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Ważne wskazówki

Podręcznik

1 Ważne wskazówki

Dokumentacja • Zanim rozpoczniesz instalację i przeprowadzisz uruchomienie falowników, które

będą sterowane za pomocą sterowników MOVI-PLC® zapoznaj się dokładnie

z niniejszym podręcznikiem.

• Niniejszy podręcznik zakłada posiadanie i znajomość dokumentacji MOVI-DRIVE®,

w szczególności podręcznika systemowego MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

• Odnośniki w niniejszym podręczniku oznaczone są za pomocą "→". W tym

przypadku opis (→ Rozdz. X.X) oznacza, że w rozdziale X.X w niniejszym

podręczniku umieszczone są dodatkowe informacje.

• Przestrzeganie tej dokumentacji jest warunkiem bezawaryjnej pracy urządzenia

i uznania ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji.

Systemy Bus Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla systemów Bus:

Niniejszym oferujemy system komunikacyjny, który umożliwia dostosowanie na szeroką

skalę falownika napędowego MOVIDRIVE® do specyficznych instalacji. Jak

w przypadku wszystkich systemów Bus, istnieje niebezpieczeństwo zewnętrznej

(w odniesieniu do falownika) niewidocznej zmiany parametrów, a co za tym idzie

zachowania falownika. Może to prowadzić do nieoczekiwanego

(nie niekontrolowanego) zachowania systemu.

Ostrzeżenia 

i zalecenia 

dotyczące 

bezpieczeństwa

Należy bezwzględnie przestrzegać zawartych tutaj ostrzeżeń i zaleceń

dotyczących bezpieczeństwa!

• Niniejszy podręcznik nie zastąpi pełnej instrukcji obsługi!

• Sterownik MOVI-PLC® oraz sterowane nim napędy mogą być instalowane

i uruchamiane wyłącznie przez wyspecjalizowanych elektryków przy

uwzględnieniu przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom i podręcznika

dla sterownika MOVI-PLC® oraz instrukcji użytkowania MOVIDRIVE®

MDX60B/61B!

Zagrożenie elektryczne.
Możliwe skutki: Śmierć lub ciężkie obrażenia ciała.

Niebezpieczeństwo.
Możliwe skutki: Śmierć lub ciężkie obrażenia ciała.

Niebezpieczna sytuacja.
Możliwe skutki: Lekkie i niegroźne obrażenia ciała.

Niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia.
Możliwe skutki: uszkodzenie urządzenia i powstanie 
uszkodzeń w jego otoczeniu.

Porady i informacje przydatne dla użytkownika.
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2 Wprowadzenie

Zawartość 

niniejszego 

podręcznika

Niniejszy podręcznik opisuje bloki funkcjonalne z biblioteki MPLCMotion_MDX oraz

ich zastosowanie.

Opis MOVI-PLC® jest sterownikiem z programowalną pamięcią zgodnie z normą

IEC 61131-3. Ważną cechą sterownika MOVI-PLC® jest np. karta sterująca

typu DHP11B.

Sterownik MOVI-PLC® można zastosować np. jako jednostkę sterującą modułu

maszyny. Sterownik MOVI-PLC® steruje wtedy wszystkimi napędami znajdującymi się

w module maszyny oraz odciąża przez to sterowniki nadrzędne (np. sterowniki SPS

maszyn lub urządzeń). W połączeniu z terminalem obsługi DOP sterownik MOVI-PLC®

przejmuje także całe sterowanie kompletną maszyną.

Opisana w niniejszym podręczniku biblioteka MPLCMotion_MDX sterownika

MOVI-PLC® umożliwia proste i centralne programowanie ruchów osi podłączonych

napędów MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

Funkcje Biblioteka MPLCMotion_MDX dla każdego podłączonego napędu MOVIDRIVE®

MDX60B/61B udostępnia następujące funkcje:

• Funkcje zarządzania

• Pracę falownika (wartość zadaną prędkości obrotowej) 

• Przesunięcie odniesienia

• Pozycjonowanie

• itd.

Wykonywanie tych funkcji odbywa się decentralnie w falownikach napędów. Biblioteka

MPLCMotion_MDX zapewnia szybką komunikacją z falownikami. Umożliwia ona proste,

centralne programowanie ruchów osi maszyn w sterowniku MOVI-PLC®.

Literatura 

dodatkowa

W celu zapewnienia prostego i efektywnego wykorzystania biblioteki

MPLCMotion_MDX, poza niniejszym podręcznikiem, należy zamówić następujące

podręczniki dodatkowe:

• Podręcznik programowania MOVI-PLC® 

• Podręcznik biblioteki MPLCInterface dla MOVI-PLC®

• Podręcznik MOVIDRIVE® MDX61B Karta sterująca MOVI-PLC® DHP11B

• Podręcznik systemowy MOVIDRIVE® MDX60B/61B

W trakcie wykonywania jakichkolwiek prac przy układzie napędowym należy

przestrzegać instrukcji oraz wskazówek bezpieczeństwa zawartych w niniejszym

podręczniku.
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Zakresy zastosowania
Wprowadzenie

2.1 Zakresy zastosowania

Biblioteka MPLCMotion_MDX.lib nadaje się do wszystkich obszarów zastosowania,

w których sterownik MOVI-PLC® steruje jednym lub kilkoma falownikami.

Przykłady 

zastosowania

Typowymi przykładami zastosowania biblioteki MPLCMotion_MDX.lib są:

• Moduły maszynowe

• Małe maszyny

• Moduły urządzeń

• Transportowe urządzenia regałowe

• Stacje podnośnikowe

Właściwości Biblioteka MPLCMotion_MDX.lib odznacza się następującymi właściwościami:

• Sterownik MOVI-PLC® może z pomocą biblioteki MPLCMotion_MDX.lib sterować

maksymalnie dwunastoma napędami.

• Użytkownik nie musi zajmować się interfejsami komunikacyjnymi, lecz obsługuje

sterownik MOVI-PLC® wyłącznie z zadaniami ruchu i administracji. Tym samym

użytkownik nie potrzebuje żadnej wiedzy na temat komunikacji z magistralą

systemową i tylko małą wiedzę z zakresu ustawiania parametrów falownika

(np. podczas uruchamiania i ustawiania adresu magistrali systemowej).

• Magistrala systemowa umożliwia szybką komunikację między sterownikiem

MOVI-PLC® i falownikami.

• Biblioteka MPLCMotion_MDX.lib posiada wiele bloków funkcjonalnych.

Użytkownik uzyskuje możliwość elastycznego i szybkiego programowania własnych

aplikacji.

• Zadania zgodne z PLCopen zapewniają użytkownikowi krótki czas zapoznania się

z układem.

