, bir MQx kontrol programı ile bağlantılı olarak
uygulamanıza entegre edilebilen basit bir pozisyon belirleme sistemi elde edilir. Prensip
olarak MQx arabiriminde MOVIDRIVE® A'da olduğu gibi aynı IPOSplus® programı
çalışır. Tam işlevsellik ise, bazı yerlerde tam kapsamlı olarak kullanılamaz. Bu farklar
aşağıda açıklanmaktadır.
• P900 IPOSplus® parametreleri parametre grubu MQx arabiriminde bulunmaz.
• MQx fieldbus arabirimi MOVIDRIVE® A gibi, aynı IPOSplus® komutlarını işleme

süresine sahip iki görev sunar.
• NV26 enkoderi kullanıldığında, IPOSplus® değişkeni H511 (ActPos_Mot) 4096

artırım/devir yerine 24 artırım/devir sayar.
• IPOSplus® komutlarının tümü kullanılamaz.

8.2 Programlama araçlarının başlatılması
Fieldbus arabirimine, MQx'in ön panelindeki rakorun altında bulunan diyagnoz ve
programlama arabirimi üzerinden erişilebilir.
Bilgisayarınızın seri arabirimini UWS21A opsiyonuna ve RJ11 kablosunu MQx
programlayıcı arabirimine bağlayın.

MOVITOOLS®-Manager başladıktan ve seri arabirim seçildikten sonra, "Güncelleştir"
butonuna basın. Şimdi MQx "Bağlı olan cihazlar" penceresi görülmelidir. Pencerede
MQx'i seçin ve istenen program arayüzünü başlatın. Compiler ile yüksek dilde
programlama yapılabilir. Alternatif olarak assembler dilinde programlama yapılabilir.
Temel programlama teknikleri ve komut kapsamı başlatılan araçların çevrimiçi
yardımında tanımlanmaktadır.
M
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8.3 Akış kontrolü
Aşağıda MQx'te kullanılabilen tüm IPOSplus® işlevleri sıralanmıştır. Komutların tam
olarak tanımlamaları compiler işlevlerinde ve assembler komutlarında bulunabilir.
Ayrıca, kullanılan programlama aracının çevrimiçi yardımından da bilgi alabilirsiniz.
MOVIDRIVE® A ile karşılaştırıldığında, döngülerde ve operatörlerde herhangi bir
kısıtlama mevcut değildir.
Desteklenen işlevler:

Fieldbus işlem veri tamponuna _GetSys ve _SetSys komutları üzerinden erişilir.
MOVIMOT® RS-485'i _MovComm komutları üzerinden etkilendirilebilir.

8.4 Dijital giriş ve çıkışlar
MQx'in dijital çıkışları (MQx32'de bulunmaz) DO0 ve DO1 H481 StdOutpIPOS değişkeni
üzerinden açılıp kapatılabilir. Bunun için P620 (DO1) ve P628 (DO0) parametreleri IPOS
çıkışına ayarlanmalıdır.

MQx'in dijital girişleri H483 InputLevel değişkeni üzerinden okunabilir. DI4 ve DI5
sadece MQx32.'de bulunur. Girişleri IPOSplus® girişleri olarak kullanabilmek için, bu
girişler parametre grubu 62.'de IPOSplus® girişi olarak ayarlanmalıdır.

_BitClear
_BitMove
_BitMoveNeg
_BitSet
_Copy
_GetSys 
_InputCall 
_Memorize 
_MoviLink 
_MovCommDef
_MovCommOn
_Nop
_SetInterrupt 
_SetSys 
_SetTask2
_TouchProbe
_Wait
_WaitInput
_WdOff
_WdOn

H481

... 3 2 1 0

DO1 DO0

H483

... 5 4 3 2 1 0

(DI5) (DI4) DI3 DI2 DI1 DI0
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8.5 Yaklaşım sensörünün değerlendirilmesi
MQx modülleri ile yaklaşım sensörü NV26 üzerine kurulan basit pozisyonlandırmalar
gerçekleştirilebilir. Her iki sensör bir devirde 24 açı bilgisi gönderir ve bu bilgiler MQx
tarafından sayılarak IPOSplus® değişkeni H511te (ActPos_Mot) pozisyon değeri olarak
sunulur. Pozisyon böylece IPOSplus® programında işlenebilir. Bu sayede tahrik
Pozisyona tam olarak erişmek için bir sürüngen hız gereklidir. Konum kontrolü mümkün
değildir.

Yaklaşım 
sensörünün 
kablolanması

Kablolama için M12'de 4 kutuplu, ekranlanmış, fiş ve soketli iki adet sensör kablosu
gereklidir. Kablolar NV26 sensörünü bus modülünün DI0 ve DI1'ine bağlar. 
Metal M12 fiş ve soketleri kullanılması ve ekranın her iki tarafa da yerleştirilmesi
önerilmektedir.

Kablolamanın kontrolü için MQx'in LED'leri kullanılabilir. Yavaş dönen motorlarda DI0 ve
DI1 girişlerinin LED'leri yanıp söner.
MQx arabirimi motor pozisyonunu H511'de yanlış yöne sayarsa, DI0 ve DI1
girişlerindeki M12 fişlerin yerleri değiştirilmelidir.

Yaklaşım sensörü değerlendirilmesinde MQx arabirimine sadece bir MOVIMOT®

bağlanabilir. MOVIMOT® kontrolü için sadece Movcom komutuna izin verilir.

MQ..MOVIMOT®

NV26
M
Y
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DI0 ve DI1 
klemens 
kontakları

Yaklaşım sensörü her iki dijital giriş DI0 ve DI1 (P600 ve P608) parametreleri "MQX
ENCODER IN"e değiştirilerek değerlendirilir. Parametreler MOVITOOLS® SHELL
parametre arabiriminde veya IPOSplus® başlangıç durumuna getirme bölümünde
değiştirilebilir. IPOSplus® ile istenen sayıda MQx parametresi Movilink komutu ile 253
adresine adreslenebilir. Giriş indeksleri DI0 (P608) için 8844dec ve DI1 (P600) için
8335dec  olarak verilir. İki yazma erişimi ile 32 değeri her iki indekse aktarılır. Girişler
fabrika ayarına göre 4 msn ile süzülür. "MQX ENCODER IN" klemens bağlantısı bu
süzme işlevini yaklaşım sensörü değerlendirmesi için kapatır.

Enkoder denetimi Her iki enkoder kablosunda tel kopması durumu denetlenir. Denetleme için MOVIMOT®

enable olmalıdır. Enkoder kablolarının birinde veya her ikisinde 1 sn süre ile bir sinyal
alış verişi olmazsa, bir el kopması tespit edilir ve Hata 14 ile gösterilir. Bu durumda
MOVIMOT® durur ve MQx resetlendikten sonra tekrar çalıştırılabilir. Bu durumda güncel
pozisyon silinir ve yeniden bir referanslama yapılmalıdır. Enkoder denetimi P504
parametresi (motor enkoder denetimi) üzerinden açılıp kapatılabilir.

Gerçek 
pozisyonun 
kaydedilmesi

Gerçek pozisyon Adres 253'teki bir MOVLNK komutu ile, her zaman için H0 ... H127
aralığındaki bir değişkene gerilim kesintisinden etkilenmeyecek şekilde kaydedilir. Yeni
bir gerçek pozisyona erişildiğinde kayıt yapılması önerilmektedir. Bu önlem sayesinde
cihaz kapatılıp açıldıktan sonra yeniden bir referanslandırmaya gerek kallmaz. Fakat,
MQx gerilimi çalışmakta olan bir pozisyonlandırma işlemi esnasında kesildiğinde,
referanslandırma gereklidir. Bu modül 10 milyar yazma çevrimi için boyutlandırılmıştır.

8.6 Sayaç
MQx modüllerinde, DI0 veya DI1'e bağlanılabilen bir sayaç bulunur. Burada maksimum
4 kHz giriş frekansına kadar pozitif kenarlar sayılır. Sayaç işlevini etkinleştirmek için ilgili
giriş "MQX ENCODER IN" olarak programlanır. Programlama değiştirildiğinde, aynı
zamanda da giriş filtrelemesi kapatılır. Bu nedenle sayaç giriş sinyali girişimsiz ve
sekmesiz olmalıdır. Sayacın değeri H511 değişkenine yazılır.

DI0 ve DI1 girişleri "MQX ENCODER IN" olarak programlandığında, yaklaşım enkoderi
değerlendirmesi otomatik olarak etkinleştirilir. Bu durumda sayaç işlevi kapatılır.
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8.7 IPOS ILLOP hatasındaki DIAG11 değişkenleri değerleri
Genel bir hata mesajında IPOSplus® programındaki bir hata IPOS-ILLOP olarak haber
verilir.
Tam bir hata analizi için, dahili hata numarası H469 (DIAG11) diyagnostik değişkenine
aktarılır. Olası her hataya kendine ait bir hata numarası verilir. Burada 999'un anlamı
kullanılan işlevin veya işlev argümanının MQx modülü tarafından desteklenmediği
anlamına gelir.
MOVLNK ve MOVCOM komutları kullanıldığında, aşağıdaki hata numaraları oluşabilir.

DIAG11 Komut Hata nedeni

500 MOVLNK Çevrimsel iletişim başladıktan sonra, MOVLNK komutu verilir. 
MOVLNK _MovCommOn komutu ile bloke edilir.

501 MOVLNK Okunan verilerin saklandığı veya yazılacak verilerin alındığı H 
değişkeninin numarası geçerli aralık (H0 ... H450) içerisinde değil.

502 MOVLNK Bus tipi geçersiz. Sadece 2 = RS-485#2 için izin verilir.

503 MOVLNK Formata izin verilmeyen bir PDU tipi eklendi. Sadece çevrimsel 
olmayan çerçevelere (128 ... 134) izin verilir.

504 MOVCOM Çevrimsel iletişim başladıktan sonra, _MovCommDef komutu verilir. 
_MovCommDef MovCommOn komutu ile bloke edilir.

505 MOVCOM _MovCommDef komutu 9. defa seçildi. Maksimum 8 iletişim ilişkisi 
mümkündür.

506 MOVCOM Bus tipi geçersiz. Sadece 2 = RS-485#2 için izin verilir.

507 MOVCOM Geçersiz bir katılımcı adresi kaydedildi. Adres 253 ve 254'e izin 
verilmez (0 -252, 255).

508 MOVCOM Formata izin verilmeyen bir PDU tipi eklendi. Sadece çevrimsel 
çerçevelere (0 - 6) izin verilir.

509 MOVCOM Okunan verilerin saklandığı veya yazılacak verilerin alındığı H 
değişkeninin numarası geçerli aralık (H0 ... H450) içerisinde değil.

511 MOVCOM Katılımcı formata kayıtlı PDU tipini desteklemiyor.
M
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9 IPOSplus® parametreleri
9.1 Giriş

IPOSplus® parametreleri IPOSplus® el kitabında ayrıntılı olarak tanımlanmaktadır.

9.2 P90x IPOS referans hareket
Bir referans hareket gerçekleştirilerek, tüm pozisyon komutlarının referans alabileceği
bir makine sıfır noktası tespit edilir. Bunun için çok farklı referans stratejileri 
P903 Referans hareket tipi seçilebilir. Bu stratejilerle, örneğin bir referans kamı aramak
için, ilgili hareket modları tanımlanır. Referans hareketi üzerinden bulunan referans
noktasından yola çıkarak, P900 Referans ofseti ile makine sıfır noktası aşağıdaki
eşitliğe göre
Makine sıfır noktası = Referans noktası + Referans ofset
kaydırılabilir.
Referans hareket tipi'ne göre gerekli hareketlerin hızları 
 P901 Referans hız 1 / 
 P902 Referans hız 2 ile ayarlanır.

P900 Referans 
ofset

Ayar aralığı: –(231–1) ... 0 ... 231–1
Referans ofset (referans noktası düzeltmesi) ile referans noktası fiziksel olarak
kaydırmadan bir makine sıfır noktası belirlenebilir. Geçerli durum:
Makine sıfır noktası = Referans noktası + Referans ofset
Modulo işlevi P960 = KAPALI konumda iken, referans ofset P941 Gerçek pozisyon
kaynağı ile ayarlanmış olan enkodere göre verilir.
Modulo işlevi etkin ise, referans ofset ModActPos H455'i referans alır. Assembler
programında ise, referans ofset uygulayıcı hareket birimlerine göre verilir.
• H509 SSI mutlak değer enkoderinin (SIP) gerçek pozisyonu
• H510 Harici enkoder gerçek pozisyonu
• H511 Motor enkoderi gerçek pozisyonu
Referans ofset referans hareket başarı ile tamamlandıktan sonra etkinleşir.
P900 ile H498 aynıdır.

P901 Referans 
hız 1

Ayar aralığı: 0 ... 200 ... 6000 d/d
Referans hız 1 ile, referans kamlı bir referans hareketindeki hareket hızı belirlenir. Hız
değiştirmek için daima t13 P136 stop rampası kullanılır. Referans hareket esnasındaki
arama yönleri, ilgili referans hareket tipine bağlıdır. Hız değeri referans kama erişilene
kadar kullanılır.

Beklenmedik hareketlerin getirdiği tehlikeler
Muhtemel sonuçlar: Ölüm ve ağır yaralanmalar.
Lütfen, aktif olabilecek bir IPOSplus® programına bildirmeden bu parametrelerde
değişiklik yapılması, beklenmedik hareketlere ve mekanik tahrik ünitesi dizisinin
istenemedik bir şekilde yüklenmesine sebep olabileceğine dikkat edin. Bu parametreleri
ayarlamak için IPOSplus® el kitabının içeriğinin bilinmesi şarttır.
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P902 Referans 
hız 2

Ayar aralığı: 0 ... 50 ... 6000 d/d
Referans hız 2 ile sıfır darbesindeki (Tip 0) veya kamlı bir referans hareketin ikinci
bölümünün hareket hızı belirlenir. Hız değiştirmek için daima t13 P136 stop rampası
kullanılır. Referans hareket esnasındaki arama yönleri, ilgili referans hareket tipine
bağlıdır. Hız değeri referans kam algılanana, referans kamdan çıkılana veya 1. sıfır
darbesine erişilene kadar geçerlidir.

P903 Referans 
hareket tipi

Referans hareket tipi ile, bir tesisin makine sıfır noktasının hangi referans tipi stratejisi
ile tespit edileceği belirlenir.
Bu ayarla referanslamanın her aşamasındaki referans kam arama yönü de tespit edilir.
P904 Sıfır noktasına referanslama ile, referans tipinin referans kamındaki kenar
değiştirme ("0") ile mi, yoksa daha sonraki enkoder sıfır darbesi ("1") ile mi yapılacağı
tespit edilir.
Bir referans kamı olmadan da çalışan tipleri mevcuttur. Hareket şemaları için "Pozisyon
tespiti ve pozisyonlandırma" bölümüne bakınız. 
• Tip 0: Sol sıfır darbesi

– İlk arama yönü sola doğrudur
– Referans noktası = Güncel pozisyonun solundaki sıfır noktası
– Makine sıfır noktası = Referans noktası + Referans ofset

• Tip 1: Referans kamın sol ucu
– İlk arama yönü sola doğrudur
– Referans noktası = İlk sıfır darbesi veya referans kamın solundaki alçalan kenar
– Makine sıfır noktası = Referans noktası + Referans ofset

• Tip 2: Referans kamın sağ ucu
– İlk arama yönü sağa doğrudur
– Referans noktası = İlk sıfır darbesi veya referans kamın sağındaki alçalan kenar
– Makine sıfır noktası = Referans noktası + Referans ofset

• Tip 3: Sağ limit anahtar
– İlk arama yönü sağa doğrudur
– Referans noktası = İlk sıfır darbesi veya sağ limit anahtarın solundaki alçalan

kenar
– Makine sıfır noktası = Referans noktası + Referans ofset
– Referans hareket sıfır darbeye doğru olmalıdır.

• Tip 4: Sol limit anahtar
– İlk arama yönü sola doğrudur
– Referans noktası = İlk sıfır darbesi veya sol limit anahtarın sağındaki alçalan

kenar
– Makine sıfır noktası = Referans noktası + Referans ofset
– Tahrik ünitesi referans hareketten sonra limit anahtarın şalt histerisi içerisinde

bulunabileceği ve referans hareket tamamlandıktan sonra da, "29 Limit anahtara
erişildi" hatası verilebileceği için, referans hareket sıfır darbesine doğru olmalıdır.
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• Tip 5: Referans hareket yok
– Referans noktası = Gerçek pozisyon
– Makine sıfır noktası = Referans ofseti

• Tip 6: Referans kamı sağ limit anahtarla aynı hizada
– İlk arama yönü sağa doğrudur
– Referans noktası = İlk sıfır darbesi veya referans kamın solundaki alçalan kenar
– Makine sıfır noktası = Referans noktası + Referans ofset
– UYARI: Referans kamı limit anahtarla aynı hizada olmalıdır!

• Tip 7: Referans kamı sol limit anahtarla aynı hizada
– İlk arama yönü sola doğrudur
– Referans noktası = İlk sıfır darbesi veya referans kamın sağındaki alçalan kenar
– Makine sıfır noktası = Referans noktası + Referans ofset
– UYARI: Referans kamı limit anahtarla aynı hizada olmalıdır!

• Tip 8: Referans hareket yok
– Referans noktası = Gerçek pozisyon
– Makine sıfır noktası = Referans ofseti
Tip 5’in aksine, Tip 8 sistem durumu "A"ya eşit değilse de gerçekleştirilebilir.

P904 Sıfır darbe 
referansı

Ayar aralığı: EVET / HAYIR
Referans için IPOSplus® komutu GO0 kullanıldığında bu parametrenin bir etkisi olmaz
ve sadece referans hareket REF.-HAREKET BAŞLAT ile başlatıldığında kullanılır.
• Evet: Referans hareket ayarlanmış olan IPOSplus® enkoderinin sıfır darbesine

doğrudur.
• Hayır: Referans hareket referans kamının alçalan kenarına doğrudur.

P905 Hiperface® 
Offset X15

Ayar aralığı: –(231–1) ... 0 ... 231–1
Bu parametre ile motor enkoderinin enkoder göstergesinin sıfır noktası belirlenir.
Bu parametre kullanılarak, motor enkoderi H511'in makine sıfır noktası, referans
hareket yapılmadan belirlenir. Bunun için enkoder değerine ofset eklenir veya çıkartılır.
• P905 Hiperface® Offset X15 motor enkoderi H511'in gerçek pozisyonunu etkiler. 

H511 = Enkoder değeri – P905
Gerçek değer dönüşümü değerler girildikten hemen sonra gerçekleşir. Daha önce bir
referans harekete gerek yoktur. Harici enkoderi de aynı şekilde P947 Hiperface® Offset
(X14) etkiler.
Uyarı:
Hiperface® enkoderli bir tahrik sisteminin referans hareketinde, ayarlanmış olan gerçek
kaynak pozisyonuna bağlı olarak, P905 referans hareket ile 
P905 Hiperface® Offset X15 pozisyonları kaymaları yeniden hesaplanır ve önceki
değerin üzerine yazılır.
Geçerli durum:
• P905 = Enkoder değeri – P900
Uyarı:
Hiperface® Offset bir Modulo ekseninin gerçek konum değeri ModActPos H455'e
referanslamak için kullanılamaz. Bu durumda P903 Referans tipi = 5 kullanılmalıdır.
El Kitabı – IPOSplus®
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9.3 P91_IPOS hareket parametreleri
P910 X 
denetleyici 
kazancı

IPOSplus® konum denetleme devresinin P kontrolü için ayar değeri. MOVITOOLS®

devreye alma işlevi ile P210 (tutma kontrolü P kazancı) ve P910 girilen değerlerden
hesaplanır ve aynı değere ayarlanır. Daha sonra ise, birbirlerinden bağımsız olarak
değiştirilebilir.
Ayar aralığı: 0 ... 0,5 ... 32

P911/912 
pozisyon-
landırma 
rampası 1/2

Pozisyonlandırma süresince kullanılan rampa ayar değeri. Hızlanma ve yavaşlama için,
P916 Rampa şekli SİNÜS ve KARE'de daima aynı rampa (Pozisyonlandırma rampası
1) kullanılır. Rampa şekli DOĞRUSAL olarak ayarlandığında, yavaşlama P917 Rampa
modu'na göre ayarlanır.
Verilen rampa süresi daima 3000 d/d hız değişimine göre verilir.
Ayar aralığı: 0,01 s ... 1,0 s ... 20,0 s

P913 SAĞA 
hareket hızı

Sağa pozisyonlandırma hızı. Hareket hızı devir/dakika olarak verilir ve motorun
maksimum hızını geçmemelidir.
Ayar aralığı: 0/dak ... 1500/dak ... 5000/dak

P914 SOLA 
hareket hızı

Sola pozisyonlandırma hızı. Hareket hızı devir/dakika olarak verilir ve motorun
maksimum hızını geçmemelidir.
Ayar aralığı: 0/dak ... 1500/dak ... 5000/dak

Dönme yönü Dönme yönü, motor miline doğru bakıldığında geçerlidir. Saat yönünde sağa doğru ve
saatin aksi yönde ise sola doğru demektir. Bu tanımlama P350 ve P351 Dönme yönü
değiştirme parametreleri ile ters çevrilebilir.

Kayma hatalarını önlemek için, 913 numaralı parametre daima 302 numaralı
parametreden daha küçük olarak ayarlanmalıdır /pozisyon kontrolü için ayar rezervi).

Kayma hatalarını önlemek için, 914 numaralı parametre daima 302 numaralı
parametreden daha küçük olarak ayarlanmalıdır /pozisyon kontrolü için ayar rezervi).
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P915 Hız ileri 
besleme

Parametre P915 sadece "DOĞRUSAL" rampa şekli ayarlandığında geçerlidir
(P916)! Bu işlev SİNÜS ve KARE rampa şekillerinde etkin değildir.
Sadece düşük gerginlikteki (devreye alma ayarı < 0,7) bir hız kontrol devresinde
(n-controller P kazancı (P200) ve n controller zaman sabiti (P201) ayarları) bir hız ön
kontrolü P915 ile daha yumuşak bir hızlanma ayarlanabilir. Bunun için P915 % 100’den
daha düşük olarak ayarlanmalıdır. Burada % 100’den daha düşük ayarlandığında,
pozisyonlandırmada istenen ve gerçek pozisyonlar arasında daha büyük bir mesafe
oluşur (kayma mesafesi).
Bu şekilde hızlanmanın başında ve sonunda daha "yumuşak" bir geçiş elde edilir.

Ayar aralığı: – % 200 ... +% 100  ... +% 200 
Anlamlı kullanma aralığı: + % 50 ... +% 100 

 Tablo 3: Hız ön kontrolünün özellikleri

İstenen kontrol 
davranışı

Hız ön kontrolü Avantajı Dezavantajı

Minimum ofset 
mesafesi ile 
pozisyonlandırma

% 100 • Minimum hareket 
süresi

• Daha az kayma 
mesafesi

• Blok şeklinde tork 
eğrisi

• Hedef pozisyona sert 
bir varış

Hedef pozisyona 
yumuşak bir varış

% 50 ... % 80 • Hedefe yumuşak bir 
şekilde erişme

• Daha büyük kayma 
mesafesi

• Pozisyonlandırma 
daha uzun sürer

P203 Hızlanma Ön Kontrol Filtresi parametresi de aynı etkiyi gösterir, fakat istenen hız
kontrol değeri pozisyon kontrolü rampa jeneratörü tarafından belirlendiğinden, kayma
mesafesinin daha da büyümesine sebep olmaz.

06016AXX
Resim 22: P915 parametresinin etkileri (hız ön kontrolü)

v

100 %

< 100 %
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P916 Rampa şekli Pozisyonlandırma rampasının şekli bu parametre ile tespit edilir. Bu değer,
pozisyonlandırma esnasında hızı ve ivmeyi etkiler. Tahrik ünitesi SARSINTI LİMİTLİ
rampa şeklini destekliyorsa, bu durum dahili rampa jeneratörlü pozisyonlandırma
işlemlerinde daima tercih edilmelidir.

Rampa şekli Pozisyonlandırma davranışı Uygulamalar

DOĞRUSAL Hız eğrisi
Hız eğrisi doğrusaldır ve 
pozisyonlandırma rampaları ve 
pozisyonlandırma hızı ile belirlenir 
(Trapez).
Hızlanma eğrisi
Hızlanma eğrisi ve böylece tork eğrisi de, 
blok şeklindedir (sarsıntılı yük). 
Hızlanma ön kontrolü filtresi parametresi 
P203 ile sarsıntı sınırlandırılabilir, fakat 
daha büyük değerlerde hedef pozisyona 
"sürüngen" hızla yaklaşır.
P915 Hız ön kontrolü parametresi ile 
pozisyon rampası daha da 
yumuşatılabilir.

• Çok esnek olmayan ve dinamik 
kaliteleri düşük olan tahrik hatları için.

• Hızlı rampalarla hızlı 
pozisyonlandırma işlemleri. Hareket 
ettirilen mallar sarsıntı (ani tork 
yükselmesi) ile çok fazla yük altında 
kalır. Yumuşak kütleleri ve sıvıları 
taşımak için uygun değildir (örn. şişe 
dolum tesisleri).

SİNÜS Hız eğrisi
Hız eğrisi sinus2 benzeridir ve 
pozisyonlandırma rampası ve 
pozisyonlandırma hızı ile belirlenir.
Hızlanma eğrisi
Hızlanma eğrisi sinüs şeklindedir. 
Rampanın başında ve sonunda hızlanma 
değeri doğrusal bir rampadan daha 
düşüktür.
Doğrusal rampa ile aynı rampa 
süresinde, orta bölgede yakl. 1,55 kat 
daha yüksek bir hızlanma oluşur.
Kalkışta sarsıntı sınırlandırması yoktur.

• Dinamik ve esnek tahrik hatlarında 
hızlı pozisyonlandırma.

Hızlanma ve böylece tork gereksinimi 
doğrusal rampaya göre yakl. % 55 daha 
fazla. Projelendirmede motorun ve 
frekans çeviricinin yeterli tork değerine 
sahip olmalarını dikkate alın (kayma 
hataları tehlikesi).

KARE Hız eğrisi
Hız eğrisi rampanın başlangıcında ve 
sonunda kare şeklindedir ve 
pozisyonlandırma rampası ve 
pozisyonlandırma hızı ile belirlenir.
Hızlanma eğrisi
Hızlanma eğrisi trapez şeklindedir. Bu 
sebepten sarsılma DOĞRUSAL'dan 
daha azdır. Bu rampa şekli tork 
gereksinimi ile yumuşak rampa profili 
arasında bir çözümdür.
Kalkışta sarsıntı sınırlandırması yoktur.

• Dinamik ve esnek tahrik hatlarında 
hızlı pozisyonlandırma.

Hızlanma ve böylece tork gereksinimi 
doğrusal rampaya göre yakl. % 33 daha 
fazla. Projelendirmede motorun ve 
frekans çeviricinin yeterli tork değerine 
sahip olmalarını dikkate alın (kayma 
hataları tehlikesi).

BUS RAMPASI H499 SetpPosBus istenen pozisyon 
değeri her 5 msn'de bir harici bir kontrol 
ünitesi tarafından tanımlanır. Bu değer 
1 msn aralıklarla hassas bir şekilde 
enterpole edilir ve pozisyon kontrolünün 
istenen değerini belirler.

Bir master kontrol ünitesi ile çalıştırma.

n

n
POS

a

100 %

t

t

P911 P912

P203

n

n
POS

a

155 %

t

t

P911 P911

n

n
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a
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t

t
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P917 Rampa 
modu

Bu parametre ile DOĞRUSAL ve SARSINTI SINIRLAMALI rampa şekillerinde P912
Pozisyonlandırma rampası 2'nin nasıl kullanılacağı belirlenir.
P917 = 0 (Mod 1)
P912 Pozisyonlandırma rampası 2 sadece hedef pozisyona doğrudan hareket etmek
için kullanılır, diğer tüm hız değişimleri P911 pozisyonlandırma rampası ile
gerçekleştirilir.
P917 = 1 (Mod 2) = Hızlanma ve yavaşlama rampalarının ayrılması
Tahrik ünitesi daha hızlı hareket ettiğinde bir hızlanmadan, daha yavaş hareket ettiğinde
ise, bir yavaşlamadan bahsedilir. Hızlanma işlemlerinde Rampa 1 ve frenleme
işlemlerinde ise Rampa 2 kullanılır.
Basit bir pozisyonlandırma işleminde (durma konumundan), pozisyonlandırma
esnasında hareket verilerinin değiştirilmediği durumlarda, P917 parametresinin
"RampaModuLineer" ayarına bağlı olmadan bir hareket oluşur.

SARSINTI SINIRLAMALI P916 Sarsıntı sınırlaması doğrusal 
rampa prensibine dayanır. Sarsıntı 
sınırlamada, sarsıntının sınırlanması için, 
tork değeri ve böylece hızlanma trapez 
şeklinde oluşur. Sarsıntı sınırlama ile 
zaman içerisinde tork doğrusal olarak 
oluşturulur ve bu durum maksimum 
değere erişilene kadar devam eder. Tork 
yine aynı şekilde zaman içerisinde tekrar 
sıfıra kadar düşer. Bu sayede, sistemdeki 
titreşimler sanal olarak önlenebilir. Ayar 
aralığı olarak  0.005 sn ile 2 sn (P933) 
arasında bir değer seçilebilir. 
Pozisyonlandırma süresi doğrusal 
rampaya göre tj değerinde bir sarsıntı 
süresi kadar uzar.
Hızlanma ve böylece tork doğrusal 
rampaya göre değişmez.

DOĞRUSAL, SİNÜS veya KARE rampa 
şekillerinin kullanılabileceği tüm 
uygulamalar.

ELEKTRONİK KAM Teknoloji işlevi "Elektronik Kam" etkinleştirilir.

I SENKRON ÇALIŞMA Teknoloji işlevi "Elektronik Senkron Çalışma" ekinleştirilir.

Rampa şekli Pozisyonlandırma davranışı Uygulamalar

n

n
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a
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Fakat pozisyonlandırma esnasında, örn. doğrudan hedefe ulaştıracak bir fren
rampasında, bir hareket parametresi (örn. yeni bir hedef) verilirse, aşağıdaki
diyagramlarda gösterilen belirli bir fark oluşur.

52719AXX
Resim 23: P917 Rampa modu
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9.4 P92_IPOS denetimleri
P920 / P921 
Yazılım limit 
anahtarları

Yazılım limit anahtarları hareket alanının sınırlarını belirleyerek, ekstra bir güvenlik
işlevini yerine getirirler. Hedef pozisyonları (H492) yazılım limit anahtarlarının dışında
olan hareket komutları yerine getirilmez. Bu anahtarlar pozisyonların gerçek değerlerini
değil, istenen değerlerini denetlerler. Yazılım limit anahtarları bir referans hareket
gerçekleştirdikten sonra etkinleşir. 
Hareket halindeki bir tahrik ünitesinde Acil Stop rampasında fren uygulanır. Her iki
durumda da bir arıza mesajı (F78, IPOS SW-Limit anahtar) oluşturulur. Burada hata
yanıtı olarak Acil Stop ve son kat "inhibit" gerçekleşir. Bir reset gerçekleştirilmelidir.
Reset işlemi:
• "Reset girişinde" 1 sinyali
• Şebeke KAPALI / AÇIK (24 V yedekleme modu yok)
• SHELL üzerinden manuel reset  ("Parametre" / "Manuel Reset").
• IPOSplus® kontrol kelimesi (Sistem değişkeni H484) üzerinden reset
• Fieldbus üzerinden reset

Devre dışı bırakma Parametre P920 = 0 ve P921 = 0 girildiğinde, yazılım limit anahtarları devre dışı bırakılır
(örn. sonsuz hareket için).

P920 SAĞ SW 
limit anahtarı

Sağa hareket yönünü sınırlandırır. Değer uygulayıcı birimi olarak verilir. Yazılım limit
anahtarları sadece tahrik ünitesi referanslandığında denetlenir. Sağ veya sol limit
anahtara 0 değeri verildiğinde, denetleme gerçekleşmez.
Ayar aralığı: – 231 ... 0 uygulayıcı birimi ... 231 – 1 artırım 
P920 ile H496 aynıdır.

P921 SOL SW 
limit anahtarı

Sola hareket yönünü sınırlandırır. Değer uygulayıcı birimi olarak verilir. Yazılım limit
anahtarları sadece tahrik ünitesi referanslandığında denetlenir. Sağ veya sol limit
anahtara 0 değeri verildiğinde, denetleme gerçekleşmez.
Ayar aralığı: – 231 ... 0 uygulayıcı birimi ... 231 – 1 artırım
P921 ile H497 aynıdır.

F78 (IPOS SW-Limit anahtarı) resetlendikten sonra, referans noktası tanımlanmamış
sayılır. Yazılım limit anahtarları tahrik ünitesi yeniden referanslandıktan sonra etkinleşir.
P941 Gerçek değer kaynağı mutlak değer enkoderi DIP olarak ayarlandı ise veya bir
Hiperface® 'li motor enkoderi kullanılıyorsa, bunlar referans hareket olmadan da derhal
etkindir.
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P922 Pozisyon 
penceresi

Pozisyon penceresi ile bir hareket veya durma komutunun (GOx veya ASTOP TARGET
POSITION) hedef konumunun (H492) önünde ve arkasında kalan bir yol aralığını
tanımlanır. Gerçek pozisyon değeri ile hedep pozisyon arasındaki fark, pozisyon
penceresinden daha az ise, "IPOS POZİSYONDA" mesajı verilir. Bu sinyal dijital bir
çıkış üzerinden verilir. Bu çıkış "IPOS POZİSYONDA" olarak ayarlanmalı veya sistem
değişkeni H473 Durum kelimesi / Bit 19 olmalıdır. MOVIDRIVE® A'da "IPOS
IPOZİSYONDA" sinyali yeni bir hareket komutu ile derhal resetlenir. MOVIDRIVE® B'de
"IPOS POZİSYONDA" sinyali sadece bir _GoAbs () komutu ile derhal, diğer durumlarda
ise 1 msn sonra resetlenir.
Çalışma modu IPOS ile etkin olduğu sürece, pozisyon penceresi daima denetilir (P700).
Pozisyon penceresinin büyüklüğü pozisyonlandırma hassasiyetini etkilemez.
Ayar aralığı:  0 ... 50 ... 215 – 1 artırım

P922 ile H493 aynıdır.

P923 Kayma 
hatası penceresi

Kayma hatası penceresi ile o andaki istenen pozisyon (bu pozisyon rampa üreteci
tarafından her 1 msn'de bir yeniden verilir) ile gerçek pozisyon arasında izin verilen
maksimum farkı tanımlar. Ayarlanmış olan değer aşıldığında, F42 (kayma hatası)
tetiklenir. F42'ye verilecek yanıt, P834 "KAYMA HATASI YANITI" parametresi
üzerinden ayarlanabilir.
Devre dışı bırakma: Kayma hatası denetimi P923 kayma hatası penceresi = 0 ile devre
dışı bırakılır.
Ayar aralığı: 0 ... 5000 ... 231 – 1 artırım 

P923 ile H494 aynıdır.

9.5 P93x IPOS özel fonksiyonları
P930 Override Overide işlevi ile, pozisyonlandırma işlemlerindeki gerçek hareket hızları,

programlanmış olan hıza göre % 0 ile % 150 arasında değiştirilebilir. Burada sadece
analog giriş kullanılabilir, bu durumda % 0 -150  0 ... 10 V'ye eşittir. Maksimum hız değeri
her durumda 
 P302 Maksimum hız 1 / 
 P312 Maksimum hız 2 ile sınırlandırılır.
Ayar aralığı: AÇIK / KAPALI

Modulo işlevi aktif ise, artırım birimi IPOSplus® enkoderine (örn. motor enkoderi) göredir,
H455 ModActPos'a göre değildir.

Modulo işlevi aktif ise, artırım birimi IPOSplus® enkoderine (örn. motor enkoderi) göredir,
H455 ModActPos'a göre değildir.
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P931 IPOS CTRL 
Word Görev 1

IPOS CTRL Word Görev 1 SHELL'de değil, sadece operatör paneli DBG'de görünür.
Ayar aralığı: START / STOP / DUR
P931 çalışma esnasında "DUR" konumuna getirilebilir, bu durumda tüm görevler
durdurulur. P931 çalışma esnasında "STOP" konumuna getirilebilir, bu durumda sadece
Görev 1 durdurulur, Görev 2 ve Görev 3 devam eder.

P932 IPOS CTRL 
Word Görev 2

IPOS CTRL Word Görev 2 SHELL'de değil, sadece operatör paneli DBG'de görünür.
Sadece, gösterge parametreleri DBG ile ayarlanamaz.
Gösterge aralığı: START / STOP
P932 sadece bir gösterge parametresidir ve Görev 2'nin çalışıp çalışmadığını
sorgulamak için kullanılır (olası gösterge değerleri (Start / Stop).

P933 Sarsıntı 
süresi

Sarsıntı süresi sadece P916 = SARSINTI SINIRL. ile etkinleştirilebilir. Burada, P911 ve
P912 Pozisyonlandırma rampası ile ayarlanmış olan hızlanma değerine erişilecek süre
verilir.
Sarsılma süresi, pozisyonlandırma rampasının sınır değerine erişilecek kadar kısa ise,
pozisyonlandırma süresi doğrusal rampaya göre, bu sarsıntı süresi kadar uzar (bkz.
P916 Rampa şekli).
Ayar aralığı: 0,005 ... 2 s

P938 Görev 1 hızı Sadece MOVIDRIVE® B.
Ayar aralığı: 0 ... 9 komut / msn
Görev 1 için standart değer 1 komut/msn. P938 ile hız 9 komut/msn'ye yükseltilebilir. Hız
yükseltme kaynakları P938 ile P939 arasında paylaşılır.
Örnek: P938 = 1: Görev 1 bir msn'de 2 komutla yerine getirilir.

P939 Görev 2 hızı Sadece MOVIDRIVE® B.
Ayar aralığı: 0 ... 9 komut / msn
Görev 2 için standart değer 2 komut/msn. P939 ile hız 9 komut/msn'ye yükseltilebilir. Hız
yükseltme kaynakları P939 ile P938 arasında paylaşılır.
Örnek: P939 = 1: Görev 2 bir msn'de 3 komutla yerine getirilir.

n

n
POS

t

t

n

n
POS

a

100 %

t
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9.6 P94x IPOS enkoderi
P940 IPOS 
değişkenlerini 
düzenleme

IPOS değişkenlerini düzenleme sadece operatör paneli DBG'de görünür, SHELL'de
görünmez.
Ayar aralığı: AÇIK / KAPALI
P940 = "AÇIK" olarak ayarlandığında, IPOS değişkenlerini değiştirebilirsiniz.

P941 Gerçek 
pozisyon kaynağı

Ayar aralığı: Motor enkoderi (X15) / Harici enkoder (X14) / Mutlak değer enkoderi (DIP)
IPOSplus® pozisyonlandırmasının hangi enkoder göre olduğunu belirtir.

P942 / P943 
Enkoder payı / 
paydası

Ayar aralığı: 1 ... 32767
P942, P943 ve P955 parametreleri ile SSI mutlak değer enkoderlerinde veya P944 ile
harici enkoderlerde rampa jeneratörü ve kontrol devresi için, motor enkoderinin artımları
harici enkoderin pozisyon artımları ile dengelenir.
Böylece pratikte, fiziksel çözünürlülük, motor ile mekanik besleme sabiti (örn. harici bir
artırımlı doğrusal enkoderde) ile motor enkoderi arasındaki mekanik aktarım oranı
ayarlanır.
Bölüm H509 veya H510 oluştuktan sonra etkindir.

Örnek 1 Motor enkoderi: 1024 çizgi / harici enkoder 512 çizgi
Motor - enkoder mekanik transmisyon oranı: 1 : 1
1. çözüm (önerilir): P942 = 1 / P 943 = 1 / P944 = x2
Bir motor devri içerisindeki değerler:
H511 = 0, 1, 2 ... 4095, 4096
H510 = 0, 2, 4 ... 4094, 4096
2. çözüm (> 20 sn olan rampalarda ve yüksek motor hızlarında önerilmez): 
P 942 = 2 / P943 = 1 / P944 = x1
Bir motor devri içerisindeki değerler:
H511 = 0, 1, 2 ... 4095, 4096
H510 = 0, 1, 2 ... 2047, 2048

Px = Enkoderin ham pozisyon değeri
Pact= Rampa jeneratörünün ve konum kontrolünün gerçek pozisyon değeri
P941 = Gerçek pozisyon kaynağı
P942 = Enkoder payı
P943 = Enkoder paydası
P944 = Harici enkoderde enkoder ölçeklendirme
P953 = Pozisyon kayması
P954 = Sıfır nokta kayması
P955 = Enkoder ölçeklendirme DIP
H509 = Değişkendeki mutlak değer enkoderi gerçek değeri
H510 = Değişkendeki harici enkoder gerçek değeri
H511 = Değişkendeki motor enkoderi gerçek değeri

ABS

EXT

Pact

Px

P943

P944 

P955

P942

H511

P941

H509

H510

DIP

P953

P954
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Örnek 2 Motor enkoderi: 1024 çizgi / harici enkoder 1024 çizgi
Motor - enkoder mekanik transmisyon oranı: 4 devir : 3 devir
1. çözüm (önerilir): P942 = 4 / P943 = 3 / P944 = x1
Bir motor devri içerisindeki değerler:
H511 = 0, 1, 2 ... 4095, 4096
H510 = 0, 1, 2 ... 3072
2. çözüm (> 20 sn olan rampalarda ve yüksek motor hızlarında önerilmez): 
P942 = 1 / P943 = 3 / P944 = x4
Bir motor devri içerisindeki değerler:
H511 = 0, 1, 2 ... 4095, 4096
H510 = 0, 4, 8 ... 12288

Parametrelerin 
hesaplanması

Transmisyon oranı veya çözünürlülüğü bilinmeyen parametrelerin tespiti veya kontrol
edilmesi için yapılması gerekenler:
• Önce P944 veya P955'i tespit edin (ilgili parametrelere bakın).
• H509 veya H510 ve H511 güncel motor pozisyonu değişkenlerinin değerlerini not

edin.
• Tahrik sistemini yaklaşık 30 000 artırım (H511) hareket ettirin.
• Not aldığınız ve yeni değer arasındaki farkı hesaplayın:

– H509 eski – H509 yeni = H509 fark (H510 eski – H510 yeni = H510 fark)
– H511 eski – H511 yeni = H511 fark

• Bu farklar 32 767 (215  –1) değerinden daha büyük olmamalıdır. Büyük değerler elde
edildiğinde, her iki farkı da aynı sayıya bölerek daha küçük bir değer hesaplayın veya
işlemi mesafeyi kısaltarak tekrarlayın.

• H511 farkını P942 Enkoder faktörü payına ve H509 farkını P943 Enkoder faktörü
paydasına kaydedin.

Bu ayar aşağıdaki işlevleri yerine getirir:
• İki değerin birbirlerine olasılığı kontrol edilir (Hata mesajı F95, Olasılık hatası).
• Pozisyonlandırma rampaları ve pozisyonlandırma hızı ikinci enkoder doğru olarak

ayarlanır.
• Devreye alma değerleri doğru olarak değerlendirilir. Örneğin bunlar:

– n ön kontrol
– M ön kontrol
– Filtre
– P oranı

Ayarın tam olmaması pozisyonlandırma rampaları ile pozisyonlandırma hızı arasında
fark oluşturur  Bu durumda F95 Olasılık hatası veya F08 n denetimi hatası oluşturabilir.
DIP'de P942 ve P943 SHELL devreye alınırken hesaplanır.
El Kitabı – IPOSplus®
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P944 Harici 
enkoder 
ölçeklendirme

Bu parametre harici enkoderin ham pozisyon verilerini H510 değişkenine kopyalamadan
önce artırır.
Ayar aralığı: ×1 / ×2 / ×4 / ×8 / ×16 / ×32 / ×64
Motor enkoderi ile harici enkoderin mesafe çözünürlülüklerinin değerleri bu parametre
ile ayarlanır. Bu parametre, motor enkoderi ile harici enkoder arasındaki yol bilgisi oranı
"1" değerine mümkün olduğu kadar yakın olacak şekilde ayarlanır. Önce parametreyi
"x1"e ayarlayın. Bunun için H510 ve H511 değişkenlerinin değerlerini not alın.
Tahrik sistemini yaklaşık 1 000 artırım (H511) hareket ettirin. Gerçek değerlerle not
alınan değerler arasındaki farkları hesaplayın ve elde edilen değerleri birbirlerine bölün.
P944 Enkoder ölçeklendirme parametresinin değerini hesaplanan Q değerine en yakın
olan değere ayarlayın.
Dikkat: Enkoder ölçeklendirme P900 Referans ofset, P942 Enkode r faktörü payı ve
P943 Enkoder faktörü paydası ile P92x IPOS denetimleri parametre grubunu doğrudan
etkiler. Harici enkoder kullanıldığında ayrıca, IPOSplus® programının tüm pozisyonları
da uyarlanmalıdır. Enkoder ölçeği değiştiğinde, her defasında bu parametreler yeniden
ayarlanmalıdır!
Uyarı: Örneğin, faktör olarak x2 ayarlandığında, P941 = HARİCİ ENKODER'de IPOS ile
sadece 0, 2, 4, 6 ... artırım pozisyonlandırılabilir (ayrıca, bkz. P942 / P943).

P945 Senkron 
enkoder tipi (X14)

Burada harici enkoder tipini girin. Mümkün olan enkoder tipleri (frekans çeviriciye bağlı
olarak):
• TTL: Dijital, dikdörtgen çıkış sinyalli enkoder (TTL seviyesi 0 V, 5 V)
• SIN / COS: Analog, sinüs şeklinde çıkış sinyalli enkoder (1 VSS)
• HTL (MDxB’de izin verilmez): Dijital, dikdörtgen çıkış sinyalli enkoder (HTL seviyesi

0 V, 24 V)
• HIPERFACE: Hiperface® arabirimli enkoder / tek veya çok turlu mutlak değer

enkoderi

P946 Senkron 
enkoder sayma 
yönü (X14)

Ayar aralığı: NORMAL / INVERT
Senkron enkoderin sayma yönünü tespit eder. Ayar, senkron enkoder (X14) ile motor
enkoderinin (X15) sayma yönünün aynı olacağı şekilde yapılmalıdır.

SEW enkoderi tipi Devreye alma parametresi enkoder tipi / enkoder çözünürlülüğü

ES1S / ES2S / EV1S SİNÜS ENKODER / 1024

ES1R / ES2R / EV1R ARTIM. ENKODER TTL / 1024

ES1T1) / ES2T1) / EV1T1)

1) sadece DWI11A üzerinden

ARTIM. ENKODER TTL / 1024

ES1C / ES2C / EV1C
(MDxB'de izin verilmez)

ARTIM. ENKODER HTL / 1024

AV1H / AS1H / ES1H / EV1H HIPERFACE
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P947 Hiperface 
Offset X14

Ayar aralığı: –(231–1) ... 0 ... 231–1
Bu parametre ile bir Hiperface® enkoder deharici bir enkoderin sıfır noktası belirlenir.
Bu parametre kullanıldığında,  makine sıfır noktası referans hareket yapılmadan
belirlenir. Bunun için enkoder değerine ofset eklenir veya çıkartılır.
• P947 Hiperface® Offset X14 harici enkoderin gerçek pozisyonunu etkiler H510. 

H510 = Enkoder değeri – P947
Gerçek değer dönüşümü değerler girildikten hemen sonra gerçekleşir. Daha önce bir
referans harekete gerek yoktur.
Uyarı:
Hiperface® enkoderli bir tahrik sisteminin referans hareketinde, P941 Gerçek pozisyon
kaynağı = HARİCİ ENKODER'de Hiperface® Offset P947 yeniden hesaplanır ve önceki
değerin üzerine yazılır.
P960 Modulo işlevi = KAPALI için:
• P947 = Enkoder değeri – P900
Modulo fonksiyonu aktif ise, P900 ayarlanmış olan yük artırımlarına göredir (bkz. "P96x
IPOS Modulo işlevi").

9.7 P95x DIP
DIP parametreleri "Mutlak değer enkoder kartı DIP11B ve bir mutlak değer enkoderi ile
pozisyonlandırma" el kitabında ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. DIP BG0 ile birlikte
kullanılamaz.

P950 enkoderi tipi DIP11'e (X62) bağlı olan SSI mutlak değer enkoderi seçilir. Bellenim ve DIP versiyonu
.15'ten itibaren MOVIDRIVE® A'da desteklenen enkoder sistemleri:
• ENKODER YOK / İşlev kapatıldı
• VISOLUX EDM / Lazer mesafe ölçme aleti
• T&R CE65, CE100 MSSI / Döner enkoder
• T&R LE100 / Lazer mesafe ölçme aleti
• T&R LA66K / Doğrusal mesafe sensörü
• AV1Y / ROQ424 / Döner sensör
• STEGMANN AG100 MSSI / Döner sensör
• SICK DME-3000-111 / Lazer mesafe ölçüm cihazı
• STAHLWCS2-LS311 / Metal metre
• SICK ATM60 / ATM90 / Döner enkoder
• STEGMANN AG 626 / Döner enkoder
• IVO GM401 / Döner enkoder
• STAHL WCS3 / Metal metre
• LEUZE OMS1 / Lazer mesafe ölçme aleti
• T&R ZE 65M / Döner enkoder
• LEUZE BPS37 / Barkod metre
El Kitabı – IPOSplus®
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P951 Sayma yönü Ayar aralığı: NORMAL / INVERT
Mutlak değer enkoderinin sayma yönünü tespit eder. Ayar, motor enkoderi (X15) ile
mutlak değer enkoderinin (X62) sayma yönlerinin aynı olacağı şekilde yapılmalıdır.

P952 Çevrim 
frekansı

Ayar aralığı: % 1 ... 200 
Enkoderden frekans çeviriciye aktarılacak bilgilerin çevrim frekansını tespit eder.
Çevrim frekansı = % 100, kablo uzunluğu 100 m’ye göre verilen nominal frekansa eşittir.

P953 Pozisyon 
kayması

Ayar aralığı: –(231 –1) ... 0 ... 231 –1
Bu parametre ile enkoderin çalışma alanı tesisin çalışma alanına göre ayarlanır.
P953 pozisyon ofseti sadece döner enkoderlerde ayarlanmalıdır, diğer enkoderlerde 0
olarak ayarlanmalıdır. 
Bu parametre ile mutlak değer enkoderinin pozisyon atlaması çalışma alanının dışında
bir yere taşınır. Tahrik ünitesini yaklaşık olarak çalışma alanının ortasında bir yere
sürün.
H509 ACT.POS.ABS değişkeninin değerini okuyarak P953 Pozisyon kayması
parametresine aşağıdaki değeri kaydedin: P953 = Değişken H509 – 0. 5 x tespit aralığı.
Uyarı: Referans hareket başarı ile tamamlandıktan sonra, pozisyon değeri otomatik
olarak yeniden hesaplanır ve eskisinin üzerine yazılır.

P954 Sıfır nokta 
kayması

Ayar aralığı: –(231 –1) ... 0 ... 231 –1
Sıfır noktası kayması ile belirli bir pozisyona istenen bir değer verilir. Verilecek değer
aralığı pozitif ve negatif değerler olabilir. Burada dikkat edilmesi gereken maksimum
parametre değerinin aşılmamasıdır. Burada sınır aralığı (231) ile mutlak değer
enkoderinin değer aralığı tarafından belirlenir. Tahrik sistemini bilinen bir pozisyona
hareket ettirin. H509 ACT.POS.ABS değişkeninin değerini okuyarak P954 Sıfır noktası
kayması parametresine aşağıdaki değeri kaydedin: P954 = Değişken H509 - istenen
değer.
İstenen değer aktüel pozisyonun gösterge değeridir.

P955 Enkoder 
ölçeklendirme

Ayar aralığı: ×1 / ×2 / ×4 / ×8 / ×16 / ×32 / ×64
Bu parametre DIP mutlak değer enkoderinin değerini H509 değişkenine kopyalamadan
önce artırır. Bu parametre P953 Pozisyon kayması ve P954 Sıfır noktası kayması
parametrelerini de etkiler.
Bu parametre, motor enkoderi ile mutlak değer enkoderi arasındaki yol bilgisi oranı "1"
değerine mümkün olduğu kadar yakın olacak şekilde ayarlanır.
Bir motor enkoderi mevcut değilse, bu parametre anlamsızdır.

Enkoder ölçeklendirme P953 Çalışma alanı, P954 Sıfır noktası kayması, P942 Enkoder
faktörü payı, P943 Enkoder faktörü paydası ve P92x IPOS denetimini de doğrudan
etkiler. Enkoder ölçeği değiştiğinde, her defasında bu parametreler yeniden
ayarlanmalıdır.
I
P

P6..

P60.

P600
El Kitabı – IPOSplus®



9IPOSplus® parametreleri
P96x IPOSplus® Modulo fonksiyonu
9.8 P96x IPOSplus® Modulo fonksiyonu
IPOSplus® Modulo fonksiyonu zincirli konveyörlerde veya döner tablalarda olduğu gibi,
sonsuz pozisyonlandırma için kullanılır. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler için IPOSplus®

El Kitabı'nın Pozisyon Tespiti ve Pozisyonlandırma / Modulo Fonksiyonu bölümüne
bakınız.

P960 Modulo 
fonksiyonu

• KAPALI: Modulo fonksiyonu kapanır.
• KISA: "Kısa yol" Modulo fonksiyonu etkin. Tahrik ünitesi gerçek pozisyondan hedef

pozisyona en kısa yoldan gider. Her iki dönme yönü de mümkündür.
• SAĞ: Modulo fonksiyonu "Sağa" etkin. Bu yol uzun olsa dahi, tahrik ünitesi gerçek

pozisyondan hedef pozisyona "Sağ" dönme yönü le hareket eder. Dönme yönü
"Sola" mümkün değildir.

• SOL: Modulo fonksiyonu "Sola" etkin. Bu yol uzun olsa dahi, tahrik ünitesi gerçek
pozisyondan hedef pozisyona "Sol" dönme yönü ile hareket eder. Dönme yönü
"Sağa" mümkün değildir.

Redüksiyon 
oranı i

SEW redüktörlerinin redüksiyon oranları tip etiketinde virgülden sonra 2 basamağa
kadar verilir. Bu durumda, tam diş oranını SEW'den öğrenebilir veya değeri elektronik
tip etiketinden okuyabilirsiniz (sadece Hiperface® için).
Örnek: K37CM71S ... iges = 24,99 için diş sayısı oranı 9021 / 361. P961 = 9021 / P962
= 361.

P961 Modulo payı Ayar aralığı: 0 ... 231

Redüktörün ve ara dişlinin diş sayısı girilerek redüktör simülasyonu gerçekleştirilir.
Modulo payı = Redüktör i payı × Ara dişli i payı

P962 Modulo 
paydası

Ayar aralığı: 0 ... 231

Redüktörün ve ara dişlinin diş sayısı girilerek redüktör simülasyonu gerçekleştirilir.
Modulo paydası = Redüktör i paydası × Ara dişli i paydası

 P963 Modulo 
enkoder 
çözünürlüğü

Ayar aralığı: 0 ... 4096 ... 20 000
Seçilen IPOSplus® enkoder sisteminin çözünürlülüğü (artımsal).
Motor enkoderine pozisyonlandırıldığında, IPOSplus® enkoder çözünürlülüğü için 4096
artırım girin (enkoder çözünürlülüğünün 512 ile 2048 arasında olması şarttır).
Modulo fonksiyonunu kullanabilmek için, P963 × P961 < 231 olmalıdır (Modulo
fonksiyonu bölümüne de bakınız).
El Kitabı – IPOSplus®
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10 Compiler – Editör
10.1 Teknik özellikler

• Entegre edilmiş IPOSplus® pozisyonlandırma ve akış kontrolü. IPOSplus® cihazları
için ayrıca bir donanım gerekmez.

• Yüksek bir dilde program hazırlama
• Sembolik değişken adları 
• Başka projelerde de kullanabileceğiniz program modülleri hazırlanması olanağı 
• Anlaşılabilir, modüler ve yapısal bir programlama olanağı
• Çeşitli döngü teknikleri 
• Ön işlemci komutları kullanarak compiler kontrolü
• Standart yapılar
• Uygulayıcı tarafından tanımlanan yapılar
• Tüm sistem değişkenlerine erişebilme olanağı 
• Standart işlevler 
• Hata aramak için debugger 
• Kapsamlı yorumlama olanakları
• Windows arabirimine entegre edilmiştir 
• MOVITOOLS® yazılım paketine entegre edilmiştir 

10.2 İlk adımlar
Bu açıklamalar IPOSplus® Compiler ile program yazmak için hızlı ve kısa bir giriş olarak
sunulmaktadır. Bölüm boyunca adım adım düzenlenecek olan bir örnekle, compiler ile
programlamanın temellerini öğreneceksiniz.
Bu giriş, en önemli konuları içeren üç bölümden oluşmaktadır:

Adım 1: Bir proje hazırlanması
Bu bölümde IPOSplus® Compiler programının nasıl başlatılacağını ve nasıl yeni bir proje
hazırlanacağını öğreneceksiniz.

Adım 2: İlk IPOSplus® programı
Bu bölüm içerisinde ilk IPOSplus® programınızı hazırlayacaksınız.

Adım 3: Derleme ve IPOSplus® programının başlatılması
Bu bölümde Adım 2'de hazırladığınız programı derleyip MOVIDRIVE® cihaza
yükleyerek çalıştıracaksınız.
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Ön koşullar
Bu giriş bölümünde Windows 95, Windows 98, Windows NT veya Windows 2000 ile
Windows programları hakkında genel bilgi sahibi olduğunuz varsayılmaktadır.
Ayrıca bilgisayarınızda MOVITOOLS® 4.10 veya daha yükseği bir program paketi
kurulu olmalıdır.

Adım 1: Bir proje 
hazırlanması

Bu bölümde IPOSplus® Compiler programının nasıl başlatılacağını ve nasıl yeni bir proje
hazırlanacağını öğreneceksiniz. 

IPOSplus®-
Compiler'ın 
başlatılması

IPOSplus® Compiler MOVITOOLS®-Manager'den başlatılır. MOVITOOLS® Manager
Windows başlat menüsünde Programlar / MOVITOOLS x.xx / MT-Manager altında
çalıştırılır.

MOVIDRIVE® A'yı USS11A üzerinden ve MOVIDRIVE® B'yi UWS21A üzerinden seri bir
sıfır modem kablosu ile bilgisayarınızdaki boş bir seri arabirime bağlayın. Bu arabirimi
PC-COM grubundan seçin. Yukarıdaki resimde COM 2 arabirimi seçildi.
Baud hızı varsayılan değer olan 9600 baud'a ayarlandı. Cihazınız bir MOVIDRIVE® B
ise, baud hızını "Baudrate" alanında 57,6 kBaud olarak değiştirebilirsiniz.
MOVITOOLS®-Manager'de ayarlanmış olan baud hızı ile MOVIDRIVE® (DIP anahtar
S13) cihazdaki ayar ile aynı olmalıdır.

10453AEN
Resim 24: MOVITOOLS®-Manager
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MOVIDRIVE® ile seri arabirim üzerinden iletişim kurabilmek için, cihazın şebekeye
bağlanması veya harici 24 V ile beslenmesi gerekir.
Burada [Update] butonu ile bağlı olan tüm cihazları arayıp bu butonun üzerinde bulunan
cihaz listesinde gösterebilirsiniz. Cihazınızın listede görülmesi gerekir. Eğer
gösterilmezse, bilgisayarınızla frekans çevirici arasındaki bağlantıda bir hata var
demektir. Lütfen bu bağlantıyı kontrol ediniz.
Listede cihazınızı seçtikten sonra, ilgili adresi ayarlayıp çevrimiçi moduna geçebilirsiniz.
Şimdi [Compiler] butonuna basarak IPOSplus® Compiler programını başlatın. 

IPOSplus® arayüzü 
için genel tanım

IPOSplus® Compiler başladıktan sonra, ekranda aşağıdaki program arayüzü görünür.

53555AXX
Resim 25: Program arayüzündeki alanlar

[1] Menü çubuğu
[2] Araç çubuğu
[3] Proje penceresi
[4] Ana pencere
[5] Durum çubuğu

[1]
[2]

[3]

[4]

[5]
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Yeni bir proje 
hazırlanması

Yeni bir proje oluşturmak için, [Project] / [Create new...] menü noktasına tıklayın. Ekrana
bir iletişim kutusu gelir ve burada bazı genel proje özelliklerinin ayarlanması gerekir.

İlk satırda projenin adı bulunur. Burada proje için her zaman tanıyabileceğiniz özel bir
proje adı girin. 
İkinci satırda projenin kaydedileceği dizin görünür. Burada [Browse] butonu ile bir dizin
seçin. Dizinin zaten mevcut olması gerekir.
Burada belirtilen yolda proje adını içeren bir alt dizin oluşturulması gerekiyorsa, "Create
project subfolder" önündeki kutu işaretlenmelidir. Proje dosyası bu alt dizine kaydedilir.
Dördüncü satırda, compiler programının dosyaları hangi dizinde araması gerektiği
belirtilir. Bu dosyalar #include komutu ile kaynak metin dosyalarına eklenir. Burada,
kurulum esnasında oluşturulan varsayılan dizin bulunur, örn.: c:\programme\
sew\moviools\projects\include.
Beşinci ve altıncı satırlarda ise, MDX dosyası (IPOSplus® programının bulunduğu dosya)
ile liste dosyasının (ek program bilgilerinin bulunduğu dosya) hangi dizinlerde olduğunu
gösterir. Bu dosyaların görünebilmesi için [Extras] / [Settings] / [Compiler] menüsünde
ilgili kutular işaretlenmelidir.

10455AEN
Resim 26: Yeni bir proje oluşturulması
El Kitabı – IPOSplus®
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Girilen değerler [OK] butonu ile onaylandıktan sonra, compiler aşağıdaki adımları yerine
getirir:
• Verilen dizinde bir "Total" klasörü oluşturur (sadece "Create project subfolder" kutusu

işaretlendiğinde).
• "Total" klasöründe Total.icp adlı bir proje dosyası oluşturur.
• İletişim kutusunu kapatır.
Proje artık proje ana penceredeki proje penceresinde bir ağaç yapısı halinde görünür.

Bir sonraki adımda yeni bir kaynak metin dosyası oluşturulur ve projeye eklenir. Bunun
için [File] / [New] / [Source file...] üzerine tıklayın.
Aşağıdaki iletişim kutusu görünür:

10456AEN
Resim 27: İlk projem

10457AEN
Resim 28: "File new" iletişim kutusu
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Bu iletişim kutusunu [Yes] ile onayladığınızda, projeye yeni bir kaynak metin dosyası
eklenir. Şimdi sizden bu kaynak metin dosyası için bir isim vermeniz istenir. Burada isim
olarak sum.ipc girin. Bu ismi [Save] ile kaydettikten sonra, bir pencere daha açılır.
Programın yapısı burada tanımlanır.

Burada [Main Function] grubunda [Initialisation part] onay kutusunu seçin. İletişim
kutusundan [OK] butonu ile çıktıktan sonra, [Main] işlevi başlangıç durumuna getirme
bölümünde otomatik olarak oluşur. Kaynak metin dosyasının içeriği:

MOVIDRIVE® A için #include <const.h> komutu ve MOVIDRIVE® B için
#include <constb.h> komutu ile sistem işlevlerinin tüm argümanların tanımlandığı
bir "Header" dosyası eklenir. MOVIDRIVE® A için #include <io.h> ve MOVIDRIVE®

B için #include <iob.h> komutu ile de dijital giriş ve çıkışların tanımlarını içeren bir
dosya eklenir. Bu sabitlere ve tanımlamalara programlama esnasında doğrudan
erişilebilir.

10458AEN
Resim 29: Program yapısının tanımlanması

/*=============================================
IPOS kaynak dosyası
===============================================*/
#include <constb.h>
#include <iob.h>
/*=============================================
Ana işlev (IPOS giriş işlevi)
===============================================*/
main()
{

/*-------------------------------------
Başlangıç durumuna getirme
--------------------------------------*/
/*-------------------------------------
Ana program döngüsü
--------------------------------------*/
while(1)
{
}

}

El Kitabı – IPOSplus®
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"Main" işlevinde bir başlangıç durumuna getirme bölümü ve bir de ana program döngüsü
bulunur. Bu artık doğru ve çalışabilen programdır, fakat henüz herhangi bir işleve sahip
değildir.
Program penceresinin görünüşü:

Kaynak metinde değişiklik yaptığınızda, projeyi [File] / [Save All] ile kaydedin. Sonra da
programı [File] / [Exit] ile kapatın.

10459AEN
Resim 30: Program içeren ana program penceresi
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Adım 2: İlk 
IPOSplus® 
programı

Bu bölüm içerisinde ilk IPOSplus® programınızı hazırlayacaksınız.

IPOSplus® 
programının 
düzenlenmesi

Bilgisayarı yeniden başlatın. Proje ve sum.ipc dosyası program kapanırken açık
olduklarından, şimdi artık otomatik olarak yüklenirler.
IPOSplus® compiler'ın başka işlevlerini de tanımak için şimdi, 1'den 100'e kadar olan
sayıları toplayan bir program yazalım.
Bunun için (n + 1) × (n / 2) formülünü kullanmayalım, onun yerine sayıları tekrarlama
yöntemi ile toplayan bir döngü programlayalım.
Bu programın yapısı resimde görüldüğü gibi olmalıdır:

Durum çubuğunda "Changed" sözcüğü görülmektedir. Bu, son defa belleğe kayıttan
sonra programda değişiklik yapıldığını gösterir. Programı kaydedin. Durum çubuğunda
şimdi "stored" görünür.

10460AEN
Resim 31: Toplama programı
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Burada Syntax-Highlighting ile, anlamları farklı olan sözcükler, daha iyi anlaşılabilmeleri
içi farklı renklerde gösterilmektedir. Örneğin, compiler tarafından bilinen tüm sözcükler
(anahtar sözcükler) sarıdır. MOVIDRIVE® cihazı tarafından sunulan tüm sistem işlevleri
mavi renkli olarak işaretlenmiştir.
Programda düzenleme yapılırken ekle aracından yararlanılabilir. Fare ile sağ tıklayarak,
[Insert instruction] menü noktasını içeren bir bağlam menüsü açılır. Bu menü noktasında
ekleme aracı seçilebilir.

Ekleme aracı ile çeşitli C konstrüksiyonları, sistem işlevleri ve önceden tanımlanmış
yapıları seçebilirsiniz. Bir sistem işlevi seçildiğinde, pencerenin sağ tarafına bu işlevin
argümanları da verilmelidir. İlgili komut, imlecin kaynak metinde bulunduğu yerde [Add]
komutu ile eklenir.
Buraya _Wait işlevini ekleyebilmek için, önce sistem işlevleri listesinden _Wait işlevi
seçilmelidir. Pencerenin sağ tarafında, ilgili işleve ait argümanlar bulunur. Buraya, örnek
olarak 5000 (5000 msn için) girin.

10461AEN
Resim 32: Ekleme aracı
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Bir C konstrüksiyonu veya sistem işlevi için daha geniş bilgi almak istiyorsanız, iki
listeden birinden istediğiniz terimi seçin ve <F1> tuşuna veya [Help] butonuna basın.
Kaynak metin içinde iken, yardımı etkinleştirmek için imleci _Wait anahtar sözcüğü
üzerine getirin ve <F1> tuşuna basın.

Adım 3: Derleme 
ve programın 
başlatılması

Bu bölümde Adım 2'de hazırladığınız programı derleyip MOVIDRIVE® cihaza
yükleyerek çalıştıracaksınız.

Programın 
derlenmesi

İstenen programın frekans çevirici tarafından anlaşılabilmesi için, projenin derlenmesi
gerekmektedir. Bunun için  simgesine basın veya [Project] / [Compile] seçin.

Proje derlendikten sonra, yukarıda görünen mesaj penceresi görülür. Programda bir
hata yoksa, durum olarak OK gösterilir. Burada programın büyüklüğü de önemlidir.
Program büyüklüğü assembler kodlarında kullanılan kod sözcükleri olarak verilir.
Buradaki mutlak sayı yüzde olarak hesaplanır ve bu değer, IPOSplus® programında
kullanılan bellek kapasitesini gösterir.
Bizim programımızda derleme işlemi başarılı idi ve program 29 IPOS sözcüğü
büyüklüğünde olduğundan toplam IPOSplus® belleğinin % 0,4'ünü kullanmaktadır.
Pencereyi kapatmak için [OK] butonuna basın. 

Compiler küçük/büyük harf duyarlıdır, yani iki farklı MYVAR ve myvar değişkeni mevcut
olabilir. Türkçe karakterlere (ö, ü gibi) izin verilmez.

