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Tärkeää tietää

Käsikirja

1 Tärkeää tietää

Dokumentointi • Lue tämä käsikirja huolellisesti läpi ennen kuin ryhdyt MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmällä

ohjattavien taajuusmuuttajien asennukseen ja käyttöönottoon.

• Tässä käsikirjassa edellytetään, että MOVIDRIVE® tuotedokumentit, erityisesti
MOVIDRIVE® MDX60B/61B:n järjestelmäkäsikirja, ovat käytettävissä ja niihin on
perehdytty.

• Ristiinviittaukset on merkitty tässä käsikirjassa merkillä "→". Niinpä esimerkiksi
(→ kappale X.X) tarkoittaa, että lisätietoja löytyy tämän käsikirjan kappaleesta X.X.

• Tuotedokumenttien noudattaminen on edellytyksenä sille, että laite toimii häiriöittä ja
mahdolliset takuuvaatimukset voidaan täyttää.

Väyläjärjestelmät Väyläjärjestelmiä koskevia yleisiä turvaohjeita:

Käytettävissäsi on tiedonsiirtojärjestelmä, joka mahdollistaa MOVIDRIVE®

taajuusmuuttajan sovittamisen laitoksen olosuhteisiin varsin laajoissa rajoissa. Muiden
väyläjärjestelmien tapaan siinä on olemassa vaara, että (taajuusmuuttajaan liittyviä)
parametreja muutetaan huomaamatta ulkoisesti, jolloin myös taajuusmuuttajan
käyttäytyminen muuttuu. Järjestelmä voi tämän seurauksena käyttäytyä
odottamattomalla (ei-kontrolloidulla) tavalla.

Turvallisuusohjeita 

ja varoituksia

Noudata ehdottomasti annettuja turvallisuusohjeita ja varoituksia!

• Tämä käsikirja ei korvaa seikkaperäistä käyttöohjetta!

• MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmän ja sillä ohjattavat käyttölaitteet saa asentaa ja

ottaa käyttöön vain sähköalan pätevä ammattihenkilöstö, tapaturmien

torjuntamääräyksiä, MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmän käsikirjassa ja

MOVIDRIVE® MDX60B/61B-taajuusmuuttajan käyttöohjeessa annettuja ohjeita

noudattaen!

Sähkövirran aiheuttama uhkaava vaara.
Mahdolliset seuraukset: Hengenmeno tai vakava 
loukkaantuminen.

Uhkaava vaara. 
Mahdolliset seuraukset: Hengenmeno tai vakava 
loukkaantuminen.

Vaarallinen tilanne.
Mahdolliset seuraukset: Vähäinen loukkaantuminen.

Vahingollinen tilanne.
Mahdolliset seuraukset: Laitteen tai ympäristön 
vaurioituminen.

Käyttöohjeita ja hyödyllistä tietoa.
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2Johdanto

2 Johdanto

Tämän käsikirjan 

sisällys

Tässä käyttäjän käsikirjassa on selostettu MPLCMotion_MDX-kirjaston toimintomoduulit
ja niiden käyttö.

Kuvaus MOVI-PLC® on standardin IEC 61131-3 mukainen ohjelmoitava logiikka. Edustava
esimerkki MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmästä on esim. ohjainkortti DHP11B.

MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmää voidaan käyttää esimerkiksi koneikon moduulin
ohjausyksikkönä. MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmä ohjaa tällöin moduulin kaikkia
käyttölaitteita, mikä vähentää ylemmän tason ohjausjärjestelmän (esim. koneikon tai
laitoksen keskuslogiikan) kuormitusta. Operointipäätteen DOP kanssa yhdessä
käytettynä MOVI-PLC® ohjausjärjestelmällä voidaan ohjata kokonaisia koneita.

Tässä käsikirjassa selostettu MPLCMotion_MDX-kirjasto liittyy MOVI-PLC®-logiikkaan.
Se mahdollistaa logiikkaan liitetyillä MOVIDRIVE® MDX60B/61B-taajuusmuuttajilla
ohjattujen liikkeiden yksinkertaisen, keskitetyn ohjelmoinnin eri ulottuvuuksissa.

Toiminnot MPLCMotion_MDX-kirjastosta löytyvät käytettäväksi jokaista liitettyä MOVIDRIVE®

MDX60B/61B-taajuusmuuttajaa kohden seuraavat toiminnot:

• Hallintatoiminnot

• Taajuusmuuttajan käyttö (nopeusohjearvon anto) 

• Referenssiajo

• Paikoitus

• jne.

Näiden toimintojen toteutus tapahtuu hajautetusti taajuusmuuttajissa.
MPLCMotion_MDX-kirjasto varmistaa taajuusmuuttajien välisen nopean tiedonsiirron.
Se mahdollistaa MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmässä moottorin akselin liikkeiden helpon,
keskitetyn ohjelmoinnin.

Täydentävä 

kirjallisuus

MPLCMotion_MDX-kirjaston hyödyntämiseksi yksinkertaisella ja tehokkaalla tavalla
tulisi tämän käsikirjan lisäksi hankkia seuraavat käsikirjat, joita toimitetaan pyynnöstä:

• MOVI-PLC®-ohjelmointikäsikirja 

• MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmän MPLC-liityntäkirjaston käsikirja

• MOVIDRIVE® MDX61B-ohjainkortin MOVI-PLC® DHP11B käsikirja

• Järjestelmäkäsikirja MOVIDRIVE® MDX60B/61B

Noudata kaikissa käyttölaitteisiin kohdistuvissa töissä niiden käsikirjoissa annettuja
turvallisuus- yms. ohjeita.
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Sovellusalueet

Johdanto

2.1 Sovellusalueet

Kirjasto MPLCMotion_MDX.lib käy kaikille sovellusalueille, joilla ohjausjärjestelmä
MOVI-PLC® ohjaa yhtä tai useampaa taajuusmuuttajaa.

Sovellusesimerk-

kejä

MPLCMotion_MDX.lib-kirjaston tyypillisiä sovellusesimerkejä ovat:

• Konemoduulit

• Pienet koneet

• Laitteistomoduulit

• Laitekaappien ohjauslaitteet

• Nostimet

Ominaisuudet MPLCMotion_MDX.lib-kirjaston huomionarvoisia ominaisuuksia:

• MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmä kykenee ohjaamaan MPLCMotion_MDX.lib-kirjaston

avulla enimmillään kahtatoista käyttölaitetta.

• Käyttäjän ei tarvitse askarrella tiedonsiirtoliityntöjen parissa, vaan hän antaa
MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmän avulla pelkkiä liike- ja hallintakäskyjä. Käyttäjällä ei
täten tarvitse olla järjestelmäväylän tuntemusta; vähäinen taajuusmuuttajan
parametroinnin tuntemus (esim. käyttöönoton ja järjestelmäväylän osoitteiden
asetuksia koskeva) riittää.

• Järjestelmäväylä mahdollistaa MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmän ja taajuusmuuttajien
välisen nopean tiedonsiirron.

• MPLCMotion_MDX.lib-kirjastossa on useita toimintomoduuleja. Käyttäjä pääsee
ohjelmoimaan omia sovelluksiaan joustavasti ja nopeasti.

• PLCopen-käskyjen ansiosta käyttäjä oppii ohjelmoinnin nopeasti.

2.2 MPLCMotion_MDX-kirjasto, yleiskatsaus

Tarvittavat 

kirjastot

MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmien ohjelmointiin MOVIDRIVE® MDX60B/61B-taajuusmuut-

tajien yhteydessä tarvitaan seuraavat kirjastot:

• MPLCDatatypes

• MPLCIntern

• MPLCSystem_ErrorHandling_Intern

• MPLCSystem_ErrorHandling_Intern

• MPLCInterface_CAN

Liitettäessä mukaan kirjasto MPLCMotion_MDX MOVITOOLS®-MotionStudio-ohjelmiston

PLC-editorissa tulevat nämä kirjastot automaattisesti mukaanliitetyiksi.
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2
MPLCMotion_MDX-kirjasto, yleiskatsaus

Johdanto

Kirjastossa MPLCMotion_MDX on seuraavat toimintomoduulit, jotka jakautuvat
toimintojensa mukaan useampiin hakemistoihin:

MDX_Main Hakemisto MDX_Main:

– MC_ConnectAxis_MDX
– MC_Power_MDX
– MC_Reset_MDX

MDX_SingleAxis Hakemisto MDX_SingleAxis:

– MC_Home_MDX
– MC_AxisStop_MDX
– MC_Stop_MDX

• Jatkuva liike -moduuli:

– MC_MoveVelocity_MDX

• Erillismoottorimoduuli:

– MC_MoveAbsolute_MDX
– MC_MoveAbsoluteModulo_MDX
– MC_MoveRelative_MDX

MDX_SingleAxis

Sensorless

Hakemisto MDX_SingleAxisSensorless:

– MC_StopSensorless_MDX

• Jatkuva liike -moduuli:

– MC_MoveVelocitySensorless_MDX

MDX_Inverter 

Parameters

Hakemisto MDX_InverterParameters:

– MC_ReadParameter_MDX
– MC_WriteParameter_MDX
– MC_SetDynamics_MDX
– MC_SetLimiter_MDX
– MC_SetJerk_MDX
– MC_SetHomeParameters_MDX

MDX_Supplements Hakemisto MDX_Supplements:

– MC_TouchProbe1_MDX
– MC_TouchProbe2_MDX
– MC_ReadActualPosition_MDX
– MC_ReadAxisError_MDX
– MC_ReadStatus_MDX

Huom!

Kirjastoa MPLCMotion_MDX.lib voidaan käyttää samanaikaisesti kaikkien muiden
kirjastojen kanssa MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmän yhteydessä.

Toiminnan virheettömyys on kuitenkin varmistettu vain, kun kaikkia
MPLCMotion_MDX.lib-kirjaston avulla ohjattavia taajuusmuuttajia käytetään
liitettyinä yhteen tai useampaan järjestelmä-CAN-väylään, joissa ei ole liitettynä muita
CAN-yksiköitä (esim. I/O-moduuleja).
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Muut MOVI-PLC®-kirjastot, yleiskatsaus

Johdanto

2.3 Muut MOVI-PLC®-kirjastot, yleiskatsaus

MPLCMotion_MDX-kirjaston ohella MOVITOOLS®-MotionStudio-ohjelmiston PLC-editorilla

voidaan yhdistää myös monia muita SEW:n taajuusmuuttajien optimoituun ohjaukseen

tarkoitettuja kirjastoja sekä muitakin oheismoduuleja.

Seuraavasta yleiskatsauksesta ilmenevät laitteiden ohjaamiseen käytettävät,
MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmään liitettävät peruskirjastot. Näiden kirjastojen ohella on
käytettävissä taajuusmuuttajan tyypistä riippuen sovelluskohtaisia kirjastoja esimerkiksi
robotiikkaa, ominaiskäyräohjausta, tahtikäyntiä, kelaussovelluksia jne. varten.

MPLCProcessdata

MOVI-PLC® käytet-
tävissä tavanomai-
sen ohjausjärjes-
telmän tapaan 

• Kaikkien SEW-
taajuusmuutta-
jien prosessi-
datapohjainen 
ohjaus

• Hyödyntää 
prosessidatan 
profiileja, sovel-
lusmoduuleja 
tai omia IPOS®-
ohjelmia

MPLCMotion_MDX

MOVI-PLC® 
MOVIDRIVE® B-
taajuusmuuttajan 
liikeohjaimena

• Yhden akselin 
(ulottuvuuden) 
liikekäskyt

• Hyödyntää 
MOVIDRIVE® B-
liityntöjä

MPLCMotion_MC07

MOVI-PLC® 
MOVITRAC® 07-
taajuusmuuttajan 
liikeohjaimena

• Käyntinopeuskäskyt
• Hyödyntää 

MOVITRAC® 07-
liityntöjä

MPLCMotion_MX

MOVI-PLC® 
MOVIAXIS®-servon 
liikeohjaimena 

• Yhden akselin 
(ulottuvuuden) 
liikekäskyt

• Hyödyntää 
MOVIAXIS®-
liityntöjä

MPLCMotion_MM

MOVI-PLC® 
MOVIMOT®-
taajuusmuuttajan 
liikeohjaimena

• Käyntinopeuskäs-
kyt

• Hyödyntää 
MOVIMOT®-
liityntöjä

MPLCUtilities

Esim. CANopen 
I/O-moduulien 
liittämiseen

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

SEW-prosessidata-
moduuli

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

Elimiä, jotka on liitettävä järjestelmään, jotta kirjastoja päästään hyödyntämään PLC-editorin ohjauskonfiguraatiossa

Taajuusmuuttaja- ja laitekohtaisten liike- ja I/O-kirjastojen yleiskatsaus
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3
Edellytykset

Projektisuunnittelu ja käyttöönotto

3 Projektisuunnittelu ja käyttöönotto

Tästä luvusta löytyvät tMPLCMotion_MDX.lib-kirjaston käytön edellytyksiä koskevat
tiedot; siinä on myös tärkeitä projektisuunnittelu- ja käyttöönotto-ohjeita.

3.1 Edellytykset

PC ja ohjelmistot MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmän ohjelmointiin MPLCMotion_MDX.lib-kirjastoa käyttäen

tarvitaan PC-työasema ja MOVITOOLS®-MotionStudio-ohjelmisto. Lisätietoja PC-työase-

maa koskevista vaatimuksista ja ohjelmistosta löytyy MOVI-PLC®-ohjelmointikäsikirjasta.

Taajuusmuuttajat

Jatkuvan liikkeen toimintomoduulien (MC_MoveVelocity_MDX,
MC_MoveVelocitySensorless_MDX) käyttämiseen riittää MOVIDRIVE® MDX60B/61B-
taajuusmuuttajien vakioversio.
Moottorinakselin paikoitukseen sovellettavien toimintomoduulien (erillisliikkeen
toimintomoduulit, MC_Home_MDX), tarvitaan MOVIDRIVE® MDX60B/61B-taajuus-
muuttajien tekniikkaversio.

Ohjaustopologia MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmään voidaan kytkeä enimmillään 12 kpl seuraavia taajuus-
muuttajia:

• MOVIDRIVE® MDX60B/61B

• MOVITRAC® 07

• MOVIMOT® 

Huomioi seuraavat edellytykset:

• Kytke CAN-Bus-järjestelmäväylään enintään kuusi taajuusmuuttajaa.

– Kytkettäessä CAN-Bus-väylään yhdestä kolmeen taajuusmuuttajaa: Aseta
CAN-Bus-väylän tiedonsiirtonopeudeksi ≥ 500 kbit/s.

– Kytkettäessä CAN-Bus-väylään neljästä kuuteen taajuusmuuttajaa: Aseta
CAN-Bus-väylän tiedonsiirtonopeudeksi 1000 kbit/s.

Tässä käsikirjassa selostetaan integroitujen MOVIDRIVE® MDX60B/61B-taajuus-
muuttajien ohjausjärjestelmää.

Erillisten taajuusmuuttajien ohjauksesta on selostus seuraavassa käsikirjassa:

• MOVI-PLC®:n kirjaston MPLCMotion_MMc / MPLCMotion_MC07 käsikirja

Huom!

MOVIDRIVE® MDX60B/61B-taajuusmuuttajien ohjaaminen MOVI-PLC®-ohjausjärjes-
telmän avulla on mahdollista vasta taajuusmuuttajien (peruslaitteen) kiinteän ohjelmis-
ton versiosta 824 854 0.15 alkaen.

00

I



3

10 Käsikirja – MOVI-PLC Motion MDX-kirjasto

Tiedonsiirtoajat

Projektisuunnittelu ja käyttöönotto

3.2 Tiedonsiirtoajat

Kaikki MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmään liitetyt MOVIDRIVE® MDX60B/61B-taajuus-
muuttajat lähettävät hetkelliset oloarvonsa MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmään.

Oloarvojen siirtoon käytettävän jakson kestoaika riippuu datan profiilista ja käytettävästä
kulma-anturista, joiden asetukset tehdään taajuusmuuttajan moduuliparametrien ohja-
uskonfiguraatioon.

Huomioi projektisuunnittelussa MOVIDRIVE® MDX60B/61B-taajuusmuuttajan oloarvojen

päivitysajat.

Dataprofiilien ja niihin liittyvien tiedonsiirtoaikojen yksityiskohtainen kuvaus löytyvät
kappaleesta "Toimintomoduuli MC_ConnectAxis_MDX" alkaen sivulta sivu 20.

Taajuusmuuttaja – 

SSI-anturi

Kaikki parametreihin kohdistuvien operaatioiden kestoajat pitenevät SSI-anturia
käytettäessä viisinkertaisiksi. Vältä siksi SSI-antureiden käyttöä ja käytä niiden
asemesta Hiperface®-antureita.

Tällainen käyttäytyminen vaikuttaa myös MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmän reagointiaikaan

taajuusmuuttajien yhteydessä käytettäessä. Huomioi tämä käyttäytyminen käyttölaitteen

projektisuunnittelun yhteydessä.

3.3 Käyttöönotto

Tässä osassa on selostettu taajuusmuuttajan käyttöönotto siltä osin, kuin se on
suoritettava taajuusmuuttajaa MOVI-PLC®-järjestelmän avulla ohjattaessa.

Huom!

Tässä luvussa mainitut tekniset ominaisuudet pätevät vain, kun taajuusmuuttajan
ohjaukseen käytettävässä CAN-Bus-väylässä ei ole aktiivisena muita
CAN-Bus-yksiköitä. 

Älä kytke mitään muita CAN-Bus-liityntäisiä yksiköitä CAN-Bus-järjestelmäväylään,
jonka kautta taajuusmuuttajaa ohjataan MPLCMotion_MDX.lib-kirjaston avulla!

Varoitus:

Taajuusmuuttajan käyttöönoton saa suorittaa vain tässä osassa kuvatun käyttöönotto-
assistentti-tietokoneohjelman avulla.

Taajuusmuuttajan parametrien muuttaminen käsin tai taajuusmuuttajan suora käyttöön-
otto moottorin käyttöönottoassistenttia käyttäen ei ole sallittua ensikäyttöönoton, uudel-
leenkäyttöönoton eikä optimoinnin yhteydessä. Käsin tehtävät muutokset voivat johtaa
ennalta arvaamattomiin toimintatiloihin, joista voi olla seurauksena vakavaan loukkaan-
tumiseen ti jopa hengenmenoon johtavia vahinkoja.

00
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3
Käyttöönotto

Projektisuunnittelu ja käyttöönotto

Käyttöönottoassistenttiin [DriveStartup MOVI-PLC Mode] päästään MOVITOOLS®

MotionStudio-ohjelmiston "laitepuuvalikossa" olevan kohdan [MDX...] kautta.

Käyttöönottoassistentti ohjaa vaihe vaiheelta käyttöönottotoimien läpi:

1. Tila toimitettaessa-tietojen lataaminen

2. Taajuusmuuttajan käyttöönotto

3. Komentotulkkiparametrien konfigurointi

4. Syöttöarvojen lataaminen

5. Taajuusmuuttajan datan varmistus

Käyttöönottoassistentti tunnistaa käynnistettäessä automaattisesti, onko kyseessä
ensi- vai uudelleenkäyttöönotto. 

Ensikäyttöönotossa on suoritettava peräkkäin käyttöönoton kaikki viisi eri vaihetta.

Uudelleenkäyttöönotossa käyttöönottoassistentti hyppää suoraan vaiheeseen 3. Myös
uudelleenkäyttöönotossa on mahdollista aloittaa vaiheesta 1 tai 2 klikkaamalla
manuaalisesti vastaavaa vaihtoehtoa. Käyttöönottoassistentti mahdollistaa täten
esimerkiksi moottorin käyttöönottotoimien optimoinnin.myös jälkikäteen.

20094AEN

00
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Käyttöönotto

Projektisuunnittelu ja käyttöönotto

Suorita käyttöönotto vain käyttöönottoassistenttia käyttäen ja seuraavasti:

20029AFI

Vaihe 1 Tehdasasetusten lataaminen

Tila toimitettaessa tulee ladatuksi.
Ladattaessa Tila toimitettaessa-tietoja:
• käyttöönottodata nollautuu
• kaikki komentotulkin parametrit palautuvat oletusarvoihinsa
• kaikki IPOS®-muuttujat häviävät
• mahdollisesti olemassaoleva IPOS®-ohjelmakoodi häviää

↓

Käynnistys/-
diagnostiikkamonitori

Ensi-
käyttöönotto

Tehdasasetukset
 “Tilatoimitettaessa”

Moottorin 
käyttöönotto

Komentotulkkipara-
konfigurointi

Lataus

Datan varmistus

KYLLÄ

EI

metrien 

00

I
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Vaihe 2 Taajuusmuuttajan käyttöönotto

Seuraa käyttöönottoassistentin antamia ohjeita. Tarkemmat tiedot moottorin 
käyttöönotosta löytyvät MOVIDRIVE® MDX60B/61B-taajuusmuuttajien 
järjestelmäkäsikirjasta.

Huom!
Toimintataparyhmissä U/f ja VFC ovat suoritettavissa vain hakemiston 
MDX_SingleAxisSensorless toimintomoduulit. Hakemiston 
MDX_SingleAxis toimintomoduulit vaativat asettamaan jonkin seuraavista 
toimintataparyhmistä:
• VFC+n-säätö
• CFC-säätö
• SERVO-säätö

Toimintataparyhmän sisällä MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmä asettaa päälle 
automaattisesti jatkuvalle liikkeelle tai erillisliikkeille tarkoitetut toimintomoduulit 
(ks. myös lisäselostus sivu 18).

↓

Vaihe 3 Komentotulkkiparametrien konfigurointi

Seuraa käyttöönottoassistentin antamia ohjeita. Ohjelman ehdottamat arvot 
voidaan ottaa käyttöön painikkeella [täytäntöönpano] tai niitä voidaan sovittaa 
yksilöllisesti.

Huomautuksia:
1. Asetetun SBus-osoitteen on oltava yhtäpitävä toimintomoduulissa 

MC_ConnectAxis_MDX käytetyn SBus-osoitteen sekä PLC-editorin 
ohjauskonfiguraatiossa asetetun osoitteen (MOVIDRIVE® MDX B-moduulin 
parametrin) kanssa. Asetetun tiedonsiirtonopeuden on oltava yhtäpitävä 
PLC-editorissa asetetun tiedonsiirtonopeuden (CAN 1/2-moduulin 
parametrin, oletusarvo 500 kbaud) kanssa.

2. MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmä kykenee lukemaan ja käyttämään 
taajuusmuuttaja-peruslaitteen tai sen lisäkorttien digitaalituloja riippumatta 
ryhmissä P60x tai P61x tehdyistä parametriasetuksista. Digitaalitulojen 
riviliittimien lisätoimintojen välttämiseksi on vastaavat parametrit kuitenkin 
asetettava muotoon IPOS-tulo tai ei toimintoa.
Jotta peruslaite-taajuusmuuttajan tai sen lisäkortin digitaalilähdöt olisivat 
käytettävissä MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmän ohjaukseen, on vastaaville 
parametreille ryhmässä P62x tai P63x annettava asetusIPOS-lähtö. 
Ellei näiden parametrien asetukseksi ole annettu vaihtoehtoa IPOS-lähtö, 
voidaan digitaalilähdöt tosin kirjoittaa ohjelmaan, mutta fyysiset lähtösignaalit 
eivät muutu. Lähdön muuttujan ja fyysisen lähtösignaalin välinen poikkeama 
ei näy ohjausohjelmassa.
Näistä parametreista eräille on asetettu vaadittava arvo jo toimitettaessa.

