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1 Belangrijke aanwijzingen

Documentatie • Lees dit handboek zorgvuldig door voordat u begint met de installatie en inbedrijfstel-
ling van de applicatieregelaars die door de besturing MOVI-PLC® worden gestuurd.

• Dit handboek vereist aanwezigheid en kennis van de MOVIDRIVE®-documentatie
en met name van het systeemhandboek MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

• Verwijzingen worden in dit handboek aangeduid met "Æ". Zo betekent bijvoorbeeld
(Æ hoofdstuk X.X) dat u in hoofdstuk X.X van dit handboek aanvullende informatie
vindt.

• De inachtneming van de documentatie is een voorwaarde voor een storingvrije
werking en de honorering van eventuele garantieaanspraken.

Bussystemen Algemene veiligheidsaanwijzingen bij bussystemen:
U beschikt hiermee over een communicatiesysteem dat het mogelijk maakt de applica-
tieregelaar MOVIDRIVE® in ruime mate aan te passen aan de omstandigheden van het
aandrijfsysteem. Zoals bij alle bussystemen bestaat het gevaar dat parameters zijn
gewijzigd, en dus ook het gedrag van de regelaar, terwijl dit van buitenaf (in het geval
van de regelaar) niet zichtbaar is. Dit kan tot onverwacht (ongecontroleerd) systeem-
gedrag leiden.

Veiligheids-
aanwijzingen en 
waarschuwingen

Neem de onderstaande veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen altijd in
acht!

• Dit handboek dient niet ter vervanging van de uitgebreide technische handlei-
ding!

• De installatie en inbedrijfstelling van de besturing MOVID-PLC® en de aange-
stuurde aandrijvingen mogen alleen worden uitgevoerd door elektrotechnisch
geschoold personeel met inachtneming van de geldende veiligheidsvoor-
schriften, het handboek voor besturing MOVI-PLC® en de technische hand-
leiding MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

Dreigend gevaar door stroom
Mogelijke gevolgen: dood of zeer zwaar letsel.

Dreigend gevaar. 
Mogelijke gevolgen: dood of zeer zwaar letsel.

Gevaarlijke situatie.
Mogelijke gevolgen: lichte of oppervlakkige verwondingen.

Schadelijke situatie.
Mogelijke gevolgen: beschadiging van het apparaat en van 
de omgeving.

Gebruikerstips en nuttige informatie.
B
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2 Inleiding
Inhoud van dit 
handboek

In dit gebruikershandboek worden de functieblokken van de bibliotheek
MPLCMotion_MDX en hun toepassing beschreven.

Omschrijving MOVI-PLC® is een plc conform de norm IEC61131-3. Een kenmerk van de besturing
MOVI-PLC® is bijvoorbeeld de besturingskaart type DHP11B.
U kunt de besturing MOVI-PLC®  bijvoorbeeld gebruiken als besturingseenheid van een
machinemodule. De besturing MOVI-PLC® bestuurt dan alle aandrijvingen in een
machinemodule en ontlast hierdoor de overkoepelende besturing (bijv. machine-/instal-
latie-plc). In combinatie met een bedieningspaneel DOP neemt de besturing MOVI-
PLC® ook de volledige besturing van een complete machine over.
De in dit handboek beschreven bibliotheek MPLCMotion_MDX van de besturing MOVI-
PLC® maakt de eenvoudige en centrale programmering van de asbewegingen van de
aangesloten MOVIDRIVE® MDX60B/61B-aandrijvingen mogelijk.

Functies De bibliotheek MPLCMotion_MDX biedt voor elke aangesloten aandrijving
MOVIDRIVE® MDX60B/61B de volgende functies:
• beheerfuncties;
• regelaarmodus (toerental); 
• referentiecyclus;
• positioneren;
• enz.
Deze functies worden decentraal in de applicatieregelaars uitgevoerd. De bibliotheek
MPLCMotion_MDX garandeert een snelle communicatie met de applicatieregelaars.
Een eenvoudige centrale programmering van de motorasbewegingen in de besturing
MOVI-PLC® wordt hiermee mogelijk gemaakt.

Aanvullende 
literatuur

Voor een eenvoudig en doelmatig gebruik van de bibliotheek MPLCMotion_MDX dient
u behalve dit gebruikershandboek de volgende aanvullende handboeken aan te vragen:
• programmeerhandboek MOVI-PLC®; 
• handboek bibliotheek MPLCInterface voor MOVI-PLC®;
• handboek MOVIDRIVE® MDX61B besturingskaart MOVI-PLC® DHP11B;
• systeemhandboek MOVIDRIVE® MDX60B/61B.
Neem bij alle werkzaamheden aan het aandrijfsysteem de handleidingen en veilig-
heidsaanwijzingen van de handboeken in acht.
Handboek – Bibliotheek MPLCMotion_MDX
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2.1 Toepassingsgebieden
De bibliotheek MPLCMotion_MDX.lib is geschikt voor alle toepassingsgebieden
waarbij de besturing MOVI-PLC® een of meer applicatieregelaars centraal stuurt.

Toepassings-
voorbeelden

Typische toepassingsvoorbeelden van de bibliotheek MPLCMotion_MDX.lib zijn:
• machinemodules;
• kleine machines;
• installatiemodules;
• stellingtransporteurs;
• verticaal verstelbare platforms.

Eigenschappen De bibliotheek MPLCMotion_MDX.lib onderscheidt zich door de volgende eigen-
schappen:
• De besturing MOVI-PLC® kan met behulp van de bibliotheek MPLCMotion_

MDX.lib tot twaalf aandrijvingen sturen.
• De gebruiker hoeft zich niet met communicatie-interfaces bezig te houden, maar

bedient de besturing MOVI-PLC® uitsluitend met bewegings- en beheercom-
mando's. Daarom heeft de gebruiker geen kennis nodig van de communicatie met
de systeembus en slechts geringe kennis van de parametrering van de applicatie-
regelaar (bijv. bij de inbedrijfstelling en de instelling van het systeembusadres).

• De systeembus maakt snelle communicatie tussen de besturing MOVI-PLC® en de
applicatieregelaars mogelijk.

• De bibliotheek MPLCMotion_MDX.lib beschikt over talrijke functieblokken. Met
deze modules kan de gebruiker flexibel en snel eigen toepassingen programmeren.

• PLCopen-conforme commando's maken een korte inwerktijd mogelijk.

2.2 Overzicht van de bibliotheek MPLCMotion_MDX
Vereiste 
bibliotheken

Voor de programmering van de besturing MOVI-PLC® in combinatie met de applicatie-
regelaars MOVIDRIVE® MDX60B/61B hebt u de volgende bibliotheken nodig:
• MPLCDatatypes
• MPLCIntern
• MPLCSystem_ErrorHandling_Intern
• MPLCSystem_ConfigLibDataEx_Intern
• MPLCInterface_CAN
Deze bibliotheken worden bij het invoegen van de bibliotheek MPLCMotion_MDX in de
PLC Editor van de software MOVITOOLS®-MotionStudio automatisch opgenomen.
In
T
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Overzicht van de bibliotheek MPLCMotion_MDX
De bibliotheek MPLCMotion_MDX beschikt over de volgende functieblokken die over-
eenkomstig hun functies in meerdere directory's zijn onderverdeeld:

MDX_Main Directory MDX_Main:
– MC_ConnectAxis_MDX
– MC_Power_MDX
– MC_Reset_MDX

MDX_SingleAxis Directory MDX_SingleAxis:
– MC_Home_MDX
– MC_AxisStop_MDX
– MC_Stop_MDX

• Continuous motion-functieblok:
– MC_MoveVelocity_MDX

• Discrete motion-functieblok:
– MC_MoveAbsolute_MDX
– MC_MoveAbsoluteModulo_MDX
– MC_MoveRelative_MDX

MDX_SingleAxis
Sensorless

Directory MDX_SingleAxisSensorless:
– MC_StopSensorless_MDX

• Continuous Motion-functieblok:
– MC_MoveVelocitySensorless_MDX

MDX_Inverter 
Parameters

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

MDX_Supple-
ments

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

Opmerking:
De bibliotheek MPLCMotion_MDX.lib kan met alle andere bibliotheken voor de bestu-
ring MOVI-PLC® tegelijkertijd worden gebruikt.
Storingvrije werking wordt echter alleen gegarandeerd als u alle applicatieregelaars die
met behulp van de functieblokken van de bibliotheek  MPLCMotion_MDX.lib worden
aangestuurd op een of meer systeem-CAN-bussen bedient waarop geen verdere CAN-
objecten (bijv. I/O-modules) zijn ingesteld.
Handboek – Bibliotheek MPLCMotion_MDX
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2.3 Overzicht van overige bibliotheken voor de besturing MOVI-PLC®

Naast de bibliotheek MPLCMotion_MDX kunt u in de PLC Editor van de software MOVI-
TOOLS®-MotionStudio nog diverse andere bibliotheken installeren voor geoptimali-
seerde aansturing van applicatie- en frequentieregelaars die door SEW worden gere-
geld evenals overige perifere modules.
Hieronder krijgt u een overzicht van de basisbibliotheken voor aansturing van apparaten
die op de besturing MOVI-PLC® worden aangesloten. Naast deze bibliotheken zijn er
afhankelijk van het type regelaar diverse bibliotheken beschikbaar voor specifieke
toepassingen, bijv. voor handling, curvenschijven, synchroonloop, wikkeltoepassingen.

MPLCProcessdata

MOVI-PLC® als 
gebruikelijke 
besturing 

• Aansturing van 
alle SEW-rege-
laars via 
procesdata

• Voor gebruik 
van proces-
dataprofielen, 
applicatie-
modules of 
eigen IPOS®-
programma's

MPLCMotion_MDX

MOVI-PLC® als 
motion controller 
voor MOVIDRIVE® 
B

• Commando's 
voor eenassige 
beweging

• Gebruik van 
MOVIDRIVE® 
B-interfaces

MPLCMotion_MC07

MOVI-PLC® als 
motion controller voor 
MOVITRAC® 07

• Toerental-
commando's

• Gebruik van 
MOVITRAC® 07-
interfaces

MPLCMotion_MX

MOVI-PLC® als 
motion controller 
voor MOVIAXIS® 

• Commando's 
voor eenas-
sige beweging

• Gebruik van 
MOVIAXIS®-
interfaces 

MPLCMotion_MM

MOVI-PLC® als 
motion controller 
voor MOVIMOT®

• Toerental-
commando's

• Gebruik van 
MOVIMOT®-
interfaces

MPLCUtilities

Aansluiten van 
bijv. CANopen 
I/O-modules

Ç Ç Ç Ç Ç Ç

SEW-proces-
datamodules

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

Elementen die moeten worden geïnstalleerd in de besturingsconfiguratie van de PLC Editor om de bibliotheken te kunnen gebruiken

Overzicht van motion- en in-/uitgangsbibliotheken voor specifieke regelaars en apparaten
In
O
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3 Configuratie en inbedrijfstelling
Dit hoofdstuk biedt informatie over de voorwaarden bij het gebruik van de bibliotheek
MPLCMotion_MDX.lib en geeft belangrijke aanwijzingen voor configuratie en inbe-
drijfstelling. 

3.1 Voorwaarden
Pc en software Voor de programmering van de besturing MOVI-PLC® met gebruik van de bibliotheek

MPLCMotion_MDX.lib zijn een engineering-pc en de software MOVITOOLS®-
MotionStudio vereist. Meer informatie over de eisen die aan de pc en de software
worden gesteld, vindt u in het programmeerhandboek MOVI-PLC®.

Applicatie-
regelaars

Voor het gebruik van de continuous motion-functieblokken (MC_MoveVelocity_MDX,
MC_MoveVelocitySensorless_MDX) voldoet de standaarduitvoering van de applicatie-
regelaar MOVIDRIVE® MDX60B/61B.
Voor functieblokken die de motoras positioneren (discrete motion-functieblokken,
MC_Home_MDX) is de technologie-uitvoering van de applicatieregelaar MOVIDRIVE®

MDX60B/61B vereist.

Besturings-
topologie

Op de besturing MOVI-PLC® kunt u twaalf van de volgende applicatie-/frequentie-
regelaars aansluiten:
• MOVIDRIVE® MDX60B/61B
• MOVITRAC® 07
• MOVIMOT® 

Let op de volgende aanwijzingen:
• Sluit maximaal zes applicatie-/frequentieregelaars op een systeem-CAN-bus aan.

– Bij aansluiting van één tot drie applicatieregelaars op een systeem-CAN-bus:
stel baudrate van de systeem-CAN-bus op ≥ 500 kBit/s in.

– Bij aansluiting van vier tot zes applicatieregelaars op een systeem-CAN-bus:
stel baudrate van de systeem-CAN-bus op 1000 kBit/s in.

In dit handboek wordt de aansturing van applicatieregelaar MOVI-DRIVE® MDX60B/
61B beschreven.
De aansturing van de frequentieregelaar wordt in het volgende handboek beschreven:
• handboek bibliotheken MPLCMotion_MMc / MPLCMotion_MC07 voor MOVI-PLC®

Opmerking:
De aansturing van de applicatieregelaar MOVIDRIVE® MDX60B/61B door de besturing
MOVI-PLC® is pas vanaf firmwareversie 824 854 0.15 van het basisapparaat van de
applicatieregelaar mogelijk.
Handboek – Bibliotheek MPLCMotion_MDX
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3.2 Communicatietijden
Alle applicatieregelaars MOVIDRIVE® MDX60B/61B die op de besturing MOVI-PLC®

zijn aangesloten, verzenden hun actuele waarden naar de besturing MOVI-PLC®. 
De cyclustijd voor de overdracht van actuele waarden is afhankelijk van het dataprofiel
en van de gebruikte encoder die in de besturingsconfiguratie bij de moduleparameters
van de applicatieregelaar worden ingesteld. 
Let bij de configuratie op de vernieuwingstijden van de actuele waarden van de applica-
tieregelaars MOVIDRIVE® MDX60B/61B.
Een gedetailleerde beschrijving van de dataprofielen en de bijbehorende communi-
catietijden vindt u in de paragraaf "Functieblok MC_ConnectAxis_MDX" vanaf
bladzijde 20.

Applicatie-
regelaars – 
SSI-encoders

Als u een SSI-encoder gebruikt, wordt de toegang tot alle parameters vijfmaal zo lang-
zaam. Vermijd daarom het gebruik van een SSI-encoder en gebruik in plaats daarvan
een Hiperface®-encoder.
Dit gedrag heeft invloed op de reactietijd van de besturing MOVI-PLC® in combinatie
met de applicatieregelaars. Houd hiermee rekening bij de configuratie.

3.3 Inbedrijfstelling
Dit hoofdstuk beschrijft de inbedrijfstelling van de applicatieregelaar die u moet
uitvoeren wanneer de applicatieregelaar door de besturing MOVI-PLC® moet worden
aangestuurd.

Let op!
De technische eigenschappen die in dit hoofdstuk worden genoemd, zijn alleen geldig
als er geen andere CAN-bus-deelnemers actief zijn op de systeem-CAN-bus waarmee
de applicatieregelaars worden aangestuurd. 
Sluit geen andere CAN-bus-deelnemers aan op de systeem-CAN-bus waarop applica-
tieregelaars zijn aangesloten die via de bibliotheek MPLCMotion_MDX.lib worden
aangestuurd.

Waarschuwing:
U mag de inbedrijfstelling van de applicatieregelaar alleen uitvoeren met behulp van de
inbedrijfstellingswizard die in dit hoofdstuk wordt beschreven.
Handmatige veranderingen van parameters van de applicatieregelaar of een directe
inbedrijfstelling van de applicatieregelaar via de motorinbedrijfstellingswizard zijn zowel
bij de eerste inbedrijfstelling als bij het opnieuw in gebruik stellen resp. optimalisatie niet
toegestaan. Handmatige wijzigingen kunnen leiden tot onverwachte bedrijfstoestanden
die dood of zwaar letsel kunnen veroorzaken.
C
C
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3Configuratie en inbedrijfstelling
Inbedrijfstelling
U start de inbedrijfstellingswizard [DriveStartup MOVI-PLC-modus] via het contextmenu
van de invoer [MDX ...] in de boomstructuur van de software MOVITOOLS®-
MotionStudio.
De inbedrijfstellingswizard leidt u stapsgewijs door de inbedrijfstelling:
1. De toestand bij levering laden
2. De applicatieregelaar in bedrijf stellen
3. De shellparameters configureren
4. De invoerwaarden downloaden
5. De regelaardata opslaan
De inbedrijfstellingswizard herkent bij het starten automatisch of het om een eerste inbe-
drijfstelling of om opnieuw in bedrijf stellen gaat. 
Bij de eerste inbedrijfstelling moeten alle vijf stappen van de inbedrijfstelling na elkaar
worden uitgevoerd.
Bij het opnieuw in bedrijf stellen gaat de inbedrijfstellingswizard direct naar stap 3.
U kunt echter ook bij opnieuw in bedrijf stellen met stap 1 of 2 beginnen door te klikken
op de gewenste stap. Daardoor kunt u ook achteraf bijv. de motorinbedrijfstelling opti-
maliseren.

20094AEN
Handboek – Bibliotheek MPLCMotion_MDX
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Voer de inbedrijfstelling alleen met gebruik van de inbedrijfstellingswizard als volgt door:

20029ANL

Stap 1 De fabrieksinstelling laden

De toestand bij levering wordt geladen.
Bij het laden van de toestand bij levering worden
• de inbedrijfstellingsdata gereset;
• alle shellparameters op de standaardwaarden gereset;
• alle IPOS®-variabelen gewist;
• de eventueel aanwezige IPOS®-programmacode gewist.

Ç

Start-/

diagnosemonitor

Eerste

inbedrijfstelling

Fabrieksinstellingen
"toestand bij

levering"

Motor-

inbedrijfstelling

SHELL-parameters

configureren

Downloaden

Dataopslag

JA

NEE
C
In
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3Configuratie en inbedrijfstelling
Inbedrijfstelling
Stap 2 De applicatieregelaar in bedrijf stellen

Volg de aanwijzingen van de inbedrijfstellingswizard. Details over de motorinbe-
drijfstelling vindt u in het systeemhandboek MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

Opmerking:
In de bedrijfssoortgroepen V/f en VFC zijn alleen functieblokken van de directory 
MDX_SingleAxisSensorless uitvoerbaar. Voor functieblokken van de direc-
tory MDX_SingleAxis is de instelling van een van de volgende bedrijfssoort-
groepen vereist.
• VFC-n-regeling;
• CFC-regeling;
• SERVO-regeling.
Binnen een bedrijfssoortgroep wordt de vereiste bedrijfssoort voor continuous 
motion- resp. discrete motion-functieblokken automatisch door de besturing 
MOVI-PLC® ingesteld (zie ook de uitgebreide beschrijving op bladzijde 18).

Ç

Stap 3 De shellparameters configureren

Volg de aanwijzingen van de inbedrijfstellingswizard. U kunt de standaard-
waarden met [Accepteren] overnemen of afzonderlijk aanpassen.

Aanwijzingen:
1. Het ingestelde S-busadres moet overeenkomen met het gebruikte 

S-busadres bij functieblok MC_ConnectAxis_MDX en met het ingestelde 
adres in de besturingsconfiguratie van de PLC Editor (moduleparameter
van de invoer MOVIDRIVE MDX B). De ingestelde baudrate moet overeen-
komen met de ingestelde baudrate in de besturingsconfiguratie van de 
PLC Editor (moduleparameter van de invoer CAN 1/2, standaardwaarde 
500 kBaud).

2. De besturing MOVI-PLC® kan de digitale ingangen van de basisuitvoering 
van de applicatieregelaar of van de optie in het besturingsprogramma onaf-
hankelijk van de parameterinstelling in de groepen P60x resp. P61x inlezen 
en gebruiken. Om echter extra functies van de digitale ingangsklemmen te 
vermijden, moeten de corresponderende parameters op IPOS-ingang of 
Geen functie worden ingesteld.
Om de digitale uitgangen van de basisuitvoering van de applicatieregelaar of 
van de optie in het besturingsprogramma van de besturing MOVI-PLC® te 
gebruiken, moeten de corresponderende parameters in de groepen P62x 
resp. P63x op IPOS-uitgang worden ingesteld. Als deze parameters niet 
op IPOS-uitgang worden ingesteld, kunnen de digitale uitgangen weliswaar 
in het programma worden geschreven maar worden de fysieke uitgangs-
signalen niet gewijzigd. In het besturingsprogramma wordt het verschil 
tussen de uitgangsvariabelen en het fysieke uitgangssignaal niet weer-
gegeven.
Enkele parameters hebben al in de toestand bij levering de juiste instelling.