2.2 Przegląd bilblioteki MPLCMotion_MDX

Wymagane 

biblioteki

Do programowania sterownika MOVI-PLC® w połączeniu z falownikami MOVIDRIVE®

MDX60B/61B potrzebne są następujące biblioteki:

• MPLCDatatypes

• MPLCIntern

• MPLCSystem_ErrorHandling_Intern

• MPLCSystem_ConfigLibDataEx_Intern

• MPLCInterface_CAN

Biblioteki te są automatycznie wspólnie wiązane przy wstawianiu biblioteki

MPLCMotion_MDX w edytorze PLC oprogramowania MOVITOOLS®-MotionStudio.
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Przegląd bilblioteki MPLCMotion_MDX

Wprowadzenie

Biblioteka MPLCMotion_MDX posiada następujące bloki funkcjonalne, które zgodnie

ze swoimi funkcjami podzielone są na kilka katalogów:

MDX_Main Katalog MDX_Main:

– MC_ConnectAxis_MDX

– MC_Power_MDX

– MC_Reset_MDX

MDX_SingleAxis Katalog MDX_SingleAxis:

– MC_Home_MDX

– MC_AxisStop_MDX

– MC_Stop_MDX

• Blok funkcjonalny Continuous-Motion:

– MC_MoveVelocity_MDX

• Blok funkcjonalny Discrete-Motion:

– MC_MoveAbsolute_MDX

– MC_MoveAbsoluteModulo_MDX

– MC_MoveRelative_MDX

MDX_SingleAxis

Sensorless

Katalog MDX_SingleAxisSensorless:

– MC_StopSensorless_MDX

• Blok funkcjonalny Continuous-Motion:

– MC_MoveVelocitySensorless_MDX

MDX_Inverter 

Parameters

Katalog MDX_InverterParameters:

– MC_ReadParameter_MDX

– MC_WriteParameter_MDX

– MC_SetDynamics_MDX

– MC_SetLimiter_MDX

– MC_SetJerk_MDX

– MC_SetHomeParameters_MDX

MDX_Supple- 

ments

Katalog MDX_Supplements:

– MC_TouchProbe1_MDX

– MC_TouchProbe2_MDX

– MC_ReadActualPosition_MDX

– MC_ReadAxisError_MDX

– MC_ReadStatus_MDX

Wskazówka: 

Biblioteka MPLCMotion_MDX.lib może być stosowana równocześnie ze wszystkimi

innymi bibliotekami dla sterownika MOVI-PLC®.

Prawidłowa praca jest zapewniona jednak tylko wówczas, gdy falowniki, które

sterowane są za pomocą bloków funkcjonalnych biblioteki MPLCMotion_MDX.lib,

będą pracować na jednej lub kilku magistralach systemowych CAN, na których nie

są zainstalowane żadne inne obiekty CAN (np. moduły I/O).
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Przegląd pozostałych bibliotek dla sterownika MOVI-PLC®
Wprowadzenie

2.3 Przegląd pozostałych bibliotek dla sterownika MOVI-PLC®

Poza biblioteką MPLCMotion_MDX można w edytorze PLC oprogramowania

MOVITOOLS®-MotionStudio wstawiać wiele innych bibliotek w celu optymalnego

sterowania falownikami napędowymi i częstotliwościowymi SEW oraz inne moduły

peryferyjne.

Poniższa lista przedstawia podstawowe biblioteki służące do sterowania urządzeń

podłączanych do sterownika MOVI-PLC®. Poza tymi bibliotekami do dyspozycji mamy,

w zależności od typu falownika, inne biblioteki charakterystyczne dla określonych

aplikacji, np. służące do zadań z zakresu obsługi, tarcze krzywkowe, bieg

synchroniczny, nawijanie, itp.

MPLCProcessdata

MOVI-PLC® 
użyteczny jako 
zwykły sterownik 

• Sterowanie 
wszystkimi 
falownikami 
SEW poprzez 
dane procesowe

• do korzystania 
z profili danych 
procesowych, 
modułów 
aplikacji oraz 
własnych 
programów 
IPOS®

MPLCMotion_MDX

MOVI-PLC® jako 
Motion Controller dla 
MOVIDRIVE® B

• Zadania ruchu 
jednej osi

• Wykorzystanie 
interfejsów 
MOVIDRIVE® B

MPLCMotion_MC07

MOVI-PLC® jako 
Motion Controller dla 
MOVITRAC® 07

• Zadania 
prędkości 
obrotowej

• Wykorzystanie 
interfejsów 
MOVITRAC® 07

MPLCMotion_MX

MOVI-PLC® jako 
Motion Controller 
dla MOVIAXIS® 

• Zadania ruchu 
jednej osi

• Wykorzystanie 
interfejsów 
MOVIAXIS® 

MPLCMotion_MM

MOVI-PLC® jako 
Motion Controller 
dla MOVIMOT®

• Zadania 
prędkości 
obrotowej

• Wykorzystanie 
interfejsów 
MOVIMOT®

MPLCUtilities

Podłączenie 
np. CNopen 
modułów I/O

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

SEW Processdata 
Module

MOVIDRIVE® MDX MOVITRAC® 07 MOVIAXIS® MOVIMOT® Moduły 
CANopen I/O

Elementy, które w celu korzystania z bibliotek muszą zostać wstawione do konfiguracji sterownia edytora PLC

Przegląd bibliotek ruchu oraz wejścia/wyjścia charakterystycznych dla urządzeń falownikowych



Podręcznik – Biblioteka MPLCMotion_MDX 9

3
Założenia

Projektowanie i uruchomienie

3 Projektowanie i uruchomienie

Rozdział ten informuje o warunkach zastosowania biblioteki MPLCMotion_MDX.lib

i zawiera ważne informacje dotyczące projektowania i uruchomienia.

3.1 Założenia

PC i 

oprogramowanie

Do zaprogramowania sterownika MOVI-PLC® przy zastosowaniu biblioteki

MPLCMotion_MDX.lib wymagany jest komputer Engineering-PC oraz oprogramowanie

MOVITOOLS®-MotionStudio. Bliższe informacje dotyczące wymagań odnośnie komputera

PC oraz oprogramowania zawarte są w podręczniku programowania MOVI-PLC®.

Falownik

Do zastosowania bloków funkcjonalnych Continuous-Motion (MC_MoveVelocity_MDX,

MC_MoveVelocitySensorless_MDX) wystarczające jest wykonanie standardowe

falownika MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

Dla bloków funkcjonalnych, które pozycjonują oś silnika (bloki funkcjonalne

Discrete-Motion, MC_Home_MDX), wymagane jest wykonanie technologiczne

falownika MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

Topologia 

sterownika

Do sterownika MOVI-PLC® można podłączyć dwanaście następujących falowników

częstotliwości:

• MOVIDRIVE® MDX60B/61B

• MOVITRAC® 07

• MOVIMOT® 

Przestrzegać następujących warunków:

• Podłączać maksymalnie sześć falowników częstotliwości do jednej magistrali

systemowej CAN.

– Przy podłączeniu od jednego do trzech falowników do jednej magistrali

systemowej CAN: Ustawić szybkość transmisji magistrali systemowej CAN

na wartość ≥ 500 kBit/s.