↓

Vaihe 4 Syöttöarvojen lataaminen

Tämän toiminnon avulla ladataan asiaankuuluva komentotulkin 
käyttäjäkohtainen data taajuusmuuttajaan.

↓

Vaihe 5 Taajuusmuuttajan datan varmistus

Taajuusmuuttajan data tallentuu tiedostoon [*.vd0] täydellisenä sarjana.

Huom!

Käyttöönoton aikana ja sen jälkeen ei komentotulkin kautta saa tehdä minkäänlaisia
parametrien muutoksia. Parametrien muuttamisesta käsin saattaa olla seurauksena
ennalta-arvaamattomia toimintatiloja.

00

I
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Taajuusmuuttaja – 

IPOS®

Kirjaston MPLCMotion_MDX.lib avulla ohjattaessa ei liitettyjen taajuusmuuttajien
vapaa ohjelmointi IPOS®-ohjelmiston avulla ole mahdollista.

3.4 Yksiköt ja arvoalueet

Yksiköt MPLCMotion_MDX-kirjaston toimintomoduulit käyttävät tulo- ja lähtösignaaliensa
yksiköinä seuraavia:

• Paikoitus inkrementteinä [inkr] (4096 inkrementtiä vastaa moottorinakselin
pyörähtämistä täyden kierroksen verran, 360°) 

• Käyntinopeus kierroksina minuutissa [1/min]

• Kiihtyvyydet kiihdytyksissä, joissa nopeus muuttuu 3000 1/min, ramppiaikoina [ms]

• Nykäykset vääntömomentin muodostumiseen kuluvan ajan muodossa, ajan
yksikkönä millisekunti [ms]

Arvoalueet MPLCMotion_MDX-kirjaston toimintomoduuleille ovat sallittuja seuraavat maksimiar-
voalueet. Tulosignaalien ollessa näiden asetusalueiden ulkopuolella antavat
toimintomoduulit virheilmoituksia. 

Taajuusmuuttaja sovittaa ajotehtävät kuitenkin automaattisesti näihin raja-arvoihin
riippuen liitetystä moottorista ja asetetuista raja-arvoista. Nämä raja-arvot voivat olla
pienempiä kuin toimintomoduuleille asetettavissa olevat maksimiarvot. Tässä
yhteydessä toimintomoduulit eivät anna virheilmoituksia. Paikoitustehtävissä voi
tällaisessa tapauksessa esiintyä seurantavirheitä.

• Paikkaluku: –(231) ... 231 [inkr]

• Nopeudet paikoitustehtävissä: 0 ... 6000 [1/min]

• Nopeudet käyntinopeudeltaan säädettävissä ajotehtävissä: -6000 ... 6000 [1/min]

• Kiihtyvyydet paikoitustehtävissä: 10 ... 20000 [ms]

• Kiihtyvyydet käyntinopeudeltaan säädettävissä ajotehtävissä: 0 ... 2000000 [ms]

• Nykäykset (ei käytössä käyntinopeudeltaan säädettävissä ajotehtävissä): 5 ... 2000 [ms]

00

I
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4 Toimintomoduulien kuvaus

Tässä luvussa on selostettu MPLCMotion_MDX-kirjaston toimintomoduulien toiminnot
ja niiden käyttäytyminen.

4.1 Toimintomoduulien yleinen käyttäytyminen

Tässä osassa kuvataan toimintomoduulien tulojen ja lähtöjen perustoimintoja sekä

MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmän ja taajuusmuuttajien yleistä käyttäytymistä. Konkreettisia

esimerkkejä yhteistoiminnasta ja useamman toimintomoduulin toimintosekvensseistä

aikadiagrammeineen löytyy luvusta 5 "Ohjelmointiesimerkkejä" (→ sivu 70).

Tulosignaali 

Enable

Toimintomoduulien aktivoinnin suhteen erotetaan kahdenlaisia toimintomoduuleja:

• Toimintomoduulit, jotka aktivoidaan tulosignaalilla Enable 

• Toimintomoduulit, jotka aktivoidaan tulosignaalilla Execute 

Toimintomoduulit, jotka aktivoidaan tulosignaalilla Enable, suorittavat tyypillisesti
jaksollisia toimintoja (esim. MC_ReadActualPosition_MDX).

• Kun tulosignaaliksi on asetettu Enable =TRUE (= TOSI), 

– on toimintomoduuli aktivoitu.
– toimintomoduuli laskee lähtösignaalin joka jaksolla uudelleen.

• Kun tulosignaaliksi on asetettu Enable = FALSE (= EPÄTOSI),

– ei toimintomoduuli laske lähtösignaalia joka jaksolla uudelleen.
– pysyvät kaikki tulosignaalit muuttumattomina, viimeksi lasketussa arvossaan.

(Poikkeus: Done, Busy ja Error palautetaan tilaan FALSE).

Tämän vuoksi on lähtösignaalien arvon voimassaolo varmennettava lähtösignaalin
Done = TRUE avulla.

(Toimintomoduulin MC_ConnectAxis_MDX tulo Enable käyttäytyy toisin kuin tässä on
kuvattu. Tarkemmat tiedot löytyvät tämän toimintomoduulin kuvauksesta).

Tulosignaali: 

Execute

Toimintomoduulit, jotka aktivoidaan tulosignaalilla Execute, suorittavat tyypillisesti
kertaluonteisia toimintoja (esim. MC_ReadParameter_MDX). 

Tulossa Execute vaikuttava nouseva pulssinreuna käynnistää toiminnon.

Lähtösignaalit pysyvät voimassa, kunnes tulosgnaali Execute palautetaan tilaan FALSE
(laskeva pulssinreuna). Ellei tulosignaalia Execute kuitenkaan palauteta tilaan FALSE
ennen toiminnon päättymistä, pysyvät lähtösignaalit voimassa vähintään yhden
ohjausjakson ajan toiminnon päättymisen jälkeenkin.

Kun tulossa Execute esiintyy nouseva pulssinreuna, astuvat tulosignaalien arvot
kyseistä toimintoa varten voimaan. Tulosignaalien muutoksella itse toiminnon aikana ei
ole vaikutusta. Muutettujen arvojen voimaantuloa varten tarvitaan uusi nouseva
pulssinreuna tulossa Execute.
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Lähtösignaali 

Done

Toimintomoduuli asettaa lähtösignaalin Done tai InVelocity arvoksi TRUE, kun
toimintomoduulin toiminto on onnistuneesti suoritettu.

Eräät toimintomoduulit muodostavat ehdon "In Position" (erillisliiketehtävissä) tai
"Speed reached" (jatkuvan liikkeen tehtävissä) taajuusmuuttajan saatua lähtösignaalin
Done. Nämä toimintomoduulit tarkistavat näitä ehtoja, kunnes tulossa Execute esiintyy
laskeva pulssinreuna. 

Niin kauan kuin tulosignaalin Execute arvoksi on asetettu TRUE, asettaa
toimintomoduuli lähtösignaalin Done takaisin tilaan FALSE, ellei ehto "In Position" tai.
"Speed reached" ole enää voimassa. Vastaavasti asetetaan lähtösignaali Done tilaan
TRUE, kun ehto on jälleen voimassa. Kun tulosignaaliksi Execute on asetettu TRUE,
voi lähtösignaali Done siis vaihdella useampaan kertaan tilojen TRUE ja FALSE välillä.

Lähtösignaali 

Active

Lähtösignaali Active löytyy vain toimintomoduuleista, jotka ohjaavat moottorinakselin
liikettä.

Toimintomoduuli asettaa lähtösignaalin Active tilaan TRUE, kun toimintomoduulin
ohjaama moottorinakseli pyörii kohteeseensa (kohdepaikkaan tai kohdenopeuteensa)
saakka.

Tavallisesti toimintomoduuli asettaa lähtösignaalin Active tilaan TRUE pian sen jälkeen
kun tulossa Execute esiintyy nouseva pulssinreuna.

Moottorinakselin pyörimisen ollessa estynyt taajuusmuuttajan riviliitinten tilan johdosta
(esim. lukitustilassa), toimintomoduuli tosin suorittaa tehtävänsä, mutta lähtösignaalin
Active tila palautuu takaisin arvoon FALSE. 

Toimintomoduuli asettaa lähtösignaalin Active tilaan TRUE, kun:

• moottorinakseli pääsee pyörimään toimintomoduulin tehtävän suorituksen aikana
taajuusmuuttajan riviliitinten sopivan tilan johdosta

• ja moottorinakseli suorittaa liikkeensä aina kohteeseen pääsyyn saakka.

Toimintomoduuli asettaa lähtösignaalin Active takaisin tilaan FALSE kun jokin
lähtösignaaleista Done ja/tai. InVelocity, Error tai CommandAborted tulee asetetuksi
tilaan TRUE.

Lähtösignaali 

Busy

Tämä lähtösignaali löytyy vain toimintomoduuleista, joiss tehtävän suorittamiseen
tarvitaan useampia ohjausjaksoja ja jotka eivät ohjaa moottorinakselin liikkeitä.

Toimintomoduuli asettaa lähtösignaalin Busy tilaan TRUE siksi aikaa, kunnes moduulin
toiminto tulee suoritetuksi.

Toimintomoduuli asettaa lähtösignaalin takaisin Busy tilaan FALSE, kun jompikumpi
lähtösignaaleista Done tai Error asetetaan tilaan TRUE.

Lähtösignaali 

CommandAborted

Tämä lähtösignaali löytyy vain toimintomoduuleista, jotka ohjaavat moottorinakselin
liikettä.

Toimintomoduuli asettaa lähtösignaalin CommandAborted tilaan TRUE, kun moduulin
toiminnon suorituksen 

• kesteyttää toinen toimintomoduuli

• tai saman toimintomoduulin jokin toinen instanssi

siten, että molemmat ohjaavat samaa moottorinakselia.

Tämä merkitsee, ettei toimintomoduulin keskeytynyttä toimintoa suoriteta enää tästä
eteenpäin.
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Kun keskeyttänyt toimintomoduuli asettaa lähtösignaalin CommandAborted
tilaan TRUE, asettaa se lähtösignaalit Done ja/tai InVelocity ja Active takaisin
tilaan FALSE. Toimintomoduuli asettaa lähtösignaalin CommandAborted tulosignaalin
Execute laskevalla reunalla takaisin tilaan FALSE.

Seuraavat toimintomoduulit pystyvät lopettamaan liiketoimintomoduulien toiminnan:

• MC_Stop_MDX / MC_AxisStop_MDX / MC_StopSensorless_MDX

• MC_ConnectAxis_MDX (kun MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmän tunnistaessa tässä
toimintomoduulissa taajuusmuuttajavian tai tiedonsiirtovirheen tai havaitessa
taajuusmuuttajan olevan 24 V-käytössä).

• MC_Power_MDX, kun Enable = FALSE (vain erillisliiketehtävissä, joissa
kohdeikkunaan on jo päästy kertaalleen; toisten toimintomoduulien toiminta
ainoastaan keskeytyy, ks. alla)

• Erillisliiketoimintomoduulit kykenevät keskeyttämään vain erillisliiketoimintomoduulien

toiminnan.

• Jatkuvan liikkeen toimintomoduulit kykenevät keskeyttämään vain jatkuvan liikkeen
toimintomoduulien toiminnan.

Toimintomoduuli asettaa keskeytyksen sattuessa lähtösignaalin Done takaisin
tilaan FALSE silloinkin, kun keskeytetty toimintomoduuli on jo päässyt kohteeseensa
saakka, annetusta paikka- tai nopeusikkunastaan poistumatta.

Lähtösignaali 

Error:

Jos MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmässä ilmenee virhe toimintomoduulin tehtävän
suorituksen aikana, asettaa toimintomoduuli lähtösignaalin Error tilaan TRUE. Vastaava
virhe näytetään tässä tapauksessa lähtösignaalin ErrorID avulla.

Taajuusmuuttajan viat/virheet eivät johda lähtösignaalin Errorasettamiseen, vaan
ne tunnistetaan toimintomoduulissa MC_ConnectAxis_MDX ja ne johtavat liiketoiminto-
moduulin tehtävän keskeytymiseen.

Käyttäytyminen 

tapauksissa 

Säätimen lukitus, 

Ei aktivointia 

tai Turvallinen 

pysäytys

Mikäli jokin tai useammat seuraavista ehdoista ovat voimassa, keskeyttää
toimintomoduuli hetkellisesti aktiivina olevan moottorinakselin ajotehtävän (erillisliike,
jatkuva liike, referenssiajo):

• Säätimen lukitus

• Ei aktivointia

• Turvallinen pysäytys

Toimintomoduuli ei kuitenkaan keskeytä ajotehtävää.

Toimintomoduuli asettaa aktiivisen ajotehtävän keskeytyessä lähtösignaalin Active
takaisin tilaan FALSE. Se ei kuitenkaan aseta lähtösignaalia CommandAborted
tilaan TRUE.

Heti kun edellä mainitut ehdot eivät ole enää voimassa, toimintomoduuli jatkaa taas
keskeytynyttä ajotehtävää.

Liiketoimintomoduulin toiminnan keskeytys ei johda virheilmoitukseen. Mikäli
liiketoimintomoduulin toiminta on määrä lopettaa toisen toimintomoduulin tehtävää
suorittamatta, on suoritettava toimintomoduulin MC_Stop_MDX, MC_AxisStop_MDX tai
MC_StopSensorless_MDX tehtävä.
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Poikkeus:

Toimintomoduulin MC_Home_MDX käynnistämä referenssiajo keskeytyy asetettaessa

säätimen lukitus tai käynnistettäessä toiminto "turvallinen pysäytys". Tällöin

toimintomoduuli MC_Home_MDX asettaa lähtösignaalin CommandAborted tilaan TRUE. 

Aktivointisignaalin katketessa tapahtuu ainoastaan referenssiajon keskeytys. Uuden
aktivoinnin myötä moottori jatkaa referenssiajoa. 

Jos toimintomoduulin MC_Stop_MDX, MC_AxisStop_MDX tai
MC_StopSensorless_MDX käynnistämä hidastusliike katkeaa säätimen lukituksen,
aktivointisignaalin katkeamisen tai "turvallinen pysäytys"-toiminnon johdosta, ei tämä
hidastusliike jatku keskeytysehdon poistuttua keskeytystä edeltäneeltä nopeudelta
lähtien. Moottorinakselin pyörimisliikkeen hidastuminen jatkuu keskeytyksenkin ajan.

Käyttäytyminen 

24 V-käytössä

24 V-käytön ollessa aktivoituna lopettaa moottorinakselin liikettä hetkellisesti
ohjaava toimintomoduuli ajotehtävän. Toimintomoduuli asettaa lähtösignaalin
CommandAborted tilaan TRUE.

Vaihto erillisliike / 

jatkuva liike

Taajuusmuuttaja MOVIDRIVE® toteuttaa jatkuva liike -tyyppisiä liiketoimintomoduuleja
jossakin seuraavista toimintatavoista:

• VFC+n-säätö

• CFC-säätö

• SERVO-säätö

Taajuusmuuttaja MOVIDRIVE® toteuttaa erillisliike -tyyppisiä liiketoimintomoduuleja
jossakin seuraavista toimintatavoista:

• VFC+n-säätö + IPOS®-paikoitus

• CFC-säätö + IPOS®-paikoitus

• SERVO-säätö + IPOS®-paikoitus

Taajuusmuuttaja MOVIDRIVE® ei salli vaihtokytkentää "lennossa" (ts. ilman säätimen
lukitusta) kaikilla toimintatavoilla. Vaatimuksena on kuitenkin yhtenäinen
käyttäytyminen kaikilla toimintatavoilla. 

Vaihtokytkentä ei ole täten mahdollinen moottorinakselin pyöriessä. Tässä tapauksessa
annetaan vastaava virheilmoitus siinä toimintomoduulissa, joka vaatisi toiminnan
vaihtokytkentää ajotehtävänsä suorittamiseksi.
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4.2 Tilakaavio

MPLCMotion_MDX-kirjaston toimintomoduulien tehtävien suorituksen mukaisesti on

MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmä joka hetki määrätyssä tilassa. Hetkellinen tila on joka

hetki luettavissa toimintomoduulin MC_ConnectAxis_MDX lähdöstä PLCopenState tai

toimintomoduulin MC_ReadStatus_MDX lähdöistä. Seuraavasta kaaviosta ilmenee,

mitkä toimintomoduulien tehtävät ovat missäkin tiloissa suoritettavissa ja mitä

tilanmuutoksia ne saavat aikaan.

1) MC_ConnectAxis_MDX.Done = FALSE MOVI-PLC® ohjausjärjestelmän ja

taajuusmuuttajan välisen tiedonsiirtovirheen esiintyessä.

2) MC_ConnectAxis_MDX on kutsuttava jokaisella ohjausjaksolla ja siksi jokaisessa

toimintatilassa.

3) MC_Reset_MDX on kutsuttavissa jokaisessa toimintatilassa, mutta se vaikuttaa

ainoastaan tilassa ERRORSTOP.

4) Edellytys: MC_AxisStop_MDX.Execute / MC_Stop_MDX.Execute /

MC_StopSensorless_MDX.Execute = FALSE

5) Edellytys: MC_StopSensorless_MDX.Execute = FALSE

20095AFI

MC_MoveAbsolute_MDX
MC_MoveAbsoluteModulo_MDX
MC_MoveRelative_MDX

MC_MoveAbsolute_MDX
MC_MoveAbsoluteModulo_MDX
MC_MoveRelative_MDX

MC_AxisStop_MDX
MC_Stop_MDX

MC_AxisStop_MDX
MC_Stop_MDX
MC_StopSensorless_MDX

MC_AxisStop/
Stop/
StopSensorless
_MDX

MC_MoveVelocitySensorless_MDX

MC_MoveVelocity_MDX
MC_MoveVelocitySensorless_MDX

MC_MoveVelocity_MDX
MC_MoveVelocitySensorless_MDX

5)

4)

1)

2)

3)

MC_Stop_MDX

MC_AxisStop_MDX
MC_Stop_MDX

MC_Home_MDX

MC_Reset
_MDX

MC_ConnectAxis
_MDX.Done

MC_ConnectAxis
_MDX.
Done = FALSE

KaikkiTilat

DriveError

Drive
Error

Drive
Error

Drive
Error

Drive
Error

Done

Done

DISCRETE_
MOTION

HOMING STANDSTILL NOT_CONNECTED

ERRORSTOP

STOPPING

CONTINUOUS_
MOTION
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4.3 Hakemisto MDX_Main

HakemistoMDX_Main käsittää toimintomoduuleja MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmän ja
MOVIDRIVE® MDX60B/61B-taajuusmuuttajien välisen tiedonsiirron hallintaan. Sen
ohella tässä hakemistossa on toimintomoduuleja taajuusmuuttajien hallintaan (esim.
aktivointi, nollaus).

4.3.1 Toimintomoduuli MC_ConnectAxis_MDX

Kuvaus Toimintomoduuli MC_ConnectAxis_MDX saa aikaan yhteyden ohjattavan moottorin
akselille. Se kutsutaan ohjelmassa syklisesti esiin ja se muodostaa kutsupaikkaan
moottorinakselien prosessikuvan.

Soveltaminen Toimintomoduulia MC_ConnectAxis_MDX voidaan käyttää kaikille moottorinakseleille.

Jotta MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmän ja MOVIDRIVE® MDX60B/61B-taajuusmuuttajien

välinen tiedonsiirto ei katkeaisi, on jokaista moottorinakselia kohden kutsuttava syklisesti

esiin oma instanssinsa. 

Asetukset Toimintomoduulissa MC_ConnectAxis_MDX asetetaan, mihin MOVI-PLC®-
ohjausjärjestelmän liityntään (järjestelmäväylä CAN 1/2) ja mihin järjestelmäväylän
osoitteeseen tällä toimintomoduulilla ohjattava taajuusmuuttaja liitetään.

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

Huom!

Prosessin tulojen ja lähtöjen kuvausta ei muodosteta ohjausjakson alussa eikä lopussa.

Sen asemesta tulojen ja lähtöjen prosessikuva muodostetaan kutsuttaessa esiin
toimintomoduuli MC_ConnectAxis_MDX.

Huom!

Ellei toimintomoduulia MC_ConnectAxis_MDX kutsuta esiin ohjausohjelman jollakin

jaksolla, ilmaisee taajuusmuuttaja tiedonsiirtovirheen F46 ja menee tilaan "ei aktivointia".



Käsikirja – MOVI-PLC Motion MDX-kirjasto 21

4
Hakemisto MDX_Main

Toimintomoduulien kuvaus

Edellytykset Jotta MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmän ja MOVIDRIVE® MDX60B/61B-taajuusmuuttajien

välinen tiedonsiirto voitaisiin muodostaa toimintomoduulin MC_ConnectAxis_MDX avulla,

on seuraavien ehtojen oltava voimassa:

• Toimintomoduuliin MC_ConnectAxis_MDX asetetun järjestelmäväylän osoitteen on
oltava yhtäpitävä taajuusmuuttajan parametreihin asetetun osoitteen kanssa:

– P881 väylään SBUS 1, liittimeen X12 
– P891 väylään SBUS 2, DFC11B

• Ohjauskonfiguraatioon asetetun tiedonsiirtonopeuden on oltava yhtäpitävä
taajuusmuuttajan parametreihin asetetun tiedonsiirtonopeuden kanssa.

– P884 väylään SBUS 1, liittimeen X12 
– P894 väylään SBUS 2, DFC11B

Käyttöönottoassistentista on apua tämän parametrin asettamisessa.

Palautearvot Toimintomoduuli MC_ConnectAxis_MDX tuottaa käyttäjän käyttöön mm. seuraavat
tiedot (yksityiskohdat: ks. taulukko "Lähdöt"):

• Moottorinakselin referenssi- eli kotiasento (moottorinakselin looginen osoite). Tämän
osoitteen avulla pääsevät muut toimintomoduulit käsiksi moottorinakseliin.

• Vianhakutiedot

– Järjestelmäväylän tila
– Parametrikanavan kuormitus
– jne.

• Hetkellinen tila (→ Kappale 4.2, sivu 19)

• Taajuusmuuttajan tiedot

– Taajuusmuuttajan tila
– Moottorinakselin asennon oloarvo
– Moottorinakselin pyörimisnopeuden oloarvo
– jne.

Lopetus Taajuusmuuttajavian tai tiedonsiirtovirheen sattuessa tai 24 V-käytön ollessa
aktivoituna lopettaa moottorinakselin liikettä hetkellisesti ohjaava toimintomoduuli
ajotehtävän.

Liiketoimintomoduuli asettaa lähtösignaalin Active tai Done ja/tai InVelocity takaisin
tilaan FALSE. Niin kauan kuin tulosignaalin Execute tilaksi on asetettu TRUE, asettuu
liiketoimintomoduuli CommandAborted tilaan TRUE.

Vaikutus Seuraavat MOVIDRIVE®-taajuusmuuttajan parametrit muuttuvat kertaalleen, kun
MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmä kytketään ensi kertaa toimintomoduulin
MC_ConnectAxis_MDX avulla MOVIDRIVE®-taajuusmuuttajaan:

Kun nämä parametrit on ladattu, lataa MOVI-PLC® kertaalleen tiedonsiirtoon tarvittavan
IPOS®-ohjelman.

