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1 iktiga anvisningar
Handbok1 Viktiga anvisningar

Dokumentation • Läs noggrant igenom handboken innan du börjar med installation och idrifttagning av
omformarna som skall styras av styrsystemet MOVI-PLC®.

• Denna handbok förutsätter tillgång till och kunskap om MOVIDRIVE®-dokumentatio-
nen, framför allt Systemhandbok MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

• Korsreferenser betecknas i denna handbok med "→". Exempelvis betyder 
(→ avsnitt X.X), att avsnitt X.X i denna handbok ger ytterligare information.

• För problemfri drift och för att eventuella garantianspråk skall gälla måste instruktio-
nerna och anvisningarna i dokumentationen följas.

Bussystem Allmänna säkerhetsanvisningar för bussystem:
Bussystemet är ett kommunikationssystem som gör det möjligt att inom vida gränser an-
passa frekvensomformaren MOVIDRIVE® till den aktuella anläggningen. Liksom är fal-
let med alla bussystem finns det risk för extern (frekvensomformarberoende) osynlig pa-
rameterändring och därmed ändring av frekvensomformarens egenskaper. Detta kan
medföra oväntade (ej okontrollerade) systemhändelser.

Säkerhets- och 
varningsanvis-
ningar

Dessa säkerhetsanvisningar måste ovillkorligen följas!

• Denna handbok ersätter inte det utförliga dokumentet Montage- och driftsins-
truktion!

• Styrsystemet MOVI-PLC® och styrda drivenheter får endast installeras och tas
i drift av kompetent elinstallatör, under beaktande av gällande föreskrifter för
förebyggande av olycksfall som anges i handboken för styrsystemet MOVI-
PLC® och Montage- och driftsinstruktion MOVIDRIVE® MDX60B/61B!

Elektrisk fara.
Möjliga följder: Dödsolycka eller svåra skador.

Livsfara. 
Möjliga följder: Dödsolycka eller svåra skador.

Farlig situation.
Möjliga följder: Lätta eller obetydliga skador.

Skadlig situation.
Möjliga följder: Skador på apparater och omgivning.

Användartips och nyttig information.
VV
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2 Inledning
Handbokens 
innehåll

Denna handbok beskriver funktionsblocken i biblioteket MPLCMotion_MDX och deras
tillämpningar.

Beskrivning MOVI-PLC® är ett programmerbart styrsystem i enlighet med normen IEC 61131-3. I
styrsystemet MOVI-PLC® ingår bland annat styrkortet DHP11B.
Styrsystemet MOVI-PLC® kan t.ex. användas för att styra en maskinmodul. Styrsyste-
met MOVI-PLC® styr därmed alla drivenheter inom maskinmodulen och avlastar på så
sätt det överordnade styrsystemet (t.ex. maskin- eller anläggnings-PLC). Tillsammans
med en operatörsterminal DOP kan styrsystemet MOVI-PLC® användas för att styra
hela maskinen.
Det i denna handbok beskrivna biblioteket MPLCMotion_MDX för styrsystemet MOVI-
PLC® tillåter enkel central programmering av axelrörelserna i de anslutna drivenheterna
MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

Funktioner Biblioteket MPLCMotion_MDX tillhandahåller följande funktioner för varje ansluten driv-
enhet MOVIDRIVE® MDX60B/61B:
• Administrativa funktioner
• Omformarstyrning (varvtalsstyrning) 
• Referenskörning
• Positionering
• osv.
Dessa funktioner utförs lokalt i omformarna. Biblioteket MPLCMotion_MDX säkerställer
snabb kommunikation med omformarna. Det tillåter enkel central programmering av
motoraxelrörelser i styrsystemet MOVI-PLC®.

Kompletterande 
litteratur

För enkel och snabb användning av biblioteket MPLCMotion_MDX bör du beställa föl-
jande handböcker utöver denna:
• Programmeringshandbok MOVI-PLC® 
• Handboken Bibliotek; MPLCInterface för MOVI-PLC®

• Handboken MOVIDRIVE® MDX61B Styrkort MOVI-PLC® DHP11B
• Systemhandbok MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Observera instruktionerna och säkerhetsanvisningar i dessa handböcker vid allt arbete
på drivsystemen.
Handbok – Biblioteket MPLCMotion_MDX 
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2 nvändningsområden
nledning
2.1 Användningsområden
Biblioteket MPLCMotion_MDx.LIB lämpar sig för alla användningsområden där styr-
systemet MOVI-PLC® styr en eller flera omformare centralt.

Tillämpnings-
exempel

Typiska tillämpningsexempel för biblioteket MPLCMotion_MDx.lib är:
• Maskinmoduler
• Mindre maskiner
• Anläggningsmoduler
• Höglagersystem
• Lyftanordningar

Egenskaper Biblioteket MPLCMotion_MDx.lib utmärks av följande egenskaper:
• Styrsystemet MOVI-PLC® kan styra upp till tolv drivenheter med hjälp biblioteket

MPLCMotion_MDx.lib
• Användaren behöver inte befatta sig med kommunikationsgränssnittet. Styrsystemet

MOVI-PLC® kan betjänas helt med rörelse- och administrationskommandon. Använ-
daren behöver därmed ingen kunskap om kommunikationen via systembussen och
endast ett minimum av kunskaper om parametersättning av frekvensomformaren
(t.ex. vid idrifttagning och inställning av systembussadress).

• Systembussen tillåter snabb kommunikation mellan styrsystemet MOVI-PLC® och
omformarna.

• Biblioteket MPLCMotion_MDx.lib innehåller många funktionsblock. Användaren
kan programmera tillämpningen flexibelt och snabbt.

• PLCopen-kompatibla kommandon förkortar användarens inlärningstid.

2.2 Översikt över biblioteket MPLCMotion_MDX
Nödvändiga 
bibliotek

För programmering av styrsystemet MOVI-PLC® tillsammans med omformarna MOVI-
DRIVE® MDX60B/61B krävs följande bibliotek:
• MPLCDatatypes
• MPLCIntern
• MPLCSystem_ErrorHandling_Intern
• MPLCSystem_ConfigLibDataEx_Intern
• MPLCInterface_CAN
När dessa bibliotek infogas i biblioteket MPLCMotion_MDX infogas de automatiskt i
PLC-editorn i programvaran MOVITOOLS®-MotionStudio.
A
I
A
I
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Inledning 2Översikt över biblioteket MPLCMotion_MDX
Inledning
Biblioteket MPLCMotion_MDX innehåller följande funktionsblock, indelade i olika map-
par beroende på funktion:

MDX_Main Mappen MDX_MAIN:
– MC_ConnectAxis_MDX
– MC_Power_MDX
– MC_Reset_MDX

MDX_SingleAxis Mappen MDX_SingleAxis:
– MC_Home_MDX
– MC_AxisStop_MDX
– MC_Stop_MDX

• Funktionsblocket Continuous-Motion:
– MC_MoveVelocity_MDX

• Discrete-Motion-funktionsblock:
– MC_MoveAbsolute_MDX
– MC_MoveAbsoluteModulo_MDX
– MC_MoveRelative_MDX

MDX_SingleAxis
Sensorless

Mappen MDX_SingleAxisSensorless:
– MC_StopSensorless_MDX

• Funktionsblocket Continuous-Motion:
– MC_MoveVelocitySensorless_MDX

MDX_Inverter 
Parameters

Mappen MDX_InverterParameters:
– MC_ReadParameter_MDX
– MC_WriteParameter_MDX
– MC_SetDynamics_MDX
– MC_SetLimiter_MDX
– MC_SetJerk_MDX
– MC_SetHomeParameters_MDX

MDX_Supple- 
ments

Mappen MDX_Supplements:
– MC_TouchProbe1_MDX
– MC_TouchProbe2_MDX
– MC_ReadActualPosition_MDX
– MC_ReadAxisError_MDX
– MC_ReadStatus_MDX

Obs:
Biblioteket MPLCMotion_MDx.lib kan användas samtidigt med alla andra bibliotek för
styrsystemet MOVI-PLC®.
Felfri drift kan dock garanteras bara om alla omformare som styrs med hjälp av funk-
tionsblock i biblioteket MPLCMotion_MDx.lib är anslutna till en eller flera system-
CAN-bussar där det inte finns några ytterligare CAN-objekt (t.ex. I/O-moduler).
Handbok – Biblioteket MPLCMotion_MDX 
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2 versikt över ytterligare bibliotek för styrsystemet MOVI-PLC®
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2.3 Översikt över ytterligare bibliotek för styrsystemet MOVI-PLC®

Förutom biblioteket MPLCMotion_MDX kan man i PLC-editorn för programvaran MOVI-
TOOLS®-MotionStudio infoga flera andra bibliotek för optimerad styrning av drivenheter
och frekvensomformare från SEW, liksom av andra periferimoduler.
Följande översikt visar grundbiblioteken för styrning av apparater som är anslutna till
styrsystemet MOVI-PLC®. Förutom dessa bibliotek finns det, beroende på omformartyp,
ytterligare tillämpningsspecifika bibliotek t.ex. för materialhantering, kamskivor, synkro-
nisering, haspeltillämpningar etc.

MPLCProcessdata

MOVI-PLC® som 
konventionellt styr-
system 

• Styrning av alla 
SEW-omfor-
mare via pro-
cessdata

• Använder pro-
cessdataprofi-
ler, tillämp-
ningsmoduler 
eller egna 
IPOS®-program

MPLCMotion_MDX

MOVI-PLC® som 
rörelsestyrenhet för 
MOVIDRIVE® B

• Enaxliga
rörelsekom-
mandon

• Använder 
gränssnitten i 
MOVIDRIVE  B

MPLCMotion_MC07

MOVI-PLC® som 
rörelsestyrenhet för 
MOVITRAC® 07

• Varvtals-kom-
mandon

• Använder gräns-
snitten i MOVIT-
RAC® 07

MPLCMotion_MX

MOVI-PLC® som 
rörelsestyrenhet 
för MOVIAXIS® 

• Enaxliga 
rörelse-kom-
mandon

• Använder 
gränssnitten i 
MOVIAXIS® 

MPLCMotion_MM

MOVI-PLC® som 
rörelsestyrenhet 
för MOVIMOT®

• Varvtals-kom-
mandon

• Använder 
gränssnitten i 
MOVIMOT®

MPLCUtilities

Anslutning av t.ex. 
CANopen 
I/O-moduler

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

SEW Processdata-
moduler

MOVIDRIVE® MDX MOVITRAC® 07 MOVIAXIS® MOVIMOT® CANopen I/O-
moduler

Element som måste installeras i styrningskonfigurationen för PLC-editorn för att biblioteken skall kunna användas.

Översikt över omformar-/apparatspecifika rörelse- och I/O-bibliotek
Ö
I
Ö
I
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3 Projektering och idrifttagning
Detta kapitel beskriver förutsättningarna för användning av biblioteket
MPLCMotion_MDx.lib och ger viktiga projekterings- och idrifttagningsanvisningar.

3.1 Förutsättningar
PC och program-
vara

För programmering av styrsystemet MOVI-PLC® med användning av biblioteket
MPLCMotion_MDx.lib krävs en PC och programvaran MOVITOOLS®-MotionStudio.
Närmare information om kraven på PC och programvara finns i programmeringshand-
boken MOVI-PLC®.

Frekvensom-
formare

För användning av Continuous-Motion-funktionsblocken (MC_MoveVelocity_MDX,
MC_MoveVelocitySensorless_MDX) räcker det med frekvensomformare MOVIDRIVE®

MDX60B/61B i standardutförande.
För funktionsblock som motoraxelpositionering (Discrete-Motion-funktionsblock,
MC_Home_MDX) krävs frekvensomformare MOVIDRIVE® MDX60B/61B i teknologiut-
förande.

Styrtopologi Till styrsystemet MOVI-PLC® kan anslutas tolv av följande drivenheter/frekvensomfor-
mare:
• MOVIDRIVE® MDX60B/61B
• MOVITRAC® 07
• MOVIMOT® 

Observera följande förutsättningar:
• Anslut max sex drivenheter/frekvensomformare till en system-CAN-buss.

– Vid anslutning av en till tre omformare till en system-CAN-buss: Ställ in Baudrate-
på system-CAN-bussen på ≥ 500 kBit/s.

– Vid anslutning av fyra till sex omformare till en system-CAN-buss: Ställ in Baudra-
te på system-CAN-bussarna på 1000 kBit/s.

Denna handbok beskriver styrning av drivenheten MOVI-DRIVE® MDX60B/61B.
Styrning av frekvensomformaren beskrivs i följande handbok:
• Handbok för bibliotek MPLCMotion_MMc / MPLCMotion_MC07 för MOVI-PLC®

Obs:
Styrning av frekvensomformaren MOVIDRIVE® MDX60B/61B via styrsystemet MOVI-
PLC® kräver Firmware-version 824 854 0.15 eller senare i grundapparaten.

Varning:
I detta kapitel beskrivna tekniska egenskaper gäller endast under förutsättning att inga
ytterligare CAN-bussdeltagare är aktiva på den system-CAN-buss som används för
styrning av omformaren. 
Anslut inga ytterligare CAN-bussdeltagare på den system-CAN-buss som den styrda
omformaren är ansluten till via biblioteket MPLCMotion_MDx.lib!
Handbok – Biblioteket MPLCMotion_MDX 
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3.2 Kommunikationstider
Alla till styrsystemet MOVI-PLC® anslutna omformare MOVIDRIVE® MDX60B/61B sän-
der sina aktuella ärvärden till styrsystemet MOVI-PLC®.
Cykeltiden för överföring av ärvärden är beroende av dataprofilen och av den använda
pulsgivaren. Dessa data ställs in i styrningskonfigurationen för modulparametrarna för
frekvensomformaren.
Observera vid projekteringen uppdateringsfrekvensen för ärvärdena för frekvensomfor-
maren MOVIDRIVE® MDX60B/61B.
En detaljerad beskrivning av dataprofilen och tillhörande kommunikationstider finns i
avsnittet "Funktionsblocket MC_ConnectAxis_MDX" med början på sid 20.

Omformare - 
SSI-givare

Användning av en SSI-givare ökar alla parameteråtkomsttider med en faktor fem. Und-
vik därför att använda SSI-givare. Använd i stället en Hiperface®-givare.
Dessa egenskaper påverkar reaktionstiden för MOVI-PLC®tillsammans med omforma-
re. Beakta detta i samband med projektering.

3.3 Idrifttagning
Detta kapitel beskriver den idrifttagning av frekvensomformaren som måste utföras om
frekvensomformaren skall styras via styrsystemet MOVI-PLC®.
Varning:
Frekvensomformaren får endast driftsättas med hjälp av de idrifttagningsguider som be-
skrivs i detta kapitel.
Manuell ändring av av frekvensomformarens parametrar eller direkt idrifttagning av frek-
vensomformaren via motoridrifttagningsassistenten tillåts varken vid den första idrifttag-
ningen eller vid förnyad idrifttagning/optimering. Manuella ändringar kan medföra oför-
utsägbara drifttillstånd som i sin tur kan orasaka svåra personskador eller dödsfall.
K
P
K
P
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Projektering och idrifttagning
Idrifttagningsguiderna [DriveStartup MOVI-PLC Mode] är åtkomliga via snabbmenyn för
posten [MDX ...] i apparatträdstrukturen för programvaran MOVITOOLS®-MotionStudio.
Idrifttagningsguiden leder användaren stegvis genom idrifttagningsprogrammet:
1. Laddning av fabriksinställningar
2. Idrifttagning av frekvensomformaren
3. Konfiguration av Shell-parametrar
4. Överföring av inmatningsvärden
5. Spara omformardata
Idrifttagningsguiden detekterar i samband med start automatiskt om det handlar om den
första idrifttagningen eller förnyad idrifttagning. 
Vid den första idrifttagningen måste alla fem idrifttagningsstegen utföras efter varandra.
Vid förnyad idrifttagning hoppar idrifttagningsguiden direkt till steg 3. Vid förnyad idrift-
tagning kan man dock manuellt börja med steg 1 eller 2. Därmed gör idrifttagningsgui-
den det möjligt att t.ex. optimera motorn i efterhand.

20094AXX
Handbok – Biblioteket MPLCMotion_MDX 
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3 drifttagning
rojektering och idrifttagning
Utför endast idrifttagning med hjälp av idrifttagningsprogrammet, på följande sätt:

20029ASV

Steg 1 Ladda fabriksinställningar

Fabriksinställningarna laddas.
Vid laddning av fabriksinställningar sker följande:
• systemet återställs till sitt leveranstillstånd
• samtliga Shell-parametrar återställs till sina grundvärden
• alla IPOS®-variabler raderas
• eventuell IPOS®-programkod raderas

↓

Start/
diagnosmonitor

Första
     idrifttagning

   Fabriksinställningar
"leveranstillstånd"

Motor-
   idrifttagning

Konfiguration av
SHELL-parametrar

Nedladdning

Datasäkring

JA

NEJ
I
P
I
P
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Steg 2 Idrifttagning av drivenheten

Följ anvisningarna i guiden som visas på skärmen. Närmare information om 
idrifttagning av motorn finns i Systemhandbok MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

Obs:
I driftsätt-grupperna U/f och VFC kan endast funktionsblock i mappen 
MDX_SingleAxisSensorless exekveras. Funktionsblock i mappen 
MDX_SingleAxis kräver inställningen av en av följande driftsätt-grupper
• VFC-n-reglering
• CFC-reglering
• SERVO-reglering
Inom en driftsätt-grupp ställer styrsystemet MOVI-PLC® automatiskt in erforder-
ligt driftsätt för Continuous- resp. Discrete-Motion-funktionsblocken (se även den 
detaljerade beskrivningen på sid 18).

↓

Steg 3 Konfiguration av Shell-parametrar

Följ anvisningarna i guiden som visas på skärmen. Följande föreslagna värden 
kan accepteras med knappen [Apply proposals] eller anpassas individuellt.

OBS:
1. Inställd S-Bus-adress måste överensstämma med den S-Bus-adress som 

anges i funktionsblocket MC_ConnectAxis_MDX och med den som är 
inställd i styrningskonfigurationen för PLC-editorn (modulparameter för pos-
ten MOVIDRIVE MDX B). Inställd Baudrate måste överensstämma med 
Baudrate i styrningskonfigurationen för PLC-editorn (modulparameter för 
posten CAN 1/2, grundvärde 500 kBaud)

2. Styrsystemet MOVI-PLC® kan avläsa och utnyttja de digitala ingångarna på 
omformar-grundapparaten och dess tillval i styrprogrammet, oberoende av 
parameterinställningen i grupperna P60x resp. P61x. För att undvika tillkom-
mande funktioner på de digitala ingångsplintarna måste motsvarande para-
metrar sättas till IPOS-ingång eller ingen funktion.
För att de digitala utgångarna från omformar-grundapparaten och dess tillval 
i styrprogrammet för styrsystemet MOVI-PLC® skall kunna användas måste 
motsvarande parametrar ställas in i grupperna P62x resp. P63x på IPOS-
utgången. Om dessa parametrar inte är satta till IPOS-utgång kan de digitala 
utgångarna i programmet visserligen skrivas, men de fysiska utsignalerna 
förändras inte. I styrprogrammet visas inte avvikelsen mellan utgångsvariab-
lerna och motsvarande fysiska utsignaler.
Vissa av dessa parametrar har nödvändiga inställningar redan som fabriksin-
ställning.

↓

Steg 4 Överföring av inmatningsvärden

Med hjälp av denna funktion laddas motsvarande SHELL-tillämpningsdata i 
omformaren.

↓

Steg 5 Spara omformardata

En komplett uppsättning omformardata lagras i filen [*.vd0].