– Przy podłączeniu od czterech do sześciu falowników do jednej magistrali

systemowej CAN: Ustawić szybkość transmisji magistrali systemowej CAN

na wartość 1000 kBit/s.

Niniejszy podręcznik opisuje sterowanie falowników MOVI-DRIVE® MDX60B/61B.

Sterowanie przemienników częstotliwości opisane jest w poniższym podręczniku:

• Podręcznik bibliotek MPLCMotion_MMc / MPLCMotion_MC07 dla MOVI-PLC®

Wskazówka: 

Sterowanie falownika MOVIDRIVE® MDX60B/61B za pomocą sterownika MOVI-PLC®

jest możliwe dopiero od wersji oprogramowania sprzętowego 824 854 0.15 urządzenia

podstawowego falownika.

00

I
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Czasy komunikacji

Projektowanie i uruchomienie

3.2 Czasy komunikacji

Wszystkie podłączone do sterownika MOVI-PLC® falowniki MOVIDRIVE®

MDX60B/61B wysyłają swoje aktualne wartości rzeczywiste do sterownika MOVI-PLC®.

Czas cyklu transmisji wartości rzeczywistych zależy od profilu danych oraz

zastosowanego enkodera, które ustawiane są w konfiguracji sterownika w parametrach

modułów falownika.

Podczas projektowania i uruchamiania przestrzegać czasów aktualizacji wartości

falowników MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

Szczegółowy opis profili danych oraz odpowiadających im czasów komunikacji można

znaleźć w rozdziale "Blok funkcjonalny MC_ConnectAxis_MDX" str. 20.

Falownik - 

enkoder SSI

Zastosowanie czujnika SSI opóźnia dostęp do wszystkich parametrów pięciokrotnie.

Unikać zatem stosowania czujnika SSI i użyć zamiast niego czujnika Hiperface®.

Zachowanie to wpłynie na czas reakcji sterownika MOVI-PLC® w związku

z falownikami. Należy zwrócić uwagę na ten fakt podczas projektowania napędu.

3.3 Uruchomienie

Niniejszy rozdział opisuje uruchomienie falownika, które należy przeprowadzić wtedy,

gdy falownik ma być sterowany sterownikiem MOVI-PLC®.

Uwaga: 

Właściwości podane w niniejszym rozdziale mają zastosowanie tylko wtedy, gdy

do magistrali systemowej CAN użytej do sterowania falownikami nie są podłączone

żadne inne aktywne elementy abonenckie.

Nie podłączać do magistrali systemowej CAN, do której podłączone są falowniki

sterowane za pomocą biblioteki MPLCMotion_MDX.lib, żadnych innych elementów

abonenckich!

Uwaga:

Uruchomienie falownika może zostać przeprowadzone tylko za pomocą opisanego

w niniejszym rozdziale kreatora uruchamiania.

Niedopuszczalne jest dokonywanie manualnych zmian parametrów falownika,

dokonywanie jego optymalizacji lub uruchamianie falownika za pomocą kreatora

uruchamiania silnika zarówno podczas pierwszego jak i kolejnego uruchamiania.

Dokonywanie manualnych zmian może prowadzić do nieprzewidzianych zakłóceń

w eksploatacji, które spowodować mogą śmierć lub ciężkie obrażenia ciała personelu

obsługi.

00

I
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Projektowanie i uruchomienie

Do kreatora uruchamiania [DriveStartup MOVI-PLC Mode] dostajemy się poprzez menu

kontekstowe wpisu [MDX ...] w drzewie urządzeń programu MOVITOOLS®-MotionStudio.

Kreator uruchamiania prowadzi nas krok po kroku poprzez proces uruchamiania:

1. Ładowanie stanów wyjściowych

2. Uruchomienie falownika

3. Konfiguracja parametrów Shell

4. Pobieranie wprowadzonych danych

5. Zabezpieczenie danych falownika

Kreator uruchamiania rozpoznaje automatycznie przy starcie, czy chodzi o pierwsze czy

kolejne uruchomienie. 

W przypadku pierwszego uruchamiania należy wykonać po sobie wszystkie pięć kroków

uruchamiania.

W przypadku kolejnego uruchamiania kreator przechodzi bezpośrednio do kroku 3.

Możemy jednak również przy kolejnym uruchamianiu manualnym kliknięciem rozpocząć

je od 1 lub 2 kroku. Tym samym kreator uruchamiania umożliwia nam również

późniejszą optymalizację np. uruchamiania silnika.

20094AEN

00

I
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Uruchomienie

Projektowanie i uruchomienie

Uruchamianie przeprowadzać tylko przy użyciu kreatora uruchamiania w następujący

sposób:

20029APL

Krok 1 Ładowanie ustawień fabrycznych

Ładowany jest stan wyjściowy.
Podczas ładowania stanu wyjściowego są
• przywracane dane uruchamiania
• przywracane wszystkie parametry Shell do wartości domyślnych
• usuwane wszystkie zmienne IPOS®

• usuwany ewentualny kod programowy IPOS®

↓

Start/-
diagnostyczny

Pierwsze-
Uruchomienie

Ustawienia fabryczne
"Stan fabryczny"

Silnik-
Uruchomienie

Konfiguracja
parametrów SHELL

Pobieranie

Ochrona danych

TAK

NIE

Monitor 

00
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Krok 2 Uruchomienie falownika

Postępować według wskazówek asystenta uruchamiania. Szczegóły dotyczące 
procesu uruchamiania silnika zawarte są w podręczniku systemu MOVIDRIVE® 
MDX60B/61B.

Wskazówka: 
W grupach rodzajów pracy U/f i VFC wykonywalne są tylko bloki funkcjonalne 
katalogu MDX_SingleAxisSensorless. Bloki funkcjonalne katalogu 
MDX_SingleAxis wymagają ustawienia następujących grup rodzajów pracy.
• Regulacja VFC n
• Regulacja CFC
• Regulacja SERVO

W zakresie grup rodzajów pracy sterownik MOVI-PLC® ustawia automatycznie 
wymagany rodzaj pracy dla bloków funkcjonalnych Continuous- lub 
Discrete-Motion (patrz także dalszy opisstr. 18).

↓

Krok 3 Konfiguracja parametrów Shell

Postępować według wskazówek asystenta uruchamiania. Zaznaczone wartości 
proponowane możemy przechwycić klawiszem [przechwyć] lub indywidualnie je 
dostosować.