Parametri Merkitys Syötetty arvo

P630 ... P637 Lisäkortin DIO11B tai DIP11B digitaalilähtöjä IPOS®-lähtösignaali

P885 Sync-tunnus 128

P888 5 ms -tahdistusaika Päällä

P876 PA-tiedot Tila ’high’ tai ’low’
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Seuraavat MOVIDRIVE®-taajuusmuuttajan parametrit muuttuvat jokaisen
verkkojännitteen päällekytkennän tai MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmän nollauksen
jälkeen toimintomoduulin MC_ConnectAxis_MDX alustuksen aikana (ensimmäinen
kutsu tapahtuu, kun Enable = TRUE).

Tulot Toimintomoduulissa MC_ConnectAxis_MDX on seuraavat tulot: 

Parametri Merkitys

P941 Paikan (asennon) oloarvon lähde Riippuu datan profiilista

P938 ... P939 IPOS-suoritusnopeustehtäviä Optimointi prosessin mukaan

Tulo Tyyppi Merkitys

Enable BOOL Tämä tulo on tarkoitettu toimintomoduulin aktivointiin. Sen käyttäytyminen 
poikkeaa tulon Enable yleisestä käyttäytymisestä kappaleen 4.1 
(alk. sivu 15) mukaisella tavalla.
• TRUE: Kutsuttaessa toimintomoduuli ensi kertaa asetuksella 

Enable = TRUE toimintomoduuli aktivoituu ja päälläolevat 
tulosignaalit luetaan. Kaikkien seuraavien jaksojen aikana 
on MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmän kutsuttava toimintomoduuli 
uudelleen esiin tilassa OperationModeNORMAL (ohjaus-
konfiguraation asetus) olevien MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmän 
ja MOVIDRIVE®-taajuusmuuttajan välisten tiedonsiirtovirheiden 
välttämiseksi. Tulon Enable tilasta riippumatta ei seuraavilla 
jaksoilla tapahtuvia tulosignaalien muutoksia kuitenkaan enää 
huomioida. Toimintomoduulin uusi aktivointi muuttuneita 
tulosignaaleja käyttäen on mahdollista vasta MOVI-PLC®-
ohjausjärjestelmän nollaamisen jälkeen.

• FALSE: Niin kauan kuin tulosignaali Enable on asetettuna takaisin 
tilaan FALSE, ei toimintomoduulin tehtävää suoriteta päällekytkennän 
tai MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmän nollaamisen jälkeen. Jos tulo 
Enable kuitenkin on asetettu tilaan TRUE, ei tulossa Enable ole enää 
mitään toimintoa.

Node CAN_NODE Tämän tulon avulla asetetaan CAN-Bus-solmupiste, johon taajuus-
muuttaja on liitetty.
• SBUS_NODE_1: CAN 1 (liitin X33 kortilla DHP11B)
• SBUS_NODE_2: CAN 2 (liitin X32 kortilla DHP11B)

SBUS_Address UINT Tämän tulon avulla annetaan liitettynä olevan taajuusmuuttajan osoite 
järjestelmäväylällä.

Huom!

• Tulosignaalien Node tai SBUS_Address voimaansaattamiseksi on MOVI-PLC®-

ohjausjärjestelmä nollattava ("Reset") ([PLC-editori], valikon kohta [Online] / [Reset]).
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Lähdöt Toimintomoduulissa MC_ConnectAxis_MDX on seuraavat lähdöt:

Lähtö Tyyppi Merkitys

Done BOOL Tämä lähtö ilmaisee, onko toimintomoduulin alustus saatu päätök-
seen.
• TRUE: Toimintomoduuli MC_ConnectAxis_MDX on saanut alus-

tuksen päätökseen ja muodostanut tiedonsiirtoyhteyden taajuus-
muuttajaan.

• FALSE: Alustusta ei ole saatu päätökseen.

Error BOOL Tämä lähtö ilmaisee, onko ilmaantunut vikaa/virhettä.
• TRUE: Toimintomoduulin toiminnan aikana on ilmaantunut vika/

virhe.
• FALSE: Vikaa/virhettä ei esiinny.

ErrorID DWORD Tämä lähtö ilmaisee esille tulleen vian/virheen virheilmoituskoodin 
(→ sivu 68).

Axis AXIS_REF Tämä lähtö ilmaisee akselin referenssi- eli kotiasennon.
Tämä lähtösignaali on annettava kaikille toimintomoduuleille, jotka 
ovat tekemisissä tämän fyysisen moottorinakselin kanssa.

DebugInfo MC_  
DEBUG 
INFO_MDX

Tämän lähdön avulla paikannetaan mahdollisia virheitä vianhakutilassa 
("Debug") (asetus taajuusmuuttajan moduuliparametrien 
ohjauskonfiguraatiossa).
• ParameterChannelIdleTime: Tämä arvo ilmaisee 

parametrikanavan käytettävyyden prosentteina [%]. Yhtä 
moottorinakselia kohden työstetään yhdellä ohjausjaksolla 
enintään yksi parametrointisanoma.
0 % → yksi parametrointisanoma jokaisella MOVI-PLC®-jaksolla
100 % → ei parametrointisanomaa

• PDOxxTransmitCount: MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmän 
MOVIDRIVE® MDX60B/61B-taajuusmuuttajalle lähettämien 
PDOxx-sanomien lukumäärä.

• PDOxxTransmitTimeStamp: MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmän 
lähettämien PDOxx-sanomien aikaleima.

• PDOxxReceiveCount: MOVIDRIVE® MDX60B/61B-taajuusmuuttajan 
MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmälle lähettämien PDOxx-sanomien 
lukumäärä.

• PDOxxReceiveTimeStamp: MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmän 
vastaanottamien PDOxx-sanomien aikaleima.

• NumberOfReceiveErrors: Dataa vastaanotettaessa esiintyneiden 
virheiden lukumäärä.

• NumberOfTransmitErrors: Dataa lähetettäessä esiintyneiden 
virheiden lukumäärä.

PLCopenState MC_
PLCOPEN
STATE

Tämä lähtö ilmaisee tietoja moottorinakselin toimintatilasta 
(→ Kappale 4.2, sivu 19).
• NotConnected: MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmän ja 

taajuusmuuttajan välillä ei tapahdu tiedonsiirtoa.
• Standstill: Erillisliiketehtävän kohde-paikkaikkuna on saavutettu tai 

toimintomoduulin MC_AxisStop_MDX, MC_Stop_MDX tai 
MC_StopSensorless_MDX tehtävä on päätöksessään.

• Errorstop: Taajuusmuuttaja on vika-/virhetilassa. Moottorinakselin 
liike on jarrutettu hätä-seis-ramppia noudattaen. Vika-/virhetila 
eliminoituu nollaamalla (”Reset”).

• Stopping: Moottorinakselin pyörimistä hidastetaan hetkellisesti; 
syy:
– Toimintomoduulin MC_AxisStop_MDX, MC_Stop_MDX tai 

MC_StopSensorless_MDX tehtävä
tai

– viimeksi aktiivina olleen toimintomoduulin tehtävän lopetus 
toimintomoduulissa MC_ConnectAxis_MDX havaitun vian/
virheen johdosta. 

Moottorinakseli on tilassa Stopping myös, kun:
– jarrutettava liike on jo päätöksessään 

ja
– tulo Execute toimintomoduulissa MC_Stop_MDX, 

MC_AxisStop_MDX tai MC_StopSensorless_MDX on yhä 
asetettuna tilaan TRUE.

• ContinuousMotion: Aktiivisena on käyntinopeuden säätö -
toimintatila. Tämän liikkeen on käynnistänyt toimintomoduuli 
MC_MoveVelocity_MDX tai MC_MoveVelocitySensorless_MDX.

• Homing: Moottorinakseli ajaa referenssi- eli kotiasentoon.
• DiscreteMotion: Moottorinakseli suorittaa paikoitustehtävän.
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InverterData MC_  
INVERTER 
DATA_  
MDX

Tämä lähtö ilmaisee moottorinakselin toimintatilaa koskevat tiedot.
• Error: Taajuusmuuttajassa on ilmennyt vika/virhe.
• Referenced: Taajuusmuuttaja on kotiasennossaan.
• InverterStatus: Taajuusmuuttajan tila vastaa taajuusmuuttajan 

7-segmenttinäytöltä ilmenevää tilaa.
• FaultStatus: Taajuusmuuttajan virheilmoituksen numero 

vikatapauksessa
• ActualPosition: Taajuusmuuttajan hetkellinen moottorinakselin 

paikkaoloarvo. Käytettävän anturin mukaiset asetukset tehdään 
ohjauskonfiguraatioon. 
(Yksikkö: inkrementti)

• ActualModuloPosition: Taajuusmuuttajan hetkellinen modulo-
paikkaoloarvo. Käytettävän anturin mukaiset asetukset tehdään 
ohjauskonfiguraatioon.
(Yksikkö: inkrementti)

• SetpointSpeed: Taajuusmuuttajan moottorinakselin 
käyntinopeusohjearvo
(Yksikkö: 1/min)

• ActualSpeed: Taajuusmuuttajan moottorinakselin 
käyntinopeusoloarvo
(Yksikkö: 1/min)

• ActualCurrent: Taajuusmuuttajan hetkellinen pätövirta
(Yksikkö: % IN)

• SoftwareLimitSwitchCW: Ohjelmallinen rajakytkin CW (pyöriminen 
myötäpäivään)

• SoftwareLimitSwitchCCW: Ohjelmallinen rajakytkin CCW 
(pyöriminen vastapäivään)

Lähtö Tyyppi Merkitys
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MOVIDRIVE®-

oloarvojen siirto 

MOVI-PLC®-

ohjausjärjestelmään

MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmän ja MOVIDRIVE® MDX60B/61B-taajuusmuuttajan
välillä siirretään CAN-Bus-väylän kautta syklisesti ja ei-syklisesti prosessidataa.
Jokainen liitettynä oleva MOVIDRIVE® MDX60B/61B-taajuusmuuttaja lähettää
oloarvonsa MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmään. Siirrettyjen oloarvojen laji sekä
oloarvojen siirtojakson viemä aika riippuvat datan profiilista ja käytettävän anturin
tyypistä, joiden asetukset tehdään taajuusmuuttajan moduuliparametrien
ohjauskonfiguraatioon. Seuraavassa taulukossa on katsaus siirrettäviin MOVIDRIVE®-
oloarvoihin ja niiden jaksojen kestoaikoihin, joissa oloarvot siirtyvät MOVI-PLC®-
ohjausjärjestelmään.

"Data profile" → 1 1 2 3 3

"Encoder type" → X15, X14 SSI X15, X14

SSI

X15, X14 SSI

MDX-oloarvot

↓

"Optimized 

Refresh Time"1)

↓

1) "Optimized Refresh Time"-ajan ohella voidaan asettaa myös siirtoaikavaihtoehdot 5 ms, 10 ms, 20 ms,

30 ms, 40 ms, 50 ms ja 100 ms.

Statuswort muutoksen aikana X X X X X

MDX-tulot muutoksen aikana X X X X X

TouchProbe-
paikoitukset

muutoksen aikana X X X X X

Käyntinopeuden 
ohjearvo

2 ms X - - - -

3 ms - X X - -

10 ms - - - - -

Käyntinopeuden 
oloarvo

2 ms X - - X -

3 ms - X X - X

10 ms - - - - -

Paikan (asennon) 
oloarvo

2 ms X - - X -

3 ms - X X - X

10 ms - - - - -

Modulo-
paikkaoloarvo

2 ms - - - - -

3 ms - - X - -

10 ms - - - - -

Pätövirta 2 ms - - - X -

3 ms - - X - X

10 ms - - - - -

Analogiatulot 2 ms - - - - -

3 ms - - - - -

10 ms - - X2)

2) Asetettaessa "Refresh Time" = 5 ms tapahtuu siirto analogiatuloihin kuitenkin 10 ms-jaksoissa.

- -
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4.3.2 Toimintomoduuli MC_Power_MDX

Kuvaus Toimintomoduuli MC_Power_MDX kytkee taajuusmuuttajan tehonsyötön

• päälle (taajuusmuuttajan tila A tai 5 valitusta toimintatavasta riippuen)

• tai pois (taajuusmuuttajan tila 1 tai 2, asetetusta PowerOffMode-tilasta riippuen)

Soveltaminen Toimintomoduulia MC_Power_MDX voi käyttää vain kulma-anturilla varustettujen
moottorinakseleiden yhteydessä. 

Keskeytys Kun tulo Enable on asetettu takaisin tilaan FALSE, keskeyttää toimintomoduuli

MC_Power_MDX moottorinakselia hetkellisesti ohjaavan liiketoimintomoduulin toiminnan.

Liiketoimintomoduulin lähtösignaali Active asetetaan tilaan FALSE. 

Kun tulosignaali Enable asetetaan toimintomoduulin MC_Power_MDX uudelleen
tilaan TRUE, jatkaa liiketoimintomoduuli siihenastisen liiketehtävänsä suoritusta. 

Poikkeus: Mikäli erillisliiketehtävän tila Standstill on jo saavutettu palautettaessa
tulosignaali Enable takaisin tilaan FALSE, lopettaa toimintomoduuli erillisliiketehtävän ja
asettaa lähtösignaalin CommandAborted tilaan 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

Huom!

Power-toimintomoduulin esiinkutsuminen on anturittomissa käyttölaitteissa tarpeetonta.
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Tulot Toimintomoduulissa MC_Power_MDX on seuraavat tulot:

Lähdöt Toimintomoduulissa MC_Power_MDX on seuraavat lähdöt:

Tulo Tyyppi Merkitys

Enable BOOL Tämän tulon avulla kytketään taajuusmuuttaja päälle ja pois. 
Toimintomoduulin tehtävä suoritetaan hetkellisillä tuloarvoilla 
silloinkin, kun tulo Enable on asetettuna tilaan FALSE.
• TRUE: Asetettaessa tulo Enable tilaan TRUE kytkeytyy 

taajuusmuuttaja päälle (taajuusmuuttajan tila 5 tai A asetetusta 
toimintatavasta riippuen). Kytkettäessä taajuusmuuttaja ensi 
kertaa päälle toimintomoduulin MC_Power_MDX avulla menee 
taajuusmuuttaja tilaan "asennon säätö" ellei sitä ennen ole 
käynnistetty jatkuva liike -tehtävää.

• FALSE: Asetettaessa tulo Enable tilaan FALSE kytkeytyy 
taajuusmuuttaja pois (taajuusmuuttajan tila 1 tai 2 asetetun 
toimintatavan mukaan), riippuen tulosta PowerOffMode).

PowerOffMode UINT Tämän tulon avulla asetetaan tila, johon taajuusmuuttaja menee 
kytkettäessä se pois päältä toimintomoduulin MC_Power_MDX avulla.
• CTRL_INHIBIT: Taajuusmuuttaja menee tilaan "säätimen lukitus". 

Moottorinakselia hidastetaan poiskytkennän yhteydessä 
(-> taajuusmuuttajan tila 1).

• NO_ENABLE: Taajuusmuuttaja vaihtaa tilaansa mennen tilaan 
"ei aktivointia" (-> taajuusmuuttajan tila 2). Se, aktivoituuko jarru 
taajuusmuuttajan tilassa 2, riippuu käyttölaitteen parametrista 
P730. Perusasetuksella jarrutustoiminto on päällekytkettynä, 
ts. jarru aktivoidaan. Taajuusmuuttajan tilassa 1 jarru aktivoidaan 
joka tapauksessa.

Tämän tulon avulla voidaan taajuusmuuttajan poiskytkettynä 
ollessakin (Enable = FALSE) tehdä vaihto tilojen "säätimen lukitus" 
ja "ei aktivointia" välillä.

Axis AXIS_REF Tämä tulo määrää, millä moottorinakselilla toimintomoduulin tehtävät 
suoritetaan.

Lähtö Tyyppi Merkitys

Status BOOL Tämä lähtö ilmaisee, onko taajuusmuuttaja päälle- vai poiskytkettynä.
• TRUE: Taajuusmuuttaja on päällekytkettynä (taajuusmuuttajan 

tila 5 tai A asetetusta toimintatavasta riippuen).
• FALSE: Taajuusmuuttaja on poiskytkettynä (taajuusmuuttajan 

tila 1 tai 2 tulosta PowerOffMode riippuen)

Error BOOL Tämä lähtö ilmaisee, esiintyykö toimintomoduulissa vikaa/virhettä.
• TRUE: Toimintomoduulin toiminnan aikana on ilmaantunut vika/virhe.

• FALSE: Toimintomoduuliin ei ole ilmaantunut vikaa/virhettä.

ErrorID DWORD Tämä lähtö ilmaisee esille tulleen vian/virheen virheilmoituskoodin 
(→ sivu 68).

Axis AXIS_REF Tämä lähtö ilmaisee akselin referenssi- eli kotiasennon.
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4.3.3 Toimintomoduuli MC_Reset_MDX

Kuvaus Toimintomoduulia MC_Reset_MDX käytetään MOVIDRIVE® MDX60B/61B-taajuus-
muuttajan virheilmoitusten kuittaamiseen.

Vikoja/virheitä, jotka ilmenevät jossakin MPLCMotion_MDX-kirjaston toimintomoduulissa,

ei kuitata tämän toimintomoduulin toimesta. Nämä virheilmoitukset kuittautuvat itsestään,

kun niiden syy on eliminoitu.

Soveltaminen Toimintomoduulia MC_Reset_MDX voidaan käyttää kaikilla moottorinakseleilla.

Tulot Toimintomoduulissa MC_Reset_MDX on seuraavat tulot:

Lähdöt Toimintomoduulissa MC_Reset_MDX on seuraavat lähdöt:

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

Tulo Tyyppi Merkitys

Execute BOOL Tämä tulo on tarkoitettu taajuusmuuttajan virheilmoitusten kuittaukseen.
Kun tässä tulossa esiintyy nouseva pulssinreuna, kuittaa toiminto-
moduuli taajuusmuuttajan virheilmoituksen. 

Axis AXIS_REF Tämä tulo määrää, millä moottorinakselilla toimintomoduulin tehtävät 
suoritetaan.

Lähtö Tyyppi Merkitys

Done BOOL Tämä lähtö ilmaisee, onko kuittaus ("reset") suoritettu.
• TRUE: Kuittaus on suoritettu onnistuneesti.
• FALSE: Kuittausta ei ole suoritettu onnistuneesti.

Busy BOOL Tämä lähtö ilmaisee, onko taajuusmuuttajan virheimoitus kuitattu.
• TRUE: Toimintomoduuli kuittaa hetkellisesti taajuusmuuttajan 

virheimoituksen.
• FALSE: Toimintomoduuli ei kuittaa hetkellisesti taajuusmuuttajan 

virheimoitusta.

Error BOOL Tämä lähtö ilmaisee, esiintyykö toimintomoduulissa vikaa/virhettä.
• TRUE: Toimintomoduulin toiminnan aikana on ilmaantunut vika/virhe.

• FALSE: Toimintomoduuliin ei ole ilmaantunut vikaa/virhettä.

ErrorID DWORD Tämä lähtö ilmaisee esille tulleen vian/virheen virheilmoituskoodin 
(→ sivu 68).

Axis AXIS_REF Tämä lähtö ilmaisee akselin referenssi- eli kotiasennon.
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4.4 Hakemisto MDX_SingleAxis

Hakemistoon MDX_SingleAxis on koottu toimintomoduulit, jotka mahdollistavat yhden,

kulma-anturilla varustetun moottorinakselin liiketehtävät.

4.4.1 Toimintomoduuli MC_MoveVelocity_MDX

Kuvaus Toimintomoduuli MC_MoveVelocity_MDX käynnistää yhden moottorinakselin jatkuvan
pyörimisliikkeen. 

• Tulot Velocity, Acceleration ja Deceleration määräävät pyörimisliikkeen dynamiikan.

• Taajuusmuuttaja säätelee tulosignaalin Velocity määräämää moottorinakselin
käyntinopeutta siihen saakka, että toimintomoduulin MC_MoveVelocity_MDX
tehtävä lopetetaan tai keskeytetään (→ kappale "Toimintomoduulien yleinen
käyttäytyminen", sivu 15).

Soveltaminen Toimintomoduulia MC_MoveVelocity_MDX voi käyttää vain kulma-anturilla varustettujen

moottorinakseleiden yhteydessä.

Edellytys Jotta toimintomoduulin MC_MoveVelocity_MDX tehtävä voidaan suorittaa, on

moottorinakselin oltava tilassa PLCopenState (toimintomoduulin MC_ConnectAxis_MDX

lähtösignaali) Standstill tai ContinuousMotion.

Tulot Toimintomoduulissa MC_MoveVelocity_MDX on seuraavat tulot:

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

Tulo Tyyppi Merkitys

Execute BOOL Tämä tulo käynnistää toimintomoduulin tehtävän.
Kun tässä tulossa esiintyy nouseva pulssinreuna, käynnistää 
toimintomoduuli käyntinopeuden säätelyn. 

Velocity DINT Tämä tulo määrää moottorin pyörimisliikkeen käyntinopeusohjearvon. 
(Yksikkö: 1/min, suurin säätöalue –6000 ... 6000)

Acceleration DINT Tämä tulo määrää ramppiajan kiihdytykselle, jossa käyntinopeus 
muuttuu 3000 1/min (moottorin liike-energian lisäys).
(Yksikkö: ms, suurin asetusalue: 0 ... 2000000)

Deceleration DINT Tämä tulo määrää ramppiajan hidastukselle, jossa käyntinopeus 
muuttuu 3000 1/min (moottorin liike-energian vähennys).
(Yksikkö: ms, suurin asetusalue: 0 ... 2000000). 

Axis AXIS_REF Tämä tulo määrää, millä moottorinakselilla toimintomoduulin tehtävät 
suoritetaan.
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Lähdöt Toimintomoduulissa MC_MoveVelocity_MDX on seuraavat lähdöt:

Lähtö Tyyppi Merkitys

InVelocity BOOL Tämä lähtö ilmaisee, pyöriikö moottorinakseli tarkoitetulla 
käyntinopeusohjearvollaan.
• TRUE: Moottorinakseli pyörii nopeudella, joka määräytyy tulon 

Velocity perusteella.
• FALSE: Moottorinakselia kiihdytetään tai hidastetaan tarkoitettuun 

käyntinopeusohjearvoon pääsemiseksi.

Active BOOL Tämä lähtö ilmaisee, kiihdytetäänkö moottorinakselia tarkoitettuun 
käyntinopeusohjearvoon pääsemiseksi.
• TRUE: Moottorinakselia kiihdytetään tai hidastetaan.
• FALSE: Moottorinakselia ei kiihdytetä eikä hidasteta.

Command 
Aborted

BOOL Tämä lähtö ilmaisee, onko toimintomoduulin tehtävä lopetettu.
• TRUE: Toimintomoduulin tehtävä on lopetettu.
• FALSE: Toimintomoduulin tehtävää ei ole lopetettu.

Error BOOL Tämä lähtö ilmaisee, esiintyykö toimintomoduulissa vikaa/virhettä.
• TRUE: Toimintomoduuliin on ilmaantunut vika/virhe.
• FALSE: Toimintomoduuliin ei ole ilmaantunut vikaa/virhettä.

ErrorID DWORD Tämä lähtö ilmaisee esille tulleen vian/virheen virheilmoituskoodin 
(→ sivu 68).