10462AEN
Resim 33: Derlemeden sonra ekrana gelen mesaj penceresi
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Derleme 
esnasında gelen 
hata mesajları

Programlama esnasında sözdizimi hataları oluşabileceğinden, IPOSplus® compiler
programına bir hata bildirim sistemi entegre edilmiştir. Bir hata tanındığında,
programlayıcıya hatanın oluştuğu satır gösterilir ve hatayı sınıflandıran bir hata mesajı
verilir.
Şimdi bunu bir örnekle araştıralım.
FOR döngüsünü aşağıdaki şekilde değiştirin:

Bu örnekte FOR döngüsünde üçüncü argüman eksik. Program  simgesi ile
derlendiğinde, ekranda aşağıdaki mesaj görünür:

Burada bir hata oluştuğundan ERROR durumu gösterilir. Ayrıca, hatanın oluştuğu satır,
hata sınıfı ve hata kodu da gösterilir. Hatalı program satırı kaynak dosyasında kırmızı
olarak işaretlenir.
Hatayı gidermek için [OK] düğmesine basın. Proje daha sonra yeniden derlenmelidir.
Hatayı düzeltmek için FOR döngüsünü aşağıda görüldüğü gibi değiştirin.

while(1)
{

for (H1 = 0; H1 <= 100 )
{

// Toplam oluştur
H2 = H2 + H1;
// 5 sn bekle
_Wait( 5000 );

}
} 

10307AXX
Resim 34: Derleme esnasında gelen hata mesajı

while(1)
{

for (H1 = 0; H1 <= 100;H1++)
{

// Toplam oluştur
H2 = H2 + H1;
// 5 sn bekle
_Wait( 5000 );

}
} 
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Programın 
MOVIDRIVE® 
cihaza yüklenmesi

Bir sonraki adımda program frekans çeviriciye yüklenir. Bunun için  simgesine basın
veya [Compile and Download] seçin. Program şimdi bir kez daha derlenir ve başarı ile
tamamlandıktan sonra frekans çeviriciye yüklenir.
Program başarı ile yüklendikten sonra, "Main" işlevinin ilk program satırı açık mavi
olarak işaretlenmiştir. Program artık başlatılabilir.

Programın 
başlatılması ve 
durdurulması

Program  simgesi ile başlatılır. Program artık MOVIDRIVE® cihazda çalışmaya
başlar ve araç çubuğunda program durumu olarak START görünür.

Aynı zamanda da programdaki açık mavi çubuk silinir.
Programdaki ilerlemeyi ekranda görebilirsiniz. Bu küçük test programında H2 değişkeni
5 sn'lik adımlarla artırılır.
Bunun için [Display] / [All variables] ile değişken penceresini açın. Şimdi H2 değişkenini
izleyebilirsiniz.
Şimdi programı durdurmak istediğinizi varsayalım. Bunun için  simgesine basın.
Daha sonra "Main" işlevinin ilk program satırı açık mavi olarak işaretlenir.

10464AEN
Resim 35: START durumu
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10.3 Compiler – Editör
IPOSplus® Compiler MOVITOOLS® program paketinin bir parçasıdır ve MOVIDRIVE®

cihaz serisinin kullanıcı arayüzü olarak geliştirilmiştir. IPOSplus® compiler
MOVITOOLS®-Manager'den başlatılır.
IPOSplus® compiler'ı başlatmadan önce, proje yönetiminden bir çalışma dizini
seçtiğinizde, bu dizin doğrudan veri yükleme veya kaydetme işlemleri için bir yol olarak
kullanılabilir.

10453AEN
Resim 36: MOVITOOLS® başlangıç penceresi

06072AXX
Resim 37: Klasör aranması: Çalışma dizini seçimi
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IPOSplus® Compiler arayüzü başladıktan sonra, ekranda aşağıdaki resim görünür:

Editör arayüzü dört bölümden oluşur:
• Menü çubuğu
• Araç çubuğu
• Ana pencere
• Durum çubuğu

10456AEN
Resim 38: Compiler editörünün arayüzü
El Kitabı – IPOSplus®
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10.4 IPOSplus® Compiler ayarları
Derleyicide, [Options] menüsünde [Settings] menü noktası seçildiğinde, çok sayıda ayar
yapma olanağı mevcuttur. Bu menü seçildiğinde, ekrana aşağıdaki iletişim kutusu gelir:

Editör ayarlarında arka plan ve metin için renk tanımları da yapılabilir. Ayrıca "Syntax-
Highlighting", işlev sözdizimi gösterimleri ve anahtar sözcükler için de farklı renkler
ayarlayabilirsiniz. 
Ayrıca, aşağıdaki ayarlar da yapılabilir:
• Sözdizimi gösterimi rengi: İşlevlerde ve anahtar sözcüklerde Syntax-Highlighting

işleminin etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması
• Otomatik satır başı girintisi: Enter tuşu ile yeni bir satıra geçildiğinde, imleç otomatik

olarak bir önceki satırın ilk harfinin altına gelir.
• Sürekli bloklar: İşaretlenmiş olan bloklar, yeni bir işaretlemeye kadar değişmeden

kalır. Bu seçenek seçildiğinde, imleç hareket ettirildiğinde, metin bloğunun işareti
kaldırılır. Bir tuşa basıldığında, işaretlenmiş olan blok değiştirilir.

• Tab boyu: Tab tuşuna basıldığında kaç karakter girinti yapılacağı belirtilir.
• Font: Font seçmek için [Change...] düğmesine basın.
• Debug ToolTip göster: Burada [Show debug tooltip] etkin ise, imleç istenen değişken

üzerinde hareket ettirildiğinde, değişkenlerin içerikleri doğrudan editör penceresinde
gösterilir.

10456AEN
Resim 39: Editördeki ayarlar
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Compiler sekme sayfasında, compiler süreci için ayarlar yapılabilir.
• Generate IPOX Program file (*.MDX): Derleme işleminde bir *.MDX dosyası

oluşturulur. MDX dosyasında programın assembler kodu metin halinde verilir ve
SHELL üzerinden frekans çeviriciye yüklenebilir (Copy unit data) ya da assembler
programında açılarak işlenebilir.

• Generate List File (*.LST): Derleme esnasında bir liste dosyası oluşturulur ve
kaydedilir. Bu dosyada kaynak kullanımı ve program akışı ile ilgili bilgiler bulunur.

• Derleme öncesi otomatik kayıt: Burada "Save automatically before Compiling"
önündeki onay kutusu işaretlendiğinde, her derleme otomatik olarak kaydedilir.

• Do NOT test recursive function calls: Bu onay kutusu işaretlenmediği zaman,
tekrarlamalı bir işlev seçimi algılandığında, compiler tarafından bir hata mesajı verilir.
Tekrarlamalı işlevlerin seçilmesine izin verilmesi isteniyorsa, bu onay kutusundaki
işaret kaldırılabilir. Bu durumda compiler tarafından sadece bir uyarı verilir.

• Download only possible in the status "No enable": Bu onay kutusu işaretlendiğinde,
IPOSplus® programı sadece "no enable" durumunda frekans çeviriciye yüklenebilir.

10466AEN
Resim 40: Compiler ayarları
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Bir program IPOSplus® Compiler'da ya bir proje veya bir kaynak metin dosyası olarak
oluşturulabilir.
Bir program tek bir kaynak metin dosyası olarak oluşturulduğunda, yukarıdaki
pencerede aşağıdaki ayarlar yapılmalıdır:
Compiler ayarlarında bu işlev işaretlendi ise, [List File Output Directory] alanına, liste
dosyasının kaydedilmesi istenen dizin belirtilmelidir. Bu dizinde [Browse] düğmesi ile
arama yapılabilir ve bir dizin seçilebilir. 
Compiler ayarlarında bu işlev işaretlendi ise, [MDX File Output Directory] alanına, MDX
dosyasının kaydedilmesi istenen dizin belirtilmelidir. Bu dizinde [Browse] düğmesi ile
arama yapılabilir ve bir dizin seçilebilir. 
Bu sekme sayfasının son satırında [#include Directives Directory] ayarı yapılmalıdır. Bu
alanda #include komutu ile girilen header dosyalarının bulunduğu dizin ile ilgili bilgiler
bulunur.

10467AEN
Resim 41: Dizin ayarları
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IPOSplus® programı bir dizin olarak oluşturulduğunda, [Directories] sekme sayfasındaki
ayarların bir anlamı yoktur.

Görev 1 ve Görev 2 hızlarının parametreleri [Execution] sekme sayfasında ayarlanabilir.
Bu ayarlar "Görev Yönetimi ve Kesintiler / MOVIDRIVE® B'deki Görevler" bölümünde
ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

10.5 Arama işlevi
Menü çubuğundan [Search] menü noktasını ve orada da [Search for...] seçeneğini
seçin. Daha önce bir metin bölümü işaretlediyseniz, bu metin bir arama dizisi olarak
kullanılır (aşağıdaki resimde "H10"). Şimdi de aşağıdaki pencere açılır:

Burada [Search] düğmesine basıldığında, o anda aktif olan penceredeki sözcük aranır.
Bu pencere [Cancel] komutu ile tekrar kapatılabilir. 

10468AEN
Resim 42: Görev çevirici adımları ayarları

06078AXX
Resim 43: Ara [Search] penceresi
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Aynı işlevsellik menü çubuğundaki [Search] menü noktasında bulunan [Replace...] işlevi
için de geçerlidir.

Burada [Search] butonuna basıldıktan sonra, ilgili sözcük aranabilir ve [Replace] ile yeni
bir sözcükle değiştirilebilir. [Replace all] butonuna basıldığında ise, aranacak sözcüğe
uyan tüm sözcükler değiştirilir. Bu pencere [Cancel] komutu ile kapatılabilir. 

06079AXX
Resim 44: Değiştir [Replace] penceresi
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10.6 Yeni bir proje hazırlanması
Bir IPOSplus® projesi bir veya birden fazla kaynak metin kodundan oluşmaktadır. Her
modül .IPC uzantılı ayrı bir dosyada saklanır. Proje ile ilgili bilgiler, *.IPC uzantılı bir proje
dosyasına kaydedilir. Bu ikili dosya compiler tarafından oluşturulur ve yönetilir. 

Proje 
özelliklerinin 
tespit edilmesi

Menü noktası [Procet] /[Create new] seçildiğinde, ekrana bir iletişim kutusu gelir. Genel
proje özelliklerini buraya girebilirsiniz.

Ayarları kabul etmek için [OK] butonuna basın; yeni oluşturulan proje, proje
penceresindeki ağaç yapısında görünür.
Kök düğümde proje adı bulunur ve bu adın altında Source file(s) ve Documents
sıralanır. Source file(s) düğümü altında da kaynak metin modülleri (*.IPC
dosyaları) verilmiştir.
Burada bulunan tüm kaynak metin modülleri birlikte bir IPOSplus® programına çevrilir.
Dokümantasyon için gerekli herhangi bir dosya (örn. Word belgeleri de dahil)
Documents düğümüne eklenebilir (sağ tıklayın: "Add document to the project"). Bu
düğümdeki tüm dosyalar çevirme süreci dışındadır.

Resim 45: Proje özellikleri

[1] Projenin adı
[2] Projenin bulunduğu dizin
[3] Proje klasörünün bulunduğu dizin
[4] Include komutu ile bağlanacak olan dosyaların bulunduğu dizin
[5] MDX dosyasının bulunduğu çıkış dizini (eğer etkinse).
[6] Listing dosyasının bulunduğu çıkış dizini (eğer etkinse).

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]
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Daha sonra açılacak olan iletişim kutusuna yeni kaynak metin dosyası için bir ad verin.
Bu pencereden [Save] ile çıkıldığında, ikinci bir iletişim kutusu açılır.
Bu pencerede, temel bir program yapısı oluşturulabilir ve boş bir program şablonu
olarak editör penceresinde gösterilebilir.

Program 
yapısının 
tanımlanması

Ana programda bir başlangıç durumuna getirme bölümü olması isteniyorsa, örneğin
değişkenlerin başlangıç durumuna getirilmesi, burada [Initialisation part] onay kutusu
işaretlenmelidir. 
Ayrıca, Görev 2 ve Görev 3 için de temel yapı oluşturmak istendiğinde, Görev 2 / Görev
3 için [Add] onay kutusu da işaretlenmelidir. Bu durumda, Görev 2 / Görev 3 için
doğrudan temel yapıya alınabilen bir işlev adı da girilebilir. Bir Görev 2 / Görev 3
eklenmesi isteniyorsa, temel yapıya otomatik olarak bir başlangıç durumuna getirme
bölümü de eklenir. Burada, Görev 2'yi başlatması istenen komut yazılabilir.
Bir Kesme yordamı programlanacak ise, bunun temel yapısı da burada hazırlanabilir. Bu
yapının oluşturabilmesi için, [Add] onay kutusu işaretlenmelidir. Burada, [Interrupt
Source] seçim alanı üzerinden, kesintinin bir hata, zamanlayıcı veya touch probe için mi
olacağı belirtilebilir. Buraya girilen işlev adı, temel yapıya kesinti işlevinin adı olarak
kaydedilir. Başlangıç durumuna getirme bölümüne, kesinti yordamını etkinleştirmek için,
bir komut satırı eklenir.
Program yapısının seçimi [OK] butonuna basılarak tamamlanır. Seçim [Cancel] butonu
ile kesildiğinde, örn. kendi özel header dosyanızı hazırlamada kullanılabilecek, içinde
program yapısı bulunmayan boş bir editör penceresi açılır. 

10458AEN
Resim 46: Program yapısının tanımlanması
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Örneğin, Görev 2 ve başlangıç durumuna getirme bölümlü bir yapı seçildiğinde (Görev
2'ye Denetim işlevi adı verildiğini varsayalım), editör penceresinin program yapısı
aşağıdaki resimde görüldüğü gibidir.

Resim 47: Compiler programı

IPOSplus® Compiler küçük/büyük harf duyarlıdır, yani MYVAR ve myvar değişkenleri
farklı olabilir.
Türkçe karakterlere (ö, ü gibi) izin verilmez.
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Bir projeyi mevcut bir kaynak metin dosyasına eklemek de mümkündür. Bunun için
Source file kök düğümü üzerine sağ tıklayın ve açılan [Add source file to project]
menü noktasını seçin. Aşağıdaki iletişim kutusu görünür:

Burada varsayılan dosya tipi *.ipc olarak ayarlanmıştır. Kaynak metin dosyaları *.ipc
uzantısına sahiptir. Ayrıca *.h uzantılı header dosyaları da seçilip, projeye atanabilir.
Seçilen bir dosya, kaynak metin dosyası(ları) kök düğümü altında görünür ve böylece
projeye eklenmiş olur.

10.7 Projenin kaydedilmesi
Bir projeyi ve içindeki kaynak metin dosyalarını kaydetmek için çeşitli olanaklar
mevcuttur.
• Projenin tamamı ve projeye bağlı olan kaynak metin dosyaları [File] / [Save]

üzerinden kaydedilir.
• Sadece o anda üzerinde çalışılmakta olan kaynak metin dosyasındaki değişikliklerin

kaydedilmesi isteniyorsa, bunun için [File] / [Save] veya araç çubuğundaki 
simgesi seçilebilir.

• Proje penceresinde aktif olan kaynak metni dosyası [File] / [Save As...] ile farklı bir
isim altında kaydedilebilir.
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10.8 Bir proje yönetiminin yapısı
Bir proje yönetimi oluşturulduğunda, bu proje ile ilgili tüm bilgilere kolayca erişilebilir.
Aşağıda örnek olarak verilen bir dizin yapısı oldukça anlamlıdır:

Örnek:

Bu şekilde yapılandırılan bir proje yönetimi, tesise veya programa alışması gereken bir
kişinin kolayca genel bir bilgi sahibi olmasını sağlar. Dokümanları ve kaynak metinleri
kısa bir sürede bulabilir. Böylece yazılımın veya genel sistemin bakımı da oldukça
kolaylaşır.
MOVITOOLS®-Manager'de proje yönetimi altında dizinler ve alt dizinler oluşturulabilir.

Ana proje (örn. makine veya müşteri)

Genel dokümantasyon (proje ile ilgili genel dokümanlar)

Proje (tek bir frekans çevirici)

Dokümantasyon (genel dokümantasyonda bulunmayan tek bir tahrik ünitesi ile ilgili 
belgeler)

Kaynak (tüm *.IPC dosyaları, tüm *.h dosyaları, const.h da dahil)

Parametreler (cihaz değiştirmek için *.mdx dosyası)

Ölçümler (Scope dosyaları)

Proje (tek bir frekans çevirici)

Dokümantasyon (genel dokümantasyonda bulunmayan tek bir tahrik ünitesi ile ilgili 
belgeler)

Kaynak (tüm *.IPC dosyaları, tüm *.h dosyaları, const.h da dahil)

Parametreler (cihaz değiştirmek için *.mdx dosyası)

Ölçümler (Scope dosyaları)

Müşteri: Müller
Makine: Kaldırma istasyonu
MOVIDRIVE®: Kaldırma aksı, çatal tahrik ünitesi

Genel dokümantasyon

Kaldırma aksı

Dokümantasyon

Kaynak

Parametreler 

Ölçümler 

Çatal tahrik ünitesi

Dokümantasyon 

Kaynak 

Parametreler 

Ölçümler 
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10.9 Proje açılması
Compiler programı MOVITOOLS®-Manager üzerinden başlatıldığında, editör en son
açılmış olan projenin, üzerinde en son çalışılan kaynak dosyası ile açılır. Bunun için
daha önce IPOSplus® compiler'den çıkarken editör penceresinin açık olması
gerekmektedir.
Mevcut bir proje [Project] / [Open] menü noktası üzerinden de açılabilir.

Proje dosyası iletişim kutusu üzerinden aranabilir ve [Open] butonu ile açılabilir.

10.10 MOVIDRIVE® B ile proje kullanımı

Projenin frekans 
çeviriciye 
kaydedilmesi

Açılmış olan bir proje [Project] / [Download] menü noktası üzerinden, proje dosyasının
kendisi de dahil olmak üzere, tüm ilgili dosyalarıyla birlikte MOVIDRIVE® cihaza
kaydedilebilir. 
Proje derlendikten sonra yüklenir. Çevirme işleminde hata oluştuğunda, yükleme
yapılmaz.
Frekans çeviricideki mevcut bellek alanı küçük ise, bir hata mesajı verilir ve işlem iptal
edilir.

Bir MOVIDRIVE® B kullanılıyorsa, hatasız, derlenebilir bir proje ve tüm ilgili dosyaları
MOVIDRIVE® cihaza kaydedebilirsiniz. 
Bu şekilde kaynak kodunun tamamı MOVIDRIVE® cihaza kaydedilip her zaman
kullanılabilir.

Proje verilerinin yüklenmesi, otomatik olarak derlenmiş IPOSplus® programının da
yüklenmesi anlamına gelmez. 
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Projenin frekans 
çeviriciden geri 
yüklenmesi

Frekans çeviricide bulunan bir proje [Project] / [Upload...] menü noktası üzerinden
bilgisayara veya laptop'a yüklenebilir. 

Proje klasörünün adı bir iletişim kutusuna girilebilir. Projenin yükleneceği dizin [Browse]
düğmesi ile seçilebilir. 
Bu dizinde aynı isimde başka bir proje mevcutsa, size bu adın üzerine yazmak isteyip
istemediğiniz sorulur. 
Frekans çeviricide herhangi bir proje verisi yoksa, işlem iptal edilir.

Frekans 
çeviriciden proje 
seçilmesi

Bu işlev, bilgisayarda/laptop'ta bulunan projenin frekans çeviricideki dosyalarla
güncelleştirilmesi için kullanılır.
Bu menü noktası, [Project] / [Upload] menü noktasından farklı olarak, dosyaları orijinal
dizinlerine yükler. 
Bu dizinde aynı isimde başka bir dosya mevcutsa, size bu dosyanın üzerine yazmak
isteyip istemediğiniz sorulur. Burada bir yön gösterici olarak, her iki dosyanın oluşturma
tarihleri de ekranda gösterilir.
Herhangi bir proje verisi yoksa, işlem iptal edilir.

10.11 Bir projenin derlenmesi
Yazılan bir programın frekans çevirici tarafından anlaşılabilmesi için, projenin makine
diline çevrilmesi, yani derlenmesi gerekir. Bir proje birden fazla kaynak metin
dosyasından oluşuyorsa, derleme işleminde tüm kaynak metin dosyaları IPOSplus®

program diline çevrilir.
Bir projeyi derlemek için [Project] menüsündeki [Compile] menü noktası kullanılabilir
veya  simgesine basarak işlem başlatılabilir. 
Compiler ayarlarında [Save automatically before Compiling] işlevi seçilmiş ise, proje
kaydedilir. Aynı şekilde, eğer compiler programında aktive edilmiş ise, bir IPOSplus®

program dosyası ve bir de "listing" dosyası oluşturulur.
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Derleme işlemi tamamlandıktan sonra, ekrana aşağıdaki pencere gelir:

• Durum (Status):Derleme işleminin sonucu: OK veya ***ERROR***.
• Dosya (File): Projedeki hata tespit edilen kaynak metin dosyasının adı.
• Satır (Line): Hatanın tespit edildiği program satırı.
• Sınıf (Class): Oluşan hatanın hata sınıfı.
• Kod (Code): Oluşan hatanın hata kodu.
Durum penceresinde ayrıca, yaratılan program kodlarının uzunlukları ve frekans
çeviricideki bellek kapasitesi kullanımı bilgileri de bulunur. Program kodlarının uzunluğu,
assembler kodlarından kullanılan kod sözcüklerinin adeti olarak verilir. Bu değerden
belleğin kullanılan kapasitesi yüzde olarak hesaplanır ve gösterilir.
Durum penceresinden [OK] düğmesi ile çıkılır. Bir hata durumunda, imleç hatanın
oluştuğu satırda kalır ve kırmızı bir çubuk haline dönüşür.
Programda birden fazla hata varsa, ekranda daima sadece oluşan ilk hata satırı
gösterilir. Bu hata giderildikten ve proje yeniden derlendikten sonra, bir sonraki durum
penceresinde ikinci hata gösterilir.

10462AEN
Resim 48: Derleme durumu penceresi
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10.12 Derleme ve yükleme
Bir programı frekans çeviriciye göndermek için prensip olarak iki adım gereklidir: Önce
kaynak metin derlenmeli ve daha sonra da bu program frekans çeviriciye aktarılmalıdır.
Bu iki adım için [Project] menüsündeki [Compile + Download] menü noktaları
seçilmelidir. Burada derleme işlemi için, prensipte bir önceki bölümde tanımlanmış olan
koşullar geçerlidir. Fakat, sadece bir hata oluştuğunda açık bir mesaj verilir. Compile +
Download işlemlerinin başarılı olduğu, süreç tamamlandığında, MAIN işlevinin ilk
program satırının renginin açık maviye dönüşmesinden anlaşılır. 

10.13 Bir program başlatılması
Program frekans çeviriciye gönderildikten sonra, başlatılabilir. Bunun için menü
çubuğundaki [Start] menü noktasından [Run] menüsü seçilir. Alternatif olarak, araç
çubuğundaki  düğmesine de basılabilir. Program başladıktan sonra, editördeki açık
mavi çubuk silinir ve görev durumu göstergesi PSTOP'tan START'a atlar.

10.14 Bir program durdurulması
Programların Görev 1, Görev 2 ve Görev 3'te durdurulması için, menü çubuğundaki
[Run] menüsünden [Stop] menü noktası seçilir. Alternatif olarak, araç çubuğundaki 
düğmesine de basılabilir. Görev Durumu göstergesi START'tan PSTOP'a atlar.

10488AEN
Resim 49: Görev 1 ve Görev 2 durum göstergeleri
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10.15 Cihazla karşılaştırma
Editör penceresinin içeriğini frekans çeviricideki programla karşılaştırmak için, bir
karşılaştırma işlevi mevcuttur. Bu işlev, menü çubuğundaki [Project] menüsünün
[Compare with inverter] menü noktası üzerinden yerine getirilebilir. Ayrıca araç
çubuğundaki  simgesi ile de seçilebilir. 
Uyuşma varsa, aşağıdaki pencerelerden ilki ekrana gelir. Programlarda farklılık varsa,
ikinci pencere görünür.

10.16 Debugger
Programa entegre dilmiş olan debugger ile adım adım hata aranabilir veya program test
edilebilir. Debugger ile çalışabilmek için, programın frekans çeviriciye aktarılması
gerekir. Bunun için üç farklı işlev kullanılabilir. 

Programı debug işlemi esnasında araç çubuğundaki  düğmesi, F5 fonksiyon tuşu
veya [Run] menü çubuğundaki [Stop] menü noktası ile her zaman durdurabilir veya
resetleyebilirsiniz. 
Programı debug işlemi esnasında araç çubuğundaki  düğmesi, F9 fonksiyon tuşu
veya [Run] menü çubuğundaki [Start] menü noktası ile her zaman, imlecin durduğu
yerden itibaren başlatabilirsiniz. 
Program çalışırken Alt + F5 tuş kombinasyonu veya [Run] / [Break] menü noktası ile ara
verebilirsiniz. Bu durumda çalıştırma çubuğu yerine getirilecek bir sonraki komut üzerine
geçer. 
Çalışmakta olan bir program ayrıca, F4 fonksiyon tuşu veya [Goto cursor] menü noktası
ile de kesilebilir. Program imlecin o anda bulunduğu komut satırında durur.

Resim 50: Programlar aynı

Resim 51: Programlar aynı değil

İşlev Simge Tuş Açıklama
İmlece kadar 
çalıştır

<F4> Program güncel imleç konumuna kadar çalıştırılır.

Tek adım <F7> İmlecin içinde bulunduğu program satırı çalıştırılır. Bir işlev 
seçildiğinde, program bu işleve geçer.

Atla <F8> İmlecin üzerinde bulunduğu program satırında bir işlev seçildiğinde, 
sistem bu işleve geçmez ve bu program satırı atlanır.
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10.17 Değişkenler penceresi
Debug işlemi esnasında veya normal bir program düzenlemesinde, değişkenlerin
içeriklerine bakabilmek için, bir değişkenler penceresi açılması oldukça faydalıdır. 
Değişkenler penceresi, menü çubuğundaki [Display] menüsündeki [All Variables] menü
noktası ile açılır.

Değişkenler penceresindeki tüm değişkenlere bakabilmek için kaydırma çubuğu
kullanılmalıdır.

10501AEN
Resim 52: Değişkenlerin gösterilmesi
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Diğer bir olanak da, bir gözetleme penceresi düzenlemektir. Gözetleme penceresinde
sadece seçilen değişkenlere bakılabilir. Ne kadar az değişken görünürse, değerler de o
kadar hızlı olarak güncelleştirilir.
Gözetleme penceresi düzenlemek için, [Display] / [Variable Watch] / [Edit Window...]
menü noktası kullanılır. Ekrana aşağıdaki pencere gelir:

İstenen değişkenleri gözetleme penceresine aktarmak için, istenen değişkene çift
tıklayın veya işaretleyerek [Add] butonuna basın. Seçilen değişkenler sağ penceredeki
bir listede görünürler. Bir değişkeni gözetleme penceresinden silmek için, listede bu
değişkeni işaretleyin ve [Remove] düğmesine basın.

Bu pencerenin görünümü komple değişken penceresi gibidir, fakat içerisinde sadece
seçilmiş olan değişkenler bulunur. 
Büyük programlarda standart değişken adları kullanılması (örn. H1, H2...) değişken
tanınmasını zorlaştırdığından, değişkenlere simgeler atanabilir ve burada gösterilebilir.

10502AEN
Resim 53: Değişken seçilmesi

06090AXX
Resim 54: Seçilen değişkenlerin gösterilmesi
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Değişkenlerin değerleri farklı biçimlerde gösterilebilir. Ön işaretli ondalık, heksadesimal,
dijital veya ASCII biçimlerinden biri seçilebilir. Değişkenin biçimini değiştirmek için, önce
tıklayarak değişkeni işaretleyin. Daha sonra da, sağ tıklayarak bir bağlam menüsü açılır
ve istenen biçim buradan seçilir. 

Aynı değişken gözetleme penceresinde birden fazla mevcut olabilir. Bu sayede aynı
değişken farklı biçimlerde gösterilebilir.

10.18 Program bilgileri
Menü çubuğunda, [Display] menüsündeki [Program information] menü noktası
mevcuttur. Bu menü noktası seçildiğinde, aşağıdaki iletişim kutusu açılır.

Bu program bilgileri frekans çeviricide kayıtlı olan programla ilgilidir. Bilgi olarak program
büyüklüğü, hazırlandığı tarih ve kaynak dosyasının adı verilir. Frekans çeviricide
programa ait olan kaynak dosya, [Open File] butonu ile açılabilir. Bunun için, kaynak
dosyanın adının değiştirilmemiş olması ve programın frekans çeviriciye yüklendiği
zamanda bulunduğu yolda olması gerekmektedir.

Resim 55: Bir değişkenin biçiminin değiştirilmesi

10504AEN
Resim 56: Program bilgileri
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10.19 Komut girişi
Bir IPOSplus® programının tamamı klavye üzerinden de girilebilir. Bunun için C
programa diline uyumlu program sözdizimine dikkat edilmelidir. Girilen en son beş veri
[Ctrl + Z] tuş kombinasyonu ile geri alınabilir. 
Programda düzenleme yapılırken ekle aracından yararlanılabilir. Bunun için, sağ
tıklanarak bir bağlam menüsü açılır ve burada [Komut ekle/Insert Instruction] menü
noktası seçilir. Bu ekleme aracı ayrıca, araç çubuğundaki  butonuna basılarak da
seçilebilir.

Ekleme aracı üzerinden çeşitli C konstrüksiyonları, sistem işlevleri veya yapıları
önceden tanımlanmış kaynak metinleri seçebilirsiniz.
Bir C yapısı veya standart bir yapı seçildiğinde, pencerenin alt kısmında daha sonra
kaynak metine eklenecek olan metin görünür. Bir sistem işlevi eklenecek ise,
pencerenin sağ tarafında ayrıca, işlevle ilgili çeşitli argümanlar bulunmalıdır. Seçilen
işlev [Add] butonu ile, imlecin ekleme aracının seçildiği yere eklenir.
Tanımlanmış olan her yapı değişkenine bir başlangıç durumuna getirme bölümü
eklemek için [Initializing Sequence] butonu kullanılmalıdır. Bunun için programın en az
bir kez derlenmiş olması gerekir.

10505AEN
Resim 57: Komut eklenmesi
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10.20 Açıklamalar
Kaynak metinde iyi açıklamaların bulunması, programın okunmasını kolaylaştırır ve
yabancı birisinin de programa kolayca alışmasını sağlar.
Birkaç satırdan oluşan kapsamlı bir açıklama '/*' ile başar ve '*/' ile tamamlanır. Tek
satırlı açıklamalar '//' ile başlar ve satır sonunda başka işaret kullanılmaz. Tek satırlı
açıklamalar kaynak metindeki bir komut satırından sonra de gelebilir.

10460AEN
Resim 58: Açıklamalar
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10.21 Simgelere genel bakış

Simge Menü noktası Açıklama

Dosya Æ Yeni Yeni kaynak metin dosyası hazırla

Dosya Æ Aç Kaynak metin

Dosya Æ Kaydet Kaynak metin dosyasını kaydet

Dosya Æ Derle Kaynak metin dosyasını derle

Dosya Æ Derle + Yükle Kaynak metin dosyasını derle ve frekans çeviriciye yükle

Dosya Æ Cihazla karşılaştır Kaynak metin dosyasını frekans çeviricideki programla 
karşılaştırın

Proje Æ Derle Projenin derlenmesi

Proje Æ Derle + Yükle Projenin derlenmesi ve frekans çeviriciye yüklenmesi

Proje Æ Cihazla karşılaştır Projeyi frekans çeviricideki programla karşılaştırın

Çalıştır Æ Başlat IPOSplus® programını başlat

Çalıştır Æ Stop IPOSplus® programını durdur

Çalıştır Æ İmlece kadar çalıştır Programı imlece kadar çalıştırır

Çalıştır Æ Tek adım Tek bir adım çalıştır

Çalıştır Æ Atla Komutu atla

Düzenle Æ Komut ekle Ekleme aracını seç

Dosya Æ Yazdır Kaynak metini yazdır

Yardım Æ Kullanıcı el kitabı Yardımı seçer
C
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11 Compiler – Programlama
IPOSplus® Compiler ile yazılan bir programın kaynak metni çeşitli bölümlerden
oluşmaktadır. Bu bölümlere önce teker teker bakılmalıdır.

/********************************************
**
File name:          Program_structure.IPC
Date:               04.02.2002
Author:             Thomas Ambrus
SEW-EURODRIVE Bruchsal
Technical Documentation
Brief description:  Source code program 
structure
*********************************************
***/
/*===========================================
==
IPOS Source File
=============================================
==*/
#include <const.h>
#include <io.h>
/*===========================================
==
Main Function (IPOS Entry Function)
=============================================
==*/
main()
{

/*-------------------------------------
Initialisation
--------------------------------------*/
// activate task 2
_SetTask2(T2_START, Monitor); // testing
/*-------------------------------------
Main Loop
--------------------------------------*/
while(1)
{
}

}
/*===========================================
==
Task2
=============================================
==*/
Monitor()
{
}
/*===========================================
==
User function
=============================================
==*/
Reference_travel()
{
}
Automatic_mode()
{
}
Manual_mode()
{
}

Programla ilgili uyarıları içeren 
açıklamalar

Ön işlemci komutlarını ve gerektiğinde 
değişken tanımlamalarını içeren program 
başlığı

Ana işlev başlangıç durumuna getirme 
bölümü ile Görev 1 için sonsuz döngüyü 
içerir

Başlangıç durumuna getirme bölümü

Görev 1 için sonsuz döndü

Görev 2, sonsuz döngü gerekmez

Uygulayıcı tarafından düzenlenen işlevler 
(alt programlar), Görev 1 veya Görev 
2'den seçilir
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11.1 Ön işlemci
IPOSplus® Compiler, kaynak metni birden fazla geçişte işleyen bir multi-pass compiler
programıdır. İlk geçişte, bir ön işlemci kendisi için hazırlanmış olan komutları yerine
getirir (bunlar ilerideki sayfalarda direktif olarak tanımlanmaktadır), komutları koşullu
derleme ile ilgili olarak test eder, açıklamaları siler ve compiler için bir geçici dosya
hazırlar. Ön işlemci aşağıda belirtilen bölümlerin programlanmasında esneklik ve
randıman kazandırır:
• Önceden hazırlanmış ve/veya kullanıcı tarafından tanımlanmış olan sabitler ya da

kaynak metin bilgileri içeren başka dosyalardaki (başlık dosyaları) metinlerin
bağlanması.

• Kaynak metnin daha iyi okunabilmesi için simgeler tanımlanması.
• Taşınabilirliği düzeltmek ve test aşamalarını kolaylaştırmak için koşullu derleme için

direktifler tespit edilmesi.
Programda # ile başlayan her satır, eğer # bir komutun parçası değilse, bir ön işlemci
komutu olarak kabul edilir. Burada, # işaretinin önünde ve arkasında bulunan boşluklar
göz önünde bulundurulmaz.
Ön işlemci direktifleri normal olarak kaynak metnin başına yazılır, fakat programın
herhangi bir yerinde de bulunabilir. Direktifler anlamlarına bağlı olarak, ya bulundukları
satırdan itibaren ya da tüm program için geçerlidir.
C
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11.2 Ön işlemci komutları
Program başlığındaki açıklama satırlarından sonra, ön işlemci komutları gelir. Bu tip
komutlar yeni bir editör penceresi açıldığında standart olarak eklenir.
Örneğin, '#include <const.h>' komutu ileride derleme işlemi yapılırken "const.h" adlı
başlık dosyasını programa ekler. Bu dosyanın biçimi sabittir ve değiştirilemez. Buna
rağmen, burada bu dosya kullanılarak bir başlık dosyasının nasıl çalıştığını açıklayalım.
Aşağıda bu dosyanın en önemli bölümlerini gösteren bir parçası görülmektedir.

Başta bulunan genel bir açıklama bölümünden sonra, başlık dosyasının esas yapısı bir
'#ifndef _CONST_H' ile başlar. Bu '#ifndef' komutu daima bir '#endif' ile sona erer. Bu
'#endif' komutu burada başlık dosyasının en son satırında görülmektedir. Bu '#ifndef' ve
'#endif' yapısının görevi, bir dosyanın programa birkaç kez bağlanmasını önlemektir. 

/*===========================================
==
File name: Const.h
File version: 2.20
SEW Include-File for IPOSplus Compiler
Please do not modify this file!
(C) 1999 SEW-EURODRIVE
=============================================
=*/
#ifndef _CONST_H
#define _CONST_H
.
.
.
#define Scope474    H474
#define Scope475    H475
#define DRS_Ctrl    H476
#define DRS_Status  H477
#define AnaOutIPOS2 H478
#define AnaOutpIPOS H479
#define OptOutpIPOS H480
#define StdOutpIPOS H481
#define OutputLevel H482
#define InputLevel  H483
#define ControlWord H484
#define T0_Reload   H485
#define Reserve4    H486
#define Timer_2     H487
#define Timer_1     H488
#define Timer_0     H489
#define WdogTimer   H490
#define SetpointPos H491
#define TargetPos   H492
#define PosWindow   H493
#define LagWindow   H494
#define LagDistance H495
#define SLS_right   H496
#define SLS_left    H497
#define RefOffset   H498
#define SetpPosBus  H499
#define Reserve6    H500
#define Reserve7    H501
#define TpPos2_Abs  H502
#define TpPos1_Abs  H503
#define TpPos2_Ext  H504
#define TpPos2_Mot  H505
#define TpPos1_Ext  H506
#define TpPos1_Mot  H507
#define Reserve8    H508
#define ActPos_Abs  H509
#define ActPos_Ext  H510
#define ActPos_Mot  H511
#endif
El Kitabı – IPOSplus®
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Bu yapı içerisindeki bir komutun yerine getirilebilmesi için, henüz bir makro tanımlayıcı,
burada '_CONST_H', tanımlanmamış olmalıdır (if not defined, tanımlanmadı ise). Bu
makro tanımlayıcıyı tanımlamak için bir sonraki program satırında '#define _CONST_H'
bulunur. Başlık dosyası derlenirken '#include <const.h>' komutunu yerine getirdiğinde
'_CONST_H' makro tanımlayıcı henüz bilinmediğinden, #ifndef _CONST_H' sorusuna
önce evet yanıtı verilir. Daha sonra da bir '#define _CONST_H' ile tanımlanır. Programın
başka bir yerine yeniden bir 'const.h' başlık dosyası bağlandığında, makro tanımlayıcı
'_CONST_H' bilindiğinden, '#ifndef _CONST_H' sorusu hayır olarak yanıtlanır ve
'#endif' komutuna atlanır. Böylece bu dosyanın birkaç kez bağlanmasının ve hata
mesajı verilmesinin önüne geçilmiş olur.
Burada '#ifndef' komutunun yanı sıra bir de '#ifdef' (if defined, eğer tanımlandı ise)
komutu da mevcuttur. Bu komutun olumsuz olarak yanıtlanmasına gerek yoktur. Ayrıca
bir "if-else" yapısı da mümkündür. Bunun anlamı, '#ifdef' ya da '#ifndef' sorgulaması
yerine getirilmediğinde, komut bölümü #else komutundan sonra işlenir. Böylece
aşağıdaki olanaklar oluşur:

Burada, ön işlemci komutlarının sadece başlık dosyalarında değil, ana programda da
anlamlı bir şekilde kullanılabilir. Bu şekilde, örneğin programın bölümleri kaynak
metinde çok fazla değişiklik yapmadan tesise özel olarak makine diline çevrilebilir.

11.3 #include
Bu direktif ile başka dosyalarda (başlık dosyaları) bulunan kaynak metinler kaynak metin
dosyasına bağlanabilir. Başlık dosyaları ile genelde birkaç kez kullanılan sabitler veya
makrolar tanımlanır ve bunlar çeşitli projelerde kullanılabilir. Sözdizimi:
#include <DosyaAdı>

FileName bağlanacak dosyanın tam adıdır. Dosya adı köşeli parantez içine yazılır.
Bağlanacak dosya dizinde mevcutsa, yol belirtmeden sadece dosya adının yazılması
yeterlidir.

Buradaki #include direktifleri iç içe yerleştirilerek de kullanılabilir, yani bağlanmış bir olan
dosyada da bir #include direktifi bulunabilir ve bu direktifle başka dosyalar da
bağlanabilir. Burada sadece, dosyaların karşılıklı olarak birbirlerini bağlamamasına
dikkat edilmelidir. Bu durumda bir ön işlemci hatası verilir. Programın görünümünün
kolayca anlaşılabilmesi için, #include direktiflerinin iç içe kullanılmaması önerilir.

#ifdef tanımlayıcı_1
Program metni_1

#else
Program metni_2

#endif

#ifndef tanımlayıcı_2 
Program metni_3

#else
Program metni_4

#endif

#ifdef tanımlayıcı_3 
Program metni_5

#endif

Aşağıdaki BEISPIEL.IPC dosyasına ana program 
mevcuttur.

 CONST.H dosyası bir başlık dosyasıdır.

#include <CONST.H>
H10 = MAXIMUM_SPEED;

#define MAXIMUM_SPEED 3000

Ön işlemci, #include direktifini CONST.H dosyasının 
içeriği ile değiştirir:

#define MAXIMUM_SPEED 3000
H10 = MAXIMUM_SPEED

Makro ile genişletme sonucu:

H10 = 3000;
C
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11.4 include dizinleri
Bağlanacak olan dosyanın bulunduğu dizine bağlı olarak, çeşitli yöntemler mevcuttur.
1. Bağlanacak dosyanın bulunduğu yol, kurulum esnasında Dizinler sekme sayfasında

compiler ayarlarında ayarlandı ise, bu komut #include <DosyaAdı> olarak verilir,
burada dosya adı başlık dosyasının adını tanımlamaktadır. 

2. Bağlanacak dosya o anda çalışılmakta olan dizinde ise, komut #include ''DosyaAdı''
olarak yazılır. Buradaki dosya adı da bağlanacak olan dosyanın adını belirtmektedir. 

3. Bağlanacak olan dosya, varsayılanlardan daha başka bir dizinde ise, o zaman yol adı
da belirtilmelidir. Örneğin, Test.h adlı bir başlık dosyası ana dizinde ise, o zaman
bağlama komutu '#include ''c:\Test.h'' ' olmalıdır.

Kendi oluşturduğunuz başlık dosyalarının çalışma dizininde saklamanız anlamlı bir
yöntemdir. Bu durumda program dizinin bulunduğu yola bağlı olmadan düzenlenebilir.
Programın başka bir dizinde çevrilmesi ve programın dizin yapısının değişmemesi
isteniyorsa, burada bir değişiklik yapılmasına gerek yoktur. Program doğrudan tekrar
çevrilebilir.
Birinci yöntemde compiler ayarları değiştirilmeli ve üçüncü yöntemde ise, programı
çevirebilmek için #include yolunda bulunan program düzenlenmelidir.

11.5 #define
Tanımla '#define' direktifi şimdiye kadar bir makro tanımlayıcıyı tanıtmak için kullanıldı.
Bu '#define' direktifinin esas görevi ise, bir makro tanımlamaktır. Makroların görevi,
kaynak metindeki simgeleri karakter dizileri ile değiştirmektir. Bu yöntemle sabitler,
değişkenler vb. sembollerle formüle edilebilir. Compiler sadece parametresiz makroları
desteklemektedir. Sözdizimi: 

Bu direktiften sonra kaynak metinde bu 'MakroTanımlayıcı' görünen her yerde,
'SembolSırası' (boş olabilir) ile değiştirilir. Sembol sırası boş ise, makro tanımlayıcı
tanıtılır, fakat herhangi bir işlevi yoktur. Sembol sırası maks. 75 karakter içerebilir. 

Her üç yöntem de kullanıldığında, dizinlerin bulunduğu yollar aşağıdaki sıraya göre
aranır:
1. Doğrudan yol atanması #include komutunda (3. yöntem)
2. Kaynak dosyasına göre yol komutu (2. yöntem)
3. Yol komutu ayarlar iletişim kutusundaki #include direktifinde.

#define MakroTanımlayıcı   <SembolSırası>
El Kitabı – IPOSplus®
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Bu şekilde başlık dosyasında (const.h) sistem değişkenlerine sembolik bir yazım şekli
atanabilir. Böylece, const.h başlık dosyası bağlandıktan sonra, örneğin H474 değişkeni
sembolik olarak 'Scope474' veya H484 değişkeni de 'ControlWord' olarak adreslenebilir. 
Aynı şekilde '#define' direktifi ile sabit değerlere de sembolik adlar verilebilir. Örneğin,
kaynak metinde '#define MAKS HIZ 1500' satırı ile artık 1500 yerine 'MAKS HIZ'
yazılabilir. Kaynak metin bu şekilde daha kolay okunabilir.
Buna bir örnek verildiğinde:

Oluşturulan her yeni makrodan sonra, oluşan metin yeniden aranır. Bu sayede iç içe
makrolar da kullanılabilir.

11.6 #undef
Bu direktif ile daha önce '#define ...' ile oluşturulmuş olan bir makro devre dışı
bırakılabilir.

Açıklama için aşağıdaki örneğe bakılabilir:

#define setpoint    H123
#define maximum     2000
setpoint = maximum; // in this line the macro definitions 'setpoint' and 'maximum' 

// are replaced, meaning: H123 = 2000; 

#define setpoint     H10
#define variable1    setpoint
#define minimum      20+H11
variable1 = minimum; // in this line the macro definition 'variable1' is

// replaced by 'setpoint', then 'setpoint' is replaced by 'H10',
// meaning: H10=20+H11;

Bir değişken #define ile tanımlandığında, bu değişkenin aynı zamanda bir sistem
değişkeni olmadığından emin olun.

Bir değişkenin bir yapı gibi aynı ada sahip olup olmadığı, derleme işlemi sırasında
tanınmaz. Frekans çeviricide 10 IPOS-ILLOP hatası verilir.
Örnek:
#define Position H2
VARINT Position;

Syntax: #undef MakroTanımlayıcı

#define position     1000  // 'position' is valid
H12=position;              // meaning: H12=1000;
#undef position            // 'position' is not valid
H13=position;              // macro definition 'position' is not replaced, 

// compiler error occurs 
C
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11.7 #declare
Bu direktif ile IPOSplus® değişkenleri sembolik ve bir ana değişkene bağlı olarak
tanımlanabilir. Bu sayede, değişkenlere numara verme bakımından, kaynak metin
modüllerinin taşınabilirliği kolaylaşır. Kaynak metinde kullanılan tüm değişkenlerin
numaralarını değiştirmek için, sadece temel değişkenlerin numaralarını değiştirmek
yeterlidir.
Bu sayede, göreli değişken numaralarına sahip hazır modüllerinin, kendi kaynak
metinlerinize entegre edilmesi mümkündür.
Syntax: #declare IdentiferNew Identifier Old : Offset

Bu işlev için bir örnek:

Şimdi artık elimizde istenen değer, gerçek değer değişkenleri ile sembolik i değişkeni
mevcuttur. Burada ayrıca IPOSplus® değişkenleri H100, H101 ve H105 atanmış olur.

06095AXX
Resim 59: Tanımlama eksik olduğunda verilen compiler hatası

#define basevariable  H100
#declare setpoint     basevariable:0
#declare actvalue     basevariable:1
#declare i            basevariable:5 

Toplam olarak maksimum 600 #define ve #declare direktifine izin verilir.

Burada, declare direktifleri ile değişken blokları oluşturulması modüllerin
entegrasyonunu kolaylaştırır, fakat kullanımı halen oldukça zordur. Çünkü,
uygulayıcının bir yere atanmış veya henüz atanmamış değişkenleri tanıması
gerekmektedir. Bu sebepten, sabit bir değişken sırası hazırlanması gerekiyorsa, belirli
bir standart SEW yapısı veya uygulayıcı tarafından tanımlanacak başka yapıların
kullanılması oldukça anlamlıdır (örn. SETSYS, GETSYS, MOVLNK...). Diğere tüm
değişkenler de, aşağıda açıklanan long veya initial long gibi anahtar sözcüklerle
tanımlanmalı ve değişken numarası verilmesi işlemi de compiler programına
bırakılmalıdır.
El Kitabı – IPOSplus®
00

I

159



11 ompiler – Programlama
tandart SEW yapıları

160
11.8 Standart SEW yapıları
Standart SEW yapıları ile, yapısal komutlara hazır yapılar verilmektedir. 
Aşağıdaki tabloda her komut için mevcut standart yapılar ve ilgili elemanları
verilmektedir.

Komut Standart yapı Elementler Kısa açıklama
_GetSys GSAINPUT Input1 Analog giriş 1'in gerilimi

Input2 Analog giriş 2'nin gerilimi

GSAOUTPUT Output1 Opsiyonel analog çıkış 1'in gerilimi

Output2 Opsiyonel analog çıkış 2'nin gerilimi

GSCAM SourceVar Komutun kullanıldığı değişkenin numarası

DbPreCtrl Gecikme süresi kontrolü (0,1 msn)

DestVar Sonucu alacak olan değişkenin numarası

BitPosition Sonuç değişkenindeki bitin pozisyonu

BitValue Sonuç değişkenindeki polarite

NumOfCam Kam bloğu sayısı (maks. 4)

PosL1 Sol limit değer kam bloğu 1

PosR1 Sağ limit değer kam bloğu 1

PosL2 Sol limit değer kam bloğu 2

PosR2 Sağ limit değer kam bloğu 2

PosL3 Sol limit değer kam bloğu 3

PosR3 Sağ limit değer kam bloğu 3

PosL4 Sol limit değer kam bloğu 4

PosR4 Sağ limit değer kam bloğu 4

GSCAM_EXT CamControl Bit 31 daima verilmelidir. 
0x8000 0000 = işlev aktif değil, kam çıkışları yeniden 
oluşturulmaz, verilen çıkışlar bir reset yapılana veya 
gerilim kapatılıp açılana kadar kalırlar ve daha sonra 
silinirler. 
0x8000 0001 = İşlev dahili olarak aktif, fakat tüm kam 
çıkışları kapatılır
0x8000 0002 = İşlev aktif, tahrik ünitesi 
referanslandığında (H473, Bit20 =1)
0x8000 0003 = İşlev tahrik ünitesi referanslanmadan da 
aktiftir

CamReserved1 Rezerve edildi

CamOutShiftLeft Hedef değişken CamDestination'aa yazmadan önce, 
dahili çıkış veri tamponunu n basamak sola kaydırır.
Dikkat: Yazarken üst çıkışların bilgileri silinir. Yani, 3 
basamak kaydırıldığında, 4 msn çevrim süreli üst 3 çıkış 
artık kullanılmaz ve 1 msn çevrim süreli 4 çıkış Bit 3-6'ya 
ve 4 msn çevrim süreli bir çıkış da Bit 7'ye atanır. 

CamForceOn Zorunlu çıkış verme maskesi; bu maske CamOutShiftLeft 
ile yer değiştirmeden önceki dahili veri tamponunu etkiler 
(CamDestination ile tanımlanmış olan hedef değişkeni 
DEĞİL)

CamForceOff Zorunlu çıkış silme maskesi; bu maske CamOutShiftLeft 
ile yer değiştirmeden önceki dahili veri tamponunu etkiler 
(CamDestination ile tanımlanmış olan hedef değişkeni 
DEĞİL)
CamForceOff değişkeni CamForceOn'dan daha 
önceliklidir.
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CamSource Bit 31 ile önceden ayarlanmış olan referans değişkenleri 
ile belirli bir referans değişkenindeki bir gösterge arasında 
değişir.
Bit 31 = 0:
• 0 = Enkoder X15 (motor enkoderi, H511)
• 1 = Enkoder X14 (harici enkoder, H510)
• 2 = Enkoder H509 (mutlak değer enkoderi DIP11B)
• 3 = Sanal enkoder
• aşağıdaki değerlerin tümü rezerve edilmiştir!
Bit 31 = 1:
CamSource  bir IPOSplus® değişkeni + 231 göstergesine 
sahiptir

CamDestination Hedef değişken göstergesi
Hedef değişken kelimelerinde kullanılmayan bitler, başka 
işlevler için kullanılabilir (örn. Shift Left ile tüm çıkışlar 4 
basamak sola kaydırıldığında, Bit 0 ... 3 boşalır, Bit 4-7 
kam işlevleri için, Bit 8-31 ise isteğe göre kullanılabilir.
Kam çıkışları cihaz çıkışlarına (örn. H481) atandığında, bu 
dijital çıkışlar P620 – P639 ile IPOSplus® çıkışları olarak 
rezerve edilmelidir. Bu kelimede kullanılmayan bitler 
başka çıkışlar için kullanılabilir.

CamOutputs Çıkış sayısı (maks. 8)

CamData 1 Gösterge ilk CamOutput yapısında (1. çıkış)

...

CamData 8 Gösterge son CamOutput yapısında (8. çıkış)

CAM_EXT_OUT DeadTime Bu kanal için gecikme süresi kompanzasyonu (–500 msn 
... 0 ... +500 msn), frekans çeviriciye bağlı bir aktörün 
gecikme süresi kompanzasyonu. Bir çıkışa, referans 
değişkenin değerinin değişme hızına bağlı olarak, bu 
çıkışın daha önce anahtarlanabileceği şekilde kontrol 
edilir.

CamAreas Bu kanal (1 ...4) için tanımlanan pozisyon penceresi 
sayısı; sol limit değer sağ limit değerden daha küçük 
olmalıdır. Bir Modulo ekseni için 360° - 0° sınır değerinin 
üstünde bir pozisyon penceresi gerektiğinde, bu bölüm 2 
pozisyon penceresine bölünmelidir. Bu sayede bu çıkış 
için maksimum 3 birbirlerine ilgili bölge ayarlanabilir.

LeftLimit1 Sol sınır, Pencere 1

RightLimit1 Sağ sınır, Pencere 1

... ...

LeftLimit4 Sol sınır, Pencere 4

RightLimit4 Sağ sınır, Pencere 4

GSPODATA3 BusType 0 = rezerve
1 = S0 (RS485 #1)
2 = S1 (RS485 #2)
3 = Fieldbus
4 = rezerve
5 = SBus

Len İşlem çıkış verisi sayısı

PO1 İşlem çıkış verisi 1

PO2 İşlem çıkış verisi 2

PO3 İşlem çıkış verisi 3

GSACTSPEEDEXT TimeBase Harici enkoder hız tespiti tarama süresi, ayar aralığı: 
5 msn ... 31 msn

EncType 0 = Enkoder X14,1 = DIP enkoderi

Numerator Uygulayıcı ölçeklendirme payı 
Değer aralığı: –215 ... 0 ... +(215 –1)

Denominator Uygulayıcı ölçeklendirme paydası
Değer aralığı: 1 ... (215 –1)

DPointer Gösterge sonuç değişkeni H'de

Komut Standart yapı Elementler Kısa açıklama
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GSPODATA10 BusType 0 = rezerve
1 = S0 (RS485 #1)
2 = S1 (RS485 #2)
3 = Fieldbus
4 = rezerve
5 = SBus

Len İşlem çıkış verisi sayısı

PO1 İşlem çıkış verisi 1

PO2 İşlem çıkış verisi 2

PO3 İşlem çıkış verisi 3

PO4 İşlem çıkış verisi 4

PO5 İşlem çıkış verisi 5

PO6 İşlem çıkış verisi 6

PO7 İşlem çıkış verisi 7

PO8 İşlem çıkış verisi 8

PO9 İşlem çıkış verisi 9

PO10 İşlem çıkış verisi 10

_MovCommDef (sadece 
MQx)

MOVCOM BusType Bus tipi (arabirim)
ML_BT_S1: S1 (RS-485 #2"

Address Adresi belirlenecek MOVIMOT® için tek adres veya 
grup adresi
0 ... 99 Teker teker adresleme

100 ... 199 Grup adresi

255 Broadcast

Format Veri aktarımı için işlem verilerinin belirtilmesi
3 = 2 işlem veri kelimesi, çevrimsel değil 

(MOVIMOT® için)
= ML_FT_2

5 = 3 işlem veri kelimesi, çevrimsel değil 
(MOVIMOT® için)
= ML_FT_3

PdPointer İşlem verilerinin saklandığı veya yazılacak verilerin 
alındığı H' değişkeninin numarası. 
(H' için veri yapısı ileride ayrıntılı olarak açıklanmaktadır)

ParaPointer Parametre verilerinin saklandığı veya yazılacak 
verilerin alındığı H' değişkeninin numarası. 
MOVIMOT® tarafından desteklenmez.

Komut Standart yapı Elementler Kısa açıklama
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_MoviLink MOVLNK BusType Olası bus tipleri: 
ML_BT_S0: S0 (RS485 #1)
ML_BT_S1: S1 (RS485 #2)
ML_BT_SBUS: SBus

Address Tek adres (0...99) veya grup adresi (100...199)

Format Veri aktarımı için işlemlerin (PD) ve parametrelerin 
(PARAM) belirtilmesi:
ML_FT_PAR1:  PARAM+1PD
ML_FT_1:         1PD 
ML_FT_PAR2:  PARAM+2PD
ML_FT_2:         2PD
ML_FT_PAR3:  PARAM+3PD
ML_FT_3:         3PD
ML_FT_PAR:    Parametre (PD'siz)

Service İletişim servisi
ML_S_RD: Okuma servisi
ML_S_WR: Uçucu olmayan belleğe kayıtla yazma
ML_S_WRV: Belleğe kaydetmeden yazma

Index Değiştirilecek veya okunacak parametrenin indeks 
numarası (bkz. Parametre indeksi dizini)

DPointer Okunan verilerin kaydedildiği veya yazılacak verilerin 
alınmaya başlandığı değişkenin numarası (MLDATA 
yapısı)

Result Bir servis uygulandıktan sonra oluşan hata kodunu veya, 
hata yoksa, sıfır içerir

MLDATA WritePar Write servisleri ile gönderilecek parametre

ReadPar Read servisleri ile alınacak parametre

PO1 İşlem çıkış verisi 1

PO2 İşlem çıkış verisi 2

PO3 İşlem çıkış verisi 3

PI1 İşlem giriş verisi 1

PI2 İşlem giriş verisi 2

PI3 İşlem giriş verisi 3

_SBusCommDef SCREC ObjectNo Nesne numarası

Format Veri biçimi ve veri baytı adeti

DPointer Alınan verilerin yerleştirilmeye başlandığı değişkenin 
numarası

SCTRACYCL ObjectNo Nesne numarası

Format Veri biçimi ve veri baytı adeti

DPointer Gönderilen verilerin başladığı değişkenin numarası

SCTRCYCL ObjectNo Nesne numarası

CycleTime Çevrim süresi [msn]
Geçerli çevrim süreleri:
- 1, 2 ... 9 msn
- 10, 20, ... 65530 msn

Offset Ofset süresi [msn]
Geçerli ofset süreleri:
- 0, 1, 2 ... Çevrim süresi < 10 msn için 65534 msn
- 0, 10, 20, ... Çevrim süresi >= 10 msn için 65530 msn

Format Veri biçimi ve veri baytı adeti

DPointer Gönderilen verilerin başladığı değişkenin numarası

Result Dönüş kodu parametrelerinin belirlenmesi

_SetSys SSPOSRAMP Up Hızlanma pozisyonlandırma rampası (msn)

Down Yavaşlama pozisyonlandırma rampası (msn)

SSPOSSPEED CW Sağa pozisyonlandırma hızı (0,1 d/d)

CCW Sola pozisyonlandırma hızı (0,1 d/d)

Komut Standart yapı Elementler Kısa açıklama
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Standart yapılar aşağıdaki şekilde kullanılır: Önce beyan bölümünde bir değişken
yapısal bir değişken olarak tanımlanır. Daha sonra da, aşağıdaki örnekte açıklandığı
gibi, bu yapının elemanları adreslenir. Komut içerisindeki yapı adreslemede yapısal
değişkenin adında ekler kullanılmaz.

Örnek: _SetSys komutu ile pozisyonlandırma hızlarının ayarlanması isteniyor.

Deklarasyonda ve standart değerlerin başlangıç konumuna getirilmesinde veri giriş
yardımı kullanılabilir. İmleç ilk adımda, editör penceresindeki yapısal değişkenlerin
deklere edileceği yere getirilmelidir. Daha sonra da, sağ tıklanarak giriş yardımcısı açılır
ve burada [Komut ekle/Insert Instruction] menü noktası seçilir. 

SSPIDATA3 Len Gönderilecek işlem giriş verisi sayısı

PI1 İşlem giriş verisi 1

PI2 İşlem giriş verisi 2

PI3 İşlem giriş verisi 3

SSPIDATA10 Len Gönderilecek işlem giriş verisi sayısı

PI1 İşlem giriş verisi 1

PI2 İşlem giriş verisi 2

PI3 İşlem giriş verisi 3

PI4 İşlem giriş verisi 4

PI5 İşlem giriş verisi 5

PI6 İşlem giriş verisi 6

PI7 İşlem giriş verisi 7

PI8 İşlem giriş verisi 8

PI9 İşlem giriş verisi 9

PI10 İşlem giriş verisi 10

Komut Standart yapı Elementler Kısa açıklama

// Declare
SSPOSSPEED rapid speed, slow speed;

// Initiate
rapid_speed.cw = 14000;     // rapid speed cw 1400 rpm
rapid_speed.ccw = 12500;    // rapid speed ccw 1250 rpm
slow_speed.cw = 3000;       // slow speed cw 300 rpm
slow_speed.ccw = 4500;      // slow speed ccw 450 rpm

// set rapid speed
_SetSys( SS_POSSPEED,rapid speed );

// set slow speed
_SetSys( SS_POSSPEED,slow speed ); 
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Ekleme aracını ayrıca, araç çubuğundaki  butonu ile veya menü çubuğundaki
[Edit]/[Insert Instruction] üzerinden de seçebilirsiniz. Şimdi önceden tanımlanmış olan
yapı seçilir ve değişkenlerin adları ekleme aracının editör penceresinde değiştirilebilir
veya düzenlenebilir. Aynı yapı tipinde birden fazla yapı tipi deklare edilecek ise, bunlar
birbirlerinden virgül ile ayrılır. 
Tüm yapısal değişkenler deklare edildikten sonra, her uygulama durumundan sonra
başlangıç durumuna getirilmelidir. Ekleme aracı bu amaç için de kullanılabilir. İmleci
editör penceresinde, başlangıç durumuna getirme sırasının ekleneceği yere getiriniz.
Programı derleyin ve daha sonra da ekleme aracını seçin. Daha sonra da [Initializing
Sequence] butonuna basın. Şimdi artık deklare edilen her yapısal değişken için bir
başlangıç durumuna getirme bloğu oluşturulur.

06096AXX
Resim 60: Komut eklenmesi
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11.9 Uygulayıcı tarafından tanımlanan yapılar
Standart SEW yapılarına ek olarak uygulayıcı tarafından da kendine özgün yapılar
hazırlanabilir. Her şeyden önce bir yapı tanımlanıp oluşturulmalıdır. Bu programın
deklarasyon bölümünde gerçekleşir. Bunun için 'typedef struct' anahtar sözcüğü
kullanılır. Bunu önce pozisyon tablası oluşturmak için kullanılan bir örnekte açıklayalım.

Şimdi table adı altında bir yapı oluşturuldu. Şimdi artık bu yapı, standart yapılarda da
açıklandığı gibi kullanılabilir. İkinci adımda bir değişken yapısal bir değişken olarak
tanımlanır.

Şimdi PozTablo değişkeni  table tipi bir yapı olarak deklare edildi. İkinci adımda
elemanlara erişilmek isteniyor. Bunun için tablonun başlangıç durumuna getirilmesi
gerekmektedir.

Bir uygulayıcı yapısı genelde aşağıdaki gibi tanımlanabilir:

Ekleme aracı uygulayıcı tarafından tanımlanan yapılar için de kullanılabilir. Bunun için
ekleme aracının önceden tanımlanmış olan yapılar penceresinden 'typedef struct (user
defined)' satırını seçin. Şimdi de elemanların ve yapının adlarını seçebilirsiniz. 

// set slow speed
_SetSys( SS_POSSPEED,slow speed );
{

long pos1;
long pos2;
long pos3;
long pos4;
long pos5;

} table; 

// Declare structure
table postable;

// Initiate
postable.pos1 = 100000;
postable.pos2 = 120000;
postable.pos3 = 50000;
postable.pos4 = 200000;
postable.pos5 = 10000; 

typedef struct
{

Tip Tanımlayıcı1;
Tip Tanımlayıcı2;
...
Tip TanımlayıcıN;

} Strüktür adı;

Yapı adı Değişken adı;

Değişken adı.Tanımlayıcı1 = ...;
Değişken adı.Tanımlayıcı2 = ...;

Değişken adı.TanımlayıcıN = ...;
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Eklendikten sonra, editör penceresinde, bu yapı tipinin değişkenlerini tanımlayan bir
bildirge satırı eklenir. Bu satır daha sonra editörde düzenlenmelidir. Aynı şekilde, yapı
tipine başka elemanlar da eklenebilir. Bir başlangıç durumuna getirme sırası,
derlendikten sonra yeniden ekleme aracı üzerinden tetiklenebilir. İmleç editörde, bu
sıranın getirileceği satırda bulunmalıdır.

06097AXX
Resim 61: Yapılar
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11.10 long
Tek bir değişkenin deklarasyonu için, #define ile değişken atanmasına alternatif olarak
long anahtar sözcüğü de kullanılabilir. Bu durumda değişkene derleme esnasında
numara compiler programı tarafından verilir.
Anahtar sözcük long, bir veya daha fazla global değişkenin girişinde kullanılır. Bu
anahtar sözcüğün nasıl kullanılacağı aşağıdaki örnekte gösterilmektedir:
Bir veya daha fazla global değişkenin deklarasyonunun sözdizimi:

Örnek:

Derleme esnasında bir IPOSplus® değişkenine istenen ve gerçek değer sembolik
değişkenleri atanıyor ve uygulayıcı değişkene erişmek için daima sembolik isimleri
kullanıyor. 

11.11 initial long
Burada ayrıca ikinci bir anahtar sözcük olan 'initial long' da kullanılabilir. Anahtar sözcük
'initial long' ile bir değişken deklare edilir ve bu değişken derleme esnasında H0 ile H127
arasında bir değişken aralığına verilir. Bu da, değişkenin şebeke kesintisinden
etkilenmeyen değişkenler aralığına kaydedilmesi demektir.
Örnek:

long Tanımlayıcı1 [, Tanımlayıcı n] ;

long setpoint,actual_value; 

initial long start position, end position; 

Program metinlerini daha iyi okuyabilmek için tüm sabitler büyük harflerle (örn. SANİYE,
MAKSİMUM vb.) ve değişkenler de büyük/küçük harflerle (örn. İstenenHızDeğeri,
SağPozisyon vb.) yazılabilir.
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11.12 #pragma
Bu #pragma direktifi ile 'long' ve 'initial long' anahtar sözcükleri atanmış olan değişken
aralığı etkilenebilir. 

Compiler tarafından desteklenen #pragma direktifleri:

Örnek:

Bu satırlar  compiler programının IPOSplus® değişkenlerini H350'den itibaren yardımcı
değişken olarak kullanmasını sağlar. Anahtar sözcük long ile deklare edilen
PozHızSağa ve PozHızSola değişkenleri, #pragma globals 130 160 komut satırından
dolayı, H30 ile H160 arasındaki IPOSplus® değişkenlerine kaydeder. Anahtar sözcük
'initial long' ile deklare edilen StartPosiyonu ve StopPozisyonu değişkenleri, #pragma
initials 10 30 komut satırından dolayı, H30 ile H160 arasındaki IPOSplus® değişkenlerine
kaydeder. Bu değişkenler H0 ile H127 değişken aralığında bulunduğundan, şebeke
kesintisinden etkilenmez şekilde kaydedilebilirler.

Syntax: #pragma  Direktive  Parameter1  Parameter2 ...

#pragma list Kaynak metin satırlarının oluşturulan IPOSplus® programına açıklama 
olarak yazılmasını sağlar.

#pragma var Hmin Hmax Deyim hesaplamalarında Hmin ile Hmax arasındaki IPOSplus® 
değişkenlerinin yardımcı değişken olarak kullanılmasını sağlar. Hmax 
Hmin'den daha büyük olmalıdır. Programcı program içerisinde de aynı 
değişkenleri kullandığında ise, bir hata mesajı verilir. Compiler yakl. 
10 yardımcı değişken kullanır.
Bu direktif açıkça verilmezse, compiler H400 ile H419 (dahil) arasındaki 
değişkenleri kullanır.

#pragma globals Hmin Hmax Compiler programından, long anahtar sözcüğü ile deklare edilen 
değişkenlere Hmin ile Hmax arasında bir değişken numarası vermesini 
ister.
Sembolik değişken adları verilirken, #define kullanarak, adların birkaç 
defa verilmemesinden kullanıcının kendisi sorumludur.
Bu direktif açıkça verilmezse, compiler H420 ile H449 (dahil) arasındaki 
değişkenleri kullanır.

#pragma initials Hmin Hmax Compiler programından, initial anahtar sözcüğü ile deklare edilen 
global değişkenlere Hmin ile Hmax (dahil) arasında bir değişken 
numarası vermesini ister. İnitial değişkenleri şebeke kapatıldığında 
belleğe alınan H0 ile H127 arasındaki değişkenlerdir. İstisna: H0 ile 
H15 arası, MDS, MDV, MCS, MCV (elektronik kam ile).
Bu direktif açıkça verilmezse, compiler H0 ile H217 (dahil) arasındaki 
değişkenleri kullanır.