Varning:
Under och efter idrifttagning får inga parameterändringar göras via Shell. Manuella pa-
rameterändringar kan medföra oförutsägbara drifttillstånd.
Handbok – Biblioteket MPLCMotion_MDX 
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Omformare - 
IPOS®

När drivsystemet styrs med hjälp av biblioteket MPLCMotion_MDx.lib är fri program-
mering av programvaran IPOS® i anslutna omformare inte möjlig.

3.4 Enheter och värdeområden

Enheter Funktionsblocken i biblioteket MPLCMotion_MDX använder följande enheter för sina in-
och utsignaler:
• Positioner i inkrement [inkr] (4096 inkrement/mm motsvarar 360° vridning av motor-

axeln) 
• Varvtal i varv / minut [1/min]
• Acceleration som ramptid i millisekunder för att uppnå en varvtalsförändring på

3000 1/min [ms]
• Ryck som tid i millisekunder för uppbyggnad av vridmoment [ms]

Värdeområden För funktionsblocken i biblioteket MPLCMotion_MDX är följande maximala värdeområ-
den tillåtna. Om insignalernas värden ligger utanför detta inställningsområde avger
funktionsblocken felmeddelanden. 
Beroende på ansluten motor och inställda gränsvärden i omformarparametrarna anpas-
sar frekvensomformaren automatiskt det givna köruppdraget till dessa gränsvärden.
Dessa gränsvärden kan vara mindre än de maximala värden som kan ställas in på funk-
tionsblocken. Då avger funktionsblocken inga felmeddelanden. Vid positioneringsupp-
drag kan det i sådana fall uppstå släpfel.
• Positioner: -(231) ... 231 [inkr]
• Varvtal vid positioneringsuppdrag: 0 ... 6000 [1/min]
• Varvtal vid varvtalsreglerade köruppdrag: -6000 ... 6000 [1/min]
• Accelerationer vid positioneringsuppdrag: 10 ... 20000 [ms]
• Accelerationer vid varvtalsreglerade köruppdrag: 0 ... 2000000 [ms]
• Ryck (används inte vid vid varvtalsreglerade köruppdrag): 5 ... 2000 [ms]
E
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4 Beskrivning av funktionsblock
Detta kapitel beskriver funktionerna och egenskaperna hos funktionsblocken i bibliote-
ket MPLCMotion_MDX.

4.1 Generella egenskaper hos funktionsblocken
Detta avsnitt beskriver de principiella funktionerna hos in-/utgångarna på funktions-
blocken, liksom ytterligare generella egenskaper hos styrsystemet MOVI-PLC® och om-
formarna. Konkreta exempel på samspel och funktionsföljd hos grupper av flera funk-
tionsblock, inklusive tidsdiagram, finns i kapitlet 5 "Programmeringsexempel" (→ från
sida 70).

Insignalen Enable Då det gäller aktivering av funktionsblock måste man skilja mellan två typer av funktions-
block:
• Funktionsblock som aktiveras av insignalen Enable.
• Funktionsblock som aktiveras av insignalen Execute 

Funktionsblock som aktiveras av insignalen Enable utför typiskt cykliska uppgifter (t.ex.
MC_ReadActualPosition_MDX).
• Om insignalen Enable =TRUE, 

– är funktionsblocket aktivt.
– beräknar funktionsblocket utsignalen på nytt i varje cykel.

• Om insignalen Enable = FALSE,
– beräknar funktionsblocket inte utsignalen på nytt.
– förblir alla utsignaler oförändrade vid senast beräknade värde. (Undantag: Done,

Busy och Error återställs till FALSE.)
Därför måste giltigheten hos värdet på utsignalerna verifieras genom utsignalen Done =
TRUE.
(Ingången Enable på funktionsblocket MC_ConnectAxis_MDX avviker från beskrivnin-
gen ovan. Närmare detaljer finns i beskrivningen av detta funktionsblock.)

Insignalen 
Execute

Funktionsblock som aktiveras av insignalen Execute, utför typiskt en engångsuppgift
(t.ex. MC_ReadParameter_MDX). 
En positiv flank på ingången Execute inleder uppgiften.
Utsignalerna förblir giltiga tills insignalen Execute återställs till FALSE (negativ flank).
Om insignalen Execute återställs till FALSE innan uppgiften är avslutad förblir utsigna-
lerna giltiga till minst en cykel efter avslutad uppgift.
Om det uppträder en positiv flank på ingången Execute accepteras värdena hos insig-
nalerna för uppgiften. Ändring av insignaler under pågående uppgift saknar verkan. för
att de ändrade värdena skall accepteras krävs en ny positiv flank på ingången Execute.
Handbok – Biblioteket MPLCMotion_MDX 
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Utsignalen Done Funktionsblocket sätter utsignalen Done och InVelocity till TRUE, när funktionsblockets
uppgift är korrekt utförd.
Några funktionsblock avbildar villkoren "I position" (Discrete-Motion-uppdrag) eller
"Varvtal uppnått" (Continuous-Motion-uppdrag) från frekvensomformarens på utsigna-
len Done. Funktionsblocken testar dessa villkor, till dess att en negativ flank uppträder
på ingången Execute. 
Så länge insignalen Execute är TRUE återställer funktionsblocket utsignalen Done till
FALSE när villkoret "I position" resp. "Varvtal uppnått" inte längre uppfylls. På motsva-
rande sätt sätts utsignalen Done till TRUE när villkoret åter är uppfyllt. Om insignalen
Execute är TRUE, kan utsignalen Done flera gånger växla mellan TRUE och FALSE.

Utsignalen Active Utsignalen Active finns endast för funktionsblock som styr rörelsen hos en motoraxel.
Funktionsblocket sätter utsignalen Active till TRUE, när en av funktionsblocket styrd mo-
toraxel roterar för att nå målet (målposition resp. målvarvtal).
Vanligtvis sätter funktionsblocket utsignalen Active till TRUE kort efter att det på ingån-
gen Execute uppträder en positiv flank.
När rotation hos motoraxeln förhindras av plinttilldelningen på omformaren (t.ex. vid
Reglerspärr) exekveras visserligen funktionsblocket, men utsignalen Active återställs
ändå till FALSE . 
Funktionsblocket sätter utsignalen Active till TRUE, när:
• rotation hos motoraxeln under exekvering av funktionsblocket tillåts genom lämplig

plinttilldelning på omformaren
• och motoraxeln utför rörelsen för att nå målet.
Funktionsblocket återställer utsignalen Active till FALSE när en av utsignalerna Done,
resp. InVelocity, Error eller CommandAborted sätts tillTRUE.

Utsignalen Busy Denna utsignal finns endast vid funktionsblocken som krävs för att utföra flera styrnings-
cykler och som inte styr någon rörelse hos motoraxeln.
Funktionsblocket sätter utsignalen Busy till TRUE, så länge funktionsblocket exekveras.
Funktionsblocket återställer utsignalen Busy till FALSE när en av utsignalerna Done, el-
ler Error sätts till TRUE.

Utsignalen Com-
mand-
Aborted

Utsignalen finns endast för funktionsblock som styr rörelsen hos en motoraxel.
Funktionsblocket sätter utsignalen CommandAborted till TRUE då exekveringen av-
bryts 
• av ett annat funktionsblock
• eller av en annan instans i samma funktionsblock,
då båda styr samma motoraxel.
Detta innebär att det avbrutna uppdraget hos funktionsblocket därefter inte längre kom-
mer att utföras.
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När det avbrutna funktionsblocket sätter utsignalen CommandAborted till TRUE åter-
ställs utsignalerna Done, resp. InVelocity och Active till FALSE. Funktionsblocket åter-
ställer utsignalen CommandAborted till FALSE vid negativ flank på insignalen Execute.
Följande funktionsblock kan avbryta rörelsefunktionsblock:
• MC_Stop_MDX / MC_AxisStop_MDX / MC_StopSensorless_MDX
• MC_ConnectAxis_MDX (när styrsystemet MOVI-PLC® i detta funktionsblock upptä-

cker ett omformarfel, ett kommunikationsfel eller 24 V-drift av frekvensomformaren)
• MC_Power_MDX vid Enable = FALSE (endast vid Discrete-Motion-uppdrag som re-

dan har uppnått målpositionsfönstret en gång - andra funktionsblock pausas bara, se
nedan)

• Discrete-Motion-funktionsblock kan endast avbryta Discrete-Motion-funktionsblock.
• Continuous-motion-funktionsblock kan endast avbryta Continuous-motion-funktions-

block.
Funktionsblocket återställer vid avbrott utsignalen Done till FALSE även om målet för
funktionsblocket redan har uppnåtts och angivet positions- resp. varvtalsfönster för det
avbrutna funktionsblocket inte lämnas.

Utsignalen Error Om det uppstår ett fel vid utförande av ett funktionsblock i styrsystemet MOVI-PLC® sät-
ter funktionsblocket utsignalen Error till TRUE. Motsvarande fel visas i detta fall på ut-
signalen ErrorID.
Fel hos frekvensomformaren medför inte att utsignalen Error sätts. I stället detekteras
förhållandet av funktionsblocket MC_ConnectAxis_MDX, vilket leder till avbrott av rörel-
sefunktionsblocket.

Uppträdande vid 
Reglerspärr, 
Ingen frigivnings-
signal eller Säker 
avstängning

Om ett eller flera av följande villkor gäller avbryter funktionsblocket det för tillfället aktiva
köruppdraget (Discrete-Motion, Continuous-Motion, Homing) hos motoraxeln:
• Reglerspärr
• Ingen frigivningssignal
• Säker avstängning
Funktionsblocket avbryter dock inte köruppdraget.
Funktionsblocket återställer vid avbrott det aktiva köruppdraget hos utsignalen Active till
FALSE. Dock sätts utsignalen CommandAborted inte till TRUE.
Så snart ovannämnda villkor inte längre gäller fortsätter funktionsblocket med det av-
brutna köruppdraget.
Avbrott hos uppgiften som utförs av ett rörelse-funktionsblock leder inte till fel. Om den
uppgift som ett rörelse-funktionsblock utför skall avbrytas utan att ett annat funktions-
block tar vid måste uppdraget för ett funktionsblock MC_Stop_MDX,
MC_AxisStop_MDX eller MC_StopSensorless_MDX utföras.
Handbok – Biblioteket MPLCMotion_MDX 
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Undantag:
Den av funktionsblocket MC_Home_MDX utlösta referenskörningen avbryts genom att
reglerspärren sätts eller att säkert stopp utlöses. Därvid sätter funktionsblocket
MC_Home_MDX utsignalen CommandAborted till TRUE. 
Vid borttagning av frigivningssignalen pausas bara referenskörningen. Vid förnyad fri-
givning fortsätter motorn med referenskörningen. 
Om ett bromsförlopp som har utlösts av MC_Stop_MDX, MC_AxisStop_MDX eller
MC_StopSensorless_MDX inte pausas genom Reglerspärr, Ingen frigivningssignal eller
Säkert stopp kommer bromsförloppet inte att fortsätta med det tidigare gällande varvta-
let efter eliminering av pausvillkoret. Motoraxeln bromsas ytterligare under avbrottet.

Uppträdande vid 
24 V-drift

När 24 V-drift aktiveras avbryts köruppdraget av det funktionsblock som för tillfället styr
motoraxelns rörelse. Funktionsblocket sätter utsignalen CommandAborted till TRUE.

Växling mellan
Discrete-Motion 
och Continuous-
Motion

Frekvensomformaren MOVIDRIVE® realiserar rörelse-funktionsblock av typ Conti-
nuous-Motion i ett av följande driftsätt:
• VFC-n-reglering
• CFC-reglering
• SERVO-reglering
Frekvensomformaren MOVIDRIVE® realiserar rörelse-funktionsblock av typ Discrete-
Motion i ett av följande driftsätt:
• VFC+n-reglering + IPOS®-positionering
• CFC-reglering + IPOS®-positionering
• SERVO-reglering + IPOS®-positionering
Frekvensomformaren MOVIDRIVE® tillåter inte flygande omkoppling (dvs. utan regler-
spärr) i alla driftsätt. Emellertid krävs ett enhetligt uppträdande för alla driftsätt. 
Därför är omkoppling vid roterande motoraxel inte möjlig. Ett motsvarande felmeddelan-
de ges i så fall till funktionsblocket som skulle behöva utföra en omkoppling för att utföra
sitt köruppdrag.
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4.2 Tillståndsdiagram
I enlighet med utförandet hos funktionsblocken i biblioteket MPLCMotion_MDX befinner
sig styrsystemet MOVI-PLC® vid varje tidpunkt i ett definierat tillstånd. Aktuellt tillstånd
kan när som helst avläsas på utgången PLCopenState i funktionsblocket
MC_ConnectAxis_MDX eller på utgångarna från funktionsblocket
MC_ReadStatus_MDX. Följande diagram visar vilka funktionsblock som kan exekveras
i vilka tillstånd, och vilka tillståndsövergångar detta ger upphov till.

1) MC_ConnectAxis_MDX.Done = FALSE vid ett kommunikationsfel mellan styrsyste-
met MOVI-PLC® och omformaren.
2) MC_ConnectAxis_MDX måste anropas i varje styrningscykel och därmed i varje
tillstånd.
3) MC_Reset_MDX kan anropas i varje tillstånd, men anropet får verkan endast i tillstån-
det ERRORSTOP.
4) Förutsättning: MC_AxisStop_MDX.Execute / MC_Stop_MDX.Execute /
MC_StopSensorless_MDX.Execute = FALSE
5) Förutsättning: MC_StopSensorless_MDX.Execute = FALSE
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4.3 Mappen MDX_MAIN
Mappen MDX_MAIN omfattar funktionsblock för administration av kommunikation mellan
styrsystemet MOVI-PLC® och den omformarna MOVIDRIVE® MDX60B/61B. Dessutom
omfattar denna mapp funktionsblock för administration av frekvensomformaren (t.ex.
Frigivning/Reset).

4.3.1 Funktionsblocket MC_ConnectAxis_MDX

Beskrivning Funktionsblocket MC_ConnectAxis_MDX upprättar anslutning till den styrda motor-
axeln. Funktionsblocket anropas cykliskt av programmet och skapar en avbildning av
motoraxlarna vid den plats där det anropades.

Användning Funktionsblocket MC_ConnectAxis_MDX kan användas på alla motoraxlar.
För att kommunikationen mellan styrsystemet MOVI-PLC® och omformarna MOVI-
DRIVE® MDX60B/61B inte inte skall avbrytas måste en separat instans anropas cykliskt
för varje motoraxel. 

Inställningar Med funktionsblocket MC_ConnectAxis_MDX ställer man in vilka gränssnitt styrsyste-
met MOVI-PLC® (Systembuss CAN 1/2) och med vilken systembussadress det är an-
slutet till den styrda omformaren via detta funktionsblock.

20001AXX

MC_ConnectAxis_MDX

Node : CAN_NODE

SBUS_Address : UINT

Done : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

Axis : AXIS_REF

DebugInfo : MC_DEBUGINFO_MDX

PLCopenState : MC_PLCOPENSTATE

InverterData : MC_INVERTERDATA_MDX

Enable : BOOL

Obs:
Avbildningen av processingångs- och processutgångsdata skapas inte vid början och
slutet av en styrningscykel.
I stället skapas en processavbildning av ingångar och utgångar vid anrop av funktions-
blocket MC_ConnectAxis_MDX.

Obs:
Om funktionsblocket MC_ConnectAxis_MDX inte anropas under en cykel hos styrpro-
grammet meddelar frekvensomformaren kommunikationsfel F46 och övergår till tillstån-
det "Ingen frigivningssignal".
M
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Förutsättningar För att kommunikationen mellan styrsystemet MOVI-PLC® och en omformare MOVI-
DRIVE® MDX60B/61B skall byggas upp via funktionsblocket MC_ConnectAxis_MDX
måste följande förutsättningar vara uppfyllda:
• Den systembussadress som är inställd på funktionsblocket MC_ConnectAxis_MDX

måste överensstämma med den i omformarparametrarna inställda adressen:
– P881 för SBUS 1, kontaktdon X12 
– P891 för SBUS 2, DFC11B

• Inställd Baudrate i styrningskonfigurationen måste överensstämma med Baudrate i
omformarparametrarna.
– P884 för SBUS 1, kontaktdon X12 
– P894 för SBUS 2, DFC11B

Idrifttagningsguiden ger stöd vid inställningen av denna parameter.

Återkopplings-
värden

Funktionsblocket MC_ConnectAxis_MDX ställer bland annat följande information till an-
vändarens förfogande (närmare detaljer i tabellen "Utgångar"):
• Referens för motoraxeln (logisk adress för motoraxeln). Med hjälp av denna adress

kommer andra funktionsblock åt motoraxeln.
• Felsökningsinformation

– Tillstånd hos systembussen
– Kapacitetsutnyttjande för parameterkanalen
– osv.

• Aktuellt tillstånd (→ 4.2, sid 19)
• Omformardata

– Omformartillstånd
– Motoraxelns ärposition
– Motoraxelns ärvarvtal
– osv.

Avbrott Vid omformarfel, 24 V-drift eller ett kommunikationsfel avbryter det rörelse-funktions-
block som för tillfället styr motoraxeln sitt köruppdrag.
Rörelse-funktionsblocket återställer utsignalen Active eller Done, resp. InVelocity till
FALSE. Så länge insignalen Execute är TRUE sätter rörelse-funktionsblocket Com-
mandAborted tillTRUE.

Påverkan Följande parametrar hos frekvensomformaren MOVIDRIVE® påverkas en gång när
styrsystemet MOVI-PLC® för första gången kopplas samman via funktionsblocket
MC_ConnectAxis_MDX med omformare MOVIDRIVE®:

Efter överföring av denna parameter laddar styrsystemet MOVI-PLC® en gång det för
kommunikationen nödvändiga IPOS®-programmet.

Parameter Betydelse Skrivet värde

P630 ... P637 Digitala utgångar hos tillval DIO11B eller DIP11B IPOS®-utsignal

P885 Sync ID 128

P888 5 ms synkronisering Till

P876 PA-data  Position High eller Position Low
Handbok – Biblioteket MPLCMotion_MDX 
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Följande parametrar hos frekvensomriktaren MOVIDRIVE® ändras vid varje tillslag av
nätspänningen eller återställning av styrsystemet MOVI-PLC® under initiering av funk-
tionsblocket MC_ConnectAxis_MDX (första anrop med Enable = TRUE ):

Ingångar Funktionsblocket MC_ConnectAxis_MDX har följande ingångar:

Parameter Betydelse

P941 Källa ärposition beroende på dataprofil

P938 ... P939 IPOS-exekveringshastigheter processoptimerad

Ingång Typ Betydelse

Enable BOOL Denna ingång aktiverar funktionsblocket. Ingångens egenskaper avvi-
ker från de generella egenskaperna för ingången Enable enligt kapitel 
4.1 (från sid 15) .
• TRUE: Vid första anropet av funktionsblocket med Enable = 

TRUE aktiveras funktionsblocket och vid tillfället aktuella insigna-
ler accepteras. I alla efterföljande cykler hos styrsystemet MOVI-
PLC® måste funktionsblocket anropas på nytt för att i Operation-
Mode NORMAL (ställs in i styrningskonfigurationen) undvika kom-
munikationsfel mellan styrsystemet MOVI-PLC® och omformaren 
MOVIDRIVE®. Oberoende av status hos ingången Enable accep-
teras dock i de efterföljande cyklerna inga ändringar av insigna-
lerna.  
Förnyad aktivering av funktionsblocket med ändrade insignaler är 
möjlig endast i samband med återställning av styrsystemet MOVI-
PLC®.