Axis AXIS_REF Tämä lähtö ilmaisee akselin referenssi- eli kotiasennon.
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4.4.2 Toimintomoduuli MC_MoveAbsolute_MDX

Kuvaus Toimintomoduuli MC_MoveAbsolute_MDX käynnistää yhden moottorinakselin liikkeen
akselin tiettyyn absoluuttiseen asentoon. 

• Tulot Velocity, Acceleration ja Deceleration määräävät pyörimisliikkeen dynamiikan.

• Moottorinakseli pysyy paikoillaan kohdeasennossa, asento säädön alaisena.

Soveltaminen Toimintomoduulia MC_MoveAbsolute_MDX voi käyttää vain kulma-anturilla varustettujen

moottorinakseleiden yhteydessä.

Edellytys Jotta toimintomoduulin MC_MoveAbsolute_MDX tehtävä voidaan suorittaa, on

moottorinakselin oltava tilassa PLCopenState (toimintomoduulin MC_ConnectAxis_MDX

lähtösignaali) Standstill tai DiscreteMotion.

Vaikutus Seuraavat MOVIDRIVE® MDX60B/61B-taajuusmuuttajan parametrit vaikuttavat suoraan

toimintomoduulin MC_MoveAbsolute_MDX tehtävän suoritukseen. 

• Parametreilla P916 Rampin muoto ja P933 Paluuaika määritellään paikoitusramppi,
jossa nykäyksiä on rajoitettu. Käytä näiden parametrien asettamiseen
toimintomoduulia MC_SetJerk_MDX.

• Parametrilla P922 Paikoitusikkuna asetetaan kohdeasentoa ympäröivä paikoitusikkuna,

jonka sisällä toimintomoduuli asettaa lähtösignaalin Done tilaan TRUE "kohdeasento

saavutettu". 

Käyttöönottoassistentista on apua tämän parametrin asettamisessa.

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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Toimintomoduulien kuvaus

Tulot Toimintomoduulissa MC_MoveAbsolute_MDX on seuraavat tulot:

Lähdöt Toimintomoduulissa MC_MoveAbsolute_MDX on seuraavat lähdöt:

Tulo Tyyppi Merkitys

Execute BOOL Tämän tulon avulla käynnistetään moottorinakselin pyörimisliike.
Kun tässä tulossa esiintyy nouseva pulssinreuna, käynnistää 
toimintomoduuli moottorinakselin pyörimisliikkeen. 

Position DINT Tämä tulo määrää moottorinakselin pyörimisliikkeen kohdeasennon. 
Tässä yhteydessä 4096 inkrementtiä vastaa moottorinakselin täyttä 360° 
pyörähdystä.
(Yksikkö: inkrementti, suurin asetusalue: –(231) ... 231)

Velocity DINT Tämä tulo määrää moottorin käyntinopeuden vakiokäyntinopeudella.
(Yksikkö: 1/min, suurin asetusalue: 0 ... 6000)

Acceleration DINT Tämä tulo määrää ramppiajan kiihdytykselle, jossa käyntinopeus 
kasvaa 3000 1/min (moottorin liike-energian lisäys).
(Yksikkö: ms, suurin asetusalue: 10 .. 20000)

Deceleration DINT Tämä tulo määrää ramppiajan hidastukselle, jossa käyntinopeus 
pienenee 3000 1/min (moottorin liike-energian vähennys).
(Yksikkö: ms, suurin asetusalue: 10 .. 20000)

Axis AXIS_REF Tämä tulo määrää, millä moottorinakselilla toimintomoduulin tehtävät 
suoritetaan.

Lähtö Tyyppi Merkitys

Done BOOL Tämä lähtö ilmaisee, onko moottorinakselin paikoitus suoritettu.
• TRUE: Moottorinakseli on pyörähtänyt. Moottorinakseli on päässyt 

kohdeasentoonsa.
• FALSE: Moottorinakseli ei ole pyörähtänyt täysin. Moottorinakseli 

ei ole päässyt vielä kohdeasentoikkunaansa.

Active BOOL Tämä lähtö ilmaisee, pyöriikö moottorinakseli päästäkseen 
kohdeasentoikkunaan.
• TRUE: Moottorinakseli pyörii.
• FALSE: Moottorinakseli ei pyöri.

Command 
Aborted

BOOL Tämä lähtö ilmaisee, onko toinen toimintomoduuli lopettanut 
toimintomoduulin tehtävän.
• TRUE: Toinen toimintomoduuli on lopettanut toimintomoduulin 

tehtävän.
• FALSE: Toimintomoduulin tehtävää ei ole lopetettu.

Error BOOL Tämä lähtö ilmaisee, esiintyykö toimintomoduulissa vikaa/virhettä.
• TRUE: Toimintomoduuliin on ilmaantunut vika/virhe.
• FALSE: Toimintomoduuliin ei ole ilmaantunut vikaa/virhettä.

ErrorID DWORD Tämä lähtö ilmaisee esille tulleen vian/virheen virheilmoituskoodin 
(→ sivu 68).

Axis AXIS_REF Tämä lähtö ilmaisee akselin referenssi- eli kotiasennon.
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4.4.3 Toimintomoduuli MC_MoveAbsoluteModulo_MDX

Kuvaus Toimintomoduuli MC_MoveAbsoluteModulo_MDX käynnistää yhden moottorinakselin
liikkeen akselin tiettyyn absoluuttiseen asentoon. Toimintomoduuli ilmaisee asennon
ns. moduloasentona. Moottorinakselin 360° pyörähdys vastaa lukua 216. 

• Tulot Velocity, Acceleration ja Deceleration määräävät pyörimisliikkeen dynamiikan.

• Tulo Mode määrää tehtävästrategian (lyhintä tietä, myötäpäivään, vastapäivään).

• Tulot Numerator, Denominator ja EncoderResolution ovat liitetyn käyttölaitteen
parametreja.

• Moottorinakseli pysyy paikoillaan kohdeasennossa, asento säädön alaisena.

Lisätietoja paikoituksen annosta ja hallinnasta löytyy IPOS®-käsikirjasta.

Soveltaminen Toimintomoduulia MC_MoveAbsoluteModulo_MDX voi käyttää vain kulma-anturilla
varustettujen moottorinakseleiden yhteydessä.

Edellytys Jotta toimintomoduulin MC_MoveAbsoluteModulo_MDX tehtävä voidaan suorittaa, on

moottorinakselin oltava tilassa PLCopenState (toimintomoduulin MC_ConnectAxis_MDX

lähtösignaali) Standstill tai DiscreteMotion.

Vaikutus Seuraavat MOVIDRIVE® MDX60B/61B-taajuusmuuttajan parametrit vaikuttavat suoraan

toimintomoduulin MC_MoveAbsoluteModulo_MDX tehtävän suoritukseen. 

• Parametreilla P916 Rampin muoto ja P933 Paluuaika määritellään paikoitusramppi,

jossa nykäyksiä on rajoitettu. Käytä näiden parametrien asettamiseen toimintomoduulia

MC_SetJerk_MDX.

• Parametrilla P922 Paikoitusikkuna asetetaan kohdeasentoa ympäröivä paikoitusikkuna,

jonka sisällä toimintomoduuli asettaa lähtösignaalin Done tilaan TRUE "kohdeasento

saavutettu". 

Käyttöönottoassistentista on apua tämän parametrin asettamisessa.

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

Huom!

Kahden luonnollisen luvun pienimmän yhteisen nimittäjän laskenta CalcLCD (Calculate
Least Common Denominator) löytyy käytettäväksi kirjastosta MPLCUtlilities.
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Tulot Toimintomoduulissa MC_MoveAbsoluteModulo_MDX on seuraavat tulot:

Tulo Tyyppi Merkitys

Execute BOOL Tämän tulon avulla käynnistetään moottorinakselin pyörimisliike.
Kun tässä tulossa esiintyy nouseva pulssinreuna, käynnistää 
toimintomoduuli moottorinakselin pyörimisliikkeen. 

Position DINT Tämä tulo määrää moottorinakselin pyörimisliikkeen kohdeasennon. 
Tässä yhteydessä 216 inkrementtiä vastaa moottorinakselin täyttä 360° 
pyörähdystä. 
(Yksikkö: modulo-inkrementti – kokonaisten kierrosten lukumäärä 
annetaan high-sanassa, kulmien 0° ja 360° väilinen kohdekulma 
low-sanassa)
(suurin asetusalue: riippuu modulo-osoittajasta, nimittäjästä ja 
kulma-anturin resoluutiosta, ks. IPOS®-käsikirja)

Velocity DINT Tämä tulo määrää moottorin käyntinopeuden vakiokäyntinopeudella.
(Yksikkö: 1/min, suurin asetusalue: 0 ... 6000)

Acceleration DINT Tämä tulo määrää ramppiajan kiihdytykselle, jossa käyntinopeus 
kasvaa 3000 1/min (moottorin liike-energian lisäys).
(Yksikkö: ms, suurin asetusalue: 10 .. 20000)

Deceleration DINT Tämä tulo määrää ramppiajan hidastukselle, jossa käyntinopeus 
pienenee 3000 1/min (moottorin liike-energian vähennys).
(Yksikkö: ms, suurin asetusalue: 10 .. 20000)

Mode MC_ 
MODULO_ 
MODE_MDX

Tämä tulo määrää prosessin strategian.
• SHORT: lyhintä tietä
• CW: pyöriminen myötäpäivään
• CCW: pyöriminen vastapäivään

Numerator DINT Vaihteen emulointi syöttämällä hampaiden lukumäärä
(Yksikkö: hammasluku, suurin asetusalue: 1 ... 231). 

Denominator DINT Vaihteen emulointi syöttämällä hampaiden lukumäärä
(Yksikkö: hammasluku, suurin asetusalue: 1 ... 231). 

Encoder 
Resolution

DINT Tämä tulo määrää liitettynä olevan anturijärjestelmän resoluution.
(Yksikkö: inkrementti, suurin asetusalue: 1 ... 20000). 

Axis AXIS_REF Tämä tulo määrää, millä moottorinakselilla toimintomoduulin tehtävät 
suoritetaan.
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Lähdöt Toimintomoduulissa MC_MoveAbsoluteModulo_MDX on seuraavat lähdöt:

Lähtö Tyyppi Merkitys

Done BOOL Tämä lähtö ilmaisee, onko moottorinakselin paikoitus suoritettu.
• TRUE: Moottorinakseli on pyörähtänyt. Moottorinakseli on päässyt 

kohdeasentoonsa.
• FALSE: Moottorinakseli ei ole pyörähtänyt täysin. Moottorinakseli 

ei ole päässyt vielä kohdeasentoikkunaansa.

Active BOOL Tämä lähtö ilmaisee, pyöriikö moottorinakseli päästäkseen 
kohdeasentoikkunaan.
• TRUE: Moottorinakseli pyörii.
• FALSE: Moottorinakseli ei pyöri.

Command 
Aborted

BOOL Tämä lähtö ilmaisee, onko toinen toimintomoduuli lopettanut 
toimintomoduulin tehtävän.
• TRUE: Toinen toimintomoduuli on lopettanut toimintomoduulin 

tehtävän.
• FALSE: Toimintomoduulin tehtävää ei ole lopetettu.

Error BOOL Tämä lähtö ilmaisee, esiintyykö toimintomoduulissa vikaa/virhettä.
• TRUE: Toimintomoduuliin on ilmaantunut vika/virhe.
• FALSE: Toimintomoduuliin ei ole ilmaantunut vikaa/virhettä.

ErrorID DWORD Tämä lähtö ilmaisee esille tulleen vian/virheen virheilmoituskoodin 
(→ sivu 68).
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4.4.4 Toimintomoduuli MC_MoveRelative_MDX

Kuvaus Toimintomoduuli MC_MoveRelative_MDX käynnistää yhden moottorinakselin tietynmit-
taisen liikkeen.

• Tulot Velocity, Acceleration ja Deceleration määräävät pyörimisliikkeen dynamiikan.

• Moottorinakseli pysyy paikoillaan kohdeasennossa, asento säädön alaisena.

Soveltaminen Toimintomoduulia MC_MoveRelative_MDX voi käyttää vain kulma-anturilla varustettujen

moottorinakseleiden yhteydessä.

Edellytys Jotta toimintomoduulin MC_MoveRelative_MDX tehtävä voidaan suorittaa, on

moottorinakselin oltava tilassa PLCopenState (toimintomoduulin MC_ConnectAxis_MDX

lähtösignaali) Standstill tai DiscreteMotion.

Vaikutus Seuraavat MOVIDRIVE® MDX60B/61B-taajuusmuuttajan parametrit vaikuttavat suoraan

toimintomoduulin MC_MoveRelative_MDX tehtävän suoritukseen. 

• Parametreilla P916 Rampin muoto ja P933 Paluuaika määritellään paikoitusramppi,
jossa nykäyksiä on rajoitettu. Käytä näiden parametrien asettamiseen toiminto-
moduulia MC_SetJerk_MDX.

• Parametrilla P922 Paikoitusikkuna asetetaan kohdeasentoa ympäröivä paikoitusikkuna,

jonka sisällä toimintomoduuli asettaa lähtösignaalin Done tilaan TRUE "kohdeasento

saavutettu". 

Käyttöönottoassistentista on apua tämän parametrin asettamisessa.

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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Tulot Toimintomoduulissa MC_MoveRelative_MDX on seuraavat tulot:

Lähdöt Toimintomoduulissa MC_MoveRelative_MDX on seuraavat lähdöt:

Tulo Tyyppi Merkitys

Execute BOOL Tämän tulon avulla käynnistetään moottorinakselin pyörimisliike.
Kun tässä tulossa esiintyy nouseva pulssinreuna, käynnistää 
toimintomoduuli moottorinakselin pyörimisliikkeen. 

Distance DINT Tämä tulo määrää moottorinakselin pyörimisliikkeen kohdeasennon 
suhteellisena asentona toimintomoduulin käynnistyshetkellä 
vallitsevaan moottorinakselin asentoon nähden. 
Tässä yhteydessä 4096 inkrementtiä vastaa moottorinakselin 
täyttä 360° pyörähdystä.
(Yksikkö: inkrementti, suurin asetusalue: –(231) ... 231)

Velocity DINT Tämä tulo määrää moottorin käyntinopeuden vakiokäyntinopeudella.
(Yksikkö: 1/min, suurin asetusalue: 0 ... 6000). 

Acceleration DINT Tämä tulo määrää ramppiajan kiihdytykselle, jossa käyntinopeus 
kasvaa 3000 1/min (moottorin liike-energian lisäys).
(Yksikkö: ms, suurin asetusalue: 10 ... 20000). 

Deceleration DINT Tämä tulo määrää ramppiajan hidastukselle, jossa käyntinopeus 
pienenee 3000 1/min (moottorin liike-energian vähennys).
(Yksikkö: ms, suurin asetusalue: 10 ... 20000). 

Axis AXIS_REF Tämä tulo määrää, millä moottorinakselilla toimintomoduulin tehtävät 
suoritetaan.

Lähtö Tyyppi Merkitys

Done BOOL Tämä lähtö ilmaisee, onko moottorinakselin paikoitus suoritettu.
• TRUE: Moottorinakseli on pyörähtänyt. Moottorinakseli on päässyt 

kohdeasentoonsa.
• FALSE: Moottorinakseli ei ole pyörähtänyt täysin. Moottorinakseli 

ei ole päässyt vielä kohdeasentoikkunaansa.

Active BOOL Tämä lähtö ilmaisee, pyöriikö moottorinakseli päästäkseen 
kohdeasentoikkunaan.
• TRUE: Moottorinakseli pyörii.
• FALSE: Moottorinakseli ei pyöri.

Command 
Aborted

BOOL Tämä lähtö ilmaisee, onko toinen toimintomoduuli keskeyttänyt 
toimintomoduulin tehtävän.
• TRUE: Toinen toimintomoduuli on keskeyttänyt toimintomoduulin 

tehtävän.
• FALSE: Toimintomoduulin tehtävää ei ole keskeytetty.

Error BOOL Tämä lähtö ilmaisee, esiintyykö toimintomoduulissa vikaa/virhettä.
• TRUE: Toimintomoduuliin on ilmaantunut vika/virhe.
• FALSE: Toimintomoduuliin ei ole ilmaantunut vikaa/virhettä.

ErrorID DWORD Tämä lähtö ilmaisee esille tulleen vian/virheen virheilmoituskoodin 
(→ sivu 68).

Axis AXIS_REF Tämä lähtö ilmaisee akselin referenssi- eli kotiasennon.
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4.4.5 Toimintomoduuli MC_Home_MDX

Kuvaus Toimintomoduuli MC_MoveVelocity_MDX käynnistää yhden moottorinakselin
referenssiajon eli kotiasentoon ajon.

Referenssiajon jälkeen toimintomoduuli asettaa moottorinakselin tulon RefOffset avulla
määriteltyyn paikoitusarvoon.

Soveltaminen Toimintomoduulia MC_Home_MDX voi käyttää vain kulma-anturilla varustettujen
moottorinakseleiden yhteydessä.

Edellytys Jotta toimintomoduulin MC_Home_MDX tehtävä voidaan suorittaa, on moottorinakselin
oltava tilassa PLCopenState (toimintomoduulin MC_ConnectAxis_MDX lähtösignaali)
Standstill.

Vaikutus Ohjauskonfiguraatiossa asetetaan taajuusmuuttajan moduuliparametreissa, minkä
kulma-anturin mukaan referenssiajo on määrä suorittaa. Parametrit P900 ... P904
MOVIDRIVE® MDX60B/61B-taajuusmuuttajassa määräävät, kuinka referenssiajo
suoritetaan. Näitä parametreja voidaan muuttaa toimintomoduulin
MC_SetHomeParameters_MDX avulla.

Tulot Toimintomoduulissa MC_Home_MDX on seuraavat tulot:

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

Tulo Tyyppi Merkitys

Execute BOOL Tämän tulon avulla käynnistetään referenssiajo.
Kun tässä tulossa esiintyy nouseva pulssinreuna, käynnistää 
toimintomoduuli referenssiajon. 

RefOffset DINT Tämä tulo määrää, mikä moottorinakseli on määrä saattaa referenssi-
asentoon.

Axis AXIS_REF Tämä tulo määrää, millä moottorinakselilla toimintomoduulin tehtävät 
suoritetaan.
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Lähdöt Toimintomoduulissa MC_Home_MDX on seuraavat lähdöt:

Lähtö Tyyppi Merkitys

Done BOOL Tämä lähtö ilmaisee, onko toimintomoduulin referenssiajo saatu 
päätökseen.
• TRUE: Moottorinakselin referenssiajo on saatu päätökseen. 

Moottorinakseli on paikassa, joka määräytyy tulon RefOffset 
perusteella.

• FALSE: Moottorinakselin referenssiajoa ei ole saatu päätökseen.

Active BOOL Tämä lähtö ilmaisee, suorittaako moottorinakseli referenssiajoa.
• TRUE: Moottorinakseli suorittaa referenssiajon.
• FALSE: Moottorinakseli ei suorita referenssiajoa.

Command 
Aborted

BOOL Tämä lähtö ilmaisee, onko toinen toimintomoduuli keskeyttänyt 
referenssiajon.
• TRUE: Toinen toimintomoduuli on keskeyttänyt referenssiajon.
• FALSE: Referenssiajoa ei ole keskeytetty.

Error BOOL Tämä lähtö ilmaisee, esiintyykö toimintomoduulissa vikaa/virhettä.
• TRUE: Toimintomoduuliin on ilmaantunut vika/virhe.
• FALSE: Toimintomoduuliin ei ole ilmaantunut vikaa/virhettä.

ErrorID DWORD Tämä lähtö ilmaisee esille tulleen vian/virheen virheilmoituskoodin 
(→ sivu 68).

Axis AXIS_REF Tämä lähtö ilmaisee akselin referenssi- eli kotiasennon.
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4.4.6 Toimintomoduuli MC_AxisStop_MDX

Kuvaus Toimintomoduuli MC_AxisStop_MDX lopettaa moottorinakselin hetkellisen

pyörimisliikkeen. Moottorinakselin pyörimistä hidastetaan tällöin hidastusarvolla, joka on

määrätty pyörimisliikettä käynnistettäessä (tulo Deceleration tai referenssiajoparametri).

Käytä toimintomoduulia MC_AxisStop_MDX prosessin kannalta tavanomaisiin
moottorinakselin pyörimisliikkeen keskeytyksiin.

Soveltaminen Toimintomoduulia MC_AxisStop_MDX voi käyttää vain kulma-anturilla varustettujen
moottorinakseleiden yhteydessä. Sitä ei voi käyttää suoritettaessa interpoloituja liikkeitä
toimintomoduulin MC_Interpolation_MDX avulla.

Lopetus Toimintomoduulilla MC_AxisStop_MDX laukaistu jarrutus peruuntuu vain

• toimintomoduulin MC_Stop_MDX toimesta (tulosignaalin Execute on oltava jo
palautettuna tilaan FALSE!)

• tai tilan "säätimen lukitus"

• tai tilan "ei aktivointia"

• tai tilan "turvallinen pysäytys" johdosta.

Jonkin näistä tiloista esiintyessä jatketaan moottorinakselin hidastusta siten, että
jarrutusvaikutus on mahdollisimman suuri.

Tulot Toimintomoduulissa MC_AxisStop_MDX on seuraavat tulot:

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

Huom!

Niin kauan kuin tulo Execute on asetettuna tilaan TRUE, pysyy moottorinakselin
PLCopenState tilassa Stopping. Täten ei jatkoliikettä merkitsevä liiketehtävä ole
mahdollinen. 

Jotta tilasta PLCopenState Stopping päästäisiin pois, on toimintomoduulin tulo Execute
asetettava vähintään toimintomoduulin yhden esiinkutsun yhteydessä takaisin
tilaan FALSE.

Tulo Tyyppi Merkitys

Execute BOOL Tämän tulon avulla käynnistetään moottorinakselin hidastus (dynaaminen 
jarrutus).
Kun tässä tulossa esiintyy nouseva pulssinreuna, käynnistää 
toimintomoduuli moottorinakselin hidastuksen. 

Axis AXIS_REF Tämä tulo määrää, millä moottorinakselilla toimintomoduulin tehtävät 
suoritetaan.
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Lähdöt Toimintomoduulissa MC_AxisStop_MDX on seuraavat lähdöt:

Lähtö Tyyppi Merkitys

Done BOOL Tämä lähtö ilmaisee, onko hidastusvaihe saatu päätökseen.
• TRUE: Moottorinakselin hidastusvaihe on päättynyt. 

Moottorinakseli seisoo (asento säädö alaisena).
• FALSE: Moottorinakselin hidastusvaihe ei ole päättynyt.

Active BOOL Tämä lähtö ilmaisee, pyöriikö moottorinakseli.
• TRUE: Moottorinakseli pyörii.
• FALSE: Moottorinakseli ei pyöri.

Error BOOL Tämä lähtö ilmaisee, esiintyykö toimintomoduulissa vikaa/virhettä.
• TRUE: Toimintomoduuliin on ilmaantunut vika/virhe.
• FALSE: Toimintomoduuliin ei ole ilmaantunut vikaa/virhettä.

ErrorID DWORD Tämä lähtö ilmaisee esille tulleen vian/virheen virheilmoituskoodin 
(→ sivu 68).

Axis AXIS_REF Tämä lähtö ilmaisee akselin referenssi- eli kotiasennon.
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4.4.7 Toimintomoduuli MC_Stop_MDX

Kuvaus Toimintomoduuli MC_Stop_MDX hidastaa moottorinakselin hetkellistä pyörimisliikettä
taajuusmuuttajaan asetettua ramppia noudattaen.