"Senkron çalışma" ve "Elektronik kam" teknoloji opsiyonlarında H360-H450 değişken
aralığı başka sistem değişkenleri tarafından kullanıldığından, global değişkenlerle
yardımcı değişkenleri daima #pragma direktifi ile başka bir alana yerleştirmenizi öneririz.

#pragma var 350 365
#pragma globals 130 160
#pragma initials 10 30

long pos speed cw, pos speed ccw;
initial long start position, end position; 

Değişken numaraları #pragma  direktifleri ile kullanıldıklarında değişken numarasının
önünde H harfi kullanılmaz.
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11.13 const.h ve io.h / constb.h ve iob.h için açıklamalar
Başlık dosyası const.h çok sayıda yararlı tanımlayıcı tanımlamaktadır. Başlangıç
seviyesindeki bir uygulayıcı için önce, sistem değişkenlerinin sembolik isimleri
önemlidir. Diğer tanımlayıcılar ise, ekleme aracını artık kullanmayan ilerlemiş seviyedeki
kullanıcılar için önemlidir. Bu uygulayıcılar standart işlevlerin seçilebilmesi için gerekli
argümanların tanımlarını orada bulabilirler.
Başlık dosyası io.h ve aynı zamanda const.h dosyası da, önceden tanımlanmış
dosyalardır ve kesinlikle değiştirilmemelidir. Bu dosyanın yazıcı çıktısı:

Başlık dosyası io.h tanımlanmış makrolar içermektedir ve bununla klemens seviyelerinin
sorgulanması kolaylaşır. Buna bir örnek, aşağıda verilmiştir:

Burada if komutu ile DI00 klemensi (/CONTROLLER INHIBIT) sorgulanmaktadır. Bu if
komutunun argümanı sıfır ise, "else" bölümündeki komutlar yerine getirilir (eğer "else"
bölümü varsa). Burada DI00 klemensinin giriş seviyesine bağlı olarak, IPOSplus®

değişkeni H1 sıfır veya bir değerini alır. Burada, makro sadece bir dijital değerlendirme
yapabildiğinden, klemens bire  (DI00 == 1) getirildiğinde sorgulama yapılamaz. Pratikte
sadece sıfır (DI00 == 0) veya sıfır değil (DI00 != 0) sorgulamaları mümkündür.

/*=============================================
File name: Io.h
File version: 2.01

Definition of bitmasks for digital in- and outputs

Please do not modify this file!

(C) 1999 SEW-EURODRIVE
==============================================*/
#ifndef  _IO_H
#define  _IO_H

#define DI00 (H483 & 0b1)
#define DI01 (H483 & 0b10)
#define DI02 (H483 & 0b100)
#define DI03 (H483 & 0b1000)
#define DI04 (H483 & 0b10000)
#define DI05 (H483 & 0b100000)
#define DI10 (H483 & 0b1000000)
#define DI11 (H483 & 0b10000000)
#define DI12 (H483 & 0b100000000)
#define DI13 (H483 & 0b1000000000)
#define DI14 (H483 & 0b10000000000)
#define DI15 (H483 & 0b100000000000)
#define DI16 (H483 & 0b1000000000000)
#define DI17 (H483 & 0b10000000000000)

#define DB00 (H482 & 0b1)
#define DO01 (H482 & 0b10)
#define DO02 (H482 & 0b100)
#define DO10 (H482 & 0b1000)
#define DO11 (H482 & 0b10000)
#define DO12 (H482 & 0b100000)
#define DO13 (H482 & 0b1000000)
#define DO14 (H482 & 0b10000000)
#define DO15 (H482 & 0b100000000)
#define DO16 (H482 & 0b1000000000)
#define DO17 (H482 & 0b10000000000)

#endif

if( DI00 )
{

H1 = 1;  // execute command block, if terminal DI00 has NOT level 0
}
else
{

H1 = 0;  // execute command block, if terminal DI00 has level 0
} 
C
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Tanımlayıcılar
Programın bu bölümü artık, başka sembolik tanımlayıcılar da kullanılarak daha anlaşılır
bir şekilde yapılandırılabilir.

Değişken penceresi aşağıda göründüğü gibidir:

11.14 Tanımlayıcılar
Tanımlayıcılar konusu daha önce birkaç kez açıklanmasına rağmen, burada bu konu ile
ilgili birkaç bilgi daha verelim. Tanımlayıcı altında, bir MakroTanımlayıcıya (Define
bölümü), sembolik bir değişkene veya işleve verilen isim anlaşılır. Tanımlayıcılarda
harfler, sayılar ve alt çizgi kullanılabilir. Bir tanımlayıcının daima bir harf veya alt çizgi ile
başlaması gerekir. Bir tanımlayıcı en fazla 32 karakterden oluşabilir.

#define controller_inhibit    H1
#define HI                    1
#define LO                    0

if( DI00 )
{

controller_inhibit = 1;  // execute command block, if terminal DI00 has NOT level 0
}
else
{

controller inhibit = 0;  // execute command block, if terminal DI00 has level 0
} 

Resim 62: Değişkenler penceresi

Burada, #include io.h komut satırını içeren başlık dosyasının kullanmadan önce
programa bağlanması gerektiği unutulmamalıdır.

Aşağıdaki tanımlayıcılar geçerlidir: Aşağıdaki adlar tanımlayıcı değildir:

KlemensX13_4
İstenen değer1
_Kontrol_kelimesi

KlemensX13.4
İstenen değer 1
1.İstenen değer
1_Giriş
Benim İşlevim
BuÇokUzunOlanBirTanımlayıcıAdıdır

IPOSplus® compiler büyük/küçük harf duyarlıdır.
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11.15 Sabitler
IPOSplus® Compiler kaynak metinde kendilerine özgü yazı biçimleri ile ayrılan çeşitli
tipte sabit tanır. Kullanım amacına bağlı olarak, farklı şekillerde gösterilmeleri kaynak
metnin daha kolay okunmasını sağlar. 
Gösterim biçimi olarak ondalık, heksadesimal veya dijital gösterimler mümkündür. 
Heksadesimal sabitler '0x' ile, dijital sabitler ise '0b' ile başlar. İşte birkaç örnek:

11.16 Compiler programındaki IPOSplus® değişkenleri
IPOSplus® değişkenleri programlama dilinin bir parçasıdır ve ayrıca açıklanmalarına
gerek yoktur. Tümü aynı veri tipine (32 bit, ön işaretli) sahiptir ve genel olarak kaynak
metnin tamamında geçerlidir. Aşağıdaki satır hemen hemen her modülde mevcuttur: 

Değişkenleri sembolik olarak tanımlamak için, #define ya da #declare direktifi ile
sembolik bir ad tanımlanabilir.

Örnek #define TESTVAR1 H73 //H73 için sembolik "TESTVAR1" adı veriliyor 

Bu durumda H73'e programda 3 farklı şekilde 134 değeri atanabilir:
TESTVAR1 = 134;
TESTVAR1 = 0x86;
TESTVAR1 = 0b10000110;

11.17 Genel değişkenler deklarasyonu
Diğer bir yöntem de, genel değişkenleri, yukarıda açıklandığı gibi 'long' anahtar sözcüğü
ile deklare etmektir. Bu durumda compiler değişkene kendiliğinden bir numara verir
(bkz. #pragma). Değişken numaraları, kaynak metinde yapılan deklarasyonun başladığı
yerden itibaren yükselen bir sırada verilir. Bir deklarasyon 'long' anahtar sözcüğü ile
başlar ve aralarında virgülle ayrılan tanımlayıcılarla devam eder. Deklarasyon daima bir
noktalı virgül ile tamamlanır. Deklarasyonlar birden fazla kaynak metin satırına
bölünebilir.
Genel bir değişken programın herhangi bir yerinde, fakat sadece bloklar (genelde
işlevler) dışında deklare edilebilir. Daha iyi bir görünüm elde edebilmek için,
değişkenlerin kaynak metin modülünün başında deklere edilmeleri önerilir. Genel bir
değişken daima kullanılmadan önce deklare edilmelidir.

Ondalık sabitler Heksadesimal sabitler Dijital sabitler

123
–50
030

0x23  = 35 dec
0xabc  = 2748 dec
0xFFFFFFFF = –1 dec

0b000100 = 4 dec
0b10  = 2 dec
0b11111111 = 255 dec

long H0, H1, H2, H3, ... ,H1023. 
C
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Dolaylı adresleme – Pointer
Örnekler:

Compiler H420 ile H424 arasındaki değişkenleri a, b, this_is_a_variable, c ve d
tanımlayıcılarına tasnif eder. Aşağıdaki örnekte '#pragma globals' direktifi compiler
programından, tanımlayıcılar için H150 ile H160 arasındaki değişkenleri kullanmasını
istiyor.

Genel değişken deklarasyonu olanağının kullanılması, değişken numarasının uygulama
için önemi yoksa, faydalıdır Normal durumlarda, değişkenlere devamlı sembolik adları
üzerinden erişildiğinden, yukarıdaki bilgiler geçerlidir. Genel değişken deklarasyonları
ile modüler yapının altı çizilir ve modüllerin tekrar tekrar kullanılması kolaylaşır.
Değişken grupları, örneğin sistem işlevleri için gerekiyorsa, bu gibi durumlarda standart
yapı veya uygulayıcı yapıları kullanılmalıdır. 
H473 ile H511 arasındaki sistem değişkenlerinin tanımlamaları için "Sistem
değişkenlerine genel bakış" bölümüne bakabilirsiniz. Sistem değişkenleri ve bunların
sembolik tanımlayıcıları bu kitabın ek bölümünde verilmiştir.

11.18 Dolaylı adresleme – Pointer
IPOSplus® tarafından sunulan olanağı kullanarak değişkenlere doğrudan erişmek için
(SET   [H] = H), değişken adları *H0 - *H511 olarak da kullanılabilir. Bu adlar, atamaların
sağ veya sol taraflarında ya da H0 - H511 gibi deyimlerde de kullanılabilir. Fakat,
compiler bu gibi durumlarda dolaylı komutları kullanır.
Dolaylı değişkenler kullanılmasına bir örnek:

Bu örnekte *H2 üzerinden dolaylı olarak 7 (bkz. H5) ve *H3 üzerinden dolaylı olarak 3
(bkz. H6) değerine erişildiğinden, H1 değişkeninin değeri 10 olarak hesaplanır.

long a, b;  // Değişkenler genel
long this_is_a_variable; // değişkenler için tanımlanan 

alanda bulunur
long c, d; 

#pragma globals 150 160
long a, b;
long this_is_a_variable;
long c, d; 

Genel değişkenlerin birden fazla deklare edilmesine izin verilmez:
long a, b, c;
long d, a;

H2 = 5;
H3 = 6;

H5 = 7;
H6 = 3;

H1 = *H2 + *H3; 
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11.19 numof()
Anahtar sözcük numof() ile bir değişkenin numarası elde edilir. Argüman olarak
doğrudan veya sembolik bir değişkenin tanımlayıcısı verilir. argüman bir deyim
tamlaması olamaz.

Bu program satırları ile IPOSplus® değişkenlerine aşağıdaki değerler verilir:

#define setpoint H200
#declare setpoint2 setpoint:1

H1 = numof (H7);
H2 = numof (setpoint);
H3 = numof (setpoint2); 

H1 = 7
H2 = 200
H3 = 201

Aşağıdaki program satırlarına izin verilmez:
#define Setpoint H10+H30
#define Var1     H200

H1 = numof(*H1);
H1 = numof(H1 + H4);
H1 = numof(H3 + 6);
H1 = numof(Setpoint);
H1 = numof(Var1:1);
C
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Operatörlerin öncelik sırası
12 Compiler – Operatörler
Operatörlerle tanımlayıcılar birbirlerine bağlanır ve belirli aritmetik işlemler
gerçekleştirilir. IPOSplus® compiler aritmetik, bit, atama ve karşılaştırma işlemlerinde
kullanılmak üzere operatörler sunar.
Operatörler çeşitli kategorilere ayrılmıştır ve aralarında belirli bir sıra mevcuttur.
Operatörlerin bir argümanda kullanılma sırası, bu önceliğe göre tespit edilir.  Aşağıdaki
tabloda IPOSplus® compiler tarafından desteklenen tüm operatörler öncelik sırasına
göre verilmiştir.

12.1 Operatörlerin öncelik sırası

Kategori Operatör Açıklama

1. () Parantezler

2. Tekli !
~
+
–
++
--

Mantıksal olumsuzluk
(NOT)bit-by-bit tümleyici
Birli artı
Birli eksi
Ön veya son artırım
Ön veya son azaltma

3. Çarpımsal *
/
%

Çarpma
Tam sayı bölünmesi
Modulo artanı

4. Toplayıcı +
-

İkili artı
İkili eksi

5. Yer değiştirme <<
>>

Sola kaydırma
Sağa kaydırma

6. Oransal <
<=
>
>=

Daha az
Daha az veya eşit
Daha büyük
Daha büyük veya eşit

7. Eşitlik ==
!=

Eşit
Eşit değil

8. & bit-by-bit VE

9. ^ bit-by-bit XOR

10. ¦ bit-by-bit VEYA

11. && Mantıksal VE

12. ¦¦ Mantıksal VEYA

13. Koşullu ? : Üçlü operatör için, bkz. "Üçlü operatörler" bölümü

14. Atama =
*=
/=
%=
+=
–=
&=
^=
¦=
<<=
>>=

Basit atama
Ürün atama
Bölen atama
Kalan atama
Toplam atama
Fark atama
Bit-by-bit VE atama
Bit-by-bit XOR atama
Bit-by-bit VEYA atama
Sola kaydır atama
Sağa kaydır atama

15. Virgül , Değerlendir
El Kitabı – IPOSplus®
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Burada Kategori 1 en yüksek önceliğe sahip, daha sonra Kategori 2 (birli operatörler)
geliyor ve en virgül operatörü en düşük öncelikle en son sırada.
Aynı kategoride bulunan operatörlerin öncelikleri eşittir.
Birli (Kategori 2), koşullu (Kategori 13) ve atama operatörleri (Kategori 14) sağdan sola
doğru ve diğer tüm operatörler ise soldan sağa doğru sıralanır.
Çarpma operatörünün (*) önceliği toplama operatöründen (+) daha yüksek olduğundan,
aşağıdaki komutta çarpma işlemi toplama işleminden önce yapılır.

H1'e 29 değeri verilir.
Toplamanın çarpmadan önce yapılması isteniyorsa, parantez kullanılmalıdır.

Bu durumda H1'in değeri 108 olur (3 * 9 *4).

12.2 Birli işlemler
Birli operatörler bir işlenenin önünde veya arkasında bulunan ve sadece bu işleneni
etkileyen operatörlerdir. 

H1 = 3 * 7 + 2 * 4;

H1 = 3 * ( 7 + 2 ) * 4; 

İşlemlerde istenen sırayı elde etmek için parantez kullanılabilir. İç içe parantez
kullanılmasına da izin verilir. Fazladan kullanılan parantezler programın akışını
etkilemez.

H1 = -H2; // birli eksi operatörü(-), ön işareti değiştirilen H2 
değerini oluşturur.

H1 = ~H2; // birli bütünleyici operatör H2'nin bit-by-bit bütünleyicisidir.
++H3; // ön artım operatörü (++) H3'ün değerini bir artırır.
C
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12.3 İkili işlemler
Bu operatörler iki işleneni birleştirir veya iki işenenin arasında bulunurlar.

Örnek

Kombine edilen atama operatörleri yazıları kısaltarak programların okunmasını
zorlaştırmalarına rağmen, burada kısaca açıklanmaları gereklidir. Buradaki örnekte
H1 = 2 (0b10) ve H2 =3 (0b11) işlemleri gerçekleştirilmektedir.

12.4 Üçlü işlemler
IPOSplus® Compiler üç işleneni birbirine bağlayan sadece tek bir operatör tanımaktadır:
koşullu operatör. Bu operatörün biçimi 
a ? b : c  anlamı:   eğer a ise b, değilse c,
burada a mantıksal bir deyimdir ve b ile c de sadece deyimlerdir.

Örnek

Bu örnek aşağıdaki işlemin kısa şeklidir:

Kaynak kodunun okunmasını zorlaştırdığından, üçlü operatörlerin kullanılmamasına
özen gösterilmelidir.

H1 = H2; // ikili atama operatörü(=) H1 değişkenine H2'nin değerini verir.
H1 = H2 - 3;// ikili eksi operatörü(-) H2 ile 3 arasındaki farkı hesaplar

Operatör İşlem Örnek Eşitliği Örnek H1 =

= Basit atama H1  = H2; H1 = H2; 3

*= Ürün atama H1 *= H2; H1 = H1 * H2; 6

/= Bölen atama H1 /= H2; H1 = H1 / H2; 0

%= Kalan atama H1 %= H2: H1 = H1 % H2; 2

+= Toplam atama H1 += H2; H1 = H1 + H2; 5

–= Fark atama H1 –= H2; H1 = H1 – H2; –1

&= Bit-by-bit VE atama H1 &= H2; H1 = H1 & H2; 0b10

^= Bit-by-bit XOR atama H1 ^= H2; H1 = H1 ^ H2; 0b01

¦= Bit-by-bit VEYA atama H1 ¦= H2; H1 = H1 ¦ H2; 0b11

<<= Sola kaydır atama H1 <<= H2; H1 = H1 << H2; 0b1000

>>= aritmetik sağa kaydır atama H1 >>= H2; H1 = H1 >> H2; 0b0

H1 = H2 == 3 ? H3 : H4; // eğer H2 eşittir 3 ise, H1'e H3'ün değeri atanır,
// değilse, H4'ün değeri atanır

if (H2 == 3) 
H1 = H3;

else 
H1 = H4;
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13 Compiler – Yapılar
IPOSplus® Compiler diğer yüksek seviye dillerinden de bilinen yapıları sunmaktadır. 
Bu yapılar:
• if...else
• for
• while
• do...while
• switch...case...default
Bunun dışında, bu yapılar içerisinde kullanılabilen 'continue" ve 'break' gibi yapılar da
mevcuttur

13.1 if...else
Bağlam

Anahtar sözcükler if ve else program akışını kontrol ederken, if anahtar sözcüğünden
sonra gelen deyimlerin değerinin GERÇEK (sıfırdan farklı) veya YANLIŞ (sıfıra eşit)
olması fark etmez. Burada else branşmanı isteğe bağlıdır. Sadece deyime YANLIŞ
değeri verdiğinde yerine getirilir. Bir komut özel durumlarda, birden fazla komutu içeren
bir blok da olabilir. Bu durumda komut bloğu süslü parantez içine alınmalıdır ( { Komut
bloğu} ).

Deyim, birbirlerine mantıksal olarak bağlı birden fazla koşuldan oluşabilir. Burada
mantıksal bağlantı olarak mantıksal VE ( && ) ile mantıksal VEYA ( || ) mevcuttur.

if ( deyim )
// Komut
else
// Komut 

else braşmanı yok else braşmanı ile Blok if braşmanı olarak Blok else braşmanı olarak

if ( H1 == 3 )
H2 = 10;

if ( H1 == 3 )
H2 = 10;

else
H2 = 8;

if ( H1 > 3 )
{  

H2 = 10;
H3 = 11;

}

if ( H1 > 3 )
H2 = 9;

else 
{  

H2 = 10;
H3 = 11;

}

Hata kaynağı: Bir if komutunun sonundaki  ; (noktalı virgül) koşulun daima GERÇEK
olmasını sağlar.
C
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for
Örnek

Burada H1 3'e eşit veya 3'ten büyük ve aynı zamanda 12'den küçük veya 12'ye eşit ise,
H2 değişkeni 10 değerini alıyor. Başka bir şekilde ifade edilirse: H2'ye 10 değeri
verilmesi için, H1'in değerinin 3 ile 12 arasında olması gerekir.
İç parantezler gerekli değildir, fakat programın daha kolay okunmasını sağlarlar.

Örnek

Burada H1 2'den küçük veya 14'ten büyük ise, H2 değişkeni 10 değerini alıyor. Başka
bir şekilde ifade edilirse: H2'ye 10 değeri verilmesi için, H1'in değerinin 2'den küçük veya
14'ten büyük olması gerekir.

13.2 for
Bağlam

Program döngüleri oluşturmak için for komutu kullanılır ve bu döngüden önceden
tanımlanmış bir tekrarlamadan sonra çıkılır. Bu üç deyimin anlamı:
Deyim1 for döngüsünün başında, sadece bir kez yerine getirilir. Burası çalıştırma
değişkenlerinin başlangıç durumuna getirildiği yerdir. Deyim2 döngüden ne zaman
çıkışacağını tespit eder. Bu deyim mantıksal YANLIŞ (veya sıfıra eşit) değeri verdiğinde,
döngüden çıkılır. Deyim3 komut yerine getirildikten sonra işlenir ve normal durumlarda
çalıştırma değişkenlerini değiştirmek için kullanılır. Döngü gövdesi komuttan
oluşmaktadır ve bir komut veya bir komut bloğu halinde olabilir.

Örnek

Başlangıçta H0 sıfıra getirilir. Sonra da, H0'ın 10 değerine erişip erişmediği kontrol edilir.
Bu değer erişmediğinde, komutla devam edilir, bu örnekte H1'in değeri 2 artırılır. Bunun
sonucu olarak çalıştırma değişkeni H0 bir artırılır. Sonra yeniden H0'ın 10 değerine
erişip erişmediği kontrol edilir ve bu böyle devam eder.
Döngü tam 10 kez tekrarlandıktan sonra (döngü sayacı H0 0'dan 9'a kadar sayar ve
döngü tamamlanır), H0'ın değeri 10 ve H1'in değeri de 40 olur.

if ( ( H1 >= 3 ) && ( H1 <= 12 ) )
H2 = 10;

if ( H1 < 2 ¦¦ H1 > 14 )
H 2 = 10;

for ( Deyim1; Deyim2; Deyim3 )
// Komut

H1 = 20;
for ( H0 = 0; H0 < 10; ++H0 )

H1 = H1 + 2;
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Komut bloğu için 
örnek

H1 değişkeninin değeri her döngüden sonra iki arttığından, H2 değişkeninin değeri bir
artar (++H2 ön artım anlamına gelir).
Bir komut bloğu içerisinde bir continue komutu yerine getirildiğinde, program komut
bloğunun sonuna atlar, Deyim3'ü yerine getirir ve for komutundaki bir koşul kontrol
edildikten sonra, yeni bir döngü başlatılır. 

Örnek

Burada, H1 değeri 32'den büyük olduğunda, continue komutlu bir if sorgulaması H2
değişkeninin artırımına son verir.  Döngü tamamlandıktan sonra, H1 değişkeninin değeri
40, ve H2 değişkeninin değeri de 6 olur.
Bir komut bloğu içerisinde bir break komutu yerine getirilmesi, programın bu noktadan
itibaren for döngüsünden çıkması demektir. Artık döngüye devam edilmez.

Örnek

Burada, H1 değeri 32'den büyük olduğunda, break komutu ile for döngüsünden çıkılır.
Döngüden çıktıktan sonra, H1 değişkeninin değeri 34, ve H2 değişkeninin değeri de
6 olur.

H1 = 20;
H2 = 0;
for ( H0 = 0; H0 < 10; ++H0 )
{

H1 = H1 + 2;
++H2;

}

H1 = 20;
H2 = 0;
for ( H0 = 0; H0 < 10; ++H0 )
{

H1 = H1 + 2;
if ( H1 > 32 )

continue;
++H2;

}

H1 = 20;
H2 = 0;
for ( H0 = 0; H0 < 10; ++H0 )
{

H1 = H1 + 2;
if ( H1 > 32 )

break;
++H2;

}
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13.3 while
Bağlam

Koşullu bir döngü olan while komutu ile, deyim DOĞRU (sıfıra eşit değil) değerini alana
kadar komut yerine getirilir. Deyim DOĞRU değerine hiç erişmez ise, bu komut hiçbir
zaman yerine getirilmez. Deyim daima, komut yerine getirilmeden önce işlenir.
Bir komut, birden fazla komutu içeren bir komut bloğu da olabilir.
Deyim, birbirlerine mantıksal olarak bağlı birden fazla koşuldan oluşabilir.

Örnek

H1 değişkeninin değeri 5'ten büyük olduğu müddetçe, blok içerisindeki komutlar yerine
getirilir. Döngüden çıkıldıktan sonra da H2'nin değeri 5 olur.
Burada, for döngüsünde de olduğu gibi, break ve continue komutları kullanılabilir. Bu
komutlardan break bir while döngüsünden çıkılmasına ve continue komutu da komut
bloğunun sonuna atlanmasına ve böylece deyimde yeniden bir kontrol döngüsü
başlatılmasına neden sebep olur.

Örnek

H1 değeri 10'dan küçük veya 10'a eşit olduğu sürece, H2'nin değeri 2 artırılır. H1'in
değeri 10'dan büyük ise, while döngüsünün sonuna atlanır ve yeni bir döngü koşulu test
edilir. Daha sonra gerçekleştirilecek olan döngülerde, H2'nin değeri artık yükseltilmez.
H2'nin değeri 20 olduğunda ise, döngüden çıkılır.

: while ( deyim )
// Komut

H2 = 0;
H1 = 10;
while ( H1 > 5 )
{

H2 = H2 + 1;
--H1;

}

H1 = 0;
while ( H1 < 20 )
{

++H1; 
if ( H1 > 10 )

continue;
H2 = H2 + 2;  

}
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Örnek

Bu örneğin etkisi bir önceki örnekle aynıdır. H1'in değeri 20'ye eriştiğinde, bu "sonsuz
döngüden" çıkmak için break komutu kullanılır.
Bu aşağıdaki yapı ile oluşturulabilen sonsuz bir döngüdür

Çünkü, Deyim 1 daima DOĞRU değerini vermektedir. 
Görev1 bu şekilde bir sonsuz döngüde çalışır.

13.4 do...while
Bağlam

Koşullu bir döngü olan do komutunda, kesime koşulları döngünün sonunda kontrol edilir.
Bu sebepten do komutlu bu döngü, en az bir kez yinelenir (en az bir döngü).
Önce, bir komut bloğunda birden fazla komutlar da içerebilecek olan komut yerine
getirilir. Daha sonra da, deyimin değerinin DOĞRU (sıfırdan farklı) veya YANLIŞ (sıfıra
eşit) olması kontrol edilir. Değer DOĞRU ise, komut yeniden yerine getirilir, aksi halde
döngüden çıkılır.
Deyim, birbirlerine mantıksal olarak bağlı birden fazla koşuldan oluşabilir. 
Burada, while döngüsünün aksine, do-while döngüsünde komut en az bir kez yerine
getirilir.

H1 = 0;
while ( 1 )
{

++H1; 
if ( H1 == 20 )

break;
if ( H1 > 10 )

continue;
H2 = H2 + 2;  

}

while ( 1 )
// Komut

do
// Döngüdeki komutlar
while ( deyim );

Hata kaynağı: while (....); satırı daima bir noktalı virgül ile bitrer.
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do...while
Örnek

H1 değişkeninin değeri 5'ten büyük olduğu müddetçe, blok içerisindeki komutlar yerine
getirilir. Döngüden çıkıldıktan sonra da H2'nin değeri 4 olur. 
Deyim daima DOĞRU olarak kaldığında ise, bir sonsuz döngü elde edilir.

Bu durumda deyimin değeri 1 olur. Böylece döngüden hiçbir zaman çıkılmaz.
Bu döngüden sadece bir break komutu ile çıkılabilir.

Bu örnekte, IPOSplus® değişkeni H2'nin değeri 20'den büyük ise, do döngüsünden break
komutu ile çıkılır.
Burada bir continue komutu da mümkündür. Bu komut ile komut bloğunun sonuna
atlanır ve deyim kontrol edilir.

Bu örnekte IPOSplus® değişkeninin değeri 10'dan büyük ise, IPOSplus® değişkeni artık
artırılmaz. 

H2 = 0;
H1 = 10;
do
{

H2 = H2 +1;
H1 = H1 -1; 

} while ( H1 > 5 );

do 
H2 = H2 +3;

while ( 1 );

H2 = 0;
do 
{

H2 = H2 +3;
if ( H2 > 20 )

break;
} while ( 1 );

H2 = 0;
do 
{

H2 = H2 +3;
if ( H2 > 20 )

break;
if ( H2 > 10 )

continue;
++H0;

} while ( 1 );
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13.5 switch...case...default
Bağlam

Burada switch komutu ile bir deyimin değerine bağlı olarak birden fazla program dalı da
oluşturulabilir.
Deyimin değeri 1 ise, komut yerine getirilir, değeri 2 ise, Komut 2 yerine getirilir vb.
Burada case'den sonra gelen değerlerin hiçbiri deyime eşit değilse, default komut
(komut n) - eğer varsa - yerine getirilir. 

Komut 1, 2,..., n ile işlevler de seçilebilir. Bu sayede, örneğin bir atlama dağıtıcısı
oluşturulabilir.
Değer1, Değer2, Değer n sabit değerler veya sabit deyimler olmalıdır. Burada
değişkenlere izin verilmez.
Burada, eğer varsa, default dalı en son bir switch komutu içerisinde bulunmalıdır.

IPOSplus® değişkeni H1'in değeri 1 olduğunda, programın bu bölümü IPOSplus®

değişkeni H2'yi artırır. Bu değişkenin değeri 2 olduğunda ise,  IPOSplus® değişkeni H3
artırılır. IPOSplus® değişkeni H1'in diğer tüm değerlerinde IPOSplus® değişkeni H4
artırılır.
Aşağıdaki seçenek de mümkündür:

IPOSplus® değişkeni H1'in değeri 1 veya 2 olduğunda, programın bu bölümü IPOSplus®

değişkeni H3'ü artırır. IPOSplus® değişkeni H1'in diğer tüm değerlerinde IPOSplus®

değişkeni H4 artırılır.

switch ( deyim )
{

case Değer 1: // Komut 1
break;

case Değer 2: // Komut 2
break;

.

.
default: // Komut n

}

Komut 1, 2....n, normalde break komutu ile biten komut sıralarıdır. Komut sırası bir break
komutu ile bitmiyorsa, bir break komutuna erişilene kadar, arkadan gelen tüm case
dalları yerine getirilir.  Bu durumda değer artık deyimle karşılaştırılmaz. 

switch ( H1 )
{

case 1: ++H2;
break;

case 2: ++H3;
break;

default: ++H4;
break;

}

switch ( H1 )
{

case 1:
case 2: ++H3;

break;
default: ++H4;

break;
}
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13.6 return
Anahtar sözcük return bir işlevin yerine getirilmesini sona erdirir ve bu işlev
seçiminden sonra gelen komuta geri döner. Burada return komutu ile işlevler
vaktinden önce sona erdirilebilir, örn. bir C programının daha iyi görülebilmesi için. Bu
komutun çok sık kullanılması ters tepki de gösterebilir. Genel olarak: Bir işlevde
mümkün olduğu kadar az çıkış noktası bulunmalıdır.
Aşağıdaki örnekte, aynı sonuca erişmek için iki farklı kodlama olanağı gösterilmektedir.
Sol taraftaki örnekte return komutu ibir işlevi keserek çıkmak için kullanılır, sağ
taraftaki örnekte ise return komutu kullanılmaz.

İşlev ()
{

// H1 5'e eşitse, işlevden çıkılır
if (H1 == 5)

return;
H2=3;

}

İşlev ()
{

// H1 = 5 ise, komutu atla
if (H1 != 5)
{

H2=3;
}

}
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14 Compiler – İşlevler
14.1 Kullanıcı tarafından tanımlanan işlevler

Kullanıcı işlevler (alt programlar) programlayabilir. Kullanıcı tarafından hazırlanan
işlevlerde işlevle ilgili argüman aktarımında kullanılamaz ve buna gerek te yoktur.
Çünkü, tüm değişkenler geneldir ve yerel değişkenlerle kapatılmaları mümkün değildir.
Bir işlevin yapısı:

ANSI_C'nin aksine, program başlığında prototip bir işlev tanımlanmasına gerek yoktur.
İşlev yerine getirildikten sonra, işlevin seçildiği satırdan sonra gelen satırla devam edilir. 
Bir işlevden return komutu ile önceden çıkılabilir. Bu durumda da programa işlev
seçiminden sonra gelen satırla devam edilir. 
Bir return komutu kullanıldığında, programın görünüşü daha da kolaylaştırılabilir. Bu
komutun çok sık kullanılması ters tepki de gösterebilir. Genel olarak: Bir işlevde
mümkün olduğu kadar az çıkış noktası bulunmalıdır.

İşlevAdı()
{

// Komutlar
}

Örnekİşlev()
{

// H1 5'e eşitse, işlevden çıkılır
if (H1 == 5) 

return;
H2=3;

}

Kullanıcı tarafından tanımlanan bir işlev birden fazla görev tarafından seçilemez.
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14.2 Standart işlev komutlarına genel bakış
IPOSplus® Assembler dilinden de bilinen IPOSplus® makine komutlarının büyük bir
kısmı, belirli sözdizimi yapıları halinde yüksek IPOSplus® Compiler diline kopyalanır.
Burada, örn. ADD, SUB gibi aritmetik komutları ilgili operatörler (+, -, ...) üzerinden
oluşturulur veya ayarla komutları (SET...) atama operatörü ( = ) ile değiştirilir. Fakat,
programlama dilinde eşi olmayan komutlar da mevcuttur. Bu komutlar (GOA, BSET, ...)
compiler programının bir parçası olan işlevler tarafından kopyalanır ve kullanıcı
tarafından tanımlanan işlevlerin aksine, standart işlev olarak tanımlanabilir. 
IPOSplus® makine komutlarının parametreleri standart işlevlerin işlev argümanlarına
dönüştürülür. Standart işlev adları daima bir alt çizgi (_) ile başlar. Bu şekilde kaynak
metinde kolaylıkla kullanıcı işlevlerinden ayırt edilebilir.
Çoğu işlevlerde argüman olarak verilen sabitler CONST.H (MOVIDRIVE® A) /
CONSTB.H (MOVIDRIVE® B) başlık dosyalarında tanımlanır. Bunların yerine kendiniz
ad vermek istiyorsanız, bunlar #define direktifi ile oluşturulabilir.

Standart bit 
işlevleri

Standart iletişim 
işlevleri

Standart 
pozisyonlandırma 
işlevleri

Komut İşlev Referans

_BitClear Bir değişken içerisindeki bir biti siler. Sayfa 189

_BitMove Bir değişkendeki bir biti başka değişkendeki bir bit üzerine 
kopyalar.

Sayfa 190

_BitMoveNeg Bir değişkendeki bir biti başka değişkendeki bir bit üzerine 
kopyalar ve olumsuz yapar.

Sayfa 190

_BitSet Bir değişkene bir bit verir. Sayfa 190

Komut İşlev Referans

_MoviLink R-845 veya sistem bus üzerinden işlem veya parametre verisi 
aktarımı.

Sayfa 201

_MovCommDef RS-485 üzerinden işlem verisi transferi (özellikle MQx ile 
MOVIMOT® için).

Sayfa 206

_MovCommOn RS-845 üzerinden işlem verisi transferini başlatır. Sayfa 208

_SBusCommDef Sistem bus üzerinden işlem verisi aktarımı tanımlaması. Sayfa 208

_SBusCommOn Sistem bus üzerinden işlem verisi transferini başlatır. Sayfa 213

_SBusCommState Sistem bus üzerinden işlem verisi transferini başlatır (sadece 
MOVIDRIVE® B'de).

Sayfa 214

Komut İşlev Referans

_Go0 Bir referans hareket gerçekleştirir. Sayfa 197

_GoAbs Mutlak pozisyonlandırır. Sayfa 198

_GoRel Bağıl pozisyonlandırır. Sayfa 199
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Standart program 
işlevleri

Standart ayar 
işlevleri

Özel standart 
cihaz işlevleri

Komut İşlev Referans

_InputCall Giriş klemenslerinde maskelenmiş belirli bitler verildiğinde 
veya silindiğinde, tanımlanmış olan bir işlevi seçer.

Sayfa 200

_Nop İşlem yok. Sayfa 208

_SystemCall Sistemde bir olay oluştuğunda, tanımlanmış olan işlevi seçer. Sayfa 220

_SetTask Bir işlevi Görev 2 veya Görev 3 olarak tanımlar ve bunları 
başlatır veya durdurur (sadece MOVIDRIVE® B).

Sayfa 217

_SetTask2 Bir işlevi Görev 2 olarak tanımlar ve bunları başlatır veya 
durdurur (MOVIDRIVE® B'de yönetilir).

Sayfa 217

_Wait Verilen bir süre bekler. Sayfa 221

_WaitInput Belirli bir giriş klemensinde belirli bir seviye oluşana kadar 
bekler.

Sayfa 222

_WaitSystem Sistemde bir olay oluşana kadar bekler. Sayfa 222

Komut İşlev Referans

_Copy Değişkenlerin bloklar halinde, tutarlı olarak kopyalanması için. Sayfa 191

_GetSys Dahili bir sistem değerini okur. Sayfa 192

_SetInterrupt Bir işlevi Interrupt yordamı olarak tanımlayarak etkinleştirir 
veya devre dışı bırakır.

Sayfa 214

_SetVarInterrupt Bir işlevi Interrupt değişkeni olarak tanımlayarak etkinleştirir 
veya devre dışı bırakır (sadece MOVIDRIVE® B).

Sayfa 218

_SetSys Dahili bir sistem değeri verir. Sayfa 215

Komut İşlev Referans

_AxisStop Tahrik ünitesini durdurur. Sayfa 189

_FaultReaction Seçilen bir hatada hata yanıtı verir. Sayfa 191

_Memorize Değişkenleri veya IPOSplus® programını belleğe kaydeder 
veya yükler.

Sayfa 201

_TouchProbe Bir touch probe girişini serbest bırakır veya bloke eder. Sayfa 221

_WdOn Watchdog zamanlayıcısı için belirli bir değer verir. Sayfa 223

_WdOff Watchdog'u kapatır. Sayfa 223
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14.3 Standart işlevler
Bu bölümde standart işlevler alfabetik sırada verilmektedir. Bu sayede aranan bir
standart işlev daha kolay bulunur. 

_AxisStop
Bağlam _AxisStop( tip )

Açıklama IPOSplus® control word yazılarak, tahrik ünitesinin aksı durdurulur. Yeniden çalıştırmak
için IPOSplus® control word üzerinden enable yapılmalıdır. Bu argüman üzerinden aksın
durma şekli veya IPOSplus® control word üzerinden blokajın kaldırılması belirtilebilir.

Argüman typ

Örnek main()
{

_GoAbs( GO_NOWAIT,3000 ); // Bir hareket görevinin başlatılması
_AxisStop( AS_PSTOP ); // Hareket görevinin kesilmesi

// Dururken verilen komutlar
_AxisStop( AS_ENABLE ); // Blokajı kaldır
_GoAbs( GO_NOWAIT,3000 ); // Yeni bir hareket görevi gönder

} 

_BitClear
Bağlam _BitClear( h , bit )

Açıklama _BitClear ile h değişkenindeki bit sıfırlanır.

Argümanlar h Değişken adı
bit Bit pozisyonu için sabit deyim

Örnek main()
{

_BitClear( H100, 3 ); // H100'deki Bit 3'ü siler
} 

AS_RSTOP Hızlı durma rampasında frenleme, daha sonra "no enable" durumu. Son gönderilen hedef 
pozisyon (H492) değişmez. Kontrol kelimesi üzerinden blokaj (hareket komutundan önce 
ASTOP (IPOS ENABLE komutu gereklidir). Fren işlevi etkinse, fren uygulanır. 
"Pozisyonda" mesajı verilir.

AS_HCTRL Ana cihazın (P131 / P133) rampasında frenleme, daha sonra da konum kontrolü, 
gönderilen en son hedef pozisyon değişmez (hareket komutundan önce ASTOP (IPOS 
ENABLE komutu gereklidir). Fren işlevi etkinse, fren uygulanmaz.

AS_PSTOP Pozisyonlandırma rampası P911 / P912 ve hesaplanmış "STOP" hedef pozisyonu ile 
durma (sadece pozisyonlandırma modunda mümkündür), daha sonra konum kontrolü. En 
son gönderilen hedef pozisyon H492 üzerine Stop pozisyonu yazılır, kontrol kelimesi 
üzerinden bloke edilmez (hareket komutundan önce ASTOP (IPOS ENABLE komutu 
gereklidir). Fren işlevi etkinse, fren uygulanmaz.
Uyarı: Durduğunda, gerçek pozisyon istene pozisyon olarak alınacağı için, bu komut 
çevrimsel olarak yerine getirilmemelidir. İşlem kuvvetli akslarda veya kaldırma 
düzenlerinde aksın yavaşça kayma tehlikesi vardır.

AS_ENABLE Blokaj IPOSplus® control word üzerinden kaldırılır.

Durduğunda, gerçek pozisyon istenen pozisyon olarak alınacağı için, AS_PSTOP
argümanlı komut çevrimsel olarak yerine getirilmemelidir. İşlem kuvvetli akslarda veya
kaldırma düzenlerinde aksın yavaşça kayma tehlikesi vardır.
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_BitMove
Bağlam _BitMove( h2 , bit2, h1, bit1 )

Açıklama IPOSplus® değişkeni h1'deki bit1 numaralı biti, IPOSplus® değişkeni h2'nin bit2 numaralı
bitine kopyalar. Tüm h1 bitleri ve diğer tüm h2 bitleri değişmez. Bir değişkendeki bit
basamakları 0'dan 31'e kadar sıralanır. En düşük seviyedeki bit 0 numaralı bittir.

Argümanlar h2 Hedef değişkenin adı
bit2 Hedef bitinin numarası
h1 Kaynak değişkenin adı
bit1 Kaynak bitinin numarası

Örnek main()
{

_BitMove( H1, 3,H2, 4 ); // Kopyala H1.3 = H2.4
_BitMove( H1, 1,H1, 0 ); // Kopyala H1.1 = H1.0

} 

_BitMoveNeg
Bağlam _BitMoveNeg( h2 , bit2, h1, bit1 )

Açıklama IPOSplus® değişkeni h1'deki bit1 numaralı biti, IPOSplus® değişkeni h2'nin bit2 numaralı
bitine kopyalar, bit yok sayılır. Tüm h1 bitleri ve diğer tüm h2 bitleri değişmez. Bir
değişkendeki bit basamakları 0'dan 31'e kadar sıralanır. En düşük seviyedeki bit 0
numaralı bittir.

Argümanlar h2 Hedef değişkenin adı
bit2 Hedef bitinin numarası
h1 Kaynak değişkenin adı
bit1 Kaynak bitinin numarası

Örnek main()
{

_BitMoveNeg( H1, 3,H2, 4 ); // Kopyala H1.3 = DEĞİL (H2.4)
_BitMoveNeg( H1, 1,H1, 0 ); // Kopyala H1.1 = DEĞİL (H1.0)

} 

_BitSet
Bağlam _BitSet( h , bit )

Açıklama _BitSet ile h IPOSplus® değişkenindeki bit numaralı bite bir değeri verilir.

Argümanlar h Değişken adı
bit Verilecek bitin numarasını içeren sabit deyim.

Örnek main()
{

_BitSet( H100, 3 ); // H100'a Bit 3'ü verir
} 
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_Copy
Bağlam _Copy( h2 , h1, no. )

Açıklama Arka arkaya no. kadar değişkeni değişken bloğu olarak kopyalar. İlk kaynak
değişkeninin adı h1 ile ve ilk hedef değişkenin adı da h2 ile gösterilir. En fazla
10 değişken kopyalanabilir.

Argümanlar h2 İlk hedef değişkenin adı
h1 İlk kaynak değişkenin adı 
no. kopyalanacak IPOSplus® değişkeni kadar sabit deyim

Örnek main()
{

_Copy( H1,H5, 3 ); // kopyala H1 = H5, H2 = H6, H3 = H7
} 

_FaultReaction
Bağlam _FaultReaction( fnr, r )

Açıklama Bu komut ile bir cihaz hatasına verilecek yanıtlar programlanabilir. Bu komutun hata
oluşmadan yerine getirilmesi gerekir. Argümanlarda hatalar ve bu hatalar oluştuğunda
verilecek yanıtlar belirtilir. 
İşletme kılavuzu veya sistem el kitabındaki hata listelerinin P sütunlarında bir nokta
bulunan tüm hata yanıtları programlanabilir.

Argümanlar fnr Hata numarası için sabit bir deyim (işletme kılavuzundaki hata listesine bakın)
r Hata yanıtı için sabit deyim, aşağıdaki değerler verilebilir:

FR_SWOFF_F / FR_ESTOP_F / FR_RSTOP_F: Cihaz başlangıç durumuna getirilir,
yani IPOSplus® yeniden başlar.
FR_SWOFF_W / FR_ESTOP_W / FR_STOP_W: Cihaz başlangıç durumuna getirilmez,
yani IPOSplus® çalışmaya devam eder.

Örnek main()
{

_FaultReaction( 26,FR_SWOFF_F ); //Acil stop / Harici hatada arıza
} 

FR_NORESP: Yanıt yok, bu durumda hata da gösterilmez.
FR_DISPLAY: Hata sadece gösterilir, cihaz çalışmaya devam eder.
FR_SWOFF_F: Son kat inhibit ve cihaz bloke edilir. Reset yapılması gerekir.
FR_ESTOP_F: Cihazın inhibite olması ile sonuçlanan, acil durma rampasında durma. 

Reset yapılması gerekir.
FR_RSTOP_F: Cihazın inhibite olması ile sonuçlanan, hızlı dur rampasında durma. 

Reset yapılması gerekir.
FR_SWOFF_W: Son kat inhibit ve cihaz bloke edilmez. Reset yapıldığında cihaz tekrar çalışır.
FR_ESTOP_W: Cihaz inhibite olmadan acil durma rampasında durma. 

Reset yapıldığında cihaz tekrar çalışır.
FR_RSTOP_W: Cihazın inhibite olması ile sonuçlanmayan, hızlı durma rampasında durma. 

Reset yapıldığında cihaz tekrar çalışır.
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_GetSys
Bağlam _GetSys( h, sys )

Açıklama Bir veya birden fazla IPOSplus® değişkenine dahili sistem değerleri yükler.

Argümanlar h Hedef değişkenin veya yapının adı
sys Sistem değerini tanımlayan deyim. sys aşağıdaki  değerlerden birini alabilir.

GS_ACTCUR: Aktif akım [% 0,1 cihaz anma akımı]
GS_ACTSPEED: Gerçek hız (0,1 d/d)
GS_SPSPEED: İstenen hız (0,1 d/d)
GS_ERROR: Sistem el kitabındaki "Hata mesajları ve hata listesi" tablosuna göre hata kodu
GS_SYSSTATE: Sistem el kitabındaki "İşletme göstergeleri" tablosuna göre 7 parçalı göstergenin değeri
GS_ACTPOS: Gerçek pozisyon P941'de seçilmiş olan enkodere H509, H510 veya H511 bağlıdır
GS_SPPOS: İstenen pozisyon H491
GS_TPOS: Profil jeneratörünün hedefi
GS_INPUTS: Dijital girişler H483 (MOVIDRIVE® A) / H520 (MOVIDRIVE® B) temel cihaz ve opsiyonlar
GS_DEVSTATE: Fieldbus cihaz profili durum kelimesi 1 ile aynı (hata kodu ve çalışma durumu)
GS_OUTPUTS: Dijital çıkışlar H482 (MOVIDRIVE® A) / H522 (MOVIDRIVE® B) temel cihaz ve opsiyonlar
GS_IxT: Cihazın kullanım kapasitesi cihaz anma akımının % 0,1'i

GS_ACTPOS / GS_SPPOS / GS_TPOS: P941 ile seçilen enkodere bağlı çözünürlülük:
– Motor enkoderi: 4096 artırım/devir
– Harici enkoder (X14): Enkoder çözünürlüğü x P944
– DIP (SSI enkoderi): Enkoder çözünürlüğü x P955

GS_ANINPUTS: Gerilim değeri/ Akım değeri (analog girişler 1 ve 2)
Giriş gerilimi: –10 V ... 0 ... +10 V = –10000 ... 0 ... 10000
Akım girişi: 0 ... 20 mA = 0 ... 5000 / 4 ... 20 mA = 1000 ... 5000

– h + 0 = Analog giriş
– h + 1 = Analog giriş 

GS_CAM: Bir kam kontrol ünitesi gerçekleştirmek için kullanılır
– Her tahrik ünitesi GETSYS komutu ile 4 çıkışlı bir standart kam kontrol ünitesine ve yemi 

MOVIDRIVE® cihazlarda ise 8 çıkışlı genişletilmiş kam kontrol ünitelerinde kullanılabilir (MDx .14 
versiyonu ve yükseği / MCH .13 versiyonu ve yükseği / MDx_B).

– Hxx bir veri yapısındaki ilk değişkendir (CamControl veya GS_CAM). GETSYS komutunun hangi kam 
kontrol ünitesini referans alacağına, en yüksek değerli bit olan Bit 312 ile karar verilir.

– Bit 31 = 0: Standart kam kontrol ünitesi (tüm MOVIDRIVE® cihazlar). Kam kontrol ünitesi GETSYS 
komutu ile etkinleşir ve GETSYS komutu yerine getirilirken kamlar bir defa oluşturulur. Kam kontrol 
ünitesinin çevrimsel olarak çalışması isteniyorsa, bu komut çevrimsel olarak verilmelidir.

– Bit 31 = 1: Genişletilmiş kam kontrol ünitesi (MDx .14 versiyonu ve yükseği / MCH .13 versiyonu ve 
yükseği / MDx_B teknoloji opsiyonu ve çalışma modu CFC veya servo ile). Kam kontrol ünitesi 
GETSYS komutu ile etkinleşir ve GETSYS komutu yerine getirilirken kamlar arka planda çevrimsel 
olarak oluşturulur.

– Kam kontrol üniteleri ve veri yapısı ile ilgili diğer bilgiler "Kam kontrol üniteleri" bölümünde "Pozisyon 
tespiti ve pozisyonlandırma" başlığı altında verilmektedir.

GS_ANOUTPUTS: Analog çıkışlar, opsiyonel, –10 V ... 0 ... +10 V = –10000 ... 0 ... 10000.
– h = Analog çıkış 1
– h + 1 = Analog çıkış 2

GS_TIMER0: TIMER 0 H489 sayaç değeri (msn)
GS_TIMER1: TIMER 1 H488 sayaç değeri (msn)
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GS_PODATA: PO veri sayısına bağlı olarak, PO veri tamponunda 3 veya 10 PO verisi okunur (master 
tarafından cihaza gönderilen veriler).
– h + 0: Bus tipi

0= rezerve
1 = S0 (RS485 #1)
2 = S1 (RS485 #2)
3 = Fieldbus
4= rezerve
5 = SBus
8 = SBus 2 (sadece MOVIDRIVE® B)

– h + 1 = PO verisi sayısı
– h + 2 = PO1
– h + 3 = PO2
– h + 4 = PO3
– h + 5 = PO4
– h + 6 = PO5
– h + 7 = PO6
– h + 8 = PO7
– h + 9 = PO8
– h + 10 = PO9
– h + 11 = PO10

GS_DCVOLT: DC-link gerilimi [V]
GS_RELTORQUE: Bağıl moment. Bu değer CFC... ve SERVO... çalışma modlarında mevcuttur.
GS_RELTORQUEVFC: Bağıl moment, motor çıkış milinde, cihazın anma akımının % 0,1'i olarak verilen 
momentin gösterilen değeridir. Bu değerden mutlak moment değerini hesaplamak için:
Mabs = Mrel × IN × MN / 1000 / IQN
Mabs = mutlak moment
IN = Cihazın anma akımı
Mrel = bağıl moment, IN değerinin % 0,1'ine göre
MN = Motorun nominal momenti [Nm]
IQN = Anma Q akımı [A], seçilen bağlantı tipi için. Bu değer CFC ve SERVO / VFC1, VFC1 & Kaldırma 
düzeni, VFC1 & DC Frenleme ve VFC1 & Yakalama çalışma modlarında kullanılabilir.

GS_ACTSPEEDEXT: Harici enkoderin (X14) gerçek hızı
– h = Time-Base, harici enkoderin hızını tespit etmek için ortalama değer filtresi.

Ayar aralığı: 5 msn ... 31 ms
– H 4 1 = Enkoder tipi

– 0 = Enkoder X14,
– 1 = DIP enkoder

– h + 2 = Numerator, uygulayıcı ölçeklendirmesi değer aralığı payı: –215 ... 0 ... +(215 – 1)
– h + 3 = Denominator, uygulayıcı ölçeklendirmesi değer aralığı paydası: 1 ... (215 – 1)
– h + 4 = DPointer, Son değişkeni H' göster, H' = Sonuç; birim: [nX14] = (Inc/Time-Base)

Örnek: Hız biriminin yay/saat olarak verilmesi isteniyor. Bunun için bir veri yapısı GS_ACTSPEEDEXT 
gLAActSpeed; tanımlanıyor.
gLAActSpeed.TimeBase = 30;  // Ortalama değer filtresi 30 msn
gLAActSpeed.EncType = 0; // Enkoder X14'e bağlı
gLAActSpeed.Numerator = –11250; // Yay/saate dönüşüm 11250 / 384
gLAActSpeed.Denominator = 384; // = (1000 msn x 60 s x 60 dak) / 

(Artr. x TimeBase)
gLAActSpeed.DPointer = numof(hYay/Saat); // –11250 tersinimli sunum

_GetSys(gLAActSpeed,GS_ACTSPEEDEXT);

SPEEDMONITOR
Hız denetimi sayaç değeri
GETSYS komutu hız denetiminde ön uyarı olarak kullanılabilir. Akım P501 saniye akım sınırında ise, hız 
denetimi devreye girer. Örneğin, P501 = 200 msn ise, GETSYS ile sayaç değeri sorgulanabilir ve örneğin 
50 msn sonra hareket hızı düşürülebilir. Bu sayede boş olarak bir acil hareket gerçekleştirilebilir ve hız yük 
altında dahili olarak frekans çeviricide otomatik olarak düşürülebilir.
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Burada _GetSys komutu için aşağıdaki standart SEW yapıları kullanılabilir:

Komut Standart yapı Elementler Kısa açıklama

_GetSys GSAINPUT Input1 Analog giriş 1'in gerilimi

Input2 Analog giriş 2'nin gerilimi

GSAOUTPUT Output1 Opsiyonel analog çıkış 1'in gerilimi

Output2 Opsiyonel analog çıkış 2'nin gerilimi

GSCAM SourceVar Komutun kullanıldığı değişkenin numarası

DbPreCtrl Gecikme süresi kontrolü (0,1 msn)

DestVar Sonucu alacak olan değişkenin numarası

BitPosition Sonuç değişkenindeki bitin pozisyonu

BitValue Sonuç değişkenindeki polarite

NumOfCam Kam bloğu sayısı (maks. 4)

PosL1 Sol limit değer kam bloğu 1

PosR1 Sağ limit değer kam bloğu 1

PosL2 Sol limit değer kam bloğu 2

PosR2 Sağ limit değer kam bloğu 2

PosL3 Sol limit değer kam bloğu 3

PosR3 Sağ limit değer kam bloğu 3

PosL4 Sol limit değer kam bloğu 4

PosR4 Sağ limit değer kam bloğu 4

GSCAM_EXT CamControl Bit 31 daima verilmelidir. 
0x8000 0000 = işlev aktif değil, kam çıkışları yeniden 
oluşturulmaz, verilen çıkışlar bir reset yapılana veya 
gerilim kapatılıp açılana kadar kalırlar ve daha sonra 
silinirler. 
0x8000 0001 = İşlev dahili olarak aktif, fakat tüm kam 
çıkışları kapatılır
0x8000 0002 = İşlev aktif, tahrik ünitesi 
referanslandığında    (H473, Bit20 =1)
0x8000 0003 = İşlev tahrik ünitesi referanslanmadan da 
aktiftir

CamReserved1 Rezerve edildi

CamOutShiftLeft Hedef değişken CamDestination'a yazmadan önce, dahili 
çıkış veri tamponunu n basamak sola kaydırır.
Dikkat: Yazarken üst çıkışların bilgileri silinir. Yani, 3 
basamak kaydırıldığında, 4 msn çevrim süreli üst 3 çıkış 
artık kullanılmaz ve 1 msn çevrim süreli 4 çıkış Bit 3-6'ya 
ve 4 msn çevrim süreli bir çıkış da Bit 7'ye atanır. 

CamForceOn Zorunlu çıkış verme maskesi; bu maske CamOutShiftLeft 
ile yer değiştirmeden önceki dahili veri tamponunu etkiler 
(CamDestination ile tanımlanmış olan hedef değişkeni 
DEĞİL)

CamForceOff Zorunlu çıkış silme maskesi; bu maske CamOutShiftLeft 
ile yer değiştirmeden önceki dahili veri tamponunu etkiler 
(CamDestination ile tanımlanmış olan hedef değişkeni 
DEĞİL)
CamForceOff değişkeni CamForceOn'dan daha 
önceliklidir.

CamSource Bit 31 ile önceden ayarlanmış olan referans değişkenleri 
ile belirli bir referans değişkenindeki bir gösterge arasında 
değişir.
Bit 31 = 0:
• 0 = Enkoder X15 (motor enkoderi, H511)
• 1 = Enkoder X14 (harici enkoder, H510)
• 2 = Enkoder H509 (mutlak değer enkoderi DIP11B)
• 3 = Sanal enkoder
• aşağıdaki değerlerin tümü rezerve edilmiştir!
Bit 31 = 1:
CamSource  bir IPOSplus® değişkeni + 231 göstergesine 
sahiptir
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CamDestination Hedef değişken göstergesi
Hedef değişken kelimelerinde kullanılmayan bitler, başka 
işlevler için kullanılabilir (örn. Shift Left ile tüm çıkışlar 4 
basamak sola kaydırıldığında, Bit 0 ... 3 boşalır, Bit 4-7 
kam işlevleri için, Bit 8-31 ise isteğe göre kullanılabilir.
Kam çıkışları cihaz çıkışlarına (örn. H481) atandığında, bu 
dijital çıkışlar P620 – P639 ile IPOSplus® çıkışları olarak 
rezerve edilmelidir. Bu kelimede kullanılmayan bitler 
başka çıkışlar için kullanılabilir.

CamOutputs Çıkış sayısı (maks. 8)

CamData 1 Gösterge ilk CamOutput yapısında (1. çıkış)

...

CamData 8 Gösterge son CamOutput yapısında (8. çıkış)

CAM_EXT_OUT DeadTime Bu kanal için gecikme süresi kompanzasyonu (–500 msn 
... 0 ... +500 msn), frekans çeviriciye bağlı bir aktörün 
gecikme süresi kompanzasyonu. Bir çıkışa, referans 
değişkenin değerinin değişme hızına bağlı olarak, bu 
çıkışın daha önce anahtarlanabileceği şekilde kontrol 
edilir.

CamAreas Bu kanal (1 ...4) için tanımlanan pozisyon penceresi 
sayısı; sol limit değer sağ limit değerden daha küçük 
olmalıdır. Bir Modulo ekseni için 360° - 0° sınır değerinin 
üstünde bir pozisyon penceresi gerektiğinde, bu bölüm 2 
pozisyon penceresine bölünmelidir. Bu sayede bu çıkış 
için maksimum 3 birbirlerine ilgili bölge ayarlanabilir.

LeftLimit1 Sol sınır, Pencere 1

RightLimit1 Sağ sınır, Pencere 1

... ...

LeftLimit4 Sol sınır, Pencere 4

RightLimit4 Sağ sınır, Pencere 4

GSPODATA3 BusType 0 = rezerve
1 = S0 (RS485 #1)
2 = S1 (RS485 #2)
3 = Fieldbus
4 = rezerve
5 = SBus
8 = SBus 2

Len İşlem çıkış verisi sayısı

PO1 İşlem çıkış verisi 1

PO2 İşlem çıkış verisi 2

PO3 İşlem çıkış verisi 3

GSACTSPEEDEXT TimeBase Harici enkoder hız tespiti tarama süresi, ayar aralığı: 
5 msn ... 31 msn

EncType 0 = Enkoder X14,1 = DIP enkoderi

Numerator Uygulayıcı ölçeklendirme payı 
Değer aralığı: –215 ... 0 ... +(215 –1)

Denominator Uygulayıcı ölçeklendirme paydası
Değer aralığı: 1 ... +(215 –1)

DPointer Gösterge sonuç değişkeni H'de

Komut Standart yapı Elementler Kısa açıklama
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Örnek #include <const.h>

GSAINPUT Ain;

main()
{
_GetSys( Ain,GS_ANINPUTS ); // Ain yapısındaki analog girişi oku
} 

GSPODATA10 BusType 0 = rezerve
1 = S0 (RS485 #1)
2 = S1 (RS485 #2)
3 = Fieldbus
4 = rezerve
5 = SBus
8 = SBus 2

Len İşlem çıkış verisi sayısı

PO1 İşlem çıkış verisi 1

PO2 İşlem çıkış verisi 2

PO3 İşlem çıkış verisi 3

PO4 İşlem çıkış verisi 4

PO5 İşlem çıkış verisi 5

PO6 İşlem çıkış verisi 6

PO7 İşlem çıkış verisi 7

PO8 İşlem çıkış verisi 8

PO9 İşlem çıkış verisi 9

PO10 İşlem çıkış verisi 10

Komut Standart yapı Elementler Kısa açıklama
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_Go0
Bağlam _Go0( tip )

Açıklama Bu komut aks için bir referans hareket başlatır. Referans hareket tipi argüman
tarafından tanımlanır. Referans hareket tipi P903 ile tespit edilir ve sadece burada
değiştirilebilir.

Argümanlar typ Referans hareket esnasındaki davranış ayarı için deyim. typ aşağıdaki
değerlerden biri olabilir:

Buradaki harflerin anlamları:

Örnek main()
{

_Go0( GO0_C_W_ZP ); // sıfır darbeye referanslandırma için bekleme
} 

GO0_C_W_ZP
GO0_U_W_ZP
GO0_C_NW_ZP
GO0_U_NW_ZP
GO0_C_W_CAM
GO0_U_W_CAM
GO0_C_NW_CAM
GO0_U_NW_CAM
GO0_RESET

C  (Conditioned) = sadece henüz referanslanmadı ise referanslanır

U  (Unconditioned) = aksın referanslanıp referanslanmadığına bakmadan, daima referanslanır

W  (Wait) = referanslanana kadar bu komut satırında bekler

NW  (NoWait) = referanslama esnasında, bir sonraki komut satırı yerine getirilir (önerilir)

ZP  (Zero Pulse) = sıfır darbeye referanslanır

CAM  = referans kamına referanslanır

RESET  = başlamış olan bir referans hareket durdurulur ve talep resetlenir. 
Referanslanmış olan bir aksın referansı kaldırılır.

Referans hareket tipi P903 için 0, 5 veya 8 ayarlandığında, ZP ve CAM'ın etkisi yoktur.
P903 tip 3 ve 4 referans hareketlerinde CAM ayarlanmamalıdır.
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_GoAbs
Bağlam _GoAbs( tip, pos )

Açıklama Verilen bir pozisyona mutlak pozisyonlandırma.
"IPOS pozisyonda" mesajı bir GOA ya da GOR komutu içerisinde güncelleştirilir, yani
bu mesaj doğrudan bir sonraki program satırında sorgulanabilir.

Argümanlar typ Hareket komutu tipi deyimi. typ aşağıdaki değerlerden biri olabilir:

pos Mutlak hedef pozisyonu içerir, pos için şu değerler verilebilir: 

Tüm pozsiyonlandırma komutları için parametre ayarları

Örnek // Hız ve rampa için standart yapılar
SSPOSSPEED tPosSpeed;
SSPOSRAMP tPosRamp; 

GO_NOWAIT: beklenmez, programın işlenmesine hareket komutu verildikten sonra derhal bir sonraki 
komut satırı ile devam eder (önerilir).
GO_WAIT: hareket görevi tamamlanana kadar bu komut satırında bekler

hedef pozisyon için sabit deyim, 
hedef pozisyonu içeren değişkenin adı, 
gösterge pozisyonu içeren değişkende (dolaylı adresleme).

Parametreler Açıklama

P913 / P914 Hareket hızları (programda SETSYS ile değiştirilebilir).

P911 / P912 Pozisyonlandırma rampaları (hızlanmalar) (programda SETSYS ile değiştirilebilir).

P915 / P203 Sarsılmayı etkilemek için kullanılabilecek ön ayarlar.

P933 Sarsıntı sınırlandırma (sadece MOVIDRIVE® B ile mümkündür).

P916 Rampa şekli.

P917 Rampa modu.

main()
{

// Hız ve rampa verilmesi
tPosSpeed.CW = tPosSpeed.CCW = 1000 * 10; // Hız 1000 d/d
tPosRamp.Up = tPosRamp.Down = 1000;       // Rampa 3000 d/d'ye göre
_SetSys (SS_POSRAMP, tPosRamp);

_SetSys (SS_POSSPEED, tPosSpeed);
// Hız ve rampa programda değiştirilmez ise,
// SHELL'deki değerler geçerlidir / tabloya bakınız
_GoRel (GO_WAIT, 3000);                   // 3000 artr. konumuna hareket eder

} 

Modulo işlevi ile pozisyonlandırıldığında, GOA ve GOR komutları kullanılmamalıdır.
Hedef pozisyon doğrudan H454'e yazılır.
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_GoRel
Bağlam _GoRel( tip, pos )

Açıklama Güncel pozisyona göre bir mesafede pozisyonlandırır.
"IPOS pozisyonda" mesajı bir GOA ya da GOR komutu içerisinde güncelleştirilir, yani
bu mesaj doğrudan bir sonraki program satırında sorgulanabilir.

Argümanlar typ Hareket komutu tipi deyimi. typ aşağıdaki değerlerden biri olabilir:

pos bağıl mesafeyi içerir, pos için şu değerler verilebilir:

Örnek // Hız ve rampa için standart yapılar
SSPOSSPEED tPosSpeed;
SSPOSRAMP tPosRamp; 

GO_NOWAIT: beklenmez, programın işlenmesine hareket komutu verildikten sonra derhal bir sonraki 
komut satırı ile devam eder (önerilir).
GO_WAIT: hareket görevi tamamlanana kadar bu komut satırında bekler

mesafe için sabit deyim, 
mesafeyi içeren değişkenin adı, 
dolaylı değişkenin adı,

main()
{

// Hız ve rampa verilmesi
tPosSpeed.CW = tPosSpeed.CCW = 1000 * 10; // Hız 1000 d/d
tPosRamp.Up = tPosRamp.Down = 1000;       // Rampa 3000 d/d'ye göre
_SetSys (SS_POSRAMP, tPosRamp);

_SetSys (SS_POSSPEED, tPosSpeed);
// Hız ve rampa programda değiştirilmez.
// SHELL'deki değerler geçerlidir / tabloya bakınız
_GoAbs (GO_WAIT, 3000);                   // 3000 artr. konumuna hareket eder

} 

Modulo işlevi ile pozisyonlandırıldığında, GOA ve GOR komutları kullanılmamalıdır.
Hedef pozisyon doğrudan H454'e yazılır.
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_InputCall
Bağlam _InputCall ( seviye, maske, işlev adı )

Açıklama Bu işlev, giriş klemenslerindeki seviyeye bağlı olarak kendi tanımladığınız bir işlevi
seçmek için kullanılır. İşlevin adı, istenen giriş seviyesi polaritesi ve ilgili klemensler
argümanlar olarak verilir. Maskede bir ile işaretlenmiş olan tüm giriş klemensleri "1"
seviyesi (seviye = IC_HIGH) ya da "0" seviyesine (seviye = IC_LOW) eriştiklerinde, bu
olayı işlevi seçilir.

Argümanlar seviye Sabit deyim, klemenslerin hangi sinyal seviyesinde test edileceğini belirtir. Bu
deyim aşağıdaki değerleri alabilir:

maske Sabit dijital deyim, hangi klemensin test edileceğini sind.belirtir.
Bu deyimdeki bitlerin anlamları:

Maskedeki ilgili bitler 1'e ayarlanarak bir giriş kombinasyonu seçilebilir. Örneğin DI00 ve
DI03'ü seçmek için maske: 0b1001
işlev adı Olay işlevinin adı (Dikkat: bir işlev seçmenin aksine, burada sadece işlev adı
() kullanmadan verilir)

Örnek #include <constb.h>

#define DI02 0b100 // DI02 = 0b100

KlemensBir ()
{

// Olay işlevinin komutları
}
main()
{

while(1)
{

// Ana program döngüsü Görev 1
_InputCall( IC_HIGH,DI02,KlemensBir );
// klemens DI02 == HIGH ("1") ise, işlev seçilir

}
} 

IC_HIGH: HIGH seviye ("1" seviyesi)
IC_LOW: LOW seviye ("0" seviyesi)

Bit 0: DI00, maske = 0b1
Bit 1: DI01, maske = 0b10
Bit 2: DI02, maske = 0b100
Bit 3: DI03, maske = 0b1000
Bit 4: DI04, maske = 0b10000
Bit 5: DI05, maske = 0b100000
Bit 6: DI10, maske = 0b1000000
Bit 7: DI11, maske = 0b10000000
Bit 8: DI12, maske = 0b100000000
Bit 9: DI13, maske = 0b1000000000
Bit 10: DI14, maske = 0b10000000000
Bit 11: DI15, maske = 0b100000000000
Bit 12: DI16, maske = 0b1000000000000
Bit 13: DI17, maske = 0b10000000000000
Bit 14-31: rezerve edilmiştir
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_Memorize
Bağlam _Memorize( eylem )

Açıklama IPOSplus® programlarının ve değişkenlerinin uçucu olmayan belleğe (EEPROM)
yazılmasın veya bu bellekten yüklenmesini sağlar. Eylem argüman üzerinden verilir.