Ç

Stap 4 De invoerwaarden downloaden

Met deze functie worden de relevante SHELL-gebruikersdata in de applicatie-
regelaar geladen.

Ç

Stap 5 De regelaardata opslaan

Een volledige set applicatieregelaardata word in het bestand [*.vd0] opgeslagen.

Let op!
De parameters mogen tijdens en na de inbedrijfstelling niet meer via de shell worden
gewijzigd. Handmatige wijzigingen van parameters kunnen tot onverwachte bedrijfstoe-
standen leiden.
Handboek – Bibliotheek MPLCMotion_MDX
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Applicatie-
regelaar – IPOS®

Als het aandrijfsysteem met behulp van de bibliotheek MPLCMotion_MDX.lib wordt
gestuurd, is vrije programmering van de software IPOS® in de aangesloten applicatie-
regelaars niet mogelijk.

3.4 Eenheden en waardebereiken

Eenheden De functieblokken van de bibliotheek MPLCMotion_MDX gebruiken voor hun in- en
uitgangssignalen de volgende eenheden:
• posities in incrementen [incr] (4096 incrementen corresponderen met een draaiing

van de motoras van 360°); 
• snelheden in omwentelingen / minuut [rpm];
• acceleraties als integratortijden in milliseconden voor het bereiken van een met

3000 rpm gewijzigde snelheid [ms];
• ruk als tijd in milliseconden voor de duur van de opbouw van het koppel [ms].

Waardebereiken Voor de functieblokken van de bibliotheek MPLCMotion_MDX zijn de volgende maxi-
male waardebereiken toegestaan. Als de waarden van deze ingangssignalen buiten
deze instelbereiken liggen, geven de functieblokken foutmeldingen. 
Afhankelijk van de aangesloten motor en van de ingestelde grenswaarden in de regel-
parameters past de applicatieregelaar de bewegingsopdrachten automatisch aan deze
grenswaarden aan. Deze grenswaarden kunnen lager zijn dan de maximale waarden
die in de functieblokken kunnen worden ingesteld. Hierbij geven de functieblokken geen
foutmeldingen. Bij positioneringsopdrachten kunnen in dit geval volgfouten optreden.
• posities: –(231) ... 231 [incr];
• snelheden bij positioneringsopdrachten: 0 ... 6000 [rpm];
• snelheden bij toerentalgeregelde bewegingsopdrachten: –6000 ... 6000 [rpm];
• acceleraties bij positioneringsopdrachten: 10 ... 20000 [ms];
• acceleraties bij toerentalgeregelde bewegingsopdrachten: 0 ... 2000000 [ms];
• ruk (bij toerentalgeregelde bewegingsopdrachten niet gebruikt): 5 ... 2000 [ms].
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4 Beschrijving van de functieblokken
In dit hoofdstuk worden de functieblokken en het gedrag van de bibliotheek
MPLCMotion_MDX beschreven.

4.1 Algemeen gedrag van de functieblokken
Deze paragraaf beschrijft de basisfunctionaliteit van de in-/uitgangen van de functie-
blokken en overige algemene kenmerken van de besturing MOVI-PLC® en de applica-
tieregelaars. Specifieke voorbeelden van de interactie en volgorde van meerdere func-
tieblokken inclusief tijddiagrammen vindt u in hoofdstuk 5 "Programmeervoorbeelden"
(Æ vanaf bladzijde 70).

Ingangssignaal 
Enable

Voor de activering van functieblokken worden twee typen functieblokken onder-
scheiden:
• functieblokken die met het ingangssignaal Enable worden geactiveerd;
• functieblokken die met het ingangssignaal Execute worden geactiveerd.

Functieblokken die met het ingangssignaal Enable worden geactiveerd, voeren
gewoonlijk cyclische acties uit (bijv. MC_ReadActualPosition_MDX).
• Als het ingangssignaal Enable =TRUE is ingesteld, 

– is het functieblok actief;
– berekent het functieblok de uitgangssignalen in elke cyclus opnieuw.

• Als het ingangssignaal Enable =FALSE is ingesteld,
– berekent het functieblok de uitgangssignalen niet opnieuw;
– houden alle uitgangssignalen ongewijzigd de laatst berekende waarde. (Uitzon-

dering: Done, Busy en Error worden gereset op FALSE.)
Daarom moet de waarde van de uitgangssignalen met het uitgangssignaal Done =
TRUE worden geverifieerd.
(De ingang Enable van het functieblok MC_ConnectAxis_MDX verschilt van het hier
beschreven gedrag. Details hierover vindt u bij de beschrijving van dit functieblok.)

Ingangssignaal 
Execute

Functieblokken die met het ingangssignaal Execute worden geactiveerd, voeren
gewoonlijk een eenmalige actie uit (bijv. MC_ReadParameter_MDX). 
Met een positieve flankwisseling bij de ingang Execute wordt de actie gestart.
De uitgangssignalen blijven geldig totdat het ingangssignaal Execute wordt gereset op
FALSE (neergaande flank). Als het ingangssignaal Execute echter wordt gereset op
FALSE voordat de actie is beëindigd, blijven de uitgangssignalen tot na het afsluiten van
de actie minstens nog een besturingscyclus lang geldig.
Als bij de ingang Execute een opgaande flank optreedt, worden de waarden van de
ingangssignalen voor de actie overgenomen. Het wijzigen van de ingangssignalen
tijdens de actie heeft geen effect. Om de gewijzigde waarden over te nemen is een
opnieuw opgaande flank bij de ingang Execute nodig.
Handboek – Bibliotheek MPLCMotion_MDX
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Uitgangssignaal 
Done

Het functieblok stelt het uitgangssignaal Done of InVelocity in op TRUE als de actie van
het functieblok met succes is uitgevoerd.
Sommige functieblokken geven de voorwaarden "In position" (discrete motion-
opdrachten) of "Speed reached" (continuous motion-opdrachten) van de applicatierege-
laar bij het uitgangssignaal Done weer. Deze functieblokken controleren deze voor-
waarden totdat bij de ingang Execute een neergaande flank optreedt. 
Zolang het ingangssignaal Execute is ingesteld op TRUE, wordt het uitgangssignaal
Done door het functieblok gereset op FALSE als niet meer aan de voorwaarde "In posi-
tion" of "Speed reached" wordt voldaan. Dienovereenkomstig wordt het uitgangssignaal
Done ingesteld op TRUE als weer aan de voorwaarde wordt voldaan. Als het ingangs-
signaal Execute is ingesteld op TRUE, kan het uitgangssignaal Done dus verschillende
keren tussen TRUE en FALSE wisselen.

Uitgangssignaal 
Active

Het uitgangssignaal Active bestaat alleen bij functieblokken die een beweging van de
motoras besturen.
Het functieblok stelt het uitgangssignaal Active in op TRUE als de door het functieblok
aangestuurde motoras draait om het doel (doelpositie of doelsnelheid) te bereiken.
Gewoonlijk stelt het functieblok het uitgangssignaal Active in op TRUE kort nadat bij de
ingang Execute een opgaande flank is opgetreden.
Als de motoras niet kan draaien door de klemmenbezetting van de applicatieregelaar
(bijv. bij regelaarblokkering), wordt het functieblok weliswaar uitgevoerd maar wordt het
uitgangssignaal Active gereset op FALSE. 
Het functieblok stelt het uitgangssignaal Active in op TRUE als: 
• de motoras tijdens het uitvoeren van het functieblok door een gepaste klemmen-

bezetting op de applicatieregelaar kan draaien
• en de motoras de beweging voor het bereiken van het doel uitvoert.
Het uitgangssignaal Active wordt gereset op FALSE als een van de uitgangssignalen
Done of InVelocity, Error of CommandAborted wordt ingesteld op TRUE.

Uitgangssignaal 
Busy

Dit uitgangssignaal bestaat alleen bij functieblokken waarbij voor de uitvoering meer-
dere besturingscycli nodig zijn en die geen beweging van de motoras besturen.
Het functieblok stelt het uitgangssignaal Busy in op TRUE zolang het functieblok wordt
uitgevoerd.
Het uitgangssignaal Busy wordt door het functieblok gereset op FALSE als een van de
uitgangssignalen Done of Error wordt ingesteld op TRUE.

Uitgangssignaal 
Command- 
Aborted

Dit uitgangssignaal bestaat alleen bij functieblokken die een beweging van de motoras
besturen.
Het functieblok stelt het uitgangssignaal CommandAborted in op TRUE als de uitvoering 
• door een ander functieblok
• of door een andere kopie van dezelfde functieblok
wordt afgebroken waarbij beide dezelfde motoras aansturen.
Dit betekent dat de afgebroken opdracht van het functieblok vervolgens niet meer wordt
uitgevoerd.
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Als het uitgangssignaal CommandAborted door het afgebroken functieblok wordt inge-
steld op TRUE, worden de uitgangssignalen Done, of InVelocity en Active gereset op
FALSE. Het uitgangssignaal CommandAborted wordt door het functieblok bij een neer-
gaande flank van het ingangssignaal Execute gereset op FALSE.
De volgende functieblokken kunnen motion-functieblokken afbreken:
• MC_Stop_MDX / MC_AxisStop_MDX / MC_StopSensorless_MDX;
• MC_ConnectAxis_MDX (als de besturing MOVI-PLC® in dit functieblok een rege-

laarfout, een communicatiefout of 24V-bedrijf van de applicatieregelaar herkent);
• MC_Power_MDX bij Enable = FALSE (alleen bij discrete motion-opdrachten die het

doelpositievenster al eenmaal hebben bereikt; andere functieblokken worden alleen
onderbroken, zie hierna);

• discrete motion-functieblokken kunnen alleen discrete motion-functieblokken
afbreken;

• continuous motion-functieblokken kunnen alleen continuous motion-functieblokken
afbreken;

Het uitgangssignaal Done wordt bij afbreking door het functieblok gereset op FALSE,
zelfs wanneer het doel van het functieblok al is bereikt en het opgegeven positie- of snel-
heidsvenster van het afgebroken functieblok niet wordt verlaten.

Uitgangssignaal 
Error

Als bij het uitvoeren van een functieblok in de besturing MOVI-PLC® een fout optreedt,
stelt het functieblok het uitgangssignaal Error in op TRUE. De corresponderende fout
wordt in dit geval bij het uitgangssignaal ErrorID weergegeven.
Fouten van de applicatieregelaar leiden niet tot het instellen van het uitgangssignaal
Error, maar worden in het functieblok MC_ConnectAxis_MDX herkend en hebben tot
gevolg dat het motion-functieblok wordt afgebroken.

Gedrag bij rege-
laarblokkering, 
geen vrijgave of 
veilige stop

Als zich een of meer van de volgende condities voordoen, onderbreekt het functieblok
de momenteel actieve bewegingsopdracht (discrete motion, continuous motion,
homing) van de motoras:
• regelaarblokkering;
• geen vrijgave;
• veilige stop.
Het functieblok breekt de bewegingsopdracht echter niet af.
Het uitgangssignaal Active wordt door het functieblok bij onderbreking van de actieve
bewegingsopdracht gereset op FALSE. Het uitgangssignaal CommandAborted wordt
echter niet ingesteld op TRUE.
Zodra de eerder genoemde condities niet meer gelden, zet het functieblok de onder-
broken bewegingsopdracht weer voort.
Als de actie van een motion-functieblok wordt onderbroken, resulteert dit niet in een fout.
Als de actie van een motion-functieblok moet worden afgebroken zonder dat een ander
functieblok moet worden uitgevoerd, moet de opdracht van een functieblok
MC_Stop_MDX, MC_AxisStop_MDX of MC_StopSensorless_MDX worden uitgevoerd.
Handboek – Bibliotheek MPLCMotion_MDX
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Uitzondering:
De referentiecyclus die door functieblok MC_Home_MDX wordt geactiveerd, wordt bij
het instellen van de regelaarblokkering of bij het activeren van een veilige stop afge-
broken. Hierbij stelt het functieblok MC_Home_MDX het uitgangssignaal Command
Aborted in op TRUE. 
Bij het wegnemen van de vrijgave wordt de referentiecyclus alleen onderbroken. Na
nieuwe vrijgave zet de motor de referentiecyclus voort. 
Als een door functieblok MC_Stop_MDX, MC_AxisStop_MDX of MC_StopSensorless_
MDX geactiveerde rembeweging door regelaarblokkering, geen vrijgave of veilige stop
wordt onderbroken, wordt de rembeweging na het wegnemen van de onderbrekings-
conditie niet met de snelheid van voor de onderbreking voortgezet. De motoras wordt
tijdens de onderbreking verder afgeremd.

Gedrag bij 
24V-bedrijf

Als het 24V-bedrijf wordt geactiveerd, breekt het functieblok dat de beweging van de
motoras momenteel stuurt, de bewegingsopdracht af. Het functieblok stelt het uitgangs-
signaal CommandAborted in op TRUE.

Omschakeling 
discrete motion / 
continuous 
motion

De applicatieregelaar MOVIDRIVE® implementeert motion-functieblokken van het type
continuous motion in een van de volgende bedrijfssoorten:
• VFC+n-regeling;
• CFC-regeling;
• SERVO-regeling.
De applicatieregelaar MOVIDRIVE® implementeert motion-functieblokken van het type
discrete motion in een van de volgende bedrijfssoorten:
• VFC+n-regeling + IPOS®-positionering;
• CFC-regeling + IPOS®-positionering;
• SERVO-regeling + IPOS®-positionering.
De applicatieregelaar MOVIDRIVE® laat een vliegende omschakeling (een omschake-
ling zonder regelaarblokkering) niet bij alle bedrijfssoorten toe. Standaardgedrag voor
alle bedrijfssoorten is echter vereist. 
Daarom is omschakeling bij een draaiende motoras niet mogelijk. Een corresponde-
rende foutmelding wordt in dit geval aan het functieblok gegeven dat voor de uitvoering
van de bewegingsopdracht de bedrijfsomschakeling zou vereisen.
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4.2 Statusdiagram
Overeenkomstig de uitvoering van de functieblokken van de bibliotheek MPLCMotion_
MDX bevindt de besturing MOVI-PLC® zich op elk tijdstip in een gedefinieerde status. De
actuele status kan op elk moment aan uitgang PLCopenState van functieblok
MC_ConnectAxis_MDX of aan de uitgangen van functieblok MC_ReadStatus_MDX
worden uitgelezen. Het volgende diagram laat zien welke functieblokken in welke status
uitvoerbaar zijn en welke statusovergangen daardoor worden veroorzaakt.

1) MC_ConnectAxis_MDX.Done = FALSE bij een communicatiefout tussen de bestu-
ring MOVI-PLC® en de applicatieregelaar.
2) MC_ConnectAxis_MDX moet in elke besturingscyclus en dus in elke status worden
opgeroepen.
3) MC_Reset_MDX is in elke status oproepbaar maar heeft alleen effect in de status
ERRORSTOP.
4) Voorwaarde: MC_AxisStop_MDX.Execute / MC_Stop_MDX.Execute / MC_Stop
Sensorless_MDX.Execute = FALSE
5) Voorwaarde: MC_StopSensorless_MDX.Execute = FALSE
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4.3 Directory MDX_Main
De directory MDX_Main omvat functieblokken voor het beheer van de communicatie
tussen de besturing MOVI-PLC® en de applicatieregelaars MOVIDRIVE® MDX60B/
61B. Bovendien bevat deze directory functieblokken voor het beheer van de applicatie-
regelaars (bijv. vrijgave, reset).

4.3.1 Functieblok MC_ConnectAxis_MDX

Omschrijving Het functieblok MC_ConnectAxis_MDX brengt de verbinding met de aangestuurde
motoras tot stand. Het wordt in het programma cyclisch opgeroepen en maakt op de
plaats waar het wordt opgeroepen de procesimage van de motorassen.

Toepassing Het functieblok MC_ConnectAxis_MDX is toepasbaar op alle motorassen.
Om ervoor te zorgen dat de communicatie tussen de besturing MOVI-PLC® en de appli-
catieregelaar MOVIDRIVE® MDX60B/61B niet wordt afgebroken, moet voor elke
motoras een eigen kopie van een functieblok cyclisch worden opgeroepen. 

Instellingen Bij functieblok MC_ConnectAxis_MDX wordt ingesteld op welke interface de besturing
MOVI-PLC® (systeembus CAN 1/2) en met welk systeembusadres de via dit functieblok
aangestuurde applicatieregelaar is aangesloten.

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

Opmerking:
De procesingangs- resp. procesuitgangsimage wordt niet aan het begin en einde van
de besturingscyclus gemaakt.
De procesimage voor de ingangen en uitgangen wordt daarentegen bij het oproepen
van het functieblok MC_ConnectAxis_MDX gemaakt.

Opmerking:
Als het functieblok MC_ConnectAxis_MDX in een cyclus van het besturingsprogramma
niet wordt opgeroepen, meldt de applicatieregelaar de communicatiefout F46 en scha-
kelt over naar de status "Geen vrijgave".
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Voorwaarden Om ervoor te zorgen dat de communicatie tussen de besturing MOVI-PLC® en de appli-
catieregelaar MOVIDRIVE® MDX60B/61B via het functieblok MC_ConnectAxis_MDX
kan worden opgebouwd, moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:
• Het ingestelde systeembusadres in functieblok MC_ConnectAxis_MDX moet over-

eenkomen met het ingestelde adres in de regelaarparameters:
– P881 voor SBUS 1, steker X12 
– P891 voor SBUS 2, DFC11B

• De ingestelde baudrate in de besturingsconfiguratie moet overeenkomen met de
ingestelde baudrate in de regelaarparameters.
– P884 voor SBUS 1, steker X12 
– P894 voor SBUS 2, DFC11B

De inbedrijfstellingswizard helpt u bij het instellen van deze parameters.

Retourwaarden Het functieblok MC_ConnectAxis_MDX stelt de gebruiker onder andere de volgende
informatie ter beschikking (zie voor details de tabel "Uitgangen"):
• Referentie van de motoras (logisch adres van de motoras). Met behulp van dit adres

hebben andere functieblokken toegang tot de motoras.
• Debuginformatie

– status van de systeembus;
– belasting van het parameterkanaal;
– enz.

• Actuele status (Æ hfdst. 4.2 blz. 19)
• Regelaardata

– regelaarstatus;
– actuele positie van de motoras;
– actuele snelheid van de motoras;
– enz.

Afbreking Als een regelaarfout, het 24V-bedrijf of een communicatiefout optreedt, breekt het
motion-functieblok dat de motoras momenteel stuurt, de bewegingsopdracht af.
Het uitgangssignaal Active of Done, of InVelocity wordt door het motion-functieblok
gereset op FALSE. Zolang het ingangssignaal Execute is ingesteld op TRUE, stelt het
motion-functieblok CommandAborted in op TRUE.

Invloed De volgende parameters van de applicatieregelaar MOVIDRIVE® worden eenmalig
gewijzigd als de besturing MOVI-PLC® voor de eerste keer via het functieblok
MC_ConnectAxis_MDX met de applicatieregelaar MOVIDRIVE® wordt verbonden:

Na het downloaden van deze parameters laadt de besturing MOVI-PLC® eenmalig een
IPOS®-programma dat voor de communicatie is vereist.

