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1 iktig informasjon!
Håndbok1 Viktig informasjon!

Dokumentasjon � Les denne håndboken nøye før du begynner med installasjon og idriftsetting av
omformerne som styres av MOVI-PLC®-styringen.

� Denne håndboken forutsetter at du har kjennskap til MOVIDRIVE®-dokumenta-
sjonen, spesielt systemhåndboken MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

� Kryssreferanser i denne håndboken er merket med " → ". For eksempel betyr (→
kap. X.X) at det finnes mer informasjon i kapittel X.X i denne håndboken.

� Forutsetning for en feilfri drift og for eventuelle garantikrav er at dokumentasjonen
følges.

Bussystemer Generelle sikkerhetsmerknader til bussystemer:
Dette kommunikasjonssystemet tillater deg i stor utstrekning å tilpasse omformeren
MOVIDRIVE®  spesifikt til aktuell applikasjon. Som ved alle bussystemer er det fare for
en (gjelder omformeren) usynlig, ekstern endring av parametere og dermed også
omformerens reaksjon. Dette kan føre til uventet (ikke ukontrollert) systemreaksjon.

Sikkerhets-
merknader og 
advarsler

Sikkerhetsmerknader og advarsler som er oppført i denne veiledningen, skal
følges nøye!

� Denne håndboken erstatter ikke den utførlige driftsveiledningen!
� Styringen MOVI-PLC® og driftene som den styrer skal kun installeres og idrift-

settes av elektrofagfolk. Dessuten skal gyldige forskrifter om ulykkesfore-
bygging, håndboken MOVI-PLC®-styringen og driftsveiledningen
MOVIDRIVE® MDX60B/61B følges!

Elektrisk fare
Kan innebære: Livsfare eller alvorlige personskader.

Alvorlig fare 
Kan innebære: Livsfare eller alvorlige personskader.

Farlig situasjon
Kan innebære: Lette eller mindre alvorlige personskader.

Skadelig situasjon
Kan innebære: Skader på utrustning og omgivelse.

Brukertips og nyttig informasjon.
VV
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2 Innledning
Håndboken 
omfatter

Denne brukerhåndboken beskriver funksjonsmodulene til biblioteket MPLCMotion_MDX
og tilhørende applikasjon.

Beskrivelse MOVI-PLC® er en minneprogrammerbar styring i samsvar med normen IEC 61131-3.
Det som spesielt kjennetegner styringen MOVI-PLC® er for eksempel opsjonskortet
DHP11B.
Det er for eksempel mulig å bruke MOVI-PLC®-styringen som styringsenhet for en
maskinmodul. Dermed styrer MOVI-PLC®-styringen alle driftene i maskinmodulen og
avlaster den overordnede styringen (for eksempel maskin- eller anleggs-PLS). I
forbindelse med operatørpanelet DOP kan MOVI-PLC®-styringen også brukes som
styring for komplette maskiner.
Biblioteket MPLCMotion_MDX for MOVI-PLC®-styringen som beskrives i denne hånd-
boken, gjør det mulig å programmere aksebevegelsene på de tilkoblede MOVIDRIVE®

MDX60B/61B-driftene enkelt og sentralt.

Funksjoner Biblioteket MPLCMotion_MDX stiller følgende funksjoner til disposisjon for hver tilkoblet
MOVIDRIVE® MDX60B/61B-drift:
� Administrasjonsfunksjoner
� Omformerdrift (turtallsspesifikasjon) 
� Referansekjøring
� Posisjonering
� etc.
Disse funksjonene utføres desentralisert i omformerne. Biblioteket MPLCMotion_MDX
sikrer en rask kommunikasjon med omformerne. Den tillater en enkel og sentral
programmering av motoraksebevegelsene i MOVI-PLC®-styringen.

Utfyllende litteratur For å kunne bruke biblioteket MPLCMotion_MDX enkelt og effektiv, anbefaler vi at
følgende håndbøker bestilles i tillegg til denne håndboken:
� Programmeringshåndbok MOVI-PLC® 
� Håndbok Bibliotek MPLCInterface for MOVI-PLC®

� Håndbok MOVIDRIVE® MDX61B Opsjonskort MOVI-PLC® DHP11B
� Systemhåndbok MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Instruksjoner og sikkerhetsmerknader som er oppført i disse håndbøkene, skal leses og
overholdes når det arbeides på drivsystemet 
Håndbok – Bibliotek MPLCMotion_MDX Håndbok – Bibliotek MPLCMotion_MDX 
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nledning
2.1 Bruksområder
Biblioteket MPLCMotion_MDX.lib kan brukes i alle bruksområder der MOVI-PLC®-
styringen styrer en eller flere omformere sentralt.

Applikasjons-
eksempler

Typiske applikasjonseksempler for biblioteket MPLCMotion_MDX.lib er:
� Maskinmoduler
� Små maskiner
� Anleggsmoduler
� Betjeningsenheter for reoler
� Hubstasjoner

Egenskaper Biblioteket MPLCMotion_MDX.lib kjennetegnes med følgende egenskaper:
� MOVI-PLC®-styringen kan styre opptil 12 drifter ved hjelp av biblioteket

MPLCMotion_MDX.lib.
� Brukeren trenger ikke å arbeide med kommunikasjonsgrensesnitt, men betjener

MOVI-PLC®-styringen utelukkende ved bruk av bevegelses- og administrasjons-
kommandoer. Dermed kreves det ingen kunnskap om kommunikasjon med
systembussen. Brukeren trenger bare å vite hvordan omformeren skal
parametriseres (for eksempel ved idriftsetting og innstilling av systembussadressen).

� Systembussen muliggjør en rask kommunikasjon mellom MOVI-PLC®-styringen og
omformerne.

� Biblioteket MPLCMotion_MDX.lib har en rekke funksjonsmoduler. Brukeren kan
bruke disse modulene til å programmere egne applikasjoner fleksibelt og raskt.

� Med PLCopen-tilpassede kommandoer kan brukeren sette seg inn i arbeidet på kort
tid.

2.2 Oversikt over biblioteket MPLCMotion_MDX
Nødvendige 
bibliotek

Følgende bibliotek kreves for å programmere styringen MOVI-PLC® i forbindelse med
omformerne MOVIDRIVE® MDX60B/61B:
� MPLCDatatyper

� MPLCIntern

� MPLCSystem_ErrorHandling_Intern

� MPLCSystem_ConfigLibDataEx_Intern

� MPLCInterface_CAN

Disse bibliotekene legges automatisk inn i PLC-editoren til MOVITOOLS®-Motion-
Studio-programvaren når biblioteket MPLCMotion_MDX installeres.
B
In
B
In
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Innledning 2Oversikt over biblioteket MPLCMotion_MDX
Innledning
Biblioteket MPLCMotion_MDX har følgende funksjonsmoduler som er fordelt på flere
mapper avhengig av funksjon:

MDX_Main Mappe MDX_Main:
� MC_ConnectAxis_MDX
� MC_Power_MDX
� MC_Reset_MDX

MDX_SingleAxis Mappe MDX_SingleAxis:
� MC_Home_MDX
� MC_AxisStop_MDX
� MC_Stop_MDX

� Continuous-Motion-funksjonsmodul:
� MC_MoveVelocity_MDX

� Discrete-Motion-funksjonsmoduler:
� MC_MoveAbsolute_MDX
� MC_MoveAbsoluteModulo_MDX
� MC_MoveRelative_MDX

MDX_SingleAxis
Sensorless

Mappe MDX_SingleAxisSensorless:
� MC_StopSensorless_MDX

� Continuous-Motion-funksjonsmodul:
� MC_MoveVelocitySensorless_MDX

MDX_Inverter 
Parameters

Mappe MDX_InverterParameters:
� MC_ReadParameter_MDX
� MC_WriteParameter_MDX
� MC_SetDynamics_MDX
� MC_SetLimiter_MDX
� MC_SetJerk_MDX
� MC_SetHomeParameters_MDX

MDX_Supplements Mappe MDX_Supplements:
� MC_TouchProbe1_MDX
� MC_TouchProbe2_MDX
� MC_ReadActualPosition_MDX
� MC_ReadAxisError_MDX
� MC_ReadStatus_MDX

Merk!
Biblioteket MPLCMotion_MDX.lib kan brukes med alle andre bibliotek for MOVI-
PLC®-styringen samtidig.
En feilfri drift er bare sikret når alle omformerne som styres ved hjelp av funksjons-
modulene til biblioteket MPLCMotion_MDX.lib, drives på en eller flere system-CAN-
busser der ingen andre CAN-objekter (f.eks. I/O-moduler) er etablert.
Håndbok – Bibliotek MPLCMotion_MDX Håndbok – Bibliotek MPLCMotion_MDX 
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2.3 Oversikt over flere bibliotek for MOVI-PLC®-styringen 
I tillegg til biblioteket MPLCMotion_MDX er det mulig å installere en rekke andre bibliotek
i PLC-editoren til MOVITOOLS®-MotionStudio-programvaren for å forbedre styringen
av SEW-omformerne så vel som andre periferimoduler.
Oversikten nedenfor viser basisbibliotek for styring av enheter som er tilkoblet MOVI-
PLC®-styringen. I tillegg til disse bibliotekene er flere applikasjonsspesifikke bibliotek
tilgjengelige avhengig av omformertype, for eksempel for handling, elektronisk kam,
synkronløp, viklingsapplikasjoner, osv.

MPLCProcessdata

MOVI-PLC® kan 
brukes som en 
konvensjonell 
styring 

� Styring av alle 
SEW-omformere 
via prosessdata

� For bruk av 
prosessdata-
profiler, 
applikasjons-
moduler eller 
egne IPOS®-
programmer

MPLCMotion_MDX

MOVI-PLC® som 
motion controller for 
MOVIDRIVE® B

� Enkeltakse-
bevegelses-
kommandoer

� Bruk av 
MOVIDRIVE® B-
grensesnitt

MPLCMotion_MC07

MOVI-PLC® som 
motion controller for 
MOVITRAC®  07

� Turtallskommandoer
� Bruk av 

MOVITRAC® 07-
grensesnitt

MPLCMotion_MX

MOVI-PLC® som 
motion controller 
for MOVIAXIS®  

� Enkeltakse-
bevegelses-
kommandoer

� Bruk av 
MOVIAXIS® -
grensesnitt

MPLCMotion_MM

MOVI-PLC® som 
motion controller 
for MOVIMOT® 

� Turtalls-
kommandoer

� Bruk av 
MOVIMOT® -
grensesnitt

MPLCUtilities

Tilkobling av for 
eksempel 
CANopen 
I/O-moduler

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

SEW prosessdata-
moduler

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

Elementer som må installeres i styringskonfigurasjonen for PLC-editoren slik at bibliotekene kan brukes

Oversikt over omformer-/enhetsspesifikke motionbibliotek og inn-/utgangsbibliotek
O
In
O
In
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3 Prosjektering og idriftsetting
Dette kapitlet behandler forutsetninger for bruk av biblioteket MPLCMotion_MDX.lib,
og inneholder viktig informasjon om prosjektering og oppstart.

3.1 Forutsetninger
PC og 
programvare

Programmering av styringen MOVI-PLC® ved bruk av biblioteket
MPLCMotion_MDX.lib krever en engineering-PC og programvaren MOVITOOLS®-
MotionStudio. Detaljert informasjon om krav til PC og programvare er oppført i
programmeringshåndboken MOVI-PLC®.

Omformer

Standardversjonen for omformeren MOVIDRIVE® MDX60B/61B er tilstrekkelig for bruk
av continuous-motion-funksjonsmodulene (MC_MoveVelocity_MDX, MC_Move
VelocitySensorless_MDX).
For funksjonsmodulene som posisjonerer motoraksen (discrete-motion-funksjons-
moduler, MC_Home_MDX) er teknologiversjonen for omformeren MOVIDRIVE®

MDX60B/61B nødvendig.

Styringstopologi Det er mulig å koble 12 av følgende omformere på MOVI-PLC®-styringen:
� MOVIDRIVE® MDX60B/61B
� MOVITRAC® 07
� MOVIMOT®

Ta hensyn til følgende forutsetninger:
� Koble maksimum 6 omformere på system-CAN-bussen. 

� Når det kobles én til tre omformere på en system-CAN-buss: Still inn overførings-
hastigheten på system-CAN-bussen på  ≥  500 kBit/s.

� Når det kobles fire til seks omformere på en system-CAN-buss: Still inn over-
føringshastigheten på system-CAN-bussen på 1000 kBit/s.

Denne håndboken beskriver styringen av omformeren MOVIDRIVE® MDX60B/61B.
Styringen av frekvensomformeren beskrives i følgende håndbok:
� Bibliotekene MPLCMotion_MMc / MPLCMotion_MC07 for MOVI-PLC®

Merk!
MOVI-PLC®-styringen kan først brukes for styring av omformeren MOVIDRIVE®

MDX60B/61B fra fast programvareversjon 824 854 0.15 for omformerbasisenheten.
Håndbok – Bibliotek MPLCMotion_MDX Håndbok – Bibliotek MPLCMotion_MDX 
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3.2 Kommunikasjonstider
Alle MOVIDRIVE® MDX60B/61B-omformere som er tilkoblet MOVI-PLC®-styringen,
sender de aktuelle erverdiene til MOVI-PLC®-styringen.
Syklustiden for overføringen av erverdiene er avhengig av dataprofilen og av impuls-
giveren som brukes, og som er innstilt i styringskonfigurasjonen ved omformerens
modulparametere.
Ta hensyn til aktualiseringstiden for erverdiene for MOVIDRIVE® MDX60B/61B-
omformerne under prosjekteringen.
En detaljert beskrivelse av dataprofiler og tilhørende kommunikasjonstider finnes i
avsnittet Funksjonsmodul MC_ConnectAxis_MDX, fra side 20.

Omformer - 
SSI-giver

Bruk av en SSI-giver gir en tregere parametertilgang som tilsvarer en faktor på fem.
Unngå derfor bruk av en SSI-giver, og bruk en Hiperface®-giver i stedet.
Dette forholdet påvirker reakasjonstiden til MOVI-PLC®-styringen i forbindelse med
omformerne. Ta hensyn til dette forholdet under prosjekteringen.

3.3 Idriftsetting
Dette kapitlet beskriver idriftsettingen av omformeren når den skal styres via MOVI-
PLC®-styringen.

Viktig!
De tekniske egenskapene som er oppført i dette kapitlet er kun gyldige når ingen andre
CAN-bussdeltakere er aktive på system-CAN-bussen som brukes til å styre
omformeren. 
Det skal ikke kobles andre CAN-bussdeltakere på system-CAN-bussen der det er
tilkoblet omformere som styres via biblioteket MPLCMotion_MDX.lib!

Advarsel:
Omformeren må kun startes opp ved bruk av oppstartassistenten som beskrives i dette
kapitlet.
Det er ikke tillatt å endre omformerens parametere manuelt eller starte opp omformeren
direkte ved bruk av motoroppstartassistentene under første oppstart, ved senere
gjenoppstart eller optimeringer. Manuelle endringer kan føre til uforutsette
driftstilstander som kan forårsake alvorlige og sågar livstruende personskader.
K
P
K
P
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I
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For å starte oppstartassistenten [DriveStartup MOVI-PLC Mode], åpnes kontekst-
menyen for oppføringen [MDX ...] i enhetstreet for programvaren MOVITOOLS®-
MotionStudio.
Oppstartassistenten instruerer deg trinnvis gjennom idriftsettingen:
1. Laste leveringstilstanden
2. Starte opp omformeren
3. Konfigurere Shell-parametere
4. Laste ned inndataverdier
5. Lagre omformerdata
Oppstartassistenten registrerer automatisk under idriftsettingen om dette er første
oppstart eller en restart. 
For første oppstart må alle fem trinn utføres etter hverandre.
For en restart går oppstartassistenten direkte til trinn 3. Det er også mulig å klikke på
oppføringene manuelt for å starte med trinn 1 eller 2. Denne prosedyren gjør det mulig
å bruke oppstartassistenten for å forbedre dataene på et senere tidspunkt, for eksempel
for motoroppstarten.

20094AXX
Håndbok – Bibliotek MPLCMotion_MDX Håndbok – Bibliotek MPLCMotion_MDX 
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3 riftsetting
rosjektering og idriftsetting
Idriftsettingen skal kun gjennomføres ved bruk av oppstartassistenten. Gå frem på
denne måten:

20029ANO

Trinn 1 Last fabrikkinnstillingene

Leveringstilstanden lastes
Når leveringstilstanden lastes: 
� Nullstilles oppstartdataene
� Stilles alle Shell-parameterne på standardverdier 
� Slettes alle IPOS®-variablene
� Slettes eventuelt eksisterende IPOS®-programkode

↓

Start/-
diagnosemonitor

Første
oppstart

Fabrikkinnstilling
Leverings-

tilstand

Motor-
oppstart

Konfigurasjon av
SHELL-parameter

Download

Lagre data

JA

NEI
Id
P
Id
P
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Trinn 2 Idriftsetting av omformeren

Følg instruksjonene til oppstartassistenten. Detaljert informasjon om oppstart av 
motoren finnes i systemhåndboken MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

Merk!
I driftsmodusgruppene U/f og VFC kan kun funksjonsmodulene for 
MDX_SingleAxisSensorless-maoppen utføres.  En av  følgende 
driftsmodusgrupper må stilles inn for funksjonsmodulene i MDX_SingleAxis-
mappen
� VFC-n-regulering
� CFC-regulering
� SERVO-regulering
Innenfor en driftsmodusgruppe stiller styringen MOVI-PLC® automatisk inn den 
driftsmodusen som er nødvendig for continuous- eller discrete-
motionfunksjonsmoduler (se også detaljert beskrivelse side 18).

↓

Trinn 3 Konfigurere Shell-parametere

Følg instruksjonene til oppstartassistenten. Trykk [Apply proposals] for å 
akseptere standardverdiene eller endre verdiene etter ønske.

Merknader:
1. Den innstilte S-bussadressen må stemme overens med den S-bussadressen 

som brukes på funksjonsmodulen MC_ConnectAxis_MDX samt den 
adressen som er innstilt i styringskonfigurasjonen for PLC-editoren 
(modulparameter for oppføringen MOVIDRIVE MDX B). Den innstilte 
overføringshastigheten må stemme overens med overføringshastigheten 
som er stilt inn i styringskonfigurasjonen for PLC-editoren (modulparameter 
for oppføringen CAN 1/2, standardverdi 500 kbaud)

2. Styringen MOVI-PLC® kan lese inn og bruke de digitale inngangene for 
omformerbasisenheten så vel som den tilhørende opsjonen i styrings-
programmet uavhengig av parameterinnstillingen i gruppene P60x eller 
P61x. For å unngå tilleggsfunksjoner på de digitale inngangsklemmene, må 
de tilsvarende parameterne stilles på IPOS-inngang eller Ingen funksjon.
For at det skal være mulig å bruke de digitale utgangene for omformerbasis-
enheten eller den tilhørende opsjonen i styringsprogrammet for MOVI-PLC®-
styringen, må de tilsvarende parameterne i gruppene P62x eller P63x stilles 
på IPOS-utgang. Hvis disse parameterne ikke er stilt på IPOS-utgang, vil de 
digitale utgangene bli beskrevet i programmet, men de fysiske 
utgangssignalene blir ikke endret. Differansen mellom utgangsvariablene og 
det fysiske utgangssignalet vises ikke i styringsprogrammet.
Enkelte parametere har allerede ved levering den innstillingen som kreves.

↓

Trinn 4 Laste ned inndataverdier

Denne funksjonen kan brukes til å laste de relevante SHELL-brukerdataene inn i 
omformeren.