Wskazówki:
1. Ustawiony adres magistrali musi być zgodny z adresem magistrali 

zastosowanym na bloku funkcjonalnym MC_ConnectAxis_MDX oraz 
z adresem ustawionym w konfiguracji sterowania edytora PLC (parametr 
modułowy wpisu MOVIDRIVE® MDX B). Ustawiona szybkość transmisji 
musi być zgodna z szybkością transmisji ustawioną w konfiguracji 
sterowania edytora PLC (parametr modułowy wpisu CAN 1/2, wartość 
domyślna 500 kbd)

2. Sterownik MOVI-PLC® może wczytywać cyfrowe wejścia urządzeń 
podstawowych falowników lub ich opcji w programie sterowania niezależnie 
od ustawienia parametrów w grupach P60x bądź P61x. Aby uniknąć jednak 
dodatkowych funkcji cyfrowych zacisków wejściowych, należy ustawić 
odpowiednie parametry na wejście IPOS lub na brak funkcji.
Aby wyjścia cyfrowe podstawowych urządzeń falowników lub ich opcji 
w programie sterowania sterownika MOVI-PLC® dawały się zastosować, 
muszą odpowiednie parametry w grupach P62x bądź P63x zostać ustawione 
na wyjście IPOS. Jeżeli parametry te nie są ustawione na wyjście IPOS, 
to cyfrowe wyjścia dają się co prawda opisać w programie, lecz fizyczne 
sygnały wyjściowe nie zostają jednak zmienione. W programie sterowania 
nie jest wyświetlana wartość odchylenia zmiennej wyjściowej od fizycznego 
sygnału wyjściowego.
Niektóre z tych parametrów posiadają już wymagane ustawienia w stanie 
wyjściowym z fabryki.

↓

Krok 4 Pobieranie wprowadzonych danych

Za pomocą tej funkcji ładowane są do falownika dane użytkownika SHELL.

↓

Krok 5 Zabezpieczenie danych falownika

Kompletny rekord danych falownika zapisywany jest w pliku [*.vd0].

Uwaga: 

Podczas uruchamiania oraz po jego zakończeniu nie można dokonywać żadnych zmian

parametrów poprzez powłokę. Manualna zmiana parametrów może doprowadzić

do nieprzewidzianych zakłóceń podczas pracy urządzenia.

00

I
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Projektowanie i uruchomienie

Falownik - IPOS® Gdy układ napędowy sterowany jest za pomocą biblioteki MPLCMotion_MDX.lib, nie

jest możliwe swobodne programowanie oprogramowania IPOS® w podłączonych

falownikach.

3.4 Jednostki i zakresy wartości

Jednostki Bloki biblioteki MPLCMotion_MDX stosują dla swoich sygnałów wejściowych

i wyjściowych następujące jednostki:

• Pozycjonowanie inkrementalne [incr] (4096 Przyrosty odpowiadają obrotowi osi

silnika o 360°) 

• Prędkości w obrotach / minutę [1/min]

• Wartości przyspieszenia jako wartości czasu przyrostów liniowych mierzone

w milisekundach do momentu uzyskania prędkości [ms] zmienionej o wartość

3000 1/min.

• Przyspieszenie drugiego stopnia jako czas mierzony w milisekundach przez okres

wymagany do wytworzenia momentu obrotowego [ms]

Zakresy wartości Dla bloków biblioteki MPLCMotion_MDX dopuszczalne są następujące maksymalne

zakresy wartości. Jeżeli wartości sygnałów wejściowych leżą poza ustawionymi

zakresami, to bloki funkcjonalne wydają komunikat o błędzie. 

W zależności od podłączonego silnika oraz od ustawionych wartości granicznych

w parametrach falownika falownik dostosowuje zadanie zmiany położenia

automatycznie do tej wartości granicznej. Te wartości graniczne mogą być mniejsze niż

maksymalne wartości ustawione na blokach funkcjonalnych. Przy tym bloki

funkcjonalne nie wydają żadnych komunikatów o błędzie. W zadaniach pozycjonowania

mogą wystąpić w tym przypadku błędy propagowane.

• Pozycje: -(231) ... 231 [incr]

• Wartości prędkości przy zadaniach pozycjonowania: 0 ... 6000 [1/min]

• Wartości prędkości przy zadaniach zmiany położenia sterowanych liczbą obrotów:

-6000 ... 6000 [1/min]

• Wartości przyspieszeń przy zadaniach pozycjonowania: 10 ... 20000 [ms]

• Wartości przyspieszeń przy zadaniach zmiany położenia sterowanych liczbą

obrotów: 0 ... 2000000 [ms]

• Przyspieszenie drugiego stopnia (nie stosowane w zadaniach zmiany położenia

sterowanych liczbą obrotów): 5 ... 2000 [ms]

00

I
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4 Opis bloków funkcjonalnych

Rozdział niniejszy opisuje funkcje oraz działanie bloków funkcjonalnych biblioteki

MPLCMotion_MDX.

4.1 Działanie ogólne bloków funkcjonalnych

Paragraf ten opisuje zasadniczą funkcjonalność wejść i wyjść bloków funkcjonalnych

oraz inne ogólne metody działania sterownika MOVI-PLC® i falowników. Konkretne

przykłady dotyczące współpracy i uporządkowania bloków funkcjonalnych wraz

z wykresami w czasie znaleźć można w rozdziale 5 "Przykłady programowania"

(→ ab str. 70).

Sygnał wejściowy 

Enable

Jeśli chodzi o aktywację bloków funkcjonalnych rozróżnia się dwa rodzaje bloków

funkcjonalnych:

• Bloki funkcjonalne, aktywowane przez sygnał wejściowy Enable.

• Bloki funkcjonalne, aktywowane przez sygnał wejściowy Execute.

Bloki funkcjonalne, aktywowane przez sygnał wejściowy Enable wykonują

charakterystyczne cykliczne działania (np. MC_ReadActualPosition_MDX).

• Jeśli sygnał wejściowy Enable =TRUE, 

– wówczas blok funkcjonalny jest aktywny.

– a blok funkcjonalny w każdym cyklu oblicza sygnały wyjściowe od nowa.

• Jeśli sygnał wejściowy Enable = FALSE,

– blok funkcjonalny nie oblicza od nowa sygnałów wyjściowych.

– wszystkie sygnały wyjściowe pozostają niezmienione w ostatnio obliczonej

wartości. (Wyjątek: Done, Busy i Error ustawiane są na FALSE.)

Dlatego też wartość sygnałów wyjściowych musi zostać sprawdzona przez sygnał

wyjściowy Done = TRUE pod względem ich aktualności.

(Wejście Enable bloku funkcjonalnego MC_ConnectAxis_MDX odbiega od opisanego

tu działania. Odpowiednie szczegóły podane są w opisie bloków funkcjonalnych.)

Sygnał wejściowy 

Execute

Bloki funkcjonalne, aktywowane przez sygnał wejściowy Execute wykonują

charakterystyczne jednorazowe działanie (np. MC_ReadParameter_MDX).

Dodatnia zmiana wartości sygnału na wejściu Execute uruchamia działanie.

Wszystkie sygnały pozostają aktywne do momentu, gdy sygnał wejściowy Execute

na FALSE zostanie ustawiony (spadek sygnału). Jeśli jednak sygnał wejściowy Execute

na FALSE zostanie ustawiony, zanim działanie nie zostanie zakończone, sygnały

wyjściowe pozostają aktywne do momentu zakończenia działania przynajmniej przez

okres jednego cyklu sterowania.