Parameter Betekenis Ingevoerde waarde

P630 ... P637 Binaire uitgangen van de optie DIO11B of DIP11B IPOS®-uitgangssignaal

P885 Sync-ID 128

P888 5ms-synchronisatie On

P876 PO-data Positie High of positie Low
Handboek – Bibliotheek MPLCMotion_MDX
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De volgende parameters van de applicatieregelaar MOVIDRIVE® worden telkens na het
inschakelen van de netspanning of het resetten van de besturing MOVI-PLC® tijdens de
initialisatie van het functieblok MC_ConnectAxis_MDX (eerste oproep met Enable =
TRUE ) gewijzigd:

Ingangen Het functieblok MC_ConnectAxis_MDX beschikt over de volgende ingangen:

Parameter Betekenis

P941 Bron actuele positie Afhankelijk van dataprofiel

P938 ... P939 IPOS uitvoeringssnelheid taken Geoptimaliseerd voor het proces

Ingang Type Betekenis

Enable BOOL Deze ingang dient voor het activeren van het functieblok. Het gedrag 
verschilt van het algemene gedrag van de ingang Enable volgens 
hoofdstuk 4.1 (vanaf bladzijde 15).
• TRUE: bij de eerste oproep van het functieblok met Enable = 

TRUE wordt het functieblok geactiveerd en worden de toegepaste 
ingangssignalen overgenomen. In alle volgende cycli van de 
besturing MOVI-PLC® moet het functieblok steeds worden opge-
roepen om in OperationMode NORMAL (instelling in de bestu-
ringsconfiguratie) communicatiefouten tussen de besturing MOVI-
PLC® en de applicatieregelaar MOVIDRIVE® te voorkomen. 
Onafhankelijk van de status van de ingang Enable worden in de 
volgende cycli de wijzigingen van de ingangssignalen echter niet 
meer overgenomen.  
Opnieuw activeren van het functieblok met gebruik van de gewij-
zigde ingangssignalen is alleen na een reset van de besturing 
MOVI-PLC® mogelijk.

• FALSE: zolang de ingang Enable op FALSE is gereset, wordt de 
opdacht van het functieblok na het inschakelen of na het resetten 
van besturing MOVI-PLC® niet uitgevoerd. Als de ingang Enable 
echter eenmaal is ingesteld op TRUE, heeft de ingang Enable 
geen functie meer.

Node CAN_NODE Deze ingang dient voor het instellen van het CAN-bus-knooppunt 
waarop de applicatieregelaar is aangesloten.
•  SBUS_NODE_1: CAN 1 (steker X33 bij DHP11B)
•  SBUS_NODE_2: CAN 2 (steker X32 bij DHP11B)

SBUS_Address UINT Deze ingang dient voor het invoeren van het systeembusadres van de 
aangesloten applicatieregelaar.

Opmerking:
• Voor de overname van de ingangssignalen Node of SBUS_Address moet u bij de

besturing MOVI-PLC® "Reset" activeren ([PLC Editor], menuoptie [Online] / [Reset]).
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Uitgangen Het functieblok MC_ConnectAxis_MDX beschikt over de volgende uitgangen:

Uitgang Type Betekenis

Done BOOL Deze uitgang geeft weer of de initialisatie van het functieblok is beëin-
digd.
• TRUE: het functieblok MC_ConnectAxis_MDX heeft de initialisatie 

beëindigd en de communicatieverbinding met de applicatierege-
laar opgebouwd.

• FALSE: de initialisatie is nog niet beëindigd.

Error BOOL Deze uitgang geeft weer of er een fout is opgetreden.
• TRUE:: tijdens de actie van het functieblok is een fout opgetreden.
• FALSE: er is geen fout opgetreden.

ErrorID DWORD Deze uitgang geeft de foutcode van de opgetreden fout aan 
(Æ blz. 68).

Axis AXIS_REF Deze uitgang geeft de asreferentie aan.
Het uitgangssignaal moet worden doorgegeven aan alle functie-
blokken die betrekking hebben op deze fysieke motoras.

DebugInfo MC_
DEBUG
INFO_MDX

Deze uitgang dient voor het lokaliseren van eventuele fouten in de 
operation mode Debug (instelling in de besturingsconfiguratie bij de 
moduleparameters van de applicatieregelaar).
• ParameterChannelIdleTime: deze waarde geeft de beschikbaar-

heid van het parameterkanaal in % weer. Per motoras wordt in 
elke besturingscyclus maximaal één parametertelegram bewerkt.
0%  Æ een parametertelegram in elke MOVI-PLC®-cyclus
100% Æ geen parametertelegram

• PDOxxTransmitCount: aantal PDOxx die door de besturing MOVI-
PLC® naar de applicatieregelaar MOVIDRIVE® MDX60B/61B is 
verzonden.

• PDOxxTransmitTimeStamp: tijdstempel van de PDOxx die door 
de besturing MOVI-PLC® is verzonden.

• PDOxxReceiveCount: aantal PDOxx die door de applicatierege-
laar MOVIDRIVE® MDX60B/61B naar de besturing MOVI-PLC® is 
verzonden.

• PDOxxReceiveTimeStamp: tijdstempel van de PDOxx die de 
besturing MOVI-PLC® is ontvangen.

• NumberOfReceiveErrors: aantal fouten bij het ontvangen van 
data.

• NumberOfTransmitErrors: aantal fouten bij het verzenden van 
data.

PLCopenState MC_
PLCOPEN
STATE

Deze uitgang geeft informatie over de bedrijfsstatus van de motoras 
weer (Æ hfdst. 4.2 blz. 19).
• NotConnected: er is geen communicatie tussen de besturing 

MOVI-PLC® en de applicatieregelaar.
• Standstill: het positiedoelvenster van een discrete motion-

opdracht is bereikt of de opdracht van het functieblok 
MC_AxisStop_MDX, MC_Stop_MDX of 
MC_StopSensorless_MDX is beëindigd.

• Errorstop: de applicatieregelaar heeft een foutstatus. De motoras 
is met behulp van de noodstopintegrator afgeremd. De foutstatus 
kan worden verlaten door het activeren van reset.

• Stopping: de motoras wordt momenteel afgeremd vanwege:
– opdracht van functieblok MC_AxisStop_MDX, MC_Stop_MDX 

of MC_StopSensorless_MDX
of

– afbreken van het laatst actieve motion-functieblok vanwege 
het herkennen van een fout in functieblok 
MC_ConnectAxis_MDX. 

De motoras heeft ook de status Stopping als:
– een rembeweging al afgesloten is 

en
– de ingang Execute van functieblok MC_Stop_MDX, 

MC_AxisStop_MDX of MC_StopSensorless_MDX nog is inge-
steld op TRUE.

• ContinuousMotion: de bedrijfssoort toerentalregeling is actief. 
De beweging is door functieblok MC_MoveVelocity_MDX of 
MC_MoveVelocitySensorless_MDX gestart.

• Homing: de motoras voert een referentiecyclus uit.
• DiscreteMotion: de motoras voert een positioneringsopdracht uit.
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InverterData MC_
INVERTER
DATA_
MDX

Deze uitgang geeft informatie over de bedrijfsstatus van de motoras 
weer.
• Error: bij de applicatieregelaar is een fout opgetreden.
• Referenced: de applicatieregelaar is gerefereerd.
• InverterStatus: de status van de applicatieregelaar komt overeen 

met de 7-segments display bij de applicatieregelaar.
• FaultStatus: foutnummer van de applicatieregelaar in geval van 

storing
• ActualPosition: actuele positie van de motoras van de applicatie-

regelaar. De gebruikte encoder wordt in de besturingsconfiguratie 
ingesteld. 
(Eenheid: incrementen)

• ActualModuloPosition: actuele positie van de modulo van de 
applicatieregelaar. De gebruikte encoder wordt in de besturings-
configuratie ingesteld.
(Eenheid: incrementen)

• SetpointSpeed: toerentalsetpoint van de motoras van de applica-
tieregelaar
(Eenheid: rpm)

• ActualSpeed: actueel toerental van de motoras van de applicatie-
regelaar
(Eenheid: rpm)

• ActualCurrent: actuele wattstroom van de applicatieregelaar.
(Eenheid: % IN)

• SoftwareLimitSwitchCW: software-eindschakelaar CW 
(voor draaien met de wijzers van de klok mee)

• SoftwareLimitSwitchCCW: software-eindschakelaar CCW 
(voor draaien tegen de wijzers van de klok in)

Uitgang Type Betekenis
B
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Overdracht van 
de actuele 
waarden van 
MOVIDRIVE® 
naar de besturing 
MOVI-PLC®

Tussen de besturing MOVI-PLC® en de applicatieregelaar MOVIDRIVE® MDX60B/61B
worden via de CAN-bus verschillende cyclische en acyclische procesdata-objecten
verzonden. Alle aangesloten applicatieregelaars MOVIDRIVE® MDX60B/61B verzenden
hun actuele waarden naar de besturing MOVI-PLC® . Het soort verzonden actuele
waarden en de cyclustijd voor de overdracht van actuele waarden zijn afhankelijk van
het dataprofiel en van de gebruikte encoder die in de besturingsconfiguratie bij de modu-
leparameters van de applicatieregelaar worden ingesteld. In de volgende tabel wordt
een overzicht gegeven van de verzonden actuele waarden van MOVIDRIVE® en de
cyclustijden waarmee de actuele waarden naar de besturing MOVI-PLC® worden
verzonden.

"Data profile" Æ 1 1 2 3 3

"Encoder type" Æ X15, X14 SSI X15, X14
SSI

X15, X14 SSI

Actuele waarden MDX
Ç

"Optimized 
Refresh Time"1)

Ç

1) Naast de "Optimized Refresh Time" kunt u ook overdrachtsrasters van 5 ms, 10 ms, 20 ms, 30 ms, 40 ms,
50 ms en 100 ms instellen.

Statuswoord Bij wijziging X X X X X

MDX-ingangen Bij wijziging X X X X X

TouchProbe-posities Bij wijziging X X X X X

Toerentalsetpoint 2 ms X – – – –

3 ms – X X – –

10 ms – – – – –

Actueel toerental 2 ms X – – X –

3 ms – X X – X

10 ms – – – – –

Actuele positie 2 ms X – – X –

3 ms – X X – X

10 ms – – – – –

Modulo
Actuele positie

2 ms – – – – –

3 ms – – X – –

10 ms – – – – –

Wattstroom 2 ms – – – X –

3 ms – – X – X

10 ms – – – – –

Analoge ingangen 2 ms – – – – –

3 ms – – – – –

10 ms – – X2)

2) Bij het instellen van de "Refresh Time" 5 ms worden de analoge ingangen toch in de 10 ms-cyclus
verzonden.

– –
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4.3.2 Functieblok MC_Power_MDX

Omschrijving Het functieblok MC_Power_MDX schakelt een applicatieregelaar
• in (regelaarstatus A of 5, afhankelijk van de gekozen bedrijfssoort)
• of uit (regelaarstatus 1 of 2, afhankelijk van de ingestelde PowerOffMode)

Toepassing Het functieblok MC_Power_MDX is alleen toepasbaar op motorassen met encoder. 

Onderbreking Als de ingang Enable wordt gereset op FALSE, onderbreekt het functieblok
MC_Power_MDX het motion-functieblok dat momenteel de motoras bestuurt. Het
uitgangssignaal Active van het motion-functieblok wordt gereset op FALSE. 
Als het ingangssignaal Enable van het functieblok MC_Power_MDX weer op TRUE
wordt ingesteld, zet het motion-functieblok de huidige bewegingsopdracht voort. 
Uitzondering: als de status Standstill van een discrete motion-opdracht al was bereikt
toen het ingangssignaal Enable werd gereset op FALSE, breekt het functieblok de
discrete motion-opdracht af en stelt het uitgangssignaal CommandAborted op TRUE in.

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

Opmerking:
Voor aandrijvingen zonder encoder is de oproep van een Power-functieblok niet vereist.
B
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Ingangen Het functieblok MC_Power_MDX beschikt over de volgende ingangen:

Uitgangen Het functieblok MC_Power_MDX beschikt over de volgende uitgangen:

Ingang Type Betekenis

Enable BOOL Deze ingang dient voor het in- en uitschakelen van de applicatierege-
laar. Het functieblok wordt met de actuele ingangswaarden uitge-
voerd, zelfs als de ingang Enable is ingesteld op FALSE.
• TRUE: als de ingang Enable wordt ingesteld op TRUE, wordt de 

applicatieregelaar ingeschakeld (regelaarstatus 5 of A, afhankelijk 
van de ingestelde bedrijfssoort). Als de applicatieregelaar voor het 
eerst wordt ingeschakeld met het functieblok MC_Power_MDX, 
wordt aan de applicatieregelaar de status "Positieregeling" toege-
wezen wanneer niet eerder een continuous motion-opdracht is 
gestart.

• FALSE: als de ingang Enable wordt gereset op FALSE, wordt de 
applicatieregelaar uitgeschakeld (regelaarstatus 1 of 2, afhankelijk 
van de ingang PowerOffMode).

PowerOffMode UINT Deze ingang dient voor het instellen van de status die de applicatiere-
gelaar krijgt wanneer deze met het functieblok MC_Power_MDX wordt 
uitgeschakeld.
• CTRL_INHIBIT: de applicatieregelaar gaat over naar de status 

"Regelaarblokkering". De motoras wordt bij het uitschakelen 
geremd (-> InverterStatus 1).

• NO_ENABLE: de applicatieregelaar gaat over in de status "Geen 
vrijgave" (-> InverterStatus 2). Of de rem in InverterStatus 2 wordt 
geactiveerd, is afhankelijk van aandrijfparameter P730. In de 
basisinstelling is de remfunctie ingeschakeld, d.w.z. de rem wordt 
geactiveerd. In InverterStatus 1 wordt de rem in elk geval geacti-
veerd.

Met deze ingang kan ook bij een uitgeschakelde applicatieregelaar 
(Enable = FALSE) tussen "Regelaarblokkering" en "Geen vrijgave" 
worden geschakeld.

Axis AXIS_REF Deze ingang legt vast op welke motoras de acties van het functieblok 
worden uitgevoerd.

Uitgang Type Betekenis

Status BOOL Deze uitgang geeft weer of de applicatieregelaar is in- of uitgescha-
keld.
• TRUE: de applicatieregelaar is ingeschakeld (regelaarstatus 5 of 

A, afhankelijk van de ingestelde bedrijfssoort).
• FALSE: de applicatieregelaar is uitgeschakeld (regelaarstatus 1 of 

2, afhankelijk van de ingang PowerOffMode).

Error BOOL Deze uitgang geeft weer of in het functieblok een fout is opgetreden.
• TRUE: tijdens de actie van het functieblok is een fout opgetreden.
• FALSE: in het functieblok is geen fout opgetreden.

ErrorID DWORD Deze uitgang geeft de foutcode van de opgetreden fout aan 
(Æ blz. 68).

Axis AXIS_REF Deze uitgang geeft de asreferentie aan.
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4.3.3 Functieblok MC_Reset_MDX

Omschrijving Het functieblok MC_Reset_MDX dient voor het bevestigen van fouten van de applica-
tieregelaar MOVIDRIVE® MDX60B/61B.
Fouten die in een functieblok van de bibliotheek MPLCMotion_MDX optreden, worden
door dit functieblok niet bevestigd. Deze fouten worden automatisch gereset wanneer
de oorzaak van de fout is opgeheven.

Toepassing Het functieblok MC_Reset_MDX is toepasbaar op alle motorassen.

Ingangen Het functieblok MC_Reset_MDX beschikt over de volgende ingangen:

Uitgangen Het functieblok MC_Reset_MDX beschikt over de volgende uitgangen:

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

Ingang Type Betekenis

Execute BOOL Deze ingang dient voor het bevestigen van regelaarfouten.
Als bij deze ingang een opgaande flank optreedt, wordt de regelaar-
fout door het functieblok gereset. 

Axis AXIS_REF Deze ingang legt vast op welke motoras de acties van het functieblok 
worden uitgevoerd.

Uitgang Type Betekenis

Done BOOL Deze uitgang geeft weer of er een reset is uitgevoerd.
• TRUE: reset is met succes uitgevoerd.
• FALSE: reset is niet met succes uitgevoerd.

Busy BOOL Deze uitgang geeft weer of de regelaarfout is gereset.
• TRUE: de regelaarfout wordt momenteel door het functieblok 

gereset.
• FALSE: de regelaarfout wordt momenteel niet door het functieblok 

gereset.

Error BOOL Deze uitgang geeft weer of in het functieblok een fout is opgetreden.
• TRUE: tijdens de actie van het functieblok is een fout opgetreden.
• FALSE: in het functieblok is geen fout opgetreden.

ErrorID DWORD Deze uitgang geeft de foutcode van de opgetreden fout aan 
(Æ blz. 68).

Axis AXIS_REF Deze uitgang geeft de asreferentie aan.
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4.4 Directory MDX_SingleAxis
In directory MDX_SingleAxis zijn de functieblokken samengevat die bewegings-
opdrachten voor een motoras met encoder mogelijk maken.

4.4.1 Functieblok MC_MoveVelocity_MDX

Omschrijving Het functieblok MC_MoveVelocity_MDX start een continue draaibeweging van een
motoras. 
• De ingangen Velocity, Acceleration en Deceleration bepalen het dynamische gedrag

van de draaibeweging.
• De applicatieregelaar regelt de snelheid van de motoras die via het ingangssignaal

Velocity wordt opgegeven totdat de opdracht van het functieblok MC_MoveVelocity_
MDX wordt afgebroken of onderbroken (Æ paragraaf "Algemeen gedrag van de
functieblokken", blz. 15).

Toepassing Het functieblok MC_MoveVelocity_MDX is alleen toepasbaar op motorassen met
encoder.

Voorwaarde Voor het uitvoeren van het functieblok MC_MoveVelocity_MDX moet aan de motoras
de PLCopenState (uitgangssignaal van functieblok MC_ConnectAxis_MDX) Standstill
of ContinuousMotion zijn toegewezen.

Ingangen Het functieblok MC_MoveVelocity_MDX beschikt over de volgende ingangen:

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

Ingang Type Betekenis

Execute BOOL Deze ingang start de opdracht van het functieblok.
Als bij deze ingang een opgaande flank optreedt, start het functieblok 
de toerentalregeling. 

Velocity DINT Deze ingang legt het toerentalsetpoint van de motordraaibeweging 
vast. 
(Eenheid: rpm, maximaal instelbereik: –6000 ...6000)

Acceleration DINT Deze ingang legt de integratortijd vast voor de acceleratie naar een 
toerental dat met 3000 rpm is gewijzigd (verhoging van de kinetische 
energie in de motor).
(Eenheid: ms, maximaal instelbereik: 0 ... 2000000)

Deceleration DINT Deze ingang legt de integratortijd vast voor de vertraging naar een 
toerental dat met 3000 rpm is gewijzigd (verlaging van de kinetische 
energie in de motor).
(Eenheid: ms, maximaal instelbereik: 0 ... 2000000). 

Axis AXIS_REF Deze ingang legt vast op welke motoras de acties van het functieblok 
worden uitgevoerd.
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Uitgangen Het functieblok MC_MoveVelocity_MDX beschikt over de volgende uitgangen:

Uitgang Type Betekenis

InVelocity BOOL Deze uitgang geeft weer of de motoras met het toerentalsetpoint 
draait.
• TRUE: de motoras draait met het toerental dat met de ingang 

Velocity is vastgelegd.
• FALSE: de motoras wordt versneld of afgeremd om het toerental-

setpoint te bereiken.

Active BOOL Deze uitgang geeft weer of de motoras wordt versneld om het toeren-
talsetpoint te bereiken.
• TRUE: de motoras wordt versneld of afgeremd.
• FALSE: de motoras wordt niet versneld of afgeremd.

Command 
Aborted

BOOL Deze uitgang geeft weer of de opdracht van het functieblok is afge-
broken.
• TRUE: de opdracht van het functieblok is afgebroken.
• FALSE: de opdracht van het functieblok is niet afgebroken.

Error BOOL Deze uitgang geeft weer of in het functieblok een fout is opgetreden.
• TRUE: in het functieblok is een fout opgetreden.
• FALSE: in het functieblok is geen fout opgetreden.

ErrorID DWORD Deze uitgang geeft de foutcode van de opgetreden fout aan 
(Æ blz. 68).

Axis AXIS_REF Deze uitgang geeft de asreferentie aan.
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4.4.2 Functieblok MC_MoveAbsolute_MDX

Omschrijving Het functieblok MC_MoveAbsolute_MDX start de beweging van een motoras naar een
absolute aspositie. 
• De ingangen Velocity, Acceleration en Deceleration bepalen het dynamische gedrag

van de draaibeweging.
• De motoras blijft op de doelpositie positiegeregeld staan.