• FALSE: Så länge ingången Enable är återställd till FALSE utförs 
inte funktionsblockets uppgift efter inkoppling resp. efter återställ-
ning av styrsystemet MOVI-PLC®. Om ingången Enable ändå är 
satt till TRUE har ingången Enable inte längre någon funktion.

Node CAN_
NODE

Denna ingång används för att ställa in CAN-bussnoderna som frek-
vensomformaren är ansluten till.
•  SBUS_NODE_1: CAN 1 (kontaktdon X33 vid DHP11B)
•  SBUS_NODE_2: CAN 2 (kontaktdon X32 vid DHP11B)

SBUS_Address UINT Denna ingång används för att ange systembussadressen till den an-
slutna frekvensomformaren.

Obs:
• För att acceptera insignalen Node eller SBus_Address måste man på styrsystemet

MOVI-PLC® utlösa "Reset" ([PLC-editorn], menyposten [Online] / [Reset]).
M
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Utgångar Funktionsblocket MC_ConnectAxis_MDX har följande utgångar:

Utgång Typ Betydelse

Done BOOL Denna utgång visar om initieringen av funktionsblocket är avslutad.
• TRUE: Funktionsblocket MC_ConnectAxis_MDX har avslutat ini-

tieringen och etablerat kommunikationsanslutning med omforma-
ren.

• FALSE: Initieringen är ännu inte avslutad.

Error BOOL Denna utgång visar om ett fel har uppstått.
• TRUE: Ett fel har uppstått under utförande av funktionsblockets 

uppgift.
• FALSE: Inget fel har uppstått.

ErrorID DWORD Denna utgång visar felkoden för det inträffade felet (→ sid 68).

Axis AXIS_REF Denna utgång visar axelreferensen.
Utsignalen måste överföras till alla funktionsblock som refererar till 
denna fysiska motoraxel.

DebugInfo MC_
DEBUG
INFO_MDX

Denna utgång används för lokalisering av eventuella fel i Operation-
Mode Debug (ställs in i styrningskonfigurationen vid modulparamet-
rarna för frekvensomformaren).
• ParameterChannelIdleTime: Detta värde visar tillgängligheten för 

parameterkanalen i %. För varje motoraxel kan max ett parame-
tertelegram bearbetas i varje styrcykel.
0%  → Ett parametertelegram i varje MOVI-PLC®-cykel
100% → Inget parametertelegram

• PDOxxTransmitCount: Antal PDOxx som sänts från styrsystemet 
MOVI-PLC® till omformaren MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

• PDOxxTransmitTimeStamp: Tidsstämpel på den från styrsystemet 
MOVI-PLC® översända PDOxx.

• PDOxxReceiveCount: Antal PDOxx som sänts från omformare 
MOVIDRIVE® MDX60B/61B till styrsystemet MOVI-PLC®.

• PDOxxReceiveTimeStamp: Tidsstämpel på den av styrsystemet 
MOVI-PLC® mottagna PDOxx.

• NumberOfReceiveErrors: Antal fel vid mottagning av data.
• NumberOfTransmitErrors: Antal fel vid sändning av data.

PLCopenState MC_
PLCOPEN
STATE

Denna utgång visar information om motoraxelns driftstillstånd (→  4.2, 
sid 19).
• NotConnected: Det föreligger inget kommunikationsfel mellan 

styrsystemet MOVI-PLC® och omformaren.
• Standstill: Positionsmålfönstret för en Discrete-Motion-uppgift har 

uppnåtts eller uppgiften för funktionsblocket MC_AxisStop_MDX, 
MC_Stop_MDX eller MC_StopSensorless_MDX har avslutats.

• Errorstop: Frekvensomformaren befinner sig i feltillstånd. Motor-
axeln har bromsats med hjälp nödstopprampen. Feltillståndet 
upphör genom utlösning av återställning.

• Stopping: Motoraxeln bromsas för tillfället genom:
– Uppgift för funktionsblocket MC_AxisStop_MDX, 

MC_Stop_MDX eller MC_StopSensorless_MDX
eller

– Avbrott av senast aktiva rörelse-funktionsblock på grund av att 
ett fel har upptäckts i funktionsblocket 
MC_ConnectAxis_MDX. 

Motoraxeln befinner sig också i tillståndet Stopping, när:
– ett bromsförlopp redan har avslutats 

och
– ingången Execute på funktionsblocket MC_Stop_MDX, 

MC_AxisStop_MDX eller MC_StopSensorless_MDX fortfa-
rande är TRUE.

• ContinuousMotion: Driftsättet Varvtalsreglering aktivt. Rörelsen 
startades av funktionsblocket MC_MoveVelocity_MDX eller 
MC_MoveVelocitySensorless_MDX.

• Homing: Motoraxeln utför en referenskörning.
• DiscreteMotion: Motoraxeln utför ett positioneringsuppdrag.
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InverterData MC_
INVERTER
DATA_
MDX

Denna utgång visar information om motoraxelns driftstillstånd.
• Error: Ett fel har uppstått på omformaren.
• Referenced: Frekvensomformaren är referenserad.
• InverterStatus: Status hos frekvensomriktaren motsvarar 7-seg-

mentsindikeringen på omformaren.
• FaultStatus: Felnummer på frekvensomformarens i händelse av 

fel
• ActualPosition: Aktuell ärposition för frekvensomformarens 

motoraxlar. Vald givare ställs in via styrningskonfigurationen. 
(Enhet: inkrement)

• ActualModuloPosition: Aktuell modul-ärposition för frekvensomfor-
maren. Vald givare ställs in via styrningskonfigurationen.
(Enhet: inkrement)

• SetpointSpeed: Motoraxel-börvarvtal för frekvensomformaren
(Enhet: 1/min)

• ActualSpeed: Motoraxel-ärvarvtal för frekvensomformaren
(Enhet: 1/min)

• ActualCurrent: Aktuell aktiv ström för frekvensomformaren
(Enhet: % IN)

• SoftwareLimitSwitchCW: Programvarumässig ändlägesgivare CW 
(för rotation medurs)

• SoftwareLimitSwitchCCW: Programvarumässig ändlägesgivare 
CCW  (för rotation moturs)

Utgång Typ Betydelse
M
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Överföring av 
MOVIDRIVE®-
ärvärden till styr-
systemet MOVI-
PLC®

Mellan styrsystemet MOVI-PLC® och omformaren MOVIDRIVE® MDX60B/61B över-
förs olika cykliska och acykliska processdataobjekt via CAN-bussen. 
Varje ansluten omformare MOVIDRIVE® MDX60B/61B skickar sina ärvärden till styr-
systemet MOVI-PLC®.
Typen av överförda ärvärden och cykeltiden med vilken ärvärdena överförs beror på da-
taprofilen och valda givare. Denna information ställs in genom styrsystemkonfiguratio-
nen via frekvensomformarens modulparametrar. 
Följande tabell visar en översikt av överförda MOVIDRIVE®-ärvärden och cykeltider,
som ligger till grund för överföringen av ärvärden till styrsystemet MOVI-PLC®.

"Data profile" → 1 1 2 3 3

"Encoder type" → X15, 
X14:

SSI X15, 
X14:
SSI

X15, 
X14:

SSI

MDX-ärvärden
↓

"Optimized 
Refresh Time"1)

↓

1) Förutom "Optimized Refresh Time" kan man välja mellan överföringsintervallen 5 ms, 10 ms, 20 ms,
30 ms, 40 ms, 50 ms och 100 ms.

Statusord vid ändring X X X X X

MDX-ingångar vid ändring X X X X X

TouchProbe-positioner vid ändring X X X X X

Börvarvtal 2 ms X - - - -

3 ms - X X - -

10 ms - - - - -

Ärvarvtal 2 ms X - - X -

3 ms - X X - X

10 ms - - - - -

Ärposition 2 ms X - - X -

3 ms - X X - X

10 ms - - - - -

Modul-
ärposition

2 ms - - - - -

3 ms - - X - -

10 ms - - - - -

Aktiv ström 2 ms - - - X -

3 ms - - X - X

10 ms - - - - -

Analoga ingångar 2 ms - - - - -

3 ms - - - - -

10 ms - - X2)

2) Vid inställning av "Refresh Time" på 5 ms överförs de analoga ingångarna ändå med intervallet 10 ms.

- -
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4.3.2 Funktionsblocket MC_Power_MDX

Beskrivning Funktionsblocket MC_Power_MDX manövrerar en omformare enligt följande:
• till (omformartillstånd A resp. 5, beroende på valt driftläge)
• från (omformartillstånd 1 eller 2, beroende på inställt PowerOffMode)

Användning Funktionsblocket MC_Power_MDX kan endast användas på motoraxlar med givare. 

Avbrott Om ingången Enable återställs till FALSE avbryter funktionsblocket MC_Power_MDX
det rörelse-funktionsblock som för tillfället styr motoraxlarna. Utsignalen Active på rörel-
se-funktionsblocket återställs till FALSE. 
Om insignalen Enable på funktionsblocket MC_Power_MDX åter sätts till TRUE fortsät-
ter rörelse-funktionsblocket med det tidigare rörelseuppdraget. 
Undantag: Om tillståndet Standstill för ett Discrete-Motion-uppdrag redan har uppnåtts
när insignalen Enable återställs till FALSE avbryter funktionsblocket Discrete-Motion-
uppdraget och sätter utsignalen CommandAborted till TRUE.

20002AXX

MC_Power_MDX

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

PowerOffMode : UINT

Status : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Enable : BOOL

Obs:
För givarlösa drivenheter behövs inget anrop av ett Power-funktionsblock.
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Ingångar Funktionsblocket MC_Power_MDX har följande ingångar:

Utgångar Funktionsblocket MC_Power_MDX har följande utgångar:

Ingång Typ Betydelse

Enable BOOL Denna ingång används för till- och frånkoppling av frekvensomforma-
ren. Funktionsblocket exekveras baserat på aktuella ingångsvärden, 
även om ingången Enable är satt till FALSE.
• TRUE: Om ingången Enable sätts till TRUE startas frekvensom-

formaren (omformartillstånd 5 eller A, beroende på inställt drift-
läge). Vid den första inkopplingen med Funktionsblocket 
MC_Power_MDX försätts frekvensomformaren i tillståndet 
"Lägesreglering", om inte ett Continuous-Motion-uppdrag har 
inletts tidigare.

• FALSE: Om ingången Enable återställs till FALSE  stängs 
frekvensomformaren av (omformartillstånd 1 eller 2, beroende 
på ingången PowerOffMode).

PowerOffMode UINT Denna ingång används för inställning av det tillstånd som frekvensom-
formaren skall anta när den stängs av med funktionsblocket 
MC_Power_MDX.
• CTRL_INHIBIT: frekvensomformaren övergår till tillståndet Reg-

lerspärr. Motoraxeln bromsas vid frånkoppling (-> InverterStatus 
1).

• NO_ENABLE: Frekvensomformaren övergår till tillståndet "Ingen 
frigivningssignal" (-> InverterStatus 2). Om bromsen aktiveras i 
InverterStatus 2 beror på drivsystemparametern P730. I grundin-
ställningen är bromsfunktionen inkopplad, dvs. bromsen aktiveras. 
I InverterStatus 1 aktiveras bromsen alltid.

Med hjälp av denna ingång kan man även vid frånkopplad omformare 
(Enable = FALSE) växla mellan "Reglerspärr" och "Ingen frigivnings-
signal".

Axis AXIS_REF Denna ingång fastställer vilken motoraxel som skall utföra funktio-
nerna som beordras av funktionsblocket.

Utgång Typ Betydelse

Status BOOL Denna utgång visar om frekvensomformaren är till- eller frånslagen.
• TRUE: Frekvensomformaren är inkopplad (omformartillstånd 5 

eller A, beroende på inställt driftläge).
• FALSE: Frekvensomformaren är frånkopplad (omformartillstånd 1 

eller 2, beroende på ingången PowerOffMode)

Error BOOL Denna utgång visar om ett fel har uppstått i funktionsblocket.
• TRUE: Ett fel har uppstått under utförande av funktionsblockets 

uppgift.
• FALSE: Inget fel har uppstått i funktionsblocket.

Error ID DWORD Denna utgång visar felkoden för det inträffade felet (→ sid 68).

Axis AXIS_REF Denna utgång visar axelreferensen.
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4.3.3 Funktionsblocket MC_Reset_MDX

Beskrivning Funktionsblocket MC_Reset_MDX används för kvittering av fel hos frekvensomforma-
ren MOVIDRIVE® MDX60B/61B.
Fel som uppträder i ett funktionsblock i biblioteket MPLCMotion_MDX kvitteras inte av
detta funktionsblock. Felet återställs automatiskt när felorsaken har eliminerats.

Användning Funktionsblocket MC_Reset_MDX kan användas på alla motoraxlar.

Ingångar Funktionsblocket MC_Reset_MDX har följande ingångar:

Utgångar Funktionsblocket MC_Reset_MDX har följande utgångar:

20003AXX

MC_Reset_MDX

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Done : BOOL

Error : BOOL

Busy : BOOL

ErrorID : DWORD

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Execute : BOOL

Ingång Typ Betydelse

Execute BOOL Denna ingång används för kvittering av omformarfel.
Vid positiv flank på denna ingång återställer funktionsblocket omfor-
marfelet. 

Axis AXIS_REF Denna ingång fastställer vilken motoraxel som skall utföra funktio-
nerna som beordras av funktionsblocket.

Utgång Typ Betydelse

Done BOOL Denna utgång visar om återställning har utförts.
• TRUE: Återställningen utfördes korrekt.
• FALSE: Återställningen utfördes inte korrekt.

Busy BOOL Denna utgång visar om omformarfelet återställs.
• TRUE: Funktionsblocket återställer för tillfället omformarfelet.
• FALSE: Funktionsblocket återställer inte för tillfället omformarfelet.

Error BOOL Denna utgång visar om ett fel har uppstått i funktionsblocket.
• TRUE: Ett fel har uppstått under utförande av funktionsblockets 

uppgift.
• FALSE: Inget fel har uppstått i funktionsblocket.

Error ID DWORD Denna utgång visar felkoden för det inträffade felet (→ Sid 68).

Axis AXIS_REF Denna utgång visar axelreferensen.
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4.4 Mappen MDX_SingleAxis
I mappen MDX_SingleAxis sammanfattas funktionsblocken som tillåter rörelseupp-
drag för en motoraxel med givare.

4.4.1 Funktionsblocket MC_MoveVelocity_MDX

Beskrivning Funktionsblocket MC_MoveVelocity_MDX inleder en kontinuerlig rotationsrörelse hos
en motoraxel. 
• Ingångarna Velocity, Acceleration och Deceleration styr de dynamiska egenskaper-

na hos rotationsrörelsen.
• Frekvensomformaren reglerar via insignalen Velocity angivet varvtal hos motor-

axeln, till dess att uppdraget till funktionsblocket MC_MoveVelocity_MDX avbryts el-
ler pausas (→ "Generella egenskaper hos funktionsblocken", sid 15).

Användning Funktionsblocket MC_MoveVelocity_MDX kan endast användas på motoraxlar med gi-
vare.

Förutsättning För att exekvera funktionsblocket MC_MoveVelocity_MDX måste motoraxeln befinna
sig i PLCopenState (utsignal från funktionsblocket MC_ConnectAxis_MDX) Standstill
eller ContinuousMotion.

Ingångar Funktionsblocket MC_MoveVelocity_MDX har följande ingångar:

20010AXX

MC_MoveVelocity_MDX

Acceleration : DINT

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Deceleration : DINT

Velocity : DINT

InVelocity : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)

CommandAborted : BOOL

Active : BOOL

Execute : BOOL

Ingång Typ Betydelse

Execute BOOL Denna ingång startar funktionsblockets uppdrag.
Vid positiv flank på denna ingång startar funktionsblocket varvtalsreg-
leringen. 

Velocity DINT Denna ingång fastställer mål-börvarvtalet för motorns rotationsrörelse. 
(Enhet: 1/min, max inställningsområde -6000 ...6000)

Acceleration DINT Denna ingång fastställer ramptiden för acceleration till en varvtals- 
ändring på 3000 1/min (ökning av den kinetiska energin i motorn).
(Enhet: ms, max inställningsområde: 0 ... 2000000)

Deceleration DINT Denna ingång fastställer ramptiden för retardation till en varvtalsänd-
ring på 3000 1/min (minskning av den kinetiska energin i motorn).
(Enhet: ms, max inställningsområde: 0 ... 2000000). 

Axis AXIS_REF Denna ingång fastställer vilken motoraxel som skall utföra funktio-
nerna som beordras av funktionsblocket.
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Utgångar Funktionsblocket MC_MoveVelocity_MDX har följande utgångar:

Utgång Typ Betydelse

InVelocity BOOL Denna utgång visar om motoraxeln roterar med mål-börvarvtal.
• TRUE: Motoraxeln roterar med ett varvtal som fastställts via 

ingången Velocity.
• FALSE: Motoraxeln accelereras eller bromsas till mål-börvarvtalet.

Active BOOL Denna utgång visar om motoraxeln accelereras för att nå börvarvtal.
• TRUE: Motoraxeln accelereras eller bromsas.
• FALSE: Motoraxeln accelereras eller bromsas inte.

Command
Aborted

BOOL Denna utgång visar om funktionsblockets uppgift har avbrutits.
• TRUE: Funktionsblockets uppgift har avbrutits.
• FALSE: Funktionsblockets uppgift har inte avbrutits.

Error BOOL Denna utgång visar om ett fel har uppstått i funktionsblocket.
• TRUE: Ett fel har uppstått i funktionsblocket.
• FALSE: Inget fel har uppstått i funktionsblocket.

Error ID DWORD Denna utgång visar felkoden för det inträffade felet (→ Sid 68).

Axis AXIS_REF Denna utgång visar axelreferensen.
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4.4.2 Funktionsblocket MC_MoveAbsolute_MDX

Beskrivning Funktionsblocket MC_MoveAbsolute_MDX inleder rörelse hos en motoraxel mot en ab-
solut axelposition. 
• Ingångarna Velocity, Acceleration och Deceleration styr de dynamiska egenskaper-

na hos rotationsrörelsen.
• Motoraxeln stannar lägesreglerad vid målpositionen.

Användning Funktionsblocket MC_MoveAbsolute_MDX kan endast användas på motoraxlar med gi-
vare.

Förutsättning För att exekvera funktionsblocket MC_MoveAbsolute_MDX måste motoraxeln befinna
sig i PLCopenState (utsignal från funktionsblocket MC_ConnectAxis_MDX) Standstill
eller DiscreteMotion.

Påverkan Följande parametrar för frekvensomformaren MOVIDRIVE® MDX60B/61B påverkar di-
rekt exekveringen av funktionsblocket MC_MoveAbsolute_MDX. 
• Med parametern P916 Rampform och P933 Rycktid definieras positioneringsrampen

med begränsat ryck. För inställning av denna parameter används funktionsblocket
MC_SetJerk_MDX.

• Med parametern P922 Positionsfönster definieras positionsfönstret inom vilket funk-
tionsblockets utsignal Done sätts till TRUE "Målposition uppnådd". 

Idrifttagningsguiden ger stöd vid inställningen av denna parameter.

20005AXX

MC_MoveAbsolute_MDX

Acceleration : DINT

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Deceleration : DINT

Velocity : DINT

Position : DINT

Done : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)

CommandAborted : BOOL

Active : BOOL

Execute : BOOL
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Ingångar Funktionsblocket MC_MoveAbsolute_MDX har följande ingångar:

Utgångar Funktionsblocket MC_MoveAbsolute_MDX har följande utgångar:

Ingång Typ Betydelse

Execute BOOL Denna ingång används för att inleda motoraxelrotation.
Vid positiv flank på denna ingång startar funktionsblocket motoraxelro-
tationen. 