↓

Trinn 5 Lagre omformerdata

Et komplett sett omformerdata lagres i filen [*.vd0].

Viktig!
Det er ikke tillatt å endre parameterne via Shell under og etter idriftsetting. Å endre
parametere manuelt kan føre til uforutsette driftstilstander.
Håndbok – Bibliotek MPLCMotion_MDX Håndbok – Bibliotek MPLCMotion_MDX 
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Omformer -
IPOS®

Hvis drivsystemet styres ved hjelp av biblioteket MPLCMotion_MDX.lib, har brukeren
ikke tilgang til å programmere programvaren IPOS® i de tilkoblede omformerne.

3.4 Enheter og verdiområder

Enheter Funksjonsmodulene for biblioteket MPLCMotion_MDX bruker følgende enheter for inn-
og utgangssignaler:
� Posisjoner i inkrementer [incr] (4096 inkrementer tilsvarer en motorakselomdreining

på 360°) 
� Hastighet i omdreininger/minutt [o/min]
� Akselerasjoner som rampetider i millisekunder for å oppnå en hastighet [ms] som er

endret med 3000 o/min.
� Rykking som tid i millisekunder for den tiden dreiemomentet [ms] bygges opp

Verdiområder For funksjonsmodulene for biblioteket MPLCMotion_MDX er følgende maks. verdi-
områder tillatt. Hvis verdiene for inngangssignalene ligger utenfor innstillingsområdet,
sender funksjonsmodulene ut feilmeldinger. 
Omformeren tilpasser kjøreoppdragene automatisk til disse grenseverdiene avhengig
av motoren som er tilkoblet og grenseverdiene som er innstilt i omformerparameterne.
Disse grenseverdiene kan være lavere enn maksimumsverdiene som kan stilles inn på
funksjonsmodulene. Funksjonsmodulene sender i slike tilfeller ikke ut feilmeldinger. Ved
posisjoneringsoppdrag kan dette resultere i følgefeil.
� Posisjoner: -(231) ... 231 [incr]
� Hastighet for posisjoneringsoppdrag: 0 ... 6000 [o/min]
� Hastighet for turtallsregulerte kjøreoppdrag: -6000 ... 6000 [o/min]
� Akselerasjon for posisjoneringsoppdrag: 10 ... 20000 [ms]
� Akselerasjon for turtallsregulerte kjøreoppdrag: 0 ... 2000000 [ms]
� Rykking (brukes ikke for turtallsregulerte kjøreoppdrag): 5 ... 2000 [ms]
E
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4 Beskrivelse av funksjonsmodulene
Dette kapitlet beskriver funksjonene og reaksjonen på funksjonsmodulene i biblioteket
MPLCMotion_MDX.

4.1 Funksjonsmodulenes generelle reaksjon
Dette avsnittet beskriver basisfunksjonene på inn-/utgangene for funksjonsmodulene
samt andre generelle reaksjoner på MOVI-PLC®-styringen og omformerne. Konkrete
eksempler for kombinasjon og sekvenser av flere funksjonsmoduler inklusive
tidsdiagrammer er oppført i kapittel 5 Programmeringseksempler (→  fra side 70).

Inngangssignal 
Enable

Når det gjelder aktivering av funksjonsmoduler, skilles det mellom to typer moduler:
� Funksjonsmoduler som aktiveres via inngangssignalet Enable.
� Funksjonsmoduler som aktiveres via inngangssignalet Execute.

Funksjonsmoduler som aktiveres med inngangssignalet Enable, utfører typiske sykliske
aksjoner (for eksempel MC_ReadActualPosition_MDX).
� Når inngangssignalet Enable =TRUE er stilt inn, 

� er funksjonsmodulen aktiv.
� beregner funksjonsmodulen utgangssignalene på nytt i hver syklus.

� Når inngangssignalet Enable = FALSE er stilt inn,
� beregner funksjonsmodulen ikke utgangssignalene på nytt.
� vil alle utgangssignalene beholde den verdien som sist ble beregnet. (Unntak:

Done, Busy og Error stilles tilbake på FALSE.)
Derfor må verdien på utgangssignalene verifiseres ved å stille inn utgangsignalet Done
= TRUE når det gjelder gyldighet.
(Inngangen Enable for funksjonsmodulene MC_ConnectAxis_MDX avviker fra
reaksjonene som beskrives her. Beskrivelsen av denne funksjonsmodulen inneholder
detaljert informasjon om dette.)

Inngangssignal 
Execute

Funksjonsmoduler som aktiveres med inngangssignalet Execute, utfører typisk en
aksjon én gang (for eksempel MC_ReadParameter_MDX). 
En positiv flankeendring på inngangen Execute starter aksjonen.
Utgangssignalene er gyldige helt til inngangssignalet Execute stilles tilbake på FALSE
(synkende flanke). Hvis inngangssignalet Execute stilles tilbake på FALSE før aksjonen
er avsluttet, vil utgangssignalene være gyldige for minst en styringssyklus etter at
aksjonen er avsluttet.
Hvis det oppstår en stigende flanke på inngangen Execute, overtas verdiene for
inngangssignalene for aksjonen. Det har ingen virkning å endre inngangssignalene
under aksjonen. For å overta de endrede verdiene, er det nødvendig med en ny
stigende flanke på inngangen Execute.
Håndbok – Bibliotek MPLCMotion_MDX Håndbok – Bibliotek MPLCMotion_MDX 
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Utgangssignal 
Done

Funksjonsmodulen stiller utgangssignalet Done eller InVelocity på TRUE så snart
funksjonsmodulaksjonen er vellykket utført.
Enkelte funksjonsmoduler viser omformerbetingelsene "I posisjon" (discrete-motion-
oppdrag) eller "Turtall er nådd" (continuous-motion-oppdrag) på utgangssignalet Done.
Disse funksjonsmodulene kontrollerer disse betingelsene helt til det oppstår en
synkende flanke på inngangen Execute. 
Så lenge inngangssignalet Execute er stilt inn på TRUE, stiller funksjonsmodulen
utgangssignalet Done tilbake på FALSE når betingelsen "I posisjon" eller "Turtall er
nådd" ikke lenger er oppfylt. På samme måte stilles utgangssignalet Done på TRUE når
betingelsene oppfylles igjen. Når inngangssignalet Execute er stilt inn på TRUE, kan
utgangssignalet Done veksle flere ganger mellom TRUE og FALSE.

Utgangssignal 
Active

Utgangssignalet Active eksisterer bare for funksjonsmoduler som styrer en bevegelse
på motoraksen.
Funksjonsmodulen stiller utgangssignalet Active på TRUE når den motoraksen som
styres av funksjonsmodulen, roteres for å nå målet (målposisjon eller målhastighet).
Vanligvis stiller funksjonsmodulen utgangssignalet Active på TRUE så snart det oppstår
en stigende flanke på inngangen Execute.
Hvis motoraksen ikke kan rotere på grunn av klemmetilkoblingen på omformeren (for
eksempel regulatorsperre), utføres funksjonsmodulen, men utgangssignalet Active
stilles tilbake på FALSE . 
Funksjonsmodulen stiller utgangssignalet Active på TRUE når
� klemmetilkobling på omformeren gjør det mulig for motoraksen å rotere når

funksjonsmodulen utføres,
� og motoraksen beveges til den når målet.
Funksjonsmodulen stiller utgangssignalet Active tilbake på FALSE når et av
utgangssignalene Done eller InVelocity, Error eller CommandAborted stilles på TRUE.

Utgangssignal 
Busy

Dette utgangssignalet eksisterer bare for funksjonsmoduler som er nødvendig for å
utføre flere styringssykluser, men ikke styrer noen motoraksebevegelser.
Funksjonsmodulen stiller utgangssignalet Busy på TRUE helt til funksjonsmodulen er
utført.
Funksjonsmodulen stiller utgangssignalet Busy tilbake på FALSE når et av utgangs-
signalene Done eller Error stilles på TRUE.

Utgangssignal 
Command-
Aborted

Dette utgangssignalet eksisterer bare for funksjonsmoduler som styrer en bevegelse på
motoraksen.
Funksjonsmodulen stiller utgangssignalet CommandAborted på TRUE når utføringen
annulleres av 
� en annen funksjonsmodul,
� eller av en annen instans for samme funksjonsmodul,
når begge styrer den samme motoraksen.
Det vil si at det annullerte oppdraget til funksjonsmodulen ikke vil bli utført mer.
F
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Når den annullerte funksjonsmodulen stiller utgangssignalet CommandAborted på
TRUE, stiller den utgangssignalene Done eller InVelocity og Active tilbake på FALSE.
Funksjonsmodulen stiller utgangssignalet CommandAborted med en synkende flanke
på inngangssignalet Execute tilbake på FALSE.
Følgende funksjonsmoduler kan avbryte motion-funksjonsmoduler:
� MC_Stop_MDX / MC_AxisStop_MDX / MC_StopSensorless_MDX.
� MC_ConnectAxis_MDX (når MOVI-PLC®-styringen registrerer en omformerfeil, en

kommunikasjonsfeil eller 24-V-drift av omformeren i denne funksjonsmodulen).
� MC_Power_MDX ved Enable = FALSE (kun ved discrete-motion-oppdrag som

allerede har nådd målposisjonsvinduet én gang, andre funksjonsmoduler vil bare bli
avbrutt, se nedenfor).

� Discrete-motion-funksjonsmoduler kan kun avbryte discrete-motion-funksjons-
moduler.

� Continuous-motion-funksjonsmoduler kan kun avbryte continuous-motion-
funksjonsmoduler.

Funksjonsmodulen stiller utgangssignalet Done tilbake på FALSE ved annullering selv
om målet til funksjonsmodulen allerede er nådd, og den spesifiserte posisjons- eller
hastighetsvinduet til den annullerte funksjonsmodulen ikke forlates.

Utgangssignal 
Error

Hvis det oppstår en feil i MOVI-PLC®-styringen når en funksjonsmodul utføres, stiller
funksjonsmodulen utgangssignalet Error på TRUE. Den relevante feilen vises i dette
tilfellet på utgangssignalet ErrorID.
Feil i omformeren fører ikke til at utgangssignalet Error stilles inn, men registreres i
funksjonsmodulen MC_ConnectAxis_MDX og forårsaker at motion-funksjonsmodulen
annulleres.

Reaksjoner ved 
Regulatorsperre, 
Ingen frigivelse 
eller Sikker stopp

Når en eller flere av følgende betingelser oppstår, avbryter funksjonsmodulen det
momentant aktive kjøreoppdraget (discrete-motion, continuous-motion, homing) for
motoraksen:
� Regulatorsperre
� Ingen frigivelse
� Sikker stopp
Funksjonsmodulen avbryter ikke kjøreoppdraget.
Funksjonsmodulen stiller utgangssignalet Active tilbake på FALSE når det aktive kjøre-
oppdraget avbrytes. Men den stiller ikke utgangssignalet CommandAborted på TRUE.
Så snart betingelsene som er oppført ovenfor, ikke lenger er gitt, fortsetter
funksjonsmodulen kjøreoppdraget som ble avbrutt.
Et aksjonsbrudd på en motion-funksjonsmodul fører ikke til noen feil. Hvis aksjonen på
en motion-funksjonsmodul skal annulleres uten å utføre en annen funksjonsmodul, må
oppdraget for én av funksjonsmodulene MC_Stop_MDX, MC_AxisStop_MDX eller
MC_StopSensorless_MDX utføres.
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Unntak:
Referansekjøringen som er utløst av funksjonsmodulen MC_Home_MDX, annulleres
når regulatorsperren stilles inn eller når sikker stopp utløses. Samtidig stiller
funksjonsmodulen MC_Home_MDX utgangssignalet CommandAborted på TRUE. 
Når frigivelsen tas bort, avbrytes bare referansekjøringen. Etter en ny frigivelse,
fortsetter motoren referansekjøringen. 
En bremsebevegelse som er utløst av funksjonsmodulen MC_Stop_MDX,
MC_AxisStop_MDX eller MC_StopSensorless_MDX, og som avbrytes av en
Regulatorsperre, Ingen frigivelse eller Sikker stopp, vil ikke når betingelsene for
avbrytelsen er tatt bort, fortsette med den hastigheten den hadde før avbrytelsen.
Motoraksen bremses ytterligere under avbrytelsen.

Reaksjoner ved 
24-V-drift

Når den 24-V-driften aktiveres, vil funksjonsmodulen som momentant styrer motorakse-
bevegelsen, avbryte kjøreoppdraget. Funksjonsmodulen stiller utgangssignalet
CommandAborted på TRUE.

Bytte mellom
discrete-motion / 
continuous-
motion

Omformeren MOVIDRIVE® realiserer motion-funksjonsblokker av typen continuous-
motion i en av følgende driftsmodi:
� VFC+n-regulering
� CFC-regulering
� SERVO-regulering
Omformeren MOVIDRIVE® realiserer motion-funksjonsblokker av typen discret-motion
i en av følgende driftsmodi:
� VFC+n-regulering + IPOS®-posisjonering
� CFC-regulering + IPOS®-posisjonering
� SERVO-regulering + IPOS®-posisjonering
Omformeren MOVIDRIVE® tillater ikke en omkobling under kjøring (det vil si uten
regulatorsperre) i alle driftsmodi. Uansett kreves det et enhetlig forhold for alle
driftsmodi. 
Derfor er det ikke mulig å koble om når motoraksen roterer. En tilsvarende feilmelding
sendes i et slikt tilfelle til funksjonsmodulen som krever en omkobling for å kunne utføre
kjøreoppdraget.
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4.2 Statusdiagram
I samsvar med utførelsen av funksjonsmodulene i biblioteket MPLCMotion_MDX
befinner på dette tidspunktet MOVI-PLC®-styringen seg i en definert tilstand. Den
aktuelle tilstanden kan til enhver tid avleses på utgangen PLCopenState til funksjons-
modulen MC_ConnectAxis_MDX eller på utgangene til funksjonsmodulen
MC_ReadStatus_MDX. Diagrammet under viser hvilke funksjonsmoduler som kan
utføres i hvilke tilstander, og hvilke tilstandsoverganger som disse forårsaker.

1) MC_ConnectAxis_MDX.Done = FALSE når det er en kommunikasjonsfeil mellom
MOVI-PLC®-styringen og omformeren.
2) MC_ConnectAxis_MDX må hentes opp i hver styringssyklus og dermed i hver
tilstand.
3) MC_Reset_MDX kan hentes opp i hver tilstand, men virker bare i tilstanden
ERRORSTOP.
4) Forutsetning: MC_AxisStop_MDX.Execute / MC_Stop_MDX.Execute / MC_Stop
Sensorless_MDX.Execute = FALSE
5) Forutsetning: MC_StopSensorless_MDX.Execute = FALSE

20095ANO
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4.3 Mappe MDX_Main
Mappen MDX_Main omfatter funksjonsmodulene for behandlingen av kommunika-
sjonen mellom MOVI-PLC®-styringen og omformerne MOVIDRIVE® MDX60B/61B.
Dessuten omfatter denne mappen funksjonsmodulene for behandlingen av omformerne
(for eksempel frigivelse, reset).

4.3.1 Funksjonsmodul MC_ConnectAxis_MDX

Beskrivelse Funksjonsmodulen MC_ConnectAxis_MDX oppretter forbindele med den styrte
motoraksen. Den hentes syklisk frem i programmet og danner et prosessbilde av
motoraksene på stedet der den hentes frem.

Applikasjon Funksjonsmodulen MC_ConnectAxis_MDX kan brukes på alle motoraksene.
For å unngå brudd på kommunikasjonen mellom MOVI-PLC®-styringen og omformerne
MOVIDRIVE® MDX60B/61B, hentes en separat instans syklisk frem for hver motorakse. 

Innstillinger På funksjonsmodulen MC_ConnectAxis_MDX stilles det inn hvilket grensesnitt MOVI-
PLC®-styringen (systembus CAN 1/2) er tilkoblet på og hvilken systembussadresse
omformeren som styres via denne funksjonsmodulen, er tilkoblet med.

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

Merk!
Prosessinngangs- eller prosessutgangsbildet opprettes ikke på begynnelsen og enden
av styringssyklusen.
Prosessbildet for inngangene og utgangene blir i stedet opprettet når funksjonsmodulen
MC_ConnectAxis_MDX hentes frem.

Merk!
Hvis funksjonsmodulen MC_ConnectAxis_MDX ikke hentes frem i en styringsprogram-
syklus, sender omformeren meldingen kommunikasjonsfeil F46 og bytter til tilstanden
Ingen frigivelse.
M
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Forutsetninger For å opprette kommunikasjon mellom styringen MOVI-PLC® og en omformer
MOVIDRIVE® MDX60B/61B via funksjonsmodulen MC_ConnectAxis_MDX, må
følgende forutsetninger være oppfylt:
� Systembussadressen som er innstilt på funksjonsmodulen MC_ConnectAxis_MDX,

må stemme overens med adressen som er stilt inn på omformerparameterne:
� P881 for SBUS 1, kontakt X12 
� P891 for SBUS 2, DFC11B

� Overføringshastigheten som er stilt inn i styringskonfigurasjonen, må stemme
overens med den som er innstilt på omformerparameterne.
� P884 for SBUS 1, kontakt X12 
� P894 for SBUS 2, DFC11B

Bruk oppstartassistenten for å stille inn disse parameterne.

Returverdier Funksjonsmodulen MC_ConnectAxis_MDX gir brukeren en del informasjon (tabellen
Utganger inneholder mer informasjon), som for eksempel:
� Referansen for motoraksen (logisk adresse for motoraksen). Denne adressen

brukes for å gi andre funksjonsmoduler tilgang til motoraksen.
� Debuginformasjon

� Systembusstatus
� Parameterkanalkapasitet
� etc.

� Aktuell status (→  kap. 4.2, side 19)
� Omformerdata

� Omformerstatus
� Erposisjon på motoraksen
� Erhastighet på motoraksen
� etc.

Annullering Hvis det oppstår en omformerfeil, 24-V-drift eller en kommunikasjonsfeil, avbryter
motion-funksjonsmodulen som for øyeblikket styrer motoraksen, kjøreoppdraget.
Motion-funksjonsmodulen stiller utgangssignalet Active eller Done, eller eventuelt
InVelocity tilbake på FALSE. Så lenge inngangssignalet Execute er stilt inn på TRUE,
stiller motion-funksjonsmodulen CommandAborted på TRUE.

Effekt Første gang MOVI-PLC®-styringen forbindes med omformeren MOVIDRIVE® via
funksjonsmodulen MC_ConnectAxis_MDX, endres følgende parametere for
omformeren MOVIDRIVE® én gang:

Etter at disse parameterne er lastet ned, laster MOVI-PLC®-styringen et IPOS®-
program som er nødvendig for kommunikasjonen, én gang.

Parameter Forklaring Verdi som er lagt inn

P630 ... P637 Binærutganger for opsjonen DIO11B eller DIP11B IPOS®-utgangssignal

P885 Sync ID 128

P888 5 ms synkronisering På

P876 PO-data Posisjon high eller posisjon low
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Følgende parametere for omformeren MOVIDRIVE® endres hver gang nettspenningen
kobles inn eller når MOVI-PLC®-styringen omstartes under initialiseringen av
funksjonsmodulen MC_ConnectAxis_MDX (første oppkalling med Enable = TRUE ):

Innganger Funksjonsmodulen MC_ConnectAxis_MDX har følgende innganger:

Parameter Forklaring

P941 Kilde erposisjon Avhengig av dataprofil

P938 ... P939 Taskintepretersteps Prosessoptimert

Inngang Type Forklaring

Enable BOOL Denne inngangen brukes for å aktivere funksjonsmodulen. Den 
avviker fra den generelle reaksjonen på inngangen Enable i kapittel 
4.1 (fra side 15) .
� TRUE: Første gang funksjonsmodulen hentes frem med Enable = 

TRUE aktiveres funksjonsmodulen, og de aktuelle 
inngangssignalene overtas. I alle påfølgende MOVI-PLC®-
styringssykluser må funksjonsmodulen fortsatt hentes frem for å 
unngå kommunikasjonsfeil mellom MOVI-PLC®-styringen og 
omformeren MOVIDRIVE® i OperationMode NORMAL (innstilling 
i styringskonfigurasjon). Uavhengig av statusen på inngangen 
Enable, vil endringer på inngangassignalene ikke overtas mer i 
følgende sykluser.  
Funksjonsmodulen kan bare aktiveres på nytt med endrede 
inngangssignaler etter en omstart av MOVI-PLC®-styringen.