Toepassing Het functieblok MC_MoveAbsolute_MDX is alleen toepasbaar op motorassen met
encoder.

Voorwaarde Voor het uitvoeren van het functieblok MC_MoveAbsolute_MDX moet aan de motoras
de PLCopenState (uitgangssignaal van functieblok MC_ConnectAxis_MDX) Standstill
of DiscreteMotion zijn toegewezen.

Invloed De volgende parameters van de applicatieregelaar MOVIDRIVE® MDX60B/61B hebben
rechtstreekse invloed op het uitvoeren van het functieblok MC_MoveAbsolute_MDX. 
• Met de parameters P916 Ramp type en P933 Jerk time definieert u de positione-

ringsintegratoren met begrensde ruk. Voor het instellen van deze parameters
gebruikt u het functieblok MC_SetJerk_MDX.

• Met de parameter P922 Positioning window stelt u het positievenster op de doelpo-
sitie in, waarbinnen het functieblok het uitgangssignaal Done op TRUE "Target posi-
tion reached" wordt ingesteld. 

De inbedrijfstellingswizard helpt u bij het instellen van deze parameters.

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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Ingangen Het functieblok MC_MoveAbsolute_MDX beschikt over de volgende ingangen:

Uitgangen Het functieblok MC_MoveAbsolute_MDX beschikt over de volgende uitgangen:

Ingang Type Betekenis

Execute BOOL Deze ingang dient voor het starten van de draaiing van de motoras.
Als bij deze ingang een opgaande flank optreedt, start het functieblok 
de draaiing van de motoras. 

Position DINT Deze ingang legt de doelpositie van de draaiing van de motoras vast. 
Hierbij corresponderen 4096 incrementen met een draaiing van de 
motoras van 360°.
(Eenheid: incrementen, maximaal instelbereik: –(231) ... 231 )

Velocity DINT Deze ingang legt het motortoerental tijdens de fase met constant 
toerental vast.
(Eenheid: rpm, maximaal instelbereik: 0 ... 6000)

Acceleration DINT Deze ingang legt de integratortijd vast voor de acceleratie naar een 
toerental dat met 3000 rpm is verhoogd (verhoging van de kinetische 
energie in de motor).
(Eenheid: ms, maximaal instelbereik: 10 .. 20000)

Deceleration DINT Deze ingang legt de integratortijd vast voor de vertraging naar een 
toerental dat met 3000 rpm is verlaagd (verlaging van de kinetische 
energie in de motor).
(Eenheid: ms, maximaal instelbereik: 10 .. 20000)

Axis AXIS_REF Deze ingang legt vast op welke motoras de acties van het functieblok 
worden uitgevoerd.

Uitgang Type Betekenis

Done BOOL Deze uitgang geeft weer of de positionering van de motoras is uitge-
voerd.
• TRUE: de motoras heeft de draaiing uitgevoerd. De motoras heeft 

het doelpositievenster bereikt.
• FALSE: de motoras heeft de draaiing nog niet volledig uitgevoerd. 

De motoras heeft het doelpositievenster nog niet bereikt.

Active BOOL Deze uitgang geeft weer of de motoras voor het bereiken van het 
doelpositievenster draait.
• TRUE: de motoras draait.
• FALSE: de motoras draait niet.

Command 
Aborted

BOOL Deze uitgang geeft weer of een ander functieblok de opdracht van het 
functieblok heeft afgebroken.
• TRUE: een ander functieblok heeft de opdracht van het functie-

blok afgebroken.
• FALSE: de opdracht van het functieblok is niet afgebroken.

Error BOOL Deze uitgang geeft weer of in het functieblok een fout is opgetreden.
• TRUE: in het functieblok is een fout opgetreden.
• FALSE: in het functieblok is geen fout opgetreden.

ErrorID DWORD Deze uitgang geeft de foutcode van de opgetreden fout aan 
(Æ blz. 68).

Axis AXIS_REF Deze uitgang geeft de asreferentie aan.
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4.4.3 Functieblok MC_MoveAbsoluteModulo_MDX

Omschrijving Het functieblok MC_MoveAbsoluteModulo_MDX start de beweging van een motoras
naar een absolute aspositie. Het functieblok geeft de positie als modulopositie aan. Een
omwenteling van de motoras van 360° correspondeert met 216. 
• De ingangen Velocity, Acceleration en Deceleration bepalen het dynamische gedrag

van de draaibeweging.
• De ingang Mode legt de strategie van de opdracht (korte weg, rechts, links) vast.
• De ingangen Numerator, Denominator en EncoderResolution zijn parameters van de

aangesloten aandrijving.
• De motoras blijft op de doelpositie positiegeregeld staan.
Nadere informatie over de opgegeven positie en het positiebeheer vindt u in het hand-
boek IPOS®.

Toepassing Het functieblok MC_MoveAbsoluteModulo_MDX is alleen toepasbaar op motorassen
met encoder.

Voorwaarde Voor het uitvoeren van het functieblok MC_MoveAbsoluteModulo_MDX moet aan de
motoras de PLCopenState (uitgangssignaal van functieblok MC_ConnectAxis_MDX)
Standstill of DiscreteMotion zijn toegewezen.

Invloed De volgende parameters van de applicatieregelaar MOVIDRIVE® MDX60B/61B hebben
rechtstreekse invloed op het uitvoeren van het functieblok MC_MoveAbsoluteModulo_
MDX. 
• Met de parameters P916 Ramp type en P933 Jerk time definieert u positionerings-

integratoren met begrensde ruk. Voor het instellen van deze parameters gebruikt u
het functieblok MC_SetJerk_MDX.

• Met de parameter P922 Positioning window stelt u het positievenster in op de doel-
positie, waarbinnen het functieblok het uitgangssignaal Done op TRUE "Target
position reached" wordt ingesteld. 

De inbedrijfstellingswizard helpt u bij het instellen van deze parameters.

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

Opmerking:
Voor het berekenen van de kleinste gemeenschappelijke noemer van twee natuurlijke
getallen is de functie CalcLCD (Calculate Least Common Denominator) in de biblio-
theek MPLCUtlilities beschikbaar.
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Ingangen Het functieblok MC_MoveAbsoluteModulo_MDX beschikt over de volgende ingangen:

Ingang Type Betekenis

Execute BOOL Deze ingang dient voor het starten van de draaiing van de motoras.
Als bij deze ingang een opgaande flank optreedt, start het functieblok 
de draaiing van de motoras. 

Position DINT Deze ingang legt de doelpositie van de draaiing van de motoras vast. 
Hierbij corresponderen 216 incrementen met een draaiing van de 
motoras van 360°. 
(Eenheid: modulo-incrementen – het aantal hele omwentelingen wordt 
in high-woord aangegeven, de doelhoek tussen 0° en 360° in low-
woord)
(maximaal instelbereik: afhankelijk van modulo numerator, denomi-
nator en encoderresolutie van de modulo, zie IPOS®-handboek)

Velocity DINT Deze ingang legt het motortoerental tijdens de fase met constant 
toerental vast.
(Eenheid: rpm, maximaal instelbereik: 0 ... 6000)

Acceleration DINT Deze ingang legt de integratortijd vast voor de acceleratie naar een 
toerental dat met 3000 rpm is verhoogd (verhoging van de kinetische 
energie in de motor).
(Eenheid: ms, maximaal instelbereik: 10 .. 20000)

Deceleration DINT Deze ingang legt de integratortijd vast voor de deceleratie naar een 
toerental dat met 3000 rpm is verlaagd (verlaging van de kinetische 
energie in de motor).
(Eenheid: ms, maximaal instelbereik: 10 .. 20000)

Mode MC_ 
MODULO_ 
MODE_MDX

Deze ingang legt de cyclusstrategie vast.
• SHORT: korte weg
• CW: draaiing naar rechts
• CCW: draaiing naar links

Numerator DINT Simulatie van de reductor door opgave van het aantal tanden
(Eenheid: aantal tanden, maximaal instelbereik: 1 ... 231). 

Denominator DINT Simulatie van de reductor door opgave van het aantal tanden
(Eenheid: aantal tanden, maximaal instelbereik: 1 ... 231). 

Encoder R
esolution

DINT Deze ingang legt de resolutie van het aangesloten encodersysteem 
vast.
(Eenheid: incrementen, maximaal instelbereik: 1 ... 20000). 

Axis AXIS_REF Deze ingang legt vast op welke motoras de acties van het functieblok 
worden uitgevoerd.
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Uitgangen Het functieblok MC_MoveAbsoluteModulo_MDX beschikt over de volgende uitgangen:

Uitgang Type Betekenis

Done BOOL Deze uitgang geeft weer of de positionering van de motoras is uitge-
voerd.
• TRUE: de motoras heeft de draaiing uitgevoerd. De motoras heeft 

het doelpositievenster bereikt.
• FALSE: de motoras heeft de draaiing nog niet volledig uitgevoerd. 

De motoras heeft het doelpositievenster nog niet bereikt.

Active BOOL Deze uitgang geeft weer of de motoras voor het bereiken van het 
doelpositievenster draait.
• TRUE: de motoras draait.
• FALSE: de motoras draait niet.

Command 
Aborted

BOOL Deze uitgang geeft weer of een ander functieblok de opdracht van het 
functieblok heeft afgebroken.
• TRUE: een ander functieblok heeft de opdracht van het functie-

blok afgebroken.
• FALSE: de opdracht van het functieblok is niet afgebroken.

Error BOOL Deze uitgang geeft weer of in het functieblok een fout is opgetreden.
• TRUE: in het functieblok is een fout opgetreden.
• FALSE: in het functieblok is geen fout opgetreden.

ErrorID DWORD Deze uitgang geeft de foutcode van de opgetreden fout aan 
(Æ blz. 68).
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4.4.4 Functieblok MC_MoveRelative_MDX

Omschrijving Het functieblok MC_MoveRelative_MDX start de beweging van een motoras naar een
vastgelegde afstand.
• De ingangen Velocity, Acceleration en Deceleration bepalen het dynamische gedrag

van de draaibeweging.
• De motoras blijft op de doelpositie positiegeregeld staan.

Toepassing Het functieblok MC_MoveRelative_MDX is alleen toepasbaar op motorassen met
encoder.

Voorwaarde Voor het uitvoeren van het functieblok MC_MoveRelative_MDX moet aan de motoras
de PLCopenState (uitgangssignaal van functieblok MC_ConnectAxis_MDX) Standstill
of DiscreteMotion zijn toegewezen.

Invloed De volgende parameters van de applicatieregelaar MOVIDRIVE® MDX60B/61B hebben
rechtstreeks invloed op het uitvoeren van het functieblok MC_MoveRelative_MDX. 
• Met de parameters P916 Ramp type en P933 Jerk time definieert u positionerings-

integratoren met begrensde ruk. Voor het instellen van deze parameters gebruikt u
het functieblok MC_SetJerk_MDX.

• Met de parameter P922 Positioning window stelt u het positievenster op de doel-
positie in, waarbinnen het functieblok het uitgangssignaal Done op TRUE "Target
position reached" wordt ingesteld. 

De inbedrijfstellingswizard helpt u bij het instellen van deze parameters.

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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Ingangen Het functieblok MC_MoveRelative_MDX beschikt over de volgende ingangen:

Uitgangen Het functieblok MC_MoveRelative_MDX beschikt over de volgende uitgangen:

Ingang Type Betekenis

Execute BOOL Deze ingang dient voor het starten van de draaiing van de motoras.
Als bij deze ingang een opgaande flank optreedt, start het functieblok 
de draaiing van de motoras. 

Distance DINT Deze ingang stelt de doelpositie van motorasdraaiing als relatieve 
positie ten opzichte van de actuele motoraspositie bij het starten van 
het functieblok vast. 
Hierbij corresponderen 4096 incrementen met een draaiing van de 
motoras van 360°.
(Eenheid: incrementen, maximaal instelbereik: –(231) ... 231 )

Velocity DINT Deze ingang legt het motortoerental tijdens de fase met constante 
snelheid vast.
(Eenheid: rpm, maximaal instelbereik: 0... 6000). 

Acceleration DINT Deze ingang legt de integratortijd vast voor de acceleratie naar een 
toerental dat met 3000 rpm is verhoogd (verhoging van de kinetische 
energie in de motor).
(Eenheid: ms, maximaal instelbereik: 10 ... 20000). 

Deceleration DINT Deze ingang legt de integratortijd vast voor de deceleratie naar een 
toerental dat met 3000 rpm is verlaagd (verlaging van de kinetische 
energie in de motor).
(Eenheid: ms, maximaal instelbereik: 10 ... 20000). 

Axis AXIS_REF Deze ingang legt vast op welke motoras de acties van het functieblok 
worden uitgevoerd.

Uitgang Type Betekenis

Done BOOL Deze uitgang geeft weer of de positionering van de motoras is uitge-
voerd.
• TRUE: de motoras heeft de draaiing uitgevoerd. De motoras heeft 

het doelpositievenster bereikt.
• FALSE: de motoras heeft de draaiing nog niet volledig uitgevoerd. 

De motoras heeft het doelpositievenster nog niet bereikt.

Active BOOL Deze uitgang geeft weer of de motoras voor het bereiken van het 
doelpositievenster draait.
• TRUE: de motoras draait.
• FALSE: de motoras draait niet.

Command 
Aborted

BOOL Deze uitgang geeft weer of een ander functieblok de opdracht van het 
functieblok heeft onderbroken.
• TRUE: een ander functieblok heeft de opdracht van het functie-

blok onderbroken.
• FALSE: de opdracht van het functieblok is niet onderbroken.

Error BOOL Deze uitgang geeft weer of in het functieblok een fout is opgetreden.
• TRUE: in het functieblok is een fout opgetreden.
• FALSE: in het functieblok is geen fout opgetreden.

ErrorID DWORD Deze uitgang geeft de foutcode van de opgetreden fout aan 
(Æ blz. 68).

Axis AXIS_REF Deze uitgang geeft de asreferentie aan.
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4.4.5 Functieblok MC_Home_MDX

Omschrijving Het functieblok MC_Home_MDX start de referentiecyclus van een motoras.
Na de referentiecyclus stelt het functieblok de positie van motoras in op de waarde die
door de ingang RefOffset is vastgelegd.

Toepassing Het functieblok MC_Home_MDX is alleen toepasbaar op motorassen met encoder.

Voorwaarde Voor het uitvoeren van het functieblok MC_Home_MDX moet aan de motoras de PLC
openState (uitgangssignaal van functieblok MC_ConnectAxis_MDX) Standstill zijn
toegewezen.

Invloed In de besturingsconfiguratie stelt u bij de moduleparameters van de applicatieregelaar
in met welke encoder de referentiecyclus moet worden uitgevoerd. De parameters P900
tot P904 van de applicatieregelaar MOVIDRIVE® MDX60B/61B leggen vast hoe de refe-
rentiecyclus moet worden uitgevoerd. Deze parameters kunt u met het functieblok
MC_SetHomeParameters_MDX wijzigen.

Ingangen Het functieblok MC_Home_MDX beschikt over de volgende ingangen:

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

Ingang Type Betekenis

Execute BOOL Deze ingang dient voor het starten van de referentiecyclus.
Als bij deze ingang een opgaande flank optreedt, start het functieblok 
de referentiecyclus. 

RefOffset DINT Deze ingang legt de actuele positie van de motoras vast die na de 
referentiecyclus is ingesteld.

Axis AXIS_REF Deze ingang legt vast op welke motoras de acties van het functieblok 
worden uitgevoerd.
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Uitgangen Het functieblok MC_Home_MDX beschikt over de volgende uitgangen:

Uitgang Type Betekenis

Done BOOL Deze uitgang geeft weer of de referentiecyclus van de motoras is 
beëindigd.
• TRUE: de referentiecyclus van de motoras is beëindigd. De 

motoras staat op de positie die met de ingang RefOffset is vastge-
legd.

• FALSE: de referentiecyclus van de motoras is niet beëindigd.

Active BOOL Deze uitgang geeft weer of de motoras een referentiecyclus uitvoert.
• TRUE: de motoras voert een referentiecyclus uit.
• FALSE: de motoras voert geen referentiecyclus uit.

Command 
Aborted

BOOL Deze uitgang geeft weer of een ander functieblok de referentiecyclus 
heeft onderbroken.
• TRUE: een ander functieblok heeft de referentiecyclus onder-

broken.
• FALSE: de referentiecyclus is niet onderbroken.

Error BOOL Deze uitgang geeft weer of in het functieblok een fout is opgetreden.
• TRUE: in het functieblok is een fout opgetreden.
• FALSE: in het functieblok is geen fout opgetreden.

ErrorID DWORD Deze uitgang geeft de foutcode van de opgetreden fout aan 
(Æ blz. 68).

Axis AXIS_REF Deze uitgang geeft de asreferentie aan.
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4.4.6 Functieblok MC_AxisStop_MDX

Omschrijving Het functieblok MC_AxisStop_MDX breekt de actuele draaibeweging van de motoras
af. Hierbij wordt de motoras afgeremd met de vertraging die bij het starten van de draai-
beweging is vastgelegd (ingang Deceleration of referentiecyclusparameter).
Gebruik het functieblok MC_AxisStop_MDX voor onderbrekingen van de motor-
asdraaiing tijdens standaardprocessen.

Toepassing Het functieblok MC_AxisStop_MDX is alleen toepasbaar op motorassen met encoder.
Het functieblok is niet toepasbaar tijdens het uitvoeren van geïnterpoleerde bewegingen
via het functieblok MC_Interpolation_MDX.

Afbreking De rembeweging die door het functieblok MC_AxisStop_MDX wordt geactiveerd, wordt
alleen afgebroken door:
• het functieblok MC_Stop_MDX (het ingangssignaal Execute moet al op FALSE zijn

gereset!);
• de status "Regelaarblokkering";
• de status "Geen vrijgave";
• de status "Veilige stop".
Als een van deze statuswaarden optreedt, wordt de rembeweging van de motoras met
de grootst mogelijke remwerking voortgezet.

Ingangen Het functieblok MC_AxisStop_MDX beschikt over de volgende ingangen:

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

Opmerking:
Zolang de ingang Execute is ingesteld op TRUE, houdt PLCopenState van de motoras
de status Stopping. Bijgevolg is een bewegingsopdracht voor een volgende beweging
niet mogelijk. 
Om de PLCopenState Stopping te kunnen verlaten, moet de ingang Execute van het
functieblok in ten minste één oproep van het functieblok worden gereset op FALSE.

Ingang Type Betekenis

Execute BOOL Deze ingang dient voor het starten van het remproces van de 
motoras.
Als bij deze ingang een opgaande flank optreedt, start het functieblok 
het remproces van de motoras. 

Axis AXIS_REF Deze ingang legt vast op welke motoras de acties van het functieblok 
worden uitgevoerd.
B
D

Handboek – Bibliotheek MPLCMotion_MDX



4Beschrijving van de functieblokken
Directory MDX_SingleAxis
Uitgangen Het functieblok MC_AxisStop_MDX beschikt over de volgende uitgangen:

Uitgang Type Betekenis

Done BOOL Deze uitgang geeft weer of het remproces van de motoras is beëin-
digd.
• TRUE: het remproces van de motoras is beëindigd. De motoras 

draait niet (positieregeling).
• FALSE: het remproces van de motoras is niet beëindigd.

Active BOOL Deze uitgang geeft weer of de motoras draait.
• TRUE: de motoras draait.
• FALSE: de motoras draait niet.

Error BOOL Deze uitgang geeft weer of in het functieblok een fout is opgetreden.
• TRUE: in het functieblok is een fout opgetreden.
• FALSE: in het functieblok is geen fout opgetreden.

ErrorID DWORD Deze uitgang geeft de foutcode van de opgetreden fout aan 
(Æ blz. 68).

Axis AXIS_REF Deze uitgang geeft de asreferentie aan.
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4.4.7 Functieblok MC_Stop_MDX

Omschrijving Het functieblok MC_Stop_MDX remt de actuele draaibeweging van de motoras af met
de integrator die in de applicatieregelaar is ingesteld.
Gebruik het functieblok MC_Stop_MDX om de motoras met de grootst mogelijke vertra-
ging af te remmen.