Argümanlar action eylem için sabit deyim, aşağıdaki değerler verilebilir:

Örnek main()
{

_Memorize( MEM_STDATA ); // H0 ... H127 değişkenlerinin EEPROM'a
kaydedilmesi
} 

_MoviLink
Bağlam _MoviLink( h )

Açıklama MOVLNK komutu ile frekans çeviricide ve sistem bus veya RS-485 üzerinden bağlı
olabilecek olan diğer cihazlarda kapsamlı değişikler yapılabilir. İnsanlara ve tesislere
zarar vermemek için, frekans değiştiricide parametre değiştirirken çok dikkat edilmelidir.
Özellikle, gerektiğinde herhangi bir programlama hatasına karşı bir üst seviyede koruma
önlemleri alınmalıdır.
Bu komut seçildiğinde MOVLNK işlem verilerini, değişkenleri veya parametreleri bir kez
bir cihazdan diğerine veya cihaz içinde yazar veya okur.
Parametre yazılması veya okunması indeks adresleri üzerinden gerçekleşir. İlgili indeks
numaraları "Parametre Dizinli Fieldbus Cihaz Profilleri" el kitabından alınabilir. Diğer bir
yöntem de indeks numaralarının SHELL üzerinden gösterilmesidir. Bunun için,
parametreyi işaretleyin ve <Ctrl>+<F1> tuş kombinasyonuna basın.
İki cihaz birbirleriyle SBus veya RS-485 arabirimi üzerinden iletişim kurabilir.
MOVILINK ile bir cihaz içerisinde, bir adet sayacının değişkeni şebeke kesintisinden
etkilenmeden kaydedilebilir. Bunun için MEM komutu ile tüm şebeke kesintisinden
etkilenmeyen alanın kaydedilmesine gerek yoktur. Bir ünite içerisinde işlem verileri
alışverişi için MOVLINK komutu kullanılamaz.

MEM_NOP: belleğe kayıt yapılmaz
MEM_STALL: program ve değişken kaydı
MEM_LDALL: program ve değişken yükleme
MEM_STPRG: sadece programı kaydetmek
MEM_LDPRG: sadece programı yüklemek
MEM_STDATA: sadece değişken kaydetmek
MEM_LDDATA: sadece değişken yüklemek

MOVIDRIVE® A'da _Memorize() komutu kullanılırken sabit olarak belleğe
kaydedilebilen değişkenler H0 ... H127 ile tüm parametrelerin çevrimsel olarak
yazılamadığına dikkat edilmelidir. Kullanılan depolama ortamı EEPROM 105 kayıt işlemi
ile sınırlıdır.
Bu kısıtlama MOVIDRIVE® B için geçerli değildir.

Bu komut hızlı bir görevde kullanıldığında, _Memorize komutundan sonra en az 1 msn.
süren bir _Wait komutu gelmelidir.
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Sisteme MOVILINK üzerinden erişildiğinde, IPOSplus® üzerinden, GETSYS / SETSYS
üzerinden erişilemeyen frekans çeviricinin kendi değerleri de yazılabilir / okunabilir. Bu
sayede frekans çevirici, örneğin başlangıç durumuna getirme bölümünde, kendi kendine
parametre belirleyebilir.
Bir komut seçilmeden önce, komutun kullandığı değişkenler başlangıç durumuna
getirilmelidir (komut yapısı). Komut yapısının başlangıcı komuta bir argüman olarak
verilir. Veri yapısında okunacak veya yazılacak veriler bulunur.
İletişim parametreleri vericide (master) ve alıcıda (slave) ayarlanmalıdır. MOVILINK
komutu sadece vericide (master) seçilir.
İşlem verileri MOVIDRIVE® ile MOVIMOT® arasında sadece RS-485 üzerinden
değiştirilebilir. Bu durumda MOVIDRIVE® daima verici ve MOVIMOT® daima alıcı
cihazdır.

Argümanlar h  Komut yapısının başlangıç değişkeni
Komutun yapısı:

Özellikler RS-485 SBus
Bus çalışma süresi 30 msn 10 msn (5 msn, sadece PD)
Verici – Alıcı evet evet
Çoklu vericiler1)

1) Bağlı olan birden fazla cihaz iletişime başlayabilir

hayır evet
MOVIMOT® ile iletişim evet (sadece PD, MOVIMOT® 

alıcıdır)
hayır

Not Xterminal arabirimi 
kullanılmamalıdır

SBus'ın her iki ucunda bus sonlandırma 
dirençleri bulunmalıdır

h + 0: Bus-Typ
– ML_BT_S0: S0 (RS485 #1 = Terminal)
– ML_BT_S1: S1 (RS485 #2 = X13 kontrol kartı üzerinde)
– ML_BT_SBUS: SBus

h + 1: Adresi belirlenecek cihaz için tek adres veya grup adresi

h + 2: Veri aktarımı için işlemlerin (PD) ve parametrelerin (PARAM) belirtilmesi:

// MoviLink Cyclic Frame Types
– ML_FT_PAR1: PARAM+1PD
– ML_FT_1: 1PD 
– ML_FT_PAR2: PARAM+2PD
– ML_FT_2: 2PD
– ML_FT_PAR3: PARAM+3PD
– ML_FT_3: 3PD
– ML_FT_PAR: PARAM (PD'siz)

// MoviLink Acyclic Frame Types
– ML_CFT_PAR1
– ML_CFT_1
– ML_CFT_PAR2
– ML_CFT_2
– ML_CFT_PAR3
– ML_CFT_3
– ML_CFT_PAR

h + 3: İletişim servisi
– ML_S_RD: Okuma servisi
– ML_S_WR: Uçucu olmayan belleğe kayıtla yazma
– ML_S_WRV: Belleğe kaydetmeden yazma

h + 4: Değiştirilecek veya okunacak parametrenin indeks numarası (bkz. Parametre indeksi dizini)

h + 5: Okunan verilerin saklandığı veya yazılacak verilerin alındığı h' değişkeninin numarası, yani veri 
yapısının ilk değişkeninin numarası.
– h' + 0:Parametre yazma servisleri için verileri içerir. 
– h' + 1:Bir parametre servisi tarafından okunacak verileri içerir.
– h' + 2:İşlem verileri alışverişinin PO1 verileri
– h' + 3:İşlem verileri alışverişinin PO2 verileri
– h' + 4:İşlem verileri alışverişinin PO3 verileri
– h' + 5:İşlem verileri alışverişinin PI1 verileri
– h' + 6:İşlem verileri alışverişinin PI2 verileri
– h' + 7:İşlem verileri alışverişinin PI3 verileri

h + 6: Servis sonrası bir hata kodu veya bir hata oluşmadığında sıfır varsa ("Seri İletişim" veya "Parametre 
Dizinli Fieldbus Cihaz Profili" el kitaplarındaki "Parametre Belirlemedeki Dönüş Kodları" bölümlerine 
bakınız).
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Burada _MoviLink komutu için aşağıdaki standart SEW yapıları kullanılabilir:

Komut Standart yapı Elementler Kısa açıklama

_MoviLink MOVLNK BusType olası bus tipleri: 
ML_BT_S0: S0 (RS485 #1)
ML_BT_S1: S1 (RS485 #2)
ML_BT_SBUS: SBus

Address Tek adres (0...99) veya grup adresi (100...199)
H+1 = 253: Frekans çeviricinin kendi adresi
H+1 = 254: Noktalar arası bağlantı
H+1 = 255: Broadcast
Bir SBus grup adresi (örn. 43) adreslendiğinde, Offset 100 
eklenmelidir, bu durumda H+1 = 143.

Format Veri aktarımı için işlemlerin (PD) ve parametrelerin 
(PARAM) belirtilmesi:

//MoviLink Cyclic Frame Types
ML_FT_PAR1:  PARAM+1PD
ML_FT_1:         1PD 
ML_FT_PAR2:  PARAM+2PD
ML_FT_2:         2PD
ML_FT_PAR3:  PARAM+3PD
ML_FT_3:         3PD
ML_FT_PAR:    Parametre (PD'siz)

//Acyclic
ML_CFT_PAR1
ML_CFT_1
ML_CFT_PAR2
ML_CFT_2
ML_CFT_PAR3
ML_CFT_3
ML_CFT_PAR

Service İletişim servisi
ML_S_RD: Okuma servisi
ML_S_WR: Uçucu olmayan belleğe kayıtla yazma
ML_S_WRV: Belleğe kaydetmeden yazma

Index Değiştirilecek veya okunacak parametrenin indeks 
numarası (bkz. Parametre indeksi dizini)

DPointer Okunan verilerin kaydedildiği veya yazılacak verilerin 
alınmaya başlandığı değişkenin numarası (MLDATA 
yapısı)

Result Servis sonrası bir hata kodu veya bir hata oluşmadığında 
sıfır varsa ("Seri İletişim" veya "Parametre Dizinli Fieldbus 
Cihaz Profili" el kitaplarındaki "Parametre Belirlemedeki 
Dönüş Kodları" bölümlerine bakınız.

MLDATA WritePar Write servisleri ile gönderilecek parametre

ReadPar Read servisleri ile alınacak parametre

PO1 İşlem çıkış verisi 1

PO2 İşlem çıkış verisi 2

PO3 İşlem çıkış verisi 3

PI1 İşlem giriş verisi 1

PI2 İşlem giriş verisi 2

PI3 İşlem giriş verisi 3

MOVLNK yapısındaki DPointer elementi, iletişim verilerinin bulunduğu veri yapısının
başlangıç değişkeni numarası ile başlangıç durumuna getirilmelidir. 
Bu veriler, örneğin bus verileri adlı bir yapıda ise (MLDATA bus verileri deklarasyon
satırı), MOVLNK-yapısı içindeki DPointer elementinin başlangıç durumuna getirme
satırının yazılışı: 
***.DPointer = numof(Bus verileri);

MOVLNK bekleyen bir komuttur. Bir sonraki komutun yerine getirilebilmesi için,
MOVLNK komutunun tamamlanması gerekmektedir.
İki veya daha fazla MOVLNK komutunun çevrimsel olarak seçilmesi isteniyorsa, bu
işlem bir Görev içerisinde yapılmalıdır. Bu normal durumlarda MOVIDRIVE® B'de
Görev 2 veya Görev 3 ile yapılır.
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Örnek 1 #include <constb.h>

MOVLNK Ml;
MLDATA Mld;

main()
{

while(1)
{

// m1 yapısının başlangıç durumuna getirilmesi
ml.BusType  = ML_BT_S1; // RS-485 #2
ml.Address  = 1;
ml.Format   = ML_FT_PAR2; // 2 PD ve parametre
ml.Service  = ML_S_RD; // Okuma
ml.Index    = 8300; // Frekans çevirici durum indeksi
ml.DPointer = numof(mld); // Hedef yapı

_MoviLink( ml ); // esas komut seçimi
}

} 

Örnek 2 "Compiler – Örnekler" bölümüne bakınız.

Vericideki (master) parametre ayarları
RS-485 üzerinden adresleme: Ayar gerekmez.
SBus üzerinden adresleme:

Alıcıdaki parametre ayarları
Parametre kanalı üzerinden veri aktarılması
RS-485 üzerinden adresleme (P810 ... P812)

Parametreler Adres Açıklama
P816 Baud hızı bus kablosunun uzunluğuna bağlıdır ve hem vericide ve hem de 

alıcıda aynı olmalıdır

Parametreler Adres Açıklama
P810 0 ... 99 Teker teker adresleme (verici adresi)
P811 101 ... 199 Grup adreslemede (multi cast), aynı grup adresine sahip tüm alıcılara verici 

tarafından aynı anda yazılabilir.
P812 Timeout süresi denetimi, sadece çevrimsel veri aktarımında anlamlıdır (0 msn 

veya  650 msn ayarlandığında devre dışı bırakılır)
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SBus üzerinden adresleme, MOVIDRIVE® B'de P88_ ve P89_  /  MOVIDRIVE® A'da
P813 ... ve P816

Fiziksel olarak bağlanmış olan ilk ve son katılımcılara SBus sonlandırma dirençleri
açılmalı veya yoksa, bağlanmalıdır.

İşlem veri kanalı üzerinden veri alışverişi
İşlem verileri aktarımı için, yukarıdaki tablolara bakılarak seri iletişim ayarı yapılmalıdır
(RS-485 / SBus üzerinden veri alışverişi). İşlem verilerini etkin bir şekilde kullanmak için,
şu ayarlar da gereklidir:

Parametreler Adres Açıklama
P881 / P891 
P813

0 ... 63 Teker teker adreslemede (verici adresi) (SBus'daki multi-master opsiyonu 
kullanıldığında, yani birden fazla frekans çevirici aynı anda MOVLNK 
komutları gönderdiğinde, en düşük hedef adresine (P813) sahip olan iletişim 
servisinin önceliği en yüksektir).

P882 / P892 
P814

0 ... 631)

1) Grup adresi verildiğinde, hedef adresin giriş değeri 100 artırılmalıdır.

Grup adreslemede (multi cast), aynı grup adresine sahip tüm alıcılara verici 
tarafından aynı anda yazılabilir.

P883 / P893 
P815

Timeout süresi denetimi (0 msn veya 650 ms ayarlandığında devre dışı 
bırakılır)

P884 / P894 
P816

Baud hızı bus kablosunun uzunluğuna bağlıdır ve hem vericide ve hem de 
alıcıda aynı olmalıdır

P886 ... P888 / 
P896 ... P898 
P817... P819

MOVLNK komutu ile ilgili olarak anlamsızdır

Parametreler Açıklama
P100 İstenen değer kaynağı "RS-485" veya "SBus" olarak ayarlanmalıdır (sadece istenen 

değerlerin işlem verileri iletişimi üzerinden yapılması isteniyorsa)
P101 "RS-485" veya "SBus" üzerinden kontrol kaynağı ayarlanmalıdır
P870...876 İşlem verileri tanımlanması ("Fieldbus Cihaz Profili" el kitabındaki ayrıntılı açıklamaya 

bakınız).

MOVLNK komutu kullanılırken sabit olarak belleğe kaydedilebilen değişkenler (H0 ...
H127) ile tüm parametrelerin iletişim servisi = 2 ile çevrimsel olarak uçucu
yazılamadığına dikkat edilmelidir. Kullanılan depolama ortamı EEPROM 105 kayıt işlemi
ile sınırlıdır.

Çevrimsel olmayan iletişim MOVIMOT® cihazda Timeout denetimini kapatır. İletişimin
arka planda çevrimsel timeout denetimi için (programın çalışma süresinden bağımsız
olarak) MQx'te  _MovComm komutu kullanılabilir ve kullanılması özellikle önerilir.
_MovCommOn ile çevimsel iletişim başladıktan sonra, sadece 253 adresine (dahili)
_MoviLink komutu mümkündür, _MoviLink komutu ile artık MOVIMOT® 'a erişilemez.
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_MovCommDef _MovCommDef komutu MOVIDRIVE® cihazda kullanılamaz.

Bağlam _MovCommDef(h)

Açıklama Her iki MovComm komutu ile MQx ve tipik olarak 4 adete kadar 4 MOVIMOT® cihaz
arasında MOVILINK profilli RS-485-arabirimi üzerinden veri alışverişi mümkündür.
_MovCommDef ile MOVIMOT® cihaza bir iletişim bağlantısı kurulup, cihaz adresi gibi
parametreler ayarlanabilir. _MovCommOn ile de çevrimsel iletişim başlatılır. Daha sonra
da çevrimsel iletişim, IPOSplus® programının güncel olarak hangi komutu yerine
getirdiğinden bağımsız olarak arka planda devam eder. Aktarılan işlem verilerinin
kopyası IPOSplus® değişkenlerine kaydedilir ve oradan okunup yazılabilir. IPOSplus®

programı durduğunda, çevrimsel iletişim de durur.
Burada en fazla 8 iletişim bağlantısına izin verilir. İletişim bağlantısı sayısının RS-485
bus çevrimi süresine  ve dolaylı olarak da MOVIMOT® cihazın yanıt süresine etkisinin
çok fazla olduğuna dikkat edilmelidir. Her iletişim bağlantısı veya katılımcı için yakl.
20 msn bus çevrim süresi hesaplanmalıdır. Her katılımcı için 20 msn bus çevrim
süresine erişebilmek için, RS-485 kablolanmasının kusursuz olması gerekmektedir.
Çevrimsel iletişim esnasında bir time-out oluştuğunda, bu durum Hata 91 Gateway
Sysfault üzerinden gösterilir. MOVIMOT® geribeslemesi bu hata mesajını otomatik
olarak resetler.
Komutun yerine getirilebilmesi için gerekli tüm bilgiler uygulama programı tarafından,
değişken aralığındaki bir veri yapısına kaydedilmelidir. Bu değişken yapısının başlangıcı
komuta bir argüman olarak verilir. Bu değişken MOVCOM Değişken adı; ile tanımlanır
ve aşağıda verilen yapıya sahiptir: 

İşlem verilerini içeren bir değişken yapısı compiler'da MCPDATA Değişken adı; ile
tanımlanır:

İşlem verileri MOVILINK'e göre kodlanmıştır.

H+0 Bus tipi (arabirim)
ML_BT_S1: S1 (RS-485 #2"

H+1 Adresi belirlenecek MOVIMOT® için tek adres veya grup adresi
0 ... 99 Teker teker adresleme
100 ... 199 Grup adresi
255 Broadcast

H+2 Aktarmak için işlem verilerinin girilmesi
3 = 3 işlem veri kelimesi, çevrimsel değil (MOVIMOT® için) = ML_FT_2
5 = 3 işlem veri kelimesi, çevrimsel değil (MOVIMOT® için) = ML_FT_3

H+3 İşlem verilerinin saklandığı veya yazılacak verilerin alındığı H' değişkeninin numarası. 
(H' için veri yapısı ileride ayrıntılı olarak açıklanmaktadır)

H+4 Parametre verilerinin saklandığı veya yazılacak verilerin alındığı H' değişkeninin 
numarası. 
MOVIMOT® tarafından desteklenmez.

H' için değişken yapısı:
H'+0 Bağlantıda oluşan hata kodunu veya, hata yoksa, sıfır içerir. 0x05000002 ile bağlantıdaki bir 

time-out gösterilir.
H'+1
H'+2
H'+3
H'+4
H'+5
H'+6

İşlem verileri alışverişinin PO1 verileri
İşlem verileri alışverişinin PI1 verileri
İşlem verileri alışverişinin PO2 verileri
İşlem verileri alışverişinin PI2 verileri
İşlem verileri alışverişinin PO3 verileri
İşlem verileri alışverişinin PI3 verileri
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Parametre verilerini içeren bir değişken yapısı compiler'da MCPARADATA Değişken
adı; ile tanımlanır:

Parametre ayarlanırken aşağıdaki yöntem kullanılmalıdır:
1. Servis, indeks ve veri girişi
2. StartPar 1'e ayarlanarak parametre ayarının başlatılması
3. komutun tamamlanması beklenir, sona erdiği StartPar da 0 ile gösterilir
4. ParaResult değerlendirilir. Bir hata varsa, veri değeri geçersizdir. Hata yoksa, servis

başarı ile tamamlandı demektir.

Argüman h Değişken yapısındaki ilk değişken

Örnek /*=============================================
IPOS Source File
===============================================*/
#include <const.h>
#include <io.h>

#pragma initials 0 127
#pragma globals 128 300
#pragma var 301 400

MOVCOM mc1;            // control values for communication link to MOVIMOT
MCPDATA mcpd1;         // process data exchange with MOVIMOT
MCPARADATA mcpara;     // parameter data exchange with MOVIMOT (not used)

/*=============================================
Main Function (IPOS Entry Function)
===============================================*/
main()
{

// Initialization ===========================
// fill control structure for communication link to MOVIMOT
mc1.BusType     = ML_BT_S1; // communication via RS-485 to MOVIMOT
mc1.Address     = 1;  // MOVIMOT address 1
mc1.Format      = ML_FT_3; // PDU type: 3 process data words cyclic
mc1.PdPointer   = numof(mcpd1); // pointer to process data block
mc1.ParaPointer = numof(mcpara1); // pointer to parameter data block
_MovCommDef( mc1 );
_MovCommOn(  );
while( )
{
}

} 

H+0 Bir parametre servis uygulandıktan sonra oluşan hata kodunu veya, hata yoksa, sıfır içerir. 
Hatalar MOVILINK'e göre kodlanmıştır.

H+1 0: eylem yok veya parametre verisi aktarımı tamamlandı.
1: Parametre verisi aktarımının başlaması

H+2 ML_S_RD: Okuma servisi
ML_S_WR: Uçucu olmayan belleğe kayıtla yazma
ML_S_WRV: Belleğe kaydetmeden yazma

H+3 Değiştirilecek veya okunacak parametrenin indeks numarası
H+4 Read servisinden sonra okunan veriler. Bir Write servisinde yazılacak veriler.
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_MovCommOn _MovCommOn komutu MOVIDRIVE® cihazda kullanılamaz.

Bağlam _MovCommOn()

Açıklama Bu komut çevrimsel bir iletişim başlatır, MovCommDef üzerinden kurulmuş olan iletişim
bağlantıları etkinleştirilir. Buradan itibaren artık MovCommDef komutuna izin verilmez,
aynı şekilde Adres Á 253'te (dahili) de MOVILINK komutu kullanılamaz.

Argümanlar yok

Örnek Bkz. _MovCommDef işlevi

_Nop
Bağlam _Nop()

Açıklama Bir işlem yapılmaz. Bu komutla, örneğin komut çevrim süresi bazında bekleme
sürelerine erişilebilir.

Argüman Bu komutta argüman bulunmaz.

Örnek main()
{

_Nop(  );
} 

_SBusCommDef
Bağlam _SBusCommDef( objekttyp, h )

Açıklama Bu komut ile bir veri nesnesi çevrimsel veya çevrimsel olmayan veri aktarımı düzenlenir.
Bu yolla, sistem bus üzerinden 2 değişken (8 bayt) aktarılabilir. Veri nesnesi, başlangıç
değişkeni h ile verilen bir değişken yapısında tanımlanır. Çevrimsel veri aktarımı daima
SBusCommOn() ile başlatılmalıdır. Veri nesnesinin tipi nesne tipinde belirtilir. 

Argümanlar nesne tipi Bu deyim aşağıdaki değerleri alabilir:

h Değişken yapısındaki ilk değişken
Aşağıdaki nesne tipleri aktarılabilir: 

SCD_TRCYCL "SCOMON" komutu ile verileri çevrimsel olarak gönderilen bir veri nesnesini başlangıç
durumuna getirir. Hazırlanabilecek gönderilecek obje sayısı çevrim zamanlarına
bağlıdır.

Bu nesnenin yapısı:
h+0: Nesne numarası
h+1: Çevrim süresi [msn]
Geçerli çevrim süreleri:
   - 1, 2 ... 9 msn
   - 10, 20, ... 65530 msn

SCD_TRCYCL: çevrimsel olarak gönder
SCD_REC: Al
SCD_TRACYCL: çevrimsel olmayarak gönder

Çevrim süresi Nesne sayısı

1 ... 9 msn 5

10 ... 65530 msn 10
C
S

P6..

P60.

P600
El Kitabı – IPOSplus®



14Compiler – İşlevler
Standart işlevler
h+2: Ofset süresi [msn]
Geçerli ofset süreleri:

    - 0, 1, 2 ... Çevrim süresi < 10 msn için 65534 msn
    - 0, 10, 20, ... Çevrim süresi >= 10 msn için 65530 msn

h+3: Veri biçimi ve veri baytı adeti

h+4: Gönderilen verilerin başladığı H' değişkeninin numarası
h+5: SCOM komutunun sonucu 

Bit Değer İşlev

0 ... 3 0 ... 8 Veri baytı sayısı

4 ... 7 -- rezerve edildi

8 0 MOTOROLA biçimi

1 INTEL biçimi

9 ... 31 -- rezerve edildi

Ã 0 Boş bus kapasitesi (%) (frekans çeviricinin hesaplanmış değeri
-1 Yanlış çevrim süresi
-2 Çok fazla obje hazırlandı
-3 Bus’ta aşırı yüklenme
Slaveler arasında daha fazla veri aktarımı gerçekleştiğinde, hesaplanan toplam bus kapasite 
kullanımının en fazla % 70 olmasına dikkat edilmelidir.
Bus kullanım kapasitesi aşağıdaki formüle göre bit/saniye olarak hesaplanır:
Mesaj sayısı × Bit/Mesaj × 1/Çevrim süresi
örn. 1 msn aralıkla 100 bitlik 2 mesaj = 200000 Bit/sn = 200 kBaud
Seçilen bus hızına bağlı olarak bus yükü yüzdesi hesaplanır.
örn. 200 kBaud / 500 kBaud = % 40 < % 70
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SCD_REC kendisine gönderilen verileri alan bir veri nesnesini başlangıç durumuna getirir. Almak
için en fazla 32 nesne hazırlanabilir.
Bu nesnenin yapısı:
h+0: Nesne numarası 
h+1: Veri biçimi ve veri baytı adeti

h+2: Alınan H' verilerinin yerleştirilmeye başlandığı değişkenin numarası.

SCD_TRACYCL Verileri derhal bir kez gönderilecek veri nesnesini başlangıç durumuna getirir.
Bu nesnenin yapısı:
h+0: Nesne numarası
h+1: Veri biçimi ve veri baytı adeti

h+2: Gönderilen verilerin başladığı H' değişkeninin numarası
h+3: Gönder komutunun durumu

Bit Değer İşlev

0 ... 3 0 ... 8 Veri baytı sayısı

4 ... 7 -- rezerve edildi

8 0 MOTOROLA biçimi

1 INTEL biçimi

9 ... 31 -- rezerve edildi

Bit Değer İşlev

0 ... 3 0 ... 8 Veri baytı sayısı

4 ... 7 -- rezerve edildi

8 0 MOTOROLA biçimi

1 INTEL biçimi

9 ... 31 -- rezerve edildi

Değer Anlamı

0 Hazır

1 Gönderiyor

2 Başarı ile gönderildi

3 Gönderme hatası

MOVIDRIVE® A: IPOSplus® programı mesaj gönderilene kadar bu komutta bekler.
Başka bir katılımcı bağlı değilse, mesaj gönderilemez. Bekleme durumu sadece, bir
denetim ile, örneğin başka bir görev üzerinden, sona erdirilebilir.
MOVIDRIVE® B: IPOSplus® programı mesaj gönderilene kadar bu komutta bekler, fakat
maks. 10 msn. Mesajın doğru gönderilip gönderilmediği sadece, durum değerlendirmesi
(h+3) ya da beklenen yanıt üzerinden denetlenebilir.
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MOTOROLA ve INTEL biçimlerinin karşılaştırılması:

Burada _SBusCommDef komutu için aşağıdaki standart SEW yapıları kullanılabilir:

MOTOROLA biçimi INTEL biçimi

CAN baytı 3 2 1 0 3   2   1   0 0   1   2   3 0   1   2   3

Değişken H'+1 H' H' H'+1

Var.Byte 3   2   1   0 3   2   1   0 0   1   2   3 0   1   2   3

Komut Standart yapı Elementler Kısa açıklama

_SBusCommDef SCREC ObjectNo Nesne numarası (örn. CANopen profili, 1024'ten 
itibaren yok)

Format Veri biçimi ve veri baytı adeti

DPointer Alınan verilerin yerleştirilmeye başlandığı 
değişkenin numarası

SCTRACYCL ObjectNo Nesne numarası (örn. CANopen profili, 1024'ten 
itibaren yok)

Format Veri biçimi ve veri baytı adeti

DPointer Gönderilen verilerin başladığı değişkenin 
numarası

Result Dönüş kodu parametrelerinin belirlenmesi

H+3 Gönder komutunun durumu
0 = Hazır
1 = Gönderirken
2 = Başarı ile gönderildi
3 = Gönderme hatası

SCTRCYCL ObjectNo Nesne numarası (örn. CANopen profili, 1024'ten 
itibaren yok)

CycleTime Çevrim süresi [msn]
Geçerli çevrim süreleri:
- 1, 2 ... 9 msn
- 10, 20, ... 65530 msn

Offset Ofset süresi [msn]
Geçerli ofset süreleri:
- 0, 1, 2 ... Çevrim süresi < 10 msn için 
65534 msn
- 0, 10, 20, ... Çevrim süresi >= 10 msn için 
65530 msn

Format Veri biçimi ve veri baytı adeti

DPointer Gönderilen verilerin başladığı değişkenin 
numarası

Result Dönüş kodu parametrelerinin belirlenmesi

H+3 Gönder komutunun durumu
0 = Hazır
1 = Gönderirken
2 = Başarı ile gönderildi
3 = Gönderme hatası
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Örnek Bkz. _SBusCommOn

1. ve 2. maddelerde ayrıca, cihazın belleniminde bazı nesne numaralarının otomatik
olarak rezerve edildiğine dikkat edilmelidir:
• P885 / P895 (MOVIDRIVE® A'da P817) parametrelerindeki nesne numarası SBus

senkronizasyonu için kaydedilen nesne numarası.
• P881 / P891 (MOVIDRIVE® A'da P8131)) parametresindeki SBus adresine ve P882

/ P892 (MOVIDRIVE® A'da P814) parametresindeki SBus grup adresine bağlı olarak
MOVILINK profili üzerinden iletişim için aşağıdaki nesne numaraları kullanılır:
– 8 × SBus-Adresi + 3 İşlem çıkış verileri için
– 8 × SBus-Adresi + 4 İşlem giriş verileri için
– 8 × SBus-Adresi + 5 senkron işlem çıkış verileri için
– 8 × SBus adresi + 3 + 512 Request servisi parametresi
– 8 × SBus adresi + 4 + 512 Response servisi parametresi için
– 8 × SBus grup adresi + 6 Grup işlem verileri için
– 8 × SBus grup adresi + 6 + 512 Request grup parametresi için

• CANopen profili üzerinden iletişim için, DS301'de CANopen tarafından tanımlanmış
olan nesne numaraları (Identifier) kullanılır.

Nesne numarası seçilirken aşağıdaki kurallara uyulmalıdır:
1. Tüm SBus ağında bir nesne numarası sadece 1 kez gönderime hazırlanabilir.
2. Bir nesne numarası bir cihaz içinde sadece 1 kez verilebilir, ya 1 kez göndermek için

ve ya 1 kez almak için.

1) MOVIDRIVE® A opsiyon kartý DFC11A üzerinden CAN-Bus'a baðlý ise, SBus adresi DFC11A'daki DIP
anahtardan alýnýr, SBus grup adresi artýk aktif deðildir.

MOVIDRIVE® B'de ISYNC veya SBus üzerinden CAM:
Senkronizasyon yöntemi (Sync-ID) MOVIDRIVE® A'ya göre değiştirildi. MOVIDRIVE®

A'nın aksine, MOVIDRIVE® B'de mutlaka master cihazın IPOSplus® programında önce
gerçek pozisyonun ve daha sonra da _SBusCommDef() ile Sync-Objekt başlangıç
durumuna getirilmelidir.
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_SBusCommOn
Bağlam _SBusCommOn()

Açıklama MOVIDRIVE® B'de _SBusCommState ile değiştirilen bu komut, geriye doğru
uyumludur, fakat MOVIDRIVE® B'de kullanılmaya devam edilebilir.
Bu komut veri alımını ve daha önce tanımlanmış olan veri nesnelerin çevrimsel olarak
gönderilmesini başlatır. Veri nesneleri SCD_TRCYCL ve SCD_REC argümanlı
SBusCommDef() işlevi ile başlangıç durumuna getirilir. 

Argüman Bu komutta argüman bulunmaz.

Örnek 1 #include <constb.h>

#define VERİ H20
#declare TARİH1 VERİ:0

#define  INTEL     0x100
#define BAYT SAYISI 4

SCTRCYCL Obj1;

main()
{

Obj1.ObjectNo  = 1090;
Obj1.CycleTime = 10;
Obj1.Offset    = 0;
Obj1.Format    = INTEL ¦ BAYT SAYISI // High ve Low Bayt ver
Obj1.DPointer  = numof(DATEN);
TARİH = 0;

_SBusCommDef( SCD_TRCYCL,Obj1 ); // Obj1'i çevrimsel olarak gönder
_SBusCommOn(  ); // Veri aktarımının başlaması

while(1)
{

// Görev 1 ana program
}

} 

Örnek 2 "Compiler – Örnekler" bölümüne bakınız.
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_SBusCommState

Bağlam _SBusCommState ( eylem )

Açıklama Bu komut SBus 1 veya SBus 2 üzerinden önceden belirlenen veri nesnelerinin çevrimsel
olarak gönderilmesini ve veri alımını başlatır veya durdurur. Veri nesneleri
SCD_TRCYCL ve SCD_REC argümanları ile SBusCommDef işlevi üzerinden başlangıç
durumuna getirilir.
Bu komut MOVIDRIVE® B'den itibaren mevcuttur.

Argümanlar eylem aşağıdaki değerleri alabilir:

_SetInterrupt
Bağlam _SetInterrupt( olay , işlev adı )

Açıklama Bu işlev ile kendi tanımladığınız bir işlevi Interrupt yordamı olarak belirleyebilirsiniz.
İşlevin adı argüman olarak verilir. Kesintinin çeşitli sebepleri olabilir. İstenen olay
argüman olarak verilir.

Argümanlar olay sabit deyim, aşağıdaki değerler verilebilir:

işlev adı Interrupt işlevinin adı. (Dikkat: bir işlev seçmenin aksine, burada sadece
işlev adı () kullanmadan verilir) 

Örnek #include <constb.h>

T0Interrupt ()
{

// Timer 0 için Interrupt yordamı komutları
}

main()
{

// T0Interrupt sisteme tanıtılır ve başlatılır
_SetInterrupt( SI_TIMER0,T0Interrupt );
while(1)
{

// Görev 1 ana program
}

} 

Değer Argüman Anlamı

0 SCS_STARTALL SBus 1 ve SBus 2'den senkron olarak çevrimsel 
iletişim başlatır.

1 SCS_STOPALL SBus 1 ve SBus 2'den senkron olarak çevrimsel 
iletişimi durdurur.

2 SCS_START1 SBus 1'den çevrimsel iletişim başlatır.

3 SCS_STOP1 SBus 1'den çevrimsel iletişimi durdurur.

4 SCS_START2 SBus 2'den çevrimsel iletişim başlatır.

5 SCS_STOP2 SBus 2'den çevrimsel iletişimi durdurur.

SI_DISABLE: Interrupt inhibite
SI_ERROR: Bir sistem hatasında kesinti başlatır
SI_TIMER0: Timer0 taşdığında bir kesinti başlatır
SI_TOUCHP1: bir touch probe klemensinde kenar değiştirildiğinde kesinti başlatır (eğer touch probe etkin 
ise)
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_SetSys
Bağlam _SetSys( sys , h )

Açıklama Bir IPOSplus® değişkenine dahili sistem değeri verir.

Argümanlar h Kaynak değişkenin adı
sys Sistem değerini tanımlayan sabit deyim. sys aşağıdaki  değerleri alabilir:

SS_N11: dahili sabit istenen değer n11
SS_N12: dahili sabit istenen değer n12
SS_N13: dahili sabit istenen değer n13
SS_N21: dahili sabit istenen değer n21
SS_N22: dahili sabit istenen değer n22
SS_N23: dahili sabit istenen değer n23

Dikkat: Yeni sabit istenen değer 5 msn sonra kabul edilir. Programın işlenmesi _SetSys komutundan sonra 
_Wait komutu ile 5 msn gecikebilir.

SS_PIDATA: PI verilerini güncelleştirir
– h = PI verisi sayısı
– h + 1 = PI verisi 1
– h + 2 = PI verisi 2  
– h + 3 = PI verisi 3

SS_OPMODE: Çalışma modunun ayarlanması
– h = 11: CFC (hız kontrolü)
– h = 12: CFC ve tork kontrolü
– h = 13: CFC ve IPOS (Pozsiyonlandırma)
– h = 14: CFC ve senkron çalışma (DRS11B) 
– h = 16: SERVO (hız kontrolü)
– h = 17: SERVO ve tork kontrolü
– h = 18: SERVO ve IPOS (pozisyonlandırma)
– h = 19: SERVO ve senkron çalışma (DRS11B)

SS_IMAX: P 304 parametresi "Tork kontrolü" ile tork sınırlarının ayarlanması (sadece CFC veya SERVO); 
Birim: % 0,1

SS_POSRAMP: Pozisyon rampaları; birim: 1 msn
– h = Pozisyonlandırma rampası 1
– h + 1 = Pozisyonlandırma rampası 2

SS_POSSPEED: Pozisyonlandırma hızı; birim: 0,1 d/d
– h = Sağa hız
– h + 1 = Sola hız

SS_OVERRIDE: Override aç/kapat
– h = 0 -> kapalı
– h = 1 -> açık

SS_BREAK: Fren fonksiyonunu aç/kapat
– h = 0 -> kapalı
– h = 1 -> açık

SS_RAMPTYPE: Pozisyonlandırma rampasının şekli verilir (P916'yı değiştirir)
– h = 0   -> doğrusal
– h = 1   -> sinüs
– h = 2   -> kare
– h = 3 -> Bus rampası
– h = 4 -> sarsıntı sınırlamalı
– h = 5 -> Elektronik kam
– h = 6 -> I-senkron çalıştırma

SS_RESET: h değişkenindeki hata numaralı sistem hatasının sıfırlanması
– h = Hata numaralı değişken 

SS_ACTPOS: Gerçek pozisyonun verilmesi
– h = Pozisyon değeri
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Burada _SetSys komutu için aşağıdaki standart SEW yapıları kullanılabilir:

SS_SPLINE: 
analitik bir elektronik kamının tahrik ünitesindeki dahili hesaplama. Bu işlev şu anda sadece MCH (SK 
versiyon –0C) veya MDxB'de (SK –0C/5C) mevcuttur.
Master enkoder aralığında 20'ye kadar eğri noktası verilerek (x-y değer çiftleri, x = master pozisyonu, 
y = slave pozisyonu) , sistem işlevi üzerinden spline hesaplanması başlatılabilir. Daha sonra da h+0 
SplineMode üzerinden hesaplama başlatılır ve seçilen bie elektronik kamın tamamı veya bir parçası 
doldurulur. Şimdilik sadece Spline-0 (optimum dönme) ve Spline 1 yöntemi (bölüm bölüm hareket ve düz 
parçalar için) mevcuttur. Hesaplama işlemi Â 200 msn sonra tamamlanır.
– h+0 = SplineMode: (Değer aralığı: 0 ... 3)

• = 0: Enterpolasyon aktif değil veya hesaplama tamamlandı
• = 1: Enterpolasyon başlar, enterpole edilen değerler İndeks 0'dan başlanarak elektronik kama 

kaydedilir (ileriye, yani İndeks 0 ile 512 arasında)
• = 2: Enterpolasyon başlar, enterpole edilen değerler İndeks 512'den başlanarak elektronik kama 

kaydedilir (geriye, yani İndeks 512 ile 0 arasında)
• = 3: Enterpolasyon için hazırlanan parametre hesaplanması tamamlanır, enterpole edilen 

değerlerin elektronik kama kaydedilmesine başlanır
– h+1 = SplineModeControl: rezerve edilmiştir
– h+2 = SplineDest: (Değer aralığı: 0 ... 5)

Enterpole edilen değerlere kaydedilecek olan elektronik kam numarası.
– h+3 = SplineNUser: (Değer aralığı: 2 ... 20)

Enterpolasyonda kullanılacak eğri noktası sayısı ve hesaplama yöntemi (Bit 0 ... Bit 4 = Eğri noktası 
sayısı, Bit 7 = 0: Spline 0, Bit 7 = 1: Spline 1)

– h+4 = SplineX0User: (Buraya sadece bir değer >= 0 kaydedilmelidir!)
X aksının (master) eğri noktası sayısı kaydı.

– h+5 = SplineY0User: (Değer aralığı: long = –231 ... 0 ... (231 –1))
1. eğri noktasının Y-değeri (= konum değeri); ACTPOSSCALE Á 0 ise, yapı ölçeklendirilen değere 
kaydedilmelidir

– ...
– h+42 = SplineX19User: (Buraya sadece <= 512 olan bir değer kaydedilmelidir!)

X aksının (master) eğri noktası sayısı kaydı.
– h+43 = SplineY19User: (Değer aralığı: long = –231 ... 0 ... (231 –1))

20. eğri noktasının Y-değeri; ACTPOSSCALE Á 0 ise, yapı ölçeklendirilen değere kaydedilmelidir

SS_MULTIAXIS: bir hareket yörüngesinin tahrik ünitesinden bağısız olarak hesaplanması 
Sadece istek üzerine mümkündür. Ayrıca, bkz. "MCH veya MDxB için özel konstrüksiyon SK-0C için: MCH 
ile hesaplanan eğriler" işletme kılavuzunun ekine bakınız.

Komut Standart yapı Elementler Kısa açıklama

_SetSys SSPOSRAMP Up Hızlanma pozisyonlandırma rampası (msn)

Down Yavaşlama pozisyonlandırma rampası (msn)

SSPOSSPEED CW Sağa pozisyonlandırma hızı (0,1 d/d)

CCW Sola pozisyonlandırma hızı (0,1 d/d)

SSPIDATA3 Len Gönderilecek işlem giriş verisi sayısı

PI1 İşlem giriş verisi 1

PI2 İşlem giriş verisi 2

PI3 İşlem giriş verisi 3

SSPIDATA10 Len Gönderilecek işlem giriş verisi sayısı

PI1 İşlem giriş verisi 1

PI2 İşlem giriş verisi 2

PI3 İşlem giriş verisi 3

PI4 İşlem giriş verisi 4

PI5 İşlem giriş verisi 5

PI6 İşlem giriş verisi 6

PI7 İşlem giriş verisi 7

PI8 İşlem giriş verisi 8

PI9 İşlem giriş verisi 9

PI10 İşlem giriş verisi 10
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Örnek main()
{

// Hız kontrolü çalışma modunun ayarlanması
H0 = 11;
_SetSys( SS_OPMODE,H0 );

} 

_SetTask
Bağlam _SetTask ( control word, işlev adı )

Açıklama Bu işlev ile, kendi tanımladığınız bir işlevi Görev olarak tespit ederek başlatabilir veya
durdurabilirsiniz. İşlevin adı ve kontrol kelimesi bağımsız değerler olarak verilmelidir.

Argüman kontrol kelimesi Sabit deyim, aşağıdaki değerler verilebilir:

işlev adı Görev işlevinin adı.

Örnek #include <constb.h>

MyTask3 ()
{
// Görev 3'teki komutlar
}

main()
{

// Görev 3 sisteme tanıtılır ve başlatılır
_SetTask ( ST3_START,MyTask3 );
while(1)
{

// Ana program
}

} 

_SetTask2
Bağlam _SetTask2 ( control word, işlev adı )

Açıklama Bu işlev ile, kendi tanımladığınız bir işlevi Görev 2 olarak tespit ederek başlatabilir veya
durdurabilirsiniz. İşlevin adı ve kontrol kelimesi bağımsız değerler olarak verilmelidir.
Şebeke tekrar açıldıktan sonra control word ve başlama adresi sıfırdır (0), yani Görev 2
devre dışıdır.
MOVIDRIVE® B'de _SetTask ile değiştirilen bu komut, geriye doğru uyumludur, fakat
MOVIDRIVE® B'de de kullanılmaya devam edilebilir.

MOVIDRIVE® B
ST2_STOP: Görev 2'yi durdur
ST2_START: Görev 2'yi başlat
ST3_STOP: Görev 3'ü durdur
ST3_START: Görev 3'ü başlat

MOVIDRIVE® A
T2_START: Görev 2'yi başlat
T2_STOP: Görev 2'yi durdur
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Argümanlar kontrol kelimesi Sabit deyim, aşağıdaki değerler verilebilir:

işlev adı Görev 2 işlevinin adı (Dikkat. bir işlev seçmenin aksine, burada sadece
işlev adı () kullanmadan verilir)

Örnek #include <constb.h>

MyTask3 ()
{

// Görev 2'teki komutlar
}

main()
{

// Görev 2 sisteme tanıtılır ve başlatılır
_SetTask2( T2_START,MyTask2 );
while(1)
{

// Ana program
}

} 

_SetVarInterrupt
Bağlam _SetVarInterrupt ( h1 , işlev adı )

Açıklama Bu komut MOVIDRIVE® A'da bulunmaz, MOVIDRIVE® B'den itibaren mevcuttur.
Bu komut, Değişken h1'den itibaren olan bir veri yapısında, bir değişken kesmesi
(interrupt) etkinleştirir. Interrupt koşulu yerine getiriliyorsa, "işlev adı" işlevi yerine
getirilir. Interrupt olayı bir değişken değeri ile karşılaştırmadır (bkz. H+4). Veri yapısı
başlangıç durumuna getirildiğinde, bir IPOSplus® komutu ile komple bir VarInterrupt'ın
kesilme davranışı dinamik olarak uyarlanabilir.
Uyarı: Veri yapısındaki veriler sadece, _SetVarInterrupt ( h1 , işlev adı )
komutu seçildiğinde kabul edilir (veri tutarlılığı). Burada istisna olan değişken
pSourceVar.
Örnek: örneğin, veri yapısı Hx+3 CompareVar değeri değiştirildiğinde, değer
_SetVarInterrupt ( h1 , işlev adı ) komutu ile göz önünde bulundurulur.

T2_STOP: Görev 2'yi durdur
T2_START: Görev 2'yi başlat
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Argümanlar h1 Bir veri yapısının ilk değişkeni (bkz. Tablo H+0)
işlev adı Interrupt işlevinin adı. Bir işlev seçmenin aksine, burada sadece işlev adı ()
kullanmadan verilir.
Değişken Interrupt'ının veri yapısı.

Örnek Bkz. "Görev Yönetimi ve Kesintiler / MOVIDRIVE® B'deki Değişken Kesintileri".

Değişken VARINT 
element yapısı

Açıklama

H+0 Control 0: Tüm VarInterrupt = KAPALI / Reset
1: Görev 2 kesilir
2: Görev 3 kesilir

H+1 IntNum 0 ... 3: VarInterrupt için bir sıra numarası belirler.
Aktif bir x numaralı Interrupt programın çalışma süresi boyunca,  
_SetVarInterrupt ( h1 , işlev adı ) başka bir veri yapısı 
ile tamamen yeniden aktive edilebilir. Bunun için, yeni veri yapısında 
H+1 yerine aynı Interrupt numarası verilmiş olmalıdır.
Bu özellik Görev 1 kesintilerinde mümkün değildir.

H+2 SrcVar Değeri karşılaştırılacak olan değerle karşılaştırılacak olan referans 
değişkenin numarası

H+3 CompVar Referans değişken H+2'nin değerinin karşılaştırılacağı karşılaştırma 
değeri veya maske.

H+4 Mode 0: Interrupt olayı değil. Bu sayede, sadece bu tek Interrupt, diğer 
tüm kesintileri kapatılmadan devre dışı bırakılabilir.
1: CompVar ile maskesi açılan referans değişkendeki bitlerden 
birinin durumu değişti.
([*SrcVar(t) ^ *SrcVar(t-T)] & CompVar) != 0
2: Referans değişkenin değeri karşılaştırma değerine eşit olduğu 
sürece
(*SrcVar == CompVar)
3: Referans değişkenin değeri karşılaştırma değerine eşit olmadığı 
sürece
(*SrcVar != CompVar)
4: Referans değişkenin değeri karşılaştırma değerinden büyük 
olduğu sürece
(*SrcVar >= CompVar)
5: Referans değişkenin değeri karşılaştırma değerinden küçük 
olduğu sürece
(*SrcVar <= CompVar)
6: Referans değişkenin değeri VE karşılaştırma değeri 0'a eşit değil
((*SrcVar & CompVar) != 0)
7: Referans değişkenin değeri VE karşılaştırma değeri 0'a eşit
((*SrcVar & CompVar) == 0)
8: CompVar üzerinden maskesi açılan bitlerin pozitif kenarı
9: CompVar üzerinden maskesi açılan bitlerin negatif kenarı
10: 2 gibi, fakat Interrupt her seferinde sadece bir defa, koşul yerine 
getirildiğinde işlenir (kenar tetiklemeli)
11: 3 gibi, fakat Interrupt her seferinde sadece bir defa, koşul yerine 
getirildiğinde işlenir (kenar tetiklemeli)
12: 4 gibi, fakat Interrupt her seferinde sadece bir defa, koşul yerine 
getirildiğinde işlenir (kenar tetiklemeli)
13: 5 gibi, fakat Interrupt her seferinde sadece bir defa, koşul yerine 
getirildiğinde işlenir (kenar tetiklemeli)

H+5 Priority Interrupt önceliği (1 ... 10), Görev 2 ve Görev 3'ün öncelikleri 0.

H+6 IntEvent *SourceVar referans değişkeninin Interrupt anındaki işlem 
görüntüsü.
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_SystemCall
Bağlam _SystemCall( olay, işlem adı )

Açıklama Bu işlev ile, sistem gereği oluşan bir olayda kendi tanımladığınız bir işlev seçilir. İşlevin
adı ve istenen olay bağımsız değerler olarak verilmelidir.

Argümanlar olay Sabit deyim, bu işlev adının ne zaman seçileceğini belirtir. Bu deyim aşağıdaki
değerleri alabilir:

işlev adı Olay işlevinin adı. (Dikkat: bir işlev seçmenin aksine, burada sadece
işlev adı () kullanmadan verilir)

Örnek #include <constb.h>

HızSıfır () // Olay işlevi
{
// Olay işlevinin komutları
}

main()
{

while(1)
{

// Görev 1 ana program
_SystemCall( SC_N0,HızSıfır ); 
// eğer hız == sıfır ise, işlevi seç

}
} 

SC_UC: koşulsuz
SC_N0: hız sıfıra eşit ise
SC_N: hız sıfıra eşit değilse
SC_NOTPOS: pozisyonda değilse
SC_TP1: Touch probe klemensi DI02'de kenar değiştiğinde
SC_NTP1: Touch probe klemensinde kenar değişmediğinde DI02
SC_TP2: Touch probe klemensi DI03'te kenar değiştiğinde
SC_NTP2: Touch probe klemensinde kenar değişmediğinde DI03
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_TouchProbe
Bağlam _TouchProbe( eylem )

Açıklama Bir touch probe girişini serbest bırakır veya bloke eder. Touch probe girişleri DI02 ve
DI03 sinyal girişleridir. 
Touch-probe pozisyonlarının belleğe kayıt edilmesi, programın o andaki çalışma
durumundan bağımsız olarak 100 µsn içerisinde gerçekleşir. Klemens seviyesindeki
değişme, güvenli bir şekilde tanınabilmesi için en az 200 µsn kalmalıdır. Argüman ile
touch-probe neden olan kenar değiştirme seçilebilir. 
Serbest bırakılan bir girişte, bir kenar değişikliği olduğunda, güncel gerçek pozisyonlar
ilgili IPOSplus® sistem değişkenlerinde bulunur. Yeniden ölçüm yapılabilmesi için touch-
probe yeniden enable yapılmalıdır.
Touch probe pozisyonları bir sonraki değişkenlere kaydedilir:

Argümanlar eylem aşağıdaki değerleri alabilir:

Örnek main()
{

_TouchProbe( TP_EN1 ); // Touch probe girişi DI02 enable
} 

_Wait
Bağlam _Wait( zaman )

Açıklama Bir sabitte belirtilen milisaniye (msn) kadar bekler.

Argümanlar zaman Sabit, bekleme süresini milisaniye olarak verir, değişken mümkün değildir.

Örnek  Timer_0 = 20000;    // start value 20 s
while( Timer_0 ){}  // wait 20 s

Enkoder Enkoder pozisyonu Touch probe 
pozisyonu 1 (DI02)

Touch probe 
pozisyonu 2 (DI03)

Motor enkoderi X15 H511 ActPos_Mot H507 TpPos1_Mot H505 TpPos2_Mot

Harici enkoder X14 H510 ActPos_Ext H506 TpPos1_Ext H504 TpPos2_Ext

Mutlak değer enkoderi X62 H509 ActPos_Abs H503 TpPos1_Abs H502 TpPos2_Abs

Sanal enkoder (sadece 
MOVIDRIVE® B'de)

H376 H501 TpPos1_VE H500 TpPos2_VE

TP_EN1: Touch probe girişi DI02 enable
TP_DIS1: Touch probe girişi DI02 inhibit
TP_EN2: Touch probe girişi DI03 enable
TP_DIS2: Touch probe girişi DI03 inhibit
TP_EN1_HI: Touch probe girişi DI02 enable, yükselen kenar ile
TP_EN1_LO: Touch probe girişi DI02 enable, düşen kenar ile
TP_EN2_HI: Touch probe girişi DI03 enable, yükselen kenar ile
TP_EN2_LO: Touch probe girişi DI03 enable, düşen kenar ile

Bekleme süresinin değişken olması isteniyorsa, WAIT komutu yerine bir timer (H487 ...
H489) başlangıç durumuna getirilmeli ve timer tamamlanana kadar bir döngü
programlanmalıdır.
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_WaitInput
Bağlam _WaitInput ( seviye, maske )

Açıklama İşlev, belirli bir giriş klemensinde belirli bir seviye oluşana kadar bekler. İstenen giriş
seviyesi polaritesi ve ilgili klemensler argümanlar olarak verilir. İşlev, maskede bir ile
işaretlenmiş olan tüm giriş klemensleri "1" veya "0" seviyesine gelene kadar bekler.

Argümanlar seviye Sabit deyim, klemenslerde hangi sinyal seviyesinin ölçüleceğini belirtir ve
aşağıdaki değerleri alabilir: 

maske Sabit dijital deyim, hangi klemenslerin test edileceğini belirtir Bu deyimdeki
bitlerin anlamları:

Maskedeki ilgili bitler 1'e ayarlanarak bir giriş kombinasyonu seçilebilir. Örneğin DI00 ve
DI03'ü seçmek için maske: 0b1001

Örnek #include <constb.h>

main()
{

_WaitInput( 1,0b100 );
// Klemens DI02 == HIGH ("1") olduğu sürece, bekle

} 

_WaitSystem
Bağlam _WaitSystem( olay )

Açıklama İşlev, sistem gereği bir olay oluşana kadar bekler. İstenen olay argüman olarak verilir.

1: HIGH seviyesi ("1" seviyesi)
0: LOW seviye ("0" seviyesi)

Bit 0: DI00, maske = 0b1
Bit 1: DI01, maske = 0b10
Bit 2: DI02, maske = 0b100
Bit 3: DI03, maske = 0b1000
Bit 4: DI04, maske = 0b10000
Bit 5: DI05, maske = 0b100000
Bit 6: DI10, maske = 0b1000000
Bit 7: DI11, maske = 0b10000000
Bit 8: DI12, maske = 0b100000000
Bit 9: DI13, maske = 0b1000000000
Bit 10: DI14, maske = 0b10000000000
Bit 11: DI15, maske = 0b100000000000
Bit 12: DI16, maske = 0b1000000000000
Bit 13: DI17, maske = 0b10000000000000
Bit 14-31: rezerve edilmiştir
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Argümanlar olay Sabit deyim, bu işlevin ne zaman beklediğini belirtir. Bu deyim aşağıdaki
değerleri alabilir:

Örnek main()
{

_WaitSystem( SC_N0 ); // hız == sıfır olduğu sürece, bekle
} 

_WdOff
Bağlam _WdOff()

Açıklama Watchdog kapatılır.

Argüman Bu komutta argüman bulunmaz.

Örnek main()
{

WdOFF();
} 

_WdOn
Bağlam _WdOn( zaman )

Açıklama Watchdog sayacının değerine 'zamanda' belirtilen değeri verir. Watchdog timer
tamamlandığında, Görev 1 ve Görev 2 durur ve bir hata mesajı verilir. Uygulama sayacı
çevrimsel olarak resetleyip, watchdog zamanlayıcısının tamamlanmasını önlemelidir.
Buradaki sayaç değeri bir ana program süresi kadar olmalıdır.

Argümanlar zaman Watchdog sayacı değeri, milisaniye (msn) olarak.

Örnek #define WD_ZAMAN 1000

main()
{

while(1)
{

/*
Döngü içerisindeki komutları yerine getir
Döngü içerisindeki komutları yerine getirmenin toplam süresi
1000 msn'den fazla olmamalıdır. Watchdog'un tamamlanması ancak
bu şekilde önlenir.
*/

_WdOn( WD_ZAMAN ); // WD her 1000 msn'de bir yeniden tetiklenmelidir
}

} 

SC_UC: koşulsuz
SC_N0: hız sıfıra eşit ise
SC_N: hız sıfıra eşit değilse
SC_NOTPOS: pozisyonda değilse
SC_TP1: Touch probe klemensi DI02'de kenar değiştiğinde
SC_NTP1: Touch probe klemensi DI02'de kenar değişmediğinde
SC_TP2: Touch probe klemensi DI03'te kenar değiştiğinde
SC_NTP2: Touch probe klemensi DI03'te kenar değişmediğinde
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15 Compiler – Örnekler
15.1 Bit ve çıkış klemensleri verilmesi

Bir değişkene bit verilmesi iki şekilde yapılabilir:
1. _BitSet( Hx, y ) işlevi x değişkenindeki y bitine bir değeri verir.
2. Bit halinde VEYA bağlantısı Hx | K, x değişkeninin K sabitinde de bire ayarlı olan

bitlerini bire ayarlar. 
Her iki durumda da bit pozisyonu veya sabitler sembolik olarak tanımlandığında,
program daha kolay okunabilir. Bit verme işlevleri genelde dijital cihaz çıkışlarını
ayarlamak için kullanıldığından, aşağıdaki örnekte H481 değişkeni (StdOutpIPOS)
işlemdeki hedef değişken olarak kullanılmaktadır. Opsiyon çıkışlarını tetiklemek için ise,
aynı şekilde H480 değişkeni (OptOutpIPOS) kullanılmalıdır. Bu örnekte ana cihazın
DO02 çıkış klemensinin ayarlanması isteniyor.

İlgili komutlar değişkenlerin ve sabitlerin yanında ayrıca sembolik olarak tanımlanırsa,
kaynak metin daha da kolaylaşır.

 _BitSet() işlevinin kullanılması:
#include <const.h>
#include <io.h> // MOVIDRIVE A
#include <iob.h> // MOVIDRIVE B
#define SetzeDO02   _BitSet( StdOutpIPOS, 2);
main()
{

SetDO02 
}

Birden fazla çıkışın aynı anda ayarlanması isteniyorsa,  _BitSet() işlevi arka arkaya
birkaç kez seçilebilir veya bitler halinde VEYA bağlantısı kullanılabilir. İkinci durumda
sadece bir komut yeterlidir. Böylece kod kapsamı da azalır ve böylece programın
çalışma süresi kısalır.
Aşağıdaki örnekte VEYA işlemi ile DO01 ve DO02 eşzamanlı olarak ayarlanır.

VEYA bağlantısının kullanılması:
#include <const.h>
#include <io.h> // MOVIDRIVE A
#include <iob.h> // MOVIDRIVE B
main()
{

StdOutpIPOS |= DO01 | DO02;
}

 _BitSet() işlevinin kullanılması VEYA bağlantısının kullanılması

#include <const.h>
#include <io.h> // MOVIDRIVE A
#include <iob.h> // MOVIDRIVE B
main()
{

_BitSet( StdOutpIPOS, 2 );
}

#include <const.h>
#include <io.h> // MOVIDRIVE A
#include <iob.h> // MOVIDRIVE B
main()
{

StdOutpIPOS ¦= DO02;
}

C
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15.2 Bit ve çıkış klemenslerinin silinmesi
Bir değişkene bit silinmesi iki şekilde yapılabilir:
1. _BitClear( Hx, y ) işlevi x değişkenindeki y biti silinir.
2. Bit halinde VE bağlantısı Hx & K, x değişkeninin K sabitinde de bire ayarlı olan

bitlerini sıfıra ayarlar.
Her iki durumda da bit pozisyonu veya sabitler sembolik olarak tanımlandığında,
program daha kolay okunabilir. Bit silme işlevleri genelde dijital cihaz çıkışlarını
resetlemek için kullanıldığından, aşağıdaki örnekte H481 değişkeni (StdOutpIPOS)
işlemdeki hedef değişken olarak kullanılmaktadır. Opsiyon çıkışlarını tetiklemek için ise,
aynı şekilde H480 değişkeni (OptOutpIPOS) kullanılmalıdır. Bu örnekte ana cihazın
DO02 çıkış klemensinin sıfırlanması isteniyor.

Birden fazla çıkışın aynı anda resetlenmesi isteniyorsa, _BitClear() işlevi arka arkaya
birkaç kez seçilebilir veya bitler halinde VE bağlantısı kullanılabilir. İkinci durumda
sadece bir komut yeterlidir. Böylece kod kapsamı da azalır ve böylece programın
çalışma süresi kısalır.
Aşağıdaki örnekte VE işlemi ile DO01 ve DO02 eşzamanlı olarak silinir.
VE bağlantısının kullanılması:
#include <const.h>
#include <io.h> // MOVIDRIVE A
#include <iob.h> // MOVIDRIVE B
main()
{

StdOutpIPOS &= ~DO01 & ~DO02;
}

_BitClear() işlevinin kullanılması VE bağlantısının kullanılması

#include <const.h>
#include <io.h> // MOVIDRIVE A
#include <iob.h> // MOVIDRIVE B
main()
{

_BitClear(StdOutpIPOS , 2 );
}

#include <const.h>
#include <io.h> // MOVIDRIVE A
#include <iob.h> // MOVIDRIVE B
main()
{

StdOutpIPOS &= ~DO02;
/*Operatör "~" DO02'nin bitler
halinde olumsuzlaştırmayı sağlar.

 Böylece tüm DO02 bitleri bir olur,
istisna Bit 2     */ 

}
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15.3 Bitlerin ve giriş klemenslerinin sorgulanması
Belirli bir giriş klemensinin seviyesini sorgulamak için, ilgili bitin bir değişken içerisinde
test edilmesi gerekir. Bu, dijital girişlerin seviyesini içeren bir H483 (InputLevel)
değişkeni veya seviyesi_GetSys() işlevi yerine getirildikten sonra belli olan herhangi bit
h değişkeni de olabilir.

Tek bir bitin test 
edilmesi

Bir değişkenin bitinin test edilebilmesi için, test edilecek bitin bir konumunda olduğu bir
sabitle VE bağlantısı gerçekleştirilir: 
Sonuç sıfır ise, test edilecek bit de sıfır demektir ve giriş klemensi seviyesi "low" olur.
Sonuç sıfıra eşit değilse, bu bit birdir.
Aşağıdaki örnekte, dijital giriş DI03'te bir mevcutsa,  H10'a 1 değeri verilir.

Birden fazla bitin 
test edilmesi

Bir değişkendeki birden fazla bitin durumunu test etmek için, test edilecek bitleri VE
bağlantısı ile maskeleyin ve sonucu test edilecek bitin desenine uygun bir sabit ile
karşılaştırın.
Aşağıdaki örnekte, DI01'de bir ve DI03'te sıfır mevcutsa, H10'a 1 değeri verilir.
#include <const.h>
#define DI03   0b1000
#define DI01   0b0010
main()
{

if(( InputLevel & (DI03 ¦ DI01)) == 0b0010)
{

H10 = 1;
}

}

Te bit testi; H483 kullanımı Tek bit testi; _GetSys() kullanımı

#include <const.h>
#include <io.h> // MOVIDRIVE A
#include <iob.h> // MOVIDRIVE B
main()
{

if(( InputLevel & DI03 ) != 0)
{

H10 = 1;
}

}

#include <const.h>
#define H1 GIRISLERI
#include <io.h> // MOVIDRIVE A
#include <iob.h> // MOVIDRIVE B
main()
{

_GetSys( GIRISLER, GS_INPUTS );
if(( GIRISLER & DI03 ) != 0)
{

H10 = 1;
}

}
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15.4 Kenar sorgulanması
Örnek 1 Bir giriş klemensinin yanı sıra, yükselen ve alçalan kenarlar da sorgulanıp

değerlendirilebilir. Aşağıdaki örnek programlarda çıkış DO02, pozitif veya negatif bir
kenarda DI02'ye çevrilmektedir.

Pozitif kenar sorgulama

#include <const.h> // MOVIDRIVE A
#include <io.h> // MOVIDRIVE A
// Variables for edge generation
long  lDI02RisingEdge,

lDI02LastState,
lDO02State,
lInputLevel;

main()
{

while(1)
{

// Read DI02
lInputLevel = (InputLevel & 0x00000004);

// Generate edge DI02
lDI02RisingEdge = lInputLevel && (lDI02LastState);
lDI02LastState = lInputLevel;

if(lDI02RisingEdge)
lDO02State = (!lDO02State)
// Set output DO02
if (lDO02State)

_BitSet( StdOutpIPOS, 2 );

else
_BitClear( StdOutpIPOS, 2 );

}
}

Negatif kenar sorgulama

#include <const.h>
#include <io.h>

// Variables for edge generation
long  lDI02FallingEdge,

lDI02LastState,
lDO02State,
lInputLevel;

main()
{

while(1)
{

// Read DI02
lInputLevel = (InputLevel & 0x00000004);

// Generate edge DI02
lDI02FallingEdge = !lInputLevel && (lDI02LastState);
lDI02LastState = lInputLevel;

if(lDI02FallingEdge)
lDO02State = (!lDO02State)

// Set output DO02
if (lDO02State)

_BitSet( StdOutpIPOS, 2 );
else

_BitClear( StdOutpIPOS, 2 );
}

}

Bir kenar sorgulaması yaparken, kenar oluşturulması için daima giriş klemensinin
kendisinin değil, giriş klemensinin durumunu önceden kaydeden bir yardımcı değişken
lInputLevel, kullanılmasına dikkat edilmelidir.
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Burada yardımcı değişken lInputLevel yerine giriş klemensi kullanılırsa, giriş
klemensindeki kenar değişimi,  IPOSplus® programı gerekli iki satır arasında iken
gerçekleşebilir. Bu durumda kenar değişimi giriş klemensi tarafından tanınmaz.
Ayrıca, bir giriş klemensinin kenarının sadece, kenarın oluşturulduğu görev içinde
sorgulanabileceğine de dikkat edilmelidir. Aksi takdirde görevler arasında senkron
çalışma bozukluğu oluştuğunda, kenar tanınmaz veya yanlış çevrilebilir.
Bir giriş klemensinin kenarı birden fazla görevde gerekli ise, kenar her görev için teker
teker oluşturulmalıdır.

Örnek 2 Örnek 2'de DI02'deki yükselen kenara bağlı olarak, bir if sorgulaması içindeki program
bölümü işlenmektedir.

DI02'de kenar değiştirme

// Read DI02
lInputLevel = (InputLevel & 0x00000004);

// Generate edge DI02
lDI02FallingEdge = !lInputLevel && (!DI02LastState);

lDI02LastState = lInputLevel;

/*=============================================
IPOS kaynak dosyası
===============================================*/
#include <constb.h>
#include <iob.h>

long BinInputsNew, BinInputsOld;

/*=============================================
Ana işlev (IPOS giriş işlevi)
===============================================*/
main()
{

/*-------------------------------------
Başlangıç durumuna getirme
--------------------------------------*/

/*-------------------------------------
Ana program döngüsü
--------------------------------------*/
while(1)
{
// Dijital girişlerin okunması
_GetSys( BinInputsNew,GS_INPUTS );
// Kenar sorgulanması
if( (BinInputsNew & 0x4) && !(BinInputsOld & 0x4) ) // yükselen kenar DI02
{
// burada program komutu bulunur
}

 // Giriş durumlarını kaydet
BinInputsOld = BinInputsNew;

}
} 
C
K
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15.5 Bir sayının mutlak değeri
Aşağıdaki örnek programda IPOSplus® compiler ile bir sayının mutlak değerinin nasıl
oluşturulacağı gösterilmektedir.
Görev 1'de tahrik ünitesini bağıl olarak önce 400000 artırım sağa ve daha sonra da
400000 artırım sola hareket ettiren bir tersinleme programı çalışmaktadır.
Görev 2'de gerçek hız okunur ve gerçek hızın miktarı oluşturulur. Miktar değeri
lActSpeedAbsolute değişkenine kaydedilir.

15.6 MoviLink-komutu
_MoviLink komutu ile SBus ya da RS-485 üzerinden diğer cihazlarla veri veya
parametre alışverişi gerçekleşir. Aynı şekilde cihaz içinde de parametre okuyup
değiştirmek mümkündür.
_MoviLink komutunun işlevini açıklamak için burada üç örnek verilmektedir:
• Cihaz içindeki bir parametrenin okunması: Ayarlanmış olan referans hareket modu

_MoviLink üzerinden okunur.
• SBus üzerinden bir değişken tanımlanması: SBus üzerinden bağlanmış olan bir

MOVIDRIVE® cihazda H200 değişkeni, dijital çıkış DI17'nin durumuna göre
tanımlanır.

• SBus üzerinden parametre okunması: SBus üzerinden bağlı olan frekans çeviricinin
işlem verileri konfigürasyonu Adres 10 ile okunur.