Gdy na wejściu Execute wystąpi wzrost sygnału, to wartości sygnałów wejściowych

zostają przejmowane dla danego działania. Zmiana sygnałów wejściowych podczas

działania nie wywołuje żadnych skutków ubocznych. Aby przejąć zmienione wartości,

konieczne jest na wejściu Execute ponowne ustawienie wzrostu sygnału.
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Sygnał wyjściowy 

Done

Blok funkcjonalny ustawia sygnał wyjściowy Done bądź InVelocity na TRUE, gdy

działanie bloku funkcjonalnego nie jest pomyślnie wykonane.

Kilka bloków funkcjonalnych tworzy warunki "W pozycji" zadania ruchu dyskretnego

(Discrete-Motion) lub "prędkość obrotowa osiągnięta" zadania ruchu ciągłego

(Continuous-Motion) falownika na sygnał wyjściowy Done. Te bloki funkcjonalne

sprawdzają te warunki, aż na wejściu Execute wystąpi spadek sygnału.

Dopóki sygnał wejściowy Execute na TRUE jest ustawiony, blok funkcjonalny ustawia

sygnał wyjściowy Done z powrotem na FALSE, gdy nie będzie już spełniony warunek

"W pozycji" lub "Prędkość obrotowa osiągnięta". Odpowiednio sygnał wyjściowy Done

ustawiany jest na TRUE, gdy warunek ten ponownie będzie spełniony. Jeśli sygnał

wejściowy Execute na TRUE jest ustawiony, to sygnał wyjściowy Done to można

dokonywać wielokrotnych zmian pomiędzy TRUE i FALSE.

Sygnał wyjściowy 

Active

Sygnał wyjściowy Active istnieje tylko w blokach funkcjonalnych, które sterują ruchem

osi silnika.

Blok funkcjonalny ustawia sygnał wyjściowy Active na TRUE, gdy sterowana przez blok

funkcjonalny oś silnika obraca się do uzyskania celu (pozycji docelowej lub prędkości

docelowej).

Zwykle blok funkcjonalny ustawia sygnał wyjściowy Active na TRUE, krótko po tym jak

na wejściu Execute wystąpi wzrost sygnału.

Gdy obrót osi silnika jest uniemożliwiony na skutek zbyt małej liczby wolnych zacisków

na falowniku (np. przy blokadzie regulatora), blok funkcjonalny będzie wprawdzie

wykonywany, sygnał wyjściowy Active będzie jednak na FALSE z powrotem ustawiony.

Blok funkcjonalny ustawia sygnał wyjściowy Active na TRUE, gdy:

• gdy możliwy jest obrót osi silnika podczas wykonywania bloku funkcjonalnego

poprzez odpowiednie rozplanowanie zajętości końcówek na falowniku

• i oś silnika wykonuje ruch aż do uzyskania celu.

Blok funkcjonalny ustawia sygnał wyjściowy Active na FALSE z powrotem, gdy jeden

z sygnałów wyjściowych Done, bądź InVelocity, Error lub CommandAborted na TRUE

zostanie ustawiony.

Sygnał wyjściowy 

Busy

Ten sygnał wyjściowy istnieje tylko w blokach funkcjonalnych, które do działania

potrzebują kilku cyklów sterowania i które nie sterują żadnym ruchem osi silnika.

Blok funkcjonalny ustawia sygnał wyjściowy Busy na TRUE, dopóki wykonywany jest

blok funkcjonalny.

Blok funkcjonalny ustawia sygnał wyjściowy Busy na FALSE z powrotem, gdy jeden

z sygnałów wyjściowych Done lub Error na TRUE zostanie ustawiony.

Sygnał wyjściowy 

Command- 

Aborted

Ten sygnał wyjściowy istnieje tylko w blokach funkcjonalnych, które sterują ruchem osi

silnika.

Blok funkcjonalny ustawia sygnał wyjściowy CommandAborted na TRUE, gdy jego

działanie

• zostanie przerwane przez inny blok funkcjonalny

• lub przez inny obiekt tego samego bloku funkcjonalnego

przy czym oba te bloki sterują tą samą osią silnika.

Oznacza to, że przerwane zadanie bloku funkcjonalnego nie będzie więcej już

wykonywane.
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Gdy przerwany blok funkcjonalny ustawia sygnał wyjściowy CommandAborted

na TRUE, ustawia sygnał wyjściowy Done, bądź InVelocity i Active na FALSE

z powrotem. Blok funkcjonalny ustawia sygnał wyjściowy CommandAborted

ze spadkiem sygnału wejściowego Execute na FALSE z powrotem.

Następujące bloki funkcjonalne mogą przerwać działanie funkcjonalnych bloków

kontroli ruchu Motion:

• MC_Stop_MDX / MC_AxisStop_MDX / MC_StopSensorless_MDX

• MC_ConnectAxis_MDX (gdy sterownik MOVI-PLC® rozpoznaje w tym bloku

funkcjonalnym błąd falownika, błąd komunikacji lub pracę falownika przy napięciu 24 V)

• MC_Power_MDX przy Enable = FALSE (tylko w zadaniach ruchu dyskretnego, które

osiągnęły już raz okna pozycji docelowych; inne bloki funkcjonalne są tylko, patrz

niżej)

• Funkcjonalne bloki ruchu dyskretnego mogą dokonać przerwania tylko

funkcjonalnych bloków ruchu dyskretnego.

• Funkcjonalne bloki ruchu ciągłego mogą dokonać przerwania tylko funkcjonalnych

bloków ruchu ciągłego.

Blok funkcjonalny ustawia przy przerwaniu sygnał wyjściowy Done na FALSE

z powrotem, gdy osiągnięty został cel bloku funkcjonalnego i gdy nie nastąpi wyjście

z zadanych okien pozycjonowania lub ustawiania prędkości.

Sygnał wyjściowy 

Error

Gdy przy wykonywaniu bloku funkcjonalnego w sterowniku MOVI-PLC® wystąpi błąd,

blok funkcjonalny ustawia sygnał wyjściowy Error na TRUE. Odpowiedni błąd będzie

w tym przypadku na sygnale wyjściowym ErrorID.

Błędy falownika nie prowadzą do ustawienia sygnału wyjściowego Error, lecz

rozpoznawane są w bloku funkcjonalnym MC_ConnectAxis_MDX i prowadzą

do przerwania bloku funkcjonalnego ruchu Motion.

Działanie przy 

blokadzie 

regulatora, braku 

zezwolenia lub 

bezpiecznym 

zatrzymaniu

W przypadku wystąpienia jednego lub więcej z poniższych warunków blok funkcjonalny

przerywa aktywne w danej chwili zadanie zmiany położenia (Discrete-Motion,

Continuous-Motion, Homing) osi silnika:

• Blokada regulatora

• Brak zezwolenia

• Bezpieczne zatrzymanie

Blok funkcjonalny nie przerywa jednak zadania zmiany położenia.