Toepassing Het functieblok MC_Stop_MDX is alleen toepasbaar op motorassen met encoder. Het
functieblok is niet toepasbaar tijdens het uitvoeren van geïnterpoleerde bewegingen via
het functieblok MC_Interpolation_MDX.

Afbreking De opdracht van functieblok MC_Stop_MDX wordt door een opdracht van andere func-
tieblokken niet afgebroken.

Invloed De rembeweging wordt uitgevoerd met de stopintegrator die in parameter P136 van de
applicatieregelaar is ingesteld.
De inbedrijfstellingswizard helpt u bij het instellen van deze parameter.

Ingangen Het functieblok MC_Stop_MDX beschikt over de volgende ingangen:

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

Opmerking:
Zolang de ingang Execute is ingesteld op TRUE, houdt de PLCopenState van de
motoras de status Stopping. Bijgevolg is een bewegingsopdracht voor een volgende
beweging niet mogelijk. 
Om de PLCopenState Stopping te kunnen verlaten, moet de ingang Execute van het
functieblok in ten minste één oproep van het functieblok worden gereset op FALSE.

Ingang Type Betekenis

Execute BOOL Deze ingang dient voor het starten van het remproces van de 
motoras.
Als bij deze ingang een opgaande flank optreedt, start het functieblok 
het remproces van de motoras. 

Axis AXIS_REF Deze ingang legt vast op welke motoras de acties van het functieblok 
worden uitgevoerd.
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Uitgangen Het functieblok MC_Stop_MDX beschikt over de volgende uitgangen:

Uitgang Type Betekenis

Done BOOL Deze uitgang geeft weer of het remproces van de motoras is beëin-
digd.
• TRUE: het remproces van de motoras is beëindigd. De motoras 

draait niet (positieregeling).
• FALSE: het remproces van de motoras is niet beëindigd.

Active BOOL Deze uitgang geeft weer of de motoras draait.
• TRUE: de motoras draait.
• FALSE: de motoras draait niet.

Error BOOL Deze uitgang geeft weer of in het functieblok een fout is opgetreden.
• TRUE: in het functieblok is een fout opgetreden.
• FALSE: in het functieblok is geen fout opgetreden.

ErrorID DWORD Deze uitgang geeft de foutcode van de opgetreden fout aan 
(Æ blz. 68).

Axis AXIS_REF Deze uitgang geeft de asreferentie aan.
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4.5 Directory MDX_SingleAxisSensorless
In directory MDX_SingleAxisSensorless zijn de functieblokken samengevat die
bewegingsopdrachten voor een motoras zonder encoder mogelijk maken.

4.5.1 Functieblok MC_MoveVelocitySensorless_MDX

Omschrijving Het functieblok MC_MoveVelocitySensorless_MDX start een continue draaibeweging
van een motoras zonder encoder. 
• De ingangen Velocity, Acceleration en Deceleration bepalen het dynamische gedrag

van de draaibeweging.
• De applicatieregelaar regelt de snelheid van de motoras die via het ingangssignaal

Velocity wordt opgegeven zolang totdat de opdracht van het functieblok
MC_MoveVelocitySensorless_MDX wordt afgebroken of onderbroken (Æ paragraaf
"Algemeen gedrag van de functieblokken", blz. 15).

Toepassing Het functieblok MC_MoveVelocitySensorless_MDX is alleen toepasbaar op motor-
assen zonder encoder.

Voorwaarde Voor het uitvoeren van het functieblok MC_MoveVelocitySensorless_MDX moet aan de
motoras de PLCopenState (uitgangssignaal van functieblok MC_ConnectAxis_MDX)
Standstill, ContinuousMotion of Stopping zijn toegewezen.

Afbreking De toerentalbesturing die door het functieblok MC_MoveVelocitySensorless_MDX
wordt geactiveerd, wordt door het functieblok MC_StopSensorless_MDX afgebroken.

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

Opmerking:
Motorassen zonder encoders kunnen in de status toerentalregeling alleen met snel-
heden boven het minimumtoerental (aandrijfparameter P301, echter niet onder 15 rpm)
worden bestuurd. In tegenstelling tot het gebruik van het functieblok MC_Move
Velocity_MDX voert het functieblok MC_MoveVelocitySensorless bij opgave van een
toerental van bijv. 0 een draaiing van de motoras met het minimumtoerental uit.

Opmerking:
Een opgaande flank bij de ingang van het functieblok MC_Stop_MDX of MC_AxisStop_
MDX resulteert niet in het afbreken van een opdracht van het functieblok MC_Move
VelocitySensorless_MDX.
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Ingangen Het functieblok MC_MoveVelocitySensorless_MDX beschikt over de volgende
ingangen:

Uitgangen Het functieblok MC_MoveVelocitySensorless_MDX beschikt over de volgende
uitgangen:

Ingang Type Betekenis

Execute BOOL Deze ingang start de opdracht van het functieblok.
Als bij deze ingang een opgaande flank optreedt, start het functieblok 
de toerentalbesturing. 

Velocity DINT Deze ingang legt het toerentalsetpoint van de motorasdraaiing vast. 
(Eenheid: rpm, maximaal instelbereik: –6000 ... 6000) 

Acceleration DINT Deze ingang legt de integratortijd vast voor de acceleratie naar een 
toerental dat met 3000 rpm is verhoogd (verhoging van de kinetische 
energie in de motor).
(Eenheid: ms, maximaal instelbereik: 0 ... 2000000) 

Deceleration DINT Deze ingang legt de integratortijd vast voor de vertraging naar een 
toerental dat met 3000 rpm is verlaagd (verlaging van de kinetische 
energie in de motor).
(Eenheid: ms, maximaal instelbereik: 0 ... 2000000) 

Axis AXIS_REF Deze ingang legt vast op welke motoras de acties van het functieblok 
worden uitgevoerd.

Uitgang Type Betekenis

InVelocity BOOL Deze uitgang geeft weer of de motoras met het toerentalsetpoint 
draait.
• TRUE: de motoras draait met het toerental dat met de ingang 

Velocity is vastgelegd.
• FALSE: de motoras wordt versneld om het toerentalsetpoint te 

bereiken.

Active BOOL Deze uitgang geeft weer of de motoras wordt versneld om het 
nominaal toerental te bereiken.
• TRUE: de motoras wordt versneld of afgeremd.
• FALSE: de motoras wordt niet versneld of afgeremd.

Command 
Aborted

BOOL Deze uitgang geeft weer of de opdracht van het functieblok is afge-
broken.
• TRUE: de opdracht van het functieblok is afgebroken.
• FALSE: de opdracht van het functieblok is niet afgebroken.

Error BOOL Deze uitgang geeft weer of in het functieblok een fout is opgetreden.
• TRUE: in het functieblok is een fout opgetreden.
• FALSE: in het functieblok is geen fout opgetreden.

ErrorID DWORD Deze uitgang geeft de foutcode van de opgetreden fout aan 
(Æ blz. 68).

Axis AXIS_REF Deze uitgang geeft de asreferentie aan.
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4.5.2 Functieblok MC_StopSensorless_MDX

Omschrijving Het functieblok MC_StopSensorless_MDX remt de actuele draaibeweging van de
motoras af met de integrator die in de applicatieregelaar is ingesteld. 

Toepassing Het functieblok MC_StopSensorless_MDX is alleen toepasbaar op motorassen zonder
encoder.

Afbreking De rembeweging die door het functieblok MC_StopSensorless_MDX wordt geactiveerd,
wordt door:
• de status "Regelaarblokkering"
• of de status "Geen vrijgave"
• of de status "Veilige stop"
afgebroken. Als een van deze statuswaarden optreedt, wordt de rembeweging van de
motoras met de grootst mogelijke remwerking voortgezet.

Invloed De rembeweging wordt uitgevoerd met de stopintegrator die in parameter P136 van de
applicatieregelaar is ingesteld.
De inbedrijfstellingswizard helpt u bij het instellen van deze parameters.

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

Opmerking:
Zolang de ingang Execute is ingesteld op TRUE, houdt de PLCopenState van de
motoras de status Stopping. Bijgevolg is een bewegingsopdracht voor een volgende
beweging niet mogelijk. 
Om de PLCopenState Stopping te kunnen verlaten, moet de ingang Execute van het
functieblok in ten minste één oproep van het functieblok worden gereset op FALSE.

Opmerking:
Motorassen zonder encoders kunnen in de status toerentalregeling alleen met snel-
heden boven het minimumtoerental (aandrijfparameter P301, echter niet onder 15 rpm)
worden bestuurd. In tegenstelling tot het gebruik van het functieblok MC_AxisStop_
MDX sluit het functieblok MC_StopSensorless_MDX kort voor stilstand van de motoras
de motorrem zodat de motoras tot aan stilstand wordt afgeremd. Bovendien schakelt de
applicatieregelaar over naar de status "Geen vrijgave".
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Ingangen Het functieblok MC_StopSensorless_MDX beschikt over de volgende ingangen:

Uitgangen Het functieblok MC_StopSensorless_MDX beschikt over de volgende uitgangen:

Opmerking:
Als bij de ingang Execute van een instance van het functieblok MC_MoveVelocity
Sensorless_MDX een opgaande flank optreedt, wordt de opdracht van het functieblok
MC_StopSensorless_MDX afgebroken wanneer de ingang Execute van het functieblok
MC_StopSensorless_MDX niet meer is ingesteld op TRUE.
Dit verschil in gedrag van de functieblokken MC_Stop_MDX en MC_AxisStop_MDX
voor motorassen met encoders heeft de volgende reden: 
Bij motorassen zonder encoders moet u bij het remmen tot aan stilstand het functieblok
MC_StopSensorless_MDX gebruiken. Bij motorassen met encoders kunt u hiervoor ook
het functieblok MC_MoveVelocity_MDX gebruiken. 
Bij motorassen zonder encoders moet echter net zoals bij motorassen met encoders
tijdens een geregelde toerentalwijziging vloeiend van toerental 0 naar een ander
toerental kunnen worden overgeschakeld.

Ingang Type Betekenis

Execute BOOL Deze ingang dient voor het starten van het remproces van de 
motoras.
Als bij deze ingang een opgaande flank optreedt, start het functieblok 
het remproces van de motoras. 

Axis AXIS_REF Deze ingang legt vast op welke motoras de acties van het functieblok 
worden uitgevoerd.

Uitgang Type Betekenis

Done BOOL Deze uitgang geeft weer of het remproces van de motoras is beëin-
digd.
• TRUE: het remproces van de motoras is beëindigd. De motoras 

draait niet (status van de motoras: "Geen vrijgave").
• FALSE: het remproces van de motoras is niet beëindigd.

Active BOOL Deze uitgang geeft weer of de motoras draait.
• TRUE: de motoras draait.
• FALSE: de motoras draait niet.

Error BOOL Deze uitgang geeft weer of in het functieblok een fout is opgetreden.
• TRUE: in het functieblok is een fout opgetreden.
• FALSE: in het functieblok is geen fout opgetreden.

ErrorID DWORD Deze uitgang geeft de foutcode van de opgetreden fout aan 
(Æ blz. 68).

Axis AXIS_REF Deze uitgang geeft de asreferentie aan.
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4.6 Directory MDX_InverterParameters
In de directory MDX_InverterParameters zijn de functieblokken samengevat die
voor het schrijven en lezen van de parameters van de applicatieregelaar MOVIDRIVE®

vereist zijn.

4.6.1 Functieblok MC_ReadParameter_MDX

Omschrijving Het functieblok MC_ReadParameter_MDX dient voor het inlezen van de parameters
(indices) van de applicatieregelaar in de besturing MOVI-PLC®.

Toepassing Het functieblok MC_ReadParameter_MDX is toepasbaar op alle motorassen.

Ingangen Het functieblok MC_ReadParameter_MDX beschikt over de volgende ingangen:

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

Ingang Type Betekenis

Execute BOOL Deze ingang dient voor het starten van de leesprocedure van de para-
meter.
Als bij deze ingang een opgaande flank optreedt, start het functieblok 
de overdracht van de parameter van de applicatieregelaar naar de 
besturing MOVI-PLC®. 

Index UINT Deze ingang legt vast welke parameter van de applicatieregelaar naar 
de besturing MOVI-PLC® wordt verzonden. De shell van de software 
MOVITOOLS®-MotionStudio geeft het indexnummer van de para-
meter weer als u de cursor op het corresponderende parameterveld 
plaatst en op CTRL + F1 drukt.

Axis AXIS_REF Deze ingang legt vast op welke motoras de acties van het functieblok 
worden uitgevoerd.
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Uitgangen Het functieblok MC_ReadParameter_MDX beschikt over de volgende uitgangen:

Uitgang Type Betekenis

Done BOOL Deze uitgang geeft weer of de parameter met succes is verzonden.
• TRUE: de waarde van de parameter bij de uitgang Data is geldig.
• FALSE: de parameter is niet verzonden.

Busy BOOL Deze uitgang geeft weer of de parameter momenteel wordt 
verzonden.
• TRUE: de parameter wordt momenteel verzonden.
• FALSE: de parameter wordt momenteel niet verzonden.

Error BOOL Deze uitgang geeft weer of in het functieblok een fout is opgetreden.
• TRUE: tijdens de overdracht van de parameter is een fout opge-

treden.
• FALSE: er is geen fout opgetreden.

ErrorID DWORD Deze uitgang geeft de foutcode van de opgetreden fout aan 
(Æ blz. 68).

Data DINT Deze uitgang bevat de verzonden waarde van de parameter.

Axis AXIS_REF Deze uitgang geeft de asreferentie aan.
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4.6.2 Functieblok MC_WriteParameter_MDX

Omschrijving Het functieblok MC_WriteParameter_MDX dient voor het verzenden van de parameters
(indices) van de besturing MOVI-PLC® naar de applicatieregelaar.

Toepassing Het functieblok MC_WriteParameter_MDX is toepasbaar op alle motorassen.

Ingangen Het functieblok MC_WriteParameter_MDX beschikt over de volgende ingangen:

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

Let op!
Als u enkele parameters wijzigt waarvoor bepaalde instellingen vereist zijn voor de fout-
loze aansturing van de applicatieregelaar door de besturing MOVI-PLC®, kan dit resul-
teren in onverwachte bedrijfstoestanden. Gebruik dit functieblok daarom alleen na
overleg met SEW-EURODRIVE of in combinatie met een geschikte test van de
gewenste functionaliteit bij corresponderende beveiliging van mens en machine.

Ingang Type Betekenis

Execute BOOL Deze ingang dient voor het starten van de overdracht van de para-
meter.
Als bij deze ingang een opgaande flank optreedt, start het functieblok 
de overdracht van de parameter van de besturing MOVI-PLC® naar 
de applicatieregelaar. 

Index UINT Deze ingang legt vast welke parameter van de besturing MOVI-PLC® 
naar de applicatieregelaar wordt verzonden. De shell van de software 
MOVITOOLS®-MotionStudio geeft het indexnummer van de para-
meter weer als u de cursor op het corresponderende parameterveld 
plaatst en op CTRL + F1 drukt.

Data DINT Deze ingang bevat de waarde van de verzonden parameter.

NonVolatile BOOL Deze ingang legt vast of de parameter vluchtig moet worden 
verzonden.
• TRUE: de parameter wordt niet vluchtig naar de applicatierege-

laar verzonden. De waarde van de parameter blijft na het uit- en 
weer inschakelen van de applicatieregelaar behouden.

• FALSE: de parameter wordt vluchtig naar de applicatieregelaar 
verzonden. De parameter wordt na het uit- en weer inschakelen 
van de applicatieregelaar op de oorspronkelijke waarde ingesteld.

Axis AXIS_REF Deze ingang legt vast op welke motoras de acties van het functieblok 
worden uitgevoerd.
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Uitgangen Het functieblok MC_WriteParameter_MDX beschikt over de volgende uitgangen:

Uitgang Type Betekenis

Done BOOL Deze uitgang geeft weer of de parameter met succes is verzonden.
• TRUE: de parameter is succesvol van de besturing MOVI-PLC® 

naar de applicatieregelaar verzonden.
• FALSE: de parameter is niet verzonden.

Busy BOOL Deze uitgang geeft weer of de parameter momenteel wordt 
verzonden.
• TRUE: de parameter wordt momenteel verzonden.
• FALSE: de parameter wordt momenteel niet verzonden.

Error BOOL Deze uitgang geeft weer of in het functieblok een fout is opgetreden.
• TRUE: tijdens de overdracht van de parameter is een fout opge-

treden.
• FALSE: er is geen fout opgetreden.

ErrorID DWORD Deze uitgang geeft de foutcode van de opgetreden fout aan 
(Æ blz. 68).

Axis AXIS_REF Deze uitgang geeft de asreferentie aan.
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4.6.3 Functieblok MC_SetDynamics_MDX

Omschrijving Het functieblok MC_SetDynamics_MDX dient voor het wijzigen van de dynamische
parameters tijdens een opdracht van het functieblok MC_MoveAbsolute_MDX of
MC_MoveRelative_MDX. 
• De opdracht van het functieblok MC_SetDynamics_MDX mag alleen worden gestart

als de aandrijving een opdracht van de functieblokken MC_MoveAbsolute_MDX of
MC_MoveRelative_MDX uitvoert. 

• De ingangen Velocity, Acceleration en Deceleration bepalen het dynamische gedrag
van de draaibeweging.

Toepassing Het functieblok MC_SetDynamics_MDX is toepasbaar op alle motorassen.

Ingangen Het functieblok MC_SetDynamics_MDX beschikt over de volgende ingangen:

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

Ingang Type Betekenis

Execute BOOL Deze ingang start de opdracht van het functieblok.
Als bij deze ingang een opgaande flank optreedt, wijzigt het functie-
blok de dynamische parameters van de motordraaibeweging overeen-
komstig de ingangen Velocity, Acceleration en Deceleration. 

Velocity DINT Deze ingang legt het nieuwe toerentalsetpoint van de motordraai-
beweging vast. 
(Eenheid: rpm, maximaal instelbereik: –6000 ... 6000)

Acceleration DINT Deze ingang legt de nieuwe integratortijd vast voor de acceleratie 
naar een toerental dat met 3000 rpm is verhoogd (verhoging van de 
kinetische energie in de motor).
(Eenheid: ms, maximaal instelbereik: 0 ... 2000000)

Deceleration DINT Deze ingang legt de nieuwe integratortijd vast voor de vertraging naar 
een toerental dat met 3000 rpm is verlaagd (verlaging van de kineti-
sche energie in de motor).
(Eenheid: ms, maximaal instelbereik: 0 ... 2000000). 

Axis AXIS_REF Deze ingang legt vast op welke motoras de acties van het functieblok 
worden uitgevoerd.
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Uitgangen Het functieblok MC_SetDynamics_MDX beschikt over de volgende uitgangen:

Uitgang Type Betekenis

Done BOOL Deze uitgang geeft weer of de motoras met de nieuwe dynamische 
parameters Velocity, Acceleration en Deceleration draait.
• TRUE: de motoras draait met de nieuwe dynamische parameters.
• FALSE: de motoras draait met de huidige dynamische para-

meters.

Active BOOL Deze uitgang geeft weer of de nieuwe dynamische parameters naar 
de applicatieregelaar worden verzonden.
• TRUE: de nieuwe dynamische parameters worden naar de appli-

catieregelaar verzonden.
• FALSE: er worden geen nieuwe dynamische parameters naar de 

applicatieregelaar verzonden.

Error BOOL Deze uitgang geeft weer of in het functieblok een fout is opgetreden.
• TRUE: in het functieblok is een fout opgetreden.
• FALSE: in het functieblok is geen fout opgetreden.

ErrorID DWORD Deze uitgang geeft de foutcode van de opgetreden fout aan 
(Æ blz. 68).

Axis AXIS_REF Deze uitgang geeft de asreferentie aan.
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4.6.4 Functieblok MC_SetLimiter_MDX

Omschrijving Het functieblok MC_SetLimiter_MDX dient voor het verzenden van een van de volgende
parameters van de besturing MOVI-PLC® naar de applicatieregelaar (P301 tot P303
parameterset 1):
• minimumtoerental;
• maximumtoerental;
• stroomgrens;
• koppelbegrenzing.