Position DINT Denna ingång fastställer målpositionen för motoraxelrotation. 
Här motsvarar 4096 inkrement en motoraxelvridning på 360°.
(Enhet: inkrement, max inställningsområde: -(231) ... 231 )

Velocity DINT Denna ingång fastställer motorvarvtalet under fasen med konstant 
varvtal.
(Enhet: 1/min, max inställningsområde: 0 ... 6000)

Acceleration DINT Denna ingång fastställer ramptiden för acceleration till en varvtals- 
ändring på 3000 1/min (ökning av den kinetiska energin i motorn).
(Enhet: ms, max inställningsområde: 10 .. 20000)

Deceleration DINT Denna ingång fastställer ramptiden för retardation till en varvtalsänd-
ring på 3000 1/min (minskning av den kinetiska energin i motorn).
(Enhet: ms, max inställningsområde: 10 .. 20000)

Axis AXIS_REF Denna ingång fastställer vilken motoraxel som skall utföra funktio-
nerna som beordras av funktionsblocket.

Utgång Typ Betydelse

Done BOOL Denna utgång visar om motoraxelpositionering har utförts.
• TRUE: Motoraxeln har utfört vridningen. Motoraxeln har nått mål-

positionsfönstret.
• FALSE: Motoraxeln har inte utfört vridningen fullständigt. Motor-

axeln har ännu inte nått målpositionsfönstret.

Active BOOL Denna utgång visar om motoraxeln roterar för att nå mål-positions-
fönstret.
• TRUE: Motoraxeln roterar.
• FALSE: Motoraxeln roterar inte.

Command
aborted

BOOL Denna utgång visar om ett annat funktionsblock har avbrutit det aktu-
ella funktionsblockets uppgift.
• TRUE: Ett annat funktionsblock har avbrutit det aktuella funktions-

blockets uppgift.
• FALSE: Funktionsblockets uppgift har inte avbrutits.

Error BOOL Denna utgång visar om ett fel har uppstått i funktionsblocket.
• TRUE: Ett fel har uppstått i funktionsblocket.
• FALSE: Inget fel har uppstått i funktionsblocket.

Error ID DWORD Denna utgång visar felkoden för det inträffade felet (→ Sid 68).

Axis AXIS_REF Denna utgång visar axelreferensen.
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4.4.3 Funktionsblocket MC_MoveAbsoluteModulo_MDX

Beskrivning Funktionsblocket MC_MoveAbsolute_MDX inleder rörelse hos en motoraxel mot en ab-
solut axelposition. Funktionsblocket anger positionen som moduloposition. Ett varv hos
motoraxeln på 360° motsvarar 216. 
• Ingångarna Velocity, Acceleration och Deceleration styr de dynamiska egenskaper-

na hos rotationsrörelsen.
• Ingången Mode fastställer strategin för att lösa uppgiften (kortast väg, höger, väns-

ter).
• Ingångarna Numerator, Denominator och EncoderResolution är parametrar hos den

anslutna drivenheten.
• Motoraxeln stannar lägesreglerad vid målpositionen.
Närmare information om positionsförinställning och positionsadministration finns i hand-
boken IPOS®.

Användning Funktionsblocket MC_MoveAbsoluteModulo_MDX kan endast användas på motoraxlar
med givare.

Förutsättning För att exekvera funktionsblocket MC_MoveAbsoluteModulo_MDX måste motoraxeln
befinna sig i PLCopenState (utsignal från funktionsblocket MC_ConnectAxis_MDX)
Standstill eller DiscreteMotion.

Påverkan Följande parametrar för frekvensomformaren MOVIDRIVE® MDX60B/61B påverkar di-
rekt exekveringen av funktionsblocket MC_MoveAbsoluteModulo_MDX. 
• Med parametern P916 Rampform och P933 Rycktid definieras positioneringsrampen

med begränsat ryck. För inställning av denna parameter används funktionsblocket
MC_SetJerk_MDX.

• Med parametern P922 Positionsfönster definieras positionsfönstret inom vilket funk-
tionsblockets utsignal Done sätts till TRUE "Målposition uppnådd". 

Idrifttagningsguiden ger stöd vid inställningen av denna parameter.

20022AXX

MC_MoveAbsoluteModulo_MDX

Velocity : DINT

Deceleration : DINT

Mode : MC_MODULO_MODE_MDX

Numerator : DINT

Dominator : DINT

EncoderResolution : DINT

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Acceleration : DINT

Position : DINT

Done : BOOL

ErrorID : DWORD

Error : BOOL

Active : BOOL

CommandAborted : BOOL

Execute : BOOL

Obs:
För beräkning av minsta gemensamma nämnaren mellan två naturliga tal finns funktio-
nen CalcLCD (Calculate Least Common Denominator) i biblioteket MPLCUtlilities.
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Ingångar Funktionsblocket MC_MoveAbsoluteModulo_MDX har följande ingångar:

Ingång Typ Betydelse

Execute BOOL Denna ingång används för att inleda motoraxelrotation.
Vid positiv flank på denna ingång startar funktionsblocket motoraxelro-
tationen. 

Position DINT Denna ingång fastställer målpositionen för motoraxelrotation. Här 
motsvarar 216 inkrement en motoraxelvridning på 360°. 
(Enhet: Modulo-inkrement - antalet hela varv anges i High-ordet - mål-
vinkeln mellan 0° och 360° i Low-ordet)
(max inställningsområde: beroende på Modulo-täljaren, nämnaren 
och givarupplösningen, se IPOS®-handboken)

Velocity DINT Denna ingång fastställer motorvarvtalet under fasen med konstant 
varvtal.
(Enhet: 1/min, max inställningsområde: 0 ... 6000)

Acceleration DINT Denna ingång fastställer ramptiden för acceleration till en varvtals- 
ändring på 3000 1/min (ökning av den kinetiska energin i motorn).
(Enhet: ms, max inställningsområde: 10 .. 20000)

Deceleration DINT Denna ingång fastställer ramptiden för retardation till en varvtalsänd-
ring på 3000 1/min (minskning av den kinetiska energin i motorn).
(Enhet: ms, max inställningsområde: 10 .. 20000)

Mode MC_ 
MODULO_ 
MODE_MDX

Denna ingång fastställer förflyttningsstrategin.
• SHORT:  kortast väg
• CW: Vridning mot höger
• CCW: Vridning mot vänster

Numerator DINT Avbildning av växeln genom inmatning av kuggtal
(Enhet: antal kuggar, max inställningsområde: 1 ... 231). 

Denominator DINT Avbildning av växeln genom inmatning av kuggtal
(Enhet: antal kuggar, max inställningsområde: 1 ... 231). 

Pulsgivare
Resolution

DINT Denna ingång fastställer upplösningen hos anslutet givarsystem.
(Enhet: inkrement, max inställningsområde: 1 ... 20000). 

Axis AXIS_REF Denna ingång fastställer vilken motoraxel som skall utföra funktio-
nerna som beordras av funktionsblocket.
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Utgångar Funktionsblocket MC_MoveAbsoluteModulo_MDX har följande utgångar:

Utgång Typ Betydelse

Done BOOL Denna utgång visar om motoraxelpositionering har utförts.
• TRUE: Motoraxeln har utfört vridningen. Motoraxeln har nått mål-

positionsfönstret.
• FALSE: Motoraxeln har inte utfört vridningen fullständigt. Motor-

axeln har ännu inte nått målpositionsfönstret.

Active BOOL Denna utgång visar om motoraxeln roterar för att nå mål-positions-
fönstret.
• TRUE: Motoraxeln roterar.
• FALSE: Motoraxeln roterar inte.

Command
aborted

BOOL Denna utgång visar om ett annat funktionsblock har avbrutit det aktu-
ella funktionsblockets uppgift.
• TRUE: Ett annat funktionsblock har avbrutit det aktuella funktions-

blockets uppgift.
• FALSE: Funktionsblockets uppgift har inte avbrutits.

Error BOOL Denna utgång visar om ett fel har uppstått i funktionsblocket.
• TRUE: Ett fel har uppstått i funktionsblocket.
• FALSE: Inget fel har uppstått i funktionsblocket.

Error ID DWORD Denna utgång visar felkoden för det inträffade felet (→ Sid 68).
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4.4.4 Funktionsblocket MC_MoveRelative_MDX

Beskrivning Funktionsblocket MC_MoveRelative_MDX inleder rörelsen hos en motoraxel en given
sträcka.
• Ingångarna Velocity, Acceleration och Deceleration styr de dynamiska egenskaper-

na hos rotationsrörelsen.
• Motoraxeln stannar lägesreglerad vid målpositionen.

Användning Funktionsblocket MC_MoveRelative_MDX kan endast användas på motoraxlar med gi-
vare.

Förutsättning För att exekvera funktionsblocket MC_MoveRelative_MDX måste motoraxeln befinna
sig i PLCopenState (utsignal från funktionsblocket MC_ConnectAxis_MDX) Standstill
eller DiscreteMotion.

Påverkan Följande parametrar för frekvensomformaren MOVIDRIVE® MDX60B/61B påverkar di-
rekt exekveringen av funktionsblocket MC_MoveRelative_MDX. 
• Med parametern P916 Rampform och P933 Rycktid definieras positioneringsrampen

med begränsat ryck. För inställning av denna parameter används funktionsblocket
MC_SetJerk_MDX.

• Med parametern P922 Positionsfönster definieras positionsfönstret inom vilket funk-
tionsblockets utsignal Done sätts till TRUE "Målposition uppnådd". 

Idrifttagningsguiden ger stöd vid inställningen av denna parameter.

20006AXX

MC_MoveRelative_MDX

Acceleration : DINT

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Deceleration : DINT

Velocity : DINT

Distance : DINT

Done : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)

CommandAborted : BOOL

Active : BOOL

Execute : BOOL
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Ingångar Funktionsblocket MC_MoveRelative_MDX har följande ingångar:

Utgångar Funktionsblocket MC_MoveRelative_MDX har följande utgångar:

Ingång Typ Betydelse

Execute BOOL Denna ingång används för att inleda motoraxelrotation.
Vid positiv flank på denna ingång startar funktionsblocket motoraxelro-
tationen. 

Distance DINT Denna ingång fastställer målpositionen för motoraxelvridningen som 
en relativ position i förhållande till motoraxelpositionen vid start av 
funktionsblocket. 
Här motsvarar 4096 inkrement en motoraxelvridning på 360°.
(Enhet: inkrement, max inställningsområde: -(231) ... 231 )

Velocity DINT Denna ingång fastställer motorvarvtalet under fasen med konstant 
varvtal.
(Enhet: 1/min, max inställningsområde: 0... 6000). 

Acceleration DINT Denna ingång fastställer ramptiden för acceleration till en varvtals- 
ändring på 3000 1/min (ökning av den kinetiska energin i motorn).
(Enhet: ms, max inställningsområde: 10 ... 20000). 

Deceleration DINT Denna ingång fastställer ramptiden för retardation till en varvtalsänd-
ring på 3000 1/min (minskning av den kinetiska energin i motorn).
(Enhet: ms, max inställningsområde: 10 ... 20000). 

Axis AXIS_REF Denna ingång fastställer vilken motoraxel som skall utföra funktio-
nerna som beordras av funktionsblocket.

Utgång Typ Betydelse

Done BOOL Denna utgång visar om motoraxelpositionering har utförts.
• TRUE: Motoraxeln har utfört vridningen. Motoraxeln har nått mål-

positionsfönstret.
• FALSE: Motoraxeln har inte utfört vridningen fullständigt. Motor-

axeln har ännu inte nått målpositionsfönstret.

Active BOOL Denna utgång visar om motoraxeln roterar för att nå mål-positions-
fönstret.
• TRUE: Motoraxeln roterar.
• FALSE: Motoraxeln roterar inte.

Command
aborted

BOOL Denna utgång visar om ett annat funktionsblock har pausat det aktu-
ella funktionsblockets uppgift.
• TRUE: Ett annat funktionsblock har pausat det aktuella funktions-

blockets uppgift.
• FALSE: Funktionsblockets uppgift har inte pausats.

Error BOOL Denna utgång visar om ett fel har uppstått i funktionsblocket.
• TRUE: Ett fel har uppstått i funktionsblocket.
• FALSE: Inget fel har uppstått i funktionsblocket.

Error ID DWORD Denna utgång visar felkoden för det inträffade felet (→ Sid 68).

Axis AXIS_REF Denna utgång visar axelreferensen.
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4.4.5 Funktionsblocket MC_Home_MDX

Beskrivning Funktionsblocket MC_Home_MDX startar referenskörningen av en motoraxel.
Efter referenskörningen sätter funktionsblocket positionen för motoraxeln till det värde
som fastställts via ingången RefOffset.

Användning Funktionsblocket MC_Home_MDX kan endast användas på motoraxlar med givare.

Förutsättning För att exekvera funktionsblocket MC_Home_MDX måste motoraxeln befinna sig i
PLCopenState (utsignal från funktionsblocket MC_ConnectAxis_MDX) Standstill.

Påverkan I styrningskonfigurationen ställer man in modulparametrarna för frekvensomformaren
med vars givare referenskörningen utförs.
Parametrarna P900 upp till P904 för frekvensomformaren MOVIDRIVE® MDX60B/61B
fastställer hur referenskörningen utförs. Dessa parametrar kan ändras med hjälp av
funktionsblocket MC_SetHomeParameters_MDX.

Ingångar Funktionsblocket MC_Home_MDX har följande ingångar:

20007AXX

MC_Home_MDX

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

RefOffset : DINT

Done : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)

CommandAborted : BOOL

Active : BOOL

Execute : BOOL

Ingång Typ Betydelse

Execute BOOL Denna ingång används för att starta referenskörningen.
Vid positiv flank på denna ingång startar funktionsblocket referenskör-
ningen. 

RefOffset DINT Denna ingång fastställer motoraxelns ärposition som sätts efter refe-
renskörningen.

Axis AXIS_REF Denna ingång fastställer vilken motoraxel som skall utföra funktio-
nerna som beordras av funktionsblocket.
M
B
M
B

Handbok – Biblioteket MPLCMotion_MDX



4Mappen MDX_SingleAxis
Beskrivning av funktionsblock 4Mappen MDX_SingleAxis
Beskrivning av funktionsblock
Utgångar Funktionsblocket MC_Home_MDX har följande utgångar:

Utgång Typ Betydelse

Done BOOL Denna utgång visar om referenskörningen av motoraxeln är avslutad.
• TRUE: Referenskörningen av motoraxeln är avslutad. Motoraxeln 

står i den position som har fastställts via ingången RefOffset.
• FALSE: Referenskörningen av motoraxeln är inte avslutad.

Active BOOL Denna utgång visar om motoraxeln utför en referenskörning.
• TRUE: Motoraxeln utför en referenskörning.
• FALSE: Motoraxeln utför ingen referenskörning.

Command
aborted

BOOL Denna utgång visar om ett annat funktionsblock har pausat referens-
körningen.
• TRUE: Ett annat funktionsblock har pausat referenskörningen.
• FALSE: Referenskörningen har inte pausats.

Error BOOL Denna utgång visar om ett fel har uppstått i funktionsblocket.
• TRUE: Ett fel har uppstått i funktionsblocket.
• FALSE: Inget fel har uppstått i funktionsblocket.

Error ID DWORD Denna utgång visar felkoden för det inträffade felet (→ Sid 68).

Axis AXIS_REF Denna utgång visar axelreferensen.
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4.4.6 Funktionsblocket MC_AxisStop_MDX

Beskrivning Funktionsblocket MC_AxisStop_MDX avbryter den aktuella rotationsrörelsen hos mo-
toraxeln. Därmed bromsas motoraxeln med den retardation som fastställts i samband
med starten av rotationsrörelsen (ingången Deceleration resp. referenskörningspara-
meter).
Använd funktionsblocket MC_AxisStop_MDX för processtypiska avbrott av motoraxel-
rotationen.

Användning Funktionsblocket MC_AxisStop_MDX kan endast användas på motoraxlar med givare.
Det kan inte användas under utförande av interpolerade rörelser med hjälp av funktions-
blocket MC_Interpolation_MDX.

Avbryt Den genom funktionsblocket MC_AxisStop_MDX utlösta bromsrörelsen kan endast av-
brytas genom:
• funktionsblocket MC_Stop_MDX (insignalen Execute måste redan vara återställd till

FALSE!)
• eller tillståndet "Reglerspärr"
• eller tillståndet "Ingen frigivningssignal"
• eller tillståndet "Säker avstängning"
Om något av dessa tillstånd uppträder fortsätter bromsrörelsen hos motoraxeln med
största möjliga bromsverkan.

Ingångar Funktionsblocket MC_AxisStop_MDX har följande ingångar:

20008AXX

MC_AxisStop_MDX

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Done : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)

Active : BOOL

Execute : BOOL

Obs:
Så länge ingången Execute har värdet TRUE förblir PLCopenState för motoraxeln i
tillståndet Stopping. Därmed är ett rörelseuppdrag för en följdrörelse inte möjligt. 
För att kunna lämna PLCopenState Stopping måste ingången Execute på funktions-
blocket kunna återställas till FALSE i minst ett anrop till funktionsblocket.

Ingång Typ Betydelse

Execute BOOL Denna ingång används för att starta bromsförloppet för motoraxeln.
Vid positiv flank på denna ingång startar funktionsblocket bromsförlop-
pet för motoraxeln. 

Axis AXIS_REF Denna ingång fastställer vilken motoraxel som skall utföra funktio-
nerna som beordras av funktionsblocket.
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Utgångar Funktionsblocket MC_AxisStop_MDX har följande utgångar:

Utgång Typ Betydelse

Done BOOL Denna utgång visar om bromsförloppet för motoraxeln är avslutat.
• TRUE: Bromsförloppet för motoraxeln är avslutat. Motoraxeln står 

stilla (lägesreglering).
• FALSE: Bromsförloppet för motoraxeln är inte avslutat.

Active BOOL Denna utgång visar om motoraxeln roterar.
• TRUE: Motoraxeln roterar.
• FALSE: Motoraxeln roterar inte.

Error BOOL Denna utgång visar om ett fel har uppstått i funktionsblocket.
• TRUE: Ett fel har uppstått i funktionsblocket.
• FALSE: Inget fel har uppstått i funktionsblocket.

ErrorID DWORD Denna utgång visar felkoden för det inträffade felet (→ Sid 68).

Axis AXIS_REF Denna utgång visar axelreferensen.
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4.4.7 Funktionsblocket MC_Stop_MDX

Beskrivning Funktionsblocket MC_Stop_MDX bromsar den aktuella rotationsrörelsen hos motor-
axeln med den i omformaren inställda rampen.
Använd funktionsblocket MC_Stop_MDX för att bromsa motoraxeln med största möjliga
retardation.

Användning Funktionsblocket MC_Stop_MDX kan endast användas på motoraxlar med givare. Det
kan inte användas under utförande av interpolerade rörelser med hjälp av funktions-
blocket MC_Interpolation_MDX.

Avbryt Uppdraget för funktionsblocket MC_Stop_MDX avbryts inte av ett uppdrag från ett an-
nat funktionsblock.

Påverkan Bromsrörelsen utförs med den i parameter P136 inställda stopprampen för frekvensom-
formaren.
Idrifttagningsguiden ger stöd vid inställningen av denna parameter.

Ingångar Funktionsblocket MC_Stop_MDX har följande ingångar:

20009AXX

MC_Stop_MDX

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Done : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)

Active : BOOL

Execute : BOOL

Obs:
Så länge ingången Execute har värdet TRUE förblir PLCopenState för motoraxeln i
tillståndet Stopping. Därmed är ett rörelseuppdrag för en följdrörelse inte möjligt. 
För att kunna lämna PLCopenState Stopping måste ingången Execute på funktions-
blocket kunna återställas till FALSE i minst ett anrop till funktionsblocket.