� FALSE: Funksjonsmoduloppdraget vil ikke bli utført etter en 
innkobling eller omstart av MOVI-PLC®-styringen så lenge 
inngangen Enable er stilt tilbake på FALSE . Hvis inngangen 
Enable er stilt på TRUE , har inngangen Enable ingen funksjon 
mer.

Node CAN_
NODE

Denne inngangen brukes for å stille inn CAN-bus-knutepunktet der 
omformeren er tilkoblet.
�  SBUS_NODE_1: CAN 1 (kontakt X33 ved DHP11B)
�  SBUS_NODE_2: CAN 2 (kontakt X32 ved DHP11B)

SBUS_Address UINT Denne inngangen brukes for å spesifisere systembussadressen til den 
tilkoblede omformeren.

Merk!
� For å overføre inngangssignalene Node eller SBUS_Address må det utløses en

reset på MOVI-PLC®-styringen ([PLC-Editor], menypunkt [Online] / [Reset]).
M
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Utganger Funksjonsmodulen MC_ConnectAxis_MDX har følgende utganger:

Utgang Type Forklaring

Done BOOL Denne utgangen viser om initialiseringen av funksjonsmodulen er 
fullført.
� TRUE: Funksjonsmodulen MC_ConnectAxis_MDX har fullført 

initialiseringen og opprettet kommunikasjon med omformeren.
� FALSE: Initialiseringen er ikke fullført ennå.

Error BOOL Denne utgangen viser om det er oppstått en feil.
� TRUE: Det er oppstått en feil under funksjonsmodulaksjonen.
� FALSE: Det er ikke oppstått noen feil.

ErrorID DWORD Denne utgangen viser feilkoden til den aktuelle feilen (→   side 68).

Axis AXIS_REF Denne utgangen viser aksereferansen.
Utgangssignalet må overføres til alle funksjonsmodulene som 
refereres til denne fysiske motoraksen.

DebugInfo MC_
DEBUG
INFO_MDX

Denne utgangen brukes for å lokalisere eventuelle feil i driftsmodusen 
Debug (innstilling i styringskonfigurasjonen i modulparameterne til 
omformeren).
� ParameterChannelIdleTime: Denne verdien viser tilgjengeligheten 

på parameterkanalen i %. I hver styringssyklus behandles 
maksimalt ett parametertelegram per motorakse.
0%  → Et parametertelegram i hver MOVI-PLC®-syklus.
100% → Ingen parametertelegram.

� PDOxxTransmitCount: Antall PDOxx som er sendt fra MOVI-
PLC®-styringen til omformeren MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

� PDOxxTransmitTimeStamp: Tidsstempel for PDOxx som er sendt 
fra MOVI-PLC®-styringen.

� PDOxxReceiveCount: Antall PDOxx som er sendt fra omformeren 
MOVIDRIVE® MDX60B/61B til MOVI-PLC®-styringen.

� PDOxxReceiveTimeStamp: Tidsstempel for PDOxx som er 
mottatt av MOVI-PLC®-styringen.

� NumberOfReceiveErrors: Antall feil ved mottak av data.
� NumberOfTransmitErrors: Antall feil ved sending av data.

PLCopenState MC_
PLCOPEN
STATE

Denne utgangen viser informasjon om driftstilstanden på motoraksen 
(→ kap. 4.2,  side 19).
� NotConnected: Det er ikke opprettet noen kommunikasjon mellom 

MOVI-PLC®-styringen og omformeren.
� Standstill: Målposisjonsvindu for et discrete-motion-oppdrag er 

nådd eller oppdraget til funksjonsmodulen MC_AxisStop_MDX, 
MC_Stop_MDX eller MC_StopSensorless_MDX er fullført.

� Errorstop: Det er en feil i omformeren. Motoraksen er stanset ved 
bruk av nødstopprampen. Utløs en reset for å gå ut av 
feiltilstanden.

� Stopping: Motoraksen bremses straks opp på grunn av:
� Oppdrag for funksjonsmodulen MC_AxisStop_MDX, 

MC_Stop_MDX eller MC_StopSensorless_MDX.
Eller

� Motion-funksjonsmodulen som sist var aktiv, annulleres på 
grunn av at en feil er registrert i funksjonsmodulen 
MC_ConnectAxis_MDX. 

Motoraksen befinner seg i tilstanden Stopping når:
� En bremsebevegelse allerede er fullført.

Og
� Inngangen Execute for funksjonsmodulen MC_Stop_MDX, 

MC_AxisStop_MDX eller MC_StopSensorless_MDX fortsatt 
er stilt inn på TRUE.

� ContinuousMotion: Driftsmodusen turtallsregulering er aktiv. 
Funksjonsmodulen MC_MoveVelocity_MDX eller 
MC_MoveVelocitySensorless_MDX har startet bevegelsen.

� Homing: Motoraksen utfører en referansekjøring.
� DiscreteMotion: Motoraksen utfører et posisjoneringsoppdrag.
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InverterData MC_
INVERTER
DATA_
MDX

Denne utgangen viser informasjon om driftstilstanden på motoraksen.
� Error: Det er oppstått en feil på omformeren.
� Referenced: Omformeren er referansekjørt.
� InverterStatus: Statusen på omformeren tilsvarer 

sjusegmentindikatoren på omformeren.
� FaultStatus: Feilnummer for omformeren i feiltilfelle.
� ActualPosition: Aktuell motorakse-erposisjon i omformeren. 

Giveren som brukes, stilles inn i styringskonfigurasjon. 
(Enhet: inkrementer)

� ActualModuloPosition: Aktuell modulo-erposisjon i omformeren. 
Giveren som brukes, stilles inn i styringskonfigurasjon.
(Enhet: inkrementer)

� SetpointSpeed: Motorakse-skalturtall i omformeren.
(Enhet: o/min)

� ActualSpeed: Motorakse-erturtall i omformeren.
(Enhet: o/min)

� ActualCurrent: Aktuell aktiv strøm i omformeren.
(Enhet: % IN)

� SoftwareLimitSwitchCW: Programvareendebryter CW (for 
rotasjon medurs).

� SoftwareLimitSwitchCW: Programvareendebryter CCW (for 
rotasjon moturs).

Utgang Type Forklaring
M
B
M
B
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Overføring av 
MOVIDRIVE®- 
erverdiene til 
MOVI-PLC®-
styringen 

 
Mellom MOVI-PLC®-styringen og omformeren MOVIDRIVE® MDX60B/61B overføres
det ulike sykliske og asykliske prosessdataobjekter via CAN-bussen. 
Alle tilkoblede omformere MOVIDRIVE® MDX60B/61B sender erverdier til MOVI-PLC®-
styringen.
Typen erverdier som overføres og syklustiden for overføringen av erverdiene, avhenger
av dataprofilen og giveren som brukes. Disse verdiene stilles inn i styringskonfigu-
rasjonen for modulparameterne i omformeren. 
Tabellen under inneholder MOVIDRIVE®-erverdiene som overføres og syklustiden for
overføringen av erverdiene til MOVI-PLC®-styringen.

Data profile → 1 1 2 3 3

Encoder type → X15, X14 SSI X15, X14
SSI

X15, X14 SSI

MDX-erverdier
↓

Optimized 
Refresh Time1)

↓

1) I tillegg til "Optimized Refresh Time" er det også mulig å stille inn overføringsmønster på 5 ms, 10 ms, 20
ms, 30 ms, 40 ms, 50 ms og 100 ms.

Statusord Ved endring X X X X X

MDX-innganger Ved endring X X X X X

TouchProbe-posisjon Ved endring X X X X X

Skalturtall 2 ms X - - - -

3 ms - X X - -

10 ms - - - - -

Erturtall 2 ms X - - X -

3 ms - X X - X

10 ms - - - - -

Erposisjon 2 ms X - - X -

3 ms - X X - X

10 ms - - - - -

Modulo-
erposisjon

2 ms - - - - -

3 ms - - X - -

10 ms - - - - -

Aktiv strøm 2 ms - - - X -

3 ms - - X - X

10 ms - - - - -

Analoginnganger 2 ms - - - - -

3 ms - - - - -

10 ms - - X2)

2) Hvis "Refresh Time" stilles på 5 ms, overføres analoginngangene likevel i en syklus på 10 ms.

- -
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4.3.2 Funksjonsmodul MC_Power_MDX

Beskrivelse Funksjonsmodulen MC_Power_MDX kobler en omformer
� inn (omformerstatus A eller 5 avhengig av valgt driftsmodus)
� eller ut (omformerstatus 1 eller 2 avhengig av innstilt PowerOffMode)

Applikasjon Funksjonsmodulen MC_Power_MDX kan kun brukes på motorakser med giver. 

Brudd Hvis inngangen Enable stilles tilbake på FALSE, vil funksjonsmodulen MC_Power_MDX
avbryte motion-funksjonsmodulen som for øyeblikket styrer motoraksen. Utgangs-
signalet Active til motion-funksjonsmodulen stilles tilbake på FALSE. 
Når inngangssignalet Enable for funksjonsmodulen MC_Power_MDX stilles på TRUE
igjen, fortsetter motion-funksjonsmodulen bevegelsesoppdraget som den har hatt til nå. 
Unntak: Hvis et discrete-motion-oppdrag allerede har nådd tilstanden Standstill når
inngangssignalet Enable stilles tilbake på FALSE , avbryter funksjonsmodulen discrete-
motion-oppdraget og stiller utgangssignalet CommandAborted på TRUE.

20002AXX

MC_Power_MDX

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

PowerOffMode : UINT

Status : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Enable : BOOL

Merk!
Det er ikke nødvendig å hente opp en power-funksjonsmodul for drifter uten givere.
M
B
M
B
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Innganger Funksjonsmodulen MC_Power_MDX har følgende innganger:

Utganger Funksjonsmodulen MC_Power_MDX har følgende utganger:

Inngang Type Forklaring

Enable BOOL Denne inngangen brukes for inn-/utkobling av omformeren. 
Funksjonsmodulen utføres med de aktuelle inngangsverdiene selv om 
inngangen Enable er innstilt på FALSE.
� TRUE: Hvis inngangen Enable stilles på TRUE , kobles 

omformeren inn (omformerstatus 5 eller A avhengig av innstilt 
driftsmodus). Første gang funksjonsmodulen MC_Power_MDX 
kobles inn, stilles omformeren på tilstanden Hold kontroll, så sant 
et continuous-motion-oppdrag ikke ble startet på forhånd.

� FALSE: Hvis inngangen Enable stilles tilbake på TRUE , kobles 
omformeren ut (omformerstatus 1 eller 2 avhengig av inngangen 
PowerOffMode).

PowerOffMode UINT Denne inngangen brukes til å stille inn tilstanden på omformeren når 
den kobles ut med funksjonsmodulen MC_Power_MDX.
� CTRL_INHIBIT: Omformeren går i tilstanden Regulatorsperre. 

Motoraksen bremses ved utkobling (-> InverterStatus 1).
� NO_ENABLE: Omformeren veksler til tilstanden Ingen frigivelse (-

> InverterStatus 2). Om bremsen aktiveres i InverterStatus 2 eller 
ikke, avhenger av omformerparameteren P730. 
Bremsefunksjonen er innkoblet i grunninnstilling, det vil si 
bremsen aktiveres. I InverterStatus 1 aktiveres bremsen alltid.

Denne inngangen brukes også til veksle mellom regulatorsperre og 
ingen frigivelse når omformeren er utkoblet (Enable = FALSE).

Axis AXIS_REF Denne inngangen spesifiserer hvilken motorakse 
funksjonsmodulaksjonene skal utføres på.

Utgang Type Forklaring

Status BOOL Denne utgangen viser om omformeren er inn- eller utkoblet.
� TRUE: Omformeren er innkoblet (omformertilstand 5 eller A 

avhengig av innstilt driftsmodus).
� FALSE: Omformeren er utkoblet (omformertilstand 1 eller 2 

avhengig av inngangen PowerOffMode)

Error BOOL Denne utgangen viser om det er oppstått en feil i funksjonsmodulen.
� TRUE: Det er oppstått en feil under funksjonsmodulaksjonen.
� FALSE: Det er ikke oppstått noen feil i funksjonsmodulen.

ErrorID DWORD Denne utgangen viser feilkoden til den aktuelle feilen (→   side 68).

Axis AXIS_REF Denne utgangen viser aksereferansen.
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4.3.3 Funksjonsmodul MC_Reset_MDX

Beskrivelse Funksjonsmodulen MC_Reset_MDX brukes til å kvittere feil i omformeren MOVI-
DRIVE® MDX60B/61B.
Feil som oppstår i en funksjonsmodul i biblioteket MPLCMotion_MDX, kvitteres ikke med
denne funksjonsmodulen. Disse feilene nullstilles automatisk når årsaken til feilen er
fjernet.

Applikasjon Funksjonsmodulen MC_Reset_MDX kan brukes på alle motorakser.

Innganger Funksjonsmodulen MC_Reset_MDX har følgende innganger:

Utganger Funksjonsmodulen MC_Reset_MDX følgende utganger:

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

Inngang Type Forklaring

Execute BOOL Denne inngangen brukes til å kvittere omformerfeil.
Hvis det oppstår en stigende flanke på denne inngangen, nullstiller 
funksjonsmodulen omformerfeilene. 

Axis AXIS_REF Denne inngangen fastsetter hvilken motorakse aksjonene til 
funksjonsmodulen utføres på.

Utgang Type Forklaring

Done BOOL Denne utgangen viser om reset er utført.
� TRUE: Reset er vellykket utført.
� FALSE: Reset er ikke vellykket utført.

Busy BOOL Denne utgangen viser om omformerfeilen nullstilles.
� TRUE: Funksjonsmodulen nullstiller omformerfeilen straks.
� FALSE: Funksjonsmodulen nullstiller ikke omformerfeilen straks.

Error BOOL Denne utgangen viser om det er oppstått en feil i funksjonsmodulen.
� TRUE: Det er oppstått en feil under funksjonsmodulaksjonen.
� FALSE: Det er ikke oppstått noen feil i funksjonsmodulen.

ErrorID DWORD Denne utgangen viser feilkoden til den aktuelle feilen (→   side 68).

Axis AXIS_REF Denne utgangen viser aksereferansen.
M
B
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4.4 Mappe MDX_SingleAxis
Mappen MDX_SingleAxis inneholder funksjonsmoduler som muliggjør bevegelses-
oppdrag for en motorakse med giver.

4.4.1 Funksjonsmodulen MC_MoveVelocity_MDX

Beskrivelse Funksjonsmodulen MC_MoveVelocity_MDX starter en kontinuerlig rotasjonsbevegelse
på en motorakse. 
� Inngangene Velocity, Acceleration og Deceleration bestemmer det dynamiske

rotasjonsforholdet.
� Omformeren regulerer den spesifiserte hastigheten på motoraksen via inngangs-

signalet Velocity helt til oppdraget til funksjonsmodulen MC_MoveVelocity_MDX
annulleres eller avbrytes (→  avsnitt Funksjonsmodulens generelle reaksjon, side
15).

Applikasjon Funksjonsmodulen MC_MoveVelocity_MDX kan kun brukes på motorakse med giver.

Forutsetning For å utføre funksjonsmodulen MC_MoveVelocity_MDX må motoraksen befinne seg i
PLCopenState (utgangssignal til funksjonsmodulen MC_ConnectAxis_MDX), Standstill
eller ContinuousMotion.

Innganger Funksjonsmodulen MC_MoveVelocity_MDX har følgende innganger:

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

Inngang Type Forklaring

Execute BOOL Denne inngangen starter oppdraget til funksjonsmodulen.
Hvis det oppstår en stigende flanke på denne inngangen, starter 
funksjonsmodulen turtallsreguleringen. 

Velocity DINT Denne inngangen fastsetter mål-skalturtallet på motorrotasjonen. 
(Enhet: o/min, maks. justeringsområde -6000 ...6000)

Acceleration DINT Denne inngangen fastsetter rampetiden for akselereringen på et turtall 
som er endret med 3000 o/min (økt kinetisk energi i motoren).
(Enhet: ms, maksimalt justeringsområde: 0 ... 2000000)

Deceleration DINT Denne inngangen fastsetter rampetiden for retardasjonen på et turtall 
som er endret med 3000 o/min (redusert kinetisk energi i motoren).
(Enhet: ms, maksimalt justeringsområde: 0 ... 2000000). 

Axis AXIS_REF Denne inngangen spesifiserer hvilken motorakse 
funksjonsmodulaksjonene skal utføres på.
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Utganger Funksjonsmodulen MC_MoveVelocity_MDX har følgende utganger:

Utgang Type Forklaring

InVelocity BOOL Denne utgangen viser om motoraksen roterer med mål-skalturtallet.
� TRUE: Motoraksen roterer med turtallet som er fastsatt via 

inngangen Velocity.
� FALSE: Motoraksen akselereres eller retarderes for å nå mål-

skalturtallet.

Active BOOL Denne utgangen viser om motoraksen akselereres for å nå 
skalturtallet.
� TRUE: Motoraksen akselereres eller retarderes.
� FALSE: Motoraksen akselereres eller retarderes ikke.

Command
Aborted

BOOL Denne utgangen viser om funksjonsmoduloppdraget ble annullert.
� TRUE: Funksjonsmoduloppdraget ble annullert.
� FALSE: Funksjonsmoduloppdraget ble ikke annullert.

Error BOOL Denne utgangen viser om det er oppstått en feil i funksjonsmodulen.
� TRUE: Det er oppstått en feil i funksjonsmodulen.
� FALSE: Det er ikke oppstått noen feil i funksjonsmodulen.

ErrorID DWORD Denne utgangen viser feilkoden for den aktuelle feilen (→   side 68).

Axis AXIS_REF Denne utgangen viser aksereferansen.
M
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4.4.2 Funksjonsmodul MC_MoveAbsolute_MDX

Beskrivelse Funksjonsmodulen MC_MoveAbsolute_MDX starter bevegelsen på en motorakse til en
absolutt akseposisjon. 
� Inngangene Velocity, Acceleration og Deceleration bestemmer det dynamiske

rotasjonsforholdet.
� Motoraksen blir stående i Hold kontroll i målposisjonen.

Applikasjon Funksjonsmodulen MC_MoveAbsolute_MDX kan kun brukes på motorakser med giver.

Forutsetning For å utføre funksjonsmodulen MC_MoveAbsolute_MDX må motoraksen befinne seg i
PLCopenState (utgangssignal til funksjonsmodulen MC_ConnectAxis_MDX), Standstill
eller DiscreteMotion.

Effekt Følgende parametere for omformeren MOVIDRIVE® MDX60B/61B påvirker utføringen
av funksjonsmodulen MC_MoveAbsolute_MDX direkte. 
� Med parameterne P916 rampeform og P933 rykketid defineres

posisjoneringsrampen med begrenset rykk. Bruk funksjonsmodulen
MC_SetJerk_MDX for å stille inn denne parameteren.