Toepassing Het functieblok MC_SetLimiter_MDX is toepasbaar op alle motorassen.

Ingangen Het functieblok MC_SetLimiter_MDX beschikt over de volgende ingangen:

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

Ingang Type Betekenis

Execute BOOL Deze ingang start de opdracht van het functieblok.
Als bij deze ingang een opgaande flank optreedt, verzendt het functie-
blok de parameter die door de ingang Select is vastgelegd. 

Select DINT Deze ingang legt de parameters vast die het functieblok van de bestu-
ring MOVI-PLC® naar de applicatieregelaar verzendt. 
• P301_P302_SPEED_LIMIT: dit functieblok verzendt de para-

meters Minimumtoerental en Maximumtoerental. 
(Eenheid: rpm, maximaal instelbereik: 0 ... 6100)

• P303_CURRENT_LIMIT: dit functieblok verzendt de parameter 
Stroomgrens.
(Eenheid: % IN, maximaal instelbereik: 0 ... 150 % (BGO 200%))

• P304_TORQUE_LIMIT: dit functieblok verzendt de parameter 
Koppelbegrenzing.
(Eenheid: % IN, maximaal instelbereik: 0 ...150 (BGO 200%))

• P920_SW_LIMIT_SWITCH_CW: dit functieblok verzendt de para-
meter Software-eindschakelaar RECHTS.
(Eenheid: incrementen, maximaal instelbereik: –(231–1) ... 
(231–1))

• P921_SW_LIMIT_SWITCH_CCW: dit functieblok verzendt de 
parameter Software-eindschakelaar LINKS.
(Eenheid: incrementen, maximaal instelbereik: –(231–1) ... 
(231–1))

MaxLimit DINT Deze ingang legt de waarde van de verzonden parameter vast.
Als de ingang Select is ingesteld op P301_302_SPEED_LIMIT, 
legt deze ingang de waarde voor de parameter P302 vast.
(Eenheid en maximaal instelbereik Æ zie ingang Select)

MinLimit DINT Deze ingang wordt alleen gebruikt als ingang Select is ingesteld op 
P301_302_SPEED_LIMIT. In dit geval wordt de waarde voor para-
meter P301 vastgelegd.
(Eenheid: rpm, maximaal instelbereik: 0 ... 6100)

Axis AXIS_REF Deze ingang legt vast op welke motoras de acties van het functieblok 
worden uitgevoerd.
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Uitgangen Het functieblok MC_SetLimiter_MDX beschikt over de volgende uitgangen:

Uitgang Type Betekenis

Done BOOL Deze uitgang geeft weer of de parameter met succes is verzonden.
• TRUE: de parameter is succesvol van de besturing MOVI-PLC® 

naar de applicatieregelaar verzonden.
• FALSE: de parameter is niet verzonden.

Busy BOOL Deze uitgang geeft weer of de parameter momenteel wordt 
verzonden.
• TRUE: de parameter wordt momenteel verzonden.
• FALSE: de parameter wordt momenteel niet verzonden.

Error BOOL Deze uitgang geeft weer of in het functieblok een fout is opgetreden.
• TRUE: tijdens de overdracht van de parameter is een fout opge-

treden.
• FALSE: er is geen fout opgetreden.

ErrorID DWORD Deze uitgang geeft de foutcode van de opgetreden fout aan 
(Æ blz. 68).

Axis AXIS_REF Deze uitgang geeft de asreferentie aan.
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4.6.5 Functieblok MC_SetJerk_MDX

Omschrijving Het functieblok MC_SetJerk_MDX dient voor het activeren van de rukbegrenzing voor
positioneringsfunctieblokken. Het functieblok MC_SetJerk_MDX verzendt de ruktijd
naar de applicatieregelaar. 
Tijdens het uitvoeren van de bewegingsopdracht kunt u de ruktijd van de applicatie-
regelaar niet wijzigen. 

Toepassing Het functieblok MC_SetJerk_MDX is alleen toepasbaar op motorassen met encoder.

Voorwaarden Voor het uitvoeren van het functieblok MC_SetJerk_MDX moet aan de motoras de
PLCopenState (uitgangssignaal van functieblok MC_ConnectAxis_MDX) Standstill zijn
toegewezen. 

Ingangen Het functieblok MC_SetJerk_MDX beschikt over de volgende ingangen:

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

Ingang Type Betekenis

Execute BOOL Deze ingang dient voor het starten van de overdracht van de ruktijd.
Als bij deze ingang een opgaande flank optreedt, start het functieblok 
de overdracht van de ruktijd van de besturing MOVI-PLC® naar de 
applicatieregelaar. 

JerkTime DINT Deze ingang legt de ruktijd vast.
(Eenheid: ms, maximaal instelbereik: 0,  5 ... 2000)
Opmerking:
De positioneringsbeweging wordt ten opzichte van een positionerings-
beweging met lineaire integrator verlengd met de ruktijd.

Axis AXIS_REF Deze ingang legt vast op welke motoras de acties van het functieblok 
worden uitgevoerd.
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Uitgangen Het functieblok MC_SetJerk_MDX beschikt over de volgende uitgangen:

Uitgang Type Betekenis

Done BOOL Deze uitgang geeft weer of de ruktijd met succes is verzonden.
• TRUE: de ruktijd is succesvol van de besturing MOVI-PLC® naar 

de applicatieregelaar verzonden.
• FALSE: de ruktijd is niet verzonden.

Busy BOOL Deze uitgang geeft weer of de ruktijd wordt verzonden.
• TRUE: de ruktijd wordt momenteel verzonden.
• FALSE: de ruktijd wordt momenteel niet verzonden.

Error BOOL Deze uitgang geeft weer of in het functieblok een fout is opgetreden.
• TRUE: tijdens de overdracht van de ruktijd is een fout opgetreden.
• FALSE: er is geen fout opgetreden.

ErrorID DWORD Deze uitgang geeft de foutcode van de opgetreden fout aan 
(Æ blz. 68).

Axis AXIS_REF Deze uitgang geeft de asreferentie aan.

Opmerking:
Het functieblok MC_SetJerk_MDX schakelt de integratorvorm van de applicatieregelaar
om van een lineaire integrator naar een rukbegrensde integrator. Als een toerental-
geregelde bewegingsopdracht wordt uitgevoerd, gebruikt de applicatieregelaar automa-
tisch een lineaire integrator. Wanneer de applicatieregelaar vervolgens een positione-
ringsopdracht uitvoert, wordt hiervoor automatisch weer de rukbegrensde integrator
gebruikt.
Als u de ingang JerkTime op 0 instelt, schakelt het functieblok MC_SetJerk_MDX de
integratorvorm weer terug naar de lineaire integrator.
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4.6.6 Functieblok MC_SetHomeParameters_MDX

Omschrijving Het functieblok MC_SetHomeParameters_MDX dient voor het instellen van parameters
die voor een referentiecyclus van de motoras vereist zijn. Het functieblok MC_SetHome
Parameters_MDX verzendt de parameters die voor referentiecyclus vereist zijn, van de
besturing MOVI-PLC® naar de applicatieregelaar. 
Nadere informatie over de parameters van de referentiecyclus en de typen referentie-
cyclussen vindt u in de online help van de software MOVITOOLS®-MotionStudio.

Toepassing Het functieblok MC_SetHomeParameters_MDX is alleen toepasbaar op motorassen
met encoder.

Ingangen Het functieblok MC_SetHomeParameters_MDX beschikt over de volgende ingangen:

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

Ingang Type Betekenis

Execute BOOL Deze ingang dient voor het starten van de overdracht van de para-
meters.
Als bij deze ingang een opgaande flank optreedt, start het functieblok 
de overdracht van de parameters van de besturing MOVI-PLC® naar 
de applicatieregelaar. 

RefSpeed1 DINT Deze ingang legt het referentietoerental 1 vast.

RefSpeed2 DINT Deze ingang legt het referentietoerental 2 vast.

RefType DINT Deze ingang legt het type referentiecyclus (0 ...8) vast. 

ZeroPulse BOOL Deze ingang geeft weer of de motoras bij de referentiecyclus aan de 
nulimpuls wordt gerefereerd.
• TRUE: de motoras wordt bij de referentiecyclus aan de nulimpuls 

gerefereerd.
• FALSE: de motoras wordt bij de referentiecyclus niet aan de 

nulimpuls gerefereerd.

Axis AXIS_REF Deze ingang legt vast op welke motoras de acties van het functieblok 
worden uitgevoerd.
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Uitgangen Het functieblok MC_SetHomeParameters_MDX beschikt over de volgende uitgangen:

Uitgang Type Betekenis

Done BOOL Deze uitgang geeft weer of alle parameters met succes zijn 
verzonden.
• TRUE: alle parameters zijn succesvol van de besturing MOVI-

PLC® naar de applicatieregelaar verzonden.
• FALSE: de parameters zijn niet verzonden.

Busy BOOL Deze uitgang geeft weer of de parameters worden verzonden.
• TRUE: de parameters worden momenteel verzonden.
• FALSE: de parameters worden momenteel niet verzonden.

Error BOOL Deze uitgang geeft weer of in het functieblok een fout is opgetreden.
• TRUE: tijdens de overdracht van de parameters is een fout opge-

treden.
• FALSE: er is geen fout opgetreden.

ErrorID DWORD Deze uitgang geeft de foutcode van de opgetreden fout aan 
(Æ blz. 68).

Axis AXIS_REF Deze uitgang geeft de asreferentie aan.
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4.7 Directory MDX_Supplements
4.7.1 Functieblok MC_TouchProbe1_MDX

Omschrijving Het functieblok MC_TouchProbe1_MDX bestuurt maximaal twee touchprobe-interrup-
troutines. 
• Het functieblok kopieert de interruptroutines in de IPOS®-code van de aangesloten

applicatieregelaar. De applicatieregelaar initialiseert in totaal drie acyclische zend-
objecten (stuurwoord 2, TouchProbe1-positie, TouchProbe2-positie).

• Als het ingangssignaal Enable van het functieblok op TRUE wordt ingesteld, stelt het
functieblok een ontvangstobject in. Als het functieblok de touchprobe-gebeurtenis
vaststelt, wordt de actuele positie van de applicatieregelaar ingelezen.

TouchProbe-
routine

1. Oproep van het functieblok
• Het functieblok MC_TouchProbe1_MDX wordt opgeroepen als het ingangs-

signaal Enable wordt ingesteld op TRUE.
• De applicatieregelaar initialiseert de IPOS®-status automatisch en start een

touchprobe-interruptroutine
(flankwisseling en touchprobe-keuze).

2. Wachten op een touchprobe-gebeurtenis
• Het functieblok MC_TouchProbe1_MDX stelt de uitgang Enabled op TRUE in.

3. De touchprobe-gebeurtenis is opgetreden.
• De applicatieregelaar meldt aan de besturing MOVI-PLC® het optreden van de

touchprobe-gebeurtenis.
(CtrlWord2, TouchProbe1 -> bit 0, TouchProbe2 -> bit 1)

• Het functieblok MC_TouchProbe1_MDX leest de touchprobe-positie van het
geselecteerde encodersysteem in.

• Het functieblok MC_TouchProbe1_MDX verhoogt de waarde van de uitgang
Counter met één.

• Het functieblok MC_TouchProbe1_MDX stelt de uitgang EdgeDetected op TRUE
in.

• De bewaking van de touchprobe-ingang wordt opnieuw gestart.
4. TouchProbe-gebeurtenis evalueren

• Het functieblok MC_TouchProbe1_MDX verzendt de touchprobe-posities naar
de uitgangen TouchProbePos_X14 tot en met TouchProbePos_X62.

• De uitgang EdgeDetected wordt door het functieblok gereset op FALSE.
• Het functieblok activeert de touchprobe-interruptroutine.

Toepassing Het functieblok MC_TouchProbe1_MDX is toepasbaar op alle motorassen.

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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Ingangen Het functieblok MC_TouchProbe1_MDX beschikt over de volgende ingangen:

Uitgangen Het functieblok MC_TouchProbe1_MDX beschikt over de volgende uitgangen:

Ingang Type Betekenis

Enable BOOL Deze ingang dient voor het activeren van het functieblok 
MC_TouchProbe1_MDX. Het functieblok wordt alleen uitgevoerd als 
de ingang Enable is ingesteld op TRUE. De waarden van de andere 
ingangen worden alleen ingelezen als bij de ingang Enable een 
opgaande flank optreedt.

TouchProbe 
Source

MC_TP_ 
SOURCE
_MDX

Deze ingang legt het encodersysteem vast. De instelling gebeurt 
onafhankelijk van de instelling in de besturingsconfiguratie.
• X15: een motorencoder meet de positie.
• X14: een externe encoder meet de positie.
• SSI: een absolute encoder meet de positie (DIP11B).

Edge MC_TP_ 
EDGE_MDX

Deze ingang legt de flankevaluatie van de touchprobe-ingang vast:
• EN: beide flanken
• EN_HI: opgaande flank
• EN_LO: neergaande flank

PresetCounter DINT Deze ingang legt de initiële waarde van de uitgang Counter vast.

Axis AXIS_REF Deze ingang legt vast op welke motoras de acties van het functieblok 
worden uitgevoerd.

Uitgang Type Betekenis

EdgeDetected BOOL Deze uitgang geeft weer of een touchprobe-interruptgebeurtenis heeft 
plaatsgevonden.
• TRUE: er heeft een touchprobe-gebeurtenis plaatsgevonden.
• FALSE: deze uitgang wordt automatisch na elke besturingscyclus 

ingesteld op FALSE.

Enabled BOOL Deze uitgang geeft weer of het functieblok actief is.
• TRUE: de ingang Enable is ingesteld op TRUE.
• FALSE: de ingang Enable is ingesteld op FALSE.

Error BOOL Deze uitgang geeft weer of in het functieblok een fout is opgetreden.
• TRUE: in het functieblok is een fout opgetreden.
• FALSE: in het functieblok is geen fout opgetreden.

ErrorID DWORD Deze uitgang geeft de foutcode van de opgetreden fout aan 
(Æ blz. 68).

TouchProbePos DINT Deze uitgang geeft de touchprobe-positie van het geselecteerde 
encodersysteem weer.

Counter DINT Deze uitgang geeft het aantal touchprobe-interruptgebeurtenissen 
weer.
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4.7.2 Functieblok MC_TouchProbe2_MDX

Omschrijving Het functieblok MC_TouchProbe2_MDX bestuurt maximaal twee touchprobe-interrupt-
routines. 
• Het functieblok kopieert de interruptroutines in de IPOS®-code van de aangesloten

applicatieregelaar. De applicatieregelaar initialiseert in totaal drie acyclische zend-
objecten (besturingswoord 2, TouchProbe1-positie, TouchProbe2-positie).

• Als het ingangssignaal Enable van het functieblok op TRUE wordt ingesteld, stelt het
functieblok een ontvangstobject in. Als het functieblok de touchprobe-gebeurtenis
vaststelt, wordt de actuele positie van de applicatieregelaar ingelezen.

TouchProbe-
routine

1. Oproep van het functieblok
• Het functieblok MC_TouchProbe2_MDX wordt opgeroepen als het ingangs-

signaal Enable wordt ingesteld op TRUE.
• De applicatieregelaar initialiseert de IPOS®-status automatisch en start een

touchprobe-interruptroutine
(flankwisseling en touchprobe-keuze).

2. Wachten op een touchprobe-gebeurtenis
• Het functieblok MC_TouchProbe2_MDX stelt de uitgang Enabled op TRUE in.

3. De touchprobe-gebeurtenis is opgetreden.
• De applicatieregelaar meldt aan de besturing MOVI-PLC® het optreden van de

touchprobe-gebeurtenis.
(CtrlWord2, TouchProbe2 -> bit 0, TouchProbe2 -> bit 1)

• Het functieblok MC_TouchProbe2_MDX leest de touchprobe-positie van het
geselecteerde encodersysteem in.

• Het functieblok MC_TouchProbe2_MDX verhoogt de waarde van de uitgang
Counter met één.

• Het functieblok MC_TouchProbe2_MDX stelt de uitgang EdgeDetected op TRUE
in.

• De bewaking van de touchprobe-ingang wordt opnieuw gestart.
4. TouchProbe-gebeurtenis evalueren

• Het functieblok MC_TouchProbe2_MDX verzendt de touchprobe-posities naar
de uitgangen TouchProbePos_X14 tot en met TouchProbePos_X62.

• De uitgang EdgeDetected wordt door het functieblok gereset op FALSE.
• Het functieblok activeert de touchprobe-interruptroutine.

Toepassing Het functieblok MC_TouchProbe2_MDX is toepasbaar op alle motorassen.

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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Ingangen Het functieblok MC_TouchProbe2_MDX beschikt over de volgende ingangen:

Uitgangen Het functieblok MC_TouchProbe2_MDX beschikt over de volgende uitgangen:

Ingang Type Betekenis

Enable BOOL Deze ingang dient voor het activeren van het functieblok 
MC_TouchProbe2_MDX. Het functieblok wordt alleen uitgevoerd als 
de ingang Enable is ingesteld op TRUE. De waarden van de andere 
ingangen worden alleen ingelezen als bij de ingang Enable een 
opgaande flank optreedt.

TouchProbe 
Source

MC_TP_ 
SOURCE
_MDX

Deze ingang legt het encodersysteem vast. De instelling gebeurt 
onafhankelijk van de instelling in de besturingsconfiguratie.
• X15: een motorencoder meet de positie.
• X14: een externe encoder meet de positie.
• SSI: een absolute encoder meet de positie (DIP11B).

Edge MC_TP_ 
EDGE_MDX

Deze ingang legt de flankevaluatie van de touchprobe-ingang vast:
• EN: beide flanken
• EN_HI: opgaande flank
• EN_LO: neergaande flank

PresetCounter DINT Deze ingang legt de initiële waarde van de uitgang Counter vast.

Axis AXIS_REF Deze ingang legt vast op welke motoras de acties van het functieblok 
worden uitgevoerd.

Uitgang Type Betekenis

EdgeDetected BOOL Deze uitgang geeft weer of een touchprobe-interruptgebeurtenis heeft 
plaatsgevonden.
• TRUE: er heeft een touchprobe-gebeurtenis plaatsgevonden.
• FALSE: deze uitgang wordt automatisch na elke besturingscyclus 

ingesteld op FALSE.

Enabled BOOL Deze uitgang geeft weer of het functieblok actief is.
• TRUE: de ingang Enable is ingesteld op TRUE.
• FALSE: de ingang Enable is ingesteld op FALSE.

Error BOOL Deze uitgang geeft weer of in het functieblok een fout is opgetreden.
• TRUE: in het functieblok is een fout opgetreden.
• FALSE: in het functieblok is geen fout opgetreden.

ErrorID DWORD Deze uitgang geeft de foutcode van de opgetreden fout aan 
(Æ blz. 68).

TouchProbePos DINT Deze uitgang geeft de touchprobe-positie van het geselecteerde 
encodersysteem weer.

Counter DINT Deze uitgang geeft het aantal touchprobe-interruptgebeurtenissen 
weer.
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4.7.3 Functieblok MC_ReadActualPosition_MDX

Omschrijving Het functieblok MC_ReadActualPosition_MDX dient voor het inlezen van de actuele
positie van de motoras die door het gebruikte encodersysteem wordt gemeten. Het
gebruikte encodersysteem wordt in de besturingsconfiguratie bij de moduleparameters
van de applicatieregelaar vastgelegd.

Toepassing Het functieblok MC_ReadActualPosition_MDX is toepasbaar op alle motorassen. Bij
motorassen zonder encoders mag de waarde van de verzonden actuele positie niet
worden gebruikt als op ingang X15 geen motorencoder is aangesloten en als encoder
in de besturingsconfiguratie X15 is ingesteld.

Ingangen Het functieblok MC_ReadActualPosition_MDX beschikt over de volgende ingangen:

Uitgangen Het functieblok MC_ReadActualPosition_MDX beschikt over de volgende uitgangen:

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

Ingang Type Betekenis

Enable BOOL Deze ingang dient voor het activeren van het functieblok. De opdracht 
van het functieblok wordt alleen uitgevoerd als deze ingang is inge-
steld op TRUE. 