Ingång Typ Betydelse

Execute BOOL Denna ingång används för att starta bromsförloppet för motoraxeln.
Vid positiv flank på denna ingång startar funktionsblocket bromsförlop-
pet för motoraxeln. 

Axis AXIS_REF Denna ingång fastställer vilken motoraxel som skall utföra funktio-
nerna som beordras av funktionsblocket.
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Utgångar Funktionsblocket MC_Stop_MDX har följande utgångar:

Utgång Typ Betydelse

Done BOOL Denna utgång visar om bromsförloppet för motoraxeln är avslutat.
• TRUE: Bromsförloppet för motoraxeln är avslutat. Motoraxeln står 

stilla (lägesreglering).
• FALSE: Bromsförloppet för motoraxeln är inte avslutat.

Active BOOL Denna utgång visar om motoraxeln roterar.
• TRUE: Motoraxeln roterar.
• FALSE: Motoraxeln roterar inte.

Error BOOL Denna utgång visar om ett fel har uppstått i funktionsblocket.
• TRUE: Ett fel har uppstått i funktionsblocket.
• FALSE: Inget fel har uppstått i funktionsblocket.

Error ID DWORD Denna utgång visar felkoden för det inträffade felet (→ Sid 68).

Axis AXIS_REF Denna utgång visar axelreferensen.
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4.5 Mappen MDX_SingleAxisSensorless
I mappen MDX_SingleAxisSensorless sammanfattas funktionsblocken som tillåter
rörelseuppdrag för en motoraxel utan givare.

4.5.1 Funktionsblocket MC_MoveVelocitySensorless_MDX

Beskrivning Funktionsblocket MC_MoveVelocitySensorless_MDX inleder en kontinuerlig rotations-
rörelse hos en motoraxel utan givare. 
• Ingångarna Velocity, Acceleration och Deceleration styr de dynamiska egenskaper-

na hos rotationsrörelsen.
• Frekvensomformaren styr via insignalen Velocity angivet varvtal hos motoraxeln, till

dess att uppdraget till funktionsblocket MC_MoveVelocitySensorless_MDX avbryts
eller pausas (→ "Generella egenskaper hos funktionsblocken", sid 15).

Användning Funktionsblocket MC_MoveVelocitySensorless_MDX kan endast användas på mo-
toraxlar med givare.

Förutsättning För att exekvera funktionsblocket MC_MoveVelocitySensorless_MDX måste motora-
xeln befinna sig i PLCopenState (utsignal från funktionsblocket MC_ConnectAxis-
_MDX) Standstill, ContinuousMotion eller Stopping.

Avbryt Den genom funktionsblocket MC_MoveVelocitySensorless_MDX utlösta varvtalsstyr-
ningen avbryts av funktionsblocket MC_StopSensorless_MDX.

20011AXX

MC_MoveVelocitySensorless_MDX

Acceleration : DINT

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Deceleration : DINT

Velocity : DINT

InVelocity : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)

CommandAborted : BOOL

Active : BOOL

Execute : BOOL

Obs:
Givarlösa motoraxlar kan användas i status varvtalsreglering endast med varvtal över
minvarvtal (drivsystemparametrar P301, dock inte under 15 1/min). I motsats till funkti-
onsblocket MC_MoveVelocity_MDX leder funktionsblocket MC_MoveVelocity-Sensor-
less vid inställning av ett varvtal på t.ex. 0 till rotation hos motoraxeln med minvarvtal.

Obs:
En positiv flank på ingången till funktionsblocket MC_Stop_MDX eller MC_AxisStop_-
MDX leder inte till avbrott av ett uppdrag för funktionsblocket MC_MoveVelocity-
Sensorless_MDX.
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Ingångar Funktionsblocket MC_MoveVelocitySensorless_MDX har följande ingångar:

Utgångar Funktionsblocket MC_MoveVelocitySensorless_MDX har följande utgångar:

Ingång Typ Betydelse

Execute BOOL Denna ingång startar funktionsblockets uppdrag.
Vid positiv flank på denna ingång startar funktionsblocket varvtalsstyr-
ningen. 

Velocity DINT Denna ingång fastställer mål-börvarvtalet för motoraxelrotationen. 
(Enhet: 1/min, max inställningsområde: -6000 ... 6000) 

Acceleration DINT Denna ingång fastställer ramptiden för acceleration till en varvtals- 
ändring på 3000 1/min (ökning av den kinetiska energin i motorn).
(Enhet: ms, max inställningsområde: 0 ... 2000000) 

Deceleration DINT Denna ingång fastställer ramptiden för retardation till en varvtalsänd-
ring på 3000 1/min (minskning av den kinetiska energin i motorn).
(Enhet: ms, max inställningsområde: 0 ... 2000000) 

Axis AXIS_REF Denna ingång fastställer vilken motoraxel som skall utföra funktio-
nerna som beordras av funktionsblocket.

Utgång Typ Betydelse

InVelocity BOOL Denna utgång visar om motoraxeln roterar med mål-börvarvtal.
• TRUE: Motoraxeln roterar med ett varvtal som fastställts via 

ingången Velocity.
• FALSE: Motoraxeln accelereras till mål-börvarvtalet.

Active BOOL Denna utgång visar om motoraxeln accelereras för att nå börvarvtal.
• TRUE: Motoraxeln accelereras eller bromsas.
• FALSE: Motoraxeln accelereras eller bromsas inte.

Command
aborted

BOOL Denna utgång visar om funktionsblockets uppgift har avbrutits.
• TRUE: Funktionsblockets uppgift har avbrutits.
• FALSE: Funktionsblockets uppgift har inte avbrutits.

Error BOOL Denna utgång visar om ett fel har uppstått i funktionsblocket.
• TRUE: Ett fel har uppstått i funktionsblocket.
• FALSE: Inget fel har uppstått i funktionsblocket.

Error ID DWORD Denna utgång visar felkoden för det inträffade felet (→ Sid 68).

Axis AXIS_REF Denna utgång visar axelreferensen.
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4.5.2 Funktionsblocket MC_StopSensorless_MDX

Beskrivning Funktionsblocket MC_StopSensorless_MDX bromsar den aktuella rotationsrörelsen
hos motoraxeln med den i omformaren inställda rampen. 

Användning Funktionsblocket MC_StopSensorless_MDX kan endast användas på motoraxlar med
givare.

Avbryt Den genom funktionsblocket MC_AxisStop_MDX utlösta bromsrörelsen kan endast av-
brytas genom:
• tillståndet "Reglerspärr"
• tillståndet "Ingen frigivningssignal"
• tillståndet "Säker avstängning"
Om något av dessa tillstånd uppträder fortsätter bromsrörelsen hos motoraxeln med
största möjliga bromsverkan.

Påverkan Bromsrörelsen utförs med den i parameter P136 inställda stopprampen för frekvensom-
formaren.
Idrifttagningsguiden ger stöd vid inställningen av denna parameter.

20012AXX

MC_StopSensorless_MDX

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Done : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)

Active : BOOL

Execute : BOOL

Obs:
Så länge ingången Execute har värdet TRUE förblir PLCopenState för motoraxeln i
tillståndet Stopping. Därmed är ett rörelseuppdrag för en följdrörelse inte möjligt. 
För att kunna lämna PLCopenState Stopping måste ingången Execute på funktions-
blocket återställas till FALSE minst i ett anrop till funktionsblocket.

Obs:
Givarlösa motoraxlar kan användas i status varvtalsreglering endast med varvtal över
minvarvtal (drivsystemparametrar P301, dock inte under 15 1/min). I motsats till funk-
tionsblocket MC_AxisStop_MDX ansätter funktionsblocket MC_StopSensorless_MDX
motorbromsen strax innan motoraxeln når nollvarvtal, så att motoraxeln bromsas till stil-
lestånd. Dessutom övergår frekvensomformaren till tillståndet "Ingen frigivningssignal".
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Ingångar Funktionsblocket MC_StopSensorless_MDX har följande ingångar:

Utgångar Funktionsblocket MC_StopSensorless_MDX har följande utgångar:

Obs:
Om det på ingången Execute på en instans av funktionsblocket MC_Move-
VelocitySensorless_MDX skulle uppträda en positiv flank avbryts uppdraget för funktio-
nsblocket MC_StopSensorless_MDX, förutsatt att ingången Execute på funktions-
blocket MC_StopSensorless_MDX inte längre är TRUE.
Denna skillnad mot egenskaperna hos funktionsblocken MC_Stop_MDX och MC_Axis-
Stop_MDX för motoraxlar med givare har följande orsaker: 
Vid motoraxlar utan givare måste man använda funktionsblocket
MC_StopSensorless_MDX för bromsning till stillestånd. Vid motoraxlar med givare kan
man för detta ändamål även använda funktionsblocket MC_MoveVelocity_MDX. 
Vid motoraxlar utan givare skall det dock, liksom vid motoraxlar med givare, under en
reglerad varvtalsändring till nollvarvtal vara möjligt att utan mellanliggande uppehåll
övergå till ett annat varvtal.

Ingång Typ Betydelse

Execute BOOL Denna ingång används för att starta bromsförloppet för motoraxeln.
Vid positiv flank på denna ingång startar funktionsblocket bromsförlop-
pet för motoraxeln. 

Axis AXIS_REF Denna ingång fastställer vilken motoraxel som skall utföra funktio-
nerna som beordras av funktionsblocket.

Utgång Typ Betydelse

Done BOOL Denna utgång visar om bromsförloppet för motoraxeln är avslutat.
• TRUE: Bromsförloppet för motoraxeln är avslutat. Motoraxeln står 

stilla (tillstånd hos motoraxeln: "Ingen frigivningssignal").
• FALSE: Bromsförloppet för motoraxeln är inte avslutat.

Active BOOL Denna utgång visar om motoraxeln roterar.
• TRUE: Motoraxeln roterar.
• FALSE: Motoraxeln roterar inte.

Error BOOL Denna utgång visar om ett fel har uppstått i funktionsblocket.
• TRUE: Ett fel har uppstått i funktionsblocket.
• FALSE: Inget fel har uppstått i funktionsblocket.

Error ID DWORD Denna utgång visar felkoden för det inträffade felet (→ Sid 68).

Axis AXIS_REF Denna utgång visar axelreferensen.
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4.6 Mappen MDX_InverterParameters
I mappen MDX_InverterParameters sammanfattas funktionsblocken som behövs
för skrivning och läsning av parametrarna för frekvensomformaren MOVIDRIVE®.

4.6.1 Funktionsblocket MC_ReadParameter_MDX

Beskrivning Funktionsblocket MC_ReadParameter_MDX används för inläsning av parametrar (in-
dex) från omformaren till styrsystemet MOVI-PLC®.

Användning Funktionsblocket MC_ReadParameter_MDX kan användas på alla motoraxlar.

Ingångar Funktionsblocket MC_ReadParameter_MDX har följande ingångar:

20016AXX

MC_ReadParameter_MDX

Index : UINT

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Done : BOOL

Error : BOOL

Busy : BOOL

ErrorID : DWORD

Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)

Data : DINT

Execute : BOOL

Ingång Typ Betydelse

Execute BOOL Denna ingång används för att starta läsning av parametern.
Vid positiv flank på denna ingång startar funktionsblocket överföringen 
av parametrar från omformaren till styrsystemet MOVI-PLC®. 

Index UINT Denna ingång fastställer vilken parameter som skall överföras från 
omformaren till styrsystemet MOVI-PLC®. Shell för programvaran 
MOVITOOLS®-MotionStudio visar visar indexnummer för parametern 
när man flyttar markören till motsvarande parameterfält och trycker på 
tangenterna CTRL + F1.

Axis AXIS_REF Denna ingång fastställer vilken motoraxel som skall utföra funktio-
nerna som beordras av funktionsblocket.
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Utgångar Funktionsblocket MC_ReadParameter_MDX har följande utgångar:

Utgång Typ Betydelse

Done BOOL Denna utgång visar om parametern har överförts korrekt.
• TRUE: Värdet hos parametern på utgången Data är giltigt.
• FALSE: Parametern överfördes inte.

Busy BOOL Denna utgång visar om parametern för tillfället överförs.
• TRUE: Parametern överförs för tillfället.
• FALSE: Parametern överförs för tillfället inte.

Error BOOL Denna utgång visar om ett fel har uppstått i funktionsblocket.
• TRUE: Ett fel har uppstått under överföring av parametern.
• FALSE: Inget fel har uppstått.

Error ID DWORD Denna utgång visar felkoden för det inträffade felet (→ Sid 68).

Data DINT Denna utgång innehåller det överförda värdet hos parametern.

Axis AXIS_REF Denna utgång visar axelreferensen.
Handbok – Biblioteket MPLCMotion_MDX 
49



4 appen MDX_InverterParameters
eskrivning av funktionsblock

50

4 appen MDX_InverterParameters
eskrivning av funktionsblock
4.6.2 Funktionsblocket MC_WriteParameter_MDX

Beskrivning Funktionsblocket MC_WriteParameter_MDX används för överföring av parametrar (in-
dex) från styrsystemet MOVI-PLC® till omformaren.

Användning Funktionsblocket MC_WriteParameter_MDX kan användas på alla motoraxlar.

Ingångar Funktionsblocket MC_WriteParameter_MDX har följande ingångar:

20017AXX

MC_WriteParameter_MDX

Index : UINT

Data : DINT

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

NonVolatile : BOOL

Done : BOOL

Busy : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)

Execute : BOOL

Varning:
Ändring av enstaka parametrar, som kräver speciella inställningar för felfri styrning av
frekvensomformaren via styrsystemet MOVI-PLC®, kan medföra oförutsägbara drift-
tillstånd. Använd därför detta funktionsblock endast efter diskussion med SEW-EURO-
DRIVE eller i samband med omfattande test av de önskade funktionerna med tillförlitligt
skydd för människor och utrustning.

Ingång Typ Betydelse

Execute BOOL Denna ingång används för att starta överföring av parametern.
Vid positiv flank på denna ingång startar funktionsblocket överföringen 
av parametrar från styrsystemet MOVI-PLC® till omformaren. 

Index UINT Denna ingång fastställer vilken parameter som skall överföras från 
styrsystemet MOVI-PLC® till omformaren. Shell för programvaran 
MOVITOOLS®-MotionStudio visar indexnummer för parametern när 
man flyttar markören till motsvarande parameterfält och trycker på tan-
genterna CTRL + F1.

Data DINT Denna ingång innehåller värdet hos den överförda parametern.

NonVolatile BOOL Denna ingång fastställer om parametern skall överföras flyktigt.
• TRUE: Parametern överförs inte flyktigt till omformaren. Parame-

terns värde förblir oförändrat efter frånkoppling och återinkoppling 
av frekvensomformaren.

• FALSE: Parametern överförs flyktigt till omformaren. Parametern 
återställs till sitt ursprungliga värde i samband med frånkoppling 
och återinkoppling av frekvensomformaren.

Axis AXIS_REF Denna ingång fastställer vilken motoraxel som skall utföra funktio-
nerna som beordras av funktionsblocket.
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Utgångar Funktionsblocket MC_WriteParameter_MDX har följande utgångar:

Utgång Typ Betydelse

Done BOOL Denna utgång visar om parametern har överförts korrekt.
• TRUE: Parametern har överförts korrekt från styrsystemet MOVI-

PLC® till omformaren.
• FALSE: Parametern överfördes inte.

Busy BOOL Denna utgång visar om parametrarna för tillfället överförs.
• TRUE: Parametern överförs för tillfället.
• FALSE: Parametern överförs för tillfället inte.

Error BOOL Denna utgång visar om ett fel har uppstått i funktionsblocket.
• TRUE: Ett fel har uppstått under överföring av parametern.
• FALSE: Inget fel har uppstått.

Error ID DWORD Denna utgång visar felkoden för det inträffade felet (→ Sid 68).

Axis AXIS_REF Denna utgång visar axelreferensen.
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4.6.3 Funktionsblocket MC_SetDynamics_MDX

Beskrivning Funktionsblocket MC_SetDynamics_MDX används för ändring av dynamikparametrar-
na under ett uppdrag för funktionsblocket MC_MoveAbsolute_MDX eller
MC_MoveRelative_MDX. 
• Uppdraget för funktionsblocket MC_SetDynamics_MDX får endast startas om driv-

enheten utför ett uppdrag från funktionsblocket MC_MoveAbsolute_MDX eller
MC_MoveRelative_MDX. 

• Ingångarna Velocity, Acceleration och Deceleration styr de dynamiska egenskaper-
na hos rotationsrörelsen.

Användning Funktionsblocket MC_SetDynamics_MDX kan användas på alla motoraxlar.

Ingångar Funktionsblocket MC_SetDynamics_MDX har följande ingångar:

20023AXX

MC_SetDynamics_MDX

Acceleration : DINT

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Deceleration : DINT

Velocity : DINT

Done : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)

Busy : BOOL

Execute : BOOL

Ingång Typ Betydelse

Execute BOOL Denna ingång startar funktionsblockets uppdrag.
Vid positiv flank på denna ingång ändrar funktionsblocket dynamikpa-
rametrarna för motorns rotationsrörelse i enlighet med ingångarna 
Velocity, Acceleration och Deceleration. 

Velocity DINT Denna ingång fastställer det nya mål-börvarvtalet för motorns rota-
tionsrörelse. 
(Enhet: 1/min, max inställningsområde -6000 ... 6000)

Acceleration DINT Denna ingång fastställer den nya ramptiden för acceleration till en 
varvtalsändring på 3000 1/min (ökning av den kinetiska energin i 
motorn).
(Enhet: ms, max inställningsområde: 0 ... 2000000)

Deceleration DINT Denna ingång fastställer den nya ramptiden för retardation till en varv-
talsändring på 3000 1/min (minskning av den kinetiska energin i 
motorn).
(Enhet: ms, max inställningsområde: 0 ... 2000000). 

Axis AXIS_REF Denna ingång fastställer vilken motoraxel som skall utföra funktio-
nerna som beordras av funktionsblocket.
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Utgångar Funktionsblocket MC_SetDynamics_MDX har följande utgångar:

Utgång Typ Betydelse

Done BOOL Denna utgång visar om motoraxeln roterar med de nya dynamikpara-
metrarna Velocity, Acceleration och Deceleration .
• TRUE: Motoraxeln roterar med de nya dynamikparametrarna.
• FALSE: Motoraxeln roterar med de tidigare dynamikparametrarna.

Active BOOL Denna utgång visar om de nya dynamikparametrarna överförs till 
omformaren.
• TRUE: Nya dynamikparametrar överförs till omformaren.
• FALSE: Inga nya dynamikparametrar överförs till omformaren.

Error BOOL Denna utgång visar om ett fel har uppstått i funktionsblocket.
• TRUE: Ett fel har uppstått i funktionsblocket.
• FALSE: Inget fel har uppstått i funktionsblocket.

Error ID DWORD Denna utgång visar felkoden för det inträffade felet (→ Sid 68).

Axis AXIS_REF Denna utgång visar axelreferensen.
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4.6.4 Funktionsblocket MC_SetLimiter_MDX

Beskrivning Funktionsblocket MC_SetLimiter_MDX används för överföring av en av följande para-
metrar från styrsystemet MOVI-PLC® till omformaren (P301 till P303 parametersats 1):
• Minvarvtal
• Maxvarvtal
• Strömgräns
• Vridmomentgräns

Användning Funktionsblocket MC_SetLimiter_MDX kan användas på alla motoraxlar.