� Parameteren P922 posisjoneringsvindu brukes for å stille posisjonsvinduet på
målposisjonen der funksjonsmodulen stiller utgangssignalet Done på TRUE
"Målposisjonen er nådd". 

Bruk oppstartassistenten for å stille inn disse parameterne.

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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Innganger Funksjonsmodulen MC_MoveAbsolute_MDX har følgende innganger:

Utganger Funksjonsmodulen MC_MoveAbsolute_MDX har følgende utganger:

Inngang Type Forklaring

Execute BOOL Denne inngangen brukes til å starte motorakserotasjonen.
Hvis det oppstår en stigende flanke på denne inngangen, starter 
funksjonsmodulen motorakserotasjonen. 

Posisjon DINT Denne inngangen fastsetter målposisjonen på motorakserotasjonen. 
Ved dette tilsvarer 4096 inkrementer en motorakserotasjon på 360°.
(Enhet: inkrementer, maksimalt justeringsområde: -(231) ... 231 )

Velocity DINT Denne inngangen fastsetter motorturtallet under fasen med konstant 
turtall.
(Enhet: o/min, maksimalt justeringsområde: 0 ... 6000)

Acceleration DINT Denne inngangen spesifiserer rampetiden for akselereringen på et 
turtall som er økt med 3000 o/min (økt kinetisk energi i motoren).
(Enhet: ms, maksimalt justeringsområde: 10 .. 20000)

Deceleration DINT Denne inngangen fastsetter rampetiden for retardasjonen på et turtall 
som er redusert med 3000 o/min (redusert kinetisk energi i motoren).
(Enhet: ms, maksimalt justeringsområde: 10 .. 20000)

Axis AXIS_REF Denne inngangen spesifiserer hvilken motorakse 
funksjonsmodulaksjonene skal utføres på.

Utgang Type Forklaring

Done BOOL Denne utgangen viser om motorakseposisjoneringen er utført.
� TRUE: Motoraksen har utført rotasjonen. Motoraksen har nådd 

målposisjonsvinduet.
� FALSE: Motoraksen har ikke utført hele rotasjonen. Motoraksen 

har ikke nådd målposisjonsvinduet ennå.

Active BOOL Denne utgangen viser om motoraksen roterer for å oppnå 
målposisjonsvinduet.
� TRUE: Motoraksen roterer.
� FALSE: Motoraksen roterer ikke.

Command
Aborted

BOOL Denne utgangen viser om en annen funksjonsmodul har annullert 
funksjonsmoduloppdraget.
� TRUE: En annen funksjonsmodul har annullert 

funksjonsmoduloppdraget.
� FALSE: Funksjonsmoduloppdraget ble ikke annullert.

Error BOOL Denne utgangen viser om det er oppstått en feil i funksjonsmodulen.
� TRUE: Det er oppstått en feil i funksjonsmodulen.
� FALSE: Det er ikke oppstått noen feil i funksjonsmodulen.

ErrorID DWORD Denne utgangen viser feilkoden til den aktuelle feilen (→   side 68).

Axis AXIS_REF Denne utgangen viser aksereferansen.
M
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4.4.3 Funksjonsmodul MC_MoveAbsoluteModulo_MDX

Beskrivelse Funksjonsmodulen MC_MoveAbsoluteModulo_MDX starter bevegelsen på en motor-
akse til en absolutt akseposisjon. Funksjonsmodulen angir posisjonen som modulo-
posisjon. En omdreining på motoraksen på 360° tilsvarer 216. 
� Inngangene Velocity, Acceleration og Deceleration bestemmer det dynamiske

rotasjonsforholdet.
� Inngangen Mode fastsetter oppdragets strategi (kort vei, høyre, venstre).
� Inngangene Numerator, Denominator og EncoderResolution er parametere for

driften som er tilkoblet.
� Motoraksen blir stående i Hold kontroll i målposisjonen.
Mer informasjon om posisjonsangivelse og posisjonsbehandling finnes i håndboken
IPOS®.

Applikasjon Funksjonsmodulen MC_MoveAbsoluteModulo_MDX kan kun brukes på motorakser
med giver.

Forutsetning For å utføre funksjonsmodulen MC_MoveAbsoluteModulo_MDX må motoraksen
befinne seg i PLCopenState (utgangssignal til funksjonsmodulen MC_Connect
Axis_MDX), Standstill eller DiscreteMotion.

Effekt Følgende parametere for omformeren MOVIDRIVE® MDX60B/61B påvirker utføringen
av funksjonsmodulen MC_MoveAbsoluteModulo_MDX. 
� Med parameterne P916 rampeform og P933 rykketid defineres posisjonsrampen

med begrenset rykk. Bruk funksjonsmodulen MC_SetJerk_MDX for å stille inn denne
parameteren.

� Parameteren P922 posisjoneringsvindu brukes for å stille posisjonsvinduet på
målposisjonen der funksjonsmodulen stiller utgangssignalet Done på TRUE
"Målposisjonen er nådd". 

Bruk oppstartassistenten for å stille inn disse parameterne.

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

Merk!
Funksjonen CalcLCD (Calculate Least Common Denominator) er tilgjengelig i biblio-
teket MPLCUtlilities for beregning av den minste fellesnevneren på to naturlige tall.
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Innganger Funksjonsmodulen MC_MoveAbsoluteModulo_MDX har følgende innganger:

Inngang Type Forklaring

Execute BOOL Denne inngangen brukes til å starte motorakserotasjonen.
Hvis det oppstår en stigende flanke på denne inngangen, starter 
funksjonsmodulen motorakserotasjonen. 

Posisjon DINT Denne inngangen fastsetter målposisjonen på motorakserotasjonen. 
216 inkrementer tilsvarer en motorakserotasjon på 360°. 
(Enhet: Moduloinkrementer � antall hele omdreininger angis i high-
ordet, målvinkelen mellom 0° og 360° i low-ord)
(maksimalt justeringsområde: avhengig av modulo numerator, 
denominator og giveroppløsning, se IPOS®-håndboken)

Velocity DINT Denne inngangen fastsetter motorturtallet under fasen med konstant 
turtall.
(Enhet: o/min, maksimalt justeringsområde: 0 ... 6000)

Acceleration DINT Denne inngangen spesifiserer rampetiden for akselereringen på et 
turtall som er økt med 3000 o/min (økt kinetisk energi i motoren).
(Enhet: ms, maksimalt justeringsområde: 10 .. 20000)

Deceleration DINT Denne inngangen fastsetter rampetiden for retardasjonen på et turtall 
som er redusert med 3000 o/min (redusert kinetisk energi i motoren).
(Enhet: ms, maksimalt justeringsområde: 10 .. 20000)

Modus MC_ 
MODULO_ 
MODE_MDX

Denne inngangen spesifiserer kjørestrategien.
� SHORT: kort vei
� CW: rotasjon mot høyre
� CCW: rotasjon mot venstre

Numerator DINT Legg inn tannantallet for å simulere giret
(Enhet: Antall tenner, maksimalt justeringsområde: 1 ... 231). 

Denominator DINT Legg inn tannantallet for å simulere giret
(Enhet: Antall tenner, maksimalt justeringsområde: 1 ... 231). 

Impulsgiver
Resolution

DINT Denne inngangen fastsetter oppløsningen på giversystemet som er 
tilkoblet.
(Enhet: inkrementer, maksimalt justeringsområde: 1 ... 20000). 

Axis AXIS_REF Denne inngangen spesifiserer hvilken motorakse 
funksjonsmodulaksjonene skal utføres på.
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Utganger Funksjonsmodulen MC_MoveAbsoluteModulo_MDX har følgende utganger:

Utgang Type Forklaring

Done BOOL Denne utgangen viser om motorakseposisjoneringen er utført.
� TRUE: Motoraksen har utført rotasjonen. Motoraksen har nådd 

målposisjonsvinduet.
� FALSE: Motoraksen har ikke utført hele rotasjonen. Motoraksen 

har ikke nådd målposisjonsvinduet ennå.

Active BOOL Denne utgangen viser om motoraksen roterer for å oppnå 
målposisjonsvinduet.
� TRUE: Motoraksen roterer.
� FALSE: Motoraksen roterer ikke.

Command
Aborted

BOOL Denne utgangen viser om en annen funksjonsmodul har annullert 
funksjonsmoduloppdraget.
� TRUE: En annen funksjonsmodul har annullert 

funksjonsmoduloppdraget.
� FALSE: Funksjonsmoduloppdraget ble ikke annullert.

Error BOOL Denne utgangen viser om det er oppstått en feil i funksjonsmodulen.
� TRUE: Det er oppstått en feil i funksjonsmodulen.
� FALSE: Det er ikke oppstått noen feil i funksjonsmodulen.

ErrorID DWORD Denne utgangen viser feilkoden til den aktuelle feilen (→    side 68).
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4.4.4 Funksjonsmodul MC_MoveRelative_MDX

Beskrivelse Funksjonsmodulen MC_MoveRelative_MDX brukes til å bevege en motorakse en
spesifisert distanse.
� Inngangene Velocity, Acceleration og Deceleration bestemmer det dynamiske

rotasjonsforholdet.
� Motoraksen blir stående i Hold kontroll i målposisjonen.

Applikasjon Funksjonsmodulen MC_MoveRelative_MDX kan kun brukes på motorakser med giver.

Forutsetning For å utføre funksjonsmodulen MC_MoveRelative_MDX må motoraksen befinne seg i
PLCopenState (utgangssignal til funksjonsmodulen MC_ConnectAxis_MDX), Standstill
eller DiscreteMotion.

Effekt Følgende parametere for omformeren MOVIDRIVE® MDX60B/61B påvirker utføringen
av funksjonsmodulen MC_MoveRelative_MDX. 
� Med parameterne P916 rampeform og P933 rykketid defineres posisjonsrampen

med begrenset rykk. Bruk funksjonsmodulen MC_SetJerk_MDX for å stille inn denne
parameteren.

� Parameteren P922 posisjoneringsvindu brukes for å stille posisjonsvinduet på
målposisjonen der funksjonsmodulen stiller utgangssignalet Done på TRUE "Mål-
posisjonen er nådd". 

Bruk oppstartassistenten for å stille inn disse parameterne.

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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Innganger Funksjonsmodulen MC_MoveRelative_MDX har følgende innganger:

Utganger Funksjonsmodulen MC_MoveRelative_MDX har følgende utganger:

Inngang Type Forklaring

Execute BOOL Denne inngangen brukes til å starte motorakserotasjonen.
Hvis det oppstår en stigende flanke på denne inngangen, starter 
funksjonsmodulen motorakserotasjonen. 

Distance DINT Denne inngangen spesifiserer målposisjonen for motorakserotasjonen 
som relativ posisjon til den aktuelle motorakseposisjonen når 
funksjonsmodulen starter. 
Ved dette tilsvarer 4096 inkrementer en motorakserotasjon på 360°.
(Enhet: inkrementer, maksimalt justeringsområde: -(231) ... 231 )

Velocity DINT Denne inngangen spesifiserer motorturtallet under fasen med 
konstant hastighet.
(Enhet: o/min, maksimalt justeringsområde: 0... 6000). 

Acceleration DINT Denne inngangen spesifiserer rampetiden for akselereringen på et 
turtall som er økt med 3000 o/min (økt kinetisk energi i motoren).
(Enhet: ms, maksimalt justeringsområde: 10 ... 20000). 

Deceleration DINT Denne inngangen fastsetter rampetiden for retardasjonen på et turtall 
som er redusert med 3000 o/min (redusert kinetisk energi i motoren).
(Enhet: ms, maksimalt justeringsområde: 10 ... 20000). 

Axis AXIS_REF Denne inngangen spesifiserer hvilken motorakse 
funksjonsmodulaksjonene skal utføres på.

Utgang Type Forklaring

Done BOOL Denne utgangen viser om motorakseposisjoneringen er utført.
� TRUE: Motoraksen har utført rotasjonen. Motoraksen har nådd 

målposisjonsvinduet.
� FALSE: Motoraksen har ikke utført rotasjonen komplett. 

Motoraksen har ikke nådd målposisjonsvinduet ennå.

Active BOOL Denne utgangen viser om motoraksen roterer for å oppnå 
målposisjonsvinduet.
� TRUE: Motoraksen roterer.
� FALSE: Motoraksen roterer ikke.

Command
Aborted

BOOL Denne utgangen viser om en annen funksjonsmodul har avbrutt 
funksjonsmoduloppdraget.
� TRUE: En annen funksjonsmodul har avbrutt 

funksjonsmoduloppdraget.
� FALSE: Funksjonsmoduloppdraget ble ikke avbrutt.

Error BOOL Denne utgangen viser om det er oppstått en feil i funksjonsmodulen.
� TRUE: Det er oppstått en feil i funksjonsmodulen.
� FALSE: Det er ikke oppstått noen feil i funksjonsmodulen.

ErrorID DWORD Denne utgangen viser feilkoden for den aktuelle feilen (→   side 68).

Axis AXIS_REF Denne utgangen viser aksereferansen.
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4.4.5 Funksjonsmodul MC_Home_MDX

Beskrivelse Funksjonsmodulen MC_Home_MDX brukes til å starte referansekjøringen på en motor-
akse.
Etter referansekjøringen stiller funksjonsmodulen motorakseposisjonen på verdien som
ble fastsatt via inngangen RefOffset..

Applikasjon Funksjonsmodulen MC_Home_MDX kan kun brukes på motorakser med giver.

Forutsetning For å utføre funksjonsmodulen MC_Home_MDX må motoraksen befinne seg i
PLCopenState (utgangssignal til funksjonsmodulen MC_ConnectAxis_MDX), Standstill.

Effekt I styringskonfigurasjonen stilles giveren for referansekjøringen inn i modulparameterne
for omformeren.
Parameterne P900 til P904 for omformeren MOVIDRIVE® MDX60B/61B bestemmer
hvordan referansekjøringen skal utføres. Disse parameterne kan endres ved hjelp av
funksjonsmodulen MC_SetHomeParameters_MDX.

Innganger Funksjonsmodulen MC_Home_MDX har følgende innganger:

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

Inngang Type Forklaring

Execute BOOL Denne inngangen brukes til å starte referansekjøringen.
Hvis det oppstår en stigende flanke på denne inngangen, starter 
funksjonsmodulen referansekjøringen. 

RefOffset DINT Denne inngangen spesifiserer erposisjonen på motoraksen som stilles 
inn etter referansekjøringen.

Axis AXIS_REF Denne inngangen spesifiserer hvilken motorakse 
funksjonsmodulaksjonene skal utføres på.
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Utganger Funksjonsmodulen MC_Home_MDX har følgende utganger:

Utgang Type Forklaring

Done BOOL Denne utgangen viser om referansekjøringen på motoraksen er 
fullført.
� TRUE: Referansekjøringen på motoraksen er fullført. Motoraksen 

står på posisjonen som er spesifisert via inngangen RefOffset.
� FALSE: Referansekjøringen på motoraksen er ikke fullført.

Active BOOL Denne utgangen viser om motoraksen utfører en referansekjøring.
� TRUE: Motoraksen utfører en referansekjøring.
� FALSE: Motoraksen utfører ikke noen referansekjøring.

Command
Aborted

BOOL Denne utgangen viser om en annen funksjonsmodul har avbrutt 
referansekjøringen.
� TRUE: En annen funksjonsmodul har avbrutt referansekjøringen.
� FALSE: Referansekjøringen ble ikke avbrutt.

Error BOOL Denne utgangen viser om det er oppstått en feil i funksjonsmodulen.
� TRUE: Det er oppstått en feil i funksjonsmodulen.
� FALSE: Det er ikke oppstått noen feil i funksjonsmodulen.

ErrorID DWORD Denne utgangen viser feilkoden for den aktuelle feilen (→   side 68).

Axis AXIS_REF Denne utgangen viser aksereferansen.
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4.4.6 Funksjonsmodul MC_AxisStop_MDX

Beskrivelse Funksjonsmodulen MC_AxisStop_MDX avbryter den aktuelle rotasjonsbevegelsen på
motoraksen. Motoraksen bremses med retardasjonen som ble spesifisert da rotasjons-
bevegelsen startet (inngang Deceleration eller referansekjøringsparameter).
Bruk funksjonsmodulen MC_AxisStop_MDX for å avbryte motorakserotasjonen under
standardprosesser.

Applikasjon Funksjonsmodulen MC_AxisStop_MDX kan kun brukes på motorakser med giver. Den
kan ikke brukes når interpolerte bevegelser utføres ved hjelp av funksjonsmodulen
MC_Interpolation_MDX.

Annullering Bremsebevegelser som funksjonsmodulen MC_AxisStop_MDX utløser, annulleres kun
med:
� Funksjonsmodulen MC_Stop_MDX (inngangssignalet Execute må allerede være

stilt tilbake på FALSE!)
� Tilstanden Regulatorsperre
� Tilstanden Ingen frigivelse
� Tilstanden Sikker stopp
Når en av disse tilstandene oppstår, bremses motoraksen opp med den størst mulige
bremseeffekten.

Innganger Funksjonsmodulen MC_AxisStop_MDX har følgende innganger:

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

Merk!
Så lenge inngangen Execute er stilt på TRUE, vil PLCopenState for motoraksen bli i
tilstanden Stopping. Dermed er bevegelsesoppdraget for en følgebevegelse ikke mulig. 
For å gå ut av PLCopenState Stopping, må inngangen Execute for funksjonsmodulen
stilles tilbake på FALSE i minst én oppkalling av funksjonsmodulen.

Inngang Type Forklaring

Execute BOOL Denne inngangen brukes til å starte bremseforløpet på motoraksen.
Hvis det oppstår en stigende flanke på denne inngangen, starter 
funksjonsmodulen bremseforløpet på motoraksen. 

Axis AXIS_REF Denne inngangen spesifiserer hvilken motorakse 
funksjonsmodulaksjonene skal utføres på.
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Utganger Funksjonsmodulen MC_AxisStop_MDX har følgende utganger:

Utgang Type Forklaring

Done BOOL Denne utgangen viser om bremseforløpet på motoraksen er fullført.
� TRUE: Bremseforløpet på motoraksen er fullført. Motoraksen står 

(hold kontroll).
� FALSE: Bremseforløpet på motoraksen er ikke fullført.

Active BOOL Denne utgangen viser om motoraksen roterer.
� TRUE: Motoraksen roterer.
� FALSE: Motoraksen roterer ikke.

Error BOOL Denne utgangen viser om det er oppstått en feil i funksjonsmodulen.
� TRUE: Det er oppstått en feil i funksjonsmodulen.
� FALSE: Det er ikke oppstått noen feil i funksjonsmodulen.

ErrorID DWORD Denne utgangen viser feilkoden for den aktuelle feilen (→   side 68).

Axis AXIS_REF Denne utgangen viser aksereferansen.
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4.4.7 Funksjonsmodul MC_Stop_MDX

Beskrivelse Funksjonsmodulen MC_Stop_MDX bremser opp den aktuelle rotasjonsbevegelsen på
motoraksen med den rampen som er stilt inn på omformeren.
Bruk funksjonsmodulen MC_Stop_MDX for å bremse opp motoraksen med den høyest
mulige retardasjonen.

Applikasjon Funksjonsmodulen MC_Stop_MDX kan kun brukes på motorakser med giver. Den kan
ikke brukes når interpolerte bevegelser utføres ved hjelp av funksjonsmodulen MC_
Interpolation_MDX.

Annullering Oppdraget til funksjonsmodulen MC_Stop_MDX annulleres ikke av andre funksjons-
moduloppdrag.

Effekt Bremsen beveges med den stopprampen som er stilt inn i omformerparameteren P136.
Bruk oppstartassistenten for å stille inn denne parameteren.