#include <constb.h> // MOVIDRIVE A
#include <iob.h> // MOVIDRIVE B

#define SANİYE  1000

SSPOSSPEED tSpeed;
long lActSpeed, lActSpeedAbsolute;

/*===================================
Görev 2
===================================*/
Task2()
{

_GetSys( lActSpeed,GS_ACTSPEED );
// Calculate absolute speed value
if( lActSpeed < 0 )
lActSpeedAbsolute = -lActSpeed;
else
lActSpeedAbsolute = lActSpeed;

}

main()
{

// Initialization =================
// Positioning speed 500 rpm
tSpeed.CW = tSpeed.CCW = 5000;
_SetSys( SS_POSSPEED,tSpeed );

// Activate Task 2
_SetTask2( T2_START,Task2 );

// Main program loop ==============
while(1)
{

_GoRel( GO_WAIT,400000 );
_Wait( SANİYE );
_GoRel( GO_WAIT,-400000 );
_Wait( SANİYE );

}
} 
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Cihaz içindeki bir 
parametrenin 
okunması

SBus üzerinden 
bir değişken 
tanımlanması

/*=========================================
Type of reference travel actually entered
in P903 is read in task 1 and written to
variable lRefType.
=========================================*/

/*=========================================
IPOS Source file
=========================================*/

#include <constb.h>
#include <iob.h>

// Definition of MOVLNK structures
MOVLNK tRefType;
MLDATA tData;

// Definition of Variables
long lRefType;

/*=========================================
Main program
=========================================*/

main ()
{

// Initialization of MoviLink for bus transfer
tRefType.BusType   = ML_BT_S1;     // own inverter
tRefType.Address = 253 // own inverter
tRefType.Format    = ML_FT_PAR;    // only parameters
tRefType.Service   = ML_S_RD;      // read
tRefType.Index     = 8626;         // P903 RefType
tRefType.DPointer  = numof(tData); // data buffer

// Main program loop
while(1)
{

// Read type of reference travel
_MoviLink( tRefType );
lRefType = tData.ReadPar;

}
}

/*=========================================
Variable H200 of inverter connected via
SBus is written depending on DI17 in task 1:
DI17 = 0 -> -1000
DI17 = 1 ->  1000
=========================================*/

/*=========================================
IPOS Source file
=========================================*/

#include <constb.h>
#include <iob.h>

// Definition of MOVLNK structures
MOVLNK tBus;
MLDATA tBusData;

/*=========================================
Main program
=========================================*/

main ()
{

// Initialization of MoviLink for bus transfer
tBus.BusType   = ML_BT_SBUS;      // bus type SBus
tBus.Address   = 10;              // SBus address 10
tBus.Service   = ML_S_WRV; // write volatile
tBus.Index     = 11200;           // variable H200
tBus.DPointer  = numof(tBusData); // data buffer

// Main program loop
while(1)
{

if( DI17 )
{

tBusData.WritePar = 1000;
_MoviLink( tBus );

}
else
{

tBusData.WritePar = -1000;
_MoviLink( tBus );

}
}

} 
C
M
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okunması /*=========================================

Process data configuration of inverter
connected via SBus is written to variable
lPDData in task 1.
The received values correspond to the
following process data configuration:
0 = PARAM + 1PD
1 = 1PD
2 = PARAM + 2PD
3 = 2PD
4 = PARAM + 3PD
5 = 3PD
6 = PARAM + 6PD
7 = 6PD
8 = PARAM + 10PD
9 = 10PD
=========================================*/

/*=========================================
IPOS Source file
=========================================*/

#include <constb.h>
#include <iob.h>

// Definition of MOVLNK structures
MOVLNK tPD;
MLDATA tData;

// Definition of variables
long lPDData;

/*=========================================
Main program
=========================================*/
main ()
{

// Initialization of MoviLink for bus transfer
tPD.BusType   = ML_BT_SBUS;      // bus type SBus
tPD.Address   = 10;              // SBus address 10
tPD.Format    = ML_FT_PAR;       // only parameters
tPD.Service   = ML_S_RD;         // read
tPD.Index     = 8451;            // P090 PD data config
tPD.DPointer  = numof(tData);  // data buffer

// Main program loop
while(1)
{

// Read PD configuration
_MoviLink( tPD );
lPDData = tData.ReadPar;

}
}
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15.7 SCOM iletişimi
Aşağıdaki örnekte iki değişkenin her 10 msn'de bir çevrimsel olarak SBus üzerinden
gönderdiği bir program görünmektedir. Gönderilen veriler başka bir program tarafından
alınır.
Bir veri nesnesi _SBusCommDef komutu ile çevrimsel veri aktarımı için hazırlanır.
Gönderilecek olan nesne tBusTr değişken yapısında, alınacak olan nesne ise
TBusRec değişken yapısında tanımlanır.
Çevrimsel veri aktarımını başlatmak için MOVIDRIVE® A'da _SBusCommOn işlevi ve
MOVIDRIVE® B'de_SBusCommState işlevi seçilir.

Verici H208 ve H209 değişkenleri çevrimsel olarak her 10 msn'de bir başka bir frekans
çeviriciye gönderilir. H208 ve H209'un değerleri DI17 girişi ile değiştirilebilir.
DI17 = 0: H208 = 111111 / H209 = 222222
DI17 = 1: H208 = 222222 / H209 = 444444
Görev 2 bu örnek programa eklenmemiştir.

Alıcı Alıcı verileri SBus'tan alır ve H305 ile H306 değişkenlerine kaydeder.
Alıcı

/*=========================================
Get data object 1025 from SBus and store
the data in variable H305 and H306.
SHELL settings:
P813 SBus Address -> 2
P816 SBus Baudrate -> 500 kBaud
=========================================*/

/*=========================================
IPOS Source file
=========================================*/

#include <constb.h>
#include <iob.h>

// Definition of SCOM structures
SCREC tBusRec;

// Definition of variables
#define Data_Var1x H305
#define Data_Var2x H306

/*=========================================
Main program
=========================================*/

main ()
{

// Initialization of SCOM transfer object
tBusRec.ObjectNo   = 1060;              // object number
tBusRec.Format     = 8;                 // 8 byte
tBusRec.Dpointer  = numof(Data_Var1x);  // data buffer

// Start SCOM
_SBusCommDef( SCD_REC,tBusRec );
_SBusCommState( SCS_START1 );   // Start cyclic communication MOVIDRIVE B
// _SBusCommOn(  );   // Start cyclic communication MOVIDRIVE A

// Main program loop
while(1)
{
}

}

C
S
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/*=========================================
Variables H208 and H209 are sent cyclic
every 10 ms to another inverter via SBus.
The values of H208 and H209 can be altered
with input DI17.
DI17 = 0: H208 = 111111 / H209 = 222222
DI17 = 1: H208 = 222222 / H209 = 444444
SHELL settings:
P813 SBus Address -> 1
P816 SBus Baudrate -> 500 kBaud
=========================================*/

/*=========================================
IPOS Source file
=========================================*/
#include <constb.h>
#include <iob.h>

// Definition of SCOM structures
SCTRCYCL tBusTr;

// Definition of variables
#define Data_Var1 H208
#define Data_Var2 H209

/*=========================================
Main program
=========================================*/
main ()
{

// Initialization of SCOM transfer object
tBusTr.ObjectNo   = 1025;              // object number
tBusTr.CycleTime  = 10;                // cycle time
tBusTr.Offset     = 0;                 // offset
tBusTr.Format     = 8;                 // 8 byte
tBusTr.DPointer   = numof(Data_Var1);  // data buffer
tBusTr.Result     = 1111;              // default value for control

// Initialize variables
Data_Var1 = 111111;
Data_Var2 = 222222;
// Start SCOM
_SBusCommDef( SCD_TRCYCL,tBusTr );
_SBusCommState( SCS_START1 );   // Start cyclic communication MOVIDRIVE B
// _SBusCommOn(  );   // Start cyclic communication MOVIDRIVE A

// Main program loop
while(1)
{

if( DI17 )
{

Data_Var1 = 222222;
Data_Var2 = 444444;

}
else
{

Data_Var1 = 111111;
Data_Var2 = 222222;

}
}

} 
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15.8 Touch probe kesintisi işlenmesi
Kutular bir zaman bandı üzerinde dolum istasyonuna taşınıyor. Bir sonraki kutu bir
yaklaşım sensörü (DI02) tarafından tanınıyor. Bu durumda bir Interrupt olayı
gerçekleştiriliyor ve bant önceden tanımlanmış bir mesafe daha ileriye hareket ediyor.
Daha sonra da kutu dolum istasyonunun altında duruyor. Kutu doldurulduktan sonra
yeni bir çevrim başlıyor.
DI010 girişi tüm çevrim süresi boyunca aktif olmalıdır. DI10 = 0 ise, zaman bandı konum
kontrollü olarak durur. Yeniden başladığında (DI10 = 1) ise, çevrim sonuna kadar
tamamlanır.
Pozisyon değerleri, rampa ve hız H1 ... H4 değişkenlerinde verilir.

Değişken İsim Açıklama

H11 TP_Max_Pos Touch probe girişi sönümlenmediğinde, maksimum hedef pozisyon.

H12 TP_Pos Touch probe girişi sönümlendikten sonra kalan mesafe.

H13 Speed Pozisyonlandırma hızı (d/d).

H14 Ram Pozisyonlama rampası (msn).

Resim 63: Yaklaşım sensörlü zaman bandı

PD: Darbe yönü
DI10 = 1: Başlat
PW: Darbe genişliği
FS: Dolum istasyonu
TP_Max_Pos: Maksimum hedef pozisyon

TP: TP olayı
TP_Pos: Kalan mesafe
PTP: TP olayı sonu pozisyon
X13:3 / DI02: Yaklaşım sensörü
SEW: Konveyör bandı üzerindeki kutu

SEW SEW

TP_Pos

DI10 = 1 PW TP_Max_Pos

X13:3 / DIO2 

FS

PD

TP 

PTP 
C
T
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/*===========================================================================
Açıklama:
Bir makine çevrimi DI02 girişi üzerinden başlatılır. Hedef pozisyon
motorun güncel pozisyonu (H511) artı TP_Max_Pos (H11). Touchprobe girişi DI02
sönümlenmediğinde, tahrik ünitesi bu pozisyona hareket eder. DI02 
sönümlendiğinde, yeni bir hedef pozisyon hesaplanır. Yeni hedef pozisyon 
hesaplamak için motorun konumu kullanılır, bu konum touchprobe olayının 
oluştuğu andaki konum TpPos1_Mot (H507) artı kalan mesafedir TP_Pos (H12).

SHELL'deki ayarlar:

P601 dijital giriş DI02  IPOS girişi
P610 dijital giriş DI10  IPOS girişi
P700 çalışma modu         ... & IPOS
============================================================================*/

#include <const.h>
#include <io.h>

#define CALCTARGET              0
#define BUSSY                   1
#define STOP_AKTIV              2

#define State                   H10
#define TP_Max_Pos              H11
#define TP_Pos                  H12
#define Speed                   H13
#define Ramp                    H14

#define h473_ipos_in_position   (StatusWord & 0x00080000)   //StatusWord & BIT19

long lPosition;

SSPOSSPEED tPosSpeed;
SSPOSRAMP tPosRamp;
/*=============================================
Interruptroutine Touchprobe
===============================================*/
Touchprobe()
{
lPosition = TpPos1_Mot + TP_Pos;           //yeni hedef pozisyon hesapla
_TouchProbe( TP_DIS1 );                    //Touchprobe devre dışı bırakılır
}

/*=============================================
Ana işlev (IPOS giriş işlevi)
===============================================*/
main()
{
//Başlangıç durumuna getirme
State = 0;

// Touch-probe girişi DI02 Interrupt yordamının başlangıç durumuna 
getirilmesi
_SetInterrupt( SI_TOUCHP1,Touchprobe );

// Ana program döngüsü
while(1)
{

// Hız ve rampa verilmesi
tPosSpeed.CW = tPosSpeed.CCW = Speed *10;                 // Hız
tPosRamp.Up = tPosRamp.Down = Ramp;                       // Rampa
_SetSys(SS_POSRAMP, tPosRamp);
_SetSys(SS_POSSPEED, tPosSpeed);

switch(State)
{

case CALCTARGET:  if(DI10)
{
lPosition = ActPos_Mot + TP_Max_Pos;
_TouchProbe( TP_EN1_HI ); // Yükselen kenar etkinleştirmesi
State = BUSSY;
}
break;

 case BUSSY:       _GoAbs( GO_NOWAIT,lPosition ); // IPozisyon
değişkeni için
_Go komutu

if(h473_ipos_in_position && !DI10) 
// Aks pozisyonunda ve DI10 = 0

State = CALCTARGET; // --> yeni hedef pozisyon hesapla

if (!h473_ipos_in_position  && !DI10) 
//  DI10 = 0 ile pozisyonlandırmanın durudurlması

{ 
_AxisStop(AS_PSTOP);
State = STOP_AKTIV;
}
break;

case STOP_AKTIV:  if(DI10) // DI10 = 1 --> Pozisyonlandırmaya devam et
State = BUSSY;
break;

default :         break;
}//switch(State)

}// while (1)
}// main
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15.9 Durum makinesi, acil modunda fieldbus kontrolü
Bir tahrik ünitesinin normal işletmede fieldbus üzerinden kontrol edilmesi isteniyor. Bir
bus arızası durumda ayrıca klemens ve analog değer üzerinden manüel çalıştırma da
mümkün olmalı. Ayıca karışık çalıştırma modu (fiieldbus istenen değer + analog istenen
değer) öngörülüyor. Çalışma modu DI10 ve DI11 giriş klemensleri üzerinden
ayarlanıyor. Seçilen çalışma modu DO10 ve DO11 çıkışlarında gösterilecek.
Öngörülecek çalışma modları:

Mod 0 Sadece fieldbus üzerinden kontrol ve istenen değer
Kontrol tamamen fieldbus üzerinden gerçekleşir. Burada düşümlü bir kontrol kelimesi  (0
= Hızlı dur, 6 = Enable) kullanılması isteniyor. İstenen değer iki kutuplu olarak fieldbus
üzerinden verilir (–1500 d/d ... +1500 d/d).

Mod 1 Fieldbus üzerinden kontrol, istenen değer = fieldbus istenen değeri + analog istenen
değer
Kontrol tamamen fieldbus üzerinden gerçekleşir. Burada düşümlü bir kontrol kelimesi  (0
= Hızlı dur, 6 = Enable) kullanılması isteniyor. İstenen değer, fieldbus istenen değeri
(bipolar –1500 d/d ... +1500 d/d) ile analog istenen değerin (–10 V ... +10 V = –1500 d/d
... +1500 d/d) toplamıdır.

Mod 2 Kontrol ve istenen değer klemens ile analog değer üzerinden.
Fieldbus kapalıdır.

Mod 3 Rezerve edildi
Anlamlı bir kullanıma kadar hızlı durma gerçekleşir.

Çalışma modları arasındaki geçişler için aşağıdaki şema kullanılabilir:

PO verisini atamak için "IPOS"u kullanın ve kontrol kelimesini ControlWord h484
üzerinden oluşturun, aksi takdirde bir bus hatasında Mod 2'de bir sorun oluşabilir.

53095ATR
Resim 64: Mod durum şeması

Mod 0

Mod 2Mod 3

Mod 1

00

01

10

11

00
00

01

01

10

10

11

11
C
D
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/*===================================================
Operating mode is selected with input terminals
DI10 and DI11 and indicated at the outputs
DO10 and DO11.
The following operating modes are possible:
Mode 0: Control and setpoint via field bus
Mode 1: Control via field bus, setpoint added to
analog value 1
Mode 2: Control via terminals, setpoint analog 1
Mode 3: reserved
SHELL settings:
P100 Setpoint source: BIPOL./FIX.SETPT
P101 Control signal source: TERMINALS
P600 ... P604 Binary input DI01 ... DI05: NO FUNCTION
P610 / P611 Binary input DI10 / DI11: IPOS INPUT
P630 / P631 Binary output DO10 / DO11: IPOS OUTPUT
P700 Operating mode 1: ... & IPOS
P870 ... P872 Setpoint description PO1 ... PO3: IPOS PO-DATA
P873 ... P875 Actual value description PI1 ... PI3: IPOS PI-DATA
P876 PO data enable: ON
===================================================*/

/*===================================================
IPOS Source file
===================================================*/
#include <constb.h>
#include <iob.h>
#pragma globals 350 399
// Definition of structures
GSPODATA3 busdata;                   //structure for fieldbus process data
GSAINPUT analog;                     //structure for analog values
// Definition of variables
#define modeselect              ((InputLevel >> 6) & 0x00000003)
#define setfixedsetpoint        _SetSys( SS_N11,speed )
#define activatefixedsetpoint   _BitSet( ControlWord, 4 )
#define deactivatefixedsetpoint _BitClear( ControlWord, 4 )
#define enable                  _BitClear( ControlWord, 1 )
#define rapidstop               _BitSet( ControlWord, 1 )
// Declaration of variables
long mode, speed, offset;

/*===================================================
Main program
===================================================*/
main ()
{

// Initialization =================================
// Initialize data structure bus data
busdata.BusType  = 3;          //bus type fieldbus
busdata.Len      = 3;
busdata.PO1      = 0;
busdata.PO2      = 0;
busdata.PO3      = 0;
// Activate task 2
_SetTask2( T2_START,buscontrol );
// Main program loop ==============================
while(1)
{
}

}
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/*===================================================
Task 2
===================================================*/
buscontrol()
{

_GetSys( busdata,GS_PODATA );        //get bus data
mode = modeselect;                   //read terminals for mode select
OptOutpIPOS = ((OutputLevel >> 3) & 0xFFFFFFFC) ¦ mode;  //output mode
switch( mode )
{

case  0: mode_0();
break;

case  1: mode_1();
break;

case  2: mode_2();
break;

case  3: mode_3();
break;

}
}

/*===================================================
Functions
===================================================*/
mode_0()
{

if( busdata.PO1 == 6 )
enable;

else
rapidstop;

speed = busdata.PO2;
setfixedsetpoint;
activatefixedsetpoint;

}
mode_1()
{

if(busdata.PO1 == 6)
enable;

else
rapidstop;

_GetSys( analog,GS_ANINPUTS );
offset = (analog.Input1 + 15) / 10;
speed = busdata.PO2 + offset;
setfixedsetpoint;
activatefixedsetpoint;

}
mode_2()
{

enable;
deactivatefixedsetpoint;

}
mode_3()
{

rapidstop;
} 
C
D
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15.10 Compiler programının yapısı
Bir IPOSplus® programı oluşturulurken, aşağıdaki örnek program kullanılabilir. Bu
programda her dört çalışma modunu da tanıyan bir durum makinesi mevcuttur:
• DISABLE: çalışma modu seçilmedi
• JOGGING: Adım adım çalıştırma
• HOMING: Referans hareket
• POSITIONING: Pozisyonlandırma modu 

/*========================================================================
Name:       Basic_program
Version:    03/07/21 (Y/M/D)
Function:   Durum makineli bir IPOS programının ana yapısı giriş ve çıkış 
işlevleri ile, kontrol fieldbus veya RS-485 monitörü üzerinden 3 I/O işlem veri 
kelimesi ile

SHELL'de gerekli ayarlar:
---------------------------------------------------------------
P100 = P101 = RS485 bus monitörü ile simülasyon için,
= FIELDBUS ve "#define" "//Sabitler" fieldbus ile çalıştırma için açıklamalı 
P6xx        = işlev yok, istisna, örn. P602 = REFERANS KAM referans hareket

tipine göre
P700        = xxx & IPOS
P870        = CONTROL WORD 2
P871        = IPOS PO-DATA
P872        = IPOS PO-DATA
P873        = STATUS WORD 1
P874        = IPOS PI-DATA
P875        = IPOS PI-DATA
P916        = örn. DOĞRUSAL
P960        = KAPALI (<>KAPALI ayarlanmalı: ActPos_Mot => ModActPos ve

TargetPos => ModTagPos

Tahrik ünitesinin PLC/bus monitörü üzerinden kontrolü (işlem çıkış verileri)
------------------------------------------------------------------------------
---
/DI00 = CONTROLLER INHIBIT
1. kelime = Control word 2
2. kelime = Adım adım/pozisyon hızı [1/10 d/d]
3. kelime = hedef pozisyon
Control word 2 ataması
15 14 13 12 11 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0
¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  Controller inhibit/enable
¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  Enable/hızlı durma
¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  Enable/Stop
¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  Durma kontrolü
¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦Entegratör değiştirme
¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦Parametre seti değiştirme
¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  Hata reseti
¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  Referans hareket başlangıcı
¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  Adım adım +
¦  ¦  ¦  ¦  ¦  Adım adım -
¦ ¦  ¦  ¦  Çalışma modu Bit 0,  01 = adım adım, 10 = Referanslama 11 = Otomatik
¦  ¦  ¦  Çalışma modu Bit 1

Tahrik ünitesinin PLC/bus monitöre geribeslemesi (işlem giriş verileri)
------------------------------------------------------------------------------
---
1. kelime = status word, uygulayıcıya özel
2. kelime = gerçek hız [1/10 d/d]
3. kelime = artırımlı gerçek poz. (sadece low word)
Status word atanması, uygulayıcıya özel
15 14 13 12 11 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0
¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  bağlantı yok
¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  Frekans çevirici çalışmaya hazır
¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  IPOS Referansı (tahrik referanslı)
¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  Hedef konuma ulaşıldı
¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  Fren ayrıldı
¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  Hata
¦  ¦  ¦  ¦  Onaylama çalışma modu Bit 0,  01 = adım adım, 10 = Referanslama 
¦  ¦  ¦  ¦ 11 = Otomatik
¦  ¦  ¦  Onaylama çalışma modu Bit 1 (uyarı: ETKİN çalışma modu onaylanır.)

Bus monitörü ile kullanmak için kısa kılavuz:
1.) MOVITOOLS-Manager'de bus monitörünü başlatın
2.) Set PO data butonuna tıklayın
3.) Sol alanda PO1, PO2, PO3 sekme sayfalarına tıklayın ve istenen değerleri 
girin
4.) Frekans çevirici görüntüsündeki "Send" butonuna tıklayın

------------------------------------------------------------------------------
--------
Bu örnek bir yazılımdır, işlevselliği garanti EDİLMEZ, kullanılması durumunda 
kesinlikle herhangi bir garanti kabul edilmez ve sorumluluk kullanan kişidedir.

==============================================================================
==*/
#include <const.h> //Varsayılan yol:

c:\programme\sew\movitools\projects\include
#include <io.h> //Sistem değişkenlerinin ve sabitlerinin 

adlarının bağlanması
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//Değişkenler için alan tanımlanması
#pragma var H128 H149 // (Compiler yardımcı değişkeni H400 H419

için varsayılan alan)
#pragma globals H380 H449 // (Global "long" değişkenleri H420 H449 

için varsayılan alan)
#pragma initials H0 H127 // (initials H0 H127 için varsayılan alan)
#pragma list // Açıklamalı assembler kodu

// Sabitler
#define MY_PD_LENGTH       3          //3 işlem veri kelimeli fieldbus
//#define MY_FBUS_TYPE     GS_BT_FBUS //GetSys modunda "Feldbus"
#define MY_FBUS_TYPE       GS_BT_S0   //Bus monitör GetSys için "RS485"
#define MY_HALT             13        //IPOS-Control-Word H484'teki "Dur" 
pozisyonu

// Bit maskeleri
#define MY_OP_MODE           0x18      //sanal girişler DI13/14, InputLevel Bit

9/10
#define MY_READY_TO_RUN      (StatusWord & 0x4)  //H473'ten çalışmaya hazır
#define MY_NO_ERROR          (StatusWord & 0x2)  //1 = hatasız, 0 = H473'ten

hata
#define MY_IN_POSITION       (StatusWord & 0x80000) //IPOS tahrik ünitesi hedef 
pozisyona erişti
#define MY_REFERENCED        (StatusWord & 0x100000) //Sürücü referanslı
#define MY_START_HOMING      (lPA_ControlWordHigh & 0x1) //sanal klemens DI10 
Ref. modu başlat
#define MY_START_POSITIONING (lPA_ControlWordHigh & 0x1) //sanal klemens DI10 
Pozisyonlandırma başlat
#define MY_JOG_PLUS          (lPA_ControlWordHigh & 0x2) //sanal klemens DI11 
Adım adım +
#define MY_JOG_MINUS         (lPA_ControlWordHigh & 0x4) //sanal klemens DI12 
Adım adım -

// İstenen/gerçek değer, fieldbus control/status word değişkenleri
long lPA_ControlWordHigh; // Fieldbus control word 2'nin 8-15 bitleri
// =sanal klemenslerin DI10 - DI17 = Bit 6-13, InputLevel (!!!) içinde
SSPOSSPEED tPosVelocities; //Pozisyonlandırma hızlarının veri yapısı
long lPE_StatusWord;      // Uygulayıcı durum kelimesi, fieldbus durum 
kelimesinin 8-15 bitleri
// =sanal klemenslerin DO10 - DO17'si = Bit 0-7, OptOutpIPOS (!!!) içinde
long lActPosition,        // Gerçek pozisyon, artırım
lScalingNumerator,   // Pozisyon ölçeklendirme payı
lScalingDenominator, // Pozisyon ölçeklendirme paydası
lActVelocity;        // Gerçek hız 1/10 d/d

// Çalışma modu kontrolü değişkenleri
long lOpMode;              //güncel seçilmiş çalışma modu
long lGlobalStateMachine;  //Global zaman makinesinin durumu
#define DISABLE       0    //global zaman makinesi: DISABLE durumu
#define JOGGING       1    //global zaman makinesi: JOGGING durumu
#define HOMING        2    //global zaman makinesi: HOMING durumu
#define POSITIONING   3    //global zaman makinesi: POSITIONING durumu
long lSubStateHoming;      //"Homing" ana durumundaki alt durum
#define HOMING_STOPPED 0
#define HOMING_STARTED 1
#define HOMING_READY   2
long lSubStatePositioning; //"Homing" ana durumundaki alt durum
#define POSITIONING_STOPPED 0
#define POSITIONING_STARTED 1

// genel veriler
long lDriveState;         //Frekans çeviricinin durumu, MDx'te 7 parçalı 
gösterge
long lErrorCode;          //Hata kodu

// İşlem verilerinin veri yapısı
GSPODATA10 tPA;           //Çıkış verileri (PLC -> Tahrik ünitesi)
SSPIDATA10 tPE;           //Giriş verileri (Tahrik ünitesi -> PLC)

/*=============================================
Ana işlev (IPOS giriş işlevi)
===============================================*/
main()
{

_WdOn( 5000 );  //Watchdog etkinleştirme => hata durumunda Kod 41
while (!MY_READY_TO_RUN)
{ // frekans çeviricinin bellenimi tamamen yüklenene kadar maks. 5000 msn 

bekle
}
_WdOff(  ); //Watchdog yüklenmesini kapatın

/*-------------------------------------
Başlangıç durumuna getirme
--------------------------------------*/
// Ana durumu başlangıç durumuna getir
lGlobalStateMachine = 0;

// Pozisyon ölçeklendirmesinin başlangıç durumuna getirilmesi
lScalingNumerator = 1;
lScalingDenominator = 1;

// Fieldbus değişkenlerinin Getsys ve Setsys komutları için başlangıç
durumuna getirilmesi
tPA.BusType = MY_FBUS_TYPE; //Kaynak üzerinden işlem verisi modu, y.b.
tPA.Len = tPE.Len = MY_PD_LENGTH; //PD uzunluğu, y.b.
// Görev 2'nin etkinleştirilmesi

_SetTask2(T2_START, fnTask2); //Debug için Görev 2'yi burada ve aşağıda 
açıklayın
C
C
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/*-------------------------------------
Ana program döngüsü
--------------------------------------*/
while(1)
{

//Ana durum makinesinin işlenmesi
switch (lGlobalStateMachine)
{

// çalışma modu seçilmedi veya mümkün değil
case DISABLE:

break;
// "Adım adım" çalışma modu
case JOGGING: fnJogging();

break;
// "Referanslama" referans hareket
case HOMING: fnHoming();

break;
// "Pozisyonlandırma" çalışma modu
case POSITIONING: fnPositioning();

break;
//Programlama hatası - geçersiz durum
default: _AxisStop(AS_PSTOP);

lGlobalStateMachine = lOpMode = -1;
break;

} // End switch (lGlobalStateMachine)
} //End while(1)

} // Ende main 

/*=============================================
= İşlev: fnJogMode()
= Aksın adım adım çalıştırılması. Aks 2 girişle sağa veya sola doğru hareket 
ettirilebilir.
= adım adım tuşu verilmediğinde, tahrik ünitesi stop kontrolündedir. Enable ile
= adım adım hareket edildiğinde, makinenin ana durumu State 99'a atlar.
===============================================*/
fnJogging()
{

// "Jogging" ana durumuna girişteki talimatlar
// Çalışma modunun onaylanması
_BitSet(lPE_StatusWord,11);
_BitClear(lPE_StatusWord,12);

// çevrimsel işleme, "Jogging" ana durumu aktif olduğu sürece
do
{

// PO verilerinin okunması
_GetSys( tPA.BusType ,GS_PODATA );

if (MY_JOG_PLUS&&(!MY_JOG_MINUS))
{

tPosVelocities.CW = tPosVelocities.CCW = tPA.PO2;
_SetSys( SS_POSSPEED, tPosVelocities );
TargetPos = ActPos_Mot + 409600;

}

if (MY_JOG_MINUS&&(!MY_JOG_PLUS))
{

tPosVelocities.CW = tPosVelocities.CCW = tPA.PO2;
_SetSys( SS_POSSPEED, tPosVelocities );
TargetPos = ActPos_Mot - 409600;

}

if ((MY_JOG_MINUS && MY_JOG_PLUS)¦¦((!MY_JOG_MINUS)&&(!MY_JOG_PLUS)))
_AxisStop( AS_PSTOP );

} while (lGlobalStateMachine==JOGGING);

// "Jogging" ana durumundan çıkmadaki talimatlar
// Tahrik ünitesinin durdurulması
_AxisStop( AS_PSTOP );
// Çalışma modunun silinmesi
_BitClear(lPE_StatusWord,11);
_BitClear(lPE_StatusWord,12);

}// end fnJogging()
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/*=============================================
= İşlev: fnHoming()
= Aksın referans hareketi
= Grup 97x parametreleri etkin
= REF-START'daki bir pozitif kenar yeni bir referans hareket başlatır
===============================================*/
fnHoming()
{

// "Homing" ana durumuna girişteki talimatlar
// Alt durumun tanımlanması
lSubStateHoming = HOMING_STOPPED;
// Çalışma modunun onaylanması
_BitClear(lPE_StatusWord,11);
_BitSet(lPE_StatusWord,12);

// çevrimsel işleme, "Homing" ana durumu aktif olduğu sürece
do
{

// PO verilerinin okunması
_GetSys( tPA.BusType ,GS_PODATA );
switch (lSubStateHoming)
{

case HOMING_STOPPED: if (MY_START_HOMING)
{

_Go0(GO0_U_NW_CAM);
lSubStateHoming = HOMING_STARTED;

}
break;

case HOMING_STARTED: if (!MY_START_HOMING)
{

_Go0(GO0_RESET);
lSubStateHoming = HOMING_STOPPED;

}
if (MY_REFERENCED)
{

lSubStateHoming = HOMING_READY;
}
break;

case HOMING_READY: if (!MY_START_HOMING)
{

lSubStateHoming = HOMING_STOPPED;
}
break;

}
} while (lGlobalStateMachine==HOMING);
// "Homing" ana durumundan çıkmadaki talimatlar
// Tahrik ünitesinin durdurulması
if (lSubStateHoming==HOMING_STARTED)
{

_Go0(GO0_RESET);
lSubStateHoming = HOMING_STOPPED;

}
// Çalışma modunun silinmesi
_BitClear(lPE_StatusWord,11);
_BitClear(lPE_StatusWord,12);

}// End fnHoming
C
C
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/*=============================================
= İşlev: fnPositioning()
= Pozisyonlandırma modu
===============================================*/
fnPositioning()
{

// "Positioning" ana durumuna girişteki talimatlar
// Alt durumun tanımlanması
lSubStatePositioning = POSITIONING_STOPPED;
// Çalışma modunun onaylanması
_BitSet(lPE_StatusWord,11);
_BitSet(lPE_StatusWord,12);

// çevrimsel işleme, "Positioning" ana durumu aktif olduğu sürece
do
{

// PO verilerinin okunması
_GetSys( tPA.BusType ,GS_PODATA );
switch (lSubStatePositioning)
{

case POSITIONING_STOPPED: if (MY_START_POSITIONING)
{
tPosVelocities.CW = tPosVelocities.CCW = 

tPA.PO2;
_SetSys( SS_POSSPEED, tPosVelocities );
TargetPos = (lScalingNumerator * tPA.PO3) 

/ lScalingDenominator;
lSubStatePositioning = POSITIONING_STARTED;

}
break;

case POSITIONING_STARTED: if (MY_START_POSITIONING)
{
tPosVelocities.CW = tPosVelocities.CCW = 

tPA.PO2;
_SetSys( SS_POSSPEED, tPosVelocities );
TargetPos = (lScalingNumerator * tPA.PO3) 

/ lScalingDenominator;
}
else
{
_AxisStop( AS_PSTOP );
lSubStatePositioning = POSITIONING_STOPPED;

}
break;

}
}while (lGlobalStateMachine==POSITIONING);

// "Positioning" ana durumundan çıkmadaki talimatlar
// Tahrik ünitesinin durdurulması
if (lSubStatePositioning==POSITIONING_STARTED)

_AxisStop( AS_PSTOP );
// Çalışma modunun silinmesi
_BitClear(lPE_StatusWord,11);
_BitClear(lPE_StatusWord,12);

}// End fnPositioning()
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/*=============================================
= İşlev: fnTask2()
= zaman açısından kritik program parçaları, asenkron
= Görev 1'in çalışabilmesi
=
===============================================*/
fnTask2()
{

// Frekans çeviricinin durumunun okunması
_GetSys( lDriveState,GS_SYSSTATE );
// Hata numarasının okunması
_GetSys( lErrorCode,GS_ERROR );
// PO verilerinin okunması
_GetSys( tPA.BusType ,GS_PODATA );

// Atlama dağıtıcı oluşturma/çalışma modu seçimi
// sanal fieldbus klemensleri sadece, DIO veya DIP takılı değilse 

kullanılabilir
// bu durumda "lPA_ControlWordHigh   = tPA.PI1 >> 8;" kullanılmalıdır
// diğer durumlarda "lPA_ControlWordHigh   = InputLevel >> 9;" //Bit0'ı Bit 

0'a kaydırın
lPA_ControlWordHigh   = tPA.PO1 >> 8; //Bit8'i Bit 0'a kaydırın
lOpMode = (lPA_ControlWordHigh & MY_OP_MODE )>> 3; //Bit 3,4 = Çalışma modu

// Durum geçişleri hazırlayın
switch ( lGlobalStateMachine )
{

// çalışma modu seçilmedi veya mümkün değil
case DISABLE: if (lDriveState>=0xA)

{
if (lOpMode==JOGGING)

lGlobalStateMachine = JOGGING;
if (lOpMode==HOMING)

lGlobalStateMachine = HOMING;
if (lOpMode==POSITIONING)

lGlobalStateMachine = POSITIONING;
}
break;

// "Adım adım" çalışma modu
case JOGGING: if (lDriveState>=0xA)

{
if (lOpMode==DISABLE)

lGlobalStateMachine = DISABLE;
if (lOpMode==HOMING)

lGlobalStateMachine = HOMING;
if (lOpMode==POSITIONING)

lGlobalStateMachine = POSITIONING;
}
else

lGlobalStateMachine = DISABLE;
break;

// "Referanslama" referans hareket
case HOMING: if (lDriveState>=0xA)

{
if (lOpMode==JOGGING)

lGlobalStateMachine = JOGGING;
if (lOpMode==DISABLE)

lGlobalStateMachine = DISABLE;
if (lOpMode==POSITIONING)

lGlobalStateMachine = POSITIONING;
}
else

lGlobalStateMachine = DISABLE;
break;

// "Pozisyonlandırma" çalışma modu
case POSITIONING: if ((lDriveState>=0xA)&&(MY_REFERENCED))

{
if (lOpMode==JOGGING)

lGlobalStateMachine = JOGGING;
if (lOpMode==HOMING)

lGlobalStateMachine = HOMING;
if (lOpMode==DISABLE)

lGlobalStateMachine = DISABLE;
}
else

lGlobalStateMachine = DISABLE;
break;

//Programlama hatası - geçersiz durum
default: _AxisStop( AS_PSTOP );

lGlobalStateMachine = lOpMode = -1;
break;

}// End switch (lGlobalStateMachine)

//Yeni işlem giriş verileri oluşturulması ve PLC'ye gönderilmesi
fnBuildStatusWord();  //Durum kelimesi oluşturma

_GetSys(lActVelocity,GS_ACTSPEED); //Gerçek hızın okunması
tPE.PI2 = lActVelocity;            // Gerçek hızın verilmesi

lActPosition = ActPos_Mot; // Gerçek pozisyon
tPE.PI3 = (lScalingDenominator * lActPosition) / lScalingNumerator; //Gerçek 

pozisyon 

_SetSys(SS_PIDATA, tPE.Len); //PD gönderilmesi
}

C
C
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/*=============================================
= İşlev: fnBuildStatusWord()
= Burada durum kelimesinin 0-7 biti
= ve hata durumunda diğer girişler
= hata kodu ile değiştirilir
===============================================*/
fnBuildStatusWord()
{

_BitMove(lPE_StatusWord,1, StatusWord,2); //Frekans çevirici çalışmaya hazır
_BitMove(lPE_StatusWord,2, StatusWord,20); //IPOS referansı
_BitMove(lPE_StatusWord,3, StatusWord,19); //Hedef konuma ulaşıldı
_BitMoveNeg(lPE_StatusWord,4, StatusWord,1); //Hata
if ( !MY_NO_ERROR )
{ // hata durumunda çalışma modlarının durum bitleri üzerine hata kodu

// yazılır
lPE_StatusWord = lPE_StatusWord & (lErrorCode << 8);

}
tPE.PI1 = lPE_StatusWord ;

}//end fnBuildStatusWord()
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16 Hata mesajları
16.1 Compiler hata mesajları

Ön işlemci ve compiler tarafından tanınan kaynak metin hataları hata sınıfına ve hata
koduna bölünür.

Error class Error code Muhtemel nedeni

KOMUT NOKTALI VİRGÜL
BULUNAMADI

Döngü gövdesinde talimatlar eksik
Komut arkasında noktalı virgül yok 

KOŞULLU ÇİFT NOKTA Koşul komutunda çift nokta ":" yok

BLOK SON Blokta kapatma parantezi " }" yok 

BREAK NOKTALI VİRGÜL break'ten sonra noktalı virgül ";" yok

CASE GEÇERSİZ
ÇİFT NOKTA TİPİ
VARSAYILAN

"case"den sonra sabit gelmelidir
"case" sabitinden sonra çift nokta gelmelidir
varsayılan branşman hatalı veya pozisyonu yanlış

COMPILER Hata metni dahili sistem hatası (SEW'ye danışılmalıdır)

CONTINUE NOKTALI VİRGÜL "continue"den sonra noktalı virgül ";" yok

DECLARE IDENTIFIER
DEĞİŞKEN DEĞİL
ÇOK FAZLA #DEFINE

#declare arkasındaki tanımlayıcı geçersiz
#declare bir değişken tanımlamalıdır
#define sayısı kaynaklardan daha fazla

DEFINE IDENTIFIER
SYMBOL SEQUENZ
ÇOK FAZLA #define

#define arkasındaki tanımlayıcı geçersiz
#define arkasındaki sembol sırası geçersiz
#define sayısı kaynaklardan daha fazla

DO WHILE
AÇIK PARANTEZ
KAPALI PARANTEZ
NOKTALI VİRGÜL

"do" komutundan sonra "while" yok
"while"dan sonra aç "(" parantezi yok
"while"dan sonra kapat ")" parantezi yok
while'dan sonra noktalı virgül ";" yok

FAKTÖR KAPALI PARANTEZ deyimden sonra kapat ")" parantezi yok

İŞLEV SEÇ KAPALI PARANTEZ
BAĞ.DEĞİŞKEN ADETİ

İşlev adından sonra kapat ")" parantezi yok
Argüman adeti yanlış

FOR AÇIK PARANTEZ
NOKTALI VİRGÜL
KAPALI PARANTEZ

"for"dan sonra aç "(" parantezi yok
"fr" deyimleri arasında noktalı virgül ";" yok
"for"dan sonra kapat ")" parantezi yok

FONKSİYON AÇ PARANTEZİ
KAPAT PARANTEZİ

İşlev deklarasyonunda parantezler yok.

IDENTIFIER BULUNAMADI bilinmeyen Identifier

IF AÇ PARANTEZİ
KAPAT PARANTEZİ

"if"den sonra aç "(" parantezi yok
"if"den sonra kapat ")" parantezi yok

SABİT GEÇERSİZ TİP Ondalık, dijital veya heks sabiti sözdizimi yanlış 

PRAGMA IDENTIFIER
DEĞİŞKEN ARALIĞI

#pragma'dan sonra geçersiz anahtar sözcük var
değişken aralığı geçersiz

ÖN İŞLEMCİ DEĞİŞKEN DEĞİL
ÇOK FAZLA #include
KAYNAK METİN ÇOK 
UZUN
HEADER FILE NAME
DOSYA AÇ
DOSYA KAPAT
SATIR ÇOK UZUN

numof'tan sonra değişken adı gelmelidir
iç içe çok fazla #include direktifi var
kaynak metin izin verilen maks. uzunluktan daha fazla

başlık dosyasının adı geçersiz
verilen dosya açılamıyor
beklenmedik dosya sonuna erişildi
kaynak metin satırı çok uzun

RETURN NOKTALI VİRGÜL return'dan sonra noktalı virgül ";" yok

SWITCH PARANTEZ AÇ
PARANTEZ KAPAT

switch'den sonra parantez aç "(" veya blokta "{" 
parantezi yok
switch'den sonra parantez kapat ")" veya bloktan sonra 
"}" parantezi  kapat yok

UNDEF IDENTIFIER #undef arkasındaki tanımlayıcı geçersiz

WHILE PARANTEZ AÇ
PARANTEZ KAPAT

"while"dan sonra  parantez aç "(" yok
"while"dan sonra kapat parantezi ")" yok
H
C
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17.1 Teknik özellikler

17.2 Uygulayıcı hareket birimlerinin ayarlanması
Assembler programının başlığına, uygulayıcıya ait birimleri (örn. mm, devir, ft)
belirlemek için, hareket mesafesi faktörleri "PAY (Numerator), PAYDA (Denominator)"
ve "BİRİM (Unit)" yazılabilir.

Hareket mesafesi 
faktörleri PAY / 
PAYDA

IPOSplus® dahili olarak 4096 artırım / motor devri ile hesap yapar. Uygulayıcı hareket
komutlarını artırım/motor devri olarak değil, kendi birimleri (örn. mm, devir) olarak
programlamak istediğinde, aşağıda gösterildiği gibi "PAY" ve "PAYDA" mesafe faktörleri
ayarlanmalıdır. Burada, argüman olarak değişken kullanan hareket komutları birer
istisnadır. Bu komutlar sadece artırım/motor devri olarak verilebilir. 
Dönüşüm için:

Enkoder çözünürlüğü IPOSplus® daima 4096 artırım / motor devri ile çalışır (Koşul: Enkoder çözünürlülüğü  
128, 256, 512, 1024 veya 2048 darbe / motor devri (başka enkoder 
çözünürlülüklerine izin verilmez) veya resolver)

maks. program uzunluğu MOVIDRIVE® A'da 800 program satırı
MOVIDRIVE® B'de 3200 program satırı
(editörde maks. 4000 program ve açıklama satırı)

Komut işleme süresi MOVIDRIVE® A:
Görev 1: 1.0 msn / Program satırı
Görev 2: 0.5 msn / Program satırı
MOVIDRIVE® B:
P838 / P839 parametresi üzerinden ayarlanabilir, bkz. "Görev Yönetimi ve 
Kesilmeler / MOVIDRIVE® B'deki Görevler"

Değişkenler MOVIDRIVE® A: 512, bunların her 128'i (0 ... 127) şebeke kesilmesinden 
etkilenmeden hafızaya alınabilir
MOVIDRIVE® B: 1023, bunların her 128'i (0 ... 127) şebeke kesilmesinden 
etkilenmeden hafızaya alınabilir
Değer aralığı: – 231 ... +( 231 – 1) 

Touch probe girişleri 2 giriş, işleme süresi 200 µsn 

Dijital ve analog girişlerin tarama süresi 1 ... 5 msn

Dijital giriş / çıkışlar MOVIDRIVE® A:
MOVIDRIVE® B:
DIO11A opsiyonu:
DIP11A opsiyonu:

6 giriş / 3 çıkış
8 giriş / 5 çıkış
8 giriş / 8 çıkış
8 giriş / 8 çıkış

Analog girişler / çıkışlar Temel cihaz:
DIO11A opsiyonu:

1 giriş (0 ... 10 V, ± 10 V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA)
1 giriş (0 ... 10 V, ± 10 V, 0 ... 20 mA)
2 çıkış (± 10 V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA)

Artırımlar =
PAY

· Kullanıcı hareket birimi
PAYDA
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Mesafe faktörü 
PAY

Tanımlanmış bir mesafeye hareket etmek için gerekli artırım sayısı
Ayar aralığı: 0 ..... 1 ..... 231 – 1

Mesafe faktörü 
PAYDA

Tanımlanmış olan mesafenin uygulayıcı birimi olarak verilmesi.
Ayar aralığı: 0 ..... 1 ..... 231 – 1

Örnek 12376 artırım = 120 mm. PAY (Numerator) = 12376, PAYDA (Denominator) = 120,
BİRİM (Unit) = mm.

Örnek Aşağıdaki üç örnekte, doğrusal bir ünitede pozisyon belirlenmesi için mesafe faktörleri
pay/paydanın nasıl ayarlanacağı gösterilmektedir:
• Örnek A: Pozisyonun doğrusal eksenin mm değeri olarak verilmesi
• Örnek B: Pozisyonun artırım olarak verilmesi
• Örnek C: Pozisyonun çıkış devirleri olarak verilmesi

Örnek A: mm Hesaplamada temel alınan mesafe, çıkış dişlisinin bir devridir.
• Mesafe faktörü PAYI = Artırım/Motor devri × Redüksiyon oranı i = 4096 × 4 = 16384
• Mesafe PAYDASI = Çıkış çapı × π = 314,15926
Mesafe faktörü PAYDA tam sayı değil, hesap dönüşümünün hassasiyeti bir genişletme
katsayısı ile yükseltilebilir. Bu genişletme katsayısı mümkün olduğu kadar büyük
alınmalı, fakat sonuç ayar aralığının dışında olmamalıdır (buradaki genişletme katsayısı
100 000).
• Mesafe faktörü PAYI = 16384 × 100000 = 1638400000
• Mesafe faktörü PAYDASI = 314,15926 × 100000 = 31415926

Pay veya payda değerleri tam sayılı değilse, pay ve payda aynı faktörle çarpıldığında
(örn. 10, 100, 1000, ...) daha yüksek bir hassasiyet elde edilebilir. Bu çarpım işlemi
sonucu, maksimum yol aralığı değeri değişmez.

06007AXX
Resim 65: Doğrusal ünitenin mekanik yapısı

d = 100 mm

M i = 4

x [mm]

Burada π sonsuz bir sayı olduğundan, hedef pozisyon değeri daima hatalı olur
A
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Uygulayıcı hareket birimlerinin ayarlanması
Örnek B: Artırımlar • Mesafe faktörü PAYI = 1
• Mesafe faktörü PAYDASI = 1

Örnek C: Çıkış 
devirleri

• Mesafe faktörü PAYI = Artırım/Motor devri × Redüktör i = 4096 × 4 = 16384
• Mesafe faktörü PAYDASI = 1

Pratik ipucu Devreye almada mesafe faktörü tespiti için pratik bir öneri
Örn. uygulayıcı hareket birimini mm olarak ayarlamak için
1. Mesafe faktörleri PAY ve PAYDA'nın ikisini de 1 olarak ayarlayın (Æ Uygulayıcı

hareket birimleri = Artırımlar).
2. Manüel olarak belirli miktarda bir uygulayıcı hareket birimi kadar (burada artırım)

hareket edin, örn. 100 000 artırım.
3. Tesiste 2. maddede alınan yolu ölçün, örn.

• Start pozisyonu = 1000 mm
• Hedef pozisyon = 1453 mm 
• alınan yol = 453 mm

4. Mesafe faktörlerinin assembler programının başlığına kaydedilmesi: 
• Mesafe faktörü PAY = 100 000 
• Mesafe faktörü PAYDA = 453

BİRİM Tüm mesafe verileri program penceresinde birimlerle gösterilir.
Birim program başlığında BİRİM kısmına yazılabilir ve maksimum beş karakter
uzunluğunda olmalıdır.

Bu giriş sadece semboliktir ve tahrik ünitesinin çalışmasını etkilemez.
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17.3 İlk adımlar
IPOSplus® 
Assembler'in 
başlatılması

IPOSplus® Assembler MOVITOOLS®-Manager'den başlatılır. MOVITOOLS®-Manager
Windows-başlat menüsünde Programlar / MOVITOOLS x.xx / MT-Manager altında
çalıştırılır.

MOVIDRIVE® A'yı USS11A üzerinden ve MOVIDRIVE® B'yi UWS21A üzerinden seri bir
sıfır modem kablosu ile bilgisayarınızdaki boş bir seri arabirime bağlayın. Bu arabirimi
PC-COM grubundan seçin. Yukarıdaki resimde COM 2 arabirimi seçildi.
Cihaz sınıfını seçin. MDxB'de baud hızını seçin.
MOVIDRIVE® ile seri arabirim üzerinden iletişim kurabilmek için, cihazın şebekeye
bağlanması veya harici DC 24 V ile beslenmesi gerekir.
Burada [Update] ([Güncelleştir]) butonu ile bağlı olan tüm cihazları arayıp bu butonun
üzerinde bulunan cihaz listesinde gösterebilirsiniz. Cihazınızın şimdi listede görülmesi
gerekir. Eğer gösterilmezse, bilgisayarınızla frekans çevirici arasındaki bağlantıda bir
hata var demektir. Lütfen bu bağlantıyı kontrol ediniz.
Listede cihazınızı seçtikten sonra, çevrimiçi moduna geçebilirsiniz.

10453AEN
Resim 66: MOVITOOLS®-Manager
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IPOSplus® Assembler başladıktan sonra, ekranda aşağıdaki program arayüzü görünür:

Yeni bir program 
hazırlanması

IPOSplus® assembler'i tanımak için şimdi bir değişkeni 500 msn'de 0'dan 99'a kadar
artıran bir program yazalım.

Resim 67: Assembler arayüzü

[1] Menü çubuğu
[2] Araç çubuğu
[3] Program penceresi
[4] Değişkenler penceresi
[5] Durum çubuğu

[1]

[2]

[5]

[3]

[4]

10532AEN
Resim 68: Değişkenin değerinin artırılması
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Assembler komutları ekleme aracı üzerinden girilir. Ekleme aracı iletişim kutusunu
açmak için  simgesini seçin.

Programa ilk assembler komutunu vermek için, [Main Menu] / [Set commands] üzerine
tıklayın ve sağ pencerede "SET H = K" seçin. 
İletişim kutusunun alt kısmına değişkene verilecek komut satırının atlama işaretini
(Label), hedef değişkeni (target variable) ve değeri (Constant) girin. Ekleme aracını
kapatmak için [OK] butonuna basın, komut programa eklenir.
Şimdi de ekleme aracı ile diğer komutları da programa ekleyin. Aşağıdaki tabloda tüm
program için geçerli olan komut parametreleri verilmiştir. Bir komut ile ilgili yardım
istediğinizde, <F1> tuşuna basın.

10533AEN
Resim 69: Ekleme aracı

Command Label Target Condition Constant Destination

SET 1 200 0

JMP 2 200 > 99 1

ADD 200 1

WAIT 500

JMP UNCONDITIONED 2
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İlk adımlar
Derleme ve 
programın 
başlatılması

Yazılan bir Assembler programının frekans çevirici tarafından anlaşılabilmesi için,
kaynak kodu çevrilmelidir.
Bunun için [Program] / [Compile] ([Program] / [Çevir]) menü noktası veya araç
çubuğundaki  simgesi kullanılabilir.
Programın çevirisinin başarılı olması durum çubuğunda gösterilir.

Bir sonraki adımda çevrilen program frekans çeviriciye aktarılır. Bunun için [Program] /
[Compile + download] menü noktası veya araç çubuğundaki  simgesi kullanılabilir.
Programın yüklenmesinin başarılı olması durum çubuğunda gösterilir.

IPOSplus® programı şimdi elektrik kesintisinden etkilenmeyecek şekilde cihaza yüklenir.
IPOSplus® programları DBG60B / DBG11B tuş takımı ile bir MOVIDRIVE® cihazdan
başka bir MOVIDRIVE® cihaza aktarılabilir. Bu işlemde P807 parametreleri (Kopyala
MDX -> DBG) ve P806 (Kopyala DBG -> MDX) kullanılır.
Program frekans çeviriciye gönderildikten sonra, başlatılabilir. Bunun için menü noktası
[Run] / [Start] menü noktası seçilir.  Alternatif olarak, araç çubuğundaki  simgesine
de basılabilir. Program başladıktan sonra proje penceresinde yeşil bir ok görünür
(program göstergesi) ve güncel olarak düzenlenen program satırını gösterir. Araç
çubuğundaki gösterge PSTOP'tan START'a atlar.
Programların Görev 1, Görev 2 ve Görev 3'te durdurulması için, menü çubuğundaki
[Run] menüsünden [Stop] menü noktası seçilir. Alternatif olarak, araç çubuğundaki 
simgesine de basılabilir. Program durduktan sonra (tüm görevler) program
göstergesinin rengi kırmızı olur ve Görev 1'in ilk komut satırında durur. Program akışı
durumu göstergesi START'tan PSTOP'a atlar.
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18 Assembler – Editör
IPOSplus® Assembler MOVITOOLS® program paketine dahildir. IPOSplus® assembler
MOVITOOLS®-Manager'den başlatılabilir.
IPOSplus® Assembler programını başlatmadan önce, [Browse] butonu ile bir iş dizini
seçin. Bu dizin yüklemede ve kayıt işleminde yol olarak alınır.

10453AEN
Resim 70: MOVITOOLS®-Manager
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İlk adımlar
IPOSplus® assembler başladıktan sonra aşağıdaki ekran görünür:

Durum çubuğunda cihazın online/offline olması gösterilir. Ayrıca, yüzde olarak program
belleğinin içeriği ve seçilen program satırının numarası da gösterilir.
Araç çubuğunun altında üç veri giriş alanı bulunur:
• Pay (Numerator)
• Payda (Denominator)
• Birim (Unit)
İstenen pozisyon değerleri pay/payda üzerinden ölçeklendirilebilir ve bu sayede
uygulayıcı tarafından seçilen herhangi bir birimde verilebilir. Bu değişkenler üzerinden
verilen pozisyonları ölçeklendirmez.

Örnek Bir motor enkoderi her devirde 4096 artırım veriyor. Motorda bulunan bir mil,
10 mm/devir eğimle bir arabayı yatay olarak hareket ettiriyor.
Uygulayıcı hareket pozisyonlarını mm olarak girmek istiyor.
Bu durumdaki pay ve payda ayarları:
• Pay: 4096
• Payda: 10
• Birim: mm
Bir pozisyonlandırma komutu girdiğinizde, istenen pozisyon doğrudan mm'ye
dönüştürülebilir (eğer bir sabit değer ise).

Resim 71: MOVIDRIVE® B'de assembler arayüzü

[1] Menü çubuğu
[2] Araç çubuğu
[3] Program penceresi

[4] Değişkenler penceresi
[5] Durum çubuğu

[1]

[2]

[5]

[3]

[4]
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Uygulayıcı programları Görev 1, Görev 2 ve Görev 3 için çalışma durumları:
• START (Program çalışıyor); 
• PSTOP (Program duruyor);
• BREAK (Program sadece işaretli olan satıra kadar çalışır); 
• STEP (F7 tuşuna basıldığında, program satır satır çalışır).

18.1 Program yazma
Komut satırı 
eklenmesi

 simgesine tıklayarak, <Insert> tuşu veya [Edit] / [Insert instruction...] üzerinden
ekleme aracına erişebilirsiniz.

Ekleme aracında IPOSplus® programında mevcut olan tüm komutlar seçilebilir.
Bir komut seçildiğinde, içine seçilen işlevin mevcut tüm argümanların girilmesi gereken
bir veri giriş maskesi açılır. Tüm argümanlar girildikten sonra, [OK] butonu ile de komut
eklenir. 
Programda işaretlenen komut satırları <Delete> tuşu ile silinebilir.
Aynı şekilde komut blokları da fare ile işaretlenip, [Edit] / [Copy] ve [Edit] / [Insert] ile
eklenebilir veya [Edit] / [Delete] ile silinebilir. 
Eklenen bir komutu proje penceresindeki komut satırına çift tıklayarak veya [Edit] / [Edit
instruction...] komutu ile değiştirebilirsiniz.

10536AEN
Resim 72: Ekleme aracı
A
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Derleme ve yükleme
Yazılan bir assembler programı [File] / [Save...] ile kaydedilebilir.

Assembler programları MOVIDRIVE® A'da *.MDX uzantısı ile, MOVIDRIVE® B'de *.AS0
uzantısı ile kaydedilir. Assembler programının adı ve bulunduğu dizin iletişim kutusunda
belirtilebilir.

18.2 Derleme ve yükleme
Yazılan bir assembler programının frekans çevirici tarafından anlaşılabilmesi için,
kaynak kodu çevrilmelidir.
Bunun için [Program] / [Compile] menü noktası veya araç çubuğundaki  simgesi
kullanılabilir.
Programın çevirisinin başarılı olması durum çubuğunda gösterilir.

Bir sonraki adımda çevrilen program frekans çeviriciye aktarılır. Bunun için [Program] /
[Compile + download] menü noktası veya araç çubuğundaki  simgesi kullanılabilir.

10537ADE
Resim 73: Bir programın kaydedilmesi

Assembler programı ile oluşturulan MDX dosyalarında sadece program kodları bulunur,
parametreler bulunmaz.
SHELL  programı ile parametre yedeklemek için oluşturulan MDX dosyalarında
parametreler ve program kodları bulunur.
Bu sebepten: Mevcut MDX dosyalarının üzerine yazarken dikkat edilmelidir.
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Programın yüklenmesinin başarılı olması durum çubuğunda gösterilir.

IPOSplus® programı şimdi elektrik kesintisinden etkilenmeyecek şekilde cihaza yüklenir.
IPOSplus® programları DBG tuş takımı ile bir MOVIDRIVE® cihazdan başka bir
MOVIDRIVE® cihaza aktarılabilir. Bu işlemde P807 parametreleri (Kopyala MDX ->
DBG) ve P806 (Kopyala DBG -> MDX) kullanılır.

18.3 Programın başlatılması / durdurulması
Program frekans çeviriciye gönderildikten sonra, başlatılabilir. Bunun için [Run] / [Start]
seçilir veya araç çubuğundaki  simgesine tıklanır. Program başladıktan sonra proje
penceresinde yeşil bir ok görünür (program göstergesi) ve güncel olarak düzenlenen
program satırını gösterir. Araç çubuğundaki gösterge PSTOP'tan START'a atlar.
Programların Görev 1, Görev 2 ve Görev 3'te durdurulması için, menü çubuğundaki
[Run] menüsünden [Stop] menü noktası seçilir veya araç çubuğundaki  simgesine
tıklanır. Program durduktan sonra program göstergesinin rengi kırmızı olur ve ilk komut
satırında durur. Görev 1, Görev 2 ve Görev 3 için durum göstergesi START'tan
PSTOP'a atlar.

Değişkenler 
penceresi

Değişkenler penceresinde tüm mevcut değişkenler ve içerikleri gösterilir. Bir değişkene
çift tıklandığında, değişkenin içeriği doğrudan klavye üzerinden değiştirilebilir. Yeni bir
değeri kabul etmek için, Enter tuşuna basılmalıdır.

18.4 Dosyanın cihazla karşılaştırılması
Editör penceresine yüklenmiş bir assembler programını frekans çeviricide yüklenmiş
olan bir programla karşılaştırmak için IPOSplus® assembler karşılaştırma işlevi kullanılır. 
Karşılaştırma işlevi [Program] / [Compare with inverter program] menü noktası veya
araç çubuğundaki  simgesi ile seçilir.
Programlarda farklılık yoksa, soldaki pencere görünür. Programlarda farklılık varsa,
sağdaki pencere görünür.
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18.5 Debugger
Programa entegre edilmiş olan debugger programı ile program adım adım çalıştırılabilir.
Program frekans çeviriciye aktarıldıktan sonra üç işlev kullanıma hazırdır:

İmlece kadar 
çalıştır

Programı güncel imleç pozisyonuna kadar çalıştırmak için [Run] / [Goto cursor] menü
noktası veya araç çubuğundaki  simgesi kullanılabilir.

Tek adım İmlecin üzerinde bulunduğu satırı işlemek için [Run] / [Execute single step] veya araç
çubuğundaki  simgesi kullanılabilir. 
İmlecin üzerinde bulunduğu satırı atlamak için [Run] / [Skip] veya araç çubuğundaki 
simgesi kullanılabilir. İmleç bir sonraki program satırına atlar. Bu işlev özellikle, test
esnasında bazı program bölümlerinin atlanması istenirse faydalıdır. 
Programı debug işlemi esnasında araç çubuğundaki  simgesi, F5 fonksiyon tuşu
veya [Run] menü çubuğundaki [Stop] menü noktası ile her zaman durdurabilir veya
resetleyebilirsiniz. 
Programı debug işlemi esnasında araç çubuğundaki  butonu veya [Run] menü
çubuğundaki [Start] menü noktası ile her zaman, imlecin durduğu yerden itibaren
başlatabilirsiniz. 
Program çalışırken Alt + F5 tuş kombinasyonu ile ara verebilirsiniz. Bu durumda
çalıştırma çubuğu yerine getirilecek bir sonraki komut üzerine geçer. 
Çalışmakta olan bir program ayrıca, F4 fonksiyon tuşu [Goto cursor] ile de kesilebilir.
Program imlecin o anda bulunduğu komut satırında durur.

18.6 Programın frekans çeviriciden geri yüklenmesi
IPOSplus® assembler programında frekans çeviriciye yüklenmiş olan bir program
karşıdan geri yüklenebilir. Bunun için [Program] / [Upload] menü noktası veya araç
çubuğundaki  simgesi kullanılabilir. Karşıdan yüklemede  o anda açık olan assembler
programı silinir.
Açıklama satırları frekans çeviriciye yüklenmediğinden, bir upload sonrası silinirler.
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18.7 Simgelere genel bakış
Aşağıdaki işlevler araç çubuğundaki simgeler üzerinden seçilebilir.

Simge Menü noktası Açıklama

Dosya -> Aç Programı aç

Dosya ->  Kaydet Bir programın kaydedilmesi

Program -> Çevir Programı çevir

Program -> Çevir ve yükle Programı çevirir ve frekans çeviriciye yükler

Program -> Upload Programın frekans çeviriciden geri 
yüklenmesi

Program -> Cihazla karşılaştır Editördeki programı frekans çeviricideki 
programla karşılaştırır

Çalıştır -> Başlat IPOSplus® programını başlatır

Çalıştır -> Stop IPOSplus® programını durdur

Çalıştır -> İmlece kadar çalıştır Programı imlece kadar çalıştırır

Çalıştır -> Tek adım Tek bir adım çalıştırır

Çalıştır -> Atla Bir komutu atlar

Düzenle ->  Komut ekle Ekleme aracını seçer

Dosya -> Yazdır Programın yazıcı çıktısını alır

Yardım -> Kullanıcı el kitabı Yardımı seçer
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19 Assembler – Programlama
19.1 Temel prensipler

IPOSplus® Assembler MOVITOOLS® program paketine dahildir. Assembler programına
çeşitli ekranlar üzerinden girilebilir.

Program başlığı Pozisyonlandırma komutları kullanılan uygulayıcı programlarında program başlığına
uygulayıcı birimleri yazılır.

Görev 1 / 
Görev 2 / Görev 3

IPOSplus® pozisyonlandırma ve akış kontrolünde, bir uygulayıcı programı 3 bölümde
(Görev 1, Görev 2 ve Görev 3, birbirlerinden ayrı olarak aynı anda çalıştırılabilir).

Açıklamalar Komut satırlarında olduğu gibi, açıklamalar da programın herhangi bir yerine eklenebilir.
Açıklamalar sadece bilgisayara yüklenebilir, program frekans çeviriciye yüklenirken
açıklamalar aktarılmaz.

Programın 
branşları

Programın branşlara ayrılması için atlama işaretleri (M...) ve atlama komutları (JMP...
M...) kullanılması gerekir. Her komut satırının önüne bir atlama işareti konabilir. 

Alt program 
sistemi

Alt programları seçmek için bir CALL komutu (CALL M...) kullanılır. İlgili atlama işaretleri
(M...) alt programın ilk komutunun önüne konur. Bir alt program daima Return komutu
(RET) ile tamamlanır. Return komutu ile tekrar CALL komutunun altındaki satıra geçilir.
Daha sonra da sıradaki program satırları işlenir. İç içe alt programlar hazırlanması
mümkündür, fakat derinliği en fazla 16 kat olmalıdır.

Program 
döngüleri

Program döngüleri bir döngü başlangıcı (LOOPB) ve bir döngü sonundan (LOOPE)
oluşur. Döngü sayısı LOOPB komutunun argümanında tespit edilir. İç içe döngüler
hazırlanması mümkündür, fakat derinliği en fazla 16 kat olmalıdır.

Pozisyonlandırma 
komutları

IPOSplus® pozisyonlandırma üzerinden MOVIDRIVE® ve MOVIDRIVE®compact tahrik
üniteleri ile iki nokta arasında pozisyonlandırılabilir.

Dijital / analog 
girişler ve çıkışlar

Dijital ve analog giriş/çıkışlar değişkenler üzerinden işlenir. Dijital girişler ayrıca,
doğrudan bir atlama komutu ile de sorgulanabilir.

Uyarı
Alt programlardan ana programa veya başka bir alt programa atlayarak çıkılmaz. Bir alt
programdan koşullu olarak çıkılması için, bu programın sonuna atlanmalıdır (RET).

Uyarı
Program döngülerinden kesinlikle bir atlama komutu ile çıkılamaz. Bir program döngüsü
içerisinde ise, atlama komutları kullanılabilir.
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Sistem 
değerlerine / 
parametrelere 
erişim

"IPOSplus® parametreleri" bölümünde GETSYS ve SETSYS komutlarında argüman
olarak verilen tahrik ünitesi parametreleri ilerideki sayfalarda sistem değerleri olarak
tanımlanacaktır. Bu sistem değerleri aşağıdaki şekillerde kullanılabilir:
• GETSYS komutu ile okumak, örn. etkin akım ve gerçek hız.
• PO verileri üzerinden okumak.
• SETSYS komutu ile yazmak, örneğin sabit istenen değerler.
• PI verileri üzerinden fieldbus verilerini yazmak.
• Sistem değerleri, sistem değişkenleri H458 ... H511 (MOVIDRIVE® A) ve H458 ...

H560 (MOVIDRIVE® B) üzerinden de okunup yazılabilir.
• Doğrudan bağlı olan frekans çevirinin tüm parametreleri MOVLNK komutu ile

değiştirilebilir veya RS-485 üzerinden başka frekans çeviricilere aktarılabilir.
• MQX ve MOVIMOT® parametrelerinin tümü MOVLNK komutu ile değiştirilebilir veya

SBus ya da RS-485 üzerinden başka cihazlara aktarılabilir.
Değişkenler Tüm değişkenler (H0 - H1023) okunup yazılabilir. Değişkenlerin değerleri –231 ... +231

– 1 arasındadır. H0 ... H127 arasındaki değişkenler girildikten sonra, derhal şebeke
kesintisinden etkilenmeyecek şekilde kaydedilirler. Bunun için bu değişkenlerin
değişken listesinde bulunmaları veya IPOSplus® programında "MEM" komutu ile
yazılmalıdır. H458 ... H511 arasındaki değişkenlerde genelde çevrimsel olarak
güncelleştirilen (her 1 msn'de bir) cihaz değerleri mevcuttur. Bu değişkenler ilerideki
sayfalarda sistem değişkenleri olarak tanımlanacaktır ve "Sistem değişkenlerine genel
bakış" bölümünde tam olarak açıklanmaktadır.

Program satırı Komut sözdizimi:

Değişkenlerin ve indekslerin yaz komutları, uçucu belleğe yazma veya sabit belleğe
yazma olarak ayrılır. H0 ... H127 arasındaki değişkenler her iki şekilde de yazılabilir,
H128 ... H511 ise sadece uçucu belleğe yazılabilir. 

Sistem değişkenlerini yazarken dikkat edilmelidir! Etkileri "IPOSplus® ve opsiyonları"
bölümünde açıklanmıştır.