Blok funkcjonalny w przypadku przerwania aktywnego zadania zmiany położenia

ustawia sygnał wyjściowy Active na FALSE z powrotem. Jednak nie ustawia on sygnału

wyjściowego CommandAborted na TRUE.

W przypadku ustąpienia wymienionych wyżej warunków blok funkcjonalny kontynuuje

przerwane zadanie zmiany położenia.

Przerwanie działania bloku funkcjonalnego ruchu Motion nie prowadzi do wystąpienia

błędu. Gdy istnieje konieczność przerwania bloku funkcjonalnego ruchu Motion bez

podłączania dodatkowego bloku funkcjonalnego, musi zostać wykonane zadanie bloku

funkcjonalnego MC_Stop_MDX, MC_AxisStop_MDX lub MC_StopSensorless_MDX.
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Wyjątek:

Referencyjna zmiana położenia wywołana przez blok funkcjonalny MC_Home_MDX

przerywana jest przy ustawianiu blokady regulatora lub przy wywoływaniu pewnego

zamocowania. Przy tym blok funkcjonalny MC_Home_MDX ustawia sygnał wyjściowy

CommandAborted na TRUE. 

W przypadku usunięcia zatwierdzenia referencyjna zmiana położenia jest tylko

przerywana. Po wprowadzeniu ponownego zatwierdzenia silnik kontynuuje

referencyjną zmianę położenia. 

Gdy ruch hamowania wywołany przez blok funkcjonalny MC_Stop_MDX,

MC_AxisStop_MDX lub MC_StopSensorless_MDX jest przerywany blokadą regulatora,

brakiem zatwierdzenia lub pewnym zamocowaniem, to ten ruch hamowania

po usunięciu warunków przerwania nie będzie kontynuowany przy prędkości przed

przerwaniem. Oś silnika podczas przerwania jest dalej hamowana.

Działanie 

w trybie 24 V

Gdy uruchomiony zostanie tryb 24 V, blok funkcjonalny, który steruje w danej chwili

ruchem osi, przerywa zadanie zmiany położenia. Blok funkcjonalny ustawia sygnał

wyjściowy CommandAborted na TRUE.

Zmiana 

Discrete-Motion / 

Continuous-

Motion

Falownik MOVIDRIVE® realizuje bloki funkcjonalne w ruchu ciągłym w jednym

z poniższych trybów pracy:

• Regulacja VFC+n

• Regulacja CFC

• Regulacja SERVO

Falownik MOVIDRIVE® realizuje bloki funkcjonalne w ruchu dyskretnym w jednym

z poniższych trybów pracy:

• Regulacja VFC+n + pozycjonowanie IPOS®

• Regulacja CFC + pozycjonowanie IPOS®

• Regulacja SERVO + pozycjonowanie IPOS®

Falownik MOVIDRIVE® nie zezwala na zastosowanie jednostronnie podpartego

systemu zmiany połączeń (np. bez blokady regulatora) we wszystkich trybach pracy.

Wymagany jest jednak jednolity sposób działania dla wszystkich trybów pracy. 

Dlatego też nie jest możliwe przełączanie przy obracającej się osi silnika. W takim

przypadku na bloku funkcjonalnym wydawany jest odpowiedni komunikat o błędzie

który wymagałby do wykonania swojego zadania zmiany położenia przełączenia trybu

pracy.
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4.2 Wykres stanu

Zgodnie z wykonaniem bloków funkcjonalnych bibliotek MPLCMotion_MDX sterownik

MOVI-PLC® znajduje się zawsze w określonym stanie. Stan aktualny może zostać

odczytany zawsze na wyjściu PLCopenState bloku funkcjonalnego

MC_ConnectAxis_MDX lub na wyjściach bloku funkcjonalnego MC_ReadStatus_MDX.

Poniższy wykres przedstawia, które bloki funkcjonalne można wykonać w jakich

stanach oraz na jakie przejścia stanów będzie to miało wpływ.

1) MC_ConnectAxis_MDX. Done = FALSE przy błędzie komunikacji między

sterownikiem MOVI-PLC® i falownikiem.

2) MC_ConnectAxis_MDX musi zostać wywołany w każdym cyklu sterowania i tym

samym w każdym stanie.

3) MC_Reset_MDX daje się wywołać w każdym stanie, działa jednak wprawdzie tylko

w stanie ERRORSTOP.

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

MC_StopSensorless_MDX.Execute = FALSE

5) Warunek: MC_StopSensorless_MDX.Execute = FALSE

20095APL

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

Wszystkie stany

DriveError

Drive
Error

Drive
Error

Drive
Error

Drive
Error

Done

Done

DISCRETE_
MOTION

HOMING
STAN

NOT_CONNECTED

ERRORSTOP

STOPPING

CONTINUOUS_
MOTION

UNIERUCHOMIENIA
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4.3 Katalog MDX_Main

Katalog MDX_Main obejmuje bloki funkcjonalne do administrowania komunikacją

między sterownikiem MOVI-PLC® i falownikami MOVIDRIVE® MDX60B/61B. Poza tym

katalog ten obejmuje bloki funkcjonalne do administrowania falownikami

(np. do zatwierdzania, resetowania).

4.3.1 Blok funkcjonalny MC_ConnectAxis_MDX

Opis Blok funkcjonalny MC_ConnectAxis_MDX tworzy połączenie ze sterowaną osią silnika.

Wywoływany jest on cyklicznie w programie i tworzy w wywołanym miejscu obraz

operacyjny osi silników.

Zastosowanie Blok funkcjonalny MC_ConnectAxis_MDX daje się stosować do wszystkich osi silnika.

Aby nie doszło do przerwania komunikacji między sterownikiem MOVI-PLC®

i falownikiem MOVIDRIVE® MDX60B/61B, dla każdej osi silnika musi być wywoływany

cyklicznie własny obiekt. 

Ustawienia Na bloku funkcjonalnym MC_ConnectAxis_MDX ustawia się, na jakim interfejsie

sterownika MOVI-PLC® (magistrala systemowa CAN 1/2) i przy użyciu jakiego adresu

magistrali systemowej podłączony jest falownik sterowany za pomocą tego bloku

funkcjonalnego.

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

Wskazówka: 

Obraz wejść i wyjść operacyjnych nie jest tworzony na początku i końcu cyklu

sterowania.

Zamiast tego tworzony jest obraz operacyjny wejść i wyjść przy wywołaniu bloku

funkcjonalnego MC_ConnectAxis_MDX.