Käytä toimintomoduulia MC_Stop_MDX suurimmalla mahdollisella hidastuvuudella
tapahtuvaan moottorinakselin hidastamiseen.

Soveltaminen Toimintomoduulia MC_Stop_MDX voi käyttää vain kulma-anturilla varustettujen
moottorinakseleiden yhteydessä. Sitä ei voi käyttää suoritettaessa interpoloituja liikkeitä
toimintomoduulin MC_Interpolation_MDX avulla.

Lopetus Toimintomoduulin MC_Stop_MDX tehtävänsuoritusta eivät muut toimintomoduulit lopeta.

Vaikutus Hidastus suoritetaan taajuusmuuttajan parametrilla P136 asetettua pysäytysramppia
noudattaen.

Käyttöönottoassistentista on apua tämän parametrin asettamisessa.

Tulot Toimintomoduulissa MC_Stop_MDX on seuraavat tulot:

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

Huom!

Niin kauan kuin tulo Execute on asetettuna tilaan TRUE, pysyy moottorinakselin
PLCopenState tilassa Stopping. Täten ei jatkoliikettä merkitsevä liiketehtävä ole
mahdollinen. 

Jotta tilasta PLCopenState Stopping päästäisiin pois, on toimintomoduulin tulo Execute

asetettava vähintään toimintomoduulin yhden esiinkutsun yhteydessä takaisin
tilaan FALSE.

Tulo Tyyppi Merkitys

Execute BOOL Tämän tulon avulla käynnistetään moottorinakselin hidastus (dynaaminen 
jarrutus).
Kun tässä tulossa esiintyy nouseva pulssinreuna, käynnistää toiminto-
moduuli moottorinakselin hidastuksen. 

Axis AXIS_REF Tämä tulo määrää, millä moottorinakselilla toimintomoduulin tehtävät 
suoritetaan.



Käsikirja – MOVI-PLC Motion MDX-kirjasto 43

4
Hakemisto MDX_SingleAxis

Toimintomoduulien kuvaus

Lähdöt Toimintomoduulissa MC_Stop_MDX on seuraavat lähdöt:

Lähtö Tyyppi Merkitys

Done BOOL Tämä lähtö ilmaisee, onko hidastusvaihe saatu päätökseen.
• TRUE: Moottorinakselin hidastusvaihe on päättynyt. 

Moottorinakseli seisoo (asento säädön alaisena).
• FALSE: Moottorinakselin hidastusvaihe ei ole päättynyt.

Active BOOL Tämä lähtö ilmaisee, pyöriikö moottorinakseli.
• TRUE: Moottorinakseli pyörii.
• FALSE: Moottorinakseli ei pyöri.

Error BOOL Tämä lähtö ilmaisee, esiintyykö toimintomoduulissa vikaa/virhettä.
• TRUE: Toimintomoduuliin on ilmaantunut vika/virhe.
• FALSE: Toimintomoduuliin ei ole ilmaantunut vikaa/virhettä.

ErrorID DWORD Tämä lähtö ilmaisee esille tulleen vian/virheen virheilmoituskoodin 
(→ sivu 68).

Axis AXIS_REF Tämä lähtö ilmaisee akselin referenssi- eli kotiasennon.
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4.5 Hakemisto MDX_SingleAxisSensorless

Hakemistoon MDX_SingleAxisSensorless on koottu toimintomoduulit, jotka
mahdollistavat yhden, kulma-anturittoman moottorinakselin liiketehtävät.

4.5.1 Toimintomoduuli MC_MoveVelocitySensorless_MDX

Kuvaus Toimintomoduuli MC_MoveVelocitySensorless_MDX käynnistää yhden kulma-anturittoman

moottorinakselin jatkuvan pyörimisliikkeen. 

• Tulot Velocity, Acceleration ja Deceleration määräävät pyörimisliikkeen dynamiikan.

• Taajuusmuuttaja ohjaa tulosignaalin Velocity määräämää moottorinakselin

käyntinopeutta siihen saakka, että toimintomoduulin MC_MoveVelocitySensorless_MDX

tehtävä lopetetaan tai keskeytetään (→ kappale "Toimintomoduulien yleinen

käyttäytyminen", sivu 15).

Soveltaminen Toimintomoduulia MC_MoveVelocitySensorless_MDX voi käyttää vain kulma-anturittomien

moottorinakseleiden yhteydessä.

Edellytys Jotta toimintomoduulin MC_MoveVelocitySensorless_MDX tehtävä voidaan suorittaa, on

moottorinakselin oltava tilassa PLCopenState (toimintomoduulin MC_ConnectAxis_MDX

lähtösignaali) Standstill, ContinuousMotion tai Stopping.

Lopetus Toimintomoduulin MC_MoveVelocitySensorless_MDX käynnistämän käyntinopeuksen
ohjauksen lopettaa toimintomoduuli 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

Huom!

Käyntinopeuden säätö -tilassa voidaan anturittomia moottorinakseleita käyttää
ainoastaan minimikäyntinopeutta (käyttölaiteparametri P301) pienemmillä nopeuksilla,
ei kuitenkaan alle 15 1/min. Toimintomoduulin MC_MoveVelocity_MDX käytöstä
poiketen toimintomoduuli MC_MoveVelocitySensorless pyörittää moottorinakselia
miniminopeudella myös annettaessa tätä pienempi nopeus, esimerkiksi 0.

Huom!

Toimintomoduulin MC_Stop_MDX tai MC_AxisStop_MDX tulossa vaikuttava nouseva
pulssinreuna ei johda toimintomoduulin MC_MoveVelocitySensorless_MDX tehtävän
lopettamiseen.
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Tulot Toimintomoduulissa MC_MoveVelocitySensorless_MDX on seuraavat tulot:

Lähdöt Toimintomoduulissa MC_MoveVelocitySensorless_MDX on seuraavat lähdöt:

Tulo Tyyppi Merkitys

Execute BOOL Tämä tulo käynnistää toimintomoduulin tehtävän.
Kun tässä tulossa esiintyy nouseva pulssinreuna, käynnistää toiminto-
moduuli käyntinopeuden ohjauksen. 

Velocity DINT Tämä tulo määrää moottorinakselin pyörimisliikkeen käyntinopeusohjearvon. 
(Yksikkö: 1/min, suurin asetusalue: -6000 ... 6000) 

Acceleration DINT Tämä tulo määrää ramppiajan kiihdytykselle, jossa käyntinopeus kasvaa 
3000 1/min (moottorin liike-energian lisäys).
(Yksikkö: ms, suurin asetusalue: 0 ... 2000000) 

Deceleration DINT Tämä tulo määrää ramppiajan hidastukselle, jossa käyntinopeus pienenee 
3000 1/min (moottorin liike-energian vähennys).
(Yksikkö: ms, suurin asetusalue: 0 ... 2000000) 

Axis AXIS_REF Tämä tulo määrää, millä moottorinakselilla toimintomoduulin tehtävät 
suoritetaan.

Lähtö Tyyppi Merkitys

InVelocity BOOL Tämä lähtö ilmaisee, pyöriikö moottorinakseli tarkoitetulla 
käyntinopeusohjearvollaan.
• TRUE: Moottorinakseli pyörii nopeudella, joka määräytyy tulon 

Velocity perusteella.
• FALSE: Moottorinakselia kiihdytetään tarkoitettuun 

käyntinopeusohjearvoon pääsemiseksi.

Active BOOL Tämä lähtö ilmaisee, kiihdytetäänkö moottorinakselia tarkoitettuun 
käyntinopeusohjearvoon pääsemiseksi.
• TRUE: Moottorinakselia kiihdytetään tai hidastetaan.
• FALSE: Moottorinakselia ei kiihdytetä eikä hidasteta.

Command 
Aborted

BOOL Tämä lähtö ilmaisee, onko toimintomoduulin tehtävä lopetettu.
• TRUE: Toimintomoduulin tehtävä on lopetettu.
• FALSE: Toimintomoduulin tehtävää ei ole lopetettu.

Error BOOL Tämä lähtö ilmaisee, esiintyykö toimintomoduulissa vikaa/virhettä.
• TRUE: Toimintomoduuliin on ilmaantunut vika/virhe.
• FALSE: Toimintomoduuliin ei ole ilmaantunut vikaa/virhettä.

ErrorID DWORD Tämä lähtö ilmaisee esille tulleen vian/virheen virheilmoituskoodin 
(→ sivu 68).

Axis AXIS_REF Tämä lähtö ilmaisee akselin referenssi- eli kotiasennon.
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4.5.2 Toimintomoduuli MC_StopSensorless_MDX

Kuvaus Toimintomoduuli MC_StopSensorless_MDX hidastaa moottorinakselin hetkellistä
pyörimisliikettä taajuusmuuttajaan asetettua ramppia noudattaen. 

Soveltaminen Toimintomoduulia MC_StopSensorless_MDX voi käyttää vain kulma-anturittomien
moottorinakseleiden yhteydessä.

Lopetus Toimintomoduulilla MC_StopSensorless_MDX laukaistu jarrutus peruuntuu

• tilan "säätimen lukitus",

• tilan "ei aktivointia" tai

• tilan "turvallinen pysäytys" johdosta

Jonkin näistä tiloista esiintyessä jatketaan moottorinakselin hidastusta siten, että
jarrutusvaikutus on mahdollisimman suuri.

Vaikutus Hidastus suoritetaan taajuusmuuttajan parametrilla P136 asetettua pysäytysramppia
noudattaen.

Käyttöönottoassistentista on apua tämän parametrin asettamisessa.

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

Huom!

Niin kauan kuin tulo Execute on asetettuna tilaan TRUE, pysyy moottorinakselin
PLCopenState tilassa Stopping. Täten ei jatkoliikettä merkitsevä liiketehtävä ole
mahdollinen. 

Jotta tilasta PLCopenState Stopping päästäisiin pois, on toimintomoduulin tulo Execute
asetettava vähintään toimintomoduulin yhden esiinkutsun yhteydessä takaisin
tilaan FALSE.

Huom!

Käyntinopeuden säätö -tilassa voidaan anturittomia moottorinakseleita käyttää
ainoastaan minimikäyntinopeutta (käyttölaiteparametri P301) pienemmillä nopeuksilla,
ei kuitenkaan alle 15 1/min. Toimintomoduulin MC_AxisStop_MDX käytöstä poiketen
toimintomoduuli MC_MoveVelocitySensorless kytkee hieman ennen moottorinakselin
pysähtymistä päälle moottorin jarrun, jolla moottorinakseli pysäytetään seisahduksiin.
Taajuusmuuttaja vaihtaa tämän lisäksi tilaansa mennen tilaan "ei aktivointia".
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Tulot Toimintomoduulissa MC_StopSensorless_MDX on seuraavat tulot:

Lähdöt Toimintomoduulissa MC_StopSensorless_MDX on seuraavat lähdöt:

Huom!

Mikäli tulossa Execute jossakin toimintomoduulin MC_MoveVelocitySensorless_MDX
instanssissa esiintyy nouseva pulssinreuna, lopetetaan toimintomoduulin
MC_StopSensorless_MDX tehtävä, kun tulo Execute toimintomoduulissa
MC_StopSensorless_MDX ei ole enää asetettuna tilaan TRUE.

Tälle poikkeamiselle kulma-anturillisille moottorinakseleille tarkoitettujen toiminto-
moduulien MC_Stop_MDX ja MC_AxisStop_MDX käyttäytymisestä on seuraava syy: 

Kulma-anturittomien moottorinakseleiden jarrutukseen seisahduksiin saakka on käytet-

tävä toimintomoduulia MC_StopSensorless_MDX. Kulma-anturillisten moottorinakse-

leiden tapauksessa voidaan käyttää lisäksi toimintomoduulia MC_MoveVelocity_MDX. 

Kulma-anturittomien moottorinakseleiden yhteydessä on kuitenkin anturillisten
moottorinakseleiden tavoin oltava mahdollista vaihtaa säädellyn, nopeudelle 0 johtavan
nopeudenmuutoksen aikana toiselle käyntinopeudelle.

Tulo Tyyppi Merkitys

Execute BOOL Tämän tulon avulla käynnistetään moottorinakselin hidastus (dynaaminen 
jarrutus).
Kun tässä tulossa esiintyy nouseva pulssinreuna, käynnistää toiminto-
moduuli moottorinakselin hidastuksen. 

Axis AXIS_REF Tämä tulo määrää, millä moottorinakselilla toimintomoduulin tehtävät 
suoritetaan.

Lähtö Tyyppi Merkitys

Done BOOL Tämä lähtö ilmaisee, onko moottorinakselin hidastusvaihe saatu 
päätökseen.
• TRUE: Moottorinakselin hidastusvaihe on päättynyt. 

Moottorinakseli seisoo (moottorinakselin tila: "ei aktivointia").
• FALSE: Moottorinakselin hidastusvaihe ei ole päättynyt.

Active BOOL Tämä lähtö ilmaisee, pyöriikö moottorinakseli.
• TRUE: Moottorinakseli pyörii.
• FALSE: Moottorinakseli ei pyöri.

Error BOOL Tämä lähtö ilmaisee, esiintyykö toimintomoduulissa vikaa/virhettä.
• TRUE: Toimintomoduuliin on ilmaantunut vika/virhe.
• FALSE: Toimintomoduuliin ei ole ilmaantunut vikaa/virhettä.

ErrorID DWORD Tämä lähtö ilmaisee esille tulleen vian/virheen virheilmoituskoodin 
(→ sivu 68).

Axis AXIS_REF Tämä lähtö ilmaisee akselin referenssi- eli kotiasennon.
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4.6 Hakemisto MDX_InverterParameters

Hakemistoon MDX_InverterParameters on koottu toimintomoduulit, joita tarvitaan
MOVIDRIVE®-taajuusmuuttajan parametrien lukemiseen ja kirjoittamiseen.

4.6.1 Toimintomoduuli MC_ReadParameter_MDX

Kuvaus Toimintomoduulin MC_ReadParameter_MDX avulla luetaan parametrit (parametrien
indeksinumerot)taajuusmuuttajasta MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmään.

Soveltaminen Toimintomoduulia MC_ReadParameter_MDX voidaan käyttää kaikille moottorinakseleille.

Tulot Toimintomoduulissa MC_ReadParameter_MDX on seuraavat tulot:

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

Tulo Tyyppi Merkitys

Execute BOOL Tämän tulon avulla käynnistetään parametrin lukutapahtuma.
Kun tässä tulossa esiintyy nouseva pulssinreuna, käynnistää toimintomoduuli 
parametrin siirron taajuusmuuttajasta MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmään. 

Indeksi UINT Tämä tulo määrää, mikä taajuusmuuttajan parametri siirretään MOVI-PLC®-
ohjausjärjestelmään. MOVITOOLS® MotionStudio-ohjelmiston komentotulkki 
ilmaisee parametrin indeksinumeron, kun kohdistin (kursori) siirretään 
vastaavan parametrikentän päälle ja painetaan näppäinyhdistelmää CTRL + F1.

Axis AXIS_REF Tämä tulo määrää, millä moottorinakselilla toimintomoduulin tehtävät 
suoritetaan.
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Lähdöt Toimintomoduulissa MC_ReadParameter_MDX on seuraavat lähdöt:

Lähtö Tyyppi Merkitys

Done BOOL Tämä lähtö ilmaisee, onko parametri siirretty onnistuneesti.
• TRUE: Parametrin arvo lähdössä Data on voimassa.
• FALSE: Parametria ei ole siirretty.

Busy BOOL Tämä lähtö ilmaisee, siirretäänkö parametria parhaillaan.
• TRUE: Parametria siirretään parhaillaan.
• FALSE: Parametria ei siirretä parhaillaan.

Error BOOL Tämä lähtö ilmaisee, esiintyykö toimintomoduulissa vikaa/virhettä.
• TRUE: Parametrin siirron aikana on ilmaantunut vika/virhe.
• FALSE: Vikaa/virhettä ei esiinny.

ErrorID DWORD Tämä lähtö ilmaisee esille tulleen vian/virheen virheilmoituskoodin 
(→ sivu 68).

Data DINT Tämä lähtö sisältää siirretyn parametrin arvon.

Axis AXIS_REF Tämä lähtö ilmaisee akselin referenssi- eli kotiasennon.



4

50 Käsikirja – MOVI-PLC Motion MDX-kirjasto

Hakemisto MDX_InverterParameters

Toimintomoduulien kuvaus

4.6.2 Toimintomoduuli MC_WriteParameter_MDX

Kuvaus Toimintomoduulin MC_WriteParameter_MDX avulla siirretään parametrit (parametrien
indeksinumerot) MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmästä taajuusmuuttajaan.

Soveltaminen Toimintomoduulia MC_WriteParameter_MDX voidaan käyttää kaikille moottorin-
akseleille.

Tulot Toimintomoduulissa MC_WriteParameter_MDX on seuraavat tulot:

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

Huom!

Joidenkin, taajusmuuttajaa MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmällä ohjattaessa tiettyjä
asetuksia vaativien parametrien muuttaminen saattaa johtaa ennalta-aavistamattomiin
toimintatiloihin. Käytä tätä toimintomoduulia siksi henkilö- ja laitevahinkojen
välttämiseksi vain asiasta SEW-EURODRIVEn kanssa neuvotellen tai toivottua
toimintoa riittävästi testaten.

Tulo Tyyppi Merkitys

Execute BOOL Tämän tulon avulla käynnistetään parametrin siirto.
Kun tässä tulossa esiintyy nouseva pulssinreuna, käynnistää 
toimintomoduuli parametrin siirron MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmästä 
taajuusmuuttajaan. 

Indeksi UINT Tämä tulo määrää, mikä taajuusmuuttajan parametri siirretään 
MOVI-PLC® ohjausjärjestelmästä taajuusmuuttajaan. MOVITOOLS® 
MotionStudio-ohjelmiston komentotulkki ilmaisee parametrin 
indeksinumeron, kun kohdistin (kursori) siirretään vastaavan 
parametrikentän päälle ja painetaan näppäinyhdistelmää CTRL + F1.

Data DINT Tämä tulo sisältää siirretyn parametrin arvon.

NonVolatile BOOL Tämä lähtö ilmaisee, onko parametri siirrettävä haihtumattomaan 
muistiin.
• TRUE: Parametri siirretään taajuusmuuttajan haihtumattomaan 

muistiin. Parametrin arvo on tallella taajuusmuuttajan 
poiskytkentää seuraavan päällekytkennän jälkeenkin.

• FALSE: Parametri siirretään taajuusmuuttajan haihtuvaan 
muistiin. Parametri palautuu taajuusmuuttajan poiskytkennän 
ja sitä seuraavan päällekytkennän yhteydessä alkuperäiseen 
arvoonsa.

Axis AXIS_REF Tämä tulo määrää, millä moottorinakselilla toimintomoduulin tehtävät 
suoritetaan.
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Lähdöt Toimintomoduulissa MC_WriteParameter_MDX on seuraavat lähdöt:

Lähtö Tyyppi Merkitys

Done BOOL Tämä lähtö ilmaisee, onko parametri siirretty onnistuneesti.
• TRUE: Parametri on siirretty onnistuneesti 

MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmästä taajuusmuuttajaan.
• FALSE: Parametria ei ole siirretty.

Busy BOOL Tämä lähtö ilmaisee, siirretäänkö parametria parhaillaan.
• TRUE: Parametria siirretään parhaillaan.
• FALSE: Parametria ei siirretä parhaillaan.

Error BOOL Tämä lähtö ilmaisee, esiintyykö toimintomoduulissa vikaa/virhettä.
• TRUE: Parametrin siirron aikana on ilmaantunut vika/virhe.
• FALSE: Vikaa/virhettä ei esiinny.

ErrorID DWORD Tämä lähtö ilmaisee esille tulleen vian/virheen virheilmoituskoodin 
(→ sivu 68).

Axis AXIS_REF Tämä lähtö ilmaisee akselin referenssi- eli kotiasennon.
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4.6.3 Toimintomoduuli MC_SetDynamics_MDX

Kuvaus Toimintomoduulin MC_SetDynamics_MDX avulla muutetaan dynamiikkaparametreja

toimintomoduulin MC_MoveAbsolute_MDX tai MC_MoveRelative_MDX tehtävän aikana. 

• Toimintomoduulin MC_SetDynamics_MDX saa käynnistää vain käyttölaitteen

suorittaessa toimintomoduulin MC_MoveAbsolute_MDX tai MC_MoveRelative_MDX

tehtävää. 

• Tulot Velocity, Acceleration ja Deceleration määräävät pyörimisliikkeen dynamiikan.

Soveltaminen Toimintomoduulia MC_SetDynamics_MDX voidaan käyttää kaikille moottorinakseleille.

Tulot Toimintomoduulissa MC_SetDynamics_MDX on seuraavat tulot:

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

Tulo Tyyppi Merkitys

Execute BOOL Tämä tulo käynnistää toimintomoduulin tehtävän.
Kun tässä tulossa esiintyy nouseva pulssinreuna, muuttaa toimintomoduuli 
moottorin pyörimisliikkeen dynamiikkaparametreja tulojen Velocity, 
Acceleration ja Deceleration mukaisella tavalla. 

Velocity DINT Tämä tulo määrää moottorin pyörimisliikkeen uuden käyntinopeusohjearvon. 
(Yksikkö: 1/min, suurin säätöalue –6000 ... 6000)

Acceleration DINT Tämä tulo määrää uuden ramppiajan kiihdytykselle, jossa käyntinopeus 
kasvaa 3000 1/min (moottorin liike-energian lisäys).
(Yksikkö: ms, suurin asetusalue: 0 ... 2000000)

Deceleration DINT Tämä tulo määrää uuden ramppiajan hidastukselle, jossa käyntinopeus 
pienenee 3000 1/min (moottorin liike-energian vähennys).
(Yksikkö: ms, suurin asetusalue: 0 ... 2000000). 

Axis AXIS_REF Tämä tulo määrää, millä moottorinakselilla toimintomoduulin tehtävät 
suoritetaan.
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Lähdöt Toimintomoduulissa MC_SetDynamics_MDX on seuraavat lähdöt:

Lähtö Tyyppi Merkitys

Done BOOL Tämä lähtö ilmaisee, pyöriikö moottorinakseli uusien dynamiikkaparametrien 
Velocity, Acceleration ja Deceleration mukaisella tavalla.
• TRUE: Moottorinakseli pyörii uusien dynamiikkaparametrien mukaisesti.
• FALSE: Moottorinakseli pyörii tähänastisten dynamiikkaparametrien 

mukaisesti.

Active BOOL Tämä lähtö ilmaisee, siirretäänkö uudet dynamiikkaparametrit taajuusmuuttajaan.
• TRUE: Uudet dynamiikkaparametrit siirretään taajuusmuuttajaan.
• FALSE: Uusia dynamiikkaparametreja ei siirretä taajuusmuuttajaan.

Error BOOL Tämä lähtö ilmaisee, esiintyykö toimintomoduulissa vikaa/virhettä.
• TRUE: Toimintomoduuliin on ilmaantunut vika/virhe.
• FALSE: Toimintomoduuliin ei ole ilmaantunut vikaa/virhettä.

ErrorID DWORD Tämä lähtö ilmaisee esille tulleen vian/virheen virheilmoituskoodin (→ sivu 68).