<M:xx> <Komut> <Argüman 1> <Operatör> <Argüman 2> <M:yy>
Atlama hedefi işareti; sadece atlama 
komutlarında bulunur

Ikinci argüman, tüm komutlarda bulunmaz

Operatör (sadece aritmetik komutlarında)

Birinci argüman, tüm komutlarda bulunur

Komut; yapılacak işlemi tanımlar; her 
komut satırında bulunur
Atlama adresi işareti, her komut satırına 
eklenebilir
A
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Dijital giriş / çıkışlar
H0 ile H127 arasındaki değişkenler MOVITOOLS® ve operatör paneline daima uçucu
olmayan belleğe kaydedilir. Bir değerin SET komutu ile bir değişkene atanması,
IPOSplus® programında daima uçucu belleğe yazılır. Güncel durumu uçucu olmayan
belleğe kaydetmek için, IPOSplus® programındaki MEM komutu kullanılmalıdır.

19.2 Dijital giriş / çıkışlar
Dijital girişler
Doğrudan 
sorgulama

IPOSplus® programında dijital girişlerin klemens seviyeleri atlama komutları ile
sorgulanabilir. Bunun için giriş maskesinde, atlama komutunun yerine getirilmesi
istenen klemens seviyesi (HI/LO) seçilmelidir. Bu işlev için kullanılacak olan klemensler,
klemens maskesinde bir "1" ile tanımlanmalıdır. JMP komutunun atlama koşulunun
yerine getirilebilmesi için, tanımlanmış tüm klemenslerin seçilen klemens seviyesinde
olmaları gerekir.

MEM komutu kullanılırken sabit olarak belleğe kaydedilebilen değişkenler H0 ... H127
ile tüm parametrelerin çevrimsel olarak yazılamadığına dikkat edilmelidir. Kullanılan
depolama ortamı EEPROM 105 kayıt işlemi ile sınırlıdır.

Mxx: JMP HI/LO I 00 00000000 000000 Mxx

Atlama hedefi
MOVITRAC® 07 
cihazda sadece DI01 
... DI05 klemensleri 
mevcuttur

MQX cihazda sadece  
DI00 / DI01 veya 
DI02 / DI03 
klemensleri 
mevcuttur

DI00

DI05

DI10

DI17

Seviye
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Örnek DI03 ve DI04 girişlerinde High sinyali (1) varsa, 20 işaretine atla, diğer durumlarda bir
sonraki komut satırına geç:

Sistem değişkeni 
üzerinden 
sorgulama

Ana cihazın ve mevcut olan opsiyonların dijital girişlerinin klemens seviyeleri  H483
INPUT LVL (MOVIDRIVE® A) / H520 INPUT LVL B (MOVIDRIVE® B) sistem
değişkenlerinde gösterilir. Burada H483 sistem değişkeninin her biti, bir donanım
girişine verilir. 
Sistem değişkeni H483 (MOVIDRIVE® A) ve H520'nin (MOVIDRIVE® B) dijital giriş
klemenslerine atanması "IPOSplus® değişkenleri / sistem değişkenlerine genel bakış"
bölümünde açıklanmaktadır.
IPOSplus® programında dijital girişlerin sorgulanması H483 / H520 değişkenlerinin
değerleri üzerinden yapılabilir. Bu yöntem, dijital olarak kodlanmış olan bir değerin
aktarılmasında kullanılır, örn. bir tablo pozisyonunu seçmek için.

10542AEN
Resim 74: Klemens seviyesine bağlı bir atlama komutuna bir örnek

 Tablo 4: Dijital kodlanmış bir değerin MOVIDRIVE® A giriş klemensleri üzerinden 
aktarılması için bir örnek

Örnek: Girişlerin okunması Cihazın dijital girişleri
Klemens adı DI05 DI04 DI03 DI02 DI01 DI00
Değer 25 24 23 22 21 20

Klemens seviyesi 1 0 0 0 1 1
Değerlendirme 1 × 25 0 × 24 0 × 23 0 × 22 1 × 21 1 × 20

Değişkenin değeri H4831)

1) Tüm DIO11A/DIP11A giriş klemensleri ve kontrol kelimesi 2'nin seviyesi "0" ise.

      32        +        0        +        0        +       0         +       2        +    1   = 35
A
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19Assembler – Programlama
Dijital giriş / çıkışlar
BMOV ve JMP komutları birleştirilerek, H483 / H520 değişkenlerinin daha yüksek bitleri
ile gösterilen dijital klemensler de sorgulanabilir. Bu durum, klemens genişletmeli iki
opsiyon aynı anda takılı ise geçerlidir.

Dijital çıkışlar
Dijital çıkışların 
okunması

Ana cihazın ve mevcut olan opsiyonların dijital çıkışlarının klemens seviyeleri  H482
OUTPUT LVL (MOVIDRIVE® A) / H521 OUTPUT LVL B (MOVIDRIVE® B sistem
değişkenlerinde gösterilir. Burada H482 sistem değişkeninin her biti, bir donanım
çıkışına verilir.

IPOSplus® programında dijital çıkışların klemens seviyeleri BMOV komutu ile
değerlendirilebilir. BMOV komutu ile H482 (OUTPUT LVL) / H521 (OUTPUT LVL B)
sistem değişkenlerinin bir biti başka bir değişkendeki herhangi bir bit yerine (değer)
kopyalanabilir. Aşağıdaki örnek programda DO02 çıkışının klemens seviyesi
sorgulanıyor. Bunun için H482 sistem değişkeninin Bit 1'i H200'ün Bit 0'ına (değer 20)
kopyalanıyor. Bu sayede klemens seviyesi JMP komutu ile kolayca sorgulanabilir
(0 veya 1).

Alternatif olarak dijital çıkışlarda bir veya birden fazla klemens seviyesi H 482 (OUTPUT
LVL) / H521 (OUTPUT LVL B) sistem değişkenleri ile mantıksal bağlantı kurularak
filtrelenebilir. Aşağıdaki örnek programda DO02 çıkışının klemens seviyesi
sorgulanıyor;

VE bağlantısının sonucu ilk değişkende verilir, yani H200'de. Bu sebepten, ilk argüman
bir değişken olmalıdır.

Dijital çıkışların 
ayarlanması

Çıkışların verilebilmesi için dijital çıkış parametreleri (Parametre 620 / 621
(MOVIDRIVE® A), 620 ... 626 (MOVIDRIVE® B), 630 ... 637) "IPOS-ÇIKIŞI" olarak
ayarlanmalıdır.
Dijital çıkışlar ayarlanırken sistem değişkenleri kullanılır.
• H 480  (OPT. OUT IP) DIO11 / DIP11 opsiyonu için (DO10 ... DO17)
• H 481  (STD. OUT IP) ana cihaz için (DO01 / DO02 (MOVIDRIVE® A) DO01 ...

DO05 (MOVIDRIVE® B); DB00 için sabit olarak "/Fren" ayarlanmalıdır. Fren
doğrudan bellenim tarafından kontrol edilir. Bu sebepten bu çıkışa yazılamaz.

SET     H200 = 0
BMOV    H200.0  = H482.1
JMP     H200 == 1          ,Mxx

M1 : SET     H200 = 2
AND     H200 & H482
JMP     H200 == 2  ,M1

H200 ve H482 arasında VE bağlantısı

H200 = 2 00000000010 (= DO01)

H482 = 11011100110 (= dijital çıkışların güncel durumu)

Sonuç 00000000010 (= H200 = 2 olduğundan, atlama komutu yerine getirilir)
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Çıkışların teker 
teker ayarlanması

Çıkışlar teker teker ayarlanıp resetlenirken BSET ve BCLR komutları kullanılır. Bunun
için, klemense ait bit numarası komut maskesine işlenen olarak kaydedilmelidir.
Aşağıdaki örnekte, DO01 çıkışına "1" değeri verilmesi isteniyor:

Dijital çıkışların ayarlanması / resetlenmesi için kullanılan parametrelere ve komutlara
bir bakış:

10543AEN
Resim 75: DO01 çıkışının ayarlanmasına bir örnek

 Tablo 5: Dijital çıkışların ayarlanması için kullanılan komutlar

Cihaz Çıkış Ayarla (1 seviyesi) Restle (0 seviyesi) "IPOS çıkışındaki" parametre

MOVIDRIVE® A 
MOVIDRIVE® B DB00 – –

Sabit olarak "/Fren"e 
ayarlanmıştır, yani 
programlanamaz. Bellenim 
tarafından kontrol edilir.

MOVIDRIVE® A 
MOVIDRIVE® B

DO01 BSET H481.1 = 1 BCLR H481.1 = 0 P620
DO02 BSET H481.2 = 1 BCLR H481.2 = 0 P621

MOVIDRIVE® B
DO03 BSET H481.3 = 1 BCLR H483.1 = 0 P622
DO04 BSET H481.4 = 1 BCLR H481.4 = 0 P623
DO05 BSET H481.5 = 1 BCLR H481.5 = 0 P624

Opsiyon
DO10 BSET H480.0 = 1 BCLR H480.0 = 0 P630
... ... ... ...
DO17 BSET H480.7 = 1 BCLR H480.7 = 0 P637
A
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Analog girişler / çıkışlar
Birden fazla çıkış 
ayarlanması

Birden fazla çıkışın aynı anda ayarlanması, örneğin dijital kodlanmış bir tablo pozisyonu
numarası çıkışı için, mümkündür. Bunun için, H480 veya H481 sistem değişkenine tablo
pozisyonu numarasının ondalık değeri yazılır.

Örnek Tablo pozisyon numarası 11'in DIO11 üzerinden verilmesi ("11" için 3 çıkış gereklidir,
yani DO10, DO11 ve DO13 çıkışları kullanılır):
SET H480 = 11

Dijital çıkışları resetlemek için H480 ve H481 sistem değişkenlerine "0" yazılır.
Bu sadece, tüm çıkışların parametreleri IPOSplus® çıkışları olarak ayarlandı ise,
anlamlıdır. Başka şekilde programlanmış olan çıkışlar, örneğin bellenim tarafından
yazılır ve bu sebepten ayrıca değiştirilmemelidir.
SET H480 = 0 DIO11 veya DIP11 opsiyonunun resetlenmesi
SET H481 = 0 Temel cihaz çıkışlarının resetlenmesi

19.3 Analog girişler / çıkışlar

Analog girişler fark girişleridir. Giriş/çıkışlar isteğe göre, gerilim (U) veya akım (I)
giriş/çıkışları olarak kullanılabilir.

Değer aralığı / değişken değeri atanması analog çıkışlarda sadece, parametre
ölçeklendirmesi P110 = 1 ise, geçerlidir.

 Tablo 6: Sistem değişkeni H480/H481'in dijital çıkış klemenslerine atanması

Dijital çıkışlar DIO11A/DIP11A opsiyonu dijital çıkışları H480 Cihazın dijital 
çıkışları

Klemens tanımı DO17 DO16 DO15 DO14 DO13 DO12 DO11 DO10 DO02 DO01 DB00
Sistem değişkenleri 
bitleri 

7 6 5 4 3 2 1 0 2 1 0

Değer 27 26 25 24 23 22 21 20 22 21 20

 Tablo 7: Analog giriş/çıkışlara genel bakış

Analog girişler / çıkışlar Girişler Çıkışlar
Temel cihaz Opsiyon DIO11 opsiyonu

Giriş/çıkış AI1 AI2 AO1 AO2
Klemens adı AI11 AI12 AGND AI21 AI22 AGND AOV1 AOC1 AGND AOV2 AOC2 AGND

 Tablo 8: Değişken değerlerine değer aralıkları atanması

Giriş/çıkış Değer aralığı Değişkenin değeri
Çıkış – 10 ... 0 ... + 10 V – 10 000 ... 0 ... + 10 000

0 ... + 10 V 0 ... + 10 000
0 ... + 20 mA 0 ... + 10 000
4 ... + 20 mA 0 ... + 10 000

Giriş – 10 ... 0 ... + 10 V – 10 000 ... 0 ... + 10 000
0 ... + 10 V 0 ... + 10 000
0 ... + 20 mA 0 ... + 5 000
4 ... + 20 mA 1000 ... + 5 000
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Analog giriş/ 
çıkışların 
okunması

Temel cihazın ve giriş/çıkış kartı DIO11'in analog giriş/çıkışlarının durumları GETSYS
komutu ile istenen herhangi bir değişkene yazılabilir. Bunun için, GETSYS komutu önce
değişkene ve sonra da sistem değerine yazılır (burada: ANALOG INPUTS veya
ANALOG OUTPUTS).
İlk giriş/çıkış GETSYS komutunda kayıtlı olan değişkene (Hxxx), ikinci de daha sonra
gelen değişkene yazılır (Hxxx + 1).

Örnek Komut: GETSYS H310 = ANALOG INPUTS
H310'a analog giriş AI1'in değeri verilir
H311'e analog giriş AI2'nin değeri verilir

Analog çıkışların 
yazılması

Analog çıkışları yazabilmek için sistem değişkenleri H479 (ANA.OUT IP) ve H478
(ANA.OUT IP2) kullanılır. 
Komut: SET H479 = K (K = yukarıdaki değer aralığında bulunan herhangi bir sabit)

SET H479 analog çıkış 1'i yazar
SET H478 analog çıkış 2'yi yazar

Yazabilmek için ilgili analog çıkışın (P640 ve P643) "IPOS-ÇIKIŞ" olarak
programlanması gerekir.
A
A

00

I

El Kitabı – IPOSplus®



20Assembler – Komutlar
Komutlara genel bakış
20 Assembler – Komutlar
Genel uyarılar • Hesaplama işleminin sonucu daima soldaki argümana (daima bir değişken) atanır.

İkinci argüman (değişken veya sabit) daima değişmeden kalır. Bir matematik
işleminin sonucu daima tam sayıdır.

• Değişkenlerin ve sabitlerin bit yeri numaraları 0 ... 31 arasındadır. En düşük değerli
bitin numarası 0'dır.

20.1 Komutlara genel bakış
Matematiksel 
komutlar

Bu program grubunda tüm matematiksel ve mantıksal komutlar verilmektedir.

Bit komutları Bir değişken içindeki bitleri teker teker değiştirme komutları Bunlar:
• Bit verme/silme/kaydırma

Komut Argümanlar Açıklama Bkz.

ADD H + H
H + K

Aritmetik toplama Sayfa 273

AND H & H
H & K

Mantıksal VE Sayfa 275

ASHR 
ARITHMETIC SHIFT 
RIGHT

H = H (Arithmetic >>) H
H = H (Arithmetic >>) K

Aritmetik sağa kaydırma Sayfa 277

DIV 
DIVISION

H / H
H / K

Bölme Sayfa 274

MOD 
MODULO

H mod H
H mod K

Modulo / bölme artanı Sayfa 275

MUL 
MULTIPLY

H * H
H * K

Çarpma Sayfa 274

NOT H = NOT (H) Bitler halinde olumsuzlama Sayfa 274

OR H ¦ H
H ¦ K

Mantıksal VEYA Sayfa 275

SHL 
SHIFT LEFT

H = H << K
H = H << H 

Bitler halinde sola kaydırma Sayfa 276

SHR 
SHIFT RIGHT

H = H >> H
H = H >> K

Bitler halinde sağa kaydırma Sayfa 277

SUB
SUBTRACT

H – H
H – K

Aritmetik çıkartma Sayfa 273

XOR 
EXCLUSIVE OR

H XOR H
H XOR K

Dışlamalı YA DA Sayfa 276

Komut Argümanlar Açıklama Bkz.

BCLR 
BIT CLEAR

H.Bit = 0 Bit silmek Sayfa 278

BMOV 
BIT MOVE

H.Bit = H.Bit Bit kopyalamak Sayfa 278

BMOVN 
BIT MOVE NEGATE

H.Bit = NOT (H.Bit) Bit kopyalamak ve 
olumsuzlaştırma

Sayfa 279

BSET 
BIT SET

H.Bit = 1 Bit vermek Sayfa 278
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270
İletişim komutları Cihazlar arasında arabirimler üzerinden veri aktarımı için komutlar

Pozisyonlandırma 
komutları

Tahrik ünitesini pozisyonlandırma komutları:
• Referans hareket
• Mutlak/bağıl/touch probe pozisyonlandırma

Komut Açıklama Bkz.

MOVLNK R-845 ve sistem bus üzerinden çevrimsel olmayan işlem veya 
parametre verisi aktarımı.

Sayfa 279

MOVCOM RS-485 üzerinden çevrimsel işlem verisi transferi (MQx ile 
MOVIMOT® için)

Sayfa 286

MOVON RS-845 üzerinden çevrimsel işlem verisi transferini başlatır. Sayfa 288

SCOM 
SYSTEM BUS 
COMMUNICATION

Sistem bus üzerinden çevrimsel veya çevrimsel olmayan işlem 
verisi aktarımı.

Sayfa 288

SCOMON 
SYSTEM BUS 
COMMUNICATION 
ON

Sistem bus üzerinden çevrimsel işlem verisi aktarımı Sayfa 294

SCOMST MOVIDRIVE® B'de çevrimsel işlem verisi transferini başlatır. Sayfa 295

Komut Açıklama Bkz.

GO0
GO POSITION 0

Bir referans hareket gerçekleştirir. Sayfa 296

GOA 
GO ABSOLUTE

Mutlak pozisyonlandırma, değişken
Mutlak pozisyonlandırma, sabit
Mutlak pozisyonlandırma, dolaylı

Sayfa 298

GOR 
GO RELATIVE

Bağıl pozisyonlandırma, değişken
Bağıl pozisyonlandırma, sabit
Bağıl pozisyonlandırma, dolaylı

Sayfa 299
A
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Program 
komutları

Program kontrol komutları Bunlar:
• Döngü komutları
• Alt program seçimleri
• Görev 2'nin kontrolü
• Program branşman komutları
• Bekle komutları

Ayar komutları Komutlar:
• Değişken ayarlama
• Hata yanıtları
• Sistem değerlerinin değişkenlere yüklenmesi
• Sistem değerlerinin sistem değişkenlerine yazılması
• Interrupt yordamlarının başlangıç durumuna getirilmesi

Komut Açıklama Bkz.

CALL Bir alt programı seçer Sayfa 302

END Metinsel son Sayfa 302

JMP 
JUMP

Atla, giriş klemensleri
Atla, H <=> 0.
Atla, H <=> H.
Atla, H <=> K.
Sistem gereği atlama

Sayfa 303

LOOPB 
LOOP BEGIN

Program döngüsü, başlangıcı Sayfa 306

LOOPE 
LOOP END

Program döngüsü, sonu Sayfa 306

NOP 
NO OPERATION

İşlem yok. Sayfa 307

REM 
REMARK

Açıklama Sayfa 307

RET
RETURN

Bir alt programın sonu Sayfa 307

TASK2 Görev 2'ye başlangıç adresi verir. Sayfa 308

WAIT Verilen bir süre bekler. Sayfa 308

Komut Tanımlama / Argümanlar Bkz.

COPY Değişkenlerin bloklar halinde kopyalanması Sayfa 309

GETSYS 
GET SYSTEM 
VALUE

H = Sistem değeri Sayfa 309

SET H = H
H = K

Sayfa 312

SETFR 
SET FAULT 
REACTION

Hata yanıtı verilmesi Sayfa 312

SETI 
SET INDIRECT

[H] = H
H = [H]

Sayfa 314

SETINT 
SET INTERRUPT

Interupt yordamına başlangıç adresi verir Sayfa 315

SETSYS 
SET SYSTEM 
VALUE

Sistem değeri = H Sayfa 317

VARINT Değişken Interrupt'ı için başlangıç adresini ve veri yapısını verir. Sayfa 319
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Özel cihaz 
komutları

Komutlar:
• Aksın durdurulması
• Değişkenlerin ve programların cihazdaki uçucu olmayan belleğe yazılması
• Touch probe aç/kapat
• Watchdog kontrolü

Karşılaştırma 
komutları

Değişkenleri ve sabitleri karşılaştırma komutları

Komut Açıklama Bkz.

ASTOP 
AXIS STOP

Aksın durdurulması Sayfa 321

MEM 
MEMORIZE

Değişkenleri ve IPOSplus® programını belleğe kaydeder ve yükler. Sayfa 322

TOUCHP 
TOUCH PROBE

Touchprobe komutu Sayfa 323

WDOFF 
WATCHDOG OFF

Watchdog'u kapatır. Sayfa 326

WDON 
WATCHDOG ON

Watchdog'u zaman aralıklarında seçer Sayfa 326

Komut Argümanlar Bkz.

ANDL 
LOGICAL AND

H = H && H Sayfa 330

CPEQ 
COMPARE EQUAL

H = H == H
H = H == K

Sayfa 327

CPGE 
COMPARE 
GREATER OR 
EQUAL

H = H >= K
H = H >= H

Sayfa 327

CPGT 
COMPARE 
GREATER THAN

H = H > H
H = H > K

Sayfa 328

CPLE 
COMPARE LESS OR 
EQUAL

H = H <= H
H = H <= K

Sayfa 328

CPLT 
COMPARE LESS 
THAN

H = H < H
H = H < K

Sayfa 329

CPNE 
COMPARE NOT 
EQUAL

H = H != H
H = H != K

Sayfa 329

NOTL 
LOGICAL NOT

H = NOT(H) Sayfa 331

ORL 
LOGICAL OR

H = H || H Sayfa 330
A
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20.2 Matematiksel komutlar
Dört işlem ADD / SUB / MUL / DIV

Matematikteki dört işlemde ön işaret dikkate alınır ve hesaplamalar değişken (H) ya da
sabitlerle (K) yapılır. 1. argüman daima H değişkenidir, 2. argüman olarak ya ikinci bir
değişken ya da bir sabit (K) alınır.

ADD ADD komutu ile ön işaret dikkate alınarak bir değişken, bir sabit ve başka bir değişken
ile toplanır.

SUB / SUBTRACT SUB komutu ile ön işaret dikkate alınarak bir değişken veya bir sabit başka bir
değişkenden çıkartılır.

Komutun yapısı
Mxxx ADD X1 + X2

Mxxx: Etiket (opsiyonel)
X1: Değişken (toplanılanlar ve toplam)
X2: Değişken veya sabit (toplanılanlar)

ADD HXX + HYY HXX değişkeni HXX ve HYY değişkenlerinin toplamıdır.

ADD HXX + K HXX değişkeni HXX değişkeni ile bir sabitin (K) toplamıdır.

Örnek 1 SET H01 = 100
ADD H01 + H01

ADD komutundan sonra H01 = 200.

Örnek 2 SET H01 = 100
ADD H01 + 1

ADD komutundan sonra H01 = 101.

Örnek 3 SET H01 = 2000000000
SET H02 = 2000000000
ADD H01 + H02

[0x77359400]
[0x77359400]
[0xEE6B2800]

Sayı aralığının dışına çıkıldı. Toplamadan sonra H01'in değeri 
–294967296.

Uyarı Toplamada sayı aralığının dışına çıkıldığında sonuç yanlış olur. Bu 
durumda bir hata mesajı verilir.

Komutun yapısı
Mxxx SUB X1 – X2

Mxxx: Etiket (opsiyonel)
X1: Değişken (çıkartılan ve fark)
X2: Değişken veya sabit (çıkan)

SUB HXX – HYY HXX değişkeni, HXX değişkeninden HYY'nin çıkartılmasıdır.

SUB HXX – K HXX değişkeni, HXX değişkeninden bir sabitin (K) çıkartılmasıdır.

Örnek 1 SET H01 = –10
SET H02 = +50
SUB H01 – H02

SUB komutundan sonra H01 = -60.

Örnek 2 SET H01 = +50
SET H02 = –2147483600
SUB H01 – H02

[0x00000032]
[0x80000030]
[0x80000002]

Sayı aralığının dışına çıkıldı. Çıkartmadan sonra H01'in değeri 
–2147483646.

Uyarı Çıkartmada sayı aralığının dışına çıkıldığında sonuç yanlış olur. 
Bu durumda bir hata mesajı verilir.
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MUL / MULTIPLY MUL komutu ile ön işaret dikkate alınarak bir değişken, bir sabit veya başka bir değişken
ile çarpılır.

DIV / DIVISION DIV komutu ile ön işaret dikkate alınarak bir değişken, bir sabit veya başka bir değişkene
bölünür. Sonuç, bölümün virgülden önceki sayısıdır.

Yardımcı aritmetik işlemleri NOT / MOD
NOT Bu komut bir değişkenin içeriğini bitler halinde olumsuzlaştırır.

Komutun yapısı
Mxxx MUL X1 * X2

Mxxx: Etiket (opsiyonel)
X1: Değişken (faktör ve çarpım)
X2: Değişken veya sabit (faktör)

MUL HXX * HYY HXX değişkeni, HXX ve HYY değişkenlerinin çarpılması sonucudur.

MUL HXX * K HXX değişkeni, HXX değişkeni ile bir sabitin (K) çarpımıdır.

Örnek 1 SET H01 = –3
MUL H01 * 50

MUL komutundan sonra H01 = -150.

Örnek 2 SET H01 = +50000
SET H02 = +50000
MUL H01 * H02

[0x0000C350]
[0x0000C350]
[0x9502F900]

Sayı aralığının dışına çıkıldı. Çarpma sonucu H01'in değeri –1794967296.

Uyarı Çarpmada sayı aralığının dışına çıkıldığında sonuç yanlış olur. Bu 
durumda bir hata mesajı verilir.

Komutun yapısı
Mxxx DIV X1 / X2

Mxxx: Etiket (opsiyonel)
X1: Değişken (bölünen ve bölüm)
X2: Değişken veya sabit (bölen)

DIV HXX / HYY HXX değişkeni, HXX ve HYY değişkenlerinin bölümüdür.

DIV HXX / K HXX değişkeni, HXX değişkeni ile bir sabitin (K) bölünmesidir.

Örnek SET H01 = –13
SET H02 = +3
DIV H01 / H02

DIV komutundan sonra H01 = -4.

Uyarı Bir sayı sıfıra bölündüğünde sonuç sonsuzdur. Bu durumda bir hata 
mesajı verilir.

Komutun yapısı
Mxxx NOT X1 = NOT (X2)

Mxxx: Etiket (opsiyonel)
X1: Değişken (işlem sonucu)
X2: Değişken (çıkış değeri)

NOT HXX = NOT (HYY) HXX değişkeni, HYY değişkenini bitler halinde olumsuzlaştırır. Böylece, 
HXX ile HYY'nin heksadesimal (onaltılık) toplamı = 0xFFFFFFFF.

Örnek SET H02 = +1
NOT H01 = NOT (H02)

[0x00000001]
[0xFFFFFFFE]

NOT komutundan sonra H01 = -2.
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MOD / MODULO Bu komut, bir değişkenin başka bir değişken veya sabit ile bölünmesinden artan tam
sayıyı verir. Sonucun ön işareti birinci değişkenin ön işaretine eşittir.

Mantıksal bağlantılar AND / OR / XOR
AND AND komutu ile, değişken ile başka bir değişken veya heksadesimal bir sabit bitler

halinde VE birleştirilir.

OR OR komutu ile, değişken ile başka bir değişken veya heksadesimal bir sabit bitler
halinde VEYA birleştirilir.

Komutun yapısı
Mxxx MOD X1 mod X2

Mxxx: Etiket (opsiyonel)
X1: Değişken (bölünen ve bölümden kalan)
X2: Değişken veya sabit (bölen)

MOD HXX mod HYY HXX değişkeni, HXX ile HYY değişkenlerinin bölünmesinden elde edilen 
tam sayılı kalandır.

MOD HXX mod K HXX değişkeni, HXX değişkeni ile bir K sabitinin bölünmesinden elde 
edilen tam sayılı kalandır.

Örnek 1 SET H01 = –17
SET H02 = –5
MOD H01 mod H02

SET H01 = –17
SET H02 = +5
MOD H01 mod H02

MOD komutundan sonra H01 = -2.

Örnek 2 SET H01 = +17
SET H02 = +5
MOD H01 mod H02

SET H01 = +17
SET H02 = –5
MOD H01 mod H02

MOD komutundan sonra H01 = + 2.

Komutun yapısı
Mxxx AND X1 & X2

Mxxx: Etiket (opsiyonel)
X1: Değişken (sonuç ve çıkış değeri)
X2: Değişken veya sabit (çıkış değeri)

AND HXX & HYY HXX değişkeni, HXX ile HYY değişkenlerinin  bitler halinde VE 
bağlantısıdır.

AND HXX & K HXX değişkeni, HXX değişkeni ile bir K sabitinin bitler halinde VE 
bağlantısıdır.

Örnek 1 SET H01 = 12
SET H02 = 5
AND H01 & H02

[0b0000000000001100]
[0b0000000000000101]
[0b0000000000000100]

AND komutundan sonra H01 = 4.

Örnek 2 Motor enkoderinin konumundan, bir motor devri içerisindeki pozisyon 
hesaplanmak isteniyor.
SET H01 = H511
AND H01 & 0xFFF

H01'in değeri AND komutundan sonra 0 ile 4095 arasındadır.

Komutun yapısı
Mxxx OR X1 ¦ X2

Mxxx: Etiket (opsiyonel)
X1: Değişken (sonuç ve çıkış değeri)
X2: Değişken veya sabit (çıkış değeri)

OR HXX ¦ HYY HXX değişkeni, HXX ile HYY değişkenlerinin  bitler halinde VEYA 
bağlantısıdır.

OR HXX ¦ K HXX değişkeni, HXX değişkeni ile bir K sabitinin bitler halinde VEYA 
bağlantısıdır.

Örnek SET H01 = 12
SET H02 = 1
OR H01 | H02

[0b0000000000001100]
[0b0000000000000001]
[0b0000000000001101]

OR komutundan sonra H01 = 13.
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XOR XOR komutu ile, değişken ile başka bir değişken veya heksadesimal bir sabit bitler
halinde XOR birleştirilir.

SHIFT komutları SHL / SHR / ASHR
SHIFT komutları, bir değişkenin içeriğini bitler halinde kaydırmak için kullanılır. Bir
değişkenin tüm bitlerine yeni bir değer verilir. Kaydırılacak basamak sayısı 2.
argümanda belirtilir.

SHL / SHIFT LEFT SHL komutu bir değişkenin içeriğini, bir değişken veya bir sabit tarafından verilen bit
sayısı kadar sola kaydırır. Sağ tarafa ise gerekli sayıda sıfır eklenir.

Komutun yapısı
Mxxx XOR X1 XOR X2

Mxxx: Etiket (opsiyonel)
X1: Değişken (sonuç ve çıkış değeri)
X2: Değişken veya sabit (çıkış değeri)

XOR HXX XOR HYY HXX değişkeni, HXX ile HYY değişkenlerinin bitler halinde XOR 
bağlantısıdır.

XOR HXX XOR K HXX değişkeni, HXX değişkeni ile bir K sabitinin bitler halinde XOR 
bağlantısıdır.

Örnek SET H01 = 65535
XOR H01 XOR F0F0 hex

[0x00000FFF]
[0x0000FF0F]

XOR komutundan sonra H01 = 0xFF0F.

Komutun yapısı
Mxxx SHL X1 << X2

Mxxx: Etiket (opsiyonel)
X1: Değişken (sonuç ve çıkış değeri)
X2: Değişken veya sabit (kaydırma işlemi adeti)

SHL HXX << HYY HXX değişkeninde, bitler HYY basamak sola kaydırılır.

SHL HXX << K HXX değişkeninde, bitler K basamak sola kaydırılır.

Örnek 1 SET H01 = 31
SET H02 = 1
SHL H01 << H02

[0b0000000000011111]

[0b0000000000111110]

SHL komutundan sonra H01 = 62.

Örnek 2 Ana cihaz ve DIO11A opsiyonunun çıkış klemenslerine belirli bir dijital 
değer atandı. Örneğin, bir tablo pozisyonlandırma için DO10 ... DO13 
çıkışlarını anlamlı bir şekilde kullanabilmek için (4 giriş = 0 ... 15 pozisyon), 
çıkışların değeri en düşük değerli klemens DO10 20 değerini alana kadar 
kaydırılmalıdır.

SET H01 = 15
SET H02 = 6
SHL H01 << H02

[0b0000000000001111]

[0b0000001111000000]
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SHR / SHIFT 
RIGHT

SHR komutu bir değişkenin içeriğini, bir değişken veya bir sabit tarafından verilen bit
sayısı kadar sağa kaydırır. Sol tarafa ise gerekli sayıda sıfır eklenir.

ASHR / 
ARITHMETIC 
SHIFT RIGHT

ASHR komutu bir değişkenin içeriğini, bir değişken veya bir sabit tarafından verilen bit
sayısı kadar sağa kaydırır. Orijinal değerin ön işaretine bağlı olarak, soldan sıfırlar veya
birler eklenir. Bu şekilde, kaydırma işlemi sonucu daha önce mevcut olan negatif işaret
değişmez.
Pozitif sayılar için bu komut X1/X2 bölüm işleminde virgülden önceki sayıyı verir. Negatif
sayılarda ise, X1/X2 – 1 bölümünün virgülden önceki sayısını verir.

Komutun yapısı
Mxxx SHR X1 >> X2

Mxxx: Etiket (opsiyonel)
X1: Değişken (sonuç ve çıkış değeri)
X2: Değişken veya sabit (kaydırma işlemi adeti)

SHR HXX >> HYY HXX değişkeninde, bitler HYY basamak sağa kaydırılır.

SHR HXX >> K HXX değişkeninde, bitler K basamak sağa kaydırılır.

Örnek 1 SET H01 = 62
SET H02 = 1
SHR H01 >> H02

[0b0000000000111110]

[0b0000000000011111]

SHR komutundan sonra H01 = 31.

Örnek 2 Ana cihaz ve DIO11A opsiyonunun giriş klemenslerine belirli bir dijital 
değer atandı. Örneğin, bir tablo pozisyonlandırma için DI10 ... DI13 
girişlerini anlamlı bir şekilde kullanabilmek için (4 giriş = 0 ... 15 pozisyon), 
girişlerin değeri en düşük değerli klemens DI10 20 değerini alana kadar 
kaydırılmalıdır.

SET H01 = 960
SET H02 = 6
SHR H01 >> H02

[0b0000001111000000]

[0b0000000000001111]

Komutun yapısı
Mxxx ASHR X1 >> X2

Mxxx: Etiket (opsiyonel)
X1: Değişken (sonuç ve çıkış değeri)
X2: Değişken veya sabit (kaydırma işlemi adeti)

ASHR HXX >> HYY HXX değişkeninde, bitler HYY basamak sağa kaydırılır.

ASHR HXX >> K HXX değişkeninde, bitler K basamak sağa kaydırılır.

Örnek 1 SET H01 = 7
ASHR H01 >> 2

[0b0000000000000111]
[0b0000000000000001]

SHR komutundan sonra H01 = 1.

Örnek 2 SET H01 = –7
ASHR H01 >> 2

[0b1111111111111001]
[0b1111111111111110]

ASHR komutundan sonra H01 = -2.
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20.3 Bit komutları
Bit komutları BSET / BCLR / BMOV / BMOVN
BSET / BIT SET BSET komutu ile bir değişken içerisindeki bir bite 1 değeri verilir. Değişkendeki bit

basamaklarının numaraları 0 ... 31 arasındadır. En düşük değerli bitin numarası 0'dır.
Örneğin H481 STD.OUT IP değişkenine bir bit verilerek, doğrudan bir dijital çıkış
verilebilir. Bu çıkışın daha önce SHELL ile P62x parametresinde IPOS ÇIKIŞI olarak
ayarlanması gerekir.

BCLR / BIT 
CLEAR

BCLEAR komutu ile bir değişken içerisindeki bir bite 0 değeri verilir. Değişkendeki bit
basamaklarının numaraları 0 ... 31 arasındadır. En düşük değerli bitin numarası 0'dır.
Örneğin H481 STD.OUT IP değişkeninde bir bit silinerek, doğrudan bir dijital çıkış
resetlenebilir. Bu çıkışın daha önce SHELL ile P62x parametresinde IPOS ÇIKIŞI olarak
ayarlanması gerekir.

BMOV / BIT MOVE BMOV komutu ile bir değişkende bulunan bir bit başla bir değişkenin biti üzerine
kopyalanır. Bir değişkenin bit yeri numaraları 0 ... 31 arasındadır. En düşük değerli bitin
numarası 0'dır.

Komutun yapısı
Mxxx BSET HX1.X2 = 1

Mxxx: Etiket (opsiyonel)
X1: Hedef değişken
X2: Hedef değişken içerisindeki bit pozisyonu

BSET HXX.YY = 1 HXX değişkeninde YY bitine 1 değeri verilir.

Örnek SHELL: P621 = IPOS ÇIKIŞI
BSET H481.2 = 1

BSET komutundan sonra, H481 değişkenindeki 3. bit ve çıkış DO02 verilir.

Uyarı Bu çıkış başka bir işlev için rezerve edildi ise (örn. P621 = MOTOR 
DURUYOR), bu bit H481'e verilir, fakat dijital çıkışa verilmez.

Komutun yapısı
Mxxx BCLEAR HX1.X2 = 1

Mxxx: Etiket (opsiyonel)
X1: Hedef değişken
X2: Hedef değişken içerisindeki bit pozisyonu

BCLEAR HXX.YY = 0 HXX değişkeninde YY bitine 0 değeri verilir.

Örnek SHELL: P621 = IPOS ÇIKIŞI
BCLEAR H481.2 = 0

BCLEAR komutundan sonra, H481 değişkenindeki 3. bit ve çıkış DO02 
silinir.

Uyarı Bu çıkış başka bir işlev için rezerve edildi ise (örn. P621 = MOTOR 
DURUYOR), bu bit H481'de silinir, fakat dijital çıkışta silinmez.

Komutun yapısı
Mxxx BMOV HX1.X2 = 
HX3.X4

Mxxx: Etiket (opsiyonel)
X1: Hedef değişken
X2: Hedef değişken içerisindeki bit pozisyonu
X3: Kaynak değişken
X4: Kaynak değişken içerisindeki bit pozisyonu

BMOV HXX.YY = HZZ.AA HXX değişkeninde YY bitine, HZZ değişkeninin AA bitlerinin değeri verilir.

Örnek 1 BMOV H2.4 = H7.5

Bu komut  H7 değişkeninin 5. bitini H2 değişkeninin 4. bitine kopyalar.

Örnek 2 SET H200 = 0
BMOV H200.0 = H473.20
JMP H200 == 1 M01

M01 etiketine atlamak için, tahrik ünitesinin referanslanmış olması gerekir 
(H473 STAT. WORD).
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BMOVN / BIT 
MOVE NEGATE

BMOVN komutu ile bir değişkende bulunan bir bit başla bir değişkenin biti üzerine
kopyalanır ve olumsuzlaştırılır. Bir değişkenin bit yeri numaraları 0 ... 31 arasındadır. En
düşük değerli bitin numarası 0'dır.

20.4 İletişim komutları
MOVLNK parametre/veri alışverişi
MOVLNK MOVLNK komutu ile frekans çeviricide ve sistem bus veya RS-485 üzerinden bağlı

olabilecek olan diğer cihazlarda kapsamlı değişikler yapılabilir. İnsanlara ve tesislere
zarar vermemek için, frekans değiştiricide parametre değiştirirken çok dikkat edilmelidir.
Özellikle, gerektiğinde herhangi bir programlama hatasına karşı bir üst seviyede koruma
önlemleri alınmalıdır.
Bu komut seçildiğinde MOVLNK işlem verilerini, değişkenleri veya parametreleri bir kez
bir cihazdan diğerine veya cihaz içinde yazar veya okur.
Parametre yazılması veya okunması indeks adresleri üzerinden gerçekleşir. İlgili indeks
numaraları "Parametre Dizinli Fieldbus Cihaz Profilleri" el kitabından alınabilir. Diğer bir
yöntem de indeks numaralarının SHELL üzerinden gösterilmesidir. Bunun için,
parametreyi işaretleyin ve <Ctrl>+<F1> tuş kombinasyonuna basın.
İki cihaz birbirleriyle SBus veya RS-485 arabirimi üzerinden iletişim kurabilir.
MOVILINK ile bir cihaz içerisinde, bir adet sayacının değişkeni şebeke kesintisinden
etkilenmeden kaydedilebilir. Bunun için MEM komutu ile tüm şebeke kesintisinden
etkilenmeyen alanın kaydedilmesine gerek yoktur. Bir ünite içerisinde işlem verileri
alışverişi için MOVLINK komutu kullanılamaz.
Sisteme MOVILINK üzerinden erişildiğinde, IPOSplus® üzerinden, GETSYS / SETSYS
üzerinden erişilemeyen frekans çeviricinin kendi değerleri de yazılabilir / okunabilir. Bu
sayede frekans çevirici, örneğin başlangıç durumuna getirme bölümünde, kendi kendine
parametre belirleyebilir.

Komutun yapısı
Mxxx BMOVN HX1.X2 = 
HX3.X4

Mxxx: Etiket (opsiyonel)
X1: Hedef değişken
X2: Hedef değişken içerisindeki bit pozisyonu
X3: Kaynak değişken
X4: Kaynak değişken içerisindeki bit pozisyonu

BMOVN HXX.YY = HZZ.AA HXX değişkeninde YY bitine, HZZ değişkeninin olumsuzlaştırılmış AA 
bitlerinin değeri verilir.

Örnek 1 BMOVN H2.4 = H7.5

Bu komut  H7 değişkeninin olumsuzlaştırılmış 5. bitini H2 değişkeninin 
4. bitine kopyalar.

Örnek 1 SET H200 = 0
BMOV H200.0 = H473.20
JMP H200 == 1 M01

M01 etiketine atlamak için, tahrik ünitesinin henüz referans hareket 
gerçekleştirmemiş olması gerekir (H473 STAT. WORD).
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Bir komut seçilmeden önce, komutun kullandığı değişkenler başlangıç durumuna
getirilmelidir (komut yapısı). Komut yapısının başlangıcı komuta bağımsız bir değişken
olarak verilir. Veri yapısında okunacak veya yazılacak veriler bulunur.
İletişim parametreleri vericide (master) ve alıcıda (slave) ayarlanmalıdır. MOVILINK
komutu sadece vericide (master) seçilir.
İşlem verileri MOVIDRIVE® ile MOVIMOT® arasında sadece RS-485 üzerinden
değiştirilebilir. Bu durumda MOVIDRIVE® daima verici ve MOVIMOT® daima alıcı
cihazdır.

Komut yapısı

Özellikler RS-485 SBus
Bus çalışma süresi 30 ms 10 msn (5 msn, sadece PD)
Verici – Alıcı evet evet
Çoklu vericiler1)

1) Bağlı olan birden fazla cihaz iletişime başlayabilir

hayır evet
MOVIMOT® ile iletişim evet (sadece PD, MOVIMOT® 

alıcıdır)
hayır

Not Xterminal arabirimi 
kullanılmamalıdır

SBus'ın her iki ucunda bus sonlandırma 
dirençleri bulunmalıdır

H+0 Bus tipi (arabirim)
0 = rezerve edilmiştir
1 = TERMINAL arabirimi (RS-485#1)

USS21A (TERMINAL) kullanılmamalıdır!
2 = S1 arabirimi (RS-485#2), örn. MOVIMOT® kontrolü için
3 = rezerve edilmiştir
4 = rezerve edilmiştir
5 = SBus, örn. eksenler arası iletişim için 

MOVIDRIVE® / MOVIDRIVE®compact için
H+1 Adreslenecek hedef cihazın adresi / adreslenecek hedef cihazların grup adresi 

(alıcılar)
Aşağıdaki üç adres özellikle dikkate alınmalıdır:
H+1 = 253 Frekans çeviricinin kendi adresi
H+1 = 254 Ayarlanmış olan adrese (P810) bağlı olmadan sadece bir alıcı ile "noktalar arası bağlantı" 

mümkündür. Alıcının verileri okunabilir ve yazılabilir.
H+1 = 255 "Broadcast", Ayarlanmış olan adreslerinden (P810) bağımsız olarak tüm alıcıların aynı anda 

adreslenmesidir. Alıcının verileri sadece yazılabilir.
MOVLNK komutu ile bir SBus grup adresi adreslendiğinde, grup adresi, örn. 43, Offset 100'e eklenmelidir. 
Yani, H+1 değişkeninin değerine, komut yapısında 143 değeri yazılmalıdır.
H+2 Veri aktarımı için işlem verilerinin (PD) ve parametre kanallarının (PARAM) belirtilmesi

128 = PARAM + 1PD
129 = 1PD
130 = PARAM + 2PD
131 = 2PD
132 = PARAM + 3PD
133 = 3PD
134 = PARAM (PD'siz)

H+3 İletişim servisleri
1 = Okuma
2 = Uçucu olmayan belleğe kayıtla yazma
3 = Belleğe kaydetmeden yazma
Uyarı: EEPROM için izin verilen maksimum yazma çevrimi sayısının (MOVIDRIVE® A: 
100 000 çevrim) aşılmamasından uygulayıcı sorumludur.

H+4 Yazılması veya okunması istenen parametrenin veya değişkenin indeks numarası 
(parametre dizininde bakınız)
(parametre kanalı kullanıldığında anlamı vardır)
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Veri yapısı

Komutun yapısı

Vericideki (master) parametre ayarları
RS-485 üzerinden adresleme: Ayar gerekmez.
SBus üzerinden adresleme:

Alıcıdaki parametre ayarları
Parametre kanalı üzerinden veri aktarılması
RS-485 üzerinden adresleme (P810 ... P812)

H+5 Okunan verilerin saklandığı veya yazılacak verilerin alındığı H' değişkeninin numarası. 
(H' için veri yapısı ileride ayrıntılı olarak açıklanmaktadır)
İpucu: Bir parametre indeksinin Shell'de görünebilmesi için, imlecin parametre veri giriş 
alanında bulunması ve Ctrl F1 tuşlarına basılması gerekir. Değişken için indeks değişken 
numarası + 11000'dir (örn. H13'ün indeksi 11013).

H+6 MOVLNK komutunu yerine getirdikten sonraki durum. Aktarım TAMAM: Sıfır; iletişim 
hatalı ise, hata kodunun numarası. "Seri İletişim" veya "Parametre Dizinli Cihaz Profili" el 
kitaplarındaki "Dönüş Kodları Parametre Ayarları" bölümüne bakınız.

H'+0 Parametre write servisleri için gerekli tüm verileri içerir (H+3'teki 2 ve 3 ayarlarına bakın)
H'+1 Bir parametre servisi tarafından okunacak verileri içerir (H +3 'teki 1 ayarına bakın)

Sadece işlem verisi alışverişi (PD)
H'+2
H'+3
H'+4
H'+5
H'+6
H'+7

İşlem verileri alışverişinin PO1 verileri
İşlem verileri alışverişinin PO2 verileri
İşlem verileri alışverişinin PO3 verileri
İşlem verileri alışverişinin PI1 verileri
İşlem verileri alışverişinin PI2 verileri
İşlem verileri alışverişinin PI3 verileri

Komutun yapısı
Mxxx MOVLNK X1

Mxxx: Etiket (opsiyonel)
X1: Komut yapısının başlangıç değişkeni

MOVLNK HXX MOVLNK komutu, HXX değişkeninde başlayan komut yapısı verileri ile 
yerine getirilir.

Parametreler Adres Açıklama
P816 Baud hızı bus kablosunun uzunluğuna bağlıdır ve hem vericide ve hem de 

alıcıda aynı olmalıdır

Parametreler Adres Açıklama
P810 0 ... 99 Teker teker adresleme (verici adresi)
P811 101 ... 199 Grup adreslemede (multi cast), aynı grup adresine sahip tüm alıcılara verici 

tarafından aynı anda yazılabilir.
P812 Timeout süresi denetimi, sadece çevrimsel veri aktarımında anlamlıdır 

(0 msn veya  650 ms ayarlandığında devre dışı bırakılır)
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SBus üzerinden adresleme, MOVIDRIVE® B'de P88_ ve P89_  /  MOVIDRIVE® A'da
P813 ... ve P816

Fiziksel olarak bağlanmış olan ilk ve son katılımcılara SBus sonlandırma dirençleri
açılmalı veya yoksa, bağlanmalıdır.
MOVLNK bekleyen bir komuttur. Bir sonraki komutun yerine getirilebilmesi için,
MOVLNK komutunun tamamlanması gerekmektedir.
İki veya daha fazla MOVLNK komutunun çevrimsel olarak seçilmesi isteniyorsa, bu
işlem bir Görev içerisinde yapılmalıdır. Bu normal durumlarda MOVIDRIVE® B'de
Görev 2 veya Görev 3 ile yapılır.

İşlem veri kanalı üzerinden veri alışverişi
İşlem verileri aktarımı için, yukarıdaki tablolara bakılarak seri iletişim ayarı yapılmalıdır
(RS-485 / SBus üzerinden veri alışverişi). İşlem verilerini etkin bir şekilde kullanmak için,
şu ayarlar da gereklidir:

Parametreler Adres Açıklama
P881 / P891 
P813

0 ... 63 Teker teker adreslemede (verici adresi) (SBus'daki multi-master opsiyonu 
kullanıldığında, yani birden fazla frekans çevirici aynı anda MOVLNK 
komutları gönderdiğinde, en düşük hedef adresine (P813) sahip olan iletişim 
servisinin önceliği en yüksektir).

P882 / P892 
P814

0 ... 631)

1) Grup adresi verildiğinde, hedef adresin giriş değeri 100 artırılmalıdır.

Grup adreslemede (multi cast), aynı grup adresine sahip tüm alıcılara verici 
tarafından aynı anda yazılabilir.

P883 / P893 
P815

Timeout süresi denetimi (0 msn veya 650 ms ayarlandığında devre dışı 
bırakılır)

P884 / P894 
P816

Baud hızı bus kablosunun uzunluğuna bağlıdır ve hem vericide ve hem de 
alıcıda aynı olmalıdır

P886 ... P888 / 
P896 ... P898 
P817... P819

MOVLNK komutu ile ilgili olarak anlamsızdır

Parametreler Açıklama
P100 İstenen değer kaynağı "RS-485" veya "SBus" olarak ayarlanmalıdır (sadece istenen 

değerlerin işlem verileri iletişimi üzerinden yapılması isteniyorsa)
P101 "RS-485" veya "SBus" üzerinden kontrol kaynağı ayarlanmalıdır
P870...876 İşlem verileri tanımlanması ("Fieldbus Cihaz Profili" el kitabındaki ayrıntılı açıklamaya 

bakınız).

MOVLNK komutu kullanılırken sabit olarak belleğe kaydedilebilen değişkenler (H0 ...
H127) ile tüm parametrelerin iletişim servisi = 2 ile çevrimsel olarak uçucu
yazılamadığına dikkat edilmelidir. Kullanılan depolama ortamı EEPROM 105 kayıt işlemi
ile sınırlıdır.
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Örnek 1 Bir "cihaz dahili" parametrenin okunması (analog giriş AI1)
Aşağıdaki IPOSplus® programı ve parametre ayarları ile indeks numarası 8331 olan
P020 gösterge parametresinin okunması ve H011 değişkenine yazılması isteniyor.
Değişkenin yapısı burada değişken editörü penceresine girildi. Değişken yapısının SET
komutları ile programda hazırlanması da mümkündür.

H0 Bus type 5 = SBus (anlamsız)
H1 Address 253 = kendi adresi
H2 Frame type 134 = sadece param.
H3 Service 1 = Okuma
H4 Index 8331 = PO20'nin indeksi
H5 D-Pointer 10 = Veri göstergesi değeri H10
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Örnek 2 Eksenler arası iletişim: SBus üzerinden başka bir frekans çevirici değişkenlerinin
okunması
Alıcı ekseninde H005 değişkeninin değeri okunur ve vericide H010 değişkenine yazılır.
Bunun için 2 frekans çevirici SBus üzerinden birbirlerine bağlanmalı ve sonlandırma
dirençleri aktive edilmelidir (DIP anahtar S12 üzerinden).
Yukarıdaki ayarlar: Verici (master) /aşağıda: alıcı (slave)

Resim 76: Master ve slave ayarları

H0 Bus type 5 = SBus
H1 Address 2 = Alıcının (slave) SBus adresi 
H2 Frame type 134 = sadece param.
H3 Service 1 = Okuma
H4 Index 11005 = H5'in indeksi
H5 D-Pointer 9 = Veri göstergesi değeri H9
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Örnek 3 Bir MOVIMOT® cihazın RS-485 ve 3PD ile kontrol edilmesi
MOVIMOT® cihazı MOVIMOT® işletme kılavuzuna göre devreye alın.
MOVIMOT® ile sadece RS-485 üzerinden iletişim kurulabilir. Kontrol sadece, 2PD veya
3 PD'li (min. kontrol kelimesi ve hız) işlem veri kanalı üzerinden mümkündür.
Aşağıdaki sörnekte MOVIMOT® cihaz 3 işlem çıkış verisi üzerinden (kontrol kelimesi 1,
hız ve rampa) kontrol edilmektedir. Bunun için değerler H012 ... H014 değişkenlerine
kaydedilmelidir.

H0 Bus type 2 = RS-485
H1 Address 1 = Alıcının (MOVIMOT®) RS-485 adresi
H2 Frame type 133 = 3PD
H3 Service 3 = Belleğe kaydetmeden yazma
H4 Index 0 = PD'de anlamsız
H5 D-Pointer 12 = Veri göstergesi değeri H12
H12 6 = PO1 kontrol kelimesi
H13 50 = PO2 yüzde olarak hız
H14 50 = PO3 yüzde olarak rampa

Çevrimsel olmayan iletişim MOVIMOT® cihazda Timeout denetimini kapatır. İletişimin
arka planda çevrimsel timeout denetimi için (programın çalışma süresinden bağımsız
olarak) MQx'te  _MovComm komutu kullanılabilir ve kullanılması özellikle önerilir.
_MovCommOn ile çevrimsel iletişim başladıktan sonra, sadece 253 adresine (dahili)
_MoviLink komutu mümkündür, _MoviLink komutu ile artık MOVIMOT® 'a erişilemez.
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MOVCOM Bu komut MOVIDRIVE® cihazda kullanılamaz, sadece MQx'te kullanılabilir. Her iki
MovComm komutu ile MQx ve 8 adete kadar 8 MOVIMOT® cihaz arasında MOVILINK
profilli RS-485-arabirimi üzerinden veri alışverişi mümkündür. 

MOVCOM üzerinden veri aktarımı
Her iki MovComm komutu ile MQx ve tipik olarak 4 adete kadar 4 MOVIMOT® cihaz
arasında MOVILINK profilli RS-485-arabirimi üzerinden veri alışverişi mümkündür.
_MovCommDef ile MOVIMOT® cihaza bir iletişim bağlantısı kurulup, cihaz adresi gibi
parametreler ayarlanabilir. _MovCommOn ile de çevrimsel iletişim başlatılır. Daha sonra
da çevrimsel iletişim, IPOSplus® programının güncel olarak hangi komutu yerine
getirdiğinden bağımsız olarak arka planda devam eder. Aktarılan işlem verilerinin
kopyası IPOSplus® değişkenlerine kaydedilir ve oradan okunup yazılabilir. IPOSplus®

programı durduğunda, çevrimsel iletişim de durur.
Burada en fazla 8 iletişim bağlantısına izin verilir. İletişim bağlantısı sayısının RS-485
bus çevrimi süresine  ve dolaylı olarak da MOVIMOT® cihazın yanıt süresine etkisinin
çok fazla olduğuna dikkat edilmelidir. Her iletişim bağlantısı veya katılımcı için yakl.
20 msn bus çevrim süresi hesaplanmalıdır. Her katılımcı için mümkün olan 20 msn bus
çevrim süresine erişebilmek için, RS-485'in kablolanması kusursuz olmalıdır.
Çevrimsel iletişim esnasında bir zamanaşımı hatası oluştuğunda, Hata 91 "Gateway
Sysfault" verilir. MOVIMOT® geribeslemesi bu hata mesajını resetler.
Komutun yerine getirilebilmesi için gerekli tüm bilgiler uygulama programı tarafından,
değişken aralığındaki bir veri yapısına kaydedilmelidir. Bu değişken yapısının başlangıcı
komuta bağımsız bir değişken olarak verilir. Bu değişken compiler programında
MOVCOM Değişken adı; ile tanımlanır ve aşağıda verilen yapıya sahiptir:
H+0 Bus tipi (arabirim)

ML_BT_S1: S1 (RS-485 #2"
H+1 Adresi belirlenecek MOVIMOT® için tek adres veya grup adresi

0 ... 99 Teker teker adresleme
100 ... 199 Grup adresi
255 Broadcast

H+2 Aktarmak için işlem verilerinin girilmesi
3 = 2 işlem veri kelimesi, çevrimsel değil (MOVIMOT® için)
5 = 3 işlem veri kelimesi, çevrimsel değil (MOVIMOT® için)

H+3 İşlem verilerinin saklandığı veya yazılacak verilerin alındığı H' değişkeninin numarası. 
(H' için veri yapısı ileride ayrıntılı olarak açıklanmaktadır)

H+4 Parametre verilerinin saklandığı veya yazılacak verilerin alındığı H' değişkeninin 
numarası. 
MOVIMOT® tarafından desteklenmez.
A
İ

P6..

P60.

P600
El Kitabı – IPOSplus®



20Assembler – Komutlar
İletişim komutları
İşlem verilerinin 
değişken yapısı

İşlem verileri MOVILINK'e göre kodlanmıştır.

Parametre 
verilerinin 
değişken yapısı

Parametre ayarlanırken aşağıdaki yöntem kullanılmalıdır:
1. Servis, indeks ve veri kaydı
2. StartPar 1'e ayarlanarak parametre ayarının başlatılması
3. komutun tamamlanması beklenir, sona erdiği StartPar da 0 ile gösterilir
4. ParaResult değerlendirilir. Bir hata varsa, veri değeri geçersizdir. Hata yoksa, servis

başarı ile tamamlandı demektir.

H' için veri yapısı:
H'+0 Bağlantıda oluşan hata kodunu veya, hata yoksa, sıfır içerir. 0x05000002 ile bağlantıdaki bir 

time-out gösterilir.
H'+1
H'+2
H'+3
H'+4
H'+5
H'+6

İşlem verileri alışverişinin PO1 verileri
İşlem verileri alışverişinin PI1 verileri
İşlem verileri alışverişinin PO2 verileri
İşlem verileri alışverişinin PI2 verileri
İşlem verileri alışverişinin PO3 verileri
İşlem verileri alışverişinin PI3 verileri

H+0 Bir parametre servis uygulandıktan sonra oluşan hata kodunu veya, hata yoksa, sıfır içerir. 
Hatalar MOVILINK'e göre kodlanmıştır.

H+1 0: eylem yok veya parametre verisi aktarımı tamamlandı.
1: Parametre verisi aktarımının başlaması

H+2 ML_S_RD: Okuma servisi
ML_S_WR: Uçucu olmayan belleğe kayıtla yazma
ML_S_WRV: Belleğe kaydetmeden yazma

H+3 Değiştirilecek veya okunacak parametrenin indeks numarası
H+4 Read servisinden sonra okunan veriler. Bir Write servisinde yazılacak veriler.
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Program örneği

MOVON Bu komut MOVIDRIVE® cihazda kullanılamaz.
Bu komutla çevrimsel iletişim başlatılır. MovCommDef üzerinden kurulmuş olan iletişim
ilişkileri etkinleşir. Buradan itibaren, artık MovCommDef veya bir MOVILINK komutu
kullanılmasına izin verilmez. Sadece Adres 253'te (dahili) MOVILINK komutu
kullanılmasına izin verilmektedir.

SCOM
Bir SCOM komutu (SystembusCOMmunication) ile sistem bus üzerinden 2 adete kadar
değişken (8 bayt) aktarılabilir. SCOM komutu aktarılacak nesneleri başlangıç durumuna
getirir ve nesnelerin çevrimsel veya çevrimsel olmayan bir şekilde gönderip veya
alınacağını tespit eder. Son iki durumda aktarım işlemi ayrıca, SCOMON ile
başlatılmalıdır.
Veri alışverişi sadece sistem bus üzerinden mümkündür ve değişkenlerin içeriklerini
aktarır. Frekans çevirici içerisinde bir veri alışverişi mümkün değildir. Burada bir SEW
protokolü (MOVILINK) yerine bir standart CAN mesajı (11-Bit-Identifier) kullanılarak,
yabancı firma cihazları ile de iletişim kurulabilir (bkz."MOVIDRIVE® Seri İletişim" el
kitabı).
Her cihaz, consumer-producer prensibine göre aynı zamanda bir veya birden fazla
cihaza nesne gönderebilir ve bir veya birden fazla cihazdan nesne alabilir.
Bir mesajın bus süresi Â 2 msn'dir ve değer ayarlanmış olan baud hızına bağlıdır.
MOVIMOT® veya fieldbus arabirimi MQx ile iletişim mümkün değildir.
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Komutun yapısı

Nesne yapısı ilk argüman X1'e bağlıdır.

Örnek SCOM TRANSMIT CYCLIC, H0

Bu komut çevrimsel bir aktarım başlatır, nesne yapısı H0 ile başlar.
SCOM TRANSMIT ACYCLIC, H10

Bu komut bir kez çevrimsel olmayan bir aktarım başlatır, nesne yapısı H10 ile başlar.
SCOM RECEIVE, H50

Bu komut veri alımı başlatır, nesne yapısı H50 ile başlar.

Cihaz [1] 1100 numaralı nesneyi çevrimsel ve çevrimsel olmayarak gönderir.
Verileri cihaz [2] alır. Cihaz [3] verileri dikkate almaz, fakat 1102 nesne numaralı verileri
bekler.

Komutun yapısı
Mxxx SCOM X1, X2

Mxxx: Etiket (opsiyonel)
X1: TRANSMIT CYCLIC: çevrimsel olarak gönder

RECEIVE: Al
TRANSMIT ACYCLIC: çevrimsel olmayarak gönder

X2 Hxx = İletişim ve kullanıcı verilerinin nesne yapılarının  
başlangıcı

SCOM RECEIVE, H0

+ SCOMON

H0 = 1100

SCOM

SCOM RECEIVE, H0

+ SCOMON

H0 = 1102

SCOM TRANSMIT CYCLIC, H0

+ SCOMON

or

SCOM TRANSMIT ACYCLIC, H0

H0 = 1100

[1]

[2]

[3]
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Verici ve alıcı ayarları

TRANSMIT CYCLIC
Bu argüman, "SCOMON" komutu ile kullanıcı verileri çevrimsel olarak gönderilen bir veri
nesnesini başlangıç durumuna getirir. SCOM TRANSMIT CYCLIC H komutunun H
değişkeni ile iletişim ve kullanıcı verilerinin başlangıcı tanımlanır.
Bir kez başlatılan çevrimsel veri aktarımı, IPOSplus® programının güncel komut yerine
getirmesinden bağımsız olarak, arka planda devam eder. Program durduğunda, veri
aktarımı da sona erer. Veri nesnesi sadece, IPOSplus® programı yeniden başlatıldıktan
sonra kabul edilir (F5 A/P-STOP / F9 P-Start, ya da şebeke (24 V destek modu) kapat
ve tekrar aça)
Her SCOM TRANSMIT... komutu ile maksimum bir veri nesnesi ayarlanabilir. Daha
fazla veri nesnesi ayarlanmak isteniyorsa, başka SCOM TRANSMIT komutları
kullanılmalıdır. Birden fazla SCOM TRANSMIT komutundan sonra, bir SCOMON
komutu gereklidir. İlk SCOMON komutundan sonra, başka SCOM TRANSMIT komutları
kabul edilmez.
Ayarlanabilecek nesne sayısı çevrim süresine bağlıdır (1..9 msn'de maks. 5 nesne,
10...65530 msn'de maks. 10 nesne ve böylece toplam 15 nesne)

Verici Alıcı
IPOSplus® programı ve komutlar:

– SCOM TRANSMIT CYCLIC H 
SCOMON ve/veya

– SCOM TRANSMIT ACYCLIC H
• İletişim parametrelerin değişkenler 

üzerinden ayarlanması

IPOSplus® programı ve komut:
– SCOM RECEIVE H SCOMON

• İletişim parametrelerin değişkenler üzerinden ayarlanması
• Zamanaşımı denetimi P817

SBus baud hızı (P816 / P884 / P894), alıcı ve vericide değişmez.
Fiziksel olarak ilk ve son katılımcıda:
S12 ile bus sonlandırma dirençlerini ayarlayın.

Nesne numarası seçilirken aşağıdaki kurallara uyulmalıdır:
1. Tüm SBus ağında bir nesne numarası sadece 1 kez gönderime hazırlanabilir.
2. Bir nesne numarası bir cihaz içinde sadece 1 kez verilebilir, ya 1 kez göndermek için

ve ya 1 kez almak için.

1. ve 2. maddelerde ayrıca, cihazın belleniminde bazı nesne numaralarının otomatik olarak rezerve 
edildiğine dikkat edilmelidir.
• P885 / P895 (MOVIDRIVE® A'da P817) parametrelerindeki nesne numarası SBus senkronizasyonu 

için kaydedilen nesne numarası.
• P881 / P891 (MOVIDRIVE® A'da P813) parametresindeki SBus adresine ve P882 / P892 

(MOVIDRIVE® A'da P814) parametresindeki SBus grup adresine bağlı olarak MOVILINK profili 
üzerinden iletişim için aşağıdaki nesne numaraları kullanılır:1)

1) MOVIDRIVE® A opsiyon kartı DFC11A üzerinden CAN-Bus'a bağlı ise, SBus adresi DFC11A'daki DIP
anahtardan alınır, SBus grup adresi artık aktif değildir.

– 8 × SBus-Adresi + 3
– 8 × SBus-Adresi + 4
– 8 × SBus-Adresi + 5
– 8 × SBus adresi + 3 + 512
– 8 × SBus adresi + 4 + 512
– 8 × SBus grup adresi + 6
– 8 × SBus grup adresi + 6 + 512

İşlem çıkış verileri için
İşlem giriş verileri için
senkron işlem çıkış verileri için
Request servisi parametresi
Response servisi parametresi
Grup işlem verileri için
Request grup parametresi için

• CANopen profili (MOVIDRIVE® B için hazırlanıyor) üzerinden iletişim için, DS301'de CANopen 
tarafından tanımlanmış olan nesne numaraları (Identifier) kullanılır.
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Nesne yapısı

TRANSMIT 
ACYCLIC

Bu argüman, kullanıcı verileri bir defa gönderilen bir veri nesnesini başlangıç durumuna
getirir. SCOM TRANSMIT ACYCLIC H komutunun H değişkeni ile iletişim ve kullanıcı
verilerinin başlangıcı tanımlanır. Bir SCOMON komutu gerekmez.
Birden fazla değişken göndermek için SCOM TRANSMIT ACYCLIC H komutu
kullanılabilir. Bunun için, komut  seçilmeden önce her seferinde IPOSplus®

programındaki değişken göstergesi (H+2) ilgili ayara getirilmelidir.

H+0 Nesne no (CAN-Bus-ID): Nesne numarası veri nesnesini adreslemek için gereklidir. Bir bus 
sisteminde her nesne numarası sadece bir kez kullanılabilir. Veri alışverişi için vericinin 
(TRANSMIT) ve alıcının (RECEIVE) nesne numaraları aynı olmalıdır. SBus üzerinden ayrıca 
kullanılan MOVLNK komutları ile bir veri karmaşası oluşmasını önlemek için, nesne 
numaraları > 1024 ... 2048 olmalıdır.

H+1 Çevrim süresi [msn], verilerin yeniden gönderilmesi gereken zaman aralığını belirtir.
1, 2 ... 9
10, 20 ... 65530
Burada bir 0 değeri dönüş kodunda bir hata mesajı verilmesine sebep olur.

H+2 Offset [msn], birden fazla SCOM TRANSMIT... komutu kullanıldığında, bus yükünün 
dağıtılmasını sağlar.

Geçerli ofset süreleri.
0, 1, 2 ... Çevrim süresi < 10 msn için 65534
0, 10, 20 ... Çevrim süresi Ã 10 msn için 65530

H+3 Veri biçimi ve veri baytı adeti
Bit Değer Fonksiyon
0...3 0...8 Veri baytı sayısı
4...7 0 rezerve edilmiştir
8 0...1 0 = MOTOROLA biçimi

1 = INTEL biçimi
Vericideki ve alıcıdaki biçimler aynı olmalıdır!

9...31 0 rezerve edilmiştir
H+4 Gönderilen verilerin başladığı H' değişkeninin numarası.
H+5 SCOM komutunun sonucu (Return Code)

0 Boş bus kapasitesi (%) (frekans çeviricinin hesaplanmış değeri
-1 Yanlış çevrim süresi
-2 Çok fazla obje hazırlandı
-3 Bus’ra aşırı yüklenme
Slaveler arasında daha fazla veri aktarımı gerçekleştiğinde, hesaplanan toplam bus kapasite 
kullanımının en fazla % 70 olmasına dikkat edilmelidir.
Bus kullanım kapasitesi aşağıdaki formüle göre bit/saniye olarak hesaplanır:
Mesaj sayısı × Bit/Mesaj × 1/Çevrim süresi
örn. 1 msn aralıkla 100 bitlik 2 mesaj = 200000 Bit/sn = 200 kBaud
Seçilen bus hızına bağlı olarak bus yükü yüzdesi hesaplanır.
örn. 200 kBaud / 500 kBaud = % 40 < % 70

t

tcycle toffset

[1] [2] [1] [2]
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Nesne yapısı

RECEIVE Bu argüman ile, çevrimsel veya çevrimsel olmayarak alınan verileri içeren bir veri
nesnesi başlangıç durumuna getirilir. SCOM RECEIVE komutunun argümanındaki
değişkende, alınan verilerin kaydedilmeye başlanacağı değişken numarası bulunur.
Veri okumaya SCOM komutu ile başlanmalıdır. Bir kez başlatılan veri okunması,
IPOSplus® programının güncel komut yerine getirmesinden bağımsız olarak, arka
planda devam eder. İlk SCOMON komutundan sonra, başka SCOM RECEIVE
komutları kabul edilmez. Veri nesnesi sadece, IPOSplus® programı yeniden
başlatıldıktan sonra kabul edilir (F5 A/P-STOP / F9 P-Start, ya da şebeke (24 V destek
modu) kapat ve tekrar aça)
Veri okunması için maks. 32 veri nesnesi hazırlanabilir.