Wskazówka: 

Gdy blok funkcjonalny MC_ConnectAxis_MDX nie jest wywoływany w jednym cyklu

programu sterowania, falownik zgłasza błąd komunikacji F46 i przechodzi do stanu

"Brak zatwierdzenia".
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Założenia Aby mogła zostać skonfigurowana komunikacja między sterownikiem MOVI-PLC®

i falownikiem MOVIDRIVE® MDX60B/61B poprzez blok funkcjonalny

MC_ConnectAxis_MDX , muszą zostać spełnione następujące warunki:

• Adres magistrali systemowej ustawiony na bloku funkcjonalnym

MC_ConnectAxis_MDX musi być zgodny z adresem ustawionym w parametrach

falownika:

– P881 dla SBUS 1, wtyczka X12

– P891 dla SBUS 2, DFC11B

• Szybkość transmisji ustawiona w konfiguracji sterownika musi być zgodna

z szybkością transmisji ustawioną w parametrach falownika.

– P884 dla SBUS 1, wtyczka X12

– P894 dla SBUS 2, DFC11B

Kreator uruchamiania wspomaga użytkownika podczas ustawiania tych parametrów.

Wartości 

zwracane

Blok funkcjonalny MC_ConnectAxis_MDX dostarcza użytkownikowi między innymi

następujące informacje (szczegóły patrz tabela "Wyjścia"):

• Odniesienie osi silnika (adres logiczny osi silnika). Dzięki temu adresowi także inne

bloki funkcjonalne mają dostęp do osi silnika.

• Informacje dotyczące usuwania błędów

– Stan magistrali systemowej

– Stopień obciążenia kanałów parametrów

– itd.

• Stan aktualny (→ Rozdz. 4.2, str. 19)

• Dane falownika

– Stan falownika

– Pozycja rzeczywista osi silnika

– Prędkość rzeczywista osi silnika

– itd.

Przerwanie Gdy wystąpi błąd falownika, tryb 24 V, lub błąd komunikacji, blok funkcjonalny sterujący

w danej chwili osią silnika przerywa zadanie zmian położenia.

Blok funkcjonalny Motion ustawia sygnał wyjściowy Active lub Done, bądź. InVelocity na

FALSE z powrotem. Dopóki sygnał wejściowy Execute na TRUE jest ustawiony, blok

funkcjonalny Motion ustawia sygnał wyjściowy CommandAborted na TRUE.

Wpływ Następujące parametry falownika MOVIDRIVE® są jednorazowo zmieniane, gdy

sterownik MOVI-PLC® zostanie po raz pierwszy połączony z falownikiem MOVIDRIVE

za pomocą bloku funkcjonalnego MC_ConnectAxis_MDX ®:

Po pobraniu tych parametrów sterownik MOVI-PLC® ładuje jednorazowo

program IPOS® wymagany do komunikacji.

Parametr Znaczenie Wartość zapisana

P630 ... P637 Wyjścia binarne opcji DIO11B lub DIP11B Sygnał wyjściowy IPOS®

P885 Sync ID 128

P888 Synchronizacja 5 ms Wł.

P876 Dane PA Pozycja High lub pozycja Low
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Następujące parametry falownika MOVIDRIVE® są po każdym włączeniu napięcia

sieciowego lub po ponownym uruchomieniu sterownika MOVI-PLC® podczas inicjalizacji

bloku funkcjonalnego MC_ConnectAxis_MDX (pierwsze wywołanie za pomocą Enable =

TRUE ) zmieniane:

Wejścia Blok funkcjonalny MC_ConnectAxis_MDX posiada następujące wejścia: 

Parametr Znaczenie

P941 Źródło pozycji rzeczywistej zależne od profilu danych

P938 ... P939 Kroki interpretacji zadań zoptymalizowane z punktu widzenia procesu

Wejście Typ Znaczenie

Enable BOOL Wejście to służy do aktywacji bloku funkcjonalnego. Jego sposób 
działania odbiega od ogólnego sposobu działania wejścia Enable 
zgodnie z rozdziałem 4.1str. 15.
• TRUE: Przy pierwszym wywołaniu bloku funkcjonalnego za 

pomocą Enable = TRUE aktywowany zostaje blok funkcjonalny 
i przejmowane są po kolei sygnały wejściowe. We wszystkich 
następujących cyklach sterownika MOVI-PLC® musi być nadal 
wywoływany blok funkcjonalny, aby w OperationMode NORMAL 
(ustawienie w konfiguracji sterownika) uniknąć błędu komunikacji 
między sterownikiem MOVI-PLC® i falownikiem MOVIDRIVE®. 
Niezależnie od stanu wejścia Enable w następujących cyklach nie 
są więcej jednak przejmowane zmiany sygnałów wejściowych. 
Ponowna aktywacja bloku funkcjonalnego przy użyciu 
zmienionych sygnałów wejściowych możliwa jest tylko po 
ponownym uruchomieniu sterownika MOVI-PLC®.

• FALSE: Dopóki wejście Enable na FALSE nie zostanie ustawione, 
nie będzie wykonywane zadanie bloku funkcjonalnego po 
włączeniu lub ponownym uruchomieniu sterownika MOVI-PLC®. 
Gdy wejście Enable jednak raz na TRUE zostało ustawione, 
wejście Enable nie posiada już żadnej funkcji.

Node CAN_NODE Wejście to służy do ustawiania węzła szyny CAN, do której 
podłączony jest falownik.
•  SBUS_NODE_1: CAN 1 (wtyczka X33 przy DHP11B)
•  SBUS_NODE_2: CAN 2 (wtyczka X32 przy DHP11B)

SBUS_Address UINT Wejście to służy do podawania adresu magistrali systemowej 
podłączonego falownika.

Wskazówka: 

• Do odbioru sygnałów wyjściowych Node lub SBUS_Address należy na sterowniku

MOVI-PLC® uruchomić funkcję "Reset" ([PLC-Editor], punkt menu [Online] / [Reset]).
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Wyjścia Blok funkcjonalny MC_ConnectAxis_MDX posiada następujące wyjścia:

Wyjście Typ Znaczenie

Done BOOL Wyjście to pokazuje, czy inicjalizacja bloku funkcjonalnego została 
zakończona.
• TRUE: Blok funkcjonalny MC_ConnectAxis_MDX zakończył 

inicjalizację i skonfigurował połączenie komunikacyjne z falownikiem.
• FALSE: Inicjalizacja nie jest jeszcze zakończona.

Error BOOL Wyjście to pokazuje, czy wystąpił błąd.
• TRUE: Podczas działania bloku funkcjonalnego wystąpił błąd.
• FALSE: Nie wystąpił żaden błąd krytyczny.

ErrorID DWORD Wyjście to pokazuje kod występującego błędu (→ str. 68).

Axis AXIS_REF Wyjście to pokazuje odniesienie osi.
Sygnał wyjściowy musi zostać przekazany do wszystkich bloków 
funkcjonalnych, które odnoszą się do tej fizycznej osi silnika.