Axis AXIS_REF Deze ingang legt vast op welke motoras de acties van het functieblok 
worden uitgevoerd.

Uitgang Type Betekenis

Done BOOL Deze uitgang geeft weer of de motoraspositie met succes is 
verzonden.
• TRUE: de waarde van de motoraspositie bij de uitgang Position is 

geldig.
• FALSE: de motoraspositie is niet verzonden.

Error BOOL Deze uitgang geeft weer of in het functieblok een fout is opgetreden.
• TRUE: tijdens de overdracht van de motoraspositie is een fout 

opgetreden.
• FALSE: er is geen fout opgetreden.

ErrorID DWORD Deze uitgang geeft de foutcode van de opgetreden fout aan 
(Æ blz. 68).

Position DINT Deze uitgang bevat de verzonden motoraspositie.

Axis AXIS_REF Deze uitgang geeft de asreferentie aan.
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4.7.4 Functieblok MC_ReadAxisError_MDX

Omschrijving Het functieblok MC_ReadAxisError_MDX dient voor het inlezen van de actuele fout-
codes van de motoras van de applicatieregelaar naar de besturing MOVI-PLC®.

Toepassing Het functieblok MC_ReadAxisError_MDX is toepasbaar op alle motorassen.

Ingangen Het functieblok MC_ReadAxisError_MDX beschikt over de volgende ingangen:

Uitgangen Het functieblok MC_ReadAxisError_MDX beschikt over de volgende uitgangen:

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

Ingang Type Betekenis

Enable BOOL Deze ingang dient voor het activeren van het functieblok. De opdracht 
van het functieblok wordt alleen uitgevoerd als deze ingang is inge-
steld op TRUE. 

Axis AXIS_REF Deze ingang legt vast op welke motoras de acties van het functieblok 
worden uitgevoerd.

Uitgang Type Betekenis

Done BOOL Deze uitgang geeft weer of de foutcode met succes is verzonden.
• TRUE: de waarde van de foutcode van de uitgang is geldig.
• FALSE: de foutcode is niet verzonden.

Error BOOL Deze uitgang geeft weer of in het functieblok een fout is opgetreden.
• TRUE: tijdens de overdracht van de foutcode is een fout opge-

treden.
• FALSE: er is geen fout opgetreden.

ErrorID DWORD Deze uitgang geeft de foutcode van de opgetreden fout aan 
(Æ blz. 68).

AxisError BOOL Deze uitgang geeft weer of de applicatieregelaar een fout heeft 
herkend.
• TRUE: de applicatieregelaar heeft een fout herkend.
• FALSE: er is geen fout opgetreden.

AxisErrorCode WORD Deze uitgang bevat de verzonden foutcode.

Axis AXIS_REF Deze uitgang geeft de asreferentie aan.
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4.7.5 Functieblok MC_ReadStatus_MDX

Omschrijving Het functieblok MC_ReadStatus_MDX dient voor het inlezen van de PLCopen-status
van de motoras van de applicatieregelaar naar de besturing MOVI-PLC®.

Toepassing Het functieblok MC_ReadStatus_MDX is toepasbaar op alle motorassen.

Ingangen Het functieblok MC_ReadStatus_MDX beschikt over de volgende ingangen:

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

Ingang Type Betekenis

Enable BOOL Deze ingang dient voor het activeren van het functieblok. De opdracht 
van het functieblok wordt alleen uitgevoerd als deze ingang is inge-
steld op TRUE. 

Axis AXIS_REF Deze ingang legt vast op welke motoras de acties van het functieblok 
worden uitgevoerd.
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Uitgangen Het functieblok MC_ReadStatus_MDX beschikt over de volgende uitgangen:

Uitgang Type Betekenis

Done BOOL Deze uitgang geeft weer of de PLCopen-status is verzonden.
• TRUE: de PLCopen-status is verzonden.
• FALSE: de PLCopen-status is niet verzonden.

Error BOOL Deze uitgang geeft weer of in het functieblok een fout is opgetreden.
• TRUE: tijdens de overdracht van de PLCopen-status is een fout 

opgetreden.
• FALSE: er is geen fout opgetreden.

ErrorID DWORD Deze uitgang geeft de foutcode van de opgetreden fout aan 
(Æ blz. 68).

Errorstop BOOL Deze uitgang geeft weer of de PLCopen-status van de applicatie-
regelaar is ingesteld op Errorstop.
• TRUE: de PLCopen-status is ingesteld op Errorstop.
• FALSE: de PLCopen-status is niet ingesteld op Errorstop.

Stopping BOOL Deze uitgang geeft weer of de PLCopen-status van de applicatie-
regelaar is ingesteld op Stopping.
• TRUE: de PLCopen-status is ingesteld op Stopping.
• FALSE: de PLCopen-status is niet ingesteld op Stopping.

StandStill BOOL Deze uitgang geeft weer of de PLCopen-status van de applicatie-
regelaar is ingesteld op StandStill.
• TRUE: de PLCopen-status is ingesteld op StandStill.
• FALSE: de PLCopen-status is niet ingesteld op StandStill.

Discrete Motion BOOL Deze uitgang geeft weer of de PLCopen-status van de applicatie-
regelaar is ingesteld op DiscreteMotion.
• TRUE: de PLCopen-status is ingesteld op DiscreteMotion.
• FALSE: de PLCopen-status is niet ingesteld op DiscreteMotion.

Continuous 
Motion

BOOL Deze uitgang geeft weer of de PLCopen-status van de applicatie-
regelaar is ingesteld op ContinuousMotion.
• TRUE: de PLCopen-status is ingesteld op ContinuousMotion.
• FALSE: de PLCopen-status is niet ingesteld op Continuous 

Motion.

Synchronized 
Motion

BOOL Deze uitgang geeft weer of de PLCopen-status van de applicatier-
egelaar is ingesteld op SynchronizedMotion.
• TRUE: de PLCopen-status is ingesteld op SynchronizedMotion.
• FALSE: de PLCopen-status is niet ingesteld op Synchronized 

Motion.

Homing BOOL Deze uitgang geeft weer of de PLCopen-status van de applicatie-
regelaar is ingesteld op Homing.
• TRUE: de PLCopen-status is ingesteld op Homing.
• FALSE: de PLCopen-status is niet ingesteld op Homing.

Interpolation BOOL Deze uitgang geeft weer of de PLCopen-status van de applicatie-
regelaar is ingesteld op Interpolation.
• TRUE: de PLCopen-status is ingesteld op Interpolation.
• FALSE: de PLCopen-status is niet ingesteld op Interpolation.

Axis AXIS_REF Deze uitgang geeft de asreferentie aan.
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4.8 Foutidentificatie
De volgende tabel toont de foutcode, de foutaanduiding en de beschrijving van de
fouten die bij de uitgang ErrorID van de functieblokken kunnen optreden.

Fout-
code

Foutaanduiding Foutbeschrijving

Algemene IEC-foutcodes

FA0001h E_IEC_GENERAL_MAX_NUMBER_OF_AXIS Maximaal aantal aansluitbare assen overschreden

FA0002h E_IEC_GENERAL_INTERNAL_ERROR Fout bij de initialisatie van een MOVI-PLC®-interface

FA0003h E_IEC_GENERAL_COM_NOT_READY COM-interface is niet gereed

FA0004h E_IEC_GENERAL_INVALID_COM_NODE COM-interface is niet geldig

FA0005h E_IEC_GENERAL_INVALID_COM_ADR COM-adres is niet geldig

FA0006h E_IEC_GENERAL_INVALID_TECHNOLOGIE_OPTION Voor de gevraagde functie is een applicatieregelaar 
MOVIDRIVE® in de technologie-uitvoering vereist.

FA0070h E_IEC_PARAMETER_VALUE_OUT_OF_RANGE Waarde voor de parametertoegang ligt buiten het toege-
stane waardenbereik.

FA0071h E_IEC_PARAMETER_INVALID_SELECTION Ongeldige selectie van ingang bij functieblok

FA0072h E_IEC_PARAMETER_INVALID_SERVICE Ongeldige service

MPLCMotion_MDX-foutcodes

FB0030h E_MDX_CONNECTAXIS_NO_INVERTER_CONNECTED Bij de CAN-bus is geen applicatieregelaar MOVIDRIVE® 
MDX herkend. CAN-verbinding testen! 

FB0031h E_MDX_CONNECTAXIS_CAN_ID_ERROR Benodigde CAN-ID is bezet

FB0032h E_MDX_CONNECTAXIS_CYCLIC_COMMUNICATION Cyclische communicatie tussen de besturing MOVI-PLC® 
en de applicatieregelaar MOVIDRIVE® is onderbroken.

FB0033h E_MDX_CONNECTAXIS_IPOS_DOWNLOAD_ERROR Fout tijdens het downloaden van IPOS®

FB0034h E_MDX_CONNECTAXIS_WRONG_DEVICE_CONNECTED Verkeerd apparaat aangesloten. Besturingsconfiguratie 
controleren!

FB0035h E_MDX_CONNECTAXIS_SIMULATION_NOT_AVAILABLE Functie kan in de simulatiemodus niet worden uitgevoerd.

FB0060h E_MDX_POWER_INVERTER_NOT_READY Applicatieregelaar MOVIDRIVE® MDX heeft de status 
"24V-bedrijf" of "Veilige stop". Inschakelen is niet mogelijk!

FB0061h E_MDX_POWER_INVERTER_FAULT_STATE Applicatieregelaar MOVIDRIVE® MDX heeft een fout-
status. Inschakelen is niet mogelijk!

FB0070h E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_DATA_PROFIL Motion-functieblok mag vanuit de actuele PLCopen-status 
niet worden uitgevoerd.

FB0071h E_MDX_MOTIONBLOCK_LOG_ADR_NOT_INITIALIZED Motion-functieblok is opgeroepen voordat 
MC_ConnectAxis_MDX een logisch adres (AXIS_REF) 
heeft gegenereerd.

FB0072h E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_LOG_ADR Motion-functieblok is met ongeldig logisch adres 
(AXIS_REF) opgeroepen. 

FB0073h E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_STATE Motion-functieblok mag vanuit de actuele PLCopen-status 
niet worden uitgevoerd.

FB0074h E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_OPERATING_MODE Motion-functieblok kan in de bedrijfssoort van regelaar 
MOVIDRIVE® MDX niet worden uitgevoerd.

FB0075h E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_INVERTER_STATUS Motion-functieblok kan in de actuele status van regelaar 
MOVIDRIVE® MDX niet worden uitgevoerd.

FB0076h E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_VELOCITY Toerental ligt buiten het waardenbereik.

FB0090h E_MDX_PARAMCHANNEL_SEND_BUFFER_OVERFLOW Buffer voor parameterkanaal is vol.

FB0091h E_MDX_PARAMCHANNEL_WRITEPARAMETER_BUSY Parametertoegang terwijl het parameterkanaal nog bezet 
is

FB0092h E_MDX_PARAMCHANNEL_READPARAMETER_BUSY Parametertoegang terwijl het parameterkanaal nog bezet 
is
B
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FC0001h E_WAGO_TIME_OUT_SBUS_INIT Interne time-out tijdens SBUS-initialisatie

FC0002h E_WAGO_TIME_OUT_WAGO_INIT Time-out tijdens initialisatie van de WAGO-module

FC0003h E_WAGO_NO_CONNECTION_DURING_INIT_SEQ Afbreking van de verbinding met de WAGO-module 
tijdens de initialisatie

FC0004h E_WAGO_WATCH_DOG_ERROR Watchdog-fout. Communicatie met WAGO-module is 
onderbroken.

MPLCSystem-foutcodes (uittreksel)

CC0070h E_NO_MATCH_FOR_PARAMSET Voor de as is geen invoer in de besturingsconfiguratie 
aanwezig.

F2000Ah E_MVLINK_CAN MOVILINK®-fout.
Mogelijke oorzaak: waarde buiten het waardenbereik.

F20002h E_MVLINK_RS485 MOVILINK®-fout.
Mogelijke oorzaak: waarde buiten het waardenbereik.

Fout-
code

Foutaanduiding Foutbeschrijving
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5 Programmeervoorbeelden
In dit hoofdstuk wordt de programmering beschreven van verschillende toepassingen
met gebruik van de in dit handboek beschreven functieblokken aan de hand van
concrete voorbeelden.
Bovendien biedt dit hoofdstuk een introductie tot de basisfunctionaliteit van de bestu-
ringsconfiguratie, het bibliotheekbeheer en de FUP Editor van de software MOVI-
TOOLS®-MotionStudio.
Nadere informatie vindt u in de online help van de software MOVITOOLS®-
MotionStudio.

5.1 Voorwaarden
Om de gemaakte programma's met een motoras te kunnen testen, moet aan de
volgende voorwaarden zijn voldaan:
• De besturing MOVI-PLC® en een applicatieregelaar MOVIDRIVE® MDX60B/61B

met aangesloten motor1) zijn overeenkomstig de aanwijzingen in de corresponde-
rende handboeken geïnstalleerd.

• Tussen de CAN 1-aansluiting van de besturing MOVI-PLC® en de CAN 1-aansluiting
van de applicatieregelaar MOVIDRIVE® MDX60B/61B is een systeembusverbinding
overeenkomstig de corresponderende handboeken op de juiste wijze geïnstal-
leerd2).

• De engineering-pc is overeenkomstig de aanwijzingen in de corresponderende
handboeken op de juiste wijze op de besturing MOVI-PLC® aangesloten. De inter-
face van de engineering-pc is overeenkomstig geconfigureerd.

• De inbedrijfstelling van de applicatieregelaar MOVIDRIVE® MDX60/B61B voor de
aansturing door een MOVI-PLC®-besturing is met behulp van de inbedrijfstellings-
wizard uitgevoerd (Æ paragraaf 3.3, blz. 10).

1) Voor het positioneren is een motor met encoder vereist.
2) Als de besturing MOVI-PLC® via de achterwandbussteker met de applicatieregelaar communiceert, is de

systeembusverbinding via de CAN 1-aansluiting niet vereist. 
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5.2 Positioneren van een motoras

Taakbeschrijving Als bij een digitale ingang van de aangesloten applicatieregelaar MOVIDRIVE®

MDX60B/61B een opgaande flank van 24V DC-spanning optreedt, moet de aange-
sloten motoras tien omwentelingen naar rechts draaien en worden gepositioneerd.
De aandrijving wordt volledig door gebruik van digitale ingangen bediend. De besturing
MOVI-PLC® evalueert de ingangen van de applicatieregelaar en stuurt de positionering
van de motoras.

Deeltaken Het programmeervoorbeeld is onderverdeeld in de volgende deeltaken:
1. Een nieuw project aanmaken
2. De besturingsconfiguratie instellen 
3. De vereiste bibliotheken installeren
4. De communicatie met de motoras programmeren
5. Het in-/uitschakelen van de applicatieregelaar programmeren
6. Het positioneren van de motoras programmeren
7. Het project naar de besturing MOVI-PLC® verzenden
8. Het programma testen
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Stap 1 Nieuw project aanmaken
1. Schakel de engineering-pc en de besturing MOVI-PLC® 1) in.
2. Start de PLC-Editor van de software MOVITOOLS®-MotionStudio volgens de

aanwijzingen in hoofdstuk "Start MOVITOOLS®-MotionStudio" in het handboek van
MOVI-PLC®.

3. Maak een nieuw project aan door op [File] / [New] te klikken.
4. Selecteer in het dialoogvenster [Target Settings] de configuratie van uw MOVI-PLC®

in dit programmeervoorbeeld bijv. [MOVIPLC basic DHP11B] en klik op [OK].

5. Wijzig voor dit voorbeeld in het dialoogvenster [New POU] de naam van het functie-
blok "PLC_PRG" niet. De besturing MOVI-PLC® voert de bouwsteen met de naam
"PLC_PRG" na de programmastart (in stap 8 van dit voorbeeld) automatisch uit.

6. Selecteer in het veld [Type of POU] de optie [Program].
7. Klik in het veld [Language of the POU]) op de optie [FBD] en bevestig dit door op [OK]

te klikken.
8. Sla het project op door op [File] / [Save] te klikken en de gewenste naam van het

project op te geven. Sla regelmatig op nadat u wijzigingen hebt aangebracht en sla
op nadat u het maken van het programma hebt voltooid.

1) De besturing MOVI-PLC® moet overeenkomstig de uitvoering van spanning worden voorzien of de appli-
catieregelaar waarop de hardware van de besturing MOVI-PLC® is aangesloten, moet worden ingescha-
keld.
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Stap 2 Besturingsconfiguratie instellen
Stel de besturingsconfiguratie zo in dat u de interfaces van de besturing MOVI-PLC®

kunt gebruiken om randapparatuur aan te sluiten en om communicatie met overige
apparaten zoals regelaars, I/O-modules of een overkoepelende besturing mogelijk te
maken.

1. Selecteer hiertoe het venster [Resources] door op de tab met deze naam te klikken
[1].

2. Activeer [PLC Configuration] door te dubbelklikken [2].
3. Stel in het menu [Extras] de [Standard configuration] eenmalig in. Antwoord beves-

tigend op de vraag of u de huidige configuratie wilt verwijderen en wilt vervangen
door de standaardconfiguratie [3].

4. Open de configuratiestructuur door te klikken op het [+]-symbool voor [MOVI-PLC
basic DHP11B] en [Communication] [4].

5. Activeer de CAN 1-interface van de besturing MOVI-PLC® door met de rechtermuis-
knop op het element [Can 1 disabled] te klikken en in het contextmenu [Replace
element]) / [Can 1 enabled] te selecteren [5].

6. Configureer de applicatieregelaar MOVIDRIVE® MDX60B/61B met de CAN 1-inter-
face door met de rechtermuisknop op het element [Can-1 enabled] te klikken en in
het contextmenu [Append Subelement] en [MOVIDRIVE MDX B] te selecteren.
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7. Selecteer het element [MOVIDRIVE MDX B] en geef in het venster [Module para-
meters] het S-busadres op dat bij de inbedrijfstelling van de applicatieregelaar is
geselecteerd [1].

8. In het besturingsprogramma kunt u de in-/uitgangen gebruiken door direct het adres
met de syntaxis "%I" / "%Q" op te geven. 
Het is echter eenvoudiger om de volgende symbolische aanduidingen te gebruiken:
klik op het [+]-symbool voor [MOVIDRIVE MDX B] en [Inputs]. Klik op het correspon-
derende veld [AT] in de configuratiestructuur en voer de gewenste naam in. In dit
voorbeeld zijn dit voor de digitale ingangen van de applicatieregelaar de symbolische
aanduiding [DI_MDX1] resp. voor de aparte in-/uitgangen de symbolische aandui-
dingen [Power_MDX1] en [Move_MDX1] [2].
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Stap 3 Bibliotheken installeren
Om de functieblokken van de bibliotheek MPLCMotion_MDX.lib te kunnen gebruiken,
voegt u de bibliotheek [MPLCMotion_MDX.lib] aan de hand van de volgende beschrij-
ving toe aan de reeds aanwezige bibliotheken.

1. Activeer [Library Manager] door te dubbelklikken [1].
2. Klik met de rechtermuisknop in het bibliotheekveld en selecteer de menuoptie

[Additional Library] [2].
3. Selecteer de bibliotheek [MPLCMotion_MDX.lib] en klik op [Open].
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Stap 4 De communicatie met de motoras programmeren
Voor het opbouwen en het uitvoeren van de communicatie tussen de besturing MOVI-
PLC® en de applicatieregelaar voegt u als volgt een kopie van het functieblok
MC_ConnectAxis_MDX in.

1. Selecteer hiertoe het venster [POUs] door op deze tab te klikken [1]. 
2. Open de editor van de bouwsteen [PLC_PRG(PRG)] door te dubbelklikken [2].
3. Voeg een nieuw functieblok in door in het eerste netwerk eerst op het vakje naast het

vraagteken [???] te klikken en vervolgens op de knop [ ] te klikken [3].