H+0 Nesne no (CAN-Bus-ID): Nesne numarası veri nesnesini adreslemek için gereklidir. Bir bus 
sisteminde her nesne numarası sadece bir kez kullanılabilir. Veri alışverişi için vericinin 
(TRANSMIT) ve alıcının (RECEIVE) nesne numaraları aynı olmalıdır. SBus üzerinden ayrıca 
kullanılan MOVLNK komutları ile bir veri karmaşası oluşmasını önlemek için, nesne 
numaraları > 1024 ... 2048 olarak ayarlanmalıdır.

H+1 Veri biçimi ve veri baytı adeti
Bit Değer Fonksiyon
0...3 0...8 Veri baytı sayısı
4...7 0 rezerve edilmiştir
8 0...1 0 = MOTOROLA biçimi

1 = INTEL biçimi
Vericideki ve alıcıdaki biçimler aynı olmalıdır!

9...31 0 rezerve edilmiştir
H+2 Gönderilen verilerin başladığı H' değişkeninin numarası.
H+3 Gönder komutunun durumu

0 Hazır
1 Gönderiyor
2 Başarı ile gönderildi
3 Gönderme hatası

IPOSplus® programı mesaj gönderilene kadar bu komutta bekler. Başka bir katılımcı
bağlı değilse, mesaj gönderilemez. Bekleme durumu sadece, bir denetim ile, örneğin
başka bir görev üzerinden, sona erdirilebilir.
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Nesne yapısı

Örnek 1 İki değişken değerinin (H008 ve H009) SCOM komutu ile, vericiden alıcıya H005 ve
H006 değişkenlerine çevrimsel olarak aktarılması.
Verici ayarı

Bir değişkenin uzunluğu = 4 bayt. Böylece 8 baytlık veri uzunluğunda arka arkaya iki
değişken gönderilir.

H+0 Nesne numarası: Nesne numarası veri nesnesini adreslemek için gereklidir. Veri alışverişi 
için vericinin (TRANSMIT) ve alıcının (RECEIVE) nesne numaraları aynı olmalıdır. 

H+1 Veri biçimi ve veri baytı adeti
Bit Değer Fonksiyon
0...3 0...8 Veri baytı sayısı
4...7 0 rezerve edilmiştir
8 0...1 0 = MOTOROLA biçimi

1 = INTEL biçimi
Vericideki ve alıcıdaki biçimler aynı olmalıdır!

9...31 0 rezerve edilmiştir
H+2 Alınan H' verilerinin yerleştirilmeye başlandığı değişkenin numarası.

MOTOROLA ve INTEL kullanıcı veri biçimleri arasındaki farklar:
MOTOROLA biçimi INTEL biçimi

CAN Data Byte 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7
Değişken H'+1 H' H' H'+1
Değişken baytı 3 2 1 0 3 2 1 0 0 1 2 3 0 1 2 3

SCOM komutunu kullanırken, sabit belleğe yazılabilen değişkenler de (H0...127) dahil
olmak üzere tüm parametrelerin uçucu belleğe yazıldıklarına dikkat edin.

H0 Objectno. 1025 = isteğe göre seçilebilir
H1 Cycletime 10 = 10 msn
H2 Timeoffset 0 = Ofset yok
H3 Len 8 = Değişken uzunluğu 8 bayt
H4 D-Pointer 8 = Veri göstergesi değeri H8
H5 Returncode 96
H8 11111 = gönderilen değer
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Alıcı ayarı

SCOMON Systembus Communication On
Bu komut veri alımını veya daha önce tanımlanmış olan veri nesnelerin çevrimsel olarak
gönderilmesini başlatır.
Veri nesneleri SCOM komutu ve RECEIVE (veri alma) veya TRANSMIT CYCLIC
(çevrimsel veri gönderme) üzerinden başlangıç durumuna getirilir.
MOVIDRIVE® B'de SCOMST ile değiştirilen bu komut, geriye doğru uyumludur, fakat
MOVIDRIVE® B'de de kullanılmaya devam edilebilir.

Komutun yapısı

H0 Objectno. 1025 = isteğe göre seçilebilir
H1 Len 8 = Değişken uzunluğu 8 bayt
H2 D-Pointer 5 = Veri göstergesi değeri H5
H5 11111 = gönderilen değer

MOVIDRIVE® B / ISYNC veya SBus üzerinden CAM
Senkronizasyon yöntemi (Sync-ID) A cihazına göre değiştirildi. MOVIDRIVE® A'nın
aksine, MOVIDRIVE® B'de mutlaka master cihazın IPOSplus® programında önce
gerçek pozisyonun ve daha sonra da SCOM() ile Sync-Objekt başlangıç durumuna
getirilmelidir.

Komutun yapısı
Mxxx SCOMON

Mxxx: Etiket (opsiyonel)
A
İ

P6..

P60.

P600
El Kitabı – IPOSplus®



20Assembler – Komutlar
İletişim komutları
SCOMST Bu komut SBus 1 veya SBus 2 üzerinden önceden belirlenen veri nesnelerinin çevrimsel
olarak gönderilmesini ve veri alımını başlatır veya durdurur. Veri nesneleri TRANSMIT
CYCLIC oder RECEIVE argümanları ile SCOM işlevi üzerinden başlangıç durumuna
getirilir. Bu komut MOVIDRIVE® B'den itibaren mevcuttur ve aşağıdaki değerleri alabilir:

Komutun yapısı

Argüman Anlamı

START ALL SBus 1 ve SBus 2'den senkron olarak çevrimsel iletişim başlatır

STOP ALL SBus 1 ve SBus 2'den senkron olarak çevrimsel iletişimi durdurur

START1 SBus 1'den çevrimsel iletişim başlatır

STOP1 SBus 1'den çevrimsel iletişimi durdurur

START2 SBus 2'den çevrimsel iletişim başlatır

STOP2 SBus 2'den çevrimsel iletişimi durdurur

Komutun yapısı
Mxxx SCOMST X1

Mxxx: Etiket (opsiyonel)
X1: Argüman
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20.5 Pozisyonlandırma komutları
GO0 Referans 
hareket
GO0 GO0 komutu ile bir referans hareket yerine getirilir veya bir mutlak değer enkoderi

ayarlanır. Burada işletme durumu ve 7 parçalı gösterge "A"dan (teknoloji opsiyonu)
"c"ye (referans hareket) geçer. Çalışma modu P700 değişmez.

Komutun yapısı

Referans hareketin davranışı GO0 komutunun argümanı ve  P900 ... P903 değişkenleri
tarafından belirlenir.
Bu argüman  3 karakteristik özelliğin (C/U; W/NW; ZP/CAM) bir kombinasyonudur,
buradan 8 seçenek elde edilir. Argüman RESET edilerek başlanmış olan bir referans
hareket durdurulabilir.

Parametre ayarları

Komutun yapısı
Mxxx GO0 X1

Mxxx: Etiket (opsiyonel)
X1: Referans hareket tipi

C (conditional) Sadece henüz referanslanmadı ise referanslanır (yani, H473, Bit 20 = 0).
U (unconditional) Daima referanslanır
W (wait) Eksen referanslanana kadar bekler. Bu görevde bu bekleme süresinde 

başka komut yerine getirilmez.
NW (non-wait) Referanslama esnasında, bir sonraki komut yerine getirilir (önerilir).
ZP (zero pulse) Enkoder sinyalinin sıfır darbesine referanslanır (903 = 0 ya da P903 = 5 ise, 

anlamsızdır).
CAM (reference cam) Referans kamına referanslanır (903 = 0 ya da P903 = 5 ise, anlamsızdır).
RESET Başlamış olan bir referans hareket durdurulur (rampa pozisyonlandırmada 

frenlenir) ve talep resetlenir. Referanslanmış olan eksenlerden birinde 
"Eksene referanslandı" mesajı resetlenir ve "Eksen pozisyonda" mesajı 
verilir.

P60_ Bir referans kamı kullanıldığında, giriş  REFERENCE CAM olarak ayarlanmış olmalıdır. 
P900 Referans ofset (H498'i yazar).
P901 / 
P902

Referans hızlar.

P903 Referans hareket tipi ZP / CAM argümanı ile birlikte referans hareketi sonlandırma koşulunu 
belirler.
Örnek: P903 = 1, GO0 U,W,ZP
Sıfır darbesi referans kama göre değerlendirilir.

P904 GO0'da anlamsız

GO0 komutla bir mutlak değer enkoderi ayarlamak için, daima bir controller enable
gereklidir. Alternatif olarak, bir enkoderi enable yapmadan da ayarlayabilmek için
Hiperface® enkoderde Offset P905 veya SSI enkoderde (DIP) P953 ... P955
parametreleri yazılabilir.
A
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P9210 / P921 parametreleri üzerinden yazılım limit anahtarları ayarlandığında, yazılım
limit anahtarı denetimi, referans hareket tamamlandıktan sonra etkinleşir.
Tahrik ünitesinde bir mutlak değer enkoderi veya Hiperface® enkoder yoksa, bir hata
mesajı verilir ve RESET sonrası referans noktası silinir.

Tip 3 ve 4 ile CAM ayarında, tahrik ünitesinin hemen donanım limit anahtarının yakınına
referanslanıp yerleştirildiği göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle kaldırma düzenli
uygulamalarda ve özellikle altta bir referans noktasında, tahrik ünitesi daha aşağıya
doğru pozisyonlandırılırken en ufak bir hedefi aşmada dahi donanım limit anahtarı
tetiklenebilir.  Aynı tehlike, tutma freni ayrıldığında da mevcuttur.
Bunu önlemenin bir yolu, tahrik ünitesini referans hareketten hemen sonra
referanslamaktır. Bu sayede tahrik ünitesi donanım limit anahtarına yeterli bir mesafede
(yakl. 0,5... 1 motor devri)  pozisyonlandırılabilir.

Bekleyen bir referanslama komutu, "/controller inhibit" ile kesildiğinde, hata kodu 93
(Referans hareket) verilir.
Sinyal tekrar geldiğinde aks artık hareket etmez. IPOSplus® programı bu komutta durur.
Bir reset (dijital giriş, fieldbus, SHELL... gerçekleştirilmelidir). IPOSplus® programı
baştaki ilk komutla başlar.
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Mutlak pozisyonlandırma GOA / Bağıl pozisyonlandırma GOR
Hareket komutunun argümanında hedef pozisyon da bulunur. 

Burada mutlak ve bağıl olmak üzere iki pozisyonlandırma şekli mevcuttur.

Tüm pozsiyonlandırma komutları için parametre ayarları

GOA / GO 
ABSOLUTE

Bu komutla 2. argümanda belirtilen pozisyona mutlak olarak pozisyonlandırılır. X2
argümanı bir sabit, değişken veya dolaylı bir değişken olabilir.
Hareket mesafesi olarak 0 pozisyonuna (makinenin sıfır noktası) göre verilen hedef
pozisyon verilebilir. Bunun sonucunda elde edilen hedef pozisyon H492 sistem
değişkeninde (TARGET POSITION) yansıtılır.
"IPOS pozisyonda" mesajı bir GOA ya da GOR komutu içerisinde güncelleştirilir, yani
bu mesaj doğrudan bir sonraki program satırında sorgulanabilir.

Komutun yapısı

Hedef pozisyon bir değişken tarafından belirtiliyorsa, bu değer sadece artırımlar (4096
artırım / motor devrine göre) olarak verilebilir. Sabitlerin uygulayıcı birimlerinde verilmesi
mümkündür.

Modulo işlevi ile pozisyonlandırıldığında, GOA ve GOR komutları kullanılamaz, hedef
pozisyon doğrudan H454'e yazılır.

Döner tablalar, konveyör bantları veya merdaneli besleyiciler gibi sonsuz bir yönde
dönen akslar, tipik Modulo eksenleridir (bkz. Modulo işlevi P960 ... P963. Böylece bir
aksın mekanik pozisyonu bir H455 gerçek değerine eşittir (koşullar için Modulo işlevinin
tanımlamasına bakınız).

Parametreler Açıklama

P913 / P914 Hareket hızları (programda SETSYS üzerinden değiştirilebilir).

P911 / P912 Pozisyonlandırma rampaları (hızlanmalar) (programda SETSYS ile değiştirilebilir).

P915 / P203 Sarsılmayı etkilemek için kullanılabilecek ön ayarlar.

P933 Sarsıntı sınırlandırma (sadece MOVIDRIVE® B ile mümkündür).

P916 Rampa şekli.

P917 Rampa modu.

Komutun yapısı
Mxxx GOA X1 X2

Mxxx: Etiket (opsiyonel)

X1: NoWait: Tahrik ünitesi hareket halinde iken programa devam 
edilir. Bu sayede hareket esnasında eşzamanlı bir program 
işlenebilir.
Wait: Programa, tahrik ünitesinin gerçek pozisyonu hedef 
pozisyonun P922 pozisyon penceresine erişene kadar ara 
verilir.

X2: K = Hedef pozisyon bir sabit olarak (uygulayıcı biriminde).
H = Hedef pozisyon bir değişken olarak (uygulayıcı biriminde).
[H] = Hedef pozisyonu artırım olarak içeren değişken, 4096 
artırım / motor devrine göre).
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GOR / GO 
RELATIVE

Bu komutla 2. argümanda belirtilen pozisyona bağıl olarak pozisyonlandırılır. X2
argümanı bir sabit, değişken veya dolaylı bir değişken olabilir.
Girilmiş olan hareket mesafesi, tahrik ünitesinin güncel hedef pozisyonuna H492
(TARGET POSITION) eklenir ve burada gösterilir.
"IPOS pozisyonda" mesajı bir GOA ya da GOR komutu içerisinde güncelleştirilir, yani
bu mesaj doğrudan bir sonraki program satırında sorgulanabilir.

Komutun yapısı

Örnek 1 Aşağıdaki örnekte, tahrik ünitesi 0 ve 100 devir pozisyonları arasında hareket ediyor
(program başlığında girilen değerler: pay, payda, birim). Bir pozisyona erişildikten sonra,
5 saniye beklenir.

END komutu yerine getirildikten sonra, IPOSplus® programı otomatik olarak ilk satırla
başlar.

Komutun yapısı
Mxxx GOR X1 X2

Mxxx: Etiket (opsiyonel)

X1: NoWait: Tahrik ünitesi hareket halinde iken programa devam 
edilir. Bu sayede hareket esnasında eşzamanlı bir program 
işlenebilir (önerilir).
Wait: Programa, tahrik ünitesinin gerçek pozisyonu hedef 
pozisyonun P922 pozisyon penceresine erişene kadar ara 
verilir.

X2: K = Hedef pozisyon bir sabit olarak (uygulayıcı biriminde)
H = Hedef pozisyon bir değişken olarak (uygulayıcı biriminde).
[H] = Hedef pozisyonu artırım olarak içeren değişken, 4096 
artırım / motor devrine göre).

1. Referans hareket
2. Sıfıra hareket et
3. 5 sn bekle
4. 100'e hareket et
5. 5 sn bekle

n

3000 min-1

0 100 s [turns]

1

2

3

4

5

El Kitabı – IPOSplus®
P6..

P60.

P600
299



20 ssembler – Komutlar
ozisyonlandırma komutları

300
Örnek 2 Aşağıdaki örnekte, tahrik ünitesi 0 pozisyonu ile 409600 artırım arasında hareket ediyor.
Bir pozisyona erişildikten sonra, 1 saniye beklenir. Pozisyon 40960 geçildiğinde hız
100 d/d'den 3000 d/d'ye yükseltilir. Toplam geri hareket hızı 3000 d/d.

1. Sağa yavaş hareket 100 d/d
2. Sola yavaş hareket 100 d/d
3. Sağa hızlı hareket 3000 d/d
4. Sola hızlı hareket 3000 d/d
5. Referans hareketi
6. Sıfıra hareket
7. 1 sn bekle
8. Hızı düşür
9. Son hedefe hareket et
10. Actpos Mot (H511) 40960'tan az olduğu sürece, güncel satırda kal
11. Hızlı hıza geç
12. Tahrik ünitesi hareket ettiği sürece güncel satırda kal
13. 1 sn bekle

n

3000 min-1

0 409600 s [inc.]

100 min-1

40960

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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Sonsuz pozisyonlandırma
IPOSplus® mutlak hareket aralığı –231 ... 0 ... 231 –1 arasında sınırlıdır. Bağıl hareket
komutu ile herhangi bir hedef pozisyona maksimum 231 hareket mesafesi eklenebilir.
Sonsuz pozisyonlandırmaya örnek olarak bir adım adım çalıştırma programı
gösterilmektedir.
GOR komutu daima bir H492 hedef pozisyonuna göre verilir. Örneğin, bir programda
100 defa GOR 1000 artr. komutu verildiğinde, hedef pozisyon 100 x 1000 artırımdadır.
Bu komut çevrimsel olarak yerine getirildiğinde, istenen pozisyon motorun gerçek
pozisyonundan uzaklaşabilir ve kritik bir 231/2 değerinden sonra hatalı davranışlara
sebep olabilir (tahrik ünitesi ters yöne dönebilir).

0
-1

2
31

-1

-2
31

-2
x

2
x
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20.6 Program komutları
Programdan çıkış END
END END komutu bir IPOSplus® programının metinsel sonunu (mantıksal değil) gösterir. END

bir IPOS komutu değildir, silinemez.

Alt program seçimi CALL
CALL Alt programları seçmek için bir CALL komutu (CALL Mxx) kullanılır. İlgili atlama etiketleri

(Mxx)alt programın ilk komutunun önüne eklenir. Bir alt program daima RETURN
komutu (RET) ile tamamlanır. Bu RETURN komutu ile tekrar CALL komutunun altındaki
satıra geçilir. Daha sonra da sıradaki program satırları işlenir. Alt programları iç içe
yazarak çalıştırmak da mümkündür (maksimum derinlik: 32 katman).

Komutun yapısı

Örnek Ana program tahrik ünitesini 10 artırım sola yerleştiriyor, daha sonra da alt program
(CALL M1) başlıyor. Burada ana cihazın 2 çıkışı ("IPOS-ÇIKIŞI" olarak
programlanmalıdır) 1 sn'ye ayarlanmalıdır. Daha sonra da ana programa dönülür (RET)
vepozisyonlandırma komutu GOR WAIT #10'un yerine getirilmesi beklenir.

Komutun yapısı
Mxxx CALL Myyy

Mxxx: Etiket (opsiyonel)
Myyy = Alt programın başladığı etiket.

Uyarı
Alt programlardan ana programa veya başka bir alt programa atlayarak çıkılmaz. Bir alt
programdan koşullu olarak çıkılması için, bu programın sonuna atlanmalıdır.
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Atlama komutları JMP

JMP / Klemensler Maskede işaretlenmiş olan tüm giriş klemenslerine 1 veya 0 değeri (VE bağlantısı)
verildiğinde, belirtilen etikete atlanır.
0 ... 5 bitleri ana cihazın, 6 ... 13 bitleri de opsiyon kartı (DIO11A) klemenslerini
göstermektedir. Maske, klemens seviyeleri doğrudan giriş penceresine verilerek
oluşturulur.

Komutun yapısı

Örnek JMP HI I 0000000000000011, M03

Giriş klemensleri DI00 ve DI01 giriş klemenslerinin seviyeleri 1 ise, program JMP
komutundan sonra M03 etiketi ile devam eder.
.

Komutun yapısı
Mxxx JMP X1 X2, Myyy

Mxxx: Etiket (opsiyonel)

X1: HI = Maskede işaretlenmiş olan giriş klemensleri 1 seviyesine 
sahipse, atlanır.
LO = Maskede işaretlenmiş olan giriş klemensleri 0 seviyesine 
sahipse, atlanır.

X2: Ixxx ... = Giriş klemensleri maskesi

Myyy: Atlanacak etiket
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JMP / karşılaştırma komutta verilen karşılaştırma gerçek ise, bu JMP komutu belirtilen etikete atlanır.

Komutun yapısı

Komutun yapısı
Mxxx JMP X1 OP X2, Myyy

Mxxx: Etiket (opsiyonel)

X1: Değişken

OP: Operatör: > / >= / < / <= / = / !=

X2: H = Değişken
K = Sabitler
0 = Sıfır (sıfır ile karşılaştırmada sadece = ve != işlemlerine 
izin verilir).

Myyy: Koşul yerine getirildiğinde atlanacak etiket.
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JMP / sistem Karşılaştırma işlemi yerine getirildiğinde, komutta belirtilen etikete atlanır.

Komutun yapısı

Belirtilen sistem değerleri doğrudan bir JMP komutu ile sorgulanabilir. Diğer sistem
değerleri sistem değişkenleri olarak kullanılır veya GETSYS komutu ile okunup
işlenebilirler.

Komutun yapısı
Mxxx JMP X1, Myyy

Mxxx: Etiket (opsiyonel)

X1: UNCONDITIONED: Koşulsuz atlama
N == 0: Hız sıfıra eşit ise atlanır
N != 0: Hız sıfıra eşit değilse atlanır
NOT IN POSITION: pozisyonda değilse atlanır
TP1: Touch probe klemensi DI02'de kenar değiştirdiğinde 
atlanır
NOT TP1: Touch probe klemensi DI02'de kenar 
değişmediğinde atlanır.
TP2: Touch probe klemensi DI03'te kenar değiştiğinde atlanır
NOT TP2: Touch probe klemensi DI03'te kenar 
değişmediğinde atlanır.

Myyy: Koşul yerine getirildiğinde atlanacak etiket.
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Döngü komutları LOOP

LOOPB / LOOP 
BEGIN

Bu komut bir LOOPE komutu ile birlikte bir program döngüsü oluşturur. Döngü sayısı
(> 0) sabit olarak verilir. Bu döngü ilgili LOOPE komutu ile sona erer. İç içe program
döngüleri kullanmak mümkündür.
Döngü sayısının değişken olması isteniyorsa, LOOP komutu yerine bir JMP komutu
kullanılmalı ve her çevrimde kontrol edilmelidir.

Komutun yapısı

LOOPE / LOOP 
END

Bu komut, LOOPB komutu ile başlayan bir program döngüsünün sonunu tanımlar.

Komutun yapısı

Örnek Aşağıdaki örnekte, H0 değişkeninde 5 döngüde 0'dan 5'e yükseltilir. Programa 5 döngü
sonunda yeniden SET H0 = 0 komutu ile başlanır.

Komutun yapısı
Mxxx LOOPB X1

Mxxx: Etiket (opsiyonel)

X1: Döngü sayısı (maksimum 256)

Komutun yapısı
Mxxx LOOPE

Mxxx: Etiket (opsiyonel)

Uyarı
Program döngülerinden kesinlikle bir atlama komutu ile çıkılamaz. Bir program döngüsü
içerisinde ise, alt programlar ve atlama komutları kullanılabilir.
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İşlem yok NOP / açıklama REM / dön RET / TASK / TASK2 / bekle WAIT

NOP / NO 
OPERATION

Bir işlem yapılmaz. Bu komutla, örneğin komut çevrim süresi bazında bekleme
sürelerine erişilebilir. MOVIDRIVE® A'da bu Görev 1'dir, örn. 1 komut/msn.

Komutun yapısı

REM / REMARK REM komutu programa bir açıklama satırı ekler. Açıklama satırları frekans çeviriciye
kaydedilemez. Program bir kez DOWNLOAD edilip sonra yeniden UPLOAD
yapıldığında, tüm açıklama satırları kaybolur.
Açıklama satırları sadece bilgisayardaki program dosyalarına kaydedilebilir.

Komutun yapısı

RET / RETURN RET komutu ile bir alt programı sona erdirir (bkz. CALL komutu) ve ana programa geri
döner. Ana programdaki RET komutu programın başına atlanmasını sağlar.

Komutun yapısı

TASK Bu komut ile Görev 2 ve Görev 3 için başlangıç adresleri tespit edilir ve bunu X1
argümanı (START/ STOP) ile başlatır ve durdurur, yani görevin kontrol kelimesi yazılır.
Şebeke tekrar açıldıktan sonra control word ve başlama adresi sıfırdır (0), yani görev
devre dışıdır.
Bu komut MOVIDRIVE® B'den itibaren mevcuttur.

Komutun yapısı

Örnek TASK TASK2 START M03

Komut verildikten sonra, Görev 2 başlar ve Görev 1'e paralel olarak M03 etiketinden
sonraki ilk komut ile devam edilir.

Komutun yapısı
Mxxx NOP

Mxxx: Etiket (opsiyonel)

Komutun yapısı
REM X1

X1: Herhangi bir karakter sırası

Komutun yapısı
Mxxx RET

Mxxx: Etiket (opsiyonel)

Komutun yapısı
Mxxx TASK X1 Myyy

Mxxx: Etiket (opsiyonel)

X1: TASK2 STOP: Görev 2 durur
TASK2 START: Görev 2 başlar
TASK3 STOP: Görev 3 durur
TASK3 START: Görev 3 başlar

Myyy: Görevin başladığı etiket.
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TASK2 Bu komut TASK2 için başlangıç adresleri tespit edilir ve bunu X1 argümanı (START/
STOP) ile başlatır ve durdurur, yani TASK2'nin kontrol kelimesi yazılır. Şebeke tekrar
açıldıktan sonra control word ve başlama adresi sıfırdır (0), yani TASK2 devre dışıdır.
MOVIDRIVE® B'de TASK ile değiştirilen bu komut, geriye doğru uyumludur, fakat
MOVIDRIVE® B'de de kullanılmaya devam edilebilir.

Komutun yapısı

Örnek TASK2 START M03

Komut verildikten sonra, Görev 2 başlar ve Görev 1'e paralel olarak M03 etiketinden
sonraki ilk komut ile devam edilir.

WAIT WAIT komutu argümanda msn olarak verilen süre kadar bekler ve programa bu görev
ile devam eder.

Komutun yapısı

Örnek SET H0 = 20000
SET H489 = H0
M01: JMP H489 != 0, M01

Komutun yapısı
Mxxx TASK2 X1 Myyy

Mxxx: Etiket (opsiyonel)

X1: STOP: Görev 2 durur
START: Görev 2 başlar

Myyy: Görev 2'in başladığı etiket.

Komutun yapısı
Mxxx WAIT X1

Mxxx: Etiket (opsiyonel)

X1: Bekleme süresi (msn), 0 ... 32767.

Bekleme süresinin değişken olması isteniyorsa, WAIT komutu yerine bir timer (H487 ...
H489) başlangıç durumuna getirilmeli ve timer tamamlanana kadarJMP komutu ile bir
döngü programlanmalıdır.
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20.7 Ayar komutları
Değişkeni kopyala COPY
COPY COPY komutu ile 3. argümanda verilen sayıda değişken arka arkaya kopyalanır. COPY

komutunun 2. argümanı birinci kaynak değişkeninin numarasını, 1. argüman ilk hedef
değişkenin numarasını belirtir. Bir COPY komutu ile maksimum 10 değişken
kopyalanabilir.

Komutun yapısı

Örnek COPY H2 = H20, 3 komutunun komut sırası:
SET H2 = H20
SET H3 = H21
SET H4 = H22

Oku sistem değerleri GETSYS
GETSYS / GET 
SYSTEM VALUE

GETSYS komutu X2 argümanının dahili bir sistem değerini bir veya birden fazla X1
argümanı değişkenine yükler.

Komutun yapısı

Komutun yapısı
Mxxx COPY X1 = X2, X3

Mxxx: Etiket (opsiyonel)

X1: Hxxx = İlk hedef değişkenin numarası.

X2: Hyyy = İlk kynak değişkeninin numarası.

X3: K = Sabit (kopyalanacak değişken sayısı, 1 ... 10).

Myyy: Koşul yerine getirildiğinde atlanacak etiket.

Komutun yapısı
Mxxx GETSYS X1 X2

Mxxx: Etiket (opsiyonel)

X1: Hxxx = Komut yerine getirildiğinde, sonucu içeren değişken 
yapısının başlangıcı.

X2:
ACTUAL CURRENT Aktif akım [% 0,1 cihaz anma akımı]
ACT.SPEED Gerçek hız (% 0,1 d/d)
SETP.SPEED İstenen hız (% 0,1, d/d)
ERROR Sistem el kitabındaki "Hata mesajları ve hata listesi" tablosuna göre hata kodu
SYSTEM STATUS Çalışma durumu, sistem el kitabındaki "İşletme göstergeleri" tablosuna göre 

7 parçalı göstergenin değeri, hata durumu yok
ACT.POSITION Gerçek pozisyon P941'de seçilmiş olan enkodere H509, H510 veya H511 bağlıdır
SETP.POSITION İstenen pozisyon (bir hareket komutu yerine getirilirken profil jeneratörünün güncel 

istenen değer girişi), sistem değişkeni H491 ile aynıdır. 
TARGET POSITION Hedef pozisyon, sistem değişkeni H492 ile aynıdır
INPUTS Dijital girişler H483 (MOVIDRIVE® A) / H520 (MOVIDRIVE® B) temel cihaz ve 

opsiyonlar, H483 değişkeni ile aynıdır
DEVICE STATUS Fieldbus cihaz profili durum kelimesi 1 ile aynı (hata kodu + çalışma durumu)
OUTPUTS Dijital çıkışlar H482 (MOVIDRIVE® A) / H521 (MOVIDRIVE® B) temel cihaz ve 

opsiyon
IxT Cihazın kullanım kapasitesi cihaz anma akımının % 0,1'i 
ACT.POSITION / SETP.POSITION / TARGET POSITION: P941 ile seçilen enkodere bağlı çözünürlülük:
– Motor enkoderi: 4096 artırım/devir
– Harici enkoder (X14): Enkoder çözünürlüğü P944
– DIP (SSI enkoderi): Enkoder çözünürlüğü P955
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ANALOG 
INPUTS

–10 V ... 0 ... +10 V = –10000 ... 0 ... 10000
H+0 Analog giriş 1'in gerilim değeri [mV]
H+1 Analog giriş 2'nin gerilim değeri [mV]

CAM GETSYS H = CAM komutu ile bir kam kontrol ünitesi simülasyonu yapılır. Her 
tahrik ünitesi için GETSYS komutu ile, her kamında 1 çıkış olan bir standart kam 
kontrol ünitesi kullanılabilir. Yeni MOVIDRIVE® cihazlarda (MDx .14 versiyonu ve 
yükseği / MCH .13 versiyonu ve yükseği / MDx_B) 8 çıkışlı genişletilmiş kam 
kontrol ünitelerinde kullanılabilir.
Hxx bir veri yapısındaki ilk değişkendir (CamControl). GETSYS komutunun hangi 
kam kontrol ünitesini referans alacağına, en yüksek değerli bit olan Bit 312 ile 
karar verilir.
Bit 31 = 0: Standart kam kontrol ünitesi (tüm MOVIDRIVE® cihazlar). Kam kontrol 
ünitesi GETSYS komutu ile etkinleşir ve GETSYS komutu yerine getirilirken 
kamlar bir defa oluşturulur. Standart kam kontrol ünitesinin çevrimsel olarak 
çalışması isteniyorsa, bu komut çevrimsel olarak verilmelidir.
Bit 31 = 1: Genişletilmiş kam kontrol ünitesi (sadece MDx .14 versiyonu ve yükseği 
/ MCH .13 versiyonu ve yükseği ve MDx_B teknoloji opsiyonu ve çalışma modu 
CFC veya SERVO ile). Kam kontrol ünitesi GETSYS komutu ile etkinleşir ve 
GETSYS komutu yerine getirilirken kamlar arka planda çevrimsel olarak 
oluşturulur.

Değişkenin yapısı standart kam kontrol ünitesinin ya da genişletilmiş kam kontrol 
ünitesinin seçilmesine bağlıdır.
Veri yapısı "Pozisyon tespiti ve pozisyonlandırma / kam kontrol ünitesi" bölümünde 
açıklanmaktadır.

ANALOG 
OUTPUTS

+/– 10 V eşittir +/– 10000
H GETSYS H = ANALOG OUTPUTS komutundaki değişken yapısının başlangıcını 

tanımlar.
H+0 Analog çıkışı 1'in (AO1) gerilim değerini içerir
H+1 Analog çıkışı 2'nin (AO2) gerilim değerini içerir

TIMER 0 Timer 0'ın [msn] gerçek değerini yükler, sistem değişkeni H489'a eşittir
TIMER 1 Timer 1'in [msn] gerçek değerini yükler, sistem değişkeni H488'e eşittir
PO-DATA PO veri tamponunu okur (master tarafından cihaza gönderilen veriler). PO veri 

sayısına bağlı olarak, 3 PO veya 10 PO ver okunur.
H+0 Bus-Typ

0= rezerve
1 = TERMINAL
2 = RS-485
3 = Fieldbus
4= rezerve
5 = SBus
8 = SBus 2 (sadece MOVIDRIVE® B)

H+1 PO verisi sayısı
H+2
H+3
H+4
H+5
H+6
H+7
H+8
H+9
H+10
H+11

PO1
PO2
PO3
PO4
PO5
PO6
PA7
PA8
PA9
PO10
A
A
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DC-VOLTAGE DC-link gerilimi [V]
RELATED TORQUE Bağıl tork / bağıl tork VCF.

Bağıl moment, motor çıkış milinde, cihazın anma akımına bağlı olarak gösterilen 
değeridir. Bu değerden mutlak moment değerini hesaplamak için:
Mabs = Mrel × IN × MN / (1000 × IQN)
Mabs = mutlak moment
IN = Cihazın anma akımı
Mrel = bağıl moment, IN değerinin % 0,1'ine göre
MN = Motorun nominal momenti [Nm]
IQN = Anma Q akımı [A], seçilen bağlantı tipi için. Bu değer CFC ve SERVO / 
VFC1, VFC1 & Kaldırma düzeni, VFC1 & DC Frenleme ve VFC1 & Yakalama 
çalışma modlarında kullanılabilir.

REL. TORQUE VFC

ACT. SPEED EXT. Harici enkoder X14'ün gerçek hızı. Aşağıdaki veri yapısı kullanılır:
H Time Base 5 msn ... 31 msn: Harici enkoderin hızını tespit etmek için ortalama 

değer filtresi.
H+1 Enkoder tipi

0 = Enkoder X14
1 = DIP enkoder

H+2 Numerator –215 ... 0 ... + 215 –1: Uygulayıcı ölçeklendirmesinin payı.
H+3 Denominator 1 ... 215 –1: Uygulayıcı ölçeklendirmesinin paydası.
H+4 D-Pointer 0 ... 458: Gösterge H ' sonuç değişkeninde.
H' Sonuç birimi: [nX14] = Inc./Time Base.
Örnek: Master enkoderin hızı saat başına yay olarak verilmek isteniyor, ortalama değer 
filtresi = 30 msn ve X14 enkoderi ile, yay/saat aşağıdaki gibi hesaplanır:
11250 / 384 = (1000 msn × 60 s × 60 dak) / (artırım/yük devri × TimeBase)
H32'deki eksi ile dönme yönü ters çevrilir.
SET H30 = 30
SET H31 = 0
SET H32 = -11250
SET H33 = 384
SET H34 = 40
GETSYS H30 = ACT.SPEED EXT.

SPEED MON. TIMER Hız denetimi sayaç değeri
GETSYS komutu hız denetiminde ön uyarı olarak kullanılabilir. Akım P501 saniye 
akım sınırında ise, hız denetimi devreye girer. Örn. P501 = 200 msn ise, GETSYS 
ile pay değeri sorgulanabilir. Bu sayede boş olarak bir acil hareket 
gerçekleştirilebilir ve hız yük altında dahili olarak frekans çeviricide otomatik olarak 
düşürülebilir.
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Ayar komutları değişken SET / hata yanıtı SETFR / dolaylı adresleme SETI / kesinti SETINT / sistem 
değerleri SETSYS
SET SET komutu ile X1 argümanı X2 argümanının (değişken H veya sabit K) içeriği ile

yüklenir. Sonuç X1 argümanında bulunur, X2 argümanı hiç değişmez.

Komutun yapısı

SETFR / SET 
FAULT REACTION

Bir cihaz hatasına nasıl yanıt verileceği SETFR komutu ile belirlenir. Hata kodu komutun
X1 argümanına kaydedilir. Cihaz hatasına yanıt argüman 2 ile seçilir. Seçilen hata yanıtı
sadece, SETFR komutu daha önce işlendi ise yerine getirilir. En son seçilen hata yanıtı
(SETFR komutu veya P83_ "hata yanıtları" değiştirilerek) etkindir. 
İşletme kılavuzu veya sistem el kitabındaki hata listelerinin "P" sütunlarında bir nokta
bulunan tüm hata yanıtları programlanabilir.
Örnek:
• Hata 27 "Limit anahtarlar yok", P sütununda nokta yok, programlanamaz
• Hata 28 "Fieldbus zamanaşımı", P sütununda nokta var, programlanabilir

Komutun yapısı
Mxxx SET X1 = X2

Mxxx: Etiket (opsiyonel)

X1: Hxxx = Atama sonucu

X2: Hyyy = Kaynak
A
A
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Komutun yapısı

Komutun yapısı
Mxxx SETFR #X1 = X2

Mxxx: Etiket (opsiyonel)

X1: Yanıtın geçerli olacağı hatanın hata kodu Aşağıdaki hata 
numaralarına izin verilir:
08: n-kontrolü
11: Aşırı sıcaklık
26: harici klemens (P830)
28: Fieldbus Time-out (P831)
31: TF sensörü (P835)
39: Referans hareket
42: Kayma hatası (P834)
43: RS-485 Time-out (P833)
47: Timeout SBus (P836)
77: IPOS kontrol kelimesi
78: IPOS yazılım limit anahtarı (P838)
84: Motor koruması (P832)
92: DIP çalışma aralığı
93: DIP mutlak değer enkoderi

X2:
NO RESPONSE Yanıt yok (hata göstergesi de yok)
DISPLAY FAULT Yanıt yok, sadece hata göstergesi ("/ARIZA" olarak programlanmış olan çıkışın 

klemens seviyes 1'den 0'a ayarlanır.
SWITCH OFF, 
FAULT

Çıkış katı inhibit, tork yok, fren kontrolü. 
Reset sonrası: Yanıt şebeke kapat / aç ile aynı: 
IPOSplus® programı, referans noktası, çıkışlar, IPOSplus® tarafından ayarlanan 
parametreler (SETSYS komutu) ve değişkenler resetlenir (program 1. satırla başlar).

E-STOP, FAULT Tahrik ünitesi stop rampasında durur.
Reset sonrası: Yanıt Æ SWITCH OFF, FAULT.

RAPID STOP, 
FAULT

Tahrik ünitesi hızlı stop rampasında durur.
Reset sonrası: Yanıt Æ SWITCH OFF, FAULT.

SWITCH OFF 
WARNING

Çıkış katı inhibit, tork yok, fren kontrolü.
IPOSplus® programı çalışmaya devam eder, referans noktası, çıkışlar, IPOSplus® 
tarafından ayarlanan parametreler (SETSYS komutu) ve değişkenler değişmez.

E-STOP, WARNING Tahrik ünitesi stop rampasında durur.
IPOSplus® programı çalışmaya devam eder, Æ SWITCH OFF, WARNING.*

RAPID STOP, 
WARING

Tahrik ünitesi hızlı stop rampasında durur.
IPOSplus® programı çalışmaya devam eder, Æ SWITCH OFF, WARNING.*

* hata onaylandıktan sonra da
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SETI / SET 
INDIRECT H = [H]

X1 değişkenine, numaraları X2 değişkeninde bulunan değişkenlerin değeri verilir.

Komutun yapısı

Örnek SET H1 = 7
SET H7 = 11
SET H3 [H1]

Program yerine getirildikten sonra, değişkenlerin değerleri:
H1 = 7
H7 = 11
H3 = 11

SETI / SET 
INDIRECT [H] = H

Numarası X1 değişkeninde bulunan değişkene X2 değişkeninin değeri verilir.

Komutun yapısı

Örnek SET H01 = 50
SET H0 = 10

M01 :SETI [H0] = H01
ADD H0 + 1
ADD H01 + 10
JMP H0 <= 15 , M01

Program yerine getirildikten sonra, değişkenlerin değerleri.
H10 = 50
H11 = 60
...
H15 = 100

Dolaylı olarak adreslenen değişkenin numarası tanımlanmış olan alanın dışında ise
(örn. MOVIDRIVE® A 0 ... 512 arasında), IPOS İNDEKS TAŞMASI (32) hata mesajı
verilir.

Komutun yapısı
Mxxx SETI X1 = [X2]

Mxxx: Etiket (opsiyonel)

X1: Hxxx = Hedef değişken

X2: Hyyy = İlk kaynak değişkeninin numarası.

Dolaylı olarak adreslenen değişkenin numarası tanımlanmış olan alanın dışında ise
(örn. MOVIDRIVE® A 0 ... 512 arasında), IPOS İNDEKS TAŞMASI (32) hata mesajı
verilir.

Komutun yapısı
Mxxx SETI [X1] = X2

Mxxx: Etiket (opsiyonel)

X1: Hxxx = Hedef değişkeninin numarası.

X2: Hyyy = Kaynak değişken
A
A
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SETINT / SET 
INTERRUPT

Bir Interrup yordamının başlangıç adresi SETINT komutu ile verilir. Adres komut içinde
bir etiket olarak verilir. Kesintinin çeşitli sebepleri olabilir. Olaylar X1 argümanında verilir.
Interrupt yordamının kendisi ise, bir RET komutu ile kapanır.
Interrupt yordamına derhal ve o anda işlenmekte olan ana program satırına atlanır.
Interrupt yordamı bir RET komutu ile tamamlandığında, programın işlenmesine ara
verilen yerden devam edilir (kesilen bir "bekleyen komut" yerine getirilir.
SETINT komutu sadece Görev 1'de etkindir ve bir Interrupt esnasında Görev 1'in yerine
getirilmesine ara verilir.
Aynı anda sadece bir Interrupt'ın yerine getirilmesi mümkündür, fakat yüksek öncelikli
bir Interrupt, daha önce yerine getirilir. Bu sıralamada ERROR en yüksek önceliğe
sahiptir, daha sonra ise sırayla TOUCH PROBE ve TIMER 0 gelir. 
Bir Interrupt SETINT ile sadece bir kez başlangıç durumuna getirilmelidir. 

Komutun yapısı

Komutun yapısı
Mxxx SETINT X1, Myyy

Mxxx: Etiket (opsiyonel)

X1:
DISABLE Interrupt devre dışı bırakılır, atlama etiketinin (Mxx) bir anlamı yoktur.
ERROR Bir cihaz hatasında kesinti başlatır Interrupt yordamına hata silinene kadar çevrimsel 

olarak devam edilir ve daha sonra da RET komutu ile yordamdan çıkılır.
Interrupt yordamı yerine getirilirken, ayarlanmış olan hata yanıtına bağlı olarak 
(parametere grubu 830 veya SETFR komutu) yukarıda açıklananın aksine, aşağıdaki 
durum geçerlidir:
• Parametre grubu 830'daki hatalar "Yanıt yok" olarak programlandığında veya 

SETFR = YANIT YOK ayarlandığında, bir Interrupt değerlendirilmez.
• Hata yanıtı (parametre grubu 830 veya SETFR komutu)"..., HATA" olarak 

ayarlandığında, program hata resetlendikten sonra yeniden başlar (bkz. SETFR 
komutu). Mevcut olan bir referans tanımı silinir.

TIMER 0 Interrupt Timer 0 H489'da ayarlanmış olan bir süre tammalandığında başlar. Timers 0 
tammalandığında, H845 sistem değişkeni ile bir "autoreload" başlar. Bu reload değeri 
ile, Interrupt yordamının çevrimsel olarak ne zaman başlayacağı belirtilir.

TOUCH PROBE Touch probe klemensi DI02'de sinyal seviyesi değiştiğinde, bir Interrupt tetiklenir. 
Bunun için touch probe  klemens DI02 için etkin (Parametre P601 = IPOS GİRİŞİ) ve 
TOUCHP komutu aktarılmış olmalıdır.

Myyy: Interrupt yordamı başlama etiketi.
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Örnek 1 Bir cihaz hatasındaki Interrupt branşmanı
Bu örnekte her 2 sn'lik aradan sonra, DO01 dijital girişi değişir. Bir cihaz hatası
oluştuğunda, derhal Interrupt yordamına geçilir. Ana programa dönmek (RET) için, DI02
klemensindeki "High" sinyali beklenir. Hatanın resetlenmesi için DI02 girişi "Reset"
olarak programlanmalıdır.
MQX cihaz hataları ERROR kesintisine sebep olabilir. Bağlı olan MOVIMOT®

cihazlarındaki hatalar kesintiye sebep olmazlar.

Örnek 2 Bu işlemin nasıl çalıştığı aşağıdaki örnekte açıklanmaktadır:
M0 :SETINT ERROR M01

JMP UNCONDITIONED , M0
M01 :ADD H0 + 1

RET
END

Cihaz hatası devam ettiği sürece, H0 saymaya devam eder. Hata resetlendikten sonra
H0 değerini EEPROM'dan alır, örn. 0. Hata esnasında sayılan değer ise, çalışma
belleğinden silinir.
A
A
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SETSYS GETSYS komutu bir veya birden fazla değişkenin değerini dahili bir sistem değerine
yazar. İlk argümanla yazılacak sistem değeri seçilir, ikinci argümanda ise, (ilk) kaynak
değişkenin numarası bulunur.
Sistem kapatıldıktan (şebeke ve 24 V) ve tekrar açıldıktan sonra, sistem değerleri
yeniden orijinal durumlarına getirilir.

Komutun yapısı

Uyarı
Sistem değerleri yazıldığında, devreye almada uygulamaya göre ayarlanmış olan cihaz
ayarlarını değiştirmek mümkündür. Özellikle posizyonlandırma rampaları ve maksimum
akım değerleri sistemin koşullarına göre ayarlanarak, hasar ve tehlike oluşması (örn.
mekanik aşırı yüklenme nedeniyle) önlenmelidir.

Komutun yapısı
Mxxx SETSYS X1, X2

Mxxx: Etiket (opsiyonel)

X2: İlk kaynak değişkeninin numarası.

X1: seçilebilen sistem değerleri
Dahili sabit istenen değerler (parametre grubu P160/ P170) 0,1 d/d adımlarla IPOSplus® 
programı üzerinden değiştirilebilir (hareket esnasında dahi controller inhibit olmadan)
Dikkat: Yeni sabit istenen değer 5 sn sonra kabul edilir, programın çalışması SetSys 
komutundan sonra Wait komutu (5 sn) ile gecikir.

N11 =
N12 =
N13 =
N21 =
N22 =
N23 =

dahili sabit istenen değer n11
dahili sabit istenen değer n12
dahili sabit istenen değer n13
dahili sabit istenen değer n21
dahili sabit istenen değer n22
dahili sabit istenen değer n23

PI-DATA Fieldbus profiline uygun işlem giriş verileri
H
H+1
H+2
H+3

PI verisi sayısı
PI verileri 1
PI verileri 2
PI verileri 3

OP. MODE Çalışma modunun ayarlanması. Çalışma modu sadece aynı kontrol işlemi (CFC veya 
SERVO) içerisinde değiştirilebilir (hareket halinde controller inhibit olmadan da).
11
12
13
14
16
17
18
19

CFC (hız kontrolü)
CFC ve Tork kontrolü
CFC ve IPOS (Pozsiyonlandırma)
CFC ve Senkron çalışma (DRS11A)
SERVO (hız kontrolü)
SERVO ve tork kontrolü
SERVO ve IPOS (pozisyonlandırma)
SERVO ve senkron çalışma (DRS11A)

IMAX Maksimum akım ayarı (sadece parametre seti), cihaz anma akımına bağlı olarak (%) 
(ayar aralığı: % 0.1 ... % 150, % 0,1'lik adımlarla); hareket halinde de ayarlanabilir.

POS. RAMP Pozisyonlandırma rampaları (yukarıya/aşağıya), hareket halinde de ayarlanabilir 
(sadece "doğrusal" rampa şeklinde). Referans değer 300 d/d ile msn olarak ayarlanır.
H
H+1

Pozisyonlandırma rampası 1 (yukarıya)
Pozisyonlandırma rampası 2 (aşağıya)
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POS. 
SPEED

Pozisyonlandırma hızı (sağa/sola), hareket halinde de ayarlanabilir (sadece "doğrusal" rampa 
şeklinde) Ayar 0,1 d/d olarak
H
H+1

Pozisyonlandırma hızı; sağa
Pozisyonlandırma hızı; sola

OVERRIDE 
ON

Overide aç/kapat, hareket halinde de ayarlanabilir (sadece "doğrusal" rampa şeklinde)

H = 0
H  = 1

kapalı
açık

BRAKE 
FUNC. ON

Fren fonksiyonunu aç/kapat

H = 0
H = 1

kapalı
açık

RAMP TYPE Hareket halinde de ayarlanmasına izin verilmez (tork şokları! (P916'yı değiştirir)
H = 0
H = 1
H = 2
H = 3
H = 4
H = 5
H = 6

doğrusal
sinüs
Kare
Bus rampası
Sarsıntı sınırlamalı
Elektronik kam
I-senkron çalıştırma

RESET 
ERROR

X2 değişkenindeki sistem hatasının resetlenmesi

ACT. 
POSITION

Gerçek motor enkoderi pozisyonunu ayarlar ACTPOS.MOT (H511)

SPLINE 
MULTIAXIS

Analitik bir elektronik kamının tahrik ünitesindeki dahili hesaplama. Bu işlev şu anda sadece 
MCH (SK versiyon –0C) ile mevcuttur. 
Master enkoder aralığında 20'ye kadar eğri noktası verilerek (x-y değer çiftleri, x = master 
pozisyonu, y = slave pozisyonu) , sistem işlevi üzerinden spline hesaplanması başlatılabilir. 
Daha sonra da h+0 SplineMode üzerinden hesaplama başlatılır ve seçilen bie elektronik 
kamın tamamı veya bir parçası doldurulur. Şimdilik sadece Spline-0 (optimum dönme) ve 
Spline 1 yöntemi (bölüm bölüm hareket ve düz parçalar için) mevcuttur. Hesaplama işlemi 
Â 200 msn sonra tamamlanır.
– H+0 = SplineMode: (Değer aralığı: 0 ... 3)

• = 0: Enterpolasyon aktif değil veya hesaplama tamamlandı
• = 1: Enterpolasyon başlar, enterpole edilen değerler İndeks 0'dan başlanarak 

elektronik kama kaydedilir (ileriye, yani İndeks 0 ile 512 arasında)
• = 2: Enterpolasyon başlar, enterpole edilen değerler İndeks 512'den başlanarak 

elektronik kama kaydedilir (geriye, yani İndeks 512 ile 0 arasında)
• = 3: Enterpolasyon için hazırlanan parametre hesaplanması tamamlanır, enterpole 

edilen değerlerin elektronik kama kaydedilmesine başlanır
– H+1 = SplineModeControl:

rezerve edilmiştir
– H+2 = SplineDest: (Değer aralığı: 0 ... 5)

Enterpole edilen değerlere kaydedilecek olan elektronik kam numarası.
– H+3 = SplineNUser: (Değer aralığı: 2 ... 10)

Enterpolasyonda kullanılacak eğri noktası sayısı ve hesaplama yöntemi 
(Bit 7 = 0: Spline 0, Bit 7 = 1 Spline 1)

– H+4 = SplineX0User: (Buraya sadece bir değer >= 0 kaydedilmelidir!)
1. eğri noktasının X değeri

– H+5 = SplineY0User: (Değer aralığı: long = –231 ... 0 ... (231 –1))
1. eğri noktasının Y değeri (=konum değeri)

– ...
– H+42 = SplineX19User: (Buraya sadece <= 512 olan bir değer kaydedilmelidir!)

20. eğri noktasının X değeri
– H+43 = SplineY19User: (Değer aralığı: long = –231 ... 0 ... (231 –1))

20. eğri noktasının Y değeri
SS_MULTIAXIS: bir hareket yörüngesinin tahrik ünitesinden bağısız olarak hesaplanması. 
Sadece istek üzerine mümkündür. Ayrıca, bkz. "MCH için özel konstrüksiyon SK-0C için: 
MCH ile hesaplanan eğriler"  işletme kılavuzunun ekine bakınız.
A
A
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_SetVarInterrupt
Bağlam VarInt Hxx, Mxx

Açıklama Bu komut MOVIDRIVE® A'da bulunmaz, MOVIDRIVE® B'den itibaren mevcuttur.
Bu komut Hxx değişkeninden itibaren olan veri yapısı ile bir değişken Interrupt'ı
etkinleştirir. Interrupt koşulu yerine getirildiğinde ve bu kesintinin işlendiği Görev 2 ya da
Görev 3 başladığında, Mxx etiketinden itibaren olan komutlar yerine getirilir. Interrupt
olayı bir değişken değeri ile karşılaştırmadır (bkz. H+4). Veri yapısı başlangıç durumuna
getirildiğinde, bir IPOSplus® komutu ile komple bir VarInterrupt'ın kesilme davranışı
dinamik olarak uyarlanabilir.
Uyarı: Veri yapısındaki veriler sadece, VarInt Hxx, Mxx komutu seçildiğinde kabul
edilir (veri tutarlılığı).
Örnek: örneğin, veri yapısı Hx+3 CompareVar değeri değiştirildiğinde, değer VarInt
Hxx, Mxx komutu ile göz önünde bulundurulur.
El Kitabı – IPOSplus®
P6..

P60.

P600
319



20 ssembler – Komutlar
yar komutları

320
Argümanlar Hxx Bir veri yapısının ilk değişkeni (bkz. Tablo H+0)
Mxx İlk Interrupt işlevinin komutunu içeren etiket.
Değişken Interrupt'ının veri yapısı.

Örnek Bkz. "Görev Yönetimi ve Kesintiler / MOVIDRIVE® B'deki Değişken Kesintileri".

Değişken VARINT 
element yapısı

Açıklama

H+0 Control 0: Tüm VarInterrupt = KAPALI / Reset
1: Interrupt Görev 2'den hesaplama zamanı alır ve bu göreve Interrupt 
işlendiği sürece ara verir.
2: Interrupt Görev 3'den hesaplama zamanı alır ve bu göreve Interrupt 
işlendiği sürece ara verir.

H+1 IntNum 0 ... 3: VarInterrupt için bir sıra numarası belirler.
Aktif bir x numaralı Interrupt programın çalışma süresi boyunca, VarInt 
Hxx, Mxx başka bir veri yapısı ile tamamen yeniden aktive edilebilir. 
Bunun için, yeni veri yapısında H+1 yerine aynı Interrupt numarası 
verilmiş olmalıdır.
Bu özellik Görev 1 kesintilerinde mümkün değildir.

H+2 SrcVar Değeri karşılaştırılacak olan değerle karşılaştırılacak olan referans 
değişkenin numarası
ScrVar tarafından referans değişkenin değeri ScrVar'dır.

H+3 CompVar Referans değişken H+2'nin değerinin karşılaştırılacağı karşılaştırma 
değeri veya maske.

H+4 Mode 0: Interrupt olayı değil. Bu sayede, sadece bu tek Interrupt, diğer tüm 
kesintileri kapatılmadan devre dışı bırakılabilir.
1: CompVar ile maskesi açılan referans değişkendeki bitlerden birinin 
durumu değişti.
([*SrcVar(t) ^ *SrcVar(t-T)] & CompVar) != 0
2: Referans değişkenin değeri karşılaştırma değerine eşit olduğu sürece
(*SrcVar == CompVar)
3: Referans değişkenin değeri karşılaştırma değerine eşit olmadığı 
sürece
(*SrcVar != CompVar)
4: Referans değişkenin değeri karşılaştırma değerinden büyük olduğu 
sürece
(*SrcVar >= CompVar)
5: Referans değişkenin değeri karşılaştırma değerinden küçük olduğu 
sürece
(*SrcVar <= CompVar)
6: Referans değişkenin değeri VE karşılaştırma değeri 0'a eşit değil
((*SrcVar & CompVar) != 0)
7: Referans değişkenin değeri VE karşılaştırma değeri 0'a eşit
((*SrcVar & CompVar) == 0)
8: CompVar üzerinden maskesi açılan bitlerin pozitif kenarı
9: CompVar üzerinden maskesi açılan bitlerin negatif kenarı
10: 2 gibi, fakat Interrupt her seferinde sadece bir defa, koşul yerine 
getirildiğinde işlenir (kenar tetiklemeli)
11: 3 gibi, fakat Interrupt her seferinde sadece bir defa, koşul yerine 
getirildiğinde işlenir (kenar tetiklemeli)
12: 4 gibi, fakat Interrupt her seferinde sadece bir defa, koşul yerine 
getirildiğinde işlenir (kenar tetiklemeli)
13: 5 gibi, fakat Interrupt her seferinde sadece bir defa, koşul yerine 
getirildiğinde işlenir (kenar tetiklemeli)

H+5 Priority Interrupt önceliği (1 ... 10), Görev 2 ve Görev 3'ün öncelikleri 0.

H+6 IntEvent *SrcVar referans değişkeninin Interrupt anındaki işlem görüntüsü.
A
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20.8 Özel cihaz komutları
ASTOP / MEM / TOUCHP / WDOFF / WDON
ASTOP / AXIS 
STOP

ASTOP komutu ile, tahrik ünitesi durdurulur ya da tekrar enable yapılır (bkz. H484 Bit 1).
Durma şekli (rampa, dururken kontrol vb.) komutun argümanına göre (RAPID STOP,
HOLD CONTROL, TARGET POSITION) belirlenir veya tahrik ünitesi yeniden enable
yapılır (IPOS ENABLE).

Komutun yapısı

Komutun yapısı
Mxxx ASTOP X1

Mxxx: Etiket (opsiyonel)

X1:
RAPID 
STOP

Hızlı durma rampasında frenleme, daha sonra hız kontrolü. Son gönderilen hedef pozisyon 
(H492) değişmez. Kontrol kelimesi üzerinden blokaj (hareket komutundan önce ASTOP 
(IPOS ENABLE komutu gereklidir). Fren işlevi etkinse, fren uygulanır.

HOLD  
CONTROL

Ana cihazın (P131/P133) rampasında frenleme, daha sonra da konum kontrolü, gönderilen 
en son hedef pozisyon (H492) değişmez (hareket komutundan önce ASTOP (IPOS ENABLE 
komutu gereklidir). Fren işlevi etkinse, fren uygulanmaz.

TARGET  
POSITION

Pozisyonlandırma rampası P911/P912) ve hesaplanmış "STOP" hedef pozisyonu ile durma 
(sadece pozisyonlandırma modunda mümkündür), daha sonra konum kontrolü. En son 
gönderilen hedef pozisyon (H492) üzerine Stop pozisyonu yazılır, kontrol kelimesi üzerinden 
bloke edilmez (hareket komutundan önce ASTOP (IPOS ENABLE komutu gereklidir). Fren 
işlevi etkinse, fren uygulanmaz.
Uyarı: Durduğunda, gerçek pozisyon istene pozisyon olarak alınacağı için, bu komut 
çevrimsel olarak yerine getirilmemelidir. İşlem kuvvetli akslarda veya kaldırma düzenlerinde 
aksın yavaşça kayma tehlikesi vardır.

IPOS 
ENABLE

Blokaj IPOSplus® control word üzerinden kaldırılır.
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MEM / MEMORIZE IPOSplus® programlarının ve değişkenlerinin uçucu olmayan belleğe yazılmasın veya bu
bellekten yüklenmesini sağlar. Eylem argüman üzerinden verilir.

Değişkenler teker teker MOVILINK komutu ile de kaydedilebilir.

Komutun yapısı

Örnek Bir hata durumunda hata kesintisi yordamına atlanır. Burada MEM STORE DATA
komutu seçilir ve bir hata reset sonrası, H0 ... H127 değişkenleri için kaydedilmiş ara
değerlerle çalışılır.
Komut verilmezse, program EEPROM'da bulunan en son değerlerle başlar ve son
çalışma değerlerini siler.

Uyarı
MEM komutu kullanılırken sabit olarak belleğe kaydedilebilen değişkenler (H0 ... H127)
ile tüm parametrelerin çevrimsel olarak yazılamadığına dikkat edilmelidir. Kullanılan
depolama ortamı EEPROM 105 kayıt işlemi ile sınırlıdır.

Komutun yapısı
Mxxx MEM X1

Mxxx: Etiket (opsiyonel)

X1:
NOP Veriler kaydedilmez.
STORE ALL Programlar ve veriler çalışma belleğinden uçucu olmayan belleğe (EEPROM) kaydedilir.
LOAD ALL Programlar ve veriler uçucu olmayan bellekten (EEPROM) çalışma belleğine yüklenir.
STORE 
PROG.

Sadece programlar çalışma belleğinden uçucu olmayan belleğe (EEPROM) kaydedilir.

LOAD 
PROG.

Sadece programlar uçucu olmayan bellekten (EEPROM) çalışma belleğine yüklenir.

STORE 
DATA

Sadece değişkenler çalışma belleğinden uçucu olmayan belleğe (EEPROM) kaydedilir.

LOAD DATA Sadece değişkenler uçucu olmayan bellekten (EEPROM) çalışma belleğine yüklenir.
A
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TOUCHP / 
TOUCH PROBE

TOUCHP komutu bir touch probe girişini serbest bırakır veya bloke eder. Touch probe
işlevi genelde DI02 ve / veya DI03 klemenslerine atanır. Girişleri iki kez vermemek için,
touch probe için kullanılan girişler "IPOS girişleri" olarak ayarlanmalıdır.
TOUCHP komutu ile enable yapılan bir touch probe girişinde bir hata oluştuğunda,
güncel gerçek pozisyonlar (H511, H510, H509) bir kez ilgili değişkenlere (H502 ... H507)
kaydedilir. 
MQX ve MOVITRAC® 07 cihazlarda sadece H511 değişkenli bir sayaç bulunur. Yeni bir
ölçüm için, touch probe yeniden enable yapılmalıdır.
Touch-probe pozisyonlarının belleğe kayıt edilmesi, programın o andaki çalışma
durumundan bağımsız olarak 100 µsn içerisinde gerçekleşir. Klemens seviyesindeki
değişme, güvenli bir şekilde tanınabilmesi için en az 200 µsn kalmalıdır. Argüman ile
touch-probe neden olan kenar değiştirme seçilebilir. 

Komutun yapısı

Touch probe pozisyonları bir sonraki değişkenlere kaydedilir.
Enkoder Enkoder pozisyonu Konum

Touch Probe 1
(DI02)

Konum
Touch Probe 2
(DI03)

Motor enkoderi (X15) H511
ACTPOS. MOT

H507
TP.POS1MOT

H505
TP.POS2MOT

Harici enkoder (X14) H510
ACTPOS.EXT

H506
TP.POS1EXT

H504
TP.POS2EXT

Mutlak değer enkoderi 
(X62)

H509
ACTPOS.ABS

H503
TP.POS1ABS

H502
TP.POS2ABS

Sanal enkoder (sadece 
MOVIDRIVE® B'de)

H376 H501 TpPos1_VE H500 TpPos2_VE

Komutun yapısı
Mxxx TOUCHP X1

Mxxx: Etiket (opsiyonel)

X1:
ENABLE 1 Touch probe girişi DI02 enable yapılır. Low/High ve High/Low değişiminde gerçek 

pozisyonlar kaydedilir.
DISABLE 1 Touch probe girişi DI02 inhibit
ENABLE 2 Touch probe girişi DI03. enable yapılır. Low/High ve High/Low değişiminde gerçek 

pozisyonlar kaydedilir.
DISABLE 2 Touch probe girişi DI03 inhibit
ENABLE 1_HI Touch probe girişi DI02 enable yapılır. Low/High değişiminde gerçek pozisyonlar 

kaydedilir.
ENABLE 1_LO Touch probe girişi DI02. enable yapılır. High/Low değişiminde gerçek pozisyonlar 

kaydedilir.
ENABLE  2_HI Touch probe girişi DI03. enable yapılır. Low/High değişiminde gerçek pozisyonlar 

kaydedilir.
ENABLE 2_LO Touch probe girişi DI03. enable yapılır. High/Low değişiminde gerçek pozisyonlar 

kaydedilir.
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Touch-Probe girişinin etkinleştirilip etkinleştirilmediği, kullanıcı tarafından programda,
örn. JMP TP2, M0 ile veya SETINT TOUCHP1 M0 üzerinden tespit edilebilir. Kaydedilen
pozisyon değerinin belirli bir pozisyon aralığında olup olmadığı (etiketin silinmesi),
değerler aşağıdaki örnek programl karşılaştırılarak tespit edilebilir.

Örnek 1 Bu programda 0 ile 100 devir arasındaki mutlak pozisyonlar arasında hareket ediliyor.
Hedef pozisyon 100 devire hareke tederken, DI03 touch probe girişinde bir kenar
değişmesi olduğunda, tam bu touch probe pozisyonundan itibaren 10 devir daha yapılır
(40960 artırım). 0 devir pozisyonuna geri dönüldüğünde, touch probe işlevi DISABKE2
komutu ile devre dışı bırakılır.
A
Ö

P6..

P60.

P600
El Kitabı – IPOSplus®



20Assembler – Komutlar
Özel cihaz komutları
Örnek 2 Yukarıda verilen örneğe alternatif olarak, touch probe pozisyonuna erişildiğinde,
"SETINT TOUCHP1 M100"-komutu ile programda  bir branşa atlama (M100 atlama
etiketi) yerine getirilebilir.
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WDOFF / WDON / 
WATCH DOG 
OFF / ON

Watchdog argümanda belirtilen zaman aralıklarında seçilir. Denetleme işlevi WDOFF ile
kapatılmadan önce, watchdog-Timer H490 taştığında, tüm görevler durdurulur ve tahrik
ünitesi 41 numaralı hata ile devre dışı bırakılır (çıkış katı inhibit ve fren uygulanır. Fren
mevcut değilse, tahrik ünitesi boşta durur).

Komutun yapısı

Örnek Tahrik ünitesi DI05 seviyesi = 1 ("high") olana kadar hareket eder. "Watchdog" işlevi ile,
tahrik ünitesinin en fazla 10 sn. daha hareket etmesi sağlanır. Bu 10 saniye geçildiğinde,
tahrik ünitesi durur.

20.9 Karşılaştırma komutları
Karşılaştırma işlemleri CPEQ /CPGE /CPGT / CPLE / CPLT /CPNE

Bir değişken 2. bir argümanla (değişken veya sabit) karşılaştırılır. Aşağıdaki
karşılaştırmalar mümkündür:
• eşit (CPEQ)
• daha büyük ya da eşit (CPGE)
• daha büyük (CPGT)
• daha küçük veya eşit (CPLE)
• daha küçük (CPLT)
• eşit değil (CPNE)
Sonuçlar, aşağıdaki atlama komutlarından biri ile değerlendirilebilir.

Komutun yapısı
Mxxx WDON X1
Mxxx WDOFF

Mxxx: Etiket (opsiyonel)

X1: Watchdog çağırma aralığı (msn).
A
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CPEQ / 
COMPARE 
EQUAL

CPEQ komutu ile ön işaret dikkate alınarak bir X1 değişkeninin X2 sabiti ya da
değişkenine eşit olup olmadığı karşılaştırılır. Sonuç X1 değişkeninde verilir. Koşul yerine
getirildiğinde, sıfıra eşit değildir; diğer durumlarda ise sonuç sıfırdır.
Sonuç, aşağıdaki atlama komutlarından biri ile işlenebilir. X2 değişkeni değişmez.

Komutun yapısı

Örnek 1 SET H0 = 13
SET H1 = 50
CPEQ H0 == H1

Program işlendikten sonra, H0'ın değeri sıfır ve H1'in değeri 50.

Örnek 2 SET H0 = 13
CPEQ H0 == 13

Program işlendikten sonra, H0'ın değeri sıfır ve H1'in değeri bir.

CPGE / 
COMPARE 
GREATER OR 
EQUAL

CPGE komutu ile ön işaret dikkate alınarak bir X1 değişkeninin X2 sabiti ya da
değişkeninden daha büyük veya eşit olup olmadığı karşılaştırılır. Sonuç X1
değişkeninde verilir. Koşul yerine getirildiğinde, sıfıra eşit değildir; diğer durumlarda ise
sonuç sıfırdır.
Sonuç, aşağıdaki atlama komutlarından biri ile işlenebilir. X2 değişkeni değişmez.

Komutun yapısı

Örnek 1 SET H0 = 13
SET H1 = 50
CPGE H0 >= H1

Program işlendikten sonra, H0'ın değeri sıfır ve H1'in değeri 50.

Örnek 2 SET H0 = –3
CPGE H0 >= –3

Program işlendikten sonra, H0'ın değeri birdir.