Innganger Funksjonsmodulen MC_Stop_MDX har følgende innganger:

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

Merk!
Så lenge inngangen Execute er stilt på TRUE, vil PLCopenState for motoraksen bli i
tilstanden Stopping. Dermed er bevegelsesoppdraget for en følgebevegelse ikke mulig. 
For å gå ut av PLCopenState Stopping, må inngangen Execute for funksjonsmodulen
stilles tilbake på FALSE i minst én oppkalling av funksjonsmodulen.

Inngang Type Forklaring

Execute BOOL Denne inngangen brukes til å starte bremseforløpet på motoraksen.
Hvis det oppstår en stigende flanke på denne inngangen, starter 
funksjonsmodulen bremseforløpet på motoraksen. 

Axis AXIS_REF Denne inngangen spesifiserer hvilken motorakse 
funksjonsmodulaksjonene skal utføres på.
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Utganger Funksjonsmodulen MC_Stop_MDX har følgende utganger:

Utgang Type Forklaring

Done BOOL Denne utgangen viser om bremseforløpet på motoraksen er fullført.
� TRUE: Bremseforløpet på motoraksen er fullført. Motoraksen står 

(Hold kontroll).
� FALSE: Bremseforløpet på motoraksen er ikke fullført.

Active BOOL Denne utgangen viser om motoraksen roterer.
� TRUE: Motoraksen roterer.
� FALSE: Motoraksen roterer ikke.

Error BOOL Denne utgangen viser om det er oppstått en feil i funksjonsmodulen.
� TRUE: Det er oppstått en feil i funksjonsmodulen.
� FALSE: Det er ikke oppstått noen feil i funksjonsmodulen.

ErrorID DWORD Denne utgangen viser feilkoden for den aktuelle feilen (→   side 68).

Axis AXIS_REF Denne utgangen viser aksereferansen.
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4.5 Mappe MDX_SingleAxisSensorless
Mappen MDX_SingleAxisSensorless inneholder funksjonsmoduler som muliggjør
bevegelsesoppdrag for en motorakse uten giver.

4.5.1 Funksjonsmodulen MC_MoveVelocitySensorless_MDX

Beskrivelse Funksjonsmodulen MC_MoveVelocitySensorless_MDX starter en kontinuerlig rota-
sjonsbevegelse på en motorakse uten giver. 
� Inngangene Velocity, Acceleration og Deceleration bestemmer det dynamiske

rotasjonsforholdet.
� Omformeren styrer den spesifiserte hastigheten på motoraksen via inngangssignalet

Velocity helt til oppdraget til funksjonsmodulen MC_MoveVelocitySensorless_MDX
annulleres eller avbrytes (→   avsnitt Funksjonsmodulens generelle reaksjon, side
15).

Applikasjon Funksjonsmodulen MC_MoveVelocitySensorless_MDX kan kun brukes på motorakser
uten giver.

Forutsetning For å utføre funksjonsmodulen MC_MoveVelocitySensorless_MDX må motoraksen
befinne seg i PLCopenState (utgangssignal til funksjonsmodulen MC_ConnectAxis_
MDX), Standstill, ContinuousMotion eller Stopping.

Annullering Turtallstyringen som er utløst av funksjonsmodulen MC_MoveVelocitySensorless_
MDX, annulleres av funksjonsmodulen MC_StopSensorless_MDX.

20011AXX

MC_MoveVelocitySensorless_MDX

Acceleration : DINT

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Deceleration : DINT

Velocity : DINT

InVelocity : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)

CommandAborted : BOOL

Active : BOOL

Execute : BOOL

Merk!
Giverløse motorakser kan bare drives med hastigheter over minimumsturtallet
(omformerparameter P301 i turtallsreguleringsstatus, men ikke under 15 o/min). I mot-
setning til prosessen ved funksjonsmodulen MC_MoveVelocity_MDX, vil funksjons-
modulen MC_MoveVelocitySensorless rotere motoraksen med minimumsturtallet selv
om det for eksempel er spesifisert et turtall på 0.

Merk!
En stigende flanke på inngangen til funksjonsmodulen MC_Stop_MDX eller MC_
AxisStop_MDX fører ikke til at et oppdrag av funksjonsmodulen MC_MoveVelocity
Sensorless_MDX annulleres.
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Innganger Funksjonsmodulen MC_MoveVelocitySensorless_MDX har følgende innganger:

Utganger Funksjonsmodulen MC_MoveVelocitySensorless_MDX har følgende utganger:

Inngang Type Forklaring

Execute BOOL Denne inngangen starter oppdraget til funksjonsmodulen.
Hvis det oppstår en stigende flanke på denne inngangen, starter 
funksjonsmodulen turtallsstyringen. 

Velocity DINT Denne inngangen spesifiserer mål-skalturtallet på motorrotasjonen. 
(Enhet: o/min, maksimalt justeringsområde: -6000 ... 6000) 

Acceleration DINT Denne inngangen spesifiserer rampetiden for akselereringen på et 
turtall som er økt med 3000 o/min (økt kinetisk energi i motoren).
(Enhet: ms, maksimalt justeringsområde: 0 ... 2000000) 

Deceleration DINT Denne inngangen fastsetter rampetiden for retardasjonen på et turtall 
som er redusert med 3000 o/min (redusert kinetisk energi i motoren).
(Enhet: ms, maksimalt justeringsområde: 0 ... 2000000) 

Axis AXIS_REF Denne inngangen spesifiserer hvilken motorakse 
funksjonsmodulaksjonene skal utføres på.

Utgang Type Forklaring

InVelocity BOOL Denne utgangen viser om motoraksen roterer med mål-skalturtallet.
� TRUE: Motoraksen roterer med turtallet som er spesifisert via 

inngangen Velocity.
� FALSE: Motoraksen akselereres for å nå mål-skalturtallet.

Active BOOL Denne utgangen viser om motoraksen akselereres for å nå 
skalturtallet.
� TRUE: Motoraksen akselereres eller retarderes.
� FALSE: Motoraksen akselereres eller retarderes ikke.

Command
Aborted

BOOL Denne utgangen viser om funksjonsmoduloppdraget ble annullert.
� TRUE: Funksjonsmoduloppdraget ble annullert.
� FALSE: Funksjonsmoduloppdraget ble ikke annullert.

Error BOOL Dene utgangen viser om det er oppstått en feil i funksjonsmodulen.
� TRUE: Det er oppstått en feil i funksjonsmodulen.
� FALSE: Det er ikke oppstått noen feil i funksjonsmodulen.

ErrorID DWORD Denne utgangen viser feilkoden for den aktuelle feilen (→   side 68).

Axis AXIS_REF Denne utgangen viser aksereferansen.
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4.5.2 Funksjonsmodul MC_StopSensorless_MDX

Beskrivelse Funksjonsmodulen MC_StopSensorless_MDX bremser opp den aktuelle rotasjons-
bevegelsen på motoraksen med den rampen som er stilt inn på omformeren. 

Applikasjon Funksjonsmodulen MC_StopSensorless_MDX kan kun brukes på motorakser uten
giver.

Annullering Bremsebevegelsen som funksjonsmodulen MC_StopSensorless_MDX utløser, annul-
leres kun med:
� Tilstanden Regulatorsperre
� Tilstanden Ingen frigivelse
� Tilstanden Sikker stopp
Når en av disse tilstandene oppstår, bremses motoraksen opp med størst mulig
bremseeffekt.

Effekt Bremsen beveges med den stopprampen som er stilt inn i omformerparameteren P136.
Bruk oppstartassistenten for å stille inn disse parameterne.

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

Merk!
Så lenge inngangen Execute er stilt på TRUE, vil PLCopenState for motoraksen bli i
tilstanden Stopping. Dermed er bevegelsesoppdraget for en følgebevegelse ikke mulig. 
For å gå ut av PLCopenState Stopping, må inngangen Execute for funksjonsmodulen
stilles tilbake på FALSE i minste én oppkalling av funksjonsmodulen.

Merk!
Giverløse motorakser kan bare drives med hastigheter over minimumsturtallet
(omformerparameter P301 i turtallsreguleringsstatus, men ikke under 15 o/min). I
motsetning til prosessen ved funksjonsmodulen MC_AxisStop_MDX, aktiverer
funksjonsmodulen MC_StopSensorless_MDX motorbremsen rett før motoraksen er i
stillstand slik at motoraksen bremses helt opp. Dessuten endrer omformeren tilstanden
til Ingen frigivelse.
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Innganger Funksjonsmodulen MC_StopSensorless_MDX har følgende innganger:

Utganger Funksjonsmodulen MC_StopSensorless_MDX har følgende utganger:

Merk!
Hvis det oppstår en stigende flanke på inngangen Execute til en instans for
funksjonsmodulen MC_MoveVelocitySensorless_MDX, annulleres oppdraget til funk-
sjonsmodulen MC_StopSensorless_MDX når inngangen Execute til funksjonsmodulen
MC_StopSensorless_MDX ikke lenger stilles på TRUE.
Dette avviket fra reaksjonen på funksjonsmodulene MC_Stop_MDX og
MC_AxisStop_MDX for motorakser med giver beror på følgende faktum: 
For motorakser uten en giver må funksjonsmodulen MC_StopSensorless_MDX brukes
for å bremse motoraksen helt til den står stille. For motorakser med en giver kan
funksjonsmodulen MC_MoveVelocity_MDX brukes. 
Men det skal være mulig å endre turtall flytende fra 0 til et annet turtall under en regulert
turtallsendring for motorakser med og uten givere.

Inngang Type Forklaring

Execute BOOL Denne inngangen brukes til å starte bremseforløpet på motoraksen.
Hvis det oppstår en stigende flanke på denne inngangen, starter 
funksjonsmodulen bremseforløpet på motoraksen. 

Axis AXIS_REF Denne inngangen spesifiserer hvilken motorakse 
funksjonsmodulaksjonene skal utføres på.

Utgang Type Forklaring

Done BOOL Denne utgangen viser om bremseforløpet på motoraksen er fullført.
� TRUE: Bremseforløpet på motoraksen er fullført. Motoraksen står 

(tilstand på motoraksen: Ingen frigivelse).
� FALSE: Bremseforløpet på motoraksen er ikke fullført.

Active BOOL Denne utgangen viser om motoraksen roterer.
� TRUE: Motoraksen roterer.
� FALSE: Motoraksen roterer ikke.

Error BOOL Denne utgangen viser om det er oppstått en feil i funksjonsmodulen.
� TRUE: Det er oppstått en feil i funksjonsmodulen.
� FALSE: Det er ikke oppstått noen feil i funksjonsmodulen.

ErrorID DWORD Denne utgangen viser feilkoden for den aktuelle feilen (→   side 68).

Axis AXIS_REF Denne utgangen viser aksereferansen.
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4.6 Mappe MDX_InverterParameters
Mappen MDX_InverterParameters inneholder funksjonsmodulene som er nød-
vendige for å skrive og lese parameterne til omformeren MOVIDRIVE®.

4.6.1 Funksjonsmodul MC_ReadParameter_MDX

Beskrivelse Funksjonsmodul MC_ReadParameter_MDX brukes til å lese omformerparameterne
(indeks) inn i MOVI-PLC®-styringen.

Applikasjon Funksjonsmodulen MC_ReadParameter_MDX kan brukes på alle motorakser.

Innganger Funksjonsmodulen MC_ReadParameter_MDX har følgende innganger:

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

Inngang Type Forklaring

Execute BOOL Denne inngangen brukes til å starte lesingen av parameteren.
Hvis det oppstår en stigende flanke på denne inngangen, starter 
funksjonsmodulen overføringen av parameteren fra omformeren til 
MOVI-PLC®-styringen. 

Indeks UINT Denne inngangen spesifiserer hvilken parameter som skal overføres 
fra omformeren til MOVI-PLC®-styringen. Shell i programvaren 
MOVITOOLS®-MotionStudio viser indeksnummeret til parameteren 
når markøren plasseres på det aktuelle parameterfeltet samtidig som 
CTRL + F1 trykkes.

Axis AXIS_REF Denne inngangen spesifiserer hvilken motorakse 
funksjonsmodulaksjonene skal utføres på.
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Utganger Funksjonsmodulen MC_ReadParameter_MDX har følgende utganger:

Utgang Type Forklaring

Done BOOL Denne utgangen viser om parameteren er overført.
� TRUE: Parameterverdien på utgangen Data er gyldig.
� FALSE: Parameteren ble ikke overført.

Busy BOOL Denne utgangen viser om parameteroverføring pågår.
� TRUE: Parameteroverføring pågår.
� FALSE: Ingen parameteroverføring pågår.

Error BOOL Denne utgangen viser om det er oppstått en feil i funksjonsmodulen.
� TRUE: Det er oppstått en feil under parameteroverføring.
� FALSE: Det er ikke oppstått noen feil.

ErrorID DWORD Denne utgangen viser feilkoden for den aktuelle feilen (→   side 68).

Data DINT Denne utgangen inneholder den overførte verdien på parameteren.

Axis AXIS_REF Denne utgangen viser aksereferansen.
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4.6.2 Funksjonsmodul MC_WriteParameter_MDX

Beskrivelse Funksjonsmodulen MC_WriteParameter_MDX brukes til å overføre parameterne
(indeks) fra MOVI-PLC®-styringen til omformeren.

Applikasjon Funksjonsmodulen MC_WriteParameter_MDX kan brukes på alle motorakser.

Innganger Funksjonsmodulen MC_WriteParameter_MDX har følgende innganger:

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

Viktig!
En endring av parametere som krever bestemte innstillinger for å sikre en feilfri styring
av omformerne via MOVI-PLC®-styringen, kan føre til uforutsette driftstilstander. Bruk
derfor denne funksjonsmodulen kun etter avtale med SEW-EURODRIVE eller etter at
ønskede funksjoner er tilfredsstillende testet. Sørg for sikker beskyttelse av personal og
maskin.

Inngang Type Forklaring

Execute BOOL Denne inngangen brukes til å starte overføringen av parameteren.
Hvis det oppstår en stigende flanke på denne inngangen, starter 
funksjonsmodulen overføringen av parameteren fra MOVI-PLC®-
styringen til omformeren. 

Indeks UINT Denne inngangen spesifiserer hvilken parameter som skal overføres 
fra MOVI-PLC®-styringen til omformeren. Shell i programvaren 
MOVITOOLS®-MotionStudio viser indeksnummeret til parameteren 
når markøren plasseres på det aktuelle parameterfeltet samtidig som 
CTRL + F1 trykkes.

Data DINT Denne inngangen inneholder verdien på den overførte parameteren.

NonVolatile BOOL Denne inngangen spesifiserer om parameteren skal overføres flyktig.
� TRUE: Parameteren overføres ikke flyktig til omformeren. 

Parameterverdien opprettholdes når omformeren slås av og på 
igjen.

� FALSE: Parameteren overføres flyktig til omformeren. 
Parameteren stilles på sin opprinnelige verdi når omformeren slås 
av og på igjen.

Axis AXIS_REF Denne inngangen spesifiserer hvilken motorakse 
funksjonsmodulaksjonene skal utføres på.
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Utganger Funksjonsmodulen MC_WriteParameter_MDX har følgende utganger:

Utgang Type Forklaring

Done BOOL Denne utgangen viser om parameteren er overført.
� TRUE: Parameteren er overført fra MOVI-PLC®-styringen til 

omformeren.
� FALSE: Parameteren ble ikke overført.

Busy BOOL Denne utgangen viser om parameteroverføring pågår.
� TRUE: Parameteroverføring pågår.
� FALSE: Ingen parameteroverføring pågår.

Error BOOL Denne utgangen viser om det er oppstått en feil i funksjonsmodulen.
� TRUE: Det er oppstått en feil under parameteroverføring.
� FALSE: Det er ikke oppstått noen feil.

ErrorID DWORD Denne utgangen viser feilkoden for den aktuelle feilen (→   side 68).

Axis AXIS_REF Denne utgangen viser aksereferansen.
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4.6.3 Funksjonsmodul MC_SetDynamics_MDX

Beskrivelse Funksjonsmodulen MC_SetDynamics_MDX brukes til endre dynamiske parametere når
et oppdrag til funksjonsmodulen MC_MoveAbsolute_MDX eller
MC_MoveRelative_MDX utføres. 
� Oppdraget til funksjonsmodulen MC_SetDynamics_MDX skal bare startes når

driften utfører et oppdrag til funksjonsmodulen MC_MoveAbsolute_MDX eller
MC_MoveRelative_MDX. 

� Inngangene Velocity, Acceleration og Deceleration bestemmer det dynamiske
rotasjonsforholdet.

Applikasjon Funksjonsmodulen MC_SetDynamics_MDX kan brukes på alle motorakser.

Innganger Funksjonsmodulen MC_SetDynamics_MDX har følgende innganger:

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

Inngang Type Forklaring

Execute BOOL Denne inngangen starter funksjonsmoduloppdraget.
Hvis det oppstår en stigende flanke på denne inngangen, endrer 
funksjonsmodulen de dynamiske parameterne for 
motorrotasjonsbevegelsen i samsvar med inngangene Velocity, 
Acceleration og Deceleration. 

Velocity DINT Denne inngangen spesifiserer mål-skalturtallet på motorrotasjonen. 
(Enhet: o/min, maks. justeringsområde -6000 ... 6000)

Acceleration DINT Denne inngangen spesifiserer den nye rampetiden for akselereringen 
på et turtall som er økt med 3000 o/min (økt kinetisk energi i motoren).
(Enhet: ms, maksimalt justeringsområde: 0 ... 2000000)

Deceleration DINT Denne inngangen spesifiserer den nye rampetiden for retardasjonen 
på et turtall som er redusert med 3000 o/min (redusert kinetisk energi i 
motoren).
(Enhet: ms, maksimalt justeringsområde: 0 ... 2000000). 

Axis AXIS_REF Denne inngangen spesifiserer hvilken motorakse 
funksjonsmodulaksjonene skal utføres på.
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Utganger Funksjonsmodulen MC_SetDynamics_MDX har følgende utganger:

Utgang Type Forklaring

Done BOOL Denne utgangen viser om motoraksen roterer med de nye dynamiske 
parameterne Velocity, Acceleration og Deceleration .
� TRUE: Motoraksen roterer med de nye dynamiske parameterne.
� FALSE: Motoraksen roterer med de tidligere dynamiske 

parameterne.

Active BOOL Denne utgangen viser om de nye dynamiske parameterne overføres 
til omformerne.
� TRUE: Nye dynamiske parametere overføres til omformerne.
� FALSE: Ingen nye dynamiske parametere overføres til 

omformerne.

Error BOOL Denne utgangen viser om det er oppstått en feil i funksjonsmodulen.
� TRUE: Det er oppstått en feil i funksjonsmodulen.
� FALSE: Det er ikke oppstått noen feil i funksjonsmodulen.

ErrorID DWORD Denne utgangen viser feilkoden for den aktuelle feilen (→   side 68).

Axis AXIS_REF Denne utgangen viser aksereferansen.
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4.6.4 Funksjonsmodul MC_SetLimiter_MDX

Beskrivelse Funksjonsmodulen MC_SetLimiter_MDX brukes til å overføre en av følgende
parametere fra MOVI-PLC®-styringen til omformeren (P301 til P303 parametersett 1):
� Min. turtall
� Maks. turtall
� Strømgrense
� Dreiemomentgrense

Applikasjon Funksjonsmodulen MC_SetLimiter_MDX kan brukes på alle motorakser.

Innganger Funksjonsmodulen MC_SetLimiter_MDX følgende innganger:

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

Inngang Type Forklaring

Execute BOOL Denne inngangen starter funksjonsmoduloppdraget.
Hvis det oppstår en stigende flanke på denne inngangen, overfører 
funksjonsmodulen parameteren som er spesifisert via inngangen 
Select. 