Axis AXIS_REF Tämä lähtö ilmaisee akselin referenssi- eli kotiasennon.
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4.6.4 Toimintomoduuli MC_SetLimiter_MDX

Kuvaus Toimintomoduulin MC_SetLimiter_MDX avulla siirretään jokin seuraavista parametreista

MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmästä taajuusmuuttajaan. P301 ... P303 Parametrisarja 1):

• Minimikäyntinopeus

• Maksimikäyntinopeus

• Virtaraja

• Vääntömomenttiraja

Soveltaminen Toimintomoduulia MC_SetLimiter_MDX voidaan käyttää kaikille moottorinakseleille.

Tulot Toimintomoduulissa MC_SetLimiter_MDX on seuraavat tulot:

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

Tulo Tyyppi Merkitys

Execute BOOL Tämä tulo käynnistää toimintomoduulin tehtävän.
Kun tässä tulossa esiintyy nouseva pulssinreuna, siirtää toiminto-
moduuli parametrin, jonka tulo Select määrää. 

Select DINT Tämä tulo määrää parametrit, jotka toimintomoduuli siirtää 
MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmästä taajuusmuuttajaan. 
• P301_P302_SPEED_LIMIT: Toimintomoduuli siirtää parametrit 

Minimikäyntinopeus ja Maksimikäyntinopeus. 
(Yksikkö: 1/min, suurin asetusalue 0 ... 6100)

• P303_CURRENT_LIMIT: Toimintomoduuli siirtää parametrin 
Virtaraja.
(Yksikkö: % IN, suurin asetusalue 0 ... 150 % (BGO 200%))

• P304_TORQUE_LIMIT: Toimintomoduuli siirtää parametrin 
Vääntömomenttiraja.
(Yksikkö: % IN, suurin asetusalue 0 ...150 (BGO 200%))

• P920_SW_LIMIT_SWITCH_CW: Toimintomoduuli siirtää 
parametrin Ohjelmallinen rajakytkin MYÖTÄPÄIVÄÄN.
(Yksikkö: inkrementti, suurin asetusalue –(231-1) ... (231-1))

• P921_SW_LIMIT_SWITCH_CCW: Toimintomoduuli siirtää 
parametrin Ohjelmallinen rajakytkin VASTAPÄIVÄÄN.
(Yksikkö: inkrementti, suurin asetusalue –(231-1) ... (231-1))

MaxLimit DINT Tämä tulo määrää siirretyn parametrin arvon.
Kun tulo Select on asetettu tilaan P301_302_SPEED_LIMIT, 
määrää tämä tulo parametrin P302arvon.
(Yksikkö ja suurin asetusalue→ ks. tulo Select)

MinLimit DINT Tätä tuloa käytetään vain, kun tulo Select on asetettu tilaan 
P301_302_SPEED_LIMIT. Tässä tapauksessa se määrää parametrin 
P301 arvon.
(Yksikkö: 1/min, suurin asetusalue 0 ... 6100)

Axis AXIS_REF Tämä tulo määrää, millä moottorinakselilla toimintomoduulin tehtävät 
suoritetaan.
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Lähdöt Toimintomoduulissa MC_SetLimiter_MDX on seuraavat lähdöt:

Lähtö Tyyppi Merkitys

Done BOOL Tämä lähtö ilmaisee, onko parametri siirretty onnistuneesti.
• TRUE: Parametri on siirretty onnistuneesti MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmästä 

taajuusmuuttajaan.
• FALSE: Parametria ei ole siirretty.

Busy BOOL Tämä lähtö ilmaisee, siirretäänkö parametria parhaillaan.
• TRUE: Parametria siirretään parhaillaan.
• FALSE: Parametria ei siirretä parhaillaan.

Error BOOL Tämä lähtö ilmaisee, esiintyykö toimintomoduulissa vikaa/virhettä.
• TRUE: Parametrin siirron aikana on ilmaantunut vika/virhe.
• FALSE: Vikaa/virhettä ei esiinny.

ErrorID DWORD Tämä lähtö ilmaisee esille tulleen vian/virheen virheilmoituskoodin (→ sivu 68).

Axis AXIS_REF Tämä lähtö ilmaisee akselin referenssi- eli kotiasennon.
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4.6.5 Toimintomoduuli MC_SetJerk_MDX

Kuvaus Toimintomoduuli MC_SetJerk_MDX on tarkoitettu paikoitustoimintomoduulien nykäys-

tenrajoituksen aktivointiin. Toimintomoduuli MC_SetJerk_MDX siirtää nykäyksen kestoajan

taajuusmuuttajaan. 

Ajotehtävän suorituksen aikana ei nykäyksen kestoaikaa taajuusmuuttajassa voi
muuttaa. 

Soveltaminen Toimintomoduulia MC_SetJerk_MDX voi käyttää vain kulma-anturilla varustettujen
moottorinakseleiden yhteydessä.

Edellytykset Jotta toimintomoduulin MC_SetJerk_MDX tehtävä voidaan suorittaa, on moottorinakselin

oltava tilassa PLCopenState (toimintomoduulin MC_ConnectAxis_MDX lähtösignaali)

Standstill. 

Tulot Toimintomoduulissa MC_SetJerk_MDX on seuraavat tulot:

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

Tulo Tyyppi Merkitys

Execute BOOL Tämän tulon avulla käynnistetään nykäyksen kestoajan siirto.
Kun tässä tulossa esiintyy nouseva pulssinreuna, käynnistää toimintomoduuli 
nykäyksen kestoajan siirron MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmästä taajuusmuuttajaan. 

JerkTime DINT Tämä tulo määrää nykäyksen kestoajan.
(Yksikkö: ms, suurin asetusalue: 0, 5 ... 2000)
Ohje:
Paikoitusvaihe pitenee lineaarisella rampilla varustettuun paikoitusvaiheeseen 
verrattuna suunnilleen nykäyksen kestoajan verran.

Axis AXIS_REF Tämä tulo määrää, millä moottorinakselilla toimintomoduulin tehtävät suoritetaan.
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Lähdöt Toimintomoduulissa MC_SetJerk_MDX on seuraavat lähdöt:

Lähtö Tyyppi Merkitys

Done BOOL Tämä lähtö ilmaisee, onko nykäyksen kestoaika siirretty onnistuneesti.
• TRUE: Nykäyksen kestoaika on siirretty onnistuneesti MOVI-PLC®-

ohjausjärjestelmästä taajuusmuuttajaan.
• FALSE: Nykäyksen kestoaikaa ei ole siirretty.

Busy BOOL Tämä lähtö ilmaisee, siirretäänkö nykäyksen kestoaikaa.
• TRUE: Nykäyksen kestoaikaa siirretään parhaillaan.
• FALSE: Nykäyksen kestoaikaa ei siirretä parhaillaan.

Error BOOL Tämä lähtö ilmaisee, esiintyykö toimintomoduulissa vikaa/virhettä.
• TRUE: Nykäyksen kestoajan siirron aikana on ilmaantunut vika/virhe.
• FALSE: Vikaa/virhettä ei esiinny.

ErrorID DWORD Tämä lähtö ilmaisee esille tulleen vian/virheen virheilmoituskoodin (→ sivu 68).

Axis AXIS_REF Tämä lähtö ilmaisee akselin referenssi- eli kotiasennon.

Huom!

Toimintomoduuli MC_SetJerk_MDX vaihtaa taajuusmuuttajan rampin muodon
lineaarisesta rampista nykäystä vaimentavaksi rampiksi. Käyntinopeussäädeltyä
ajotehtävää suoritettaessa taajuusmuuttaja käyttää automaattisesti lineaarista ramppia.
Mikäli taajuusmuuttaja suorittaa tämän jälkeen paikoitustehtävän, käyttää se siihen
automaattisesti jälleen nykäystä vaimentavaa ramppia.

Asetettaessa tulon JerkTime arvoksi 0 kytkee toimintomoduuli MC_SetJerk_MDX
rampin muodon takaisin lineaariseksi rampiksi.
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4.6.6 Toimintomoduuli MC_SetHomeParameters_MDX

Kuvaus Toimintomoduulia MC_SetHomeParameters_MDX käytetään moottorinakselin
referenssiajossa tarvittavien parametrien asettamiseen. Toimintomoduuli
MC_SetHomeParameters_MDX siirtää referenssiajossa tarvittavat parametrit
MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmästä taajuusmuuttajaan. 

Lisätietoja referenssiajoparametreista ja erityyppisistä referenssiajoista löytyy
MOVITOOLS®-MotionStudio -ohjelmiston online-avustustiedostoista.

Soveltaminen Toimintomoduulia MC_SetHomeParameters_MDX voi käyttää vain kulma-anturilla
varustettujen moottorinakseleiden yhteydessä.

Tulot Toimintomoduulissa MC_SetHomeParameters_MDX on seuraavat tulot:

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

Tulo Tyyppi Merkitys

Execute BOOL Tämän tulon avulla käynnistetään parametrien siirto.
Kun tässä tulossa esiintyy nouseva pulssinreuna, käynnistää toiminto-
moduuli parametrien siirron MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmästä 
taajuusmuuttajaan. 

RefSpeed1 DINT Tämä tulo määrää käyntinopeusohjearvon 1.

RefSpeed2 DINT Tämä tulo määrää käyntinopeusohjearvon 2.

RefType DINT Tämä tulo määrää referenssiajon tyypin (0 ...8). 

ZeroPulse BOOL Tämä tulo määrää, ajetaanko moottorinakseli referenssiasentoon 
ajettaessa nollapulssin kohdalle.
• TRUE: Moottorinakseli ajetaan referenssiasentoon ajettaessa 

nollapulssin kohdalle.
• FALSE: Moottorinakselia ei ajeta referenssiasentoon ajettaessa 

nollapulssin kohdalle.

Axis AXIS_REF Tämä tulo määrää, millä moottorinakselilla toimintomoduulin tehtävät 
suoritetaan.
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Lähdöt Toimintomoduulissa MC_SetHomeParameters_MDX on seuraavat lähdöt:

Lähtö Tyyppi Merkitys

Done BOOL Tämä lähtö ilmaisee, onko kaikki parametrit siirretty onnistuneesti.
• TRUE: Kaikki parametrit on siirretty onnistuneesti MOVI-PLC®-ohjausjärjes-

telmästä taajuusmuuttajaan.
• FALSE: Parametreja ei ole siirretty.

Busy BOOL Tämä lähtö ilmaisee, onko parametrien siirto käynnissä.
• TRUE: Parametria siirretään parhaillaan.
• FALSE: Parametreja siirretään parhaillaan.

Error BOOL Tämä lähtö ilmaisee, esiintyykö toimintomoduulissa vikaa/virhettä.
• TRUE: Parametrien siirron aikana on ilmaantunut vika/virhe.
• FALSE: Vikaa/virhettä ei esiinny.

ErrorID DWORD Tämä lähtö ilmaisee esille tulleen vian/virheen virheilmoituskoodin (→ sivu 68).

Axis AXIS_REF Tämä lähtö ilmaisee akselin referenssi- eli kotiasennon.
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4.7 Hakemisto MDX_Supplements

4.7.1 Toimintomoduuli MC_TouchProbe1_MDX

Kuvaus Toimintomoduuli MC_TouchProbe1_MDX ohjaa enimmillään kahta TouchProbe-kes-
keytysrutiinia. 

• Toimintomoduuli muodostaa kopiomaisen kuvan keskeytysrutiineista liitetyn
taajuusmuuttajan IPOS®-koodia käyttäen. Taajuusmuuttaja alustaa yhteensä kolme
asyklistä lähetysoliota eli -objektia (ohjaussana 2, TouchProbe1-asento,
TouchProbe2-asento).

• Asetettaessa toimintomoduulin tulosignaalin Enable arvoksi TRUE laatii
toimintomoduuli vastaanotto-olion (-objektin). Kun toimintomoduuli havaitsee
TouchProbe-tapahtuman, lukee se asento-oloarvot taajuusmuuttajasta.

TouchProbe-

rutiini

1. Toimintomoduulin esiinkutsu

• Toimintomoduuli MC_TouchProbe1_MDX kutsutaan esiin asettamalla
tulosignaali Enable tilaan TRUE.

• Taajuusmuuttaja alustaa IPOS®-tilan automaattisesti ja käynnistää TouchProbe-
keskeytysrutiinin.
(Pulssinreunan vaihto ja TouchProbe-valinta)

2. TouchProbe-tapahtuman odotus

• Toimintomoduuli MC_TouchProbe1_MDX asettaa lähdön Enabled tilaan TRUE.

3. On sattunut TouchProbe-tapahtuma.

• Taajuusmuuttaja ilmoittaa MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmälle TouchProbe-
tapahtuman esiintymisen.
(CtrlWord2, TouchProbe1 -> bitti 0, TouchProbe2 -> bitti 1)

• Toimintomoduuli MC_TouchProbe1_MDX lukee valitun anturijärjestelmän
TouchProbe-asennon.

• Toimintomoduuli MC_TouchProbe1_MDX korottaa lähdön Counter arvoa yhdellä.

• Toimintomoduuli MC_TouchProbe1_MDX asettaa lähdön EdgeDetected

tilaan TRUE.
• TouchProbe-tulon valvonta käynnistetään uudelleen.

4. TouchProbe-tapahtuman evaluointi

• Toimintomoduuli MC_TouchProbe1_MDX siirtää TouchProbe-asennot lähtöihin
TouchProbePos_X14 ... TouchProbePos_X62.

• Toimintomoduuli asettaa lähdön EdgeDetected takaisin tilaan FALSE.
• Toimintomoduuli aktivoi TouchProbe-keskeytysrutiinin.

Soveltaminen Toimintomoduulia MC_TouchProbe1_MDX voidaan käyttää kaikille moottorinakseleille.

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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Tulot Toimintomoduulissa MC_TouchProbe1_MDX on seuraavat tulot:

Lähdöt Toimintomoduulissa MC_TouchProbe1_MDX on seuraavat lähdöt:

Tulo Tyyppi Merkitys

Enable BOOL Tämän tulon avulla aktivoidaan toimintomoduuli 
MC_TouchProbe1_MDX. Toimintomoduulin tehtävä suoritetaan vain, 
kun tulo Enable on asetettuna tilaan TRUE. Muiden tulojen arvot 
luetaan vain, kun tulossa Enable esiintyy nouseva pulssinreuna.

TouchProbe-
lähde

MC_TP_ 
SOURCE 
_MDX

Tämä tulo määrää anturijärjestelmän. Tämä asetus tapahtuu 
ohjauskonfiguraation asetuksista riippumattomasti.
• X15: Moottorin kulma-anturi mittaa asennon.
• X14: Ulkoinen kulma-anturi mittaa asennon.
• SSI: Absoluuttianturi mittaa asennon (DIP11B).

Edge MC_TP_ 
EDGE_MDX

Tämä tulo määrää TouchProbe-tulon pulssinreunan evaluoinnin.
• TRUE: Molemmat pulssinreunat
• NO_ENABLE: Nouseva pulssinreuna
• NO_ENABLE: Laskeva pulssinreuna

PresetCounter DINT Tämä tulo määrää lähdön Counter alkuarvon.

Axis AXIS_REF Tämä tulo määrää, millä moottorinakselilla toimintomoduulin tehtävät 
suoritetaan.

Lähtö Tyyppi Merkitys

EdgeDetected BOOL Tämä lähtö ilmaisee, onko sattunut TouchProbe-keskeytystapahtumaa.
• TRUE: On sattunut TouchProbe-tapahtuma.
• FALSE: Tämä lähtö asetetaan jokaisen ohjausjakson jälkeen 

automaattisesti tilaan FALSE.

Enabled BOOL Tämä lähtö ilmaisee, onko toimintomoduuli aktiivisena.
• TRUE: Aktivointitulo ("Enable") on asetettu tilaan TRUE.
• FALSE: Aktivointitulo ("Enable") on asetettu tilaan FALSE.

Error BOOL Tämä lähtö ilmaisee, esiintyykö toimintomoduulissa vikaa/virhettä.
• TRUE: Toimintomoduuliin on ilmaantunut vika/virhe.
• FALSE: Toimintomoduuliin ei ole ilmaantunut vikaa/virhettä.

ErrorID DWORD Tämä lähtö ilmaisee esille tulleen vian/virheen virheilmoituskoodin 
(→ sivu 68).

TouchProbePos DINT Tämä lähtö ilmaisee valitun anturijärjestelmän TouchProbe-asennon.

Counter DINT Tämä lähtö ilmaisee TouchProbe-keskeytystapahtumien lukumäärän
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4.7.2 Toimintomoduuli MC_TouchProbe2_MDX

Kuvaus Toimintomoduuli MC_TouchProbe2_MDX ohjaa enimmillään kahta TouchProbe-
keskeytysrutiinia. 

• Toimintomoduuli muodostaa kopiomaisen kuvan keskeytysrutiineista liitetyn
taajuusmuuttajan IPOS®-koodia käyttäen. Taajuusmuuttaja alustaa yhteensä kolme
asyklistä lähetysoliota eli -objektia (ohjaussana 2, TouchProbe1-asento,
TouchProbe2-asento).

• Asetettaessa toimintomoduulin tulosignaalin Enable arvoksi TRUE laatii
toimintomoduuli vastaanotto-olion (-objektin). Kun toimintomoduuli havaitsee
TouchProbe-tapahtuman, lukee se asento-oloarvot taajuusmuuttajasta.

TouchProbe-

rutiini

1. Toimintomoduulin esiinkutsu

• Toimintomoduuli MC_TouchProbe2_MDX kutsutaan esiin asettamalla tulo-
signaali Enable tilaan TRUE.

• Taajuusmuuttaja alustaa IPOS®-tilan automaattisesti ja käynnistää TouchProbe-
keskeytysrutiinin.
(Pulssinreunan vaihto ja TouchProbe-valinta)

2. TouchProbe-tapahtuman odotus

• Toimintomoduuli MC_TouchProbe2_MDX asettaa lähdön Enabled tilaan TRUE.

3. On sattunut TouchProbe-tapahtuma.

• Taajuusmuuttaja ilmoittaa MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmälle TouchProbe-
tapahtuman esiintymisen.
(CtrlWord2, TouchProbe2 -> bitti 0, TouchProbe2 -> bitti 1)

• Toimintomoduuli MC_TouchProbe2_MDX lukee valitun anturijärjestelmän
TouchProbe-asennon.

• Toimintomoduuli MC_TouchProbe2_MDX korottaa lähdön Counter arvoa yhdellä.

• Toimintomoduuli MC_TouchProbe2_MDX asettaa lähdön EdgeDetected

tilaan TRUE.
• TouchProbe-tulon valvonta käynnistetään uudelleen.

4. TouchProbe-tapahtuman evaluointi

• Toimintomoduuli MC_TouchProbe2_MDX siirtää TouchProbe-asennot lähtöihin
TouchProbePos_X14 ... TouchProbePos_X62.

• Toimintomoduuli asettaa lähdön EdgeDetected takaisin tilaan FALSE.
• Toimintomoduuli aktivoi TouchProbe-keskeytysrutiinin.

Soveltaminen Toimintomoduulia MC_TouchProbe2_MDX voidaan käyttää kaikille moottorinakseleille.

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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Tulot Toimintomoduulissa MC_TouchProbe2_MDX on seuraavat tulot:

Lähdöt Toimintomoduulissa MC_TouchProbe2_MDX on seuraavat lähdöt:

Tulo Tyyppi Merkitys

Enable BOOL Tämän tulon avulla aktivoidaan toimintomoduuli 
MC_TouchProbe2_MDX. Toimintomoduulin tehtävä suoritetaan vain, 
kun tulo Enable on asetettuna tilaan TRUE. Muiden tulojen arvot 
luetaan vain, kun tulossa Enable esiintyy nouseva pulssinreuna.

TouchProbe-
lähde

MC_TP_ 
SOURCE
_MDX

Tämä tulo määrää anturijärjestelmän. Tämä asetus tapahtuu 
ohjauskonfiguraation asetuksista riippumattomasti.
• X15: Moottorin kulma-anturi mittaa asennon.
• X14: Ulkoinen kulma-anturi mittaa asennon.
• SSI: Absoluuttianturi mittaa asennon (DIP11B).

Edge MC_TP_ 
EDGE_MDX

Tämä tulo määrää TouchProbe-tulon pulssinreunan evaluoinnin.
• EN: Molemmat pulssinreunat
• EN_HI: Nouseva pulssinreuna
• EN_LO: Laskeva pulssinreuna

PresetCounter DINT Tämä tulo määrää lähdön Counter alkuarvon.

Axis AXIS_REF Tämä tulo määrää, millä moottorinakselilla toimintomoduulin tehtävät 
suoritetaan.

Lähtö Tyyppi Merkitys

EdgeDetected BOOL Tämä lähtö ilmaisee, onko sattunut TouchProbe-keskeytystapahtumaa.
• TRUE: On sattunut TouchProbe-tapahtuma.
• FALSE: Tämä lähtö asetetaan jokaisen ohjausjakson jälkeen 

automaattisesti tilaan FALSE.

Enabled BOOL Tämä lähtö ilmaisee, onko toimintomoduuli aktiivisena.
• TRUE: Aktivointitulo ("Enable") on asetettu tilaan TRUE.
• FALSE: Aktivointitulo ("Enable") on asetettu tilaan FALSE.

Error BOOL Tämä lähtö ilmaisee, esiintyykö toimintomoduulissa vikaa/virhettä.
• TRUE: Toimintomoduuliin on ilmaantunut vika/virhe.
• FALSE: Toimintomoduuliin ei ole ilmaantunut vikaa/virhettä.

ErrorID DWORD Tämä lähtö ilmaisee esille tulleen vian/virheen virheilmoituskoodin 
(→ sivu 68).

TouchProbePos DINT Tämä lähtö ilmaisee valitun anturijärjestelmän TouchProbe-tilan.

Counter DINT Tämä lähtö ilmaisee TouchProbe-keskeytystapahtumien lukumäärän
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4.7.3 Toimintomoduuli MC_ReadActualPosition_MDX

Kuvaus Toimintomoduulin MC_ReadActualPosition_MDX luetaan moottorinakselin hetkellinen,
käytössä olevan anturijärjestelmän selvittämä asento. Käytettävä anturijärjestelmä
määritellään taajuusmuuttajan moduuliparametrien ohjauskonfiguraatiossa.

Soveltaminen Toimintomoduulia MC_ReadActuaPosition_MDX voidaan käyttää kaikille moottorin-
akseleille. Anturittomien moottorinakseleiden yhteydessä ei siirrettyä asento-oloarvoa
saa käyttää, jos tuloon X15 ei ole liitetty moottorianturia ja anturiksi on
ohjauskonfiguraatiossa asetettu X15.

Tulot Toimintomoduulissa MC_ReadActualPosition_MDX on seuraavat tulot:

Lähdöt Toimintomoduulissa MC_ReadActualPosition_MDX on seuraavat lähdöt:

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

Tulo Tyyppi Merkitys

Enable BOOL Tämä tulo on tarkoitettu toimintomoduulin aktivointiin. 
Toimintomoduulin tehtävä suoritetaan vain, kun tämä tulo on asetettu 
tilaan TRUE. 

Axis AXIS_REF Tämä tulo määrää, millä moottorinakselilla toimintomoduulin tehtävät 
suoritetaan.

Lähtö Tyyppi Merkitys

Done BOOL Tämä lähtö ilmaisee, onko moottorinakselin asentotieto siirretty 
onnistuneesti.
• TRUE: Moottorinakselin asennon arvo lähdössä Position on 

voimassa.
• FALSE: Moottorinakselin asentotietoa ei ole siirretty.