Ingångar Funktionsblocket MC_SetLimiter_MDX har följande ingångar:

20024AXX

MC_SetLimiter_MDX

MaxLimit : DINT

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

MinLimit : DINT

Select : MC_LIMITER_MDX

Done : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)

Busy : BOOL

Execute : BOOL

Ingång Typ Betydelse

Execute BOOL Denna ingång startar funktionsblockets uppdrag.
Vid positiv flank på denna ingång överför funktionsblocket paramet-
rarna som har fastställts via ingången Select. 

Select DINT Denna ingång fastställer parametrarna som funktionsblocket överför 
från styrsystemet MOVI-PLC® till omformaren. 
• P301_P302_SPEED_LIMIT: Funktionsblocket överför paramet-

rarna Minvarvtal och Maxvarvtal. 
(Enhet: 1/min, max inställningsområde 0 ... 6100)

• P303_CURRENT_LIMIT: Funktionsblocket överför parametern 
Strömgräns.
(Enhet: % IN, max inställningsområde 0 ... 150 % (BGO 200%))

• P304_TORQUE_LIMIT: Funktionsblocket överför parametern 
Vridmomentgräns.
(Enhet: % IN, max inställningsområde 0 ...150 (BGO 200%))

• P920_SW_LIMIT_SWITCH_CW: Funktionsblocket överför para-
metern Programvarumässig ändlägesgivare HÖGER.
(Enhet: inkrement, max inställningsområde -(231-1) ... (231-1))

• P921_SW_LIMIT_SWITCH_CCW: Funktionsblocket överför para-
metern Programvarumässig ändlägesgivare VÄNSTER.
(Enhet: inkrement, max inställningsområde -(231-1) ... (231-1))

MaxLimit DINT Denna ingång fastställer värdet hos den överförda parametern.
Om ingången Select är satt till P301_302_SPEED_LIMIT fastställer 
denna ingång värdet för parametern P302.
(Enhet och max inställningsområde → se ingången Select)

MinLimit DINT Denna ingång används endast om ingången Select är satt 
tillP301_302_SPEED_LIMIT. I detta fall fastställer ingången värdet för 
parametern P301.
(Enhet: 1/min, max inställningsområde 0 ... 6100)

Axis AXIS_REF Denna ingång fastställer vilken motoraxel som skall utföra funktio-
nerna som beordras av funktionsblocket.
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Utgångar Funktionsblocket MC_SetLimiter_MDX har följande utgångar:

Utgång Typ Betydelse

Done BOOL Denna utgång visar om parametern har överförts korrekt.
• TRUE: Parametern har överförts korrekt från styrsystemet MOVI-

PLC® till omformaren.
• FALSE: Parametern överfördes inte.

Busy BOOL Denna utgång visar om parametern för tillfället överförs.
• TRUE: Parametern överförs för tillfället.
• FALSE: Parametern överförs för tillfället inte.

Error BOOL Denna utgång visar om ett fel har uppstått i funktionsblocket.
• TRUE: Ett fel har uppstått under överföring av parametern.
• FALSE: Inget fel har uppstått.

Error ID DWORD Denna utgång visar felkoden för det inträffade felet (→ Sid 68).

Axis AXIS_REF Denna utgång visar axelreferensen.
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4.6.5 Funktionsblocket MC_SetJerk_MDX

Beskrivning Funktionsblocket MC_SetJerk_MDX används för aktivering av ryckbegränsning för po-
sitionerings-funktionsblock. Funktionsblocket MC_SetJerk_MDX överför rycktiden till
omformaren. 
Under utförande av köruppdraget kan rycktiden för frekvensomformaren inte ändras. 

Användning Funktionsblocket MC_SetJerk_MDX kan endast användas på motoraxlar med givare.

Förutsättningar För att exekvera funktionsblocket MC_SetJerk_MDX måste motoraxeln befinna sig i
PLCopenState (utsignal från funktionsblocket MC_ConnectAxis_MDX) Standstill. 

Ingångar Funktionsblocket MC_SetJerk_MDX har följande ingångar:

20019AXX

MC_SetJerk_MDX

JerkTime : DINT

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Done : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)

Busy : BOOL

Execute : BOOL

Ingång Typ Betydelse

Execute BOOL Denna ingång används för att starta överföring av rycktid.
Vid positiv flank på denna ingång startar funktionsblocket överföringen 
av rycktid från styrsystemet MOVI-PLC® till omformaren. 

JerkTime DINT Denna ingång fastställer rycktiden.
(Enhet: ms, max inställningsområde: 0,  5 ... 2000)
Obs:
Positioneringsförloppet förlängs i jämförelse med ett positioneringsför-
lopp med med linjär ramp motsvarande cirka rycktiden.

Axis AXIS_REF Denna ingång fastställer vilken motoraxel som skall utföra funktio-
nerna som beordras av funktionsblocket.
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Utgångar Funktionsblocket MC_SetJerk_MDX har följande utgångar:

Utgång Typ Betydelse

Done BOOL Denna utgång visar om rycktiden har överförts korrekt.
• TRUE: Rycktiden har överförts korrekt från styrsystemet MOVI-

PLC® till omformaren.
• FALSE: Rycktiden har inte överförts.

Busy BOOL Denna utgång visar om rycktiden överförs.
• TRUE: Rycktiden överförs för tillfället.
• FALSE: Rycktiden överförs inte för tillfället.

Error BOOL Denna utgång visar om ett fel har uppstått i funktionsblocket.
• TRUE: Ett fel har uppstått under utförande av funktionsblockets 

uppgift.
• FALSE: Inget fel har uppstått.

Error ID DWORD Denna utgång visar felkoden för det inträffade felet (→ Sid 68).

Axis AXIS_REF Denna utgång visar axelreferensen.

Obs:
Funktionsblocket MC_SetJerk_MDX ändrar rampformen för frekvensomformaren från
en linjär ramp till en ryckbegränsad ramp. Vid genomförande av ett varvtalsreglerat kör-
uppdrag använder frekvensomformaren automatiskt en linjär ramp. Om frekvensomfor-
maren därefter utför ett positioneringsuppdrag används automatiskt den ryckbegränsa-
de rampen.
Om ingången JerkTime sätts till 0 kopplar funktionsblocket MC_SetJerk_MDX tillbaka
rampformen till linjär ramp.
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4.6.6 Funktionsblocket MC_SetHomeParameters_MDX

Beskrivning Funktionsblocket MC_SetHomeParameters_MDX används för inställning av paramet-
rar som behövs för referenskörning av motoraxeln. Funktionsblocket
MC_SetHomeParameters_MDX överför de för referenskörningen nödvändiga parame-
trarna från styrsystemet MOVI-PLC® till omformaren. 
Närmare information om referenskörningsparameter och referenskörningstyp finns i on-
line-hjälpen för programvaran MOVITOOLS®-MotionStudio.

Användning Funktionsblocket MC_SetHomeParameters_MDX kan endast användas på motoraxlar
med givare.

Ingångar Funktionsblocket MC_SetHomeParameters_MDX har följande ingångar:

20018AXX

MC_SetHomeParameters_MDX

RefSpeed2 : DINT

RefType : DINT

ZeroPulse : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

RefSpeed1 : DINT

Done : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)

Busy : BOOL

Execute : BOOL

Ingång Typ Betydelse

Execute BOOL Denna ingång används för att starta överföring av av parametern.
Vid positiv flank på denna ingång startar funktionsblocket överföringen 
av parametern från styrsystemet MOVI-PLC® till omformaren. 

RefSpeed1 DINT Denna ingång fastställer referensvarvtal 1.

RefSpeed2 DINT Denna ingång fastställer referensvarvtal 2.

RefType DINT Denna ingång fastställer typen av referenskörning (0 ...8). 

ZeroPulse BOOL Denna ingång visar om motoraxeln vid referenskörningen referense-
ras till noll-impulsen.
• TRUE: Motoraxeln referenseras till noll-impulsen vid referenskör-

ningen.
• FALSE: Motoraxeln referenseras inte till noll-impulsen vid refe-

renskörningen.

Axis AXIS_REF Denna ingång fastställer vilken motoraxel som skall utföra funktio-
nerna som beordras av funktionsblocket.
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Utgångar Funktionsblocket MC_SetHomeParameters_MDX har följande utgångar:

Utgång Typ Betydelse

Done BOOL Denna utgång visar om alla parametrar har överförts korrekt.
• TRUE: Alla parametrar har överförts korrekt från styrsystemet 

MOVI-PLC® till omformaren.
• FALSE: Parametrarna har inte överförts.

Busy BOOL Denna utgång visar om parametrarna överförs.
• TRUE: Parametrarna överförs för tillfället.
• FALSE: Parametrarna överförs för tillfället inte.

Error BOOL Denna utgång visar om ett fel har inträffat i funktionsblocket.
• TRUE: Ett fel har uppstått under överföring av parametern.
• FALSE: Inget fel har uppstått.

Error ID DWORD Denna utgång visar felkoden för det inträffade felet (→ Sid 68).

Axis AXIS_REF Denna utgång visar axelreferensen.
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4.7 Mappen MDX_Supplements
4.7.1 Funktionsblocket MC_TouchProbe1_MDX

Beskrivning Funktionsblocket MC_TouchProbe1_MDX styr maximalt två TouchProbe-Interrupt-ruti-
ner. 
• Funktionsblocket avbildar Interrupt-rutiner i IPOS®-koden i ansluten frekvensomfor-

mare. Frekvensomformaren aktiverar totalt tre acykliska sändobjekt (kontrollord 2,
TouchProbe1-position, TouchProbe2-position).

• Om insignalen Enable i funktionsblocket sätts till TRUE inrättar funktionsblocket ett
mottagningsobjekt. Om funktionsblocket detekterar TouchProbe-händelsen läser
det ärpositionerna från omformaren.

TouchProbe-rutin 1. Anrop av funktionsblocket
• Funktionsblocket MC_TouchProbe1_MDX anropas genom att insignalen Enable

sätts till TRUE.
• Frekvensomformaren aktiverar automatiskt IPOS®-tillståndet och startar en

TouchProbe-Interrupt-rutin.
(Flankbyte och TouchProbe-urval)

2. Vänta på en TouchProbe-händelse
• Funktionsblocket MC_TouchProbe1_MDX sätter utgången Enabled till TRUE.

3. TouchProbe-händelsen har inletts.
• Frekvensomformaren meddelar styrsystemet MOVI-PLC® att TouchProbe-hän-

delsen har inletts.
(CtrlWord2, TouchProbe1 -> Bit 0, TouchProbe2 -> Bit 1)

• Funktionsblocket MC_TouchProbe1_MDX läser TouchProbe-positionen för det
valda givarsystemet.

• Funktionsblocket MC_TouchProbe1_MDX ökar värdet på utgången Counter med
ett.

• Funktionsblocket MC_TouchProbe1_MDX sätter utgången EdgeDetected till
TRUE.

• Övervakningen av TouchProbe-ingången startar på nytt.
4. Utvärdering av TouchProbe-händelser

• Funktionsblocket MC_TouchProbe1_MDX överför TouchProbe-positioner på ut-
gångarna TouchProbePos_X14 till TouchProbePos_X62.

• Funktionsblocket återställer utgången EdgeDetected till FALSE.
• Funktionsblocket aktiverar TouchProbe-Interrupt-rutinen.

Användning Funktionsblocket MC_TouchProbe1_MDX kan användas på alla motoraxlar.

20020AXX

MC_TouchProbe1_MDX

Edge : MC_TP_EDGE_MDX

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

PresetCounter : DINT

TouchProbeSource : MC_TP_SOURCE_MDX

EdgeDetected : BOOL

TouchProbePos : DINT

ErrorID : DWORD

Counter : DINT

Error : BOOL

Enabled : BOOL

Enable : BOOL
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Ingångar Funktionsblocket MC_TouchProbe1_MDX har följande ingångar:

Utgångar Funktionsblocket MC_TouchProbe1_MDX har följande utgångar:

Ingång Typ Betydelse

Enable BOOL Denna ingång aktiverar funktionsblocket MC_TouchProbe1_MDX. 
Funktionsblocket exekveras endast om ingången Enable är satt till 
TRUE. Värdena på övriga ingångar läsas in endast om det uppträder 
en positiv flank på ingången Enable.

TouchProbe
Source

MC_TP_ 
SOURCE
_MDX

Denna ingång fastställer givarsystemet. Denna inställning sker obero-
ende av inställningen i styrningskonfigurationen.
• X15: En motorgivare mäter positionen.
• X14: En extern pulsgivare mäter positionen.
• SSI: En absolutgivare mäter positionen (DIP11B).

Edge MC_TP_ 
EDGE_MDX

Denna ingång fastställer flankutvärderingen för TouchProbe-ingån-
gen:
• EN: Båda flankerna
• EN_HI: Positiv flank
• EN_LO: Negativ flank

PresetCounter DINT Denna ingång fastställer startvärdet för utgången Counter.

Axis AXIS_REF Denna ingång fastställer vilken motoraxel som skall utföra funktio-
nerna som beordras av funktionsblocket.

Utgång Typ Betydelse

EdgeDetected BOOL Denna utgång visar om en TouchProbe-Interrupt-händelse har inträf-
fat.
• TRUE: En TouchProbe-händelse har inträffat.
• FALSE: Denna utgång sätts automatiskt till FALSE efter varje styr-

ningscykel.

Enabled BOOL Denna utgång visar om funktionsblocket är aktivt.
• TRUE: Ingången Enable är satt till TRUE
• FALSE: Ingången Enable är satt till FALSE.

Error BOOL Denna utgång visar om ett fel har inträffat i funktionsblocket.
• TRUE: Ett fel har uppstått i funktionsblocket.
• FALSE: Inget fel har uppstått i funktionsblocket.

Error ID DWORD Denna utgång visar felkoden för det inträffade felet (→ Sid 68).

TouchProbePos DINT Denna utgång visar TouchProbe-positionen för det valda givarsyste-
met.

Counter DINT Denna utgång visar antalet TouchProbe-Interrupt-händelser.
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4.7.2 Funktionsblocket MC_TouchProbe2_MDX

Beskrivning Funktionsblocket MC_TouchProbe2_MDX styr maximalt två TouchProbe-Interrupt-ruti-
ner. 
• Funktionsblocket avbildar Interrupt-rutiner i IPOS®-koden i ansluten frekvensomfor-

mare. Frekvensomformaren aktiverar totalt tre acykliska sändobjekt (kontrollord 2,
TouchProbe1-position, TouchProbe2-position).

• Om insignalen Enable i funktionsblocket sätts till TRUE inrättar funktionsblocket ett
mottagningsobjekt. Om funktionsblocket detekterar TouchProbe-händelsen läser
det ärpositionerna från omformaren.

TouchProbe-rutin 1. Anrop av funktionsblocket
• Funktionsblocket MC_TouchProbe2_MDX anropas genom att insignalen Enable

sätts till TRUE.
• Frekvensomformaren aktiverar automatiskt IPOS®-tillståndet och startar en

TouchProbe-Interrupt-rutin.
(Flankbyte och TouchProbe-urval)

2. Vänta på en TouchProbe-händelse
• Funktionsblocket MC_TouchProbe2_MDX sätter utgången Enabled till TRUE.

3. TouchProbe-händelsen har inletts.
• Frekvensomformaren meddelar styrsystemet MOVI-PLC® att TouchProbe-hän-

delsen har inletts.
(CtrlWord2, TouchProbe2 -> Bit 0, TouchProbe2 -> Bit 1)

• Funktionsblocket MC_TouchProbe2_MDX läser TouchProbe-positionen för det
valda givarsystemet.

• Funktionsblocket MC_TouchProbe2_MDX ökar värdet på utgången Counter med
ett.

• Funktionsblocket MC_TouchProbe2_MDX sätter utgången EdgeDetected till
TRUE.

• Övervakningen av TouchProbe-ingången startar på nytt.
4. Utvärdering av TouchProbe-händelser

• Funktionsblocket MC_TouchProbe2_MDX överför TouchProbe-positioner på ut-
gångarna TouchProbePos_X14 till TouchProbePos_X62.

• Funktionsblocket återställer utgången EdgeDetected till FALSE.
• Funktionsblocket aktiverar TouchProbe-Interrupt-rutinen.

Användning Funktionsblocket MC_TouchProbe2_MDX kan användas på alla motoraxlar.

20028AXX

MC_TouchProbe2_MDX

Edge : MC_TP_EDGE_MDX

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

PresetCounter : DINT

TouchProbeSource : MC_TP_SOURCE_MDX

EdgeDetected : BOOL

TouchProbePos : DINT

ErrorID : DWORD

Counter : DINT

Error : BOOL

Enabled : BOOL

Enable : BOOL
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Ingångar Funktionsblocket MC_TouchProbe2_MDX har följande ingångar:

Utgångar Funktionsblocket MC_TouchProbe2_MDX har följande utgångar:

Ingång Typ Betydelse

Enable BOOL Denna ingång aktiverar funktionsblocket MC_TouchProbe2_MDX. 
Funktionsblocket exekveras endast om ingången Enable är satt till 
TRUE. Värdena på övriga ingångar läsas in endast om det uppträder 
en positiv flank på ingången Enable.

TouchProbe
Source

MC_TP_ 
SOURCE
_MDX

Denna ingång fastställer givarsystemet. Denna inställning sker obero-
ende av inställningen i styrningskonfigurationen.
• X15: En motorgivare mäter positionen.
• X14: En extern pulsgivare mäter positionen.
• SSI: En absolutgivare mäter positionen (DIP11B).

Edge MC_TP_ 
EDGE_MDX

Denna ingång fastställer flankutvärderingen för TouchProbe-ingån-
gen:
• EN: Båda flankerna
• EN_HI: positiv flank
• EN_LO: negativ flank

PresetCounter DINT Denna ingång fastställer startvärdet för utgången Counter.

Axis AXIS_REF Denna ingång fastställer vilken motoraxel som skall utföra funktio-
nerna som beordras av funktionsblocket.

Utgång Typ Betydelse

EdgeDetected BOOL Denna utgång visar om en TouchProbe-Interrupt-händelse har inträf-
fat.
• TRUE: En TouchProbe-händelse har inträffat.
• FALSE: Denna utgång sätts automatiskt till FALSE efter varje styr-

ningscykel.

Enabled BOOL Denna utgång visar om funktionsblocket är aktivt.
• TRUE: Ingången Enable är satt till TRUE
• FALSE: Ingången Enable är satt till FALSE.

Error BOOL Denna utgång visar om ett fel har uppstått i funktionsblocket.
• TRUE: Ett fel har uppstått i funktionsblocket.
• FALSE: Inget fel har uppstått i funktionsblocket.

Error ID DWORD Denna utgång visar felkoden för det inträffade felet (→ Sid 68).

TouchProbePos DINT Denna utgång visar TouchProbe-positionen för det valda givarsyste-
met.

Counter DINT Denna utgång visar antalet TouchProbe-Interrupt-händelser.
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4.7.3 Funktionsblocket MC_ReadActualPosition_MDX

Beskrivning Funktionsblocket MC_ReadActualPosition_MDX används för inläsning av aktuell posi-
tion hos motoraxeln. Positionen detekteras av det använda givarsystemet. Det använda
givarsystemet fastställs i styrningskonfigurationen vid modulparametrarna för frekvens-
omformaren.

Användning Funktionsblocket MC_ReadActualPosition_MDX kan användas på alla motoraxlar. Vid
givarlösa motoraxlar får värdet för överförd ärposition inte användas, om det inte finns
någon givare på ingång X15 och om X15 är inställd som givare i styrningskonfiguratio-
nen.

Ingångar Funktionsblocket MC_ReadActualPosition_MDX har följande ingångar:

Utgångar Funktionsblocket MC_ReadActualPosition_MDX har följande utgångar:

20025AXX

MC_ReadActualPosition_MDX

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Done : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)

Position : DINT

Enable : BOOL

Ingång Typ Betydelse

Enable BOOL Denna ingång aktiverar funktionsblocket. Uppdraget till funktions-
blocket utförs endast om denna ingång är satt till TRUE. 