4. Markeer de tekst "AND" in het functieblok dat u hebt toegevoegd.
5. Druk op de toets <F2>. Het dialoogvenster [Help Manager] wordt geopend. 
6. Selecteer links in het dialoogvenster [Standard Function Blocks] [1].
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7. Selecteer rechts in het dialoogvenster het functieblok [MC_ConnectAxis_MDX (FB)]
in de directory [MDX_Main] van de bibliotheek [MPLCMotion_MDX]. Klik op [OK]
[2].

8. Klik op het ingevoegde functieblok MC_ConnectAxis_MDX en vervolgens op het
vraagteken "???" boven het functieblok [1]. 

9. Voer de instancenaam (bijv. "ConnectAxis_1") van het functieblok in [2] en druk op
<ENTER>. Bevestig het dialoogvenster [Declare Variable] door op [OK] te klikken.

10.Geef bij de ingangen van het functieblok de volgende waarden op door op het vraag-
teken "???" links naast de ingang te klikken, de waarde in te voeren en op <ENTER>
te drukken:
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SBUS_Address SBUS 1-adres dat ingesteld bij de inbedrijfstelling van de applicatieregelaar
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Stap 5 Het in-/uitschakelen van de applicatieregelaar programmeren
Voeg een functieblok in waarmee de applicatieregelaar MOVIDRIVE® MDX60B/61B
wordt in- en uitgeschakeld. Inschakelen is alleen mogelijk als eerst het functieblok
MC_ConnectAxis_MDX voor deze as met succes is uitgevoerd. Bovendien mag de
applicatieregelaar alleen zijn ingeschakeld als de digitale ingang DI01 van de applica-
tieregelaar van 24V DC-spanning is voorzien. Daarom worden de corresponderende
signalen met de bouwsteen "AND" aan elkaar gekoppeld.

1. Klik hiervoor op de lijn van de uitgang Done van het functieblok MC_Connect
Axis_MDX. 

2. Voeg het nieuwe functieblok "AND" in door op de knop < > te klikken.
3. Voeg bij de tweede ingang van het nieuwe functieblok "AND" de waarde in die bij de

digitale ingang DI01 van de applicatieregelaar is ingelezen. Voer hiervoor de symbo-
lische naam in (in dit voorbeeld "MDX1_DI.1" of direct "Power_MDX1") die u in de
besturingsconfiguratie hebt geselecteerd.

4. Voeg het functieblok MC_Power_MDX in door direct rechts naast het functieblok
"AND" en vervolgens op de knop [ ] te klikken. Converteer het ingevoegde func-
tieblok "AND" volgens de in stap 4 beschreven handelwijze naar een functieblok
MC_Power_MDX. Geef het functieblok bijv. de instancenaam "Power_1".

5. Geef bij de ingang PowerOffMode de constante "CTRL_INHIBIT" op.
6. Geef bij de ingang Axis de asreferentie "ConnectAxis_1.Axis" op die door de bouw-

steeninstance ConnectAxis_1 wordt uitgegeven. Klik hiertoe op het veld "???" voor
de ingang Axis en geef "ConnectAxis_1." op. Selecteer de invoer [Axis] in het
dialoogvenster die automatisch na het invoeren van de punt verschijnt. Druk op de
<ENTER>-toets om de ingevoerde data te bevestigen.
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Stap 6 Het positioneren van een motoras programmeren
Voeg een functieblok MC_MoveRelative_MDX in dat een relatieve positioneerbeweging
van de motoras bestuurt. In dit voorbeeld moet de motoras bij elke opgaande flank van
24V DC-spanning bij de digitale ingang DI02 van de applicatieregelaar tien omwente-
lingen (=10 x 4096 incrementen van de encoder) met de wijzers van de klok mee maken.
Tijdens de constante beweging moet de motoras met een snelheid van 1000 rpm
draaien.

1. Klik met de rechtermuisknop in een vrij gebied van het netwerk [0001] en selecteer
in het contextmenu dat verschijnt [Network (after)].

2. Voeg volgens de in stap 4 beschreven handelwijze in het nieuwe netwerk [0002] een
functieblok MC_MoveRelative_MDX in en geef dit een instancenaam (bijv.
"MoveRelative_1"). Het functieblok MC_MoveRelative_MDX vindt u in de directory
[MDX_SingleAxis] van de bibliotheek [MPLCMotion_MDX] onder [Standard Func-
tion Blocks].

3. Geef bij de ingangen van het functieblok de volgende waarden op:

4. De bewegingsopdracht is alleen uitvoerbaar als het functieblok MC_Power_MDX
eerder met succes is uitgevoerd. Voer daarom bij de ingang Execute van het func-
tieblok MC_MoveRelative_MDX het resultaat in van een "AND"-koppeling tussen de
Status-uitgang van het functieblok MC_Power_MDX en de digitale ingang waarmee
de beweging wordt gestart. 
Klik hiertoe op de lijn voor de ingang Execute. Voeg het nieuwe functieblok "AND" in
door op de knop [ ] te klikken. Wijs de ingangen van het functieblok "AND" zoals
vereist toe (zie bovenstaande afbeelding).

5. Als u het project wilt omzetten, selecteert u [Project] ./ [Rebuild all]. Bij foutloze
programmering geeft het meldingsvenster "0 Error(s), 0 Warnings(s)" aan.
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Deceleration 500
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Stap 7 Het project naar de besturing MOVI-PLC® verzenden
Klik op de menuoptie [Online] / [Communication Parameters].
Stel in het dialoogvenster dat verschijnt de communicatieparameters overeenkomstig
het gebruikte communicatiekanaal in. Deze stap is maar eenmaal vereist.
Klik vervolgens op de menuoptie [Online] / [Login]. 
Antwoord in het dialoogvenster dat verschijnt bevestigend op de vraag of een
programma moet worden geladen.

Stap 8 Het programma testen
In de laatste stap voert u het programma uit doordat u de gebruikte digitale ingangen
zoals vereist inschakelt.

Schakel de applicatieregelaar MOVIDRIVE® MDX60B/61B in als dit niet al in stap 1 bij
het inschakelen van de besturing MOVI-PLC® is gebeurd.
Start de besturing MOVI-PLC® door op de menuoptie [Online] / [Run] te klikken.
Schakel de applicatieregelaar in door eerst ingang DI00 "/ Controller Inhibit" en vervol-
gens ingang DI01 (Enable van functieblok MC_Power_MDX) van 24V DC-spanning te
voorzien.
Start de positioneerbeweging van de motoras door ingang DI02 van de applicatie-
regelaar van 24V DC-spanning te voorzien.

De programmering was succesvol als de motoras met elke opgaande flank van de 24V
DC-spanning bij ingang DI02 met tien omwentelingen in positieve richting draait.

Meer details over het gedrag van de besturing MOVI-PLC® en de applicatieregelaar
MOVIDRIVE® in dit voorbeeld vindt u in de volgende paragraaf "Traceringsregistratie".

Waarschuwing:
Afhankelijk van de klemmenbezetting, de applicatieregelaarstatus en het besturingspro-
gramma kan de motoras na het starten van de besturing MOVI-PLC® direct bewegen.
Houd voldoende afstand van alle bewegende delen om ongelukken te voorkomen!
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Als bij de ingang Execute van het functieblok MC_MoveRelative_MDX een opgaande
flank van het signaal Move_MDX1 optreedt, gaat de motoras bewegen om de doel-
positie te bereiken [1]. De uitgang Active geeft dit weer indien deze is ingesteld op TRUE. 
Na succesvolle positionering wordt de uitgang Active door het functieblok weer gereset
op FALSE en wordt de uitgang Done ingesteld op TRUE [2]. In dit voorbeeld is de
uitgang Done alleen tijdens een besturingscyclus ingesteld op TRUE omdat het
ingangssignaal Execute al voor het afsluiten van de positionering is gereset op FALSE.
Vanwege de aansluitende opgaande flank bij de ingang Execute start de motoras
opnieuw een positioneerbeweging [3]. 
De volgende opgaande flank bij ingang Execute treedt echter al op voor het afsluiten
van de positionering. Een volgende positionering, die uitgaat van de actuele positie van
de motoras op het tijdstip van de laatste opgaande flank bij de ingang Execute, gaat
zonder onderbreking verder [4]. De motoras wordt dus niet tot stilstand afgeremd maar
start direct de volgende beweging.
Na het afsluiten van de positionering wordt de uitgang Active door het functieblok weer
gereset op FALSE. Het uitgangssignaal Done blijft in dit geval echter ook na het
afsluiten van de positionering ingesteld op TRUE omdat het ingangssignaal Execute
nog niet is gereset op FALSE [5].
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5.3 Toerentalregeling van een motoras met encoder
Taakbeschrijving Als bij een digitale ingang van de aangestuurde applicatieregelaar MOVIDRIVE®

MDX60B/61B een opgaande flank van 24V DC-spanning optreedt, moet de aange-
sloten motoras een toerentalgeregelde beweging starten. Met behulp van een andere
digitale ingang moet het toerental van de motoras tussen twee waarden kunnen scha-
kelen. Voor het starten van een rembeweging met behulp van MC_Stop_MDX of
MC_AxisStop_MDX moeten twee ingangen worden gebruikt.
De aandrijving wordt volledig door gebruik van digitale ingangen bediend. De besturing
MOVI-PLC® evalueert de ingangen van de applicatieregelaar en stuurt de toerental-
regeling van de motoras.

Programmering Ongewijzigde stappen
Programmeer de stappen 1, 3-5 en 7 zoals beschreven in het voorgaande program-
meervoorbeeld "Positioneren van een motoras".

Stap 2 Besturingsconfiguratie aanmaken

Wijs in de besturingsconfiguratie naast de aanduidingen [Power_MDX1] en
[Move_MDX1] ook de aanduidingen
• [RapidSpeed_MDX1]
• [AxisStop_MDX1]
• [Stop_MDX1]
toe aan de digitale ingangen van de applicatieregelaar MOVIDRIVE® MDX60B/61B
volgens de afbeelding [1].
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Stap 6 De toerentalregeling programmeren

1. Maak volgens de beschreven handelwijze in het voorgaande programmeervoor-
beeld het programma dat in de afbeelding wordt weergegeven. 

2. Om de waardetoewijzing van de variabele Speed aan de variabele Speed_old te
programmeren, klikt u na het invoegen van het netwerk [0004] eerst op het vakje
naast het vraagteken "???" en vervolgens op de knop [ ] [1]. 
Vervang het vraagteken "???" door de naam van de variabele.
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Stap 8 Het programma testen
Voer het programma uit door de gebruikte digitale ingangen overeenkomstig in te scha-
kelen.

Schakel de applicatieregelaar MOVIDRIVE® MDX60B/61B in als dit niet al in stap 1 bij
het inschakelen van de besturing MOVI-PLC® is gebeurd.
Start de besturing MOVI-PLC® door op de menuoptie [Online] / [Run] te klikken.
Schakel de applicatieregelaar in door eerst ingang DI00 "/ Controller Inhibit" en vervol-
gens ingang DI01 (Enable van functieblok MC_Power_MDX) van 24V DC-spanning te
voorzien.
Start de toerentalregeling van de motoras door ingang DI02 van de applicatieregelaar
van 24V DC-spanning te voorzien.

De programmering was succesvol als 
• de motoras met een opgaande flank van de 24V DC-spanning bij ingang DI02 begint

te draaien,
• het toerental van de motoras tussen 500 rpm en 1000 rpm schakelt als wordt gewis-

seld tussen 0V en 24V DC-spanning bij ingang DI03 en
• de beweging van de motoras wordt afgeremd doordat ingang DI04 of DI05 van 24V

DC-spanning wordt voorzien.

Meer details over het gedrag van de besturing MOVI-PLC® en de applicatieregelaar
MOVIDRIVE® in dit voorbeeld vindt u in de volgende paragraaf "Traceringsregistratie".

Waarschuwing:
Afhankelijk van de klemmenbezetting, de applicatieregelaarstatus en het besturingspro-
gramma kan de motoras na het starten van de besturing MOVI-PLC® direct bewegen.
Houd voldoende afstand van alle bewegende delen om ongelukken te voorkomen!
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Als bij de ingang Execute van het functieblok MC_MoveVelocity_MDX een opgaande
flank optreedt, start de motoras de toerentalregeling [1]. Het functieblok houdt de
uitgang Active ingesteld op TRUE totdat het toerentalsetpoint is bereikt. Als het toeren-
talsetpoint wordt bereikt, wordt de uitgang Active gereset op FALSE en wordt de uitgang
InVelocity (die in het tijddiagram niet wordt weergegeven) ingesteld op TRUE .
Vanwege de opgaande flank bij de ingang Execute van het functieblok MC_AxisStop_
MDX voert de motoras een rembeweging uit met de remvertraging die bij de ingang
Deceleration van het functieblok MC_MoveVelocity_MDX is opgegeven [2]. Het functie-
blok MC_MoveVelocity_MDX geeft de afbreking van de zojuist uitgevoerde toerental-
regeling weer doordat de uitgang CommandAborted wordt ingesteld op TRUE.
Terwijl de ingang Execute van het functieblok MC_AxisStop_MDX nog is ingesteld op
TRUE, treedt er een nieuwe opgaande flank bij het functieblok MC_MoveVelocity_MDX
op. Hoewel de rembeweging al afgesloten is, begint de motoras niet te bewegen. Om
de beweging weer te starten moet eerst de status "Stopping" worden verlaten door de
ingang Execute van het functieblok MC_AxisStop_MDX weer op FALSE te resetten.
Zodra aan de voorwaarde is voldaan, start de motoras bij opgaande flank aan de ingang
Execute van het functieblok MC_MoveVelocity_MDX weer de beweging met toerental-
regeling [4]. 
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Bij de aansluitende flank aan de ingang Execute van het functieblok MC_AxisStop_
MDX wordt weer een rembeweging gestart [5]. In dit geval stelt het functieblok
MC_MoveVelocity_MDX de uitgang CommandAborted echter niet in op TRUE omdat
de ingang Execute al eerder is gereset op FALSE.
Bij het omschakelen van het signaal RapidSpeed_MDX1 van TRUE naar FALSE wordt
de ingang Execute van het functieblok MC_MoveVelocity_MDX gereset op FALSE [6].
Het resetten wordt door de vergelijkingsfunctie [EQ] in het besturingsprogramma tijdens
een besturingscyclus bewerkstelligd. De opgaande flank in de volgende besturings-
cyclus activeert de toerentalregeling met het nieuwe lagere toerentalsetpoint. Dienover-
eenkomstig draait de motoras na het omschakelen van het signaal RapidSpeed_MDX1
naar TRUE weer met het hogere van de beide nominale toerentallen [7].
De rembeweging die door een opgaande flank bij de ingang Execute van het functieblok
MC_AxisStop_MDX is gestart, kan door een opgaande flank bij de ingang Execute van
het functieblok MC_Stop_MDX worden afgebroken. Daardoor wordt een rembeweging
uitgevoerd met de remintegrator die in de parameters van de applicatieregelaar is inge-
voerd [8].
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5.4 Tipbedrijf van een motoras zonder encoder
Taakbeschrijving In dit programmeervoorbeeld moet het tipbedrijf met twee snelheden van de motoras

worden uitgevoerd. 
Hiertoe worden twee digitale ingangen van de aangestuurde applicatieregelaar
MOVIDRIVE® MDX60B/61B voor de signalen Jog positive resp. Jog negative gebruikt.
Als een van de beide digitale ingangen is voorzien van 24V DC-spanning, moet de
motoras in tipbedrijf draaien. Anders moet de aandrijving worden afgeremd. Met behulp
van nog een digitale ingang moet het toerental van de motoras tussen twee waarden
kunnen schakelen.
De aandrijving wordt volledig door gebruik van digitale ingangen bediend. De besturing
MOVI-PLC® evalueert de ingangen van de applicatieregelaar en stuurt de toerental-
regeling van de motoras.

Programmering Ongewijzigde stappen
Programmeer de stappen 1, 3, 4 en 7 zoals beschreven in het voorgaande program-
meervoorbeeld "Positioneren van een motoras" en "Toerentalregeling van een motoras
met encoder".

Stap 2 Besturingsconfiguratie aanmaken

Wijs in de besturingsconfiguratie de aanduidingen 
• [JogPlus_MDX1]
• [JogMinus_MDX1]
• [RapidSpeed_MDX1]
toe aan de digitale ingangen van de applicatieregelaar MOVIDRIVE® MDX60B/61B
volgens de afbeelding [1].

Opmerking:
Stap 5 mag u niet programmeren omdat het functieblok MC_Power_MDX voor motor-
assen zonder encoders niet wordt gebruikt.
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Stap 6 Het tipbedrijf programmeren

Maak volgens de beschreven handelwijze in de voorgaande programmeervoorbeelden
het programma aan dat in de afbeelding wordt weergegeven. 
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Stap 8 Het programma testen
Voer het programma uit door de gebruikte digitale ingangen overeenkomstig in te scha-
kelen.

Schakel de applicatieregelaar MOVIDRIVE® MDX60B/61B in als dit niet al in stap 1 bij
het inschakelen van de besturing MOVI-PLC® is gebeurd.
Start de besturing MOVI-PLC® door op de menuoptie [Online] / [Run] te klikken.
Deactiveer de regelaarblokkering door de ingang DI00 "/ Controller inhibit" van 24V DC-
spanning te voorzien.
Start het tipbedrijf van de motoras door een van beide ingangen DI01 of DI02 van de
applicatieregelaar van 24V DC-spanning te voorzien.

De programmering was succesvol als 
• de motoras bij toegepaste spanning aan ingang DI01 resp. DI02 in positieve (naar

rechts) resp. negatieve richting (naar links) draait,
• de absolute waarde van het motortoerental tussen 500 rpm en 1000 rpm schakelt als

wordt gewisseld tussen 0V en 24V DC-spanning bij ingang DI03 en
• de beweging van de motoras wordt afgeremd doordat de beide ingangen DI04 en

DI05 van 24V DC-spanning worden voorzien of door wegnemen van de spanning bij
deze beide ingangen.

Meer details over het gedrag van de besturing MOVI-PLC® en de applicatieregelaar
MOVIDRIVE® in dit voorbeeld vindt u in de volgende paragraaf "Traceringsregistratie".

Waarschuwing:
Afhankelijk van de klemmenbezetting, de applicatieregelaarstatus en het besturingspro-
gramma kan de motoras na het starten van de besturing MOVI-PLC® direct bewegen.
Houd voldoende afstand van alle bewegende delen om ongelukken te voorkomen!
Handboek – Bibliotheek MPLCMotion_MDX
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90
Tracerings-
registratie

Bij een opgaande flank van het signaal JogPlus_MDX1 start de motoras de toerental-
regeling met de snelheid die door het signaal RapidSpeed_MDX1 is vastgelegd [1].
Bij het wisselen van het signaal RapidSpeed_MDX1 van FALSE naar TRUE verhoogt
de motoras de snelheid naar de hogere van beide opgegeven waarden [3].
Als de beide signalen JogPlus_MDX1 en JogMinus_MDX1 tegelijkertijd op TRUE
worden ingesteld, resulteert de XOR-koppeling in combinatie met de negatie in het
besturingsprogramma in een opgaande flank bij de ingang Execute van het functieblok
MC_StopSensorless_MDX. De rembeweging wordt gestart [5].
Bij assen zonder encoders wordt de rembeweging afgebroken die door de opgaande
flank bij de ingang Execute van het functieblok MC_StopSensorless_MDX is geacti-
veerd. Deze afbreking wordt uitgevoerd door het oproepen van een toerentalgeregelde
beweging door de opgaande flank bij de ingang Execute van het functieblok
MC_MoveVelocitySensorless_MDX. [6]. In dit voorbeeld wordt de vereiste opgaande
flank door de XOR-koppeling in het netwerk [0005] aangemaakt zodra het signaal
JogPlus_MDX1 van TRUE naar FALSE wisselt.
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Bij het opnieuw wisselen van het signaal RapidSpeed_MDX1 van TRUE naar FALSE
wordt de motoras afgeremd tot de lagere van beide opgegeven snelheden [8].
Het resetten van de beide signalen JogPlus_MDX1 en JogMinus_MDX1 op FALSE
resulteert net als het eerder beschreven gelijktijdig instellen van de signalen op TRUE
in het starten van een rembeweging [10].
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