Error BOOL Tämä lähtö ilmaisee, esiintyykö toimintomoduulissa vikaa/virhettä.
• TRUE: Moottorinakselin asentotiedon siirron aikana on 

ilmaantunut vika/virhe.
• FALSE: Vikaa/virhettä ei esiinny.

ErrorID DWORD Tämä lähtö ilmaisee esille tulleen vian/virheen virheilmoituskoodin 
(→ sivu 68).

Position DINT Tämä lähtö sisältää moottorinakselin siirretyn asentotiedon.

Axis AXIS_REF Tämä lähtö ilmaisee akselin referenssi- eli kotiasennon.
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4.7.4 Toimintomoduuli MC_ReadAxisError_MDX

Kuvaus Toimintomoduulin MC_ReadAxisError_MDX avulla luetaan moottorinakselin hetkellinen
virheilmoituskoodi taajuusmuuttajasta MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmään.

Soveltaminen Toimintomoduulia MC_ReadAxisError_MDX voidaan käyttää kaikille moottorinakseleille.

Tulot Toimintomoduulissa MC_ReadAxisError_MDX on seuraavat tulot:

Lähdöt Toimintomoduulissa_ReadAxisError_MDX on seuraavat lähdöt:

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

Tulo Tyyppi Merkitys

Enable BOOL Tämä tulo on tarkoitettu toimintomoduulin aktivointiin. 
Toimintomoduulin tehtävä suoritetaan vain, kun tulo on asetettu 
tilaan TRUE. 

Axis AXIS_REF Tämä tulo määrää, millä moottorinakselilla toimintomoduulin tehtävät 
suoritetaan.

Lähtö Tyyppi Merkitys

Done BOOL Tämä lähtö ilmaisee, onko virheilmoituskoodi siirretty onnistuneesti.
• TRUE: Virheilmoituskoodin arvo lähdössä on voimassa.
• FALSE: Vrheilmoituskoodia ei ole siirretty.

Error BOOL Tämä lähtö ilmaisee, esiintyykö toimintomoduulissa vikaa/virhettä.
• TRUE: Virheilmoituskoodin siirron aikana on ilmaantunut vika/virhe.
• FALSE: Vikaa/virhettä ei esiinny.

ErrorID DWORD Tämä lähtö ilmaisee esille tulleen vian/virheen virheilmoituskoodin 
(→ sivu 68).

AxisError BOOL Tämä lähtö ilmaisee, onko taajuusmuuttaja ilmaissut vian/virheen.
• TRUE: Taajuusmuuttaja on ilmaissut vian/virheen.
• FALSE: Vikaa/virhettä ei esiinny.

AxisErrorCode WORD Tämä lähtö sisältää siirretyn virheilmoituskoodin.

Axis AXIS_REF Tämä lähtö ilmaisee akselin referenssi- eli kotiasennon.
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4.7.5 Toimintomoduuli MC_ReadStatus_MDX

Kuvaus Toimintomoduulin MC_ReadStatus_MDX avulla luetaan moottorinakselin PLCopen-tila
taajuusmuuttajasta MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmään.

Soveltaminen Toimintomoduulia MC_ReadStatus_MDX voidaan käyttää kaikille moottorinakseleille.

Tulot Toimintomoduulissa MC_ReadStatus_MDX on seuraavat tulot:

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

Tulo Tyyppi Merkitys

Enable BOOL Tämä tulo on tarkoitettu toimintomoduulin aktivointiin. 
Toimintomoduulin tehtävä suoritetaan vain, kun tämä tulo on asetettu 
tilaan TRUE. 

Axis AXIS_REF Tämä tulo määrää, millä moottorinakselilla toimintomoduulin tehtävät 
suoritetaan.
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Lähdöt Toimintomoduulissa MC_ReadStatus_MDX on seuraavat lähdöt:

Lähtö Tyyppi Merkitys

Done BOOL Tämä lähtö ilmaisee, onko PLCopen-tila siirretty.
• TRUE: PLCopen-tila on siirretty.
• FALSE: PLCopen-tilaa ei ole siirretty.

Error BOOL Tämä lähtö ilmaisee, esiintyykö toimintomoduulissa vikaa/virhettä.
• TRUE: Virheilmoituskoodin PLCopen-tilan siirron aikana on 

ilmaantunut vika/virhe.
• FALSE: Vikaa/virhettä ei esiinny.

ErrorID DWORD Tämä lähtö ilmaisee esille tulleen vian/virheen virheilmoituskoodin 
(→ sivu 68).

Errorstop BOOL Tämä lähtö ilmaisee, onko taajuusmuuttajan PLCopen-tilaksi asetettu 
Errorstop.
• TRUE: PLCopen-tilaksi on asetettu Errorstop.
• FALSE: PLCopen-tilaksi ei ole asetettu Errorstop.

Stopping: BOOL Tämä lähtö ilmaisee, onko taajuusmuuttajan PLCopen-tilaksi asetettu 
Stopping.
• TRUE: PLCopen-tilaksi on asetettu Stopping.
• FALSE: PLCopen-tilaksi ei ole asetettu Stopping.

StandStill: BOOL Tämä lähtö ilmaisee, onko taajuusmuuttajan PLCopen-tilaksi asetettu 
StandStill.
• TRUE: PLCopen-tilaksi on asetettu StandStill.
• FALSE: PLCopen-tilaksi ei ole asetettu StandStill.

Discrete Motion BOOL Tämä lähtö ilmaisee, onko taajuusmuuttajan PLCopen-tilaksi asetettu 
DiscreteMotion.
• TRUE: PLCopen-tilaksi on asetettu DiscreteMotion.
• FALSE: PLCopen-tilaksi ei ole asetettu DiscreteMotion.

Continuous 
Motion

BOOL Tämä lähtö ilmaisee, onko taajuusmuuttajan PLCopen-tilaksi asetettu 
ContinuousMotion.
• TRUE: PLCopen-tilaksi on asetettu ContinuousMotion.
• FALSE: PLCopen-tilaksi ei ole asetettu ContinuousMotion.

Synchronized 
Motion

BOOL Tämä lähtö ilmaisee, onko taajuusmuuttajan PLCopen-tilaksi asetettu 
SynchronizedMotion.
• TRUE: PLCopen-tilaksi on asetettu SynchronizedMotion.
• FALSE: PLCopen-tilaksi ei ole asetettu SynchronizedMotion.

Homing BOOL Tämä lähtö ilmaisee, onko taajuusmuuttajan PLCopen-tilaksi asetettu 
Homing.
• TRUE: PLCopen-tilaksi on asetettu Homing.
• FALSE: PLCopen-tilaksi ei ole asetettu Homing.

Interpolation BOOL Tämä lähtö ilmaisee, onko taajuusmuuttajan PLCopen-tilaksi asetettu 
Interpolation.
• TRUE: PLCopen-tilaksi on asetettu Interpolation.
• FALSE: PLCopen-tilaksi ei ole asetettu Interpolation.

Axis AXIS_REF Tämä lähtö ilmaisee akselin referenssi- eli kotiasennon.
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4.8 Virheilmoituksen tunniste

Seuraavassa taulukossa on esitetty virheilmoituskoodit, vian/virheen nimike ja kuvaus;
taulukossa mainittuja vikoja/virheitä saattaa esiintyä toimintomoduulien
lähdössä ErrorID.

Virheilm.

koodi

Virheilmoituksen

nimike

Vian/virheen

kuvaus

Yleiset IEC-virheilmoituskoodit

FA0001h E_IEC_GENERAL_MAX_NUMBER_OF_AXIS Liitettävissä olevien akselien maksimimäärä ylittynyt

FA0002h E_IEC_GENERAL_INTERNAL_ERROR Virhe MOVI-PLC®-liityntää alustettaessa

FA0003h E_IEC_GENERAL_COM_NOT_READY COM-liityntä ei ole valmiina

FA0004h E_IEC_GENERAL_INVALID_COM_NODE COM-liityntä ei ole kelvollinen

FA0005h E_IEC_GENERAL_INVALID_COM_ADR COM-osoite ei ole kelvollinen

FA0006h E_IEC_GENERAL_INVALID_TECHNOLOGIE_OPTION Tarvittavaan toimintoon vaaditaan MOVIDRIVE®-taajuusmuuttajan 
tekniikkaversio.

FA0070h E_IEC_PARAMETER_VALUE_OUT_OF_RANGE Parametrointiarvo on sallitun arvoalueen ulkopuolella.

FA0071h E_IEC_PARAMETER_INVALID_SELECTION Epäkelpo toimintomoduulin tulon valinta

FA0072h E_IEC_PARAMETER_INVALID_SERVICE Epäkelpo palvelu

MPLCMotion_MDX -virheilmoituskoodit

FB0030h E_MDX_CONNECTAXIS_NO_INVERTER_CONNECTED CAN-Bus-väylällä ei ole tunnistettu yhtään MOVIDRIVE® MDX-
taajuusmuuttajaa. Tarkista CAN-yhteys! 

FB0031h E_MDX_CONNECTAXIS_CAN_ID_ERROR Tarvittava CAN-tunnus on varattu

FB0032h E_MDX_CONNECTAXIS_CYCLIC_COMMUNICATION Syklinen tiedonsiirto MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmän ja 
MOVIDRIVE®-taajuusmuuttajan välillä on katkennut.

FB0033h E_MDX_CONNECTAXIS_IPOS_DOWNLOAD_ERROR Virhe IPOS®-latauksen aikana

FB0034h E_MDX_CONNECTAXIS_WRONG_DEVICE_CONNECTED Liitettynä on väärä laite. Tarkista ohjauskonfiguraatio!

FB0035h E_MDX_CONNECTAXIS_SIMULATION_NOT_AVAILABLE Toimintoa ei voi suorittaa simulointi-toimintatilassa.

FB0060h E_MDX_POWER_INVERTER_NOT_READY MOVIDRIVE® MDX-taajuusmuuttaja on tilassa "24 V-käyttö" 
tai "turvallinen pysäytys". Päällekytkentä ei ole mahdollista!

FB0061h E_MDX_POWER_INVERTER_FAULT_STATE MOVIDRIVE® MDX-taajuusmuuttaja on virhetilassa. 
Päällekytkentä ei ole mahdollista!

FB0070h E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_DATA_PROFIL Liiketoimintomoduulin tehtävää ei saa suorittaa hetkellisestä 
PLCopen-tilasta käsin.

FB0071h E_MDX_MOTIONBLOCK_LOG_ADR_NOT_INITIALIZE
D

Liiketoimintomoduuli on kutsuttu esiin ennen kuin 
MC_ConnectAxis_MDX on generoinut loogisen osoitteen 
(AXIS_REF).

FB0072h E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_LOG_ADR Liiketoimintomoduulia on kutsuttu epäkelvolla loogisella 
osoitteella (AXIS_REF). 

FB0073h E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_STATE Liiketoimintomoduulin tehtävää ei saa suorittaa hetkellisestä 
PLCopen-tilasta käsin.

FB0074h E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_OPERATING_MODE Liiketoimintomoduulin tehtävää ei voi suorittaa MOVIDRIVE® 
MDX-taajuusmuuttajan hetkellisessä toimintatilassa.

FB0075h E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_INVERTER_STATUS Liiketoimintomoduulin tehtävää ei voi suorittaa MOVIDRIVE® 
MDX-taajuusmuuttajan hetkellisessä tilassa.

FB0076h E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_VELOCITY Käyntinopeusohjearvo arvoalueen ulkopuolella.

FB0090h E_MDX_PARAMCHANNEL_SEND_BUFFER_OVERFLOW Parametrikanavan puskurimuisti on täynnä.

FB0091h E_MDX_PARAMCHANNEL_WRITEPARAMETER_BUSY Parametrointiyritys parametrikanavan ollessa yhä varattuna

FB0092h E_MDX_PARAMCHANNEL_READPARAMETER_BUSY Parametrointiyritys parametrikanavan ollessa yhä varattuna
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MPLCUtilities-virheilmoituskoodit

FC0001h E_WAGO_TIME_OUT_SBUS_INIT Sisäinen aikavalvonta reagoi SBUS-väylän alustuksen aikana

FC0002h E_WAGO_TIME_OUT_WAGO_INIT Aikavalvonta reagoi WAGO-moduulin alustuksen aikana

FC0003h E_WAGO_NO_CONNECTION_DURING_INIT_SEQ Katkos yhteydessä WAGO-moduuliin alustuksen aikana

FC0004h E_WAGO_WATCH_DOG_ERROR Vahtikoira-ajastin-virheilmoitukset Tiedonsiirtoyhteys WAGO-
moduuliin on poikki.

MPLCSystem-virheilmoituskoodit (ote)

CC0070h E_NO_MATCH_FOR_PARAMSET Akselia koskevaa merkintää ei löydy ohjauskonfiguraatiosta.

F2000Ah E_MVLINK_CAN MOVILINK®-virhe.
Mahdollinen syy Arvo arvoalueen ulkopuolella

F20002h E_MVLINK_RS485 MOVILINK®-virhe.
Mahdollinen syy Arvo arvoalueen ulkopuolella

Virheilm.

koodi

Virheilmoituksen

nimike

Vian/virheen

kuvaus
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5 Ohjelmointiesimerkkejä

Tässä luvussa selostetaan konkreettisten esimerkkien valossa erilaisten käyttötehtävien

ohjelmointi tässä käsikirjassa kuvattuja toimintomoduuleja käyttäen.

Sen ohella tämä luku johdattelee MOVITOOLS®-MotionStudio-ohjelmiston ohjaus-
konfiguraation, kirjaston hallinnointiohjelman ja FUP-editorin perusteisiin.

Lisätietoja löytyy MOVITOOLS®-MotionStudio -ohjelmiston online-avustustiedostoista.

5.1 Edellytykset

Jotta laaditut ohjelmat voitaisiin testata yhtä moottorinakselia käyttäen, on seuraavien
edellytysten täytyttävä:

• Tarvitaan ohjausjärjestelmä MOVI-PLC® sekä taajuusmuuttaja MOVIDRIVE®

MDX60B/61B siihen liitettyine moottoreineen1); asennukset vastaavien käsikirjojen
ohjeiden mukaisesti tehtyinä.

• MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmän CAN-1-liitynnän ja MOVIDRIVE® MDX60B/61B-
taajuusmuuttajan CAN-1-liitynnän välille on asennettu järjestelmäväyläyhteys
vastaavissa käsikirjoissa annettuja ohjeita noudattaen2).

• PC-työasema on liitetty vastaavissa käsikirjoissa annettujen ohjeiden mukaisesti
MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmään. PC-työaseman liityntä on konfiguroitu oikein.

• MOVIDRIVE® MDX60/B61B-taajuusmuuttajan käyttöönotto MOVI-PLC®-ohjaus-
järjestelmällä ohjattuna on suoritettu käyttöönottoassistentin avulla (→ kappale 3.3,
sivu 10).

1) Paikoitusta varten tarvitaan kulma-anturilla varustettu moottori.

2) Mikäli MOVI-PLC® kommunikoi taajuusmuuttajan kanssa takalevyssä olevan liittimen välityksellä,

ei järjestelmäväyläyhteys CAN 1-liitynnän kautta ole tarpeen. 

00
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5.2 Moottorinakselin paikoitus

Tehtävän kuvaus Kun liitettynä olevan MOVIDRIVE® MDX60B/61B-taajuusmuuttajan digitaalitulossa
esiintyy 24 V DC-jännitteen nouseva pulssinreuna, tulee liitetyn moottorin akselin pyöriä
myötäpäivään haluttuun asentoon saakka.

Käyttölaitteen hallinta tapahtuu kokonaan digitaalituloja käyttäen. MOVI-PLC®-ohjaus-
järjestelmä evaluoi taajusmuuttajan tuloja ja ohjaa moottorinakselin paikoitusta.

Osatehtävät Ohjelmointiesimerkki jakautuu seuraaviin osatehtäviin:

1. Uuden projektin laadinta

2. Ohjauskonfiguraation asetusten teko 

3. Tarvittavien kirjastojen liittäminen projektiin

4. Moottorinakselin kanssa käytävän kommunikoinnin ohjelmointi

5. Taajuusmuuttajan päälle/pois-kytkentöjen ohjelmointi

6. Moottorinakselin paikoituksen ohjelmointi

7. Projektin siirto MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmään

8. Ohjelman testaus

00
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Vaihe 1 Uuden projektin laatiminen

1. Kytke PC-työasema ja MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmä päälle.1)

2. Käynnistä MOVITOOLS® MotionStudio-ohjelmiston PLC-editori luvussa

"MOVITOOLS®-MotionStudio-ohjelmiston käynnistys" (MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmän

käsikirja) annetun ohjeen mukaisesti.

3. Laadi uusi projekti klikkaamalla [tiedosto] / [UUSI] (engl. [File] / [NEW]).

4. Valitse dialogista [Kohdejärjestelmän asetukset] (engl. [Target Settings]) oman
MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmäsi konfiguraatio, tässä ohjelmointiesimerkissä esim.
[MOVIPLC basic DHP11B] ja klikkaa painiketta [OK].

5. Älä muuta tätä esimerkkiä varten dialogissa [Uusi moduuli] (engl. [New POU])
toimintomoduulin nimeä "PLC_PRG". MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmä suorittaa
"PLC_PRG"-nimisen moduulin tehtävän automaattisesti, kun ohjelma on
käynnistetty (tämän esimerkin vaiheessa 8).

6. Valitse kentässä [Moduulin tyyppi] (engl. [Type of POU]) vaihtoehto [Ohjelma]
(engl. [Program]).

7. Klikkaa kentässä [Moduulin kieli] (engl. [Language of the POU]) vaihtoehto [FUP]
(engl. [FBD]) ja vahvista valinta klikkaamalla [OK].

8. Tallenna projekti klikkaamalla kohtaa [Tiedosto] / [Tallenna] (engl. [File] / [Save]) ja
syöttämällä haluamasi projektin nimi. Toista tallennus säännöllisesti aina muutaman
suoritetun muutoksen jälkeen sekä ohjelman laadinnan lopuksi.

1) MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmän tehonsyöttö on järjestettävä käytettävän toteutuksen mukaisesti

tai taajuusmuuttaja, jonka korttipaikkaan on asennettu MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmän yksikkö, on kytkettävä.

20030AXX

00

I



Käsikirja – MOVI-PLC Motion MDX-kirjasto 73

5
Moottorinakselin paikoitus

Ohjelmointiesimerkkejä

Vaihe 2 Ohjauskonfiguraatioasetusten teko

Jotta MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmää voitaisiin hyödyntää oheislaitteiden liittämiseen
sekä muiden laitteiden kuten taajuusmuuttajien, I/O-moduulien tai ylemmän tason
ohjausjärjestelmän kanssa tapahtuvaan kommunikointiin, tulee ohjausjärjestelmä
konfiguroida vastaavasti.

1. Valitse ikkuna [Resurssit] (engl. [Recources]) klikkaamalla valikon vastaavaa kohtaa [1].

2. Aktivoi [Ohjauskonfiguraatio] (engl. [PLC Configuration]) kaksoisklikkaamalla kohtaa [2].

3. Valitse valikosta [Extras] kertaalleen kohta [Vakiokonfiguraatio] (engl. [Standard
configuration]) ja vahvista tästä seuraavan kysymyksen kohdalla, että haluat hylätä
nykyisen konfiguraation ja korvata sen vakiokonfiguraatiolla; tämä tapahtuu
klikkaamalla [Kyllä] (engl. [Yes]) [3].

4. Avaa konfiguraatiopuu klikkaamalla ensin symbolia [+] kohdan [MOVI-PLC basic
DHP11B] edessä ja sitten kohtaa [Kommunikaatio] (engl. [Communication]) [4].

5. Aktivoi MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmän Can-1-liityntä klikkaamalla hiiren
oikeanpuoleisella painikkeella elementtiä [Can 1 disabled] ja valitsemalla
aihekohtaisesta valikosta kohta [Korvaa elementti] / [Can 1 aktivoitu] (engl. [Replace
element]) / [Can 1 enabled] [5].

6. Konfiguroi MOVIDRIVE® MDX60B/61B-taajuusmuuttajan CAN-1-liityntä klikkaamalla

hiiren oikeanpuoleisella painikkeella elementtiä [Can 1 enabled] ja valitsemalla

avautuvasta aihekohtaisesta valikosta kohta [Liitä alaelementti] (engl. [Append

Subelement]) ja [MOVIDRIVE MDX B].
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7. Maalaa elementti [MOVIDRIVE MDX B] ja syötä ikkunassa [Moduuliparametrit]
(engl. [Module parameters]) taajuusmuuttajan käyttöönoton yhteydessä valittu
S-Bus-osoite [1].

8. Ohjausohjelmassa voidaan käyttää tuloja ja lähtöjä suoraan syntaksin "%I" / "%Q"
avulla osoittamalla. 

On kuitenkin yksinkertaisempaa hyödyntää symbolisia tunnuksia seuraavasti:
Klikkaa ensin symbolia [+] kohdan [MOVIDRIVE MDX B] edessä ja sitten
kohtaa [Inputs]. Klikkaa konfiguraatiopuun vastaavaa kenttää [AT] ja syötä
haluamasi nimi. Tässä esimerkissä sellaisia ovat taajuusmuuttajan digitaalitulojen
osalta tunnus [DI_MDX1] tai yksittäisten tulojen ja lähtöjen osalta symboliset
tunnukset [Power_MDX1] ja [Move_MDX1] [2].
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Vaihe 3 Kirjastojen liittäminen

Jotta toimintomoduulien kirjastoja MPLCMotion_MDX.lib päästäisiin käyttämään,
tulee kirjasto [MPLCMotion_MDX.lib] liittää seuraavan kuvauksen mukaisesti
olemassaoleviin kirjastoihin.

1. Aktivoi [Kirjaston hallintaohjelma] (engl. [Library Manager]) kaksoisklikkaamalla
kohtaa [1].

2. Klikkaa hiiren oikeanpuoleisella painikkeella kirjastokenttää ja valitse [Lisäkirjasto]
(engl. [Additional Library]) [2].

3. Valitse kirjasto [MPLCMotion_MDX.lib] ja klikkaa painiketta [Avaa] (engl. [Open]).
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Vaihe 4 Moottorinakselin kanssa käytävän kommunikoinnin ohjelmointi

MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmän ja taajuusmuuttajan välinen tiedonsiirto saadaan
aikaan liittämällä mukaan toimintomoduulin MC_ConnectAxis_MDX instanssi
seuraavalla tavalla.

1. Valitse ikkuna [Moduulit] (engl. [POUs]) klikkaamalla valikon vastaavaa kohtaa [1]. 

2. Avaa [PLC_PRG(PRG)]-moduulin editori kaksoisklikkaamalla kohtaa [2].

3. Liitä mukaan uusi toimintomoduuli klikkaamalla ensin kysymysmerkkien [???]
vieressä olevaa pikku laatikkoa ja sen jälkeen painiketta [ ] [3].

4. Maalaa juuri lisäämässäsi toimintomoduulissa teksti "AND".

5. Paina painiketta <F2>. Ohjelmisto avaa dialogin [Syöttöavusteet] (engl. [Help
Manager]). 
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6. Valitse dialogiruudun vasemmalta puolelta kohta [Vakiotoimintolohkot] (engl. [Standard

Function Blocks]) [1].