Select DINT Denne inngangen spesifiserer parameterne som funksjonsmodulen 
skal overføre fra MOVI-PLC®-styringen til omformeren. 
� P301_P302_SPEED_LIMIT: Funksjonsmodulen overfører 

parameterne Min. turtall og Maks. turtall. 
(Enhet: o/min, maks. justeringsområde 0 ... 6100)

� P303_CURRENT_LIMIT: Funksjonsmodulen overfører 
parameteren Strømgrense.
(Enhet: % IN, maks. justeringsområde 0 ... 150 % (BGO 200%))

� P304_TORQUE_LIMIT: Funksjonsmodulen overfører 
parameteren Dreiemomentgrense.
(Enhet: % IN, maks. justeringsområde 0 ...150 (BGO 200%))

� P920_SW_LIMIT_SWITCH_CW: Funksjonsmodulen overfører 
parameteren Programvareendebryter MEDURS.
(Enhet: inkrementer, maks. justeringsområde -(231-1) ... (231-1))

� P921_SW_LIMIT_SWITCH_CCW: Funksjonsmodulen overfører 
parameteren Programvareendebryter MOTURS.
(Enhet: inkrementer, maks. justeringsområde -(231-1) ... (231-1))

MaxLimit DINT Denne inngangen spesifiserer verdien på den overførte parameteren.
Når inngangen Select er stilt inn på P301_302_SPEED_LIMIT, 
spesifiserer denne inngangen verdien for parameteren P302 .
(Enhet og maks. justeringsområde →  se inngang Select)

MinLimit DINT Denne inngangen brukes kun når inngangen Select er stilt inn på 
P301_302_SPEED_LIMIT. I dette tilfellet spesifiserer den verdien for 
parameteren P301.
(Enhet: o/min, maks. justeringsområde 0 ... 6100)

Axis AXIS_REF Denne inngangen spesifiserer hvilken motorakse 
funksjonsmodulaksjonene skal utføres på.
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Utganger Funksjonsmodulen MC_SetLimiter_MDX følgende utganger:

Utgang Type Forklaring

Done BOOL Denne utgangen viser om parameteren er overført.
� TRUE: Parameteren er overført fra MOVI-PLC®-styringen til 

omformeren.
� FALSE: Parameteren ble ikke overført.

Busy BOOL Denne utgangen viser om parameteroverføring pågår.
� TRUE: Parameteroverføring pågår.
� FALSE: Ingen parameteroverføring pågår.

Error BOOL Denne utgangen viser om det er oppstått en feil i funksjonsmodulen.
� TRUE: Det er oppstått en feil under parameteroverføring.
� FALSE: Det er ikke oppstått noen feil.

ErrorID DWORD Denne utgangen viser feilkoden for den aktuelle feilen (→   side 68).

Axis AXIS_REF Denne utgangen viser aksereferansen.
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4.6.5 Funksjonsmodul MC_SetJerk_MDX

Beskrivelse Funksjonsmodulen MC_SetJerk_MDX brukes til å aktivere rykkebegrensningen for
posisjoneringsfunksjonsmodulene. Funksjonsmodulen MC_SetJerk_MDX overfører
rykketiden til omformeren. 
Det er ikke mulig å endre rykketiden på omformeren under et kjøreoppdrag.  

Applikasjon Funksjonsmodulen MC_SetJerk_MDX kan kun brukes på motorakser med giver.

Forutsetninger For å utføre funksjonsmodulen MC_SetJerk_MDX må motoraksen befinne seg i
PLCopenState (utgangssignal til funksjonsmodul MC_ConnectAxis_MDX) Standstill. 

Innganger Funksjonsmodulen MC_SetJerk_MDX har følgende innganger:

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

Inngang Type Forklaring

Execute BOOL Denne inngangen brukes til å starte overføringen av rykketid.
Hvis det oppstår en stigende flanke på denne inngangen, starter 
funksjonsmodulen overføringen av rykketiden fra MOVI-PLC®-
styringen til omformeren. 

JerkTime DINT Denne inngangen spesifiserer rykketiden.
(Enhet: ms, maksimalt justeringsområde: 0,  5 ... 2000)
Merk!
Posisjoneringsforløpet forlenger seg omtrent med rykketiden 
sammenlignet med et posisjoneringsforløp med lineær rampe.

Axis AXIS_REF Denne inngangen spesifiserer hvilken motorakse 
funksjonsmodulaksjonene skal utføres på.
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Utganger Funksjonsmodulen MC_SetJerk_MDX har følgende utganger:

Utgang Type Forklaring

Done BOOL Denne utgangen viser om rykketiden er overført.
� TRUE: Rykketiden er overført fra MOVI-PLC®-styringen til 

omformeren.
� FALSE: Rykketiden ble ikke overført.

Busy BOOL Denne utgangen viser om rykketiden overføres.
� TRUE: Rykketidoverføring pågår.
� FALSE: Ingen rykketidoverføring pågår.

Error BOOL Denne utgangen viser om det er oppstått en feil i funksjonsmodulen.
� TRUE: Det er oppstått en feil under rykketidoverføring.
� FALSE: Det er ikke oppstått noen feil.

ErrorID DWORD Denne utgangen viser feilkoden for den aktuelle feilen (→  side 68).

Axis AXIS_REF Denne utgangen viser aksereferansen.

Merk!
Funksjonsmodulen MC_SetJerk_MDX endrer omformerens rampeform fra en lineær
rampe til en rykkbegrenset rampe. Omformeren bruker automatisk en lineær rampe for
å utføre et turtallsregulert kjøreoppdrag. Når omformeren deretter utfører et
posisjoneringsoppdrag, bruker den automatisk den rykkbegrensede rampen igjen.
Stilles inngangen JerkTime på 0, endrer funksjonsmodulen MC_SetJerk_MDX
rampeformen tilbake til den lineære rampen.
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4.6.6 Funksjonsmodul MC_SetHomeParameters_MDX

Beskrivelse Funksjonsmodulen MC_SetHomeParameters_MDX brukes til å stille inn parameterne
som er nødvendig for en referansekjøring på motoraksen. Funksjonsmodulen
MC_SetHomeParameters_MDX overfører parameterne som er nødvendig for
referansekjøringen, fra MOVI-PLC®-styringen til omformeren. 
Mer informasjon om referansekjøringsparameterne og referansekjøringstyper finnes i
onlinehjelpen til programvaren MOVITOOLS®-MotionStudio.

Applikasjon Funksjonsmodulen MC_SetHomeParameters_MDX kan kun brukes på motorakser
med giver.

Innganger Funksjonsmodulen MC_SetHomeParameters_MDX har følgende innganger:

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

Inngang Type Forklaring

Execute BOOL Denne inngangen brukes til å starte parameteroverføringen.
Hvis det oppstår en stigende flanke på denne inngangen, starter 
funksjonsmodulen overføringen av parameterne fra MOVI-PLC®-
styringen til omformeren. 

RefSpeed1 DINT Denne inngangen spesifiserer referanseturtallet 1.

RefSpeed2 DINT Denne inngangen spesifiserer referanseturtallet 2.

RefType DINT Denne inngangen spesifiserer referansekjøringstypen (0 ...8). 

ZeroPulse BOOL Denne inngangen viser om motoraksen refererer til nullimpulsen 
under referansekjøringen.
� TRUE: Motoraksen refererer til nullimpulsen under 

referansekjøringen.
� FALSE: Motoraksen refererer ikke til nullimpulsen under 

referansekjøringen.

Axis AXIS_REF Denne inngangen spesifiserer hvilken motorakse 
funksjonsmodulaksjonene skal utføres på.
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Utganger Funksjonsmodulen MC_SetHomeParameters_MDX har følgende utganger:

Utgang Type Forklaring

Done BOOL Denne utgangen viser om alle parameterne er overført.
� TRUE: Alle parameterne er overført fra MOVI-PLC®-styringen til 

omformeren.
� FALSE: Parameterne ble ikke overført.

Busy BOOL Denne utgangen viser om parameterne overføres.
� TRUE: Parameteroverføring pågår.
� FALSE: Ingen parameteroverføring pågår.

Error BOOL Denne utgangen viser om det er oppstått en feil i funksjonsmodulen.
� TRUE: Det er oppstått en feil under parameteroverføring.
� FALSE: Det er ikke oppstått noen feil.

ErrorID DWORD Denne utgangen viser feilkoden for den aktuelle feilen (→   side 68).

Axis AXIS_REF Denne utgangen viser aksereferansen.
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4.7 Mappe MDX_Supplements
4.7.1 Funksjonsmodul MC_TouchProbe1_MDX

Beskrivelse Funksjonsmodul MC_TouchProbe1_MDX styrer maksimalt to touchprobeinterrupt-
rutiner. 
� Funksjonsmodulen kopierer interruptrutinene i IPOS®-koden til den tilkoblede

omformeren. Omformeren initialiserer til sammen tre asykliske sendeobjekter
(styreord 2, touchprobe1-posisjon, touchprobe2-posisjon).

� Når inngangssignalet Enable til funksjonsmodulen stilles på TRUE, oppretter
funksjonsmodulen et mottakerobjekt. Når funksjonsmodulen registrerer touchprobe-
hendelsen, leser den erposisjonene fra omformeren.

TouchProbe-
rutine

1. Hente opp funksjonsmodulen
� For å hente funksjonsmodulen MC_TouchProbe1_MDX, må inngangssignalet

Enable stilles på TRUE.
� Omformeren initialiserer IPOS®-tilstanden automatisk og starter en touchprobe-

interruptrutine.
(Flankeendring og touchprobevalg)

2. Vente på en touchprobe-hendelse
� Funksjonsmodulen MC_TouchProbe1_MDX stiller utgangen Enabled på TRUE.

3. Touchprobe-hendelsen har funnet sted.
� Omformeren melder styringen MOVI-PLC® at touchprobe-hendelsen har funnet

sted.
(CtrlWord2, TouchProbe1 -> Bit 0, TouchProbe2 -> Bit 1)

� Funksjonsmodulen MC_TouchProbe1_MDX leser inn touchprobe-posisjonen for
det valgte giversystemet.

� Funksjonsmodulen MC_TouchProbe1_MDX øker verdien på utgangen Counter
med én.

� Funksjonsmodulen MC_TouchProbe1_MDX stiller utgangen EdgeDetected på
TRUE.

� Overvåkingen av touchprobe-inngangen startes på nytt.
4. Evaluere touchprobe-hendelsen

� Funksjonsmodulen MC_TouchProbe1_MDX overfører touchprobe-posisjonene
på utgangene TouchProbePos_X14 til TouchProbePos_X62.

� Funksjonsmodulen stiller utgangen EdgeDetected tilbake på FALSE.
� Funksjonsmodulen aktiverer touchprobe-interruptrutinen.

Applikasjon Funksjonsmodulen MC_TouchProbe1_MDX kan brukes på alle motorakser.

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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Innganger Funksjonsmodulen MC_TouchProbe1_MDX har følgende innganger:

Utganger Funksjonsmodulen MC_TouchProbe1_MDX har følgende utganger:

Inngang Type Forklaring

Enable BOOL Denne inngangen brukes til å aktivere funksjonsmodulen 
MC_TouchProbe1_MDX. Funksjonsmodulen utføres kun når 
inngangen Enable er stilt inn på TRUE. Verdiene på andre innganger 
leses kun inn når det oppstår en stigende flanke på inngangen 
Enable.

TouchProbe
Source

MC_TP_ 
SOURCE
_MDX

Denne inngangen spesifiserer giversystemet. Denne innstillingen 
skjer uavhengig av innstillingen i styringskonfigurasjonen.
� X15: En motor-encoder måler posisjonen.
� X14: En ekstern encoder måler posisjonen.
� SSI: En absolutt-encoder måler posisjonen (DIP11B).

Edge MC_TP_ 
EDGE_MDX

Denne inngangen definerer flankeevalueringen på touchprobe-
inngangen:
� EN: Begge flankene
� EN_HI: Stigende flanke
� EN_LO: Synkende flanke

PresetCounter DINT Denne inngangen spesifiserer initialverdien på utgangen Counter.

Axis AXIS_REF Denne inngangen spesifiserer hvilken motorakse 
funksjonsmodulaksjonene skal utføres på.

Utgang Type Forklaring

EdgeDetected BOOL Denne utgangen viser om touchprobe-interrupthendelsen har funnet 
sted.
� TRUE: En touchprobe-hendelse har funnet sted.
� FALSE: Denne utgangen stilles automatisk på FALSE etter hver 

styringssyklus.

Enabled BOOL Denne utgangen viser om funksjonsmodulen er aktiv.
� TRUE: Inngangen Enable er stilt på TRUE.
� FALSE: Inngangen Enable er stilt på FALSE.

Error BOOL Denne utgangen viser om det er oppstått en feil i funksjonsmodulen.
� TRUE: Det er oppstått en feil i funksjonsmodulen.
� FALSE: Det er ikke oppstått noen feil i funksjonsmodulen.

ErrorID DWORD Denne utgangen viser feilkoden for den aktuelle feilen (→   side 68).

TouchProbePos DINT Denne utgangen viser touchprobe-posisjonen for det valgte 
giversystemet.

Counter DINT Denne utgangen viser antall touchprobe-interrupthendelser.
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4.7.2 Funksjonsmodul MC_TouchProbe2_MDX

Beskrivelse Funksjonsmodul MC_TouchProbe2_MDX styrer maksimalt to touchprobeinterrupt-
rutiner. 
� Funksjonsmodulen kopierer interruptrutinene i IPOS®-koden til den tilkoblede

omformeren. Omformeren initialiserer til sammen tre asykliske sendeobjekter
(styreord 2, touchprobe1-posisjon, touchprobe2-posisjon).

� Når inngangssignalet Enable til funksjonsmodulen stilles på TRUE, oppretter
funksjonsmodulen et mottakerobjekt. Når funksjonsmodulen registrerer touchprobe-
hendelsen, leser den erposisjonene fra omformeren.

TouchProbe-
rutine

1. Hente opp funksjonsmodulen
� For å hente funksjonsmodulen MC_TouchProbe2_MDX, må inngangssignalet

Enable stilles på TRUE.
� Omformeren initialiserer IPOS®-tilstanden automatisk og starter en touchprobe-

interruptrutine.
(Flankeendring og touchprobevalg)

2. Vente på en touchprobe-hendelse
� Funksjonsmodulen MC_TouchProbe2_MDX stiller utgangen Enabled på TRUE.

3. Touchprobe-hendelsen har funnet sted.
� Omformeren melder styringen MOVI-PLC® at touchprobe-hendelsen har funnet

sted.
(CtrlWord2, TouchProbe2 -> Bit 0, TouchProbe2 -> Bit 1)

� Funksjonsmodulen MC_TouchProbe2_MDX leser inn touchprobe-posisjonen for
det valgte giversystemet.

� Funksjonsmodulen MC_TouchProbe2_MDX øker verdien på utgangen Counter
med én.

� Funksjonsmodulen MC_TouchProbe2_MDX stiller utgangen EdgeDetected på
TRUE.

� Overvåkingen av touchprobe-inngangen startes på nytt.
4. Evaluere touchprobe-hendelsen

� Funksjonsmodulen MC_TouchProbe2_MDX overfører touchprobe-posisjonene
på utgangene TouchProbePos_X14 til TouchProbePos_X62.

� Funksjonsmodulen stiller utgangen EdgeDetected tilbake på FALSE.
� Funksjonsmodulen aktiverer touchprobe-interruptrutinen.

Applikasjon Funksjonsmodulen MC_TouchProbe2_MDX kan brukes på alle motorakser.

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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Innganger Funksjonsmodulen MC_TouchProbe2_MDX har følgende innganger:

Utganger Funksjonsmodulen MC_TouchProbe2_MDX har følgende utganger:

Inngang Type Forklaring

Enable BOOL Denne inngangen brukes til å aktivere funksjonsmodulen 
MC_TouchProbe2_MDX. Funksjonsmodulen utføres kun når 
inngangen Enable er stilt inn på TRUE. Verdiene på andre innganger 
leses kun inn når det oppstår en stigende flanke på inngangen 
Enable.

TouchProbe
Source

MC_TP_ 
SOURCE
_MDX

Denne inngangen spesifiserer giversystemet. Denne innstillingen 
skjer uavhengig av innstillingen i styringskonfigurasjonen.
� X15: En motor-encoder måler posisjonen.
� X14: En ekstern encoder måler posisjonen.
� SSI: En absolutt-encoder måler posisjonen (DIP11B).

Edge MC_TP_ 
EDGE_MDX

Denne inngangen definerer flankeevalueringen på touchprobe-
inngangen:
� EN: Begge flanker
� EN_HI: Stigende flanke
� EN_LO: Synkende flanke

PresetCounter DINT Denne inngangen spesifiserer initialverdien på utgangen Counter.

Axis AXIS_REF Denne inngangen spesifiserer hvilken motorakse 
funksjonsmodulaksjonene skal utføres på.

Utgang Type Forklaring

EdgeDetected BOOL Denne utgangen viser om touchprobe-interrupthendelsen har funnet 
sted.
� TRUE: En touchprobe-hendelse har funnet sted.
� FALSE: Denne utgangen stilles automatisk på FALSE etter hver 

styringssyklus.

Enabled BOOL Denne utgangen viser om funksjonsmodulen er aktiv.
� TRUE: Inngangen Enable er stilt på TRUE.
� FALSE: Inngangen Enable er stilt på FALSE.

Error BOOL Denne utgangen viser om det er oppstått en feil i funksjonsmodulen.
� TRUE: Det er oppstått en feil i funksjonsmodulen.
� FALSE: Det er ikke oppstått noen feil i funksjonsmodulen.

ErrorID DWORD Denne utgangen viser feilkoden for den aktuelle feilen (→   side 68).

TouchProbePos DINT Denne utgangen viser touchprobe-posisjonen for det valgte 
giversystemet.

Counter DINT Denne utgangen viser antall touchprobe-interrupthendelser.
Håndbok – Bibliotek MPLCMotion_MDX Håndbok – Bibliotek MPLCMotion_MDX 
6363



4

64

appe MDX_Supplements
eskrivelse av funksjonsmodulene

64

4 appe MDX_Supplements
eskrivelse av funksjonsmodulene
4.7.3 Funksjonsmodul MC_ReadActualPosition_MDX

Beskrivelse Funksjonsmodulen MC_ReadActualPosition_MDX brukes til å lese inn den aktuelle
posisjonen på motoraksen som registreres av giversystemet som er i bruk. Dette
giversystemet spesifiseres i styringskonfigurasjonen ved modulparameterne for
omformeren.

Applikasjon Funksjonsmodulen MC_ReadActualPosition_MDX kan brukes på alle motorakser. For
motorakser uten givere skal verdien på den overførte erposisjonen ikke brukes når det
ikke er tilkoblet noen motorgiver på X15, og X15 er stilt inn som giver i styrings-
konfigurasjonen.

Innganger Funksjonsmodulen MC_ReadActualPosition_MDX har følgende innganger:

Utganger Funksjonsmodulen MC_ReadActualPosition_MDX har følgende innganger:

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

Inngang Type Forklaring

Enable BOOL Denne inngangen brukes for å aktivere funksjonsmodulen. Oppdraget 
til funksjonsmodulen utføres kun når inngangen er stilt på TRUE. 

Axis AXIS_REF Denne inngangen spesifiserer hvilken motorakse 
funksjonsmodulaksjonene skal utføres på.

Utgang Type Forklaring

Done BOOL Denne utgangen viser om motorakseposisjonen er overført.
� TRUE: Verdien for motorakseposisjonen på utgangen Posisjon er 

gyldig.
� FALSE: Motorakseposisjonen ble ikke overført.