Axis AXIS_REF Denna ingång fastställer vilken motoraxel som skall utföra funktio-
nerna som beordras av funktionsblocket.

Utgång Typ Betydelse

Done BOOL Denna utgång visar om motoraxelpositionen har överförts korrekt.
• TRUE: Värdet för motoraxelkonfiguration på utgången Placering 

är giltigt.
• FALSE: Motoraxelpositionen har inte överförts.

Error BOOL Denna utgång visar om ett fel har uppstått i funktionsblocket.
• TRUE: Under överföring av motoraxelpositionen har ett fel 

uppstått.
• FALSE: Inget fel har uppstått.

Error ID DWORD Denna utgång visar felkoden för det inträffade felet (→ Sid 68).

Position DINT Denna utgång innehåller den överförda motoraxelpositionen.

Axis AXIS_REF Denna utgång visar axelreferensen.
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4.7.4 Funktionsblocket MC_ReadAxisError_MDX

Beskrivning Funktionsblocket MC_ReadAxisError_MDX används för inläsning av aktuell felkod för
motoraxeln från omformaren till styrsystemet MOVI-PLC®.

Användning Funktionsblocket MC_ReadAxisError_MDX kan användas på alla motoraxlar.

Ingångar Funktionsblocket MC_ReadAxisError_MDX har följande ingångar:

Utgångar Funktionsblocket MC_ReadAxisError_MDX har följande utgångar:

20026AXX

MC_ReadAxisError_MDX

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Done : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

AxisErrorCode : WORD

Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)

AxisError : BOOL

Enable : BOOL

Ingång Typ Betydelse

Enable BOOL Denna ingång aktiverar funktionsblocket. Uppdraget till funktions-
blocket utförs endast om denna ingång är satt till TRUE. 

Axis AXIS_REF Denna ingång fastställer vilken motoraxel som skall utföra funktio-
nerna som beordras av funktionsblocket.

Utgång Typ Betydelse

Done BOOL Denna utgång visar om felkoden har överförts korrekt.
• TRUE: Värdet på utgångens felkod är giltigt
• FALSE: Felkoden har inte överförts.

Error BOOL Denna utgång visar om ett fel har uppstått i funktionsblocket.
• TRUE: Ett fel har uppstått under överföring av felkoden.
• FALSE: Inget fel har uppstått.

Error ID DWORD Denna utgång visar felkoden för det inträffade felet (→ Sid 68).

AxisError BOOL Denna utgång visar om frekvensomformaren har detekterat ett fel.
• TRUE: Frekvensomformaren har detekterat ett fel.
• FALSE: Inget fel har uppstått.

AxisErrorCode WORD Denna utgång innehåller den överförda felkoden.

Axis AXIS_REF Denna utgång visar axelreferensen.
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4.7.5 Funktionsblocket MC_ReadStatus_MDX

Beskrivning Funktionsblocket MC_ReadStatus_MDX används för inläsning av PLCopen-tillståndet
för motoraxeln från omformaren till styrsystemet MOVI-PLC®.

Användning Funktionsblocket MC_ReadStatus_MDX kan användas på alla motoraxlar.

Ingångar Funktionsblocket MC_ReadStatus_MDX har följande ingångar:

20027AXX

MC_ReadStatus_MDX

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Done : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

Stopping : BOOL

StandStill : BOOL

DiscreteMotion : BOOL

ContinuousMotion : BOOL

SynchronizedMotion : BOOL

Homing : BOOL

Interpolation : BOOL

Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)

Errorstop : BOOL

Enable : BOOL

Ingång Typ Betydelse

Enable BOOL Denna ingång aktiverar funktionsblocket. Uppdraget till funktions-
blocket utförs endast om denna ingång är satt till TRUE. 

Axis AXIS_REF Denna ingång fastställer vilken motoraxel som skall utföra funktio-
nerna som beordras av funktionsblocket.
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Utgångar Funktionsblocket MC_ReadStatus_MDX har följande utgångar:

Utgång Typ Betydelse

Done BOOL Denna utgång visar om tillståndet PLCopen har överförts.
• TRUE: PLCopen-tillståndet har överförts.
• FALSE: PLCopen-tillståndet har inte överförts.

Error BOOL Denna utgång visar om ett fel har inträffat i funktionsblocket.
• TRUE: Under överföring av PLCopen-tillståndet har ett fel 

uppstått.
• FALSE: Inget fel har uppstått.

ErrorID DWORD Denna utgång visar felkoden för det inträffade felet (→ Sid 68).

Errorstop BOOL Denna utgång visar om PLCopen-tillståndet för frekvensomformaren 
är satt till Errorstop.
• TRUE: PLCopen-tillståndet är satt till Errorstop.
• FALSE: PLCopen-tillståndet är inte satt till Errorstop.

Stopping BOOL Denna utgång visar om PLCopen-tillståndet för frekvensomformaren 
är satt till Stopping.
• TRUE: PLCopen-tillståndet är satt till Stopping.
• FALSE: PLCopen-tillståndet är inte satt till Stopping.

StandStill BOOL Denna utgång visar om PLCopen-tillståndet för frekvensomformaren 
är satt till StandStill.
• TRUE: PLCopen-tillståndet är satt till StandStill.
• FALSE: PLCopen-tillståndet är inte satt till StandStill.

Discrete
Motion

BOOL Denna utgång visar om PLCopen-tillståndet för frekvensomformaren 
är satt till DiscreteMotion.
• TRUE: PLCopen-tillståndet är satt till DiscreteMotion.
• FALSE: PLCopen-tillståndet är inte satt till DiscreteMotion.

Continuous 
Motion

BOOL Denna utgång visar om PLCopen-tillståndet för frekvensomformaren 
är satt till ContinuousMotion.
• TRUE: PLCopen-tillståndet är satt till ContinuousMotion.
• FALSE: PLCopen-tillståndet är inte satt till ContinuousMotion.

Synchronized 
Motion

BOOL Denna utgång visar om PLCopen-tillståndet för frekvensomformaren 
är satt till SynchronizedMotion.
• TRUE: PLCopen-tillståndet är satt till SynchronizedMotion.
• FALSE: PLCopen-tillståndet är inte satt till SynchronizedMotion.

Homing BOOL Denna utgång visar om PLCopen-tillståndet för frekvensomformaren 
är satt till Homing.
• TRUE: PLCopen-tillståndet är satt till Homing.
• FALSE: PLCopen-tillståndet är inte satt till Homing.

Interpolation BOOL Denna utgång visar om PLCopen-tillståndet för frekvensomformaren 
är satt till Interpolation.
• TRUE: PLCopen-tillståndet är satt till Interpolation.
• FALSE: PLCopen-tillståndet är inte satt till Interpolation.

Axis AXIS_REF Denna utgång visar axelreferensen.
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4.8 Fel-identifikator
Följande tabell visar felkod, felbeteckning och en beskrivning av fel som kan uppträda
på utgång ErrorID på funktionsblocket.

Fel-
kod

Fel-
beteckning

Fel-
beskrivning

Allmänna IEC-felkoder

FA0001h E_IEC_GENERAL_MAX_NUMBER_OF_AXIS Max antal anslutbara axlar överskridet

FA0002h E_IEC_GENERAL_INTERNAL_ERROR Fel vid initiering av ett MOVI-PLC®-gränssnitt

FA0003h E_IEC_GENERAL_COM_NOT_READY COM-gränssnitt ej klart

FA0004h E_IEC_GENERAL_INVALID_COM_NODE COM-gränssnitt ej giltigt

FA0005h E_IEC_GENERAL_INVALID_COM_ADR COM-adress ej giltig

FA0006h E_IEC_GENERAL_INVALID_TECHNOLOGIE_OPTION För begärda funktioner krävs en omformare 
MOVIDRIVE® i teknologiutförande.

FA0070h E_IEC_PARAMETER_VALUE_OUT_OF_RANGE Värde för parameteråtkomst utanför tillåtet värdeområde.

FA0071h E_IEC_PARAMETER_INVALID_SELECTION Ogiltig val av funktionsblock

FA0072h E_IEC_PARAMETER_INVALID_SERVICE Ogiltig tjänst

MPLCMotion_MDX-felkoder

FB0030h E_MDX_CONNECTAXIS_NO_INVERTER_CONNECTED Ingen omformare MOVIDRIVE® MDX hittas på CAN-bus-
sen. Kontrollera CAN-anslutning! 

FB0031h E_MDX_CONNECTAXIS_CAN_ID_ERROR Begärd CAN-ID är upptagen

FB0032h E_MDX_CONNECTAXIS_CYCLIC_COMMUNICATION Cyklisk kommunikation mellan styrsystemet MOVI-PLC® 
och omformaren MOVIDRIVE® har pausats.

FB0033h E_MDX_CONNECTAXIS_IPOS_DOWNLOAD_ERROR Fel under IPOS®-överföring

FB0034h E_MDX_CONNECTAXIS_WRONG_DEVICE_CONNECTED Felaktig apparat ansluten. Kontrollera styrningskonfigura-
tionen!

FB0035h E_MDX_CONNECTAXIS_SIMULATION_NOT_AVAILABLE Funktionen kan inte utföras i simuleringsläge.

FB0060h E_MDX_POWER_INVERTER_NOT_READY Omformaren MOVIDRIVE® MDX befinner sig i tillståndet 
"24 V-drift" eller "Säker avstängning". Inkoppling är inte 
möjlig!

FB0061h E_MDX_POWER_INVERTER_FAULT_STATE Omformaren MOVIDRIVE® MDX befinner sig i feltillstånd. 
Inkoppling är inte möjlig!

FB0070h E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_DATA_PROFIL Rörelse-funktionsblocket får inte utföras från aktuellt 
PLCopen-tillstånd.

FB0071h E_MDX_MOTIONBLOCK_LOG_ADR_NOT_INITIALIZED Rörelse-funktionsblocket anropades innan 
MC_ConnectAxis_MDX hade genererat en logisk adress 
(AXIS_REF).

FB0072h E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_LOG_ADR Rörelse-funktionsblocket har anropats med en ogiltig 
logisk adress (Axis_REF). 

FB0073h E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_STATE Rörelse-funktionsblocket får inte utföras från aktuellt 
PLCopen-tillstånd.

FB0074h E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_OPERATING_MODE Rörelse-funktionsblocket kan inte exekveras i aktuellt 
driftsätt för omformare MOVIDRIVE® MDX.

FB0075h E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_INVERTER_STATUS Rörelse-funktionsblocket kan inte exekveras i aktuellt 
tillstånd för omformare MOVIDRIVE® MDX

FB0076h E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_VELOCITY Begärt varvtal ligger utanför värdeområdet..

FB0090h E_MDX_PARAMCHANNEL_SEND_BUFFER_OVERFLOW Bufferten för parameterkanalen är full.

FB0091h E_MDX_PARAMCHANNEL_WRITEPARAMETER_BUSY Parameteråtkomst medan parameterkanalen fortfarande 
är upptagen

FB0092h E_MDX_PARAMCHANNEL_READPARAMETER_BUSY Parameteråtkomst medan parameterkanalen fortfarande 
är upptagen

MPLCUtilities-felkoder

FC0001h E_WAGO_TIME_OUT_SBUS_INIT Intern timeout under SBus-initiering
F
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FC0002h E_WAGO_TIME_OUT_WAGO_INIT Timeout under initiering av WAGO-modul

FC0003h E_WAGO_NO_CONNECTION_DURING_INIT_SEQ Avbrott i anslutning till WAGO-modul under initiering

FC0004h E_WAGO_WATCH_DOG_ERROR Watchdog-fel. Kommunikationen med WAGO-modulen är 
avbruten

MPLCSystem-felkoder (utdrag)

CC0070h E_NO_MATCH_FOR_PARAMSET För denna axel finns ingen post i styrningskonfiguratio-
nen.

F2000Ah E_MVLINK_CAN MOVILINK®-fel.
Möjlig orsak: Värde utanför värdeområdet

F20002h E_MVLINK_RS485 MOVILINK®-fel.
Möjlig orsak: Värde utanför värdeområdet

Fel-
kod

Fel-
beteckning

Fel-
beskrivning
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5 Programmeringsexempel
Detta kapitel beskriver programmering av olika drivsystemuppgifter med de funktions-
block som beskrivs i denna handbok. Alla beskrivningar utgör konkreta exempel.
Detta kapitel ger dessutom en grundläggande introduktion till hantering av styrningskon-
figurationen, biblioteksadministration och FUP-Editor i programvaran MOVITOOLS®-
MotionStudio.
Närmare information finns i online-hjälpen för programvaran MOVITOOLS®-MotionStu-
dio.

5.1 Förutsättningar
För att kunna testa de framställda programmen med en motoraxel måste följande fö-
rutsättningar vara uppfyllda:
• Styrsystemet MOVI-PLC® och omformaren MOVIDRIVE® MDX60B/61B med anslu-

ten motor1) är installerade i enlighet med beskrivningarna i respektive dokumentati-
on.

• Mellan CAN-1-anslutningen för styrsystemet MOVI-PLC® och CAN-1-anslutningen
för frekvensomformaren MOVIDRIVE® MDX60B/61B finns en systembussanslut-
ning i enlighet med anvisningarna i motsvarande handböcker2).

• Konstruktions-PCn är korrekt ansluten till styrsystemet MOVI-PLC® i enlighet med
anvisningarna i motsvarande dokumentation. Gränssnittet mot konstruktions-PCn är
konfigurerat på motsvarande sätt.

• Idrifttagningen av frekvensomformarens MOVIDRIVE® MDX60/B61B för styrning via
ett MOVI-PLC®-styrsystem har utförts med hjälp av idrifttagningsguiden (→ 3.3 sid
10).

1) För positionering krävs en motor med givare.
2) Om styrsystemet MOVI-PLC® kommunicerar med omformaren via bakplanskortet krävs ingen samman-

koppling via CAN 1. 
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5.2 Positionering av en motoraxel

Uppgiftsbeskriv-
ning

Om det uppträder en positiv flank i 24 V DC-spänningen på en digital ingång på den an-
slutna frekvensomformaren MOVIDRIVE® MDX60B/61B skall den anslutna motoraxeln
rotera tio varv åt höger och sedan positioneras.
Drivenheten skall uteslutande manövreras via de digitala ingångarna. Styrsystemet
MOVI-PLC® utvärderar ingångarna på frekvensomformaren och styr positioneringen av
motoraxeln.

Deluppgifter Programmeringsexemplet delas in i följande deluppgifter:
1. Framtagning av ett nytt projekt
2. Inställning av styrningskonfigurationen 
3. Infogning av erforderligt bibliotek
4. Programmering av kommunikation med motoraxeln
5. Programmering av till-/frånkoppling av frekvensomformaren
6. Programmering av positionering av motoraxeln
7. Överföring av projektet till styrsystemet MOVI-PLC®

8. Test av programmet
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Steg 1 Skapa nytt projekt
1. Starta konstruktions-PCn och styrsystemet MOVI-PLC® 1).
2. Starta PLC-editorn i programvaran MOVITOOLS®-MotionStudio i enlighet med be-

skrivningen i kapitlet "Start MOVITOOLS®-MotionStudio" i handboken för MOVI-
PLC®.

3. Skapa ett nytt projekt genom att klicka på [File] / [New].
4. Välj i dialogen [Target Settings] konfigurationen för din MOVI-PLC®, i detta program-

meringsexempel t.ex. [MOVIPLC Basic DHP11B], och klicka på [OK].

5. I detta exempel, ändra inte namnet på funktionsblocket "PLC_PRG" i dialogen [New
POU]. Styrsystemet MOVI-PLC® för automatiskt in modulen med namnet
"PLC_PRG" efter programstart (i steg 8 i detta exempel).

6. Välj i fältet [Type of POU] alternativet [Program].
7. Klicka i fältet [Language of the POU] på alternativet [FBD] tänd, och bekräfta inmat-

ningen genom att klicka på [OK].
8. Spara projektet genom att klicka på [File] / [Save] och ange önskat namn på projek-

tet. Ta till vana att spara projektet med korta mellanrum och alltid efter avslutad pro-
grammering.

1) Styrsystemet MOVI-PLC® måste matas med spänning beroende på sitt utförande. Alternativt måste om-
formaren som maskinvaran till styrsystemet MOVI-PLC® ingår i vara inkopplad.

20030AXX
P
P
P
P

00

I

Handbok – Biblioteket MPLCMotion_MDX



5Positionering av en motoraxe
Programmeringsexempel 5Positionering av en motoraxe
Programmeringsexempel
Steg 2 Inställning av styrningskonfiguration
För att kunna utnyttja gränssnitten på styrsystemet MOVI-PLC® för anslutning av peri-
ferienheter och för kommunikationen med ytterligare apparater som t.ex. omformare,
I/O-moduler eller överordnade styrsystem måste styrningskonfigurationen ställas in på
motsvarande sätt.

1. Välj för detta ändamål fönstret [Resources] genom att klicka på motsvarande flik [1].
2. Aktivera [PLC Configuration] med ett dubbelklick [2].
3. Välj [Extra] i menyn [Standard Configuration] en gång och bekräfta att du vill förkasta

aktuell konfiguration och ersätta den med standardkonfigurationen, genom att klicka
på [Yes] [3].

4. Öppna konfigurationsträdet genom att klicka på [+]-symbolen framför [MOVI-PLC
Basic DHP11B] respektive framför [Communication] [4].

5. Aktivera CAN-1-gränssnittet i styrsystemet MOVI-PLC®, genom att med höger mus-
knapp klicka på [CAN 1 disabled] och i snabbmenyn välja [Replace element] / [CAN
1 Enabled] [5].

6. Konfigurera omformaren MOVIDRIVE® MDX60B/61B för CAN-1-gränssnittet genom
att med höger musknapp klicka på [CAN 1 Enabled] och i snabbmenyn välja [Append
Subelement] och [MOVIDRIVE MDX B].
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7. Markera [MOVIDRIVE MDX B] och ange i fönstret [Module parameters] den S-Bus-
adress som valdes vid idrifttagning av frekvensomformaren [1].

8. I styrprogrammet når du in-/utgångarna genom direkt adressering - syntax "%I" /
"%Q". 
Dock är det enklare att använda symboliska namn enligt följande: Klicka på [+]-sym-
bolen framför [MOVIDRIVE MDX B] respektive [Inputs]. Klicka på motsvarande fält
[AT] i konfigurationsträdet och skriv in önskat namn. I detta exempel har de digitala
ingångarna till frekvensomformaren fått de symboliska namnen [DI_MDX1] och de
enskilda in-/utgångarna har fått de symboliska namnen [Power_MDX1] och
[Move_MDX1] [2].
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Steg 3 Infoga bibliotek
För att kunna använda funktionsblocken i biblioteket MPLCMotion_MDx.lib skall bibli-
oteket [MPLCMotion_MDx.lib] kopplas till de redan befintliga biblioteken på följande
sätt.

1. Aktivera [Library Manager] med ett dubbelklick [1].
2. Klicka med höger musknapp i biblioteksrutan och välj menyposten [Additional Libra-

ry] [2].
3. Välj biblioteket [MPLCMotion_MDx.lib] och klicka på [Open].
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Steg 4 Programmering av kommunikation med motoraxeln
För att bygga upp och genomföra kommunikation mellan styrsystemet MOVI-PLC® och
omformaren infogar man en instans av funktionsblocket MC_ConnectAxis_MDX på föl-
jande sätt.

1. Välj för detta ändamål fönstret [POUs] genom att klicka på motsvarande flik [1]. 
2. Öppna editorn för funktionsblocket [PLC_PRG(PRG)] med ett dubbelklick [2].
3. Infoga det nya funktionsblocket genom att i det första nätverket först klicka på rutan

intill frågetecknen [???] och sedan på [ ]-knappen [3].