7. Valitse dialogiruudun oikealta puolelta toimintomoduuli [MC_ConnectAxis_MDX (FB)]

hakemistosta [MDX_Main] kirjastossa [MPLCMotion_MDX]. Klikkaa painiketta [OK] [2].

8. Klikkaa liitettyä toimintomoduulia MC_ConnectAxis_MDX ja tämän jälkeen
kysymysmerkkiä "???" toimintomoduulin [1] yläpuolella. 

9. Syötä toimintomoduulin instanssin nimi (esim. "ConnectAxis_1") [2] ja paina
painiketta <ENTER>. Vahvista esille tuleva dialogi [Muuttujan selostus] (engl.
[Declare Variable]) klikkaamalla painiketta [OK].

10.Syötä toimintomoduulin tuloihin seuraavat arvot klikkaamalla kulloinkin tulon
vasemmalla puolella olevaa kysymysmerkkiä "???", syötä arvo ja paina painiketta
<ENTER>:
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Vaihe 5 Taajuusmuuttajan päälle/pois-kytkentöjen ohjelmointi

Liitä mukaan toimintomoduuli, joka kytkee MOVIDRIVE® MDX60B/61B-
taajuusmuuttajan päälle ja pois. Päällekytkentä on mahdollista vain, kun tätä akselia
koskeva toimintomoduuli MC_ConnectAxis_MDX on ensin onnistuneesti toteutettu.
Tämän lisäksi taajuusmuuttaja saa olla päällä vain, kun taajuusmuuttajan
digitaalitulossa DI01 vaikuttaa jännite 24 V DC. Vastaavat signaalit yhdistetään tämän
johdosta loogisen "JA"-elimen ("AND") avulla.

1. Klikkaa tätä varten riviä Done toimintomoduulissa MC_ConnectAxis_MDX. 

2. Liitä mukana uusi "AND"-toimintomoduuli klikkaamalla painiketta < > .

3. Tuo uuden "AND"-toimintomoduulin toiseen tuloon taajuusmuuttajan digitaalitulosta
DI01 luettu arvo syöttämällä ohjauskonfiguraatiossa valittu symbolinen nimi (tässä
esimerkissä "MDX1_DI.1" tai suoraan "Power_MDX1").

4. Liitä mukaan toimintomoduuli MC_Power_MDX klikkaamalla suoraan "AND"-
toimintomoduulin viereen oikealle puolelle ja tämän jälkeen painiketta [ ]. Muunna
juuri mukaan liitetty "AND"-toimintomoduuli vaiheessa 4 kuvatulla tavalla
toimintomoduuliksi MC_Power_MDX. Anna toimintomoduulille esim. instanssinimi
"Power_1".

5. Syötä tuloon PowerOffMode vakio "CTRL_INHIBIT".

6. Syötä tuloon Axis akselin referenssi- eli kotiasento "ConnectAxis_1.Axis", joka
saadaan moduuli-instanssin ConnectAxis_1 lähdöstä. Klikkaa tätä varten
kenttää "???" tulon Axis edessä ja syötä teksti "ConnectAxis_1.". Valitse kohta [Axis]
dialogista, joka ilmestyy automaattisesti esiin kun piste on syötetty. Vahvista syötetty
data painamalla painiketta <ENTER>.
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Vaihe 6 Moottorinakselin paikoituksen ohjelmointi

Liitä mukaan toimintomoduuli MC_MoveRelative_MDX, joka ohjaa moottorinakselin

suhteellista paikoitusliikettä. Tässä esimerkissä tulee moottorinakselin pyörähtää

myötäpäivään 10 kierrosta (= 10 × 4096 anturin inkrementtiä) jokaisen taajuusmuuttajan

digitaalitulossa DI02 vaikuttavan 24 V DC-jännitteen nousevan pulssinreunan

käynnistämänä. Vakionopeudella ajon aikana tulee moottorinakselin pyöriä

käyntinopeudella 1000 1/min.

1. Klikkaa hiiren oikeanpuoleisella painikkeella verkon [0001] vapaata aluetta ja valitse

esiintulkevasta aihekohtaisesta valikosta kohta [Verkko (jälkeen)] (engl.

[Network (after)].

2. Liitä vaiheessa 4 kuvatulla tavalla uuteen verkkoon [0002] toimintomoduuli

MC_MoveRelative_MDX ja syötä sille instanssinimi (esim. "MoveRelative_1").

Toimintomoduuli MC_MoveRelative_MDX löytyy hakemistosta [MDX_SingleAxis],

kirjastosta [MPLCMotion_MDX], otsikon [Standard Function Blocks] alta.

3. Syötä toimintomoduulin tuloihin seuraavat arvot:

4. Ajokäsky on toteutettavissa vain, kun toimintomoduuli MC_Power_MDX on ensin

onnistuneesti toteutettu. Syötä siksi toimintomoduulin MC_MoveRelative_MDX

tuloon Execute toimintomoduulin MC_Power_MDX lähdön Status ja liikkeen

käynnistämiseen tarkoitetun tulon loogisen "AND"-operaation tulos. 

Klikkaa tätä varten tulon edessä olevaa riviä Execute. Liitä mukaan uusi "AND"-

toimintomoduuli klikkaamalla painiketta [ ]. Varaa "AND"-toimintomoduulin tulot

tätä vastaavasti (ks. ylläoleva kuva).

5. Valitse projektin kääntämistä varten valikon kohta [Projekt] (engl. [Project]) ./

[Käännä kaikki] (engl. [Rebuild all]). Jos ohjelmoinnissa esiintyy virhe, tulee näkyviin

viesti-ikkuna "0 Error(s), 0 Warnings(s)".
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Vaihe 7 Projektin siirto MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmään

Klikkaa valikon kohtaa [Online] / [Tiedonsiirtoparametritr] (engl. [Communication
Parameters]).

Aseta esiintulevassa dialogissa tiedonsiirtoparametrit käytettävää tiedonsiirtokanavaa
vastaavasti. Tämä vaihe on tarpeen vain kerran.

Klikkaa tämän jälkeen valikon kohtaa [Online] / [Sisäänkirjautuminen] (engl. [Login]). 

Vahvista esiintulevassa dialogissa kysymys, onko ohjelma määrä ladata,
klikkaamalla [Kyllä] (engl. [Yes]).

Vaihe 8 Ohjelman testaus

Viimeisenä vaiheena aja ohjelma aktivoimalla digitaalituloja tarpeen mukaan.

Kytke MOVIDRIVE® MDX60B/61B-taajuusmuuttaja päälle, ellei tätä ole tehty jo
vaiheessa 1 MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmän päällekytkemiseksi.

Käynnistä MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmä klikkaamalla valikon kohtaa [Online] / [Käyntiin]

(engl. [Run]).

Kytke taajuusmuuttaja päälle kytkemällä 24 V DC-jännite peräkkäin tuloon DI00

"/ Säätimen lukitus" ja tuloon DI01 (toimintomoduulin MC_Power_MDX aktivointi).

Käynnistä moottorinakselin paikoitusliike kytkemällä taajuusmuuttajan tuloon DI02
jännite 24 V DC.

Ohjelmointi on onnistunut, jos moottorinakseli pyörähtää jokaisella tuloon DI02 tuodulla
24 V DC-jännitteen nousevalla pulssinreunalla kymmenen kierrosta myötäpäivään.

Lisätietoja MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmän ja siihen liitetyn MOVIDRIVE®-taajuusmuut-
tajan käyttäytymisestä löytyy seuraavasta kappaleesta "Toimintakaavio".

Varoitus:

Riippuen riviliitinten ohjelmoinnista, taajuusmuuttajan tilasta ja ohjausohjelmasta saattaa

moottorinakseli lähteä pyörimään heti MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmän käynnistämisen

jälkeen. Pysy vahinkojen välttämiseksi riittävän etäällä liikkuvista osista!
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Toimintakaavio

Aina kun signaalin Move_MDX1 nouseva reuna esiintyy tulossa Execute toiminto-
moduulissa MC_MoveRelative_MDX, moottorinakseli alkaa pyöriä päästäkseen
kohdeasentoonsa [1]. Lähtö Active ilmaisee tämän asettumalla tilaan TRUE. 

Kun paikoitus on onnistunut, asettaa toimintomoduuli lähdön Active takaisin
tilaan FALSE ja asettaa lähdön Done tilaan TRUE [2]. Tässä esimerkissä on lähtö Done
asetettuna tilaan TRUE vain yhden ohjausjakson ajaksi, koska tulosignaali Execute on
tullut asetetuksi takaisin tilaan FALSE jo ennen paikoituksen saamista päätökseen.

Tätä seuraavan, tulossa Execute vaikuttavan nousevan pulssinreunan johdosta
moottorinakseli alkaa uudelleen paikoitusliikkeen [3]. 

Seuraava nouseva pulssinreuna esiintyy kuitenkin tulossa Execute jo ennen
paikoituksen päättymistä. Toinen paikoitusprosessi, joka lähtee liikkeelle
moottorinakselin hetkellisestä asennosta viimeisen tulossa Execute vaikuttavan
nousevan pulssinreunan esiintymishetkellä, käynnistyy "vauhdissa", keskeytyksettä [4].
Moottorinakselia ei täten hidasteta/jarruteta pysähdyksiin, vaan seuraava liike
käynnistyy suoraan.
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Kun paikoitus on saatu päätökseen, toimintomoduuli asettaa lähdön Active takaisin

tilaan FALSE. Lähtösignaali Done jää tässä tapauksessa paikoituksen päättymisen

jälkeenkin tilaan TRUE, koska tulosignaalia Execute ei ole vielä asetettu takaisin

tilaan FALSE [5].
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5.3 Kulma-anturilla varustetun moottorinakselin käyntinopeuden säätö

Tehtävän kuvaus Jos jossakin ohjattavan MOVIDRIVE® MDX60B/61B-taajuusmuuttajan digitaalitulossa
esiintyy 24 V DC-jännitteen nouseva pulssinreuna, tulee liitetyn moottorin akselin
käynnistyä nopeudeltaan säädeltyyn pyörimisliikkeeseen. Moottorinakselin käyntino-
peuden on oltava vaihdeltavissa kahden arvon välillä toisen digitaalitulon avulla. Kahta
tuloa on määrä hyödyntää hidastuksen käynnistämiseen toimintomoduulin
MC_Stop_MDX tai MC_AxisStop_MDX avulla.

Käyttölaitetta käytetään (ohjataan) pelkästään digitaalitulojen avulla. MOVI-PLC®-ohjaus-

järjestelmä evaluoi taajuusmuuttajan tulot ja ohjaa moottorinakselin käyntinopeuden

säätöä.

Ohjelmointi Muuttumattomat vaiheet

Ohjelmoi vaiheet 1, 3-5 ja 7 sellaisinaan edeltävän ohjelmointiesimerkin
"Moottorinakselin paikoitus" mukaisella tavalla.

Vaihe 2 Ohjauskonfiguraation laatiminen

Ohjelmoi ohjauskonfiguraatiossa tunnusten [Power_MDX1] ja [Move_MDX1] ohella
myös tunnukset

• [RapidSpeed_MDX1]

• [AxisStop_MDX1]

• [Stop_MDX1]

MOVIDRIVE® MDX60B/61B-taajuusmuuttajan digitaalituloihin kuvaruutukuvan
mukaisesti [1].
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Vaihe 6 Käyntinopeuden säädön ohjelmointi

1. Laadi kuvassa esitetty ohjelma edellisessä ohjelmointiesimerkissä kuvattua
menettelytapaa noudattaen. 

2. Muuttujien arvojen Speed ja muuttujien Speed_old vastaavuuden ohjelmoimiseksi
klikkaa verkon [0004] mukaanliittämisen jälkeen kysymysmerkkien "???" vieressä
olevaa pikku laatikkoa ja tämän jälkeen painiketta [ ] [1]. 

Korvaa kysymysmerkit "???" muuttujien nimillä.
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Vaihe 8 Ohjelman testaus

Suorita ohjelma ohjelma aktivoimalla digitaalituloja vastaavasti.

Kytke MOVIDRIVE® MDX60B/61B-taajuusmuuttaja päälle, ellei tätä ole tehty jo
vaiheessa 1 MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmän päällekytkemiseksi.

Käynnistä MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmä klikkaamalla valikon kohtaa [Online] / [Käyntiin]

(engl. [Run]).

Kytke taajuusmuuttaja päälle kytkemällä 24 V DC-jännite peräkkäin tuloon DI00 "/ Säätimen

lukitus" ja tuloon DI01 (toimintomoduulin MC_Power_MDX aktivointi).

Käynnistä moottorinakselin käyntinopeuden säätö kytkemällä taajuusmuuttajan
tuloon DI02 jännite 24 V DC.

Ohjelmointi on onnistunut, jos 

• moottorinakseli alkaa pyöriä tuotaessa tuloon D102 24 V DC-jännitteen nouseva
pulssinreuna,

• moottorinakselin pyörimisnopeus vaihtuu vaihdeltaessa tulossa DI03 vaikuttavaa
jännitettä arvojen 24 V DC ja 0 V DC välillä, nopeuksina 500 1/min ja 1000 1/min;
sekä

• moottorinakselin pyöriminen hidastuu (dynaaminen jarrutus) kytkettäessä
24 V DC-jännite tuloon DI04 tai DI05.

Lisätietoja MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmän ja siihen liitetyn MOVIDRIVE®-taajuusmuut-
tajan käyttäytymisestä löytyy seuraavasta kappaleesta "Toimintakaavio".

Varoitus:

Riippuen riviliitinten ohjelmoinnista, taajuusmuuttajan tilasta ja ohjausohjelmasta saattaa

moottorinakseli lähteä pyörimään heti MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmän käynnistämisen

jälkeen. Pysy vahinkojen välttämiseksi riittävän etäällä liikkuvista osista!
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Toimintakaavio

Kun toimintomoduulin MC_MoveVelocity_MDX tulossa Execute vaikuttaa nouseva

pulssinreuna, käynnistyy moottorinakselin käyntinopeuden säätö [1]. Toimintomoduuli

asettaa lähdön Active tilaan TRUE vain siksi aikaa, kunnes käyntinopeusohjearvo on

saavutettu. Saavutettaessa käyntinopeusohjearvo asettuu lähtö Active takaisin

tilaan FALSE ja nopeusvastaavuuslähtö InVelocity (jota ei ole piirretty toimintakaavioon)

asettuu tilaan TRUE.

Toimintomoduulin MC_AxisStop_MDX tulossa Execute vaikuttavan nousevan
pulssinreunan johdosta moottorinakselilla tapahtuu hidastusprosessi, jonka
hidastuvuus määräytyy toimintomoduulin MC_MoveVelocity_MDX tulossa Deceleration
määritellyn arvon perusteella [2]. Juuri suoritetun käyntinopeuden säädön ilmaisee
toimintomoduuli MC_MoveVelocity_MDX asettamalla lähdön CommandAborted

tilaan TRUE.

Toimintomoduulin MC_AxisStop_MDX tulon Execute ollessa yhä asetettuna tilaan TRUE

esiintyy toimintomoduulissa MC_MoveVelocity_MDX uusi nouseva pulssinreuna. Vaikka

hidastus oli jo päättynyt, ei moottorinakseli lähde pyörimään. Uutta liikkeellelähtöä varten

on poistuttava tilasta "Stopping" asettamalla toimintomoduulin MC_AxisStop_MDX tulo

Execute takaisin tilaan FALSE. Heti kun ehto on täyttynyt, moottorinakseli lähtee
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pyörimään nopeussäädön alaisena toimintomoduulin MC_MoveVelocity_MDX tulossa

Execute vaikuttavan nousevan pulssinreunan johdosta [4]. 

Kun toimintomoduulin MC_AxisStop_MDX tulossa Execute tämän jälkeen esiintyy
pulssinreuna, käynnistyy hidastusvaihe uudelleen [5]. Toimintomoduuli
MC_MoveVelocity_MDX ei tässä tapauksessa kuitenkaan aseta lähtöä
CommandAborted tilaan TRUE, koska tulo Execute on jo aikaisemmin palautettu
tilaan FALSE.

Vaihdettaessa signaali RapidSpeed_MDX1 tilasta TRUE tilaan FALSE palautuu
toimintomoduulin MC_MoveVelocity_MDX tulo Execute takaisin tilaan FALSE [6].
Ohjausjakson aikaisen nollauksen saa aikaan ohjausohjelman vertailuelin [EQ].
Seuraavalla jaksolla esiintyvä nouseva pulssinreuna aktivoi käyntinopeuden säädön
uudella, pienemmällä käyntinopeusohjearvolla. Vastaavasti moottorinakseli pyörii
RapidSpeed_MDX1-signaalin tilaan TRUE vaihtumisen jälkeen jälleen kahdesta
käyntinopeusarvosta suuremmalla [7].

Toimintomoduulin MC_AxisStop_MDX tulossa Execute vaikuttavan nousevan
pulssinreunan käynnistämän hidastusprosessin voi lopettaa toimintomoduulin
MC_Stop_MDX tuloon Execute tuotu nouseva pulssinreuna. Tämän seurauksena
hidastusprosessi toteutuu taajuusmuuttajan parametreilla määriteltyä hidastusramppia
noudattaen [8].
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5.4 Anturittoman moottorinakselin ryömintäkäyttö

Tehtävän kuvaus Tässä ohjelmointiesimerkissä on määrä toteuttaa moottorinakselin kaksinopeuksinen
ryömintäkäyttö. 

Tätä varten käytetään MOVIDRIVE® MDX60B/61B-taajuusmuuttajan kahta digitaalituloa

signaaleille Ryömintä myötäpäivään / Ryömintä vastapäivään. Kun yhdessä ja vain

yhdessä näistä kahdesta digitaalitulosta vaikuttaa 24 V DC-jännite, tulee moottorinakselin

pyöriä ryömintänopeudella. Muussa tapauksessa tulee käyttölaitteen pyörimistä hidastaa.

Moottorinakselin käyntinopeutta on voitava vaihtaa kahden arvon välillä lisä-digitaalitulon

avulla.

Käyttölaitteen hallinta tapahtuu kokonaan digitaalituloja käyttäen. MOVI-PLC®-ohjaus-
järjestelmä evaluoi taajuusmuuttajan tulot ja ohjaa moottorinakselin käyntinopeuden
säätöä.

Ohjelmointi Muuttumattomat vaiheet

Ohjelmoi vaiheet 1, 3, 4 ja 7 sellaisinaan edeltävien ohjelmointiesimerkkien "Moottorin-
akselin paikoitus" ja "Kulma-anturilla varustetun moottorinakselin käyntinopeuden
säätö" mukaisella tavalla.

Vaihe 2 Ohjauskonfiguraation laatiminen

Ohjelmoi ohjauskonfiguraatiossa tunnukset 

• [JogPlus_MDX1]

• [JogMinus_MDX1]

• [RapidSpeed_MDX1]

MOVIDRIVE® MDX60B/61B-taajuusmuuttajan digitaalituloihin kuvassa olevan kohdan [1]

mukaisesti.

Huom!

Vaihetta 5 ei saa ohjelmoida, koska toimintomoduulia MC_Power_MDX ei käytetä
anturittomien moottorinakselien yhteydessä.
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Vaihe 6 Ryömintäkäytön ohjelmointi

Laadi kuvassa esitetty ohjelma edellisissä ohjelmointiesimerkeissä kuvattua
menettelytapaa noudattaen. 
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Vaihe 8 Ohjelman testaus

Suorita ohjelma ohjelma aktivoimalla digitaalituloja vastaavasti.

Kytke MOVIDRIVE® MDX60B/61B -taajuusmuuttaja päälle, ellei tätä ole tehty jo
vaiheessa 1 MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmän päällekytkemiseksi.

Käynnistä MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmä klikkaamalla valikon kohtaa [Online] / [Käyntiin]

(engl. [Run]).

Avaa säätimen lukitus tuomalla tuloon DI00 "/ Säätimen lukitus" jännite 24 V DC.

Avaa säätimen lukitus kytkemällä taajuusmuuttajan jompaankumpaan tuloon DI01 tai
DI02 jännite 24 V DC.

Ohjelmointi on onnistunut, jos 

• 24 V DC-jännitteen vaikuttaessa tuloon DI01 tai DI02 moottorinakseli pyörii
positiiviseen suuntaan (myötäpäivään) tai negatiiviseen suuntaan (vastapäivään),

• moottorinakselin pyörimisnopeuden absoluuttinen arvo vaihtuu vaihdeltaessa
tulossa DI03 vaikuttavaa jännitettä arvojen 0 V DC ja 24 V DC välillä, nopeuksina
500 1/min ja 1000 1/min; sekä

• moottorinakselin pyörimisliike hidastuu tuotaessa 24 V DC-jännite molempiin
tuloihin DI01 ja DI02 tai katkaistaessa tämä jännite kummastakin tulosta.

Lisätietoja MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmän ja siihen liitetyn MOVIDRIVE®-taajuus-
muuttajan käyttäytymisestä löytyy seuraavasta kappaleesta "Toimintakaavio".

Varoitus:

Riippuen riviliitinten ohjelmoinnista, taajuusmuuttajan tilasta ja ohjausohjelmasta saattaa

moottorinakseli lähteä pyörimään heti MOVI-PLC®-ohjausjärjestelmän käynnistämisen

jälkeen. Pysy vahinkojen välttämiseksi riittävän etäällä liikkuvista osista!
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Toimintakaavio

Signaalin JogPlus_MDX1 nousevalla reunalla käynnistyy moottorinakselin käyntino-

peuden säätö, ohjearvona signaalilla RapidSpeed_MDX1 määritelty käyntinopeus [1].

Signaalin RapidSpeed_MDX1 vaihtuessa tilasta FALSE tilaan TRUE nousee
moottorinakselin käyntinopeus kahdesta ennalta annetusta arvosta suurempaan [3].

Asetettaessa molemmat signaalit JogPlus_MDX1 ja JogMinus_MDX1 samanaikaisesti
tilaan TRUE saa looginen XOR-operaatio yhdessä ohjausohjelmassa olevan negaation
kanssa aikaan nousevan pulssinreunan toimintomoduulin MC_StopSensorless_MDX
tulossa Execute. Käynnistyy hidastusprosessi [5].

Anturittomien akselien yhteydessä on toimintomoduulin MC_StopSensorless_MDX

tulossa Execute vaikuttavan nousevan pulssinreunan käynnistämä hidastusprosessi

lopetettavissa. Tämä lopetus tapahtuu antamalla käyntinopeudeltaan säädeltyä

pyörimisliikettä koskeva vaatimus toimintomoduulin MC_MoveVelocitySensorless_MDX

tuloon Execute vaikuttavan nousevan pulssinreunan muodossa [6]. Tarvittava nouseva

pulssinreuna tuotetaan tässä esimerkissä verkossa [0005] tapahtuvan loogisen
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XOR-operaation avulla heti kun signaali JogPlus_MDX1 vaihtuu tilasta TRUE

tilaan FALSE.

Signaalin RapidSpeed_MDX1 vaihtuessa uudelleen tilasta TRUE tilaan FALSE

hidastuu moottorinakselin käyntinopeus kahdesta ennalta annetusta nopeudesta
pienempään [8].

Kummankin signaalin JogPlus_MDX1 ja JogMinus_MDX1 palauttaminen tilaan FALSE

johtaa – samoin kuin edellä kuvattu molempien signaalien samanaikainen saattaminen
tilaan TRUE – hidastusprosessin käynnistymiseen [10].
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