Error BOOL Denne utgangen viser om det er oppstått en feil i funksjonsmodulen.
� TRUE: Det er oppstått en feil under overføringen av 

motorakseposisjonen.
� FALSE: Det er ikke oppstått noen feil.

ErrorID DWORD Denne utgangen viser feilkoden for den aktuelle feilen (→   side 68).

Posisjon DINT Denne utgangen innholder den overførte motorakseposisjonen.

Axis AXIS_REF Denne utgangen viser aksereferansen.
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4.7.4 Funksjonsmodul MC_ReadAxisError_MDX

Beskrivelse Funksjonsmodulen MC_ReadAxisError_MDX brukes til å lese inn de aktuelle feilkodene
for motoraksen fra omformeren til MOVI-PLC®-styringen.

Applikasjon Funksjonsmodulen MC_ReadAxisError_MDX kan brukes på alle motorakser.

Innganger Funksjonsmodulen MC_ReadAxisError_MDX følgende innganger:

Utganger Funksjonsmodulen MC_ReadAxisError_MDX har følgende utganger:

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

Inngang Type Forklaring

Enable BOOL Denne inngangen brukes for å aktivere funksjonsmodulen. Oppdraget 
til funksjonsmodulen utføres kun når inngangen er stilt på TRUE. 

Axis AXIS_REF Denne inngangen spesifiserer hvilken motorakse 
funksjonsmodulaksjonene skal utføres på.

Utgang Type Forklaring

Done BOOL Denne utgangen viser om feilkoden er overført.
� TRUE: Feilkodeverdien på utgangen er gyldig.
� FALSE: Feilkodene ble ikke overført.

Error BOOL Denne utgangen viser om det er oppstått en feil i funksjonsmodulen.
� TRUE: Det er oppstått en feil under feilkodeoverføring.
� FALSE: Det er ikke oppstått noen feil.

ErrorID DWORD Denne utgangen viser feilkoden for den aktuelle feilen (→   side 68).

AxisError BOOL Denne utgangen viser om omformeren har registrert en feil.
� TRUE: Omformeren har registrert en feil.
� FALSE: Det er ikke oppstått noen feil.

AxisErrorCode WORD Denne utgangen inneholder den overførte feilkoden.

Axis AXIS_REF Denne utgangen viser aksereferansen.
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4.7.5 Funksjonsmodul MC_ReadStatus_MDX

Beskrivelse Funksjonsmodulen MC_ReadStatus_MDX brukes til å lese inn PLCopen-tilstanden på
motoraksen fra omformeren til MOVI-PLC®-styringen.

Applikasjon Funksjonsmodulen MC_ReadStatus_MDX kan brukes på alle motorakser.

Innganger Funksjonsmodulen MC_ReadStatus_MDX har følgende innganger:

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

Inngang Type Forklaring

enable BOOL Denne inngangen brukes for å aktivere funksjonsmodulen. Oppdraget 
til funksjonsmodulen utføres kun når inngangen er stilt på TRUE. 

Axis AXIS_REF Denne inngangen spesifiserer hvilken motorakse 
funksjonsmodulaksjonene skal utføres på.
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Utganger Funksjonsmodulen MC_ReadStatus_MDX har følgende utganger:

Utgang Type Forklaring

Done BOOL Denne utgangen viser om PLCopen-tilstanden er overført.
� TRUE: PLCopen-tilstanden er overført.
� FALSE: PLCopen-tilstanden er ikke overført.

Error BOOL Denne utgangen viser om det er oppstått en feil i funksjonsmodulen.
� TRUE: Det er oppstått en feil under overføringen av PLCopen-

tilstanden.
� FALSE: Det er ikke oppstått noen feil.

ErrorID DWORD Denne utgangen viser feilkoden for den aktuelle feilen (→   side 68).

Errorstop BOOL Denne utgangen viser om PLCopen-tilstanden på omformeren er stilt 
inn på Errorstop.
� TRUE: PLCopen-tilstanden er stilt inn på Errorstop.
� FALSE: PLCopen-tilstanden er ikke stilt inn på Errorstop.

Stopping BOOL Denne utgangen viser om PLCopen-tilstanden på omformeren er stilt 
inn på Stopping.
� TRUE: PLCopen-tilstanden er stilt inn på Stopping.
� FALSE: PLCopen-tilstanden er ikke stilt inn på Stopping.

StandStill BOOL Denne utgangen viser om PLCopen-tilstanden på omformeren er stilt 
inn på StandStill.
� TRUE: PLCopen-tilstanden er stilt inn på StandStill.
� FALSE: PLCopen-tilstanden er ikke stilt inn på Standstill.

Discrete
Motion

BOOL Denne utgangen viser om PLCopen-tilstanden på omformeren er stilt 
inn på DiscreteMotion.
� TRUE: PLCopen-tilstanden er stilt inn på DiscreteMotion.
� FALSE: PLCopen-tilstanden er ikke stilt inn på DiscreteMotion.

Continuous 
Motion

BOOL Denne utgangen viser om PLCopen-tilstanden på omformeren er stilt 
inn på ContinuousMotion.
� TRUE: PLCopen-tilstanden er stilt inn på ContinuousMotion.
� FALSE: PLCopen-tilstanden er ikke stilt inn på ContinuousMotion.

Synchronized 
Motion

BOOL Denne utgangen viser om PLCopen-tilstanden på omformeren er stilt 
inn på SynchronizedMotion.
� TRUE: PLCopen-tilstanden er stilt inn på SynchronizedMotion.
� FALSE: PLCopen-tilstanden er ikke stilt inn på 

SynchronizedMotion.

Homing BOOL Denne utgangen viser om PLCopen-tilstanden på omformeren er stilt 
inn på Homing.
� TRUE: PLCopen-tilstanden er stilt inn på Homing.
� FALSE: PLCopen-tilstanden er ikke stilt inn på Homing.

Interpolation BOOL Denne utgangen viser om PLCopen-tilstanden på omformeren er stilt 
inn på Interpolation.
� TRUE: PLCopen-tilstanden er stilt inn på Interpolation.
� FALSE: PLCopen-tilstanden er ikke stilt inn på Interpolation.

Axis AXIS_REF Denne utgangen viser aksereferansen.
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4.8 Feilidentifikator
Tabellen under viser feilkoden, feilbetegnelsen og beskrivelsen av feilen som kan
oppstå på utgangen ErrorID til funksjonsmodulen.

Feil-
kode

Feil-
betegnelse

Feil-
beskrivelse

Generelle IEC feilkoder

FA0001h E_IEC_GENERAL_MAX_NUMBER_OF_AXIS Maks. antall tilkoblingsbare akser er overskredet

FA0002h E_IEC_GENERAL_INTERNAL_ERROR Feil under initialiseringen av et MOVI-PLC®-grensesnitt

FA0003h E_IEC_GENERAL_COM_NOT_READY COM-grensesnitt er ikke klart

FA0004h E_IEC_GENERAL_INVALID_COM_NODE COM-grensesnitt er ikke gyldig

FA0005h E_IEC_GENERAL_INVALID_COM_ADR COM-adresse er ikke gyldig

FA0006h E_IEC_GENERAL_INVALID_TECHNOLOGIE_OPTION For å utføre den aktuelle funksjonen, er en MOVIDRIVE®-
omformer i teknologiutførelse nødvendig.

FA0070h E_IEC_PARAMETER_VALUE_OUT_OF_RANGE Verdien for parametertilgangen er utenfor det tillatte 
verdiområdet

FA0071h E_IEC_PARAMETER_INVALID_SELECTION Ugyldig valg av inngang på funksjonsmodulen

FA0072h E_IEC_PARAMETER_INVALID_SERVICE Ugyldig service

MPLCMotion_MDX feilkoder

FB0030h E_MDX_CONNECTAXIS_NO_INVERTER_CONNECTED Det er ikke registrert noen MOVIDRIVE®  MDX-omformer 
på CAN-bussen. Kontroller CAN-forbindelsen! 

FB0031h E_MDX_CONNECTAXIS_CAN_ID_ERROR Nødvendig CAN-ID er i bruk

FB0032h E_MDX_CONNECTAXIS_CYCLIC_COMMUNICATION Syklisk kommunikasjon mellom MOVI-PLC®-styringen og 
omformeren. MOVIDRIVE® er avbrutt.

FB0033h E_MDX_CONNECTAXIS_IPOS_DOWNLOAD_ERROR Feil under IPOS®-nedlasting

FB0034h E_MDX_CONNECTAXIS_WRONG_DEVICE_CONNECTED Feil enhet er tilkoblet. Kontroller styringskonfigurasjon!

FB0035h E_MDX_CONNECTAXIS_SIMULATION_NOT_AVAILABLE Funksjon kan ikke utføres i simuleringsmodus.

FB0060h E_MDX_POWER_INVERTER_NOT_READY Omformer MOVIDRIVE® MDX er i tilstanden 24-V-drift 
eller Sikker stopp. Innkobling er ikke mulig!

FB0061h E_MDX_POWER_INVERTER_FAULT_STATE Omformer MOVIDRIVE® MDX er i feiltilstand. Innkobling 
er ikke mulig!

FB0070h E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_DATA_PROFIL Motion-funksjonsmodul må ikke utføres fra den aktuelle 
PLCopen tilstanden.

FB0071h E_MDX_MOTIONBLOCK_LOG_ADR_NOT_INITIALIZED Motion-funksjonsmodul er hentet opp før 
MC_ConnectAxis_MDX har generert en logisk adresse 
(AXIS_REF).

FB0072h E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_LOG_ADR Motion-funksjonsmodul er hentet opp med ugyldig logisk 
adresse (AXIS_REF). 

FB0073h E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_STATE Motion-funksjonsmodul må ikke utføres fra den aktuelle 
PLCopen tilstanden.

FB0074h E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_OPERATING_MODE Motion-funksjonsmodul kan ikke utføres i driftsmodusen til 
omformeren MOVIDRIVE® MDX.

FB0075h E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_INVERTER_STATUS Motion-funksjonsmodul kan ikke utføres i den aktuelle 
tilstanden på omformeren MOVIDRIVE® MDX.

FB0076h E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_VELOCITY Spesifisert turtall ligger utenfor verdiområdet.

FB0090h E_MDX_PARAMCHANNEL_SEND_BUFFER_OVERFLOW Buffer for parameterkanal er full.

FB0091h E_MDX_PARAMCHANNEL_WRITEPARAMETER_BUSY Parametertilgang, mens parameterkanalen er i bruk

FB0092h E_MDX_PARAMCHANNEL_READPARAMETER_BUSY Parametertilgang, mens parameterkanalen er i bruk
F
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MPLCUtilities feilkoder

FC0001h E_WAGO_TIME_OUT_SBUS_INIT Intern timeout under SBUS-initialisering

FC0002h E_WAGO_TIME_OUT_WAGO_INIT Timeout under initialisering av WAGO-modulen

FC0003h E_WAGO_NO_CONNECTION_DURING_INIT_SEQ Annullering av forbindelsen til WAGO-modulen under 
initialisering

FC0004h E_WAGO_WATCH_DOG_ERROR Watchdog-feil. Kommunikasjonen med WAGO-modulen 
er avbrutt.

MPLCSystem feilkoder (utdrag)

CC0070h E_NO_MATCH_FOR_PARAMSET Finner ingen oppføring i styringskonfigurasjonen for 
aksen.

F2000Ah E_MVLINK_CAN MOVILINK®-feil.
Mulig årsak: Verdien ligger utenfor verdiområdet.

F20002h E_MVLINK_RS485 MOVILINK®-feil.
Mulig årsak: Verdien ligger utenfor verdiområdet.

Feil-
kode

Feil-
betegnelse

Feil-
beskrivelse
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5 Programmeringseksempler
Dette kapitlet beskriver konkrete eksempler på programmering av forskjellige
driftsoppgaver der funksjonsmodulene som beskrives i denne håndboken, brukes.
Dessuten gir dette kapitlet en innføring i de grunnleggende funksjonene til
styringskonfigurasjonen, bibliotekadministratoren så vel som [FUP-editor]
programvaren MOVITOOLS®-MotionStudio.
Mer informasjon finnes i onlinehjelpen for programvaren MOVITOOLS®-MotionStudio.

5.1 Forutsetninger
For å kunne teste de opprettede programmene med en motorakse, må følgende
forutsetninger være oppfylt:
� MOVI-PLC®-styringen og en MOVIDRIVE® MDX60B/61B-omformer med tilkoblet

motor1) må være installert i samsvar med instruksjonene i de aktuelle håndbøkene.
� Mellom CAN-1-tilkoblingen av MOVI-PLC®-styringen og CAN-1-tilkoblingen av

MOVIDRIVE® MDX60B/61B-omformeren må en systembussforbindelse være
korrekt installert i samsvar med instruksjonene i de aktuelle håndbøkene2).

� Engineering-PC må være korrekt tilkoblet MOVI-PLC®-styringen i samsvar med
instruksjonene i de aktuelle håndbøkene. Grensenittet for engineering-PC må være
konfigurert korrekt.

� Oppstartassistenten ble brukt for å starte opp omformeren MOVIDRIVE®

MDX60/B61B for styring via en MOVI-PLC®-styring (→   avsnitt 3.3,  side 10).

1) En motor med giver er nødvendig for posisjoneringen.
2) Når MOVI-PLC®-styringen kommuniserer med omformeren via kontakten på bakplaten, er

systembussforbindelsen via CAN 1-tilkoblingen ikke nødvendig. 
F
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5.2 Posisjonere en motorakse

Oppgave-
beskrivelse

Hvis det oppstår en stigende flanke på DC-24-V-spenning på en digital inngang for den
tilkoblede omformeren MOVIDRIVE® MDX60B/61B, skal den tilkoblede motoraksen
dreies 10 omdreininger medurs og posisjoneres.
Driften opererer ved bruk av kun digitale innganger. MOVI-PLC®-styringen evaluerer
inngangene til omformeren og styrer posisjoneringen av motoraksen.

Deloppgaver Programmeringseksemplet er delt inn i følgende deloppgaver:
1. Opprette et nytt prosjekt
2. Stille inn styringskonfigurasjonen 
3. Installere nødvendige bibliotek
4. Programmere kommunikasjonen med motoraksen
5. Programmere inn-/utkoblingen av omformeren
6. Programmere posisjoneringen av motoraksen
7. Overføre prosjektet til MOVI-PLC®-styringen 
8. Teste programmet
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Trinn 1 Opprette et nytt prosjekt
1. Slå på engineering-PCen og koble inn MOVI-PLC® 1)-styringen.
2. Start PLC-editoren for programvaren MOVITOOLS®-MotionStudio som beskrevet i

kapitlet Starte MOVITOOLS®-MotionStudio i håndboken for MOVI-PLC®.
3. Klikk på [File] / [New] for å opprette et nytt prosjekt..
4. Dialogboksen [Target Settings] kommer frem. Velg konfigurasjonen for MOVI-PLC®-

styringen, i dette programmeringseksemplet eventuelt [MOVIPLC basic DHP11B],
klikk deretter på [OK].

5. I dette eksemplet skal navnet på funksjonsmodulen PLC_PRG ikke endres i feltet
[New POU]. MOVI-PLC®-styringen utfører modulen PLC_PRG automatisk etter
programstart (i trinn 8 i dette eksemplet).

6. Velg [Program] i feltet [Modultype] / ([Type of POU]).
7. Klikk på opsjonen [FBD] i feltet [Language of the POU] og bekreft inndata med [OK].
8. For å lagre prosjektet, klikk på [File] / [Save] og legg inn navnet på prosjektet. Lagre

prosjektet jevnlig i forbindelse med endringer eller etter at programmet er opprettet.

1) MOVI-PLC®-styringen må forsynes med spenning tilsvarene utførelsen, eller omformeren der
maskinvaren til MOVI-PLC®-styringen befinner seg, må kobles inn.

20030AXX
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Trinn 2 Stille inn styringskonfigurasjon
Still inn styringskonfigurasjonen slik at det er mulig bruke grensesnittene til MOVI-PLC®-
styringen for å tilkoble perifert utstyr og for å kunne kommunisere med andre enheter,
som for eksempel omformere og I/O-moduler, eller også for å bruke en overordnet
styring.

1. Trykk på aktuell arkfane [1] for å velge vinduet [Recources].
2. Aktiver [PLC Configuration] med et dobbeltklikk på oppføringen [2].
3. Still inn [Standard configuration] på menyen [Extras] én gang. Velg [Ja] [3] for å

bekrefte at du ønsker å slette den aktuelle konfigurasjonen og erstatte den med
standardkonfigurasjonen.

4. Klikk på [+]-symbolet foran [MOVI-PLC basic DHP11B] og [Communication] [4] for å
åpne konfigurasjonstreet.

5. For å aktivere CAN-1-grensesnittet til MOVI-PLC®-styringen, klikk med høyre
museknapp på elementet [Can 1 disabled] og velg [Replace element] / [Can 1
enabled] på kontekstmenyen [5].

6. For å konfigurere omformeren MOVIDRIVE® MDX60B/61B på CAN-1-grensesnittet,
klikk med høyre museknapp på element [Can 1 enabled] og velg [Append
Subelement]) og [MOVIDRIVE MDX B] på kontekstmenyen.

20031AXX
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7. Marker elementet [MOVIDRIVE MDX B] og legg SBus-adressen [1] som ble valgt
under oppstart av omformeren, inn i vinduet [Module parameters]).

8. I styringsprogrammet kan inn-/utgangene brukes direkte ved å spesifisere adressen
ved hjelp av syntaksen "%I" / "%Q". 
Det er enklere å bruke symbolidentifikatorene: Klikk på [+]-symbolet foran
[MOVIDRIVE MDX B] og [Inputs]. Klikk på tilsvarende felt [AT] på konfigurasjonstreet
og legg inn ønsket navn. I dette eksemplet er symbolidentifikatoren for omformerens
digital innganger [DI_MDX1]. For de enkelte inn-/utgangene er symbolidentifikatoren
[Power_MDX1] og [Move_MDX1] [2].

20032AXX
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Trinn 3 Installere bibliotek
For å kunne bruke funksjonsmodulen bibliotek MPLCMotion_MDX.lib, må biblioteket
[MPLCMotion_MDX.lib] legges til de eksisterende bibliotekene som beskrevet
nedenfor.

1. Aktiver [Library Manager]) med et dobbeltklikk på oppføringen [1].
2. Klikk med høyre museknapp på bibliotekfeltet og velg menypunktet [Additional

Library]) [2].
3. Velg biblioteket [MPLCMotion_MDX.lib] og klikk på [Open].

20033AXX
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Trinn 4 Programmere kommunikasjonen med motoraksen
For å opprette og gjennomføre kommunikasjonen mellom MOVI-PLC®-styringen og
omformeren, må en instans for funksjonsmodulen MC_ConnectAxis_MDX legges inn
på denne måten.

1. Trykk på aktuell arkfane [1] for å velge vinduet [POUs] / ([Moduler]). 
2. Åpne editoren for modulen [PLC_PRG(PRG)] med et dobbeltklikk på oppføringen

[2].
3. For å legge til en ny funksjonsmodul, klikk først på boksen ved siden av

spørsmålstegnene [???] i det første nettverket og deretter på [ ]-knappen [3].

4. Marker teksten AND på funksjonsmodulen som nå ble lagt til.
5. Trykk på <F2>-tasten. Programvaren åpner dialogboksen [Help Manager]. 

20034AXX
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6. Velg [Standard Function Blocks] [1] på venstre side av dialogboksen.
7. Velg funksjonsmodulen [MC_ConnectAxis_MDX (FB)] i mappen [MDX_Main] til

biblioteket [MPLCMotion_MDX] på høyre side av dialogboksen. Klikk på [OK] [2].