4. Markera texten "AND" i det nyss infogade funktionsblocket.
5. Tryck på <F2>-tangenten. Programmet öppnar dialogen [Help Manager]. 
6. Välj på vänster sida dialogen [Standard Funktion Blocks] [1].
7. Välj på höger sida dialogen för funktionsblocket [MC_ConnectAxis_MDX (FB)] i

mappen [MDX_MAIN] i biblioteket [MPLCMotion_MDX]. Klicka på [OK] [2].
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8. Klicka på det infogade funktionsblocket MC_ConnectAxis_MDX och sedan på fråge-
tecknen "???" ovanför funktionsblocket [1]. 

9. Ange instansnamnet (t.ex. "ConnectAxis_1") för funktionsblocket [2] och tryck på
<ENTER>-tangenten. Kvittera dialogen [Declare Variable] som visas genom att klic-
ka på [OK].

10.Ange följande värden på ingångarna till funktionsblocket genom att klicka på "???"
till vänster om varje ingång, ange värdet och tryck på <ENTER>-tangenten.
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Node SBUS_NODE_1

SBUS_Address Den SBUS-1-adress som valdes vid idrifttagning av frekvensomformaren
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Steg 5 Programmering av till-/frånkoppling av frekvensomformaren
Infoga ett funktionsblock som kopplar till respektive ifrån omformaren MOVIDRIVE®

MDX60B/61B. Inkoppling är möjlig endast om funktionsblocket MC_ConnectAxis_MDX
har konfigurerats korrekt för den aktuella axeln. Dessutom skall frekvensomformaren
endast vara inkopplad om det ligger en 24 V DC-spänning på den digitala ingången DI01
på frekvensomformaren. Därför sammankopplas motsvarande signaler med varandra
via ett "AND"-funktionsblock.

1. Klicka för detta ändamål på linjen för utgången Done på funktionsblocket
MC_ConnectAxis_MDX. 

2. Infoga ett nytt "AND"-funktionsblock genom att klicka på < > -knappen.
3. Anslut värdet som lästs in från frekvensomformarens digitala ingång DI01 på den an-

dra ingången på det nya "AND"-funktionsblocket, genom att ange det symboliska
namnet som valts i styrningskonfigurationen (i detta exempel "MDX1_DI.1" eller di-
rekt "Power_MDX1").

4. Infoga funktionsblocket MC_Power_MDX genom att klicka till höger om "AND"-funk-
tionsblocket och sedan på [ ] -knappen. Förvandla det nyss infogade "AND"-funk-
tionsblocket till ett funktionsblock MC_Power_MDX, så som beskrivits i steg 4. Ge
funktionsblocket t.ex. instansnamnet "Power_1".

5. Ange på ingången PowerOffMode konstanten "CTRL_INHIBIT".
6. Ange på ingången Axis axelreferensen "ConnectAxis_1.Axis", som kommer från

funktionsmodulinstansen ConnectAxis_1. Klicka för detta ändamål på fältet. "???"
framför ingången Axis och ange "ConnectAxis_1." Välj den post [Axis] i dialogen som
visas automatiskt efter inmatning av punkten. Kvittera inmatningen genom att trycka
på <ENTER>-tangenten.
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Steg 6 Programmering av positionering av en motoraxel
Infoga funktionsblocket MC_MoveRelative_MDX som styr en relativ positioneringsrörel-
se för motoraxeln. I detta exempel skall motoraxeln rotera tio varv medurs (=10 x 4096
inkrement hos givaren) vid varje positiv flank hos 24 V DC-spänningen på den digitala
ingången DI02 på frekvensomformaren. Under konstant körning skall motoraxeln rotera
med varvtalet 1000 1/min.

1. Klicka med höger musknapp på en fri yta i nätverket [0001] och välj i snabbmenyn
[Network (after)].

2. Infoga i enlighet med proceduren som beskrivs i steg 4 i det nya nätverket [0002] en
funktionsmodul MC_MoveRelative_MDX och ge den ett instansnamn (t.ex.
"MoveRelative_1"). Funktionsblocket MC_MoveRelative_MDX finns i mappen
[MDX_SingleAxis] i biblioteket [MPLCMotion_MDX] under [Standard Funktion
Blocks].

3. Ge funktionsblockets ingångar följande värden:

4. Körkommandot kan utföras endast om funktionsblocket MC_Power_MDX tidigare
har utförts korrekt. Därför för man till ingången Execute på funktionsblocket
MC_MoveRelative_MDX resultatet av en "AND"-operation mellan Status-utgången
från funktionsblocket MC_Power_MDX och den digitala ingången som är avsedd att
starta rörelsen. 
Klicka för detta ändamål på linjen framför ingången Execute. Infoga ett nytt "AND"-
funktionsblock genom att klicka på [ ] -knappen. Tilldela ingångarna på "AND"-
funktionsblocket på motsvarande sätt (se bilden ovan).

5. För att återuppbygga projektet, välj menyposten [Project] / [Rebuild all]. Vid korrekt
programmering visas meddelandet "0 Error(s), 0 Warnings(s)".
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Distance 40960

Velocity 1000

Acceleration 500

Deceleration 500

Axis ConnectAxis_1.Axis
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Steg 7 Överför projektet till styrsystemet MOVI-PLC®

Klicka på menyposten [Online] / [Communication Parameters].
I dialogen som visas, ställ in kommunikationsparametrarna motsvarande den kommuni-
kationskanal som används. Detta steg behöver bara utföras en gång.
Klicka sedan på menyposten [Online] / [Login]. 
Kvittera frågan om programmet skall laddas genom att klicka på [Yes].

Steg 8 Testa programmet
I det sista steget exekveras programmet genom att man påverkar de digitala ingångarna
på motsvarande sätt.

Starta omformaren MOVIDRIVE® MDX60B/61B om så inte redan har skett i steg 1, vid
inkopplingen av styrsystemet MOVI-PLC®.
Starta styrsystemet MOVI-PLC® genom att klicka på menyposten [Online] / [Run].
Starta omformaren genom att i tur och ordning lägga 24 V DC på ingången DI00 "/ Reg-
lerspärr" och ingången DI01 (Enable för funktionsblocket MC_Power_MDX).
Starta positioneringsrörelsen av motoraxeln genom att lägga 24 V DC på ingång DI02
på frekvensomformaren.

Programmeringen har lyckats om motoraxeln för varje positiv flank hos 24 V DC-spän-
ningen på ingång DI02 roterar tio varv i positiv riktning.

Ytterligare detaljer med avseende på egenskaperna hos styrsystemet MOVI-PLC® och
ansluten frekvensomformare MOVIDRIVE® i detta exempel finns i det följande avsnittet
"Spårning".

Varning:
Beroende på plinttilldelning, omformartillstånd och styrningsprogram kan motoraxeln
försättas i rotation omedelbart efter start av styrsystemet MOVI-PLC®. För att undvika
skador, håll säkerhetsavstånd till alla rörliga delar!
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Vid positiv flank hos signalen Move_MDX1 på ingången Execute på funktionsblocket
MC_MoveRelative_MDX sätter sig motoraxeln i rörelse för att nå målpositionen [1]. Ut-
gången Active indikerar detta genom att växla till TRUE. 
Efter framgångsrik positionering återställer funktionsblocket utgången Active till FALSE
och sätter utgången Done till TRUE [2]. I detta exempel står utgången Done i läge TRUE
endast under en styrningscykel, medan insignalen Execute redan före avslutning av po-
sitioneringen återställs till FALSE.
Eftersom det kommer en ny positiv flank till ingången Execute startar motoraxeln en ny
positioneringsrörelse [3]. 
Emellertid anländer nästa positiva flank till ingången Execute redan innan positionerin-
gen avslutats. Ytterligare en positionering, utgående från aktuell position hos motora-
xeln vid tidpunkten för den sista positiva flanken på ingång Execute, genomförs utan
mellanliggande uppehåll [4]. Därmed bromsas inte motoraxeln till stillestånd utan över-
går direkt till nästa rörelse.
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Efter avslutad positionering återställer funktionsblocket utgången Active till FALSE. Ut-
signalen Done förblir dock i detta fall, även efter avslutad positionering, i läge TRUE, ef-
tersom insignalen Execute ännu inte har återställts till FALSE [5].
P
P
P
P

00

I

Handbok – Biblioteket MPLCMotion_MDX



5Varvtalsreglering av en motoraxel med givare
Programmeringsexempel 5Varvtalsreglering av en motoraxel med givare
Programmeringsexempel
5.3 Varvtalsreglering av en motoraxel med givare
Uppgiftsbeskriv-
ning

Om det uppträder en positiv flank hos 24 V DC-spänningen på en digital ingång på den
styrda frekvensomformaren MOVIDRIVE® MDX60B/61B, skall ansluten motoraxel inle-
da en varvtalsreglerad rörelse. Med hjälp av ytterligare en digital ingång skall det vara
möjligt att växla varvtalet hos motoraxeln mellan två värden. Två ingångar skall använ-
das för att starta en bromsrörelse med hjälp av funktionsblocket MC_Stop_MDX resp.
MC_AxisStop_MDX.
Drivenheten skall uteslutande manövreras via de digitala ingångarna. Styrsystemet
MOVI-PLC® utvärderar ingångarna för frekvensomformaren och styr varvtalsreglerin-
gen av motoraxeln.

Programmering Oförändrade steg
Programmera stegen 1, 3-5 och 7 på samma sätt som i det tidigare programmerings-
exemplet: "Positionering av en motoraxel".

Steg 2 Inställning av styrningskonfiguration

I styrningskonfigurationen, tilldela, förutom identifierarna [Power_MDX1] och
[Move_MDX1], även identifierarna
• [RapidSpeed_MDX1]
• [AxisStop_MDX1]
• [Stop_MDX1]
till de digitala ingångarna på frekvensomformaren MOVIDRIVE® MDX60B/61B i enlig-
het med bilden vid [1].
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Steg 6 Programmering av varvtalsreglering

1. Generera programmet i figuren på det sätt som beskrivs i föregående programme-
ringsexempel. 

2. För programmering av värdetilldelning från variablerna Speed till variablerna
Speed_old, infoga nätverket [0004] och klicka först på rutan intill frågetecknen "???"
och sedan på [ ]-knappen [1]. 
Ersätt frågetecknen "???" med variabelnamn.
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Steg 8 Testa programmet 
Exekvera programmet genom att påverka de digitala ingångarna på motsvarande sätt.

Starta omformaren MOVIDRIVE® MDX60B/61B om så inte redan har skett i steg 1, vid
inkopplingen av styrsystemet MOVI-PLC®.
Starta styrsystemet MOVI-PLC® genom att klicka på menyposten [Online] / [Run].
Starta omformaren genom att i tur och ordning lägga 24 V DC på ingång DI00 "/ Regler-
spärr" och ingång DI01 (Enable för funktionsblocket MC_Power_MDX.)
Starta varvtalsregleringen av motoraxeln genom att lägga 24 V DC på ingång DI02 på
frekvensomformaren.

Programmeringen har lyckats om 
• motoraxeln börjar rotera när det anländer en positiv flank hos 24 V DC-spänningen

till ingång DI02
• varvtalet hos motoraxeln kan växlas mellan 500 1/min och 1000 1/min genom växling

mellan 0 V och 24 V DC på ingång DI03
• motoraxelns rörelse kan bromsas genom att man lägger 24 V DC på ingång DI04 el-

ler DI05.

Ytterligare detaljer med avseende på egenskaperna hos styrsystemet MOVI-PLC® och
ansluten frekvensomformare MOVIDRIVE® i detta exempel finns i det följande avsnittet
"Spårning".

Varning:
Beroende på plinttilldelning, omformartillstånd och styrningsprogram kan motoraxeln
försättas i rotation omedelbart efter start av styrsystemet MOVI-PLC®. För att undvika
skador, håll säkerhetsavstånd till alla rörliga delar!
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Vid positiv flank på ingången Execute på funktionsblocket MC_MoveVelocity_MDX in-
leder motoraxeln varvtalsregleringen [1]. Funktionsblocket låter utgången Active vara
TRUE endast tills börvarvtal har uppnåtts. När börvarvtal har uppnåtts återställs utgån-
gen Active till FALSE och utgången InVelocity (som inte visas i tidsdiagrammet) sätts till
TRUE.
På grund av den positiva flanken på ingången Execute på funktionsblocket
MC_AxisStop_MDX utför motoraxeln en bromsrörelse med den retardation som anges
på ingången Deceleration på funktionsblocket MC_MoveVelocity_MDX [2]. Avbrottet av
den nyss utförda varvtalsregleringen visas av funktionsblocket MC_MoveVelocity_MDX
genom att utgången CommandAborted sätts till TRUE.
Medan ingången Execute på funktionsblocket MC_AxisStop_MDX fortfarande är TRUE
anländer en ny positiv flank till funktionsblocket MC_MoveVelocity_MDX. Även om
bromsförloppet redan har avslutats sätts motoraxeln inte i rörelse. För förnyad rörelse
måste först tillståndet "Stopping" lämnas genom att ingången Execute på funktionsblo-
cket MC_AxisStop_MDX återställs till FALSE. Så snart det villkoret är uppfyllt startar
motoraxeln åter rörelsen med varvtalsreglering [4] vid positiv flank på ingången Execute
på funktionsblocket MC_MoveVelocity_MDX. 
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Vid nästa positiva flank på ingången Execute på funktionsblocket MC_AxisStop_MDX
inleds på nytt ett bromsförlopp [5]. Dock sätter i detta fall funktionsblocket
MC_MoveVelocity_MDX inte utgången CommandAborted till TRUE eftersom ingången
Execute redan tidigare återställts till FALSE.
Vid omkoppling av signalen [RapidSpeed_MDX1] från TRUE till FALSE återställs ingån-
gen Execute på funktionsblocket MC_MoveVelocity_MDX till FALSE [6]. Återställningen
sker genom en jämförelsemodul [EQ] i styrprogrammet under en styrningscykel. Den
positiva flanken i efterföljande styrningscykel aktiverar varvtalsregleringen med det nya,
lägre, börvarvtalet. På motsvarande sätt roterar motoraxeln, efter växling av signalen
[RapidSpeed_MDX1] till TRUE, åter med det större av de båda börvarvtalen [7].
Bromsrörelsen som inleddes genom en positiv flank på ingången Execute på funktions-
blocket MC_AxisStop_MDX kan avbrytas med en positiv flank på ingången Execute på
funktionsblocket MC_Stop_MDX. Som följd av detta utförs en bromsrörelse med den
bromsramp som ställts in med parametrarna i frekvensomformaren [8].
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5.4 Stegning av en motoraxel utan givare
Uppgiftsbeskriv-
ning

I detta programmeringsexempel realiseras stegning av motoraxeln med två varvtal. 
För detta ändamål skall två digitala ingångar på den styrda frekvensomformaren MOVI-
DRIVE® MDX60B/61B användas för signalerna Stegning plus respektive Stegning mi-
nus. Om det ligger 24 V DC på exakt en av de båda digitala ingångarna skall motor-
axeln rotera i stegningsdrift. Annars måste drivenheten bromsas. Med hjälp av ytterliga-
re en digital ingång skall det vara möjligt att växla varvtalet hos motoraxeln mellan två
värden. 
Drivenheten skall uteslutande manövreras via de digitala ingångarna. Styrsystemet
MOVI-PLC® utvärderar ingångarna för frekvensomformaren och styr varvtalsreglerin-
gen av motoraxeln.

Programmering Oförändrade steg
Programmera stegen 1, 3, 4 och 7 på samma sätt som i de tidigare programmerings-
exemplen "Positionering av en motoraxel" och "Varvtalsreglering av en motoraxel med
givare".

Steg 2 Inställning av styrningskonfiguration

Tilldela i styrningskonfigurationen identifierarna 
• [JogPlus_MDX1]
• [JogMinus_MDX1]
• [RapidSpeed_MDX1]
till de digitala ingångarna på frekvensomformaren MOVIDRIVE ® MDX60B/61B i en-
lighet med bilden vid [1]. 

Obs:
Steg 5 får inte programmeras eftersom funktionsblocket MC_Power_MDX inte används
för givarlösa motoraxlar.
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Steg 6 Programmering av stegningsdrift

Generera programmet i figuren på det sätt som beskrivs i de föregående programme-
ringsexemplen. 
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Steg 8 Testa programmet 
Exekvera programmet genom att påverka de digitala ingångarna på motsvarande sätt.

Starta omformaren MOVIDRIVE® MDX60B/61B om så inte redan har skett i steg 1, vid
inkopplingen av styrsystemet MOVI-PLC®.
Starta styrsystemet MOVI-PLC® genom att klicka på menyposten [Online] / [Run].
Deaktivera reglerspärren genom att på ingången DI00 "/ Reglerspärr" applicera 24 V
DC.
Starta stegningsdrift av motoraxeln genom att applicera 24 V DC på exakt en av ingån-
garna DI01 eller DI02 på frekvensomformaren.

Programmeringen har lyckats om 
• motoraxeln roterar i positiv (höger) resp. negativ (vänster) riktning vid 24 V DC på

ingång DI01 resp. DI02.
• Absolutvärdet för varvtalet hos motoraxeln kan växlas mellan 500 1/min och 1000

1/min genom växling mellan 0 V och 24 V DC på ingång DI03.
• Rörelsen hos motoraxeln bromsas vid 24 V DC på båda ingångarna DI01 och DI02

eller om spänningen tas bort från båda.

Ytterligare detaljer med avseende på egenskaperna hos styrsystemet MOVI-PLC® och
ansluten frekvensomformare MOVIDRIVE® i detta exempel finns i det följande avsnittet
"Spårning".

Varning:
Beroende på plinttilldelning, omformartillstånd och styrningsprogram kan motoraxeln
försättas i rotation omedelbart efter start av styrsystemet MOVI-PLC®. För att undvika
skador, håll säkerhetsavstånd till alla rörliga delar!
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Vid positiv flank hos signalen [JogPlus_MDX1] startar motoraxeln varvtalsregleringen
med det varvtal som ges av signalen [RapidSpeed_MDX1] [1].
Vid växling av signalen [RapidSpeed_MDX1] från FALSE till TRUE ökar motoraxeln
varvtalet till det högre av de båda givna värdena [3].
Om båda signalerna [JogPlus_MDX1] och [JogMinus_MDX1] samtidigt sätts till TRUE
leder XOR-elementet tillsammans med negationen i styrprogrammet till en positiv flank
på ingången Execute på funktionsblocket MC_StopSensorless_MDX. Bromsförloppet
startas [5].
Vid givarlösa axlar kan man med positiv flank på ingången Execute på funktionsblocket
MC_StopSensorless_MDX avbryta det utlösta bromsförloppet. Detta avbrott sker ge-
nom begäran om en varvtalsreglerad rörelse i form av en positiv flank på ingången Exe-
cute på funktionsblocket MC_MoveVelocitySensorless_MDX. [6]. I detta exempel gene-
reras den nödvändiga positiva flanken av XOR-elementet i nätverket [0005], så snart si-
gnalen [JogPlus_MDX1] övergår från TRUE till FALSE.
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5 tegning av en motoraxel utan givare
rogrammeringsexempel
Vid förnyad övergång av signalen [RapidSpeed_MDX1] från TRUE till FALSE bromsas
motoraxeln till det lägre av de båda varvtalen [8].
Återställning av de båda signalerna [JogPlus_MDX1] och [JogMinus_MDX1] till FALSE
leder till tidigare beskrivna samtidiga sättning av signalerna till TRUE för att starta en
bromsrörelse [10].
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