Komutun yapısı
Mxxx CPEQ X1 == X2

Mxxx: Etiket (opsiyonel)

X1: Değişken (sonuç)

X2: Değişken veya sabit

Komutun yapısı
Mxxx CPGE X1 >= X2

Mxxx: Etiket (opsiyonel)

X1: Değişken (sonuç)

X2: Değişken veya sabit
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CPGT / 
COMPARE 
GREATER THAN

CPGT komutu ile ön işaret dikkate alınarak bir X1 değişkeninin X2 sabiti ya da
değişkeninden daha büyük olup olmadığı karşılaştırılır. Sonuç X1 değişkeninde verilir.
Koşul yerine getirildiğinde, sıfıra eşit değildir; diğer durumlarda ise sonuç sıfırdır.
Sonuç, aşağıdaki atlama komutlarından biri ile işlenebilir. X2 değişkeni değişmez.

Komutun yapısı

Örnek 1 SET H0 = –3
CPGT H0 > –3

Program işlendikten sonra, H0'ın değeri sıfırdır.

Örnek 2 SET H0 = 3
SET H2 = 2
CPGT H0 > H2

Program işlendikten sonra, H0'ın değeri birdir.

CPLE / COMPARE 
LESS OR EQUAL

CPLE komutu ile ön işaret dikkate alınarak bir X1 değişkeninin X2 sabiti ya da
değişkeninden daha küçük veya eşit olup olmadığı karşılaştırılır. Sonuç X1
değişkeninde verilir. Koşul yerine getirildiğinde, sıfıra eşit değildir; diğer durumlarda ise
sonuç sıfırdır.
Sonuç, aşağıdaki atlama komutlarından biri ile işlenebilir. X2 değişkeni değişmez.

Komutun yapısı

Örnek 1 SET H0 = 50
SET H1 = 13
CPLE H0 <= H1

Program işlendikten sonra, H0'ın değeri sıfır ve H1'in değeri 13.

Örnek 2 SET H0 = –3
CPLE H0 <= –3

Program işlendikten sonra, H0'ın değeri birdir.

Komutun yapısı
Mxxx CPGT X1 > X2

Mxxx: Etiket (opsiyonel)

X1: Değişken (sonuç)

X2: Değişken veya sabit

Komutun yapısı
Mxxx CPLE X1 <= X2

Mxxx: Etiket (opsiyonel)

X1: Değişken (sonuç)

X2: Değişken veya sabit
A
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CPLT / COMPARE 
LESS THAN

CPLT komutu ile ön işaret dikkate alınarak bir X1 değişkeninin X2 sabiti ya da
değişkeninden daha küçük olup olmadığı karşılaştırılır. Sonuç X1 değişkeninde verilir.
Koşul yerine getirildiğinde, sıfıra eşit değildir; diğer durumlarda ise sonuç sıfırdır.
Sonuç, aşağıdaki atlama komutlarından biri ile işlenebilir. X2 değişkeni değişmez.

Komutun yapısı

Örnek 1 SET H0 = –3
CPLT H0 < –3

Program işlendikten sonra, H0'ın değeri sıfırdır.

Örnek 2 SET H0 = 2
SET H2 = 3
CPLT H0 < H2

Program işlendikten sonra, H0'ın değeri birdir.

CPNE / 
COMPARE NOT 
EQUAL

CPNE komutu ile ön işaret dikkate alınarak bir X1 değişkeninin X2 sabiti ya da
değişkenine eşit olup olmadığı karşılaştırılır. Sonuç X1 değişkeninde verilir. Koşul yerine
getirildiğinde, sıfıra eşit değildir; diğer durumlarda ise sonuç sıfırdır.
Sonuç, aşağıdaki atlama komutlarından biri ile işlenebilir. X2 değişkeni değişmez.

Komutun yapısı

Örnek 1 SET H0 = 13
SET H1 = 13
CPNE H0 != H1

Program işlendikten sonra, H0'ın değeri sıfır ve H1'in değeri 13.

Örnek 2 SET H0 = 50
CPNE H0 != 13

Program işlendikten sonra, H0'ın değeri birdir.

Komutun yapısı
Mxxx CPLT X1 < X2

Mxxx: Etiket (opsiyonel)

X1: Değişken (sonuç)

X2: Değişken veya sabit

Komutun yapısı
Mxxx CPNE X1 != X2

Mxxx: Etiket (opsiyonel)

X1: Değişken (sonuç)

X2: Değişken veya sabit
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Mantıksal işlemler ANDL / ORL / NOTL

ANDL / LOGICAL 
AND

ANDL komutu iki değişkeni mantıksal VE ile birbirine bağlar. Sonuç X1 değişkeninde
bulunur, X2 değişkeni değişmez. Değişkenlerden biri = 0 ise, sonuç sıfırdır.
Değişkenlerin ikisi de ! = 0 ise, sonuç birdir.

Komutun yapısı

Örnek 1 SET H01 = 100
SET H02 = 0
ANDL H01 && H02

Program işlendikten sonra, H01'ın değeri sıfırdır.

Örnek 2 SET H01 = 100
SET H02 = 50
ANDL H01 && H02

Program işlendikten sonra, H01'ın değeri birdir.

ORL / LOGICAL 
OR

ORL komutu iki değişkeni mantıksal VE YA ile birbirine bağlar. Sonuç X1 değişkeninde
bulunur, X2 değişkeni hiç değişmez. Değişkenlerden biri ! = 0 ise, sonuç birdir.
Değişkenlerin ikisi de ! = 0 ise, sonuç sıfırdır.

Komutun yapısı

Örnek 1 SET H01 = 100
SET H02 = 0
ORL H01 || H02

Program işlendikten sonra, H01'ın değeri birdir.

Örnek 2 SET H01 = 0
SET H02 = 0
ORL H01 || H02

Program işlendikten sonra, H01'ın değeri sıfırdır.

Komutun yapısı
Mxxx ANDL X1 && X2

Mxxx: Etiket (opsiyonel)

X1: Değişken (sonuç)

X2: Değişken

Komutun yapısı
Mxxx ORL X1 ¦¦ X2

Mxxx: Etiket (opsiyonel)

X1: Değişken (sonuç)

X2: Değişken
A
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NOTL / LOGICAL 
NOT

NOTL komutu ile değişkenler mantıksal olarak olumsuzlaştırılır. Sonuç X1 değişkeninde
bulunur, X2 değişkeni hiç değişmez. X2 değişkeni = 0 ise, sonuç birdir. X2 değişkeni != 0
ise, sonuç sıfırdır.

Komutun yapısı

Örnek 1 SET H02 = 100
NOTL H01 NOT (H02)

Program işlendikten sonra, H01'ın değeri sıfırdır.

Örnek 2 SET H02 = 0
NOTL H01 NOT (H02)

Program işlendikten sonra, H01'ın değeri birdir.

Komutun yapısı
Mxxx NOTL X1 = NOT (X2)

Mxxx: Etiket (opsiyonel)

X1: Değişken (sonuç)

X2: Değişken
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21 Assembler – Örnekler
21.1 Örnek program "Flaşör"
Örnek "Kontrol 
ünitesi"

Bu örnek programda, DO01 dijital çıkışının her 2 saniyede bir dönüşümlü olarak açılıp
kapanması isteniyor.

Kısa devreye alma 
(örnek)

Ön koşullar
Şebeke bağlantısı ve/veya 24-V beslemesi (yedekleme gerilimi terminalleri X10:9
(+ 24 V / VI24) ve X10:10 (0 V / DGND)) bağlı; motor ve enkoder bağlantısı gerekmez
(motor hareketi yok).
1. Devir kontrolünü devreye almaya gerek yok. 
2. Çıkış parametrelerini Shell'de ayarlayın (P621 dijital çıkış DOØ1 Æ IPOS-ÇIKIŞI).
3. Assembler programını MOVITOOLS®-Manager ile başlatın.
4. "Program" penceresini açın/etkinleştirin ve "Yanıp sönen DO01 çıkışı" örnek

programını girin.
5. Örnek programı program penceresinden (PC) frekans değiştiricinin program

belleğine yükleyin. Aktif program penceresinde "Ctrl + F9" tuş kombinsyonuna
abasın.

6. Örnek programı başlatın: Aktif program penceresinde "F9" fonksiyon tuşuna basın.
7. Uygulayıcı programının kontrolü:

• Program başlığındaki Görev 1 göstergesi PSTOP'tan START'a değişir. 
• Program penceresindeki program göstergesi çalışır.
• Shell'de çıkış klemensi DO01'in gösterge parametresi P052, her iki saniyede bir

0 ile 1 arasında değişir.

10340AXX
Resim 77: Assembler program penceresi

Programın içeriği:
3 açıklama satırı (iki adet kesik çizgilerden oluşan 
satır ve aralarında bir program adı satırı)
DO02 (X13:3) çıkışını "0"a ayarla
İki saniye bekle
DO02 (X13:3) çıkışını "1"e ayarla
İki saniye bekle
Programın sonu/program başına atla
A
Ö
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Örnek program "Flaşör"
"Pozisyon-
landırma" 
örneği

Bu örnek programda tahrik ünitesinin her  2 saniyede bir 10 motor devri sağa ve sola
pozisyonlandırılması isteniyor.

Kısa devreye alma 
(örnek)

Ön koşullar
• Frekans çevirici / motor / enkoder bağlı
• Frekans çeviriciyi MOVIDRIVE® sistem el kitabına göre, VFC-n-contr. & IPOS, CFC

& IPOS ya da SERVO & IPOS (P700) çalışma modunda devreye alın. P700 devreye
alma sonrası belirtilen ayarlardan birinde olmalıdır.

• ACİL STOP devresinin donanım limit anahtarını kontrol edin.

1. Parametre ayarı:
• P600 dijital giriş DI01 Æ ENABLE / STOP
• P601 dijital giriş DI02 Æ İŞLEVSİZ
• P602 dijital giriş DI03 Æ İŞLEVSİZ
• P603 dijital giriş DI04 Æ /ES SAĞ
• P604 dijital giriş DI05 Æ /ES SOL
• P700 Çalışma modu Æ (VFC-n-Contr. / CFC / SERVO) & IPOS
• PAY (Numerator) Æ 4096
• PAYDA (Denominator) Æ 1
• BİRİM (Unit) Æ Devir

2. "10 motor devri ileri ve geri" örnek programını girin.
3. Örnek programı yükleyin. Aktif program penceresinde "F2" fonksiyon tuşuna basın.
4. Tahrik ünitesi limit anahtarlara erişmemelidir. DIØ4 (X13:5) ve DIØ5 (X13:6)

klemenslerinin seviyeleri "1" olmalıdır.
5. Örnek programı başlatın: Aktif program penceresinde "F9" fonksiyon tuşuna basın. 
6. Örnek programı kontrol edin:

• Program başlığındaki Görev 1 göstergesi PSTOP'tan START'a değişir.
• Motor her 1o saniyede bir dönüşümlü olarak sağa ve sola hareket eder.
• Pozisyon değişmeleri P003 gösterge parametresinde takip edilebilir.
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• İstenen ve gerçek pozisyon değerleri H492 ve H511 değişkenlerinde gösterilir.

Bu program bir alt program olarak seçilmediğinden, RET komutuna bu örnekte gerek
yoktur. Bu durumda ilk program satırına atlanır ve burada da buna izin verilir.

21.2 Örnek program "Kaldırma düzeni"
Özellikler • Referans hareket

• Dijital girişler üzerinden üç kaldırma düzeni pozisyonu seçimi
• Seçilen bir pozisyona erişildiğinde haber verme
• donanım limit anahtarından otomatik hareket
DIO11B opsiyonunun 3 giriş klemensi ile 3 pozisyona hareket edilebilir. 
Hareket edilen bir donanım limit anahtarından "RESET" girişine (DI02) bir "1" sinyali
verilerek uzaklaşılabilir. 

Ayarlar Giriş ve çıkışların ayrıntılı konfigürasyonu, programın kaynak kodunun açıklamalar
bölümünde verilmektedir.

10341AXX
Resim 78: "10 motor devri ileri ve geri" örnek programı

Programın içeriği:
3 açıklama satırı
Bağıl olarak 10 motor devri sağa hareket et
İki saniye bekle
Bağıl olarak 10 motor devri sola hareket et
İki saniye bekle
Programın sonu
Programın sonu/program başına atla
A
Ö
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Şematik yapı

06069AXX
Resim 79: IPOSplus®'lu kaldırma düzeninin şematik yapısı

BD = Frenleme mesafesi
RHWLS = Sağ donanım limit anahtarı
RSWLS = Sağ yazılım limit anahtarı
UP = Üst hareket mesafesi
S = Hareket kızağı

CAM = Referans kam
MZP = Makine sıfır noktası
LSWLS = Sol yazılım limit anahtarı
LHWLS = Sol donanım limit anahtarı

100

100

i = 5

100

100

2000

500

LHWLS

LSWLS

BD

CAM

MZP

S

d = 50 mm

M

BD RHWLS

RSWLS

UP
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Klemens kablolanması

55219AXX
Resim 80: IPOSplus® bağlantı şeması

PLC = harici kontrol ünitesi
DI00 = /Controller inhibit
DI01 = Enable/hızlı durma
DI02 = Reset
DI03 = Referans kam

DI04 = /Sağ limit anahtar
DI05 = /Sol limit anahtar
DI10 = Konum 1
DI11 = Konum 2
DI12 = Konum 3

DI16 = Referans hareket başlangıcı
DI17 = Pozisyonlama başlangıcı
DO10 =/Arıza
DO16 =IPOS KONUMDA
DO17 =IPOS REFERANS

I 01
I 02
I 03
I 04
I 05
I 06
I 07
I 08
O 01
O 02
O 03
O 04

0V24
24V

O 05
O 06
O 07
O 08

X20

X21

X22

X23

DIO

1
2
3

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

X13

DIØØ
DIØ1
DIØ2
DIØ3
DIØ4
DIØ5

DCOM
VO24
DGND
ST11
ST12

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

RHWLS

LHWLS

CAM

AI21
AI22
AGND

AOV1
AOC1
AGND
AOV2
AOC2
AGND

DI1Ø   
DI11   
DI12   
DI13
DI14
DI15
DI16   
DI17   
DCOM
DGND

DO1Ø   
DO11
DO12
DO13
DO14
DO15
DO16   
DO17   
24VIN 

DIO11B

MOVIDRIVE®

PLC
A
Ö
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Örnek için önemli parametre ayarları

IPOSplus® parametrelerinin hesaplanması
SW limit anahtar Şematik yapıya bakınız

Mesafe faktörü 
Pay

Mesafe biriminin mm olması isteniyor
Tahrik çarkının devir/artırım sayısı
Artr./Motor devri × Redük. oranı
4096 artırım × 5 = 20480
20480 × 100 (genişletme faktörü) =2048000

Mesafe faktörü 
Payda

Tahrik çarkının çevresi (mm)
d × π
50 mm × π = 157,0796327
157,08 × 100 (genişletme faktörü) =15708

Birim Harekete özel verilerin arkasında görünmesi istenen birim mm.

Yol hızı 1350  d/d

Pozisyonlandırma 
penceresi

Hedef konum  ± 50 artırımdan sonra tahrik ünitesi pozisyonda mesajı gelmelidir.

Grup Parametreler Ayar

30_ Sınırlamalar P302 Maksimum hız 1 [d/d]
P350 Dönme yönünü değiştirme

1500
OFF

60_ Ana cihazın dijital girişleri P600 dijital giriş DI01
P601 dijital giriş DI02
P602 dijital giriş DI03
P603 dijital giriş DI04
P604 dijital giriş DI05

ENABLE / STOP
RESET
REFERANS KAM
/ES SAĞ
/ES SOL

61_ DIO11B opsiyonunn dijital 
girişleri

P610 dijital giriş DI10
...
P617 dijital giriş DI17

IPOS GİRİŞ
...
IPOS GİRİŞ

63_Opsiyonun dijital çıkışları  
DIO11

P630 Dijital çıkış DO10
P636 Dijital çıkış DO16
P637 Dijital çıkış DO17

/ARIZA
IPOS KONUMDA
IPOS REFERANS

7__ Kontrol fonksiyonları P700 Çalışma modu
P730 Fren fonksiyonu

CFC VE IPOS
EVET

9__ IPOS Parametresi P900 Referans ofset [mm]
P901 Referans hız 1 [d/d]
P902 Referans hız 2 [d/d]
P903 Referans hareket tipi
P910 X denetleyici kazancı
P911 Pozisyonlandırma rampası 1[sn]
P912 Pozisyonlandırma rampası 2[sn]
P913 SAĞA hareket hızı[d/d]
P914 SOLA hareket hızı[d/d]
P915 Hız ileri besleme [%]
P916 Rampa şekli
P920 SAĞ SW limit anahtarı [mm]
P921 SOL SW limit anahtarı [mm]
P922 Pozisyonlandırma penceresi [inc]
P923 Ofset hatası penceresi [inc]
P930 Override

500
200
50
1
2.8
1
1
1350
1350
100
SİNÜS
2100
–100
50
5000
OFF

Hareket mesafesi faktörü PAY / 
PAYDA

Mesafe faktörü PAY
Mesafe faktörü PAYDA
Birim

2048000
15708
mm
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Giriş klemensleri

Çıkış klemensleri

Seviye Klemens Klemens fonksiyonu Anlamı
0 DI00 /Controller inhibit Güç parçasını aç/kapat
0 DI01 Serbest Bırak kontrollü durma
0 DI02 Reset Hatadan sonra reset (limit anahtardan uzaklaş)
0 DI03 Referans kam Sıfırlama veya ofset değeri anahtarı
0 DI04 Sağ limit anahtar Durdurmak için sınırlandırma anahtarı (+)
0 DI05 Sol limit anahtar Durdurmak için sınırlandırma anahtarı (–)
0 DI10 IPOS girişi Kaldırma düzeni pozisyonu 0
0 DI11 IPOS girişi Kaldırma düzeni pozisyonu 1000 mm
0 DI12 IPOS girişi Kaldırma düzeni pozisyonu 2000 mm
0 DI13 IPOS girişi –
0 DI14 IPOS girişi Pozitif jog
0 DI15 IPOS girişi Negatif jog
0 DI16 IPOS girişi Referans hareket başlangıcı
0 DI17 IPOS girişi Pozisyonlama başlangıcı

Seviye Klemens Cihaz Klemens fonksiyonu Anlamı
0 DB00 MDX /Fren Frenin yardımcı röle üzerinden etkinleştirilmesi
0 DO01 MDX Çalışmaya hazır Controller aktif, elektronik güç beslemesi OK
0 DO02 MDX /Arıza hata yok
0 DO10 DIO11B IPOS çıkışı –
0 DO11 DIO11B IPOS çıkışı –
0 DO12 DIO11B IPOS çıkışı –
0 DO13 DIO11B IPOS çıkışı –
0 DO14 DIO11B IPOS çıkışı –
0 DO15 DIO11B IPOS çıkışı –
0 DO16 DIO11B IPOS konumda Tahrik ünitesi pozisyon penceresinde
0 DO17 DIO11B IPOS Referans Referans hareket başarı ile tamamlandı
A
Ö
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Programın kaynak kodu (açıklamalı)

PAY: 2048000      PAYDA: 15708        
BİRİM: mm
******************************************
Program: Kaldırma düzeni                         
Opsiyonun ilk 3 girişi ile 
DIO11A pozisyon 
0;1000;2000 mm'ye hareket ediyor.

Dosya:     Strok 100.mdx                   
Hazırlayan: SEW/AWT                        
Tarih:     01.06.98                       
Değiştirildi:  01.06.98                       

Giriş klemensleri bağlantısı:-----------------
DI00 Controller inhibit                        
DI01 Enable                            
DI02 Reset (LA'dan uzaklaş)               
DI03 Referans kam                      
DI04 Sağ limit anahtar                  
DI05 Sol limit anahtar                   

DI10 Kaldırma düzeni pozisyonu 0 mm            
DI11 "         1000 mm            
DI12 "  2000 mm            
DI13      - - -                         
DI14 (sağa adım adım)                      
DI15 (sola adım adım)                       
DI16 Referans hareket                      
DI17 Pozisyonlama başlangıcı               

Çıkış klemensleri bağlantısı:-----------------
DB00 Fren                              
DO01 Çalışmaya hazır                      
DO16 "IPOS pozisyonda"                 
DO17 "IPOS Referans"                    

Açıklamalar

------------------------------------------
Program başı                           
==========================================
Program atlama dağıtıcısı              
==========================================
SETINT  ERROR   M10                  
M100:CALL    M50                          
JMP     LO I0001000000000000, M101   
CALL    M20                          
M101:JMP     LO I0000010000000000, M102   
CALL    M30                          
M102:JMP     LO I0000100000000000, M103   
CALL    M40                          
M103:JMP     UNCONDITIONED  , M100        
------------------------------------------

Program atlama dağıtıcısı

Donanım limit anahtarını işlemek için Interrupt yordamını 
etkinleştir
Reset/limit anahtardan uzaklaşma
Æ Ana program 
DI16 = 1 Æ Referans hareket
DI15 = 1 Æ Sağa adım adım
DI15 = 1 Æ Sola adım adım

Reset/limit anahtardan uzaklaş alt programı
==========================================
M10:JMP     HI I0000000000110000, M1     
M3:JMP     HI I0000000000110000, M2     
ASTOP   IPOS ENABLE                  
JMP     UNCONDITIONED  , M3          
M2:ASTOP   TARGET POSITION              
M1:RET                                  
------------------------------------------

Reset/limit anahtardan uzaklaşma

Bir limit anahtara (DI04/DI05 sağ/sol limit anahtarı) temas yoksa, 
atlama dağıtıcısına geri dön, varsa; hareket blokajını kaldır ve 
tahrik ünitesi limit anahtardan uzaklaşana kadar bekle (DI02 - giriş 
klemensi fonksiyonu "Reset").
Daha sonra da, hedef pozisyonu güncel pozisyon yaparak tahrik 
ünitesini durdur.

Referanslama alt programı               
==========================================
M20:ASTOP   IPOS ENABLE                  
GO0     U,NW, ZP                     
M22:JMP     LO I0000000000000001, M21    
SET     H319 = 0                     
BMOV    H319.0  = H473.20            
JMP     H319 == 0          , M22     
M21 : ASTOP   TARGET POSITION              
RET                                  
------------------------------------------

Referans hareket

Hareket blokajını kaldır
Referans hareket, beklemeden, sıfır darbede başla,
Referans hareketi iptal et
ve "IPOS Referansı" durum kelimesindeki bit = 0

(Adım adım işletme alt programı)
==========================================
M30:RET                                  
M40:RET     
------------------------------------------

Opsiyon: Alt program (adım adım işletme)
Sağa adım adım
Sola adım adım
Bir sonraki örneğe bakınız.

Ana program: Kaldırma düzenini pozisyonlandırma       
==========================================
M50:JMP     LO I0000000001000000, M51    
GOA     WAIT   #0              mm    
M51:JMP     LO I0000000010000000, M52    
GOA     WAIT   #1000           mm    
M52:JMP     LO I0000000100000000, M53    
GOA     WAIT   #2000           mm    
M53:RET                                  
------------------------------------------
END

Ana program: Kaldırma düzenini pozisyonlandırma 

DI10 girişi verildiğinde, 0 mm pozisyonuna hareket et
DI11 girişi verildiğinde, 1000 mm pozisyonuna hareket et
DI12 girişi verildiğinde, 2000 mm pozisyonuna hareket et
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21.3 Örnek program "adım adım işletme"
Özellikler • Jog+ / Jog– dijital girişleri ile iki yöne hareket

• Ayarlanabilecek hareket hızları ve rampalar.
• Sonsuz hareket mümkündür.
• Referans hareket gerekmez.
• Hareket aralığı sınırlarına uymak (yazılım son konum anahtarları).
• Donanım limit anahtarından otomatik uzaklaşma.
İki dijital Jog + (DI14) ve Jog Tipp– (DI15) girişi ile iki yönde sonsuz hareket edilebilir.
Referans hareket gerekmez. Tahrik ünitesi referanslanır ve yazılım limit anahtarı
ayarlanırsa, sadece bu sınırlar içerisinde hareket edilir. Sadece jog klemenslerinden
birindeki "1" sinyali ile hareket edilir. Hareket edilen bir donanım limit anahtarından
"RESET" girişine (DI02) bir "1" sinyali verilerek uzaklaşılabilir.

Ayarlar Giriş ve çıkışların ayrıntılı konfigürasyonu ve programda kullanılan değişkenler,
programın kaynak kodunun açıklamalar bölümünde verilmektedir.

Giriş klemensleri

Çıkış klemensleri

Seviye Klemens Klemens fonksiyonu Anlamı
0 DI00 /Controller inhibit Güç parçasını aç/kapat
0 DI01 Serbest Bırak kontrollü durma
0 DI02 Reset Hatadan sonra reset (limit anahtardan uzaklaş)
0 DI03 Referans kam Sıfırlama veya ofset değeri anahtarı
0 DI04 Sağ limit anahtar Durdurmak için sınırlandırma anahtarı (+)
0 DI05 Sol limit anahtar Durdurmak için sınırlandırma anahtarı (–)
0 DI10 IPOS girişi –
0 DI11 IPOS girişi –
0 DI12 IPOS girişi –
0 DI13 IPOS girişi –
0 DI14 IPOS girişi Pozitif jog
0 DI15 IPOS girişi Negatif jog
0 DI16 IPOS girişi Referans hareket başlangıcı
0 DI17 IPOS girişi Pozisyonlama başlangıcı

Seviye Klemens Cihaz Klemens fonksiyonu Anlamı
0 DB00 MDX /Fren Frenin yardımcı röle üzerinden etkinleştirilmesi
0 DO01 MDX Çalışmaya hazır Controller aktif, elektronik güç beslemesi OK
0 DO02 MDX /Arıza hata yok
0 DO10 DIO11B IPOS çıkışı –
0 DO11 DIO11B IPOS çıkışı –
0 DO12 DIO11B IPOS çıkışı –
0 DO13 DIO11B IPOS çıkışı –
0 DO14 DIO11B IPOS çıkışı –
0 DO15 DIO11B IPOS çıkışı –
0 DO16 DIO11B IPOS konumda Tahrik ünitesi pozisyon penceresinde
0 DO17 DIO11B IPOS Referans Referans hareket başarı ile tamamlandı
A
Ö
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Programın kaynak kodu (açıklamalı)

PAY: 1    PAYDA: 1        BİRİM: artr.
******************************************
Örnek program: Adım adım çalışma  
Dosya:     Tipp.mdx                   
Hazırlayan: SEW/AWT                        
Tarih:     01.06.98                       

Fonksiyon: Adım adım çalışma
- sonsuz hareket mümkün               
- eksenin referanslanmasına gerek yoktur 
- mesafe sınırlarının ayarlanması: yazılım LA ile
- Hareket hızları / rampalar H310'dan itibaren        
- Girişler Jog+ (DI14) / Jog - (DI15)

Giriş / çıkış parametrelerinin (P600) ayarlanması:
Tek tırnak içinde = belirtilen işlev
Tek tırnak yok = IPOS GİRİŞ-ÇIKIŞI

Giriş klemensleri bağlantısı:-----------------
DI00 = "Controller inhibit"                      
DI01 "Enable"                          
DI02 "Hata reset" (LA'dan uzaklaş)      
DI04 "Referans kam"                    
DI03 "Sağ limit anahtar"                
DI05 "Sol limit anahtar"                 
DI14 Sağa adım adım çalıştırma                      
DI15 Sola adım adım çalıştırma                       
DI16 Referans hareket başlangıcı                
DI17 (Pozisyonlama başlangıcı)             

Çıkış klemensleri bağlantısı-----------------
DB00 Fren                              
DO01 Çalışmaya hazır                      

DO16 "IPOS pozisyonda"                 
DO17 "IPOS Referans"                    

Kullanılan değişkenler:---------------------
H310 = V-jog sağa       (1/10 d/d)
H311 = "sola"               
H312 = Hızlanma rampası          (msn)
H313 = Yavaşlama rampası             (msn)
H316 - H319 = Jog yardımcı değişkeni        
******************************************
------------------------------------------

Açıklamalar

Program başı                           
==========================================
Başlangıç durumuna getirme                           
------------------------------------------
SET     H310 = 5000                  
SET     H311 = 5000                  
SET     H312 = 2000                  
SET     H313 = 2000                  
------------------------------------------

Adım adım çalıştırma için hız ve ivme değerleri verilmesi 
(açıklamaya bakınız)

Program atlama dağıtıcısı         
==========================================
SETINT  ERROR   M10                  
M100:JMP     LO I0001000000000000, M101   
CALL    M20                          
M101:JMP     LO I0000010000000000, M102   
CALL    M30                          
M102:JMP     LO I0000100000000000, M103   
CALL    M40                          
M103:JMP     UNCONDITIONED  , M100        
------------------------------------------

Program atlama dağıtıcısı

Donanım limit anahtarını işlemek için Interrupt yordamını 
etkinleştir - reset/limit anahtardan uzaklaş
DI16 = 1 Æ Referans hareket
DI15 = 1 Æ Sağa adım adım
DI15 = 1 Æ Sola adım adım
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Reset/limit anahtardan uzaklaş alt programı
==========================================
M10 :JMP     HI I0000000000110000, M1     
M3  :JMP     HI I0000000000110000, M2     
ASTOP   IPOS ENABLE                  
JMP     UNCONDITIONED  , M3          
M2  :ASTOP   TARGET POSITION              
M1  :RET                                  
------------------------------------------

Reset/limit anahtardan uzaklaşma
bir limit anahtara doğru hareket edilmezse (DI05/DI06 LA 
sağ/sol), atlama dağıtıcısına geri dön. Limit anahtara 
hareket edilirse, hareketi serbest bırak ve tahrik ünitesi 
limit anahtardan ayrılana kadar bekle (DI02 - giriş 
klemensi fonksiyonu "Reset"). Daha sonra da, hedef 
pozisyonu güncel pozisyon yaparak tahrik ünitesini 
durdur.

Referanslama alt programı               
==========================================
M20 :ASTOP   IPOS ENABLE                  
GO0     U,NW, ZP                     
M22 :JMP     LO I0000000000000001, M21    
SET     H309 = 0                     
BMOV    H309.0  = H473.20            
JMP     H309 == 0          , M22     
M21 :ASTOP   TARGET POSITION              
RET                                  
------------------------------------------

Referans hareket
Hareket blokajını kaldır
Referans hareket, beklemeden, "controller inhibit = 0 
olduğu müddetçe, sıfır darbede başla
ve "IPOS Referansı" durum kelimesindeki bit = 0

Adım adım çalıştırma alt programı                 
==========================================
Adım adım çalıştırma (Yazılım LA sorgulama aktif)  
------------------------------------------
M35 :SETSYS  POS.SPEED C(C)W = H310       
SETSYS  POS. RAMP       = H312       
SET     H319 = 0                     
BMOV    H319.0  = H473.20            
JMP     H319 == 0          , M36     
SET     H319 = H496
OR      H319 ¦ H497
JMP     H319 == 0, M36 
SET     H319 = 1                     
SET     H317 = H496                  
SET     H318 = H497                  
M36 :RET     

Adım adım çalıştırma
Yazılım limit anahtarı sorgulama aktif
İstenen hızın verilmesi
Rampa süresinin verilmesi
Eksenin referanslanıp referanslanmadığı sorgulaması 
(yazılım LA aktif)
Her iki yazılım aralığı = 0 sorgulaması (yazılım LA aktif)
yazılım LA aktif ise, H319 = 1
ve jpg hareket değişkenlerini (H317) yazılım hareket 
aralıkları (sistem değişkenleri H496 ve H497) ile yükle

------------------------------------------
Jog +                                   
------------------------------------------
M30 :JMP     LO I0000010000000000, M31    
JMP     HI I0000100000000000, M31    
CALL    M35 
JMP     H319 == 1          , M32     
GETSYS  H317 = ACT.POSITION          
ADD     H317 + 4096000               
M32 :ASTOP   IPOS ENABLE                  
GOA     NOWAIT H317                  
JMP     UNCONDITIONED  , M30         
M31 :ASTOP   TARGET POSITION              
RET     
------------------------------------------
Jog -                                   
------------------------------------------
M40 :JMP     LO I0000100000000000, M41    
JMP     HI I0000010000000000, M41    
CALL    M35 
JMP     H319 == 1          , M42     
GETSYS  H318 = ACT.POSITION          
SUB     H318 - 4096000               
M42 :ASTOP   IPOS ENABLE                  
GOA     NOWAIT H318                  
JMP     UNCONDITIONED  , M40         
M41 :ASTOP   TARGET POSITION              
RET                                  
------------------------------------------
Adım adım çalıştırmanın sonu                         
------------------------------------------
END

Sağa adım adım
harekete DI14 = 1 ve

DI15 = 0 olana kadar devam et, 
Yazılım LA sorgulama aktif

Güncel pozisyona 1000 devir ekle ve yeni hedef pozisyon 
olarak bu sonuca hareket et

Sola adım adım
harekete DI14 = 0 ve

DI15 = 1 olana kadar devam et,
Yazılım LA sorgulama aktif

Güncel pozisyona 1000 devir ekle ve yeni hedef pozisyon 
olarak bu sonuca hareket et
A
Ö
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21.4 Örnek program "Tablo pozisyonlandırma"
Özellikler • 16 tablo pozisyonunun dijital kodlanmış olarak seçilmesi.

• Seçilen güncel bir tablo pozisyonunun dijital kodlanmış olarak verilmesi.
• Seçilen tablo pozisyonuna erişildiğinde, kesin bir mesaj.
• Donanım limit anahtarından otomatik uzaklaşma.
 DIO11B opsiyonunun ilk 4 dijital girişi ile 16 tablo pozisyonu (hareket değişkenleri H000
... H015) dijital kodlanmış olarak seçilebilir. Seçilen hareket değişkeni numarası (tablo
göstergesi) daima DIO 11A'nın dijital kodlanmış ilk 4 dijital girişinde gösterilir. 
Tablo pozisyonlarına hareket etmeden önce, DI16 girişi "Referans hareket" ile bir
referans hareket aktive edilmelidir. DI17 girişi "Başlama pozisyonlandırması" ile tablo
pozisyonlandırmaya hareket işi enable yapılır veya kesilir ("controller inhibit" veya
"enable" = "1" sinyali). Burada, tablo göstergesinin tüm bitleri güvenli bir şekilde verilene
kadar, yeni bir tablo pozisyonu seçiminde, DI17 girişine "0" sinyali verilmesi önerilir. 
Seçilen tablo pozisyonuna erişildiği, DO15 "Tablo pozisyonu geçerli" çıkışındaki bir "1"
sinyali ile gösterilir. Yeni bir tablo pozisyonu seçildiğinde, bu çıkış derhal sıfırlanır. DO16
çıkışı "IPOS pozisyonda" ayrıca değerlendirilerek, kontrol ünitesi devre dışı olsa dahi
("controller inhibit" = "0") tablo pozisyonundan uzaklaşma güvenli bir şekilde tanınabilir.
Hareket edilen bir donanım limit anahtarından "RESET" girişine (DI02) bir "1" sinyali
verilerek uzaklaşılabilir.

Ayarlar Giriş ve çıkışların ayrıntılı konfigürasyonu (aşağıya bakınız) ve programda kullanılan
değişkenler, programın kaynak kodunun açıklamalar bölümünde verilmektedir. 
Tablo pozisyonları assembler programındaki değişkenler penceresine ya da manüel
kumanda cihazı ile H00 ile H15 arasındaki değişkenlere yazılabilir. Değişkenler bu
şekilde uçucu olmayan belleğe kaydedilmiş olur.

Pozisyonlandırma penceresindeki uygulayıcı hareket birimlerin pay ve paydaları burada
etkin değildir. Hareket değişkenlerinin pozisyon değerleri daima artırım (4096 artr./motor
devri) olarak değerlendirilir.
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Giriş klemensleri

Çıkış klemensleri

Seviye Klemens Klemens fonksiyonu Anlamı
0 DI00 /Controller inhibit Güç parçasını aç/kapat
0 DI01 Serbest Bırak kontrollü durma
0 DI02 Reset Hatadan sonra reset (limit anahtardan uzaklaş)
0 DI03 Referans kam Sıfırlama veya ofset değeri anahtarı
0 DI04 Sağ limit anahtar Durdurmak için sınırlandırma anahtarı (+)
0 DI05 Sol limit anahtar Durdurmak için sınırlandırma anahtarı (–)
0 DI10 IPOS girişi Değişken göstergesi Bit 2'0
0 DI11 IPOS girişi Değişken göstergesi Bit 2'1
0 DI12 IPOS girişi Değişken göstergesi Bit 2'2
0 DI13 IPOS girişi Değişken göstergesi Bit 2'3
0 DI14 IPOS girişi Pozitif jog
0 DI15 IPOS girişi Negatif jog
0 DI16 IPOS girişi Referans hareket başlangıcı
0 DI17 IPOS girişi Pozisyonlama başlangıcı

Seviye Klemens Cihaz Klemens fonksiyonu Anlamı
0 DB00 MDX /Fren Frenin yardımcı röle üzerinden etkinleştirilmesi
0 DO01 MDX Çalışmaya hazır Controller aktif, elektronik güç beslemesi OK
0 DO02 MDX /Arıza hata yok
0 DO10 DIO11B IPOS çıkışı Değişken göstergesi Bit 2'0
0 DO11 DIO11B IPOS çıkışı Değişken göstergesi Bit 2'1
0 DO12 DIO11B IPOS çıkışı Değişken göstergesi Bit 2'2
0 DO13 DIO11B IPOS çıkışı Değişken göstergesi Bit 2'3
0 DO14 DIO11B IPOS çıkışı –
0 DO15 DIO11B IPOS çıkışı Tablo pozisyonlandırma geçerli
0 DO16 DIO11B IPOS konumda Tahrik ünitesi pozisyon penceresinde
0 DO17 DIO11B IPOS Referans Referans hareket başarı ile tamamlandı
A
Ö
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Programın kaynak kodu (açıklamalı)

PAY: 1    PAYDA: 1      BİRİM: artr.
******************************************
Program: Tablo pozisyonlandırma
Dosya:     Tab.mdx                   
Hazırlayan: SEW/AWT                        
Tarih:     01.06.98                       

Tablo pozisyonlandırma işlevi
- Pozisyonlar DIO11B opsiyonunun ilk 4 girişi ile
dijital kodlanmış olarak 
0-15 değişkenlerine göre seçilir.
- DI17 girişi (X22:17) ile
seçilen hareket komutu enable yapılır.

Giriş / çıkış parametrelerinin ayarlanması:
Tek tırnak içinde = belirtilen işlev
Tek tırnak yok = IPOS GİRİŞ-ÇIKIŞI

Giriş klemensleri bağlantısı:-----------------
DI00 = "Controller inhibit"                      
DI01 "Enable"                          
DI02 "Hata reset" (LA'dan uzaklaş)      
DI03 "Referans kam"                    
DI04 "Sağ limit anahtar"                
DI05 "Sol limit anahtar"                 

DI10 Değişken gösterge biti 2'0
DI11                          2'1
DI12                          2'2
DI13                          2'3
DI14 (Sağa adım adım)                      
DI15 (Sola adım adım)                       
DI16 Referans hareket başlangıcı                
DI17 Pozisyonlama başlangıcı             

Çıkış klemensleri bağlantısı-----------------
DB00 Fren                              
DO01 Çalışmaya hazır                      

DO10 Değişken gösterge biti 2'0
DO11                          2'1
DO12                          2'2
DO13                          2'3
DO14 -
DO15 Tablo pozisyonuna erişildi
DO16 "IPOS pozisyonda"                 
DO17 "IPOS Referans"                    
Kullanılan değişkenler:---------------------
H300 = Sağa hareket hızı (1/10 d/d)
H301 = Sola hareket hızı (1/10 d/d)
H302 = Sağ hızlanma rampası (msn)
H303 = Sol yavaşlama rampası (doğrusal)
H320 - H324 = Yardımcı değişkenler 
******************************************
------------------------------------------

Açıklamalar

Program başı                           
==========================================
Başlangıç durumuna getirme                           
------------------------------------------
SET     H300 = 15000                  
SET     H301 = 15000                  
SET     H302 = 1000                  
SET     H303 = 1000                  
------------------------------------------

Tablo pozisyonlandırmak için hız ve ivme değerleri 
verilmesi (program kaynak kodunun açıklamalarına 
bakın)

Program atlama dağıtıcısı
==========================================
SETINT  ERROR   M10
M100:CALL    M50
JMP     LO I0001000000000000, M101
CALL    M20
M101:JMP     LO I0000010000000000, M102
CALL    M30
M102:JMP     LO I0000100000000000, M103
CALL    M40
M103:JMP     UNCONDITIONED  , M100
------------------------------------------

Program atlama dağıtıcısı
Donanım limit anahtarını işlemek için Interrupt 
yordamını etkinleştir - reset/limit anahtardan uzaklaş 
işlenmesi Æ Ana program 
DI16 = 1 Æ Referans hareket
DI14 = 1 Æ Sağa adım adım
DI15 = 1 Æ Sola adım adım

Reset/limit anahtardan uzaklaş alt programı
==========================================
M10 :JMP     HI I0000000000110000, M1     
M3  :JMP     HI I0000000000110000, M2     
ASTOP   IPOS ENABLE                  
JMP     UNCONDITIONED  , M3          
M2  :ASTOP   TARGET POSITION              
M1  :RET                                  
------------------------------------------

Reset/limit anahtardan uzaklaşma
Bir limit anahtara (DI04/DI05 sağ/sol LA) temas 
yoksa, atlama dağıtıcısına geri dön, varsa; hareket 
blokajını kaldır ve tahrik ünitesi limit anahtardan 
uzaklaşana kadar bekle (DI02 giriş klemensi 
fonksiyonu "Reset").
Daha sonra da, hedef pozisyonu güncel pozisyon 
yaparak tahrik ünitesini durdur.
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Referanslama alt programı               
==========================================
M20 :ASTOP   IPOS ENABLE                  
AND     H480 & FFFFFFF0 hex
BCLR   H480.5 = 0
GO0     U,NW, ZP                     
M22 :JMP     LO I0000000000000001, M21    
SET     H319 = 0                     
BMOV    H319.0  = H473.20            
JMP     H319 == 0          , M22     
M21 :ASTOP   TARGET POSITION              
RET                                  
------------------------------------------

Referans hareket
Hareket blokajını kaldır
Dijital kodlanmış tablo pozisyonun çıkışını sil
"Tablo pozisyonu geçerli" çıkışını sil
Referans hareket, beklemeden, sıfır darbede başla,
"controller inhibit" = 0
ve "IPOS Referansı" durum kelimesindeki bit = 0 
olduğu sürece

Adım adım çalıştırma alt programı                 
==========================================
M30 :RET
M40 :RET

Opsiyon: Alt program (örn. adım adım işletme)
Sağa adım adım
Sola adım adım

Tablo pozisyonlandırma ana programı
==========================================
Eksen referanslandı mı, kontrol et         
------------------------------------------
M50 :SET     H321 = 0                     
BMOV    H321.0  = H473.20            
JMP     H321 != 0, M51               
RET     
------------------------------------------
Hareket hızı ve rampa ver  
------------------------------------------
M51 :SETSYS  POS.SPEED C(C)W = H300       
SETSYS  POS. RAMP       = H302       
------------------------------------------
H320 değişkenindeki değişken göstergesini oku
------------------------------------------
SET     H320 = H483                  
ASHR    H320 >> 6                    
AND     H320 & F        hex          
------------------------------------------
"Tablo pozisyonuna erişildi" çıkışını kontrol et
------------------------------------------
JMP     H322 == H320, M54            
BCLR    H480.5  = 0                  
M54 :SET     H322 = H320                  
------------------------------------------
Değişken göstergesini dijital kodlu ver     
------------------------------------------
SET     H323 = H320                  
SET     H324 = H480                  
AND    H324 & FFFFFFF0 hex          
OR      H323 | H324                  
SET     H480 = H323                  
------------------------------------------
Tablo pozisyonlandırıcı enable             
------------------------------------------
M53 :JMP     LO I0010000000000000, M52    
ASTOP   IPOS ENABLE                  
GOA     NOWAIT [H320]                
JMP     NOT IN POSITION, M53         
BSET    H480.5  = 1                  
JMP     UNCONDITIONED  , M55         
------------------------------------------
M52 :ASTOP   HOLD CONTROL                 
M55 :RET                                  
------------------------------------------
Tablo pozisyonlandırma sonu               
------------------------------------------
END

Tablo pozisyonlandırma ana programı

Referanslandırılmış tahrik ünitesinin tablo 
pozisyonlarına hareket edilir
(DO17 = 10. H473 sistem değişkeninin çıkış 
klemensindeki bit yeri; "IPOS Referans" olarak 
ayarlandı)

Hareket hızı, hızlanma ve yavaşlama rampaları 
verilmesi

Tablo göstergesini (hareket değişkeninin numarası) 
4 girişle (DI10 - DI13) dijital kodlanmış olarak seç

tablo göstergesi değiştirildi ise, "Tab. pozisyonu 
geçerli" çıkışını resetle, güncel tablo göstergesini 
karşılaştırma değişkenine kaydet.

H480 çıkış değişkeninin diğer çıkışlarını 
değiştirmeden, seçilen tablo göstergesini çıkış 
klemenslerine (DO10 - DO13) yaz.

DI17 = 1 ise, seçilen değişkenin pozisyon değerine 
hareket et, değilse tahrik ünitesini durdur
"Tablo poz. seçimi geçerli" mesajını resetle
Hareket blokajını kaldır
Pozisyona erişene kadar veya DI17 = 0 ise, tablo 
pozisyonuna hareket et
"Tablo poz. seçimi geçerli" mesajı ver

Tahrik ünitesini durdur
A
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22 Değişiklikler

El kitabının çoğu yerinde çeşitli düzeltmeler yapıldı.
Aşağıda bölümlere göre yapılan kapsamlı değişiklikler açıklanmaktadır.

Sistem 
tanımı

• Teknik bilgiler: Dijital girişleri tarama süresi genişletildi.

Pozisyon 
tespiti ve 
pozisyonlandırma

• SSI mutlak değer enkoderi (DIP) / Mutlak Değer Enkoderi ile Devreye Alma /
7. P942 ve P943 enkoder faktörlerinin ayarlanması: Grafik değiştirildi.

• Referanslama / Tip 8: Referans sürüş gerekmez.
IPOSplus® 
ve Fieldbus

• Fieldbus kontrol ve durum kelimeleri / durum kelimesi 3: İşlev düzeltildi.

IPOSplus® 
parametreleri

• P90x IPOS Referans hareket / P903 Referans hareket tipi: Tip 8 genişletildi.
• P94x IPOS enkoder / P942 / P943 Pay / Payda enkoder faktörü: Grafik değiştirildi.

Compiler – Editör • MOVIDRIVE® B ile proje kullanımı.
• Komut girişi: Ctrl + Z tuş kısaltması uyarısı.

Compiler – 
Programlama

• #define: Aynı adlarla ilgili uyarı.

Compiler – 
İşlevler

• Standart işlevler / _SBusCommDef / SCD_TRACYCL: Uyarı genişletildi.
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A
ACTPOS ABS .....................................................21
ACTPOS EXT .....................................................21
ACTPOS MOT ....................................................21
Açıklama satırı ..................................................307
Açıklamalar .............................................. 151, 261
ADD ..................................................................273
Adresleme, dolaylı ............................................173
Aktif kontrol kaynağı ............................................10
Alt program seçimi ............................................302
Alt program sonu ...............................................307
Alt programlar ...................................................261
Analog çıkışlar ..................................................268
Analog girişler ...................................................268
ANA. OUT IP .......................................................17
AND ..................................................................275
ANDL ................................................................330
Arama ...............................................................135
Arama işlevi ......................................................135
ARITHMETIC SHIFT RIGHT ............................277
Aritmetik komutlar .............................................273
Arka plan rengi ..................................................132
Artımsal enkoder .................................................37
Artımsal enkoder simülasyonu ............................37
ASHR ................................................................277
ASTOP ..............................................................321
Atlama komutu JMP ..........................................303
AXIS STOP .......................................................321
Ayar komutları ...................................................309
Ayarlamak, dolaylı .............................................314
Ayarlama, değişken ..........................................312

B
Bağıl pozisyonlandırma ............................ 298, 299
Başlangıç adresi Görev 2 ......................... 307, 308
Başlat ................................................................258
Başlık ................................................................170
BCLR ................................................................278
Bekleme süresi ........................................ 307, 308
BIT CLEAR .......................................................278
BIT MOVE .........................................................278
BIT MOVE NEGATE .........................................279
BIT SET ............................................................278
Birden fazla bit ..................................................226
BİRİM ................................................................249
Birli işlemler .......................................................176
Bit komutları ......................................................278
Bit kopyalamak ......................................... 278, 279

Bit silmek .......................................................... 278
Bit verilmesi ...................................................... 224
Bit vermek ........................................................ 278
Bitlerin silinmesi ............................................... 225
Bitlerin sorgulanması ....................................... 226
BMOV .............................................................. 278
BMOVN ............................................................ 279
Bölme ....................................................... 274, 275
BREAK ............................................................. 256
BSET ................................................................ 278
Bus rampası ..................................................... 106

C
CALL ................................................................ 302
Cihaz komutları, özel ....................................... 321
Cihazın dijital çıkışları ............................18, 19, 22
Cihazla/dosya ile karşılaştırma ........................ 146
COMPARE EQUAL .......................................... 327
COMPARE GREATER OR EQUAL ................. 327
COMPARE GREATER THAN .......................... 328
COMPARE LESS OR EQUAL ......................... 328
COMPARE LESS THAN .................................. 329
COMPARE NOT EQUAL ................................. 329
Compiler ayarları .............................................. 132
const.h ............................................................. 170
COPY ............................................................... 309
CPEQ ............................................................... 327
CPGE ............................................................... 327
CPGT ............................................................... 328
CPLE ................................................................ 328
CPLT ................................................................ 329
CPNE ............................................................... 329
CTRL. WORD .................................................... 19

Ç
Çalışma dizini ................................................... 118
Çalışma durumu ............................................... 256
Çarpma ............................................................ 274
Çevrim süresi ..................................................... 19
Çıkartma .......................................................... 273
Çıkış dizini ........................................................ 134
Çıkış klemensleri verilmesi ............................... 224
Çıkış klemenslerinin silinmesi .......................... 225
Çıkış klemenslerinin sorgulanması .................. 226

D
Daha az ............................................................ 329
Daha büyük ...................................................... 328
Daha büyük-eşit ............................................... 327
A
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Daha küçük-eşit ................................................328
Dahili senkron çalışma ........................................94
Debugger ..........................................................146
Değişken ...........................................................262
Değişken ayarlama ...........................................312
Değişken Interrupt'ları .........................................33
Değişken kopyalanması ....................................309
Değişkenler penceresi ......................................147
Değişkenler, genel ............................................172
Değiştirme .................................................. 92, 135
Denetimler .........................................................109
Derleme ................................................... 143, 145
Derleme ve yükleme .........................................145
DIO11A, analog çıkışlar ......................................17
DIO11A, dijital çıkışlar .........................................18
DIP11A ...............................................................43
DIP11A, dijital çıkışlar .........................................18
DIV ....................................................................274
DIVISION ..........................................................274
Dijital çıkışlar .....................................................265
Dijital girişler ......................................................263
Dizin yapısı .......................................................141
Dizinler ..............................................................134
Dizinler, include .................................................157
Doğrusal ............................................................106
Dolaylı adresleme .............................................173
Dolaylı değişken ayarlama ................................314
do...while ...........................................................182
Döngü ...................................................... 181, 182
Döngü komutları ................................................306
Döngü sonu ......................................................306
Dönme yönü ......................................................104
Dört işlem ..........................................................273
DRS CTRL. .........................................................17
DRS STATUS .....................................................17
DRS11A, dijital çıkışlar .......................................17
DRS11A, dijital girişler ........................................17
DRS11A, durum sinyalleri ...................................17
Durdur ...............................................................258
Durdur, tahrik ünitesi .........................................321
Durum kelimesi ...................................................17
Durum kelimesi 1 ................................................85

E
Editör ....................................................... 118, 256
END ..................................................................302
Enkoder değerlendirilmesi ..................................37
Enkoder faktörü paydası P943 ............................45

Enkoder faktörü payı P942 ................................ 45
Enkoder kombinasyonları .................................. 38
Enkoder ölçeklendirme P955 ............................. 44
Enkoder tipi ........................................................ 37
Enkoder tipi P950 ............................................... 44
Eşit ................................................................... 327
Eşit değil .......................................................... 329
EXCLUSIVE OR .............................................. 276

F
Fieldbus ............................................................. 80
Fieldbus, istenen pozisyon ................................. 21
Fieldbus, Motorpot. işlevi ................................... 84
for ..................................................................... 179

G
Geçmişe kayıt .................................................. 322
Genel değişkenler ............................................ 172
Gerçek pozisyon kaynağı P941 ......................... 45
GET SYSTEM VALUE ..................................... 309
GETSYS .......................................................... 309
GO ABSOLUTE ............................................... 298
GO POSITION 0 .............................................. 296
GO RELATIVE ................................................. 299
GO0 ................................................................. 296
GO0 Referans hareket ..................................... 296
GOA ................................................................. 298
GOR ................................................................. 299
Görev 1 ............................................................ 261
Görev 2 ............................................................ 261
Görev hızı ........................................................ 135

H
Hareket hızı SAĞA P913 ................................. 104
Hareket hızı SOLA P914 .................................. 104
Hareket parametreleri ...................................... 104
Harici enkoder .................................................... 40
Harici enkoder, gerçek pozisyon ........................ 21
Hata mesajları .................................................. 246
Hata yanıtı ........................................................ 312
Hedef pozisyon .................................................. 20
Hız ileri besleme P915 ..................................... 105
Hız tipi .............................................................. 135

I
Input ................................................................. 150
INPUT LVL ................................................... 19, 22
IPOS değişkenleri ......................................15, 172
IPOS denetimleri P92_ .................................... 109
IPOS Hareket parametreleri P91_ ................... 104
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IPOSplus® parametreleri ....................................101
IPOSplus®, kontrol ...............................................10
IPOSplus®, özellikleri .............................................8

İ
if...else ..............................................................178
İkili işlemler .......................................................177
İletişim komutları ...............................................279
include ..............................................................157
include direktifleri dizini .....................................134
include, dizin .....................................................134
İnterrupt'lar ........................................................315
io.h ....................................................................170
İstenen fieldbus pozisyonu ..................................21
İstenen konum ....................................................20
İşlem yok ...........................................................307
İşlemler, birli ......................................................176
İşlemler, ikili ......................................................177
İşlemler, üçlü .....................................................177
İşlevler ...............................................................186
İşlevler, kullanıcı tarafından tanımlanan ...........186

J
JMP ...................................................................303
JUMP ................................................................303
JUMP, karşılaştırma ..........................................304
JUMP, klemensler .............................................303
JUMP, sistem ....................................................305

K
Kare ..................................................................106
Karşılaştırma işlemleri .......................................326
Karşılaştırma komutları .....................................326
Kayma hatası penceresi .....................................20
Kayma hatası penceresi P923 ..........................110
Kayma kompanzasyonu, harici enkoder .............41
Kayma mesafesi .................................................20
Kaynak metin ....................................................143
Komut girişi .......................................................150
Komutlar, ön işlemci ..........................................155
Kontrol kelimesi ...................................................19
Kontrol kelimesi 2 ................................................85
Kontrol sinyali kaynağı ........................................10
Kopyala .............................................................309
Kullanıcı tarafından tanımlanan işlevler ............186

L
LAG DISTAN .......................................................20
LAG WINDOW ....................................................20
LOGICAL AND ..................................................330
LOGICAL NOT ..................................................331

LOGICAL OR ................................................... 330
long .................................................................. 168
LOOP ............................................................... 306
LOOP BEGIN ................................................... 306
LOOP END ...................................................... 306
LOOPB ............................................................. 306
LOOPE ............................................................. 306

M
Mantıksal bağlantılar ........................................ 275
Mantıksal işlemler ............................................ 330
Mantıksal olumsuzluk ....................................... 331
Mantıksal VE .................................................... 330
Mantıksal VEYA ............................................... 330
MEM ................................................................. 322
MEMORIZE ...................................................... 322
Mesafe faktörü PAY ......................................... 247
MOD ................................................................. 275
MODULO ......................................................... 275
Modulo fonksiyonu ............................................. 57
Modulo fonksiyonu, SSS .................................... 69
Modulo işlevi, hareket stratejileri ........................ 61
Modulo işlevi, projelendirme ............................... 65
Motor enkoderi, gerçek pozisyon ....................... 21
Motorpot. işlevi, fieldbus .................................... 84
Motorun dönme yönü P35_ ................................ 44
MOVCOM ........................................................ 286
MOVITOOLS .................................................... 256
MOVLINK ......................................................... 279
MUL ................................................................. 274
MULTIPLY ....................................................... 274
Mutlak değer enkoderi ................................. 37, 43
Mutlak değer, gerçek pozisyon .......................... 21
Mutlak pozisyonlandırma ................................. 298
MX_SCOPE göstergesi ..................................... 17

N
NO OPERATION ............................................. 307
NOP ................................................................. 307
NOT ................................................................. 274
NOTL ............................................................... 331
numof() ............................................................. 174

O
ODER ....................................................... 275, 330
Offset ................................................................. 91
Olumsuzlama ................................................... 274
Olumsuzlaştırma .............................................. 331
Operatörler ....................................................... 175
OPT. OUT IP ...................................................... 18
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OR ....................................................................275
ORL ..................................................................330
OUTPUT LVL ............................................... 18, 22

Ö
Ön işlemci komutları .........................................155
Öncelik sırası, operatörler .................................175
Özel cihaz komutları .........................................321

P
P35_ Motorun dönme yönü .................................44
P910 X denetleyici kazancı ...............................104
P911 Pozisyonlandırma rampası 1 ...................104
P912 Pozisyonlandırma rampası 2 ...................104
P913 SAĞA hareket hızı ...................................104
P914 SOLA hareket hızı ...................................104
P915 Hız ileri besleme ......................................105
P916 Rampa şekli .............................................106
P91_IPOS Hareket parametreleri .....................104
P920 SAĞ yazılım limit anahtarı .......................109
P921 SOL yazılım limit anahtarı .......................109
P922 Pozisyon penceresi .................................110
P923 Kayma hatası penceresi ..........................110
P92_IPOS denetimleri ......................................109
P941 Gerçek kaynak pozisyonu .........................45
P942 Enkoder faktörü payı .................................45
P943 Enkoder faktörü paydası ............................45
P950 enkoderi tipi ...............................................44
P951 Sayma yönü ...............................................44
P953 Pozisyon kayması ......................................45
P954 Sıfır nokta kayması ....................................45
P955 Enkoder ölçeklendirme ..............................44
Parametre alışverişi ..........................................279
Parametreler ............................................ 101, 262
POS. WINDOW ...................................................20
Pozisyon kayması P953 ......................................45
Pozisyon penceresi .............................................20
Pozisyon penceresi P922 .................................110
Pozisyon tespiti ...................................................37
Pozisyonlandırma ................................37, 92, 298
Pozisyonlandırma komutları ..................... 261, 296
Pozisyonlandırma rampası 1 P911 ...................104
Pozisyonlandırma rampası 2 P912 ...................104
Pozisyonlandırma, harici enkoder .......................40
Program başlığı .................................................261
Program bilgileri ................................................149
Program döngüleri ............................................261
Program döngüsü .................................... 179, 306
Program döngüsü sonu .....................................306
Program editörü ................................................256

Program komutları ........................................... 302
Program satırı .................................................. 262
Program yazma ............................................ 7, 256
Programdan çıkış ............................................. 302
Programı başlatma ........................................... 145
Programın branşları ......................................... 261
Programın branşmanlara ayrılması .................. 184
Programın durdurulması .................................. 145
Programın yapısı .............................................. 137
Programlama ........................................... 153, 261
Programlar, başlat ............................................ 258
Programlar, durdur ........................................... 258
Proje açılması .................................................. 142
Proje hazırlanması ........................................... 137
Proje yönetimi .......................................... 118, 141
Projenin kaydedilmesi ...................................... 140
PSTP ................................................................ 256

R
Rampa şekli P916 ............................................ 106
Referans ofset .................................................... 20
REF. OFFSET .................................................... 20
REM ................................................................. 307
REMARK .......................................................... 307
Renk, arka plan ................................................ 132
Resolver ............................................................. 37
RET .................................................................. 307
RETURN .......................................................... 307

S
Sabitler ............................................................. 172
Sağ yazılım limit anahtarı ................................... 20
Sarsıntı sınırlamalı ........................................... 107
Sayma yönü P951 .............................................. 44
SCOM .............................................................. 288
SCOMON ......................................................... 294
SCOPE .............................................................. 17
SCOPE 474 ....................................................... 17
SCOPE 475 ....................................................... 17
Senkron çalışma ................................................ 92
Senkron çalışma, dahili ...................................... 94
Serbest hareket .................................................. 87
SET .................................................................. 312
SET FAULT REACTION .................................. 312
SET INDIRECT ................................................ 314
SET INTERRUPT ............................................ 315
SET SYSTEM VALUE ..................................... 317
SETFR ............................................................. 312
SETI ................................................................. 314
SETINT ............................................................ 315
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SETP. POS. ........................................................20
SETSYS ............................................................317
SHIFT komutları ................................................276
SHIFT LEFT ......................................................276
SHIFT RIGHT ...................................................277
SHL ...................................................................276
SHR ..................................................................277
Sıfır nokta kayması P954 ....................................45
Sıfır noktası girme ...............................................89
Sinüs .................................................................106
Sistem değeri ........................................... 309, 317
Sistem değerleri ................................................262
Sistem değişkeni ...............................................264
Sistem tanımı ........................................................7
SLS LEFT ...........................................................20
SLS RIGHT .........................................................20
Sol yazılım limit anahtarı .....................................20
Sonsuz pozisyonlandırma .................................301
Sözdizimi gösterimi ...........................................132
SP. POS. BUS ....................................................21
Standart işlevler ................................................189
Standart SEW yapıları ......................................160
START ..............................................................256
STAT. WORD .....................................................17
STD. OUT IP .......................................................18
STEP ................................................................256
SUB ..................................................................273
SUBTRACT .......................................................273
switch...case...default ........................................184
Syntax-Highlighting ...........................................132
SYSTEM BUS COMMUNICATION ...................288
SYSTEM BUS COMMUNICATION ON ............294

T
T0 RELOAD ........................................................19
Tahrik ünitesini durdur ......................................321
Tanımlayıcılar ...................................................171
TARGET POS .....................................................20
TASK2 ..................................................... 307, 308
Tek tek bitler ....................................224, 225, 226
Teknik bilgiler ......................................................13
TIMER 0 ..............................................................19
TIMER 1 ..............................................................19
Timer 0 ................................................................19
Toplama ............................................................273
TOUCH PROBE ................................................323
Touch Probe .......................................................21
TOUCHP ...........................................................323
TP. POS1ABS .....................................................21

TP. POS1EXT .................................................... 21
TP. POS1MOT ................................................... 21
TP. POS2ABS .................................................... 21
TP. POS2EXT .................................................... 21
TP. POS2MOT ................................................... 21

U
Uygulayıcı tarafından tanımlanan yapılar ........ 166
Uygulayıcı timer'i ................................................ 19
Uygulayıcı watchdog .......................................... 20

Ü
Üçlü işlemler .................................................... 177

V
VE ............................................................ 275, 330
Veri alışverişi ............................................ 279, 286

W
WAIT ................................................................ 308
Watchdog ...................................................20, 326
WATCHDOG OFF ............................................ 326
WATCHDOG ON ............................................. 326
WDOFF ............................................................ 326
WDON .............................................................. 326
WD. TIMER ........................................................ 20
while ................................................................. 181

X
X denetleyici kazancı P910 .............................. 104
X14 ..................................................................... 40
XOR ................................................................. 276

Y
Yapılar .............................................................. 178
Yapılar, uygulayıcı tarafından tanımlanan ....... 166
Yardımcı aritmetik işlemleri .............................. 274
Yazılım limit anahtarı SAĞ P920 ..................... 109
Yazılım limit anahtarı SOL P921 ...................... 109
Yükleme ................................................... 145, 322

Symbols
#declare ........................................................... 159
#define ............................................................. 157
#pragma ........................................................... 169
#undef .............................................................. 158
_AxisStop

Kademe2 ................................................... 189
_BitClear .......................................................... 189
_BitMove .......................................................... 190
_BitMoveNeg ................................................... 190
_BitSet ............................................................. 190
_Copy ............................................................... 191
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_FaultReaction ..................................................191
_GetSys ...........................................160, 192, 194
_Go0 .................................................................197
_GoAbs .............................................................198
_GoRel ..............................................................199
_InputCall ..........................................................200
_Memory ...........................................................201
_MovCommDef .................................................206
_MovCommOn ..................................................208
_MoviLink .........................................163, 201, 203
_Nop .................................................................208
_SBusCommDef ..............................163, 208, 211
_SBusCommOn ................................................213

_SBusCommState ........................................... 214
_SetInterrupt .................................................... 214
_SetSys ............................................163, 215, 216
_SetTask .......................................................... 217
_SetTask2 ........................................................ 217
_SetVarInterrupt ....................................... 218, 319
_SystemCall ..................................................... 220
_TouchProbe ................................................... 221
_Wait ................................................................ 221
_WaitInput ........................................................ 222
_WaitSystem .................................................... 222
_WdOff ............................................................. 223
_WdOn ............................................................. 223
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Assembler komutları
Komut Bkz.
Matematiksel komutlar
ADD sayfa 273
AND sayfa 275
ASHR / ARITHMETIC SHIFT RIGHT sayfa 277
DIV / DIVISION sayfa 274
MOD / MODULO sayfa 275
MUL / MULTIPLY sayfa 274
NOT sayfa 274
OR sayfa 275
SHL / SHIFT LEFT sayfa 276
SHR / SHIFT RIGHT sayfa 277
SUB / SUBTRACT sayfa 273
XOR / EXCLUSIVE OR sayfa 276
Bit komutları
BCLR / BIT CLEAR sayfa 278
BMOV / BIT MOVE sayfa 278
BMOVN / BIT MOVE NEGATE sayfa 279
BSET / BIT SET sayfa 278
İletişim komutları
MOVLNK sayfa 279
MOVCOM sayfa 286
MOVON sayfa 288
SCOM / SYSTEM BUS COMMUNICATION sayfa 288
SCOMON / SYSTEM BUS COMMUNICATION 
ON

sayfa 294

SCOMST sayfa 295
Pozisyonlandırma komutları
GO0 / GO POSITION 0 sayfa 296
GOA / GO ABSOLUTE sayfa 298
GOR / GO RELATIVE sayfa 299
Program komutları
END sayfa 300
CALL sayfa 302
JMP / JUMP sayfa 303
LOOPB / LOOP BEGIN sayfa 306
LOOPE / LOOP END sayfa 306
NOP / NO OPERATION sayfa 307
REM / REMARK sayfa 307
RET / RETURN sayfa 307
TASK sayfa 305
TASK2 sayfa 308
WAIT sayfa 308
Ayar komutları
COPY sayfa 309
GETSYS / GET SYSTEM VALUE sayfa 309
SET sayfa 312
SETFR / SET FAULT REACTION sayfa 312
SETI / SET INDIRECT sayfa 314
SETINT / SET INTERRUPT sayfa 315
SETSYS / SET SYSTEM VALUE sayfa 317
VARINT sayfa 319
Özel cihaz komutları
ASTOP / AXIS STOP sayfa 321
MEM / MEMORIZE sayfa 322
TOUCHP / TOUCH PROBE sayfa 323
WDOFF / WATCHDOG OFF sayfa 326
WDON / WATCHDOG ON sayfa 326

Assembler komutları
Komut Bkz.
Karşılaştırma komutları
ANDL / LOGICAL AND sayfa 330
CPEQ / COMPARE EQUAL sayfa 327
CPGE / COMPARE GREATER OR EQUAL sayfa 327
CPGT / COMPARE GREATER THAN sayfa 328
CPLE / COMPARE LESS OR EQUAL sayfa 328
CPLT / COMPARE LESS THAN sayfa 329
CPNE / COMPARE NOT EQUAL sayfa 329
NOTL / LOGICAL NOT sayfa 331
ORL / LOGICAL OR sayfa 330

Compiler komutları
Komut Bkz.
Standart bit işlevleri
_BitClear sayfa 189
_BitMove sayfa 190
_BitMoveNeg sayfa 190
_BitSet sayfa 190
Standart iletişim işlevleri
_MoviLink sayfa 201
_MovCommDef sayfa 206
_MovCommOn sayfa 208
_SBusCommDef sayfa 208
_SBusCommOn sayfa 213
_SBusCommState sayfa 214
Standart pozisyonlandırma işlevleri
_Go0 sayfa 197
_GoAbs sayfa 198
_GoRel sayfa 199
Standart program işlevleri
_InputCall sayfa 200
_Nop sayfa 208
_SystemCall sayfa 220
_SetTask sayfa 217
_SetTask2 sayfa 217
_Wait sayfa 221
_WaitInput sayfa 222
_WaitSystem sayfa 222
Standart ayar işlevleri
_Copy sayfa 191
_GetSys sayfa 192
_SetInterrupt sayfa 214
_SetVarInterrupt sayfa 218
_SetSys sayfa 215
Özel standart cihaz işlevleri
_AxisStop sayfa 189
_FaultReaction sayfa 191
_Memorize sayfa 201
_TouchProbe sayfa 221
_WdOn sayfa 223
_WdOff sayfa 223
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