DebugInfo MC_DEBUG
INFO_MDX

Wyjście to służy do lokalizacji ewentualnych błędów w systemie 
Operation-Mode Debug (ustawianie w konfiguracji sterownika 
w parametrach modułowych falownika).
• ParameterChannelIdleTime: Wartość ta pokazuje dostępność 

kanału parametrów w %. Dla każdej osi silnika w jednym cyklu 
sterowania przetwarzany jest tylko jeden telegram parametrów.
0 % → Jeden telegram parametrów w każdym cyklu MOVI-PLC®

100 % → Brak telegramu parametrów
• PDOxxTransmitCount: Ilość PDOxx, które zostały wysłane ze 

sterownika MOVI-PLC® do falownika MOVIDRIVE® MDX60B/61B.
• PDOxxTransmitTimeStamp: Czas wysłanych przez sterownik 

MOVI-PLC® PDOxx.
• PDOxxReceiveCount: Ilość PDOxx, które zostały wysłane z 

falownika MOVIDRIVE® MDX60B/61B do sterownika MOVI-PLC®.
• PDOxxReceiveTimeStamp: Czas odebranych przez sterownik 

MOVI-PLC® PDOxx.
• NumberOfReceiveErrors: Liczba błędów podczas odbierania 

danych.
• NumberOfTransmitErrors: Liczba błędów podczas wysyłanie 

danych.

PLCopenState MC_
PLCOPENSTATE

Wyjście to pokazuje informacje o stanie roboczym osi silnika 
(→ Rozdz. 4.2, str. 19).
• NotConnected: Brak komunikacji między sterownikiem 

MOVI-PLC® i falownikiem.
• Unieruchomienie: Osiągnięte zostało okno pozycjonowania 

docelowego zadania ruchu dyskretnego lub zakończone jest 
zadanie bloku funkcjonalnego MC_AxisStop_MDX, 
MC_Stop_MDX lub MC_StopSensorless_MDX.

• Errorstop: W falowniku wystąpił błąd. Oś silnika została 
wyhamowana za pomocą dźwigni wyłączenia awaryjnego. 
Błąd usuwany jest poprzez ponowne uruchomienie urządzenia.

• Stopping: Oś silnika jest w danej chwili wyhamowywana w związku z:
– Zadanie bloku funkcjonalnego MC_AxisStop_MDX, 

MC_Stop_MDX lub MC_StopSensorless_MDX
lub

– Przerwanie aktywnego ostatnio bloku funkcjonalnego Motion 
w związku z wykryciem błędu w bloku funkcjonalnym 
MC_ConnectAxis_MDX.

Oś silnika znajduje się w stanie Stopping, gdy:
– wyłączony jest ruch hamowania

i
– wejście Execute blok funkcjonalny MC_Stop_MDX, 

MC_AxisStop_MDX lub MC_StopSensorless_MDX jeszcze 
na TRUE jest ustawiony.

• ContinuousMotion: Tryb regulacji prędkości obrotowej jest 
aktywny. Ruch został uruchomiony przez blok funkcjonalny 
MC_MoveVelocity_MDX lub MC_MoveVelocitySensorless_MDX.

• Homing: Oś silnika wykonuje ruch odniesienia.
• DiscreteMotion: Oś silnika wykonuje zadanie zmiany położenia.
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InverterData MC_INVERTER
DATA_MDX

Wyjście to pokazuje informacje o stanie roboczym osi silnika
• Error: W falowniku wystąpił błąd.
• Referenced: Falownik posiada teraz odniesienie.
• InverterStatus: Stan falownika odpowiada wskazaniu 

7-segmentowemu na falowniku.
• FaultStatus: Numer błędu falownika w przypadku wystąpienia 

błędu
• ActualPosition: Aktualna pozycja rzeczywista osi silnika falownika. 

Zastosowany enkoder ustawiany jest w konfiguracji sterownika. 
(jednostka: inkrementy)

• ActualModuloPosition: Aktualna pozycja modułu falownika. 
Zastosowany enkoder ustawiany jest w konfiguracji sterownika.
(jednostka: inkrementy)

• SetpointSpeed: Zadana prędkość obrotowa osi silnika falownika
(jednostka: 1/min)

• ActualSpeed: Rzeczywista prędkość obrotowa osi silnika 
falownika
(jednostka: 1/min)

• ActualCurrent: Aktualny prąd czynny falownika
(jednostka: % IN)

• SoftwareLimitSwitchCW: Wyłącznik krańcowy programu CW 
(dla obrotu w kierunku ruchu wskazówek zegara)

• SoftwareLimitSwitchCCW: Wyłącznik krańcowy programu CCW 
(dla obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara)

Wyjście Typ Znaczenie
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Transmisja 

wartości 

rzeczywistych 

MOVIDRIVE® 

do sterownika 

MOVI-PLC®

Między sterownikiem MOVI-PLC® i falownikiem MOVIDRIVE® MDX60B/61B zachodzi

poprzez magistralę CAN transmisja różnych cyklicznych i acyklicznych obiektowych

danych procesowych.

Każdy podłączony falownik MOVIDRIVE® MDX60B/61B wysyła swoje wartości

rzeczywiste do sterownika MOVI-PLC®.

Rodzaj transmitowanych danych rzeczywistych oraz czas cyklu, w jakim te dane

rzeczywiste są transmitowane, zależą od profilu danych oraz użytego enkodera,

ustawianych w konfiguracji sterownika w parametrach modułów falownika.

Poniższa tabela przedstawia listę transmitowanych danych rzeczywistych

MOVIDRIVE® oraz czasu cyklu, w którym transmitowane są wartości rzeczywiste

sterownika MOVI-PLC®.

"Data profile" → 1 1 2 3 3

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

SSI

X15, X14 SSI

Wartości rzeczywiste 

MDX

↓

"Optimized 

Refresh Time"1)

↓

1) Poza funkcją "Optimized Refresh Time" można ustawić także raster transmisji na 5 ms, 10 ms, 20 ms,

30 ms, 40 ms, 50 ms oraz 100 ms.

Słowo statusowe przy zmianie X X X X X

Wejścia MDX przy zmianie X X X X X

Pozycje TouchProbe przy zmianie X X X X X

Zadana prędkość 
obrotowa

2 ms X - - - -

3 ms - X X - -

10 ms - - - - -

Rzeczywista prędkość 
obrotowa

2 ms X - - X -

3 ms - X X - X

10 ms - - - - -

Pozycja rzeczywista 2 ms X - - X -

3 ms - X X - X

10 ms - - - - -

Modularna-
Pozycja rzeczywista

2 ms - - - - -

3 ms - - X - -

10 ms - - - - -

Prąd czynny 2 ms - - - X -

3 ms - - X - X

10 ms - - - - -

Wejścia analogowe 2 ms - - - - -

3 ms - - - - -

10 ms - - X2)

2) Przy ustawieniu funkcji "Refresh Time" 5 ms wejścia analogowe będą pomimo to transmitowane

w cyklu 10 ms.

- -
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4.3.2 Blok funkcjonalny MC_Power_MDX

Opis Blok funkcjonalny MC_Power_MDX włącza falownik

• (stan falownika A lub 5, w zależności od wybranego trybu pracy)

• lub wyłącza (stan falownika 1 lub 2, w zależności od ustawionego trybu PowerOffMode)