8. Klikk på funksjonsmodulen MC_ConnectAxis_MDX som er lagt til, og klikk deretter
på spørsmålstegnene "???" over funksjonsmodulen [1]. 

9. Legg inn instansnavnet (for eksempel ConnectAxis_1) for funksjonsmodulen [2] og
trykk på <ENTER>-tasten. Bekreft dialogboksen [Declare Variable] som kommer
frem med [OK]-tasten.

10.Legg inn følgende verdier på inngangene til funksjonsmodulen. Trykk på
spørsmålstegnene "???" på venstre side av inngangen, legg inn verdien og trykk på
<ENTER>-tasten:

20037AXX

Enable TRUE

Node SBUS_NODE_1

SBUS_Address SBUS-1-adresse som er stilt inn under idriftsettingen av omformeren 
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Trinn 5 Programmere inn-/utkoblingen av omformeren
Legg til en funksjonsmodul som kobler omformeren MOVIDRIVE® MDX60B/61B inn/ut.
Omformeren kan kun kobles inn hvis funksjonsmodulen MC_ConnectAxis_MDX
allerede er utført for denne aksen. Dessuten skal omformeren kun kobles inn når  det er
tilkoblet en DC-24-V-spenning på den digitale inngangen DI01 til omformeren. De
tilsvarende signalene forbindes derfor med hverandre via en AND-modul.

1. Klikk på linjen for Done-utgangen til funksjonsmodulen MC_ConnectAxis_MDX. 
2. Trykk på < > -knappen for å legge til en ny AND-funksjonsmodul.
3. Verdien som er lest inn på den digitale inngangen DI01 til omformeren, skal legges

på den andre inngangen til den nye AND-funksjonsmodulen. Legg da inn
symbolnavnet som kan velges i styringskonfigurasjonen (i dette eksemplet
"MDX1_DI.1" eller direkte "Power_MDX1").

4. Legg til funksjonsmodulen MC_Power_MDX. Klikk da til høyre for AND-
funksjonsmodulen og klikk deretter på [ ]-tasten. Den nye AND-funksjonsmodulen
som er lagt til, konverteres til en funksjonsmodul MC_Power_MDX ved å følge
fremgangsmåten i trinn 4. Gi funksjonsmodulen for eksempel instansnavnet
Power_1.

5. Legg konstanten CTRL_INHIBIT på inngangen PowerOffMode.
6. På Axis-inngangen legges aksereferansen "ConnectAxis_1.Axis" som er fra

modulinstansen ConnectAxis_1. Klikk på feltet "???" foran Axis-inngangen og legg
inn "ConnectAxis_1". Velg oppføringen  [Axis] i dialogboksen som kommer
automatisk frem på skjermen. Bekreft oppføringen med <ENTER>-tasten.
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Trinn 6 Programmere posisjoneringen av en motorakse
Legg til en funksjonsmodul MC_MoveRelative_MDX som styrer en relativ posisjo-
neringsbevegelse på aksen. I dette eksemplet skal motoraksen bevege seg 10
omdreininger (=10 x 4096 inkrementer på giver) medurs ved hver stigende flanke på
DC-24-V-spenningen på den digitale inngangen DI02 til omformeren. Under
konstantkjøring skal motoraksen rotere med en hastighet på 1000 o/min.

1. Klikk med høyre museknapp på et tomt område på nettverket [0001] og velg
[Network (after)] på kontekstmenyen som kommer frem.

2. Legg til en funksjonsmodul MC_MoveRelative_MDX i det nye nettverket [0002] som
beskrevet i trinn 4, og gi den et instansnavn (for eksempel MoveRelative_1).
Funksjonsmodulen MC_MoveRelative_MDX finnes i mappen [MDX_SingleAxis] i
biblioteket [MPLCMotion_MDX] under [Standard Function Blocks].

3. Legg inn følgende verdier på inngangene til funksjonsmodulen:

4. Kjørekommandoen kan kun utføres når funksjonsmodulen MC_Power_MDX
allerede er utført. På Execute-inngangen til funksjonsmodulen MC_Move
Relative_MDX legges derfor resultatet på en AND-forbindelse mellom Status-
utgangen til funksjonsmodulen MC_Power_MDX og den digitale inngangen som skal
brukes til å starte bevegelsen. 
Klikk på linjen foran inngangen Execute. Trykk på [ ]-knappen for å legge til en ny
AND-funksjonsmodul. Inngangene til AND-funksjonsmodulen tildeles tilsvarende (se
figuren over).

5. Velg menypunktet [Project]) / [Rebuild all]) for å omforme prosjektet.
Meldingsvinduet viser "0 Error(s), 0 Warnings(s)" når programmeringen er feilfri.

20039AXX

Distanz 40960

Velocity 1000

Acceleration 500

Deceleration 500

Axis ConnectAxis_1.Axis
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Trinn 7 Overføre prosjekt til MOVI-PLC®-styringen
Klikk på menypunktet [Online] / [Communication Parameters].
På dialogboksen som kommer frem, stilles kommunikasjonsparameterne inn
tilsvarende kommunikasjonskanalen som brukes. Dette trinnet utføres bare én gang.
Klikk deretter på menypunktet [Online] / [Login]. 
Bekreft spørsmålet som kommer frem på dialogboksen med [Ja] for å laste et program.

Trinn 8 Teste programmet
I det siste trinnet utføres programmet når de digitale inngangene som er i bruk, aktiveres
tilsvarende.

Koble inn omformeren MOVIDRIVE® MDX60B/61B hvis dette ikke allerede ble gjort i
trinn 1 for innkobling av MOVI-PLC®-styringen.
Klikk på menypunktet [Online] / [Run] for å starte MOVI-PLC®-styringen.
For å koble inn omformeren legges DC-24-V-spenningen først på inngangen DI00 "/
Regulatorsperre" og deretter på inngangen DI01 (Enable for funksjonsmodulen
MC_Power_MDX).
Tilkoble DC-24-V-spenningen på inngangen DI02 til omformeren for å starte
posisjoneringsbevegelsen på motoraksen.

Programmeringen er fullført når motoraksen beveger seg 10 omdreininger i positiv
retning ved hver stigende flanke på DC-24-V-spenningen på inngangen DI02.

Mer informasjon om reaksjonen på MOVI-PLC®-styringen og den tilkoblede
omformeren MOVIDRIVE® i dette eksemplet finnes i avsnittet Traceregistrering.

Advarsel:
Avhengig av klemmetildelingen, omformertilstanden og styringsprogrammet kan
motoraksen bevege seg straks etter at MOVI-PLC®-styringen er startet. Hold sikker
avstand fra alle bevegelige deler for å unngå skader!
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Traceregistrering

Når en stigende flanke oppstår på signalet Move_MDX1 på inngangen Execute til
funksjonsmodulen MC_MoveRelative_MDX, setter motoraksen seg i bevegelse for å nå
målposisjonen [1]. Utgangen Active viser dette når den stilles på TRUE. 
Etter fullført posisjonering stiller funksjonsmodulen utgangen Active tilbake på FALSE
igjen og stiller utgangen Done på TRUE [2]. I dette eksemplet er utgangen Done bare
stilt på TRUE under en styringssyklus fordi inngangssignalet Execute ble stilt tilbake på
FALSE allerede før posisjoneringen var avsluttet.
Motoraksen starter en posisjoneringsbevegelse [3] på nytt på grunn av den stigende
flanken som deretter oppstår på inngangen Execute. 
Vær oppmerksom på at neste stigende flanke på inngangen Execute oppstår før
posisjoneringen er avsluttet. En annen posisjonering som starter fra den aktuelle
posisjonen til motoraksen på tidspunktet for den sist stigende flanken på inngangen
Execute, utføres uetn avbrudd [4]. Dermed bremses motoraksen ikke opp til stillstand,
men fortsetter straks med neste bevegelse.

20087AXX
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Etter at posisjoneringen er avsluttet stiller funksjonsmodulen utgangen Active tilbake på
FALSE. Men utgangssignalet Done er i dette tilfellet fortsatt stilt på TRUE, også etter at
posisjoneringen er avsluttet, fordi inngangssignalet Execute ikke er stilt tilbake på
FALSE ennå [5].
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5.3 Turtallsregulering på en motorakse med giver
Oppgave-
beskrivelse

Hvis det oppstår en stigende flanke på DC-24-V-spenningen på en digital inngang til den
styrte omformeren MOVIDRIVE® MDX60B/61B, skal den tilkoblede motoraksen starte
en turtallsregulert bevegelse. Det skal være mulig å koble turtallet på motoraksen
mellom to verdier ved bruk av en annen digital inngang. Det skal brukes to innganger
for å starte en bremsebevegelse ved hjelp av funksjonsmodulen MC_Stop_MDX eller
MC_AxisStop_MDX.
Driften opererer ved bruk av kun digitale innganger. MOVI-PLC®-styringen evaluerer
inngangene til omformeren og styrer turtallsreguleringen på motoraksen.

Programmering Uendrede trinn
Programmer trinn 1, 3-5 og 7 uten endringer som beskrevet i programmeringseksemplet
over "Posisjonere en motorakse".

Trinn 2 Stille inn styringskonfigurasjon

I styringskonfigurasjonen tilordnes i tillegg til identifikatorene [Power_MDX1] og
[Move_MDX1], også identifikatorene
� [RapidSpeed_MDX1]
� [AxisStop_MDX1]
� [Stop_MDX1]
til de digitale inngangene til omformeren MOVIDRIVE® MDX60B/61B som vist på
figuren [1].

20088AXX
Håndbok – Bibliotek MPLCMotion_MDX Håndbok – Bibliotek MPLCMotion_MDX 
00

I

8383



5

84

urtallsregulering på en motorakse med giver
rogrammeringseksempler

84

5 urtallsregulering på en motorakse med giver
rogrammeringseksempler
Trinn 6 Programmere turtallsreguleringen

1. Opprett programmet som vises på diagrammet, i samsvar med fremgangsmåten
som beskrives i det foregående programmeringseksemplet. 

2. For å programmere verditilordningen av variabelen Speed til variabelen Speed_old,
klikk først på boksen ved siden av spørsmålstegnene "???" og deretter på [ ]-
tasten [1] etter at nettverket er lagt til [0004]. 
Erstatt spørsmålstegnene "???" med variabelnavnene.
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Trinn 8 Teste programmet
De digitale inngangene som er i bruk, aktiveres tilsvarende for å utføre programmet.

Koble inn omformeren MOVIDRIVE® MDX60B/61B hvis dette ikke allerede ble gjort i
trinn 1 for innkobling av MOVI-PLC®-styringen.
Klikk på menypunktet [Online] / [Run] for å starte MOVI-PLC®-styringen.
For å koble inn omformeren legges DC-24-V-spenningen først på inngangen DI00 "/
Regulatorsperre" og deretter på inngangen DI01 (Enable for funksjonsmodulen
MC_Power_MDX).
Tilkoble DC-24-V-spenningen på inngangen DI02 til omformeren for å starte
turtallsreguleringen på motoraksen.

Programmeringen er fullført korrekt når 
� Motoraksen begynner å dreie seg med en stigende flanke på DC-24-V-spenningen

på inngangen DI02
� Turtallet på motoraksen kobler mellom 500 o/min og 1000 o/min når spenningen

veksler mellom 0 V og 24 V DC på inngangen DI03
� Bevegelsen på motoraksen bremses opp når DC-24-V-spenningen tilkobles på

inngangen DI04 eller DI05

Mer informasjon om reaksjonen på MOVI-PLC®-styringen og den tilkoblede
omformeren MOVIDRIVE® i dette eksemplet finnes i avsnittet Traceregistrering.

Advarsel:
Avhengig av klemmetildelingen, omformertilstanden og styringsprogrammet kan
motoraksen bevege seg straks etter at MOVI-PLC®-styringen er startet. Hold sikker
avstand fra alle bevegelige deler for å unngå skader!
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Motoraksen starter turtallsreguleringen [1] når det oppstår en stigende flanke på
inngangen Execute til funksjonsmodulen MC_MoveVelocity_MDX. Funksjonsmodulen
stiller utgangen Active på TRUE bare til skalturtallet er nådd. Når skalturtallet er nådd,
stilles utgangen Active tilbake på FALSE og utgangen InVelocity (vises ikke på
tidsdiagrammet) stilles på TRUE.
På grunn av den stigende flanken på inngangen Execute til funksjonsmodulen
MC_AxisStop_MDX utfører motoraksen en bremsebevegelse med den bremse-
retardasjonen [2] som er spesifisert på inngangen Deceleration til funksjonsmodulen
MC_MoveVelocity_MDX. Funksjonsmodulen MC_MoveVelocity_ MDX viser annul-
leringen av den utførte turtallsreguleringen ved å stille utgangen CommandAborted på
TRUE.
Mens inngangen Execute til funksjonsmodulen MC_AxisStop_MDX fortsatt står på
TRUE, oppstår en ny stigende flanke på funksjonsmodulen MC_MoveVelocity_MDX.
Selv om bremsebevegelsen allerede er avsluttet, beveger motoraksen seg ikke. For at
motoraksen skal bevege seg må tilstanden "Stopping" først forlates. Still da inngangen
Execute til funksjonsmodulen MC_AxisStop_MDX tilbake på FALSE. Straks
betingelsen er oppfylt, starter motoraksen bevegelsen med turtallsregulering [4] igjen
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når det oppstår en stigende flanke på inngangen Execute til funksjonsmodulen
MC_MoveVelocity_MDX. 
En bremsebevegelse starter når det oppstår en stigende flanke på inngangen Execute
til funksjonsmodulen MC_AxisStop_MDX [5]. Men i dette tilfellet stiller funksjons-
modulen MC_MoveVelocity_MDX ikke utgangen CommandAborted på TRUE fordi
inngangen Execute allerede er stilt tilbake på FALSE.
Når signalet RapidSpeed_MDX1 kobles om fra TRUE til FALSE, stilles inngangen
Execute til funksjonsmodulen MC_MoveVelocity_MDX tilbake på FALSE [6].
Tilbakestillingen er forårsaket av sammenligningsmodulen [EQ] i styringsprogrammet
under en styringssyklus. Den stigende flanken i den følgende styringssyklusen aktiverer
turtallsreguleringen med det nye, lavere skalturtallet. Motoraksen dreier seg med det
høyere turtallet igjen når signalet RapidSpeed_MDX1 er endret til TRUE [7].
Bremsebevegelsen som startet med en stigende flanke på inngangen Execute til
funksjonsmodulen MC_AxisStop_MDX, kan annulleres med en stigende flanke på
inngangen Execute til funksjonsmodulen MC_Stop_MDX. Som et resultat av dette,
utføres en bremsebevegelse med den bremserampen som er stilt inn i omformer-
parameterne [8].
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5.4 Steppkjøring på en motorakse uten giver
Oppgave-
beskrivelse

I dette programmeringseksemplet skal steppkjøring realiseres med to hastigheter på
motoraksen. 
Til dette brukes to digitale innganger til den styrte omformeren MOVIDRIVE®

MDX60B/61B for signalene Stepp pluss og Stepp minus. Motoraksen skal dreie seg i
steppmodus når DC-24-V-spenningen er tilkoblet på en av de to digitale inngangene.
Ellers må driften bremses opp. Det skal være mulig koble turtallet på motoraksen
mellom to verdier ved bruk av en annen digital inngang.
Driften opererer ved bruk av kun digitale innganger. MOVI-PLC®-styringen evaluerer
inngangene til omformeren og styrer turtallsreguleringen på motoraksen.

Programmering Uendrede trinn
Programmer trinn 1, 3, 4 og 7 uten endringer som beskrevet i
programmeringseksemplene "Posisjonere en motorakse" og "Turtallsregulering på en
motorakse med giver" i denne håndboken.

Trinn 2 Stille inn styringskonfigurasjon

I styringskonfigurasjonen tilordnes identifikatorene 
� [JogPlus_MDX1]
� [JogMinus_MDX1]
� [RapidSpeed_MDX1]
til de digitale inngangene til omformeren MOVIDRIVE® MDX60B/61B som vist på
figuren [1].

Merk!
Trinn 5 skal ikke programmeres fordi funksjonsmodulen MC_Power_MDX ikke brukes
for motorakser uten givere.
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Trinn 6 Programmere steppmodus

Opprett programmet som vises på diagrammet, i samsvar med fremgangsmåten som
beskrives i de foregående programmeringseksemplene. 
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Trinn 8 Teste programmet
De digitale inngangene som er i bruk, aktiveres tilsvarende for å utføre programmet.

Koble inn omformeren MOVIDRIVE® MDX60B/61B hvis dette ikke allerede ble gjort i
trinn 1 for innkobling av MOVI-PLC®-styringen.
Klikk på menypunktet [Online] / [Run] for å starte MOVI-PLC®-styringen.
DC-24-V-spenningen tilkobles på inngangen DI00 "/ Regulatorsperre" for å deaktivere
regulatorsperren.
Tilkoble DC-24-V-spenningen på inngangene DI01 eller DI02 til omformeren for å starte
steppmodus på motoraksen.

Programmeringen er fullført korrekt når 
� Motoraksen dreier seg i positiv (medurs) eller negativ (moturs) retning når DC-24-V-

spenningen er tilkoblet inngangen DI01 eller DI02.
� Absoluttverdien på motorturtallet kobler mellom 500 o/min og 1000 o/min når

spenningen veksler mellom 0 V og 24 V DC på inngangen DI03.
� Motoraksen bremses opp når DC-24-V-spenningen tilkobles de to inngangene DI01

og DI02 eller når spenningen kobles fra disse to inngangene.

Mer informasjon om reaksjonen på MOVI-PLC®-styringen og den tilkoblede
omformeren MOVIDRIVE® i dette eksemplet finnes i avsnittet Traceregistrering.

Advarsel:
Avhengig av klemmetildelingen, omformertilstanden og styringsprogrammet kan
motoraksen bevege seg straks etter at MOVI-PLC®-styringen er startet. Hold sikker
avstand fra alle bevegelige deler for å unngå skader!
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Når det oppstår en stigende flanke på JogPlus_MDX1-signalet, starter motoraksen
turtallsreguleringen med den hastigheten som er spesifisert med RapidSpeed_MDX1-
signalet [1].
Når RapidSpeed_MDX1-signalet endres fra FALSE til TRUE, øker motoraksen hastig-
heten til den høyeste av disse to verdiene [3].
Hvis begge signalene JogPlus_MDX1 og JogMinus_MDX1 stilles på TRUE samtidig, vil
XOR-forbindelsen, i kombinasjon med negasjonen i styringsprogrammet, forårsake en
stigende flanke på inngangen Execute til funksjonsmodulen MC_StopSensorless_MDX.
Bremsbevegelsen starter [5].
For akser uten givere er det mulig å annullere bremsebevegelsen som er utløst med den
stigende flanken på inngangen Execute til funksjonsmodulen MC_StopSensorless_
MDX. Denne annulleringen skjer når en turtallsregulert bevegelse er forårsaket av en
stigende flanke på inngangen Execute til funksjonsmodulen MC_Move
VelocitySensorless_MDX [6]. I dette eksemplet opprettes den stigende flanken som er
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nødvendig, med XOR-forbindelsen i nettverket [0005] straks signalet JogPlus_MDX1
endres fra TRUE til FALSE.
Når RapidSpeed_MDX1-signalet endres fra TRUE til FALSE på nytt, bremses
motoraksen opp til den laveste av disse to spesifiserte hastighetene [8].
Tilbakestilles disse to signalene JogPlus_MDX1 og JogMinus_MDX1 til FALSE starter
bremsebevegelsen på samme måte som når signalene stilles på TRUE samtidig, som
beskrevet over [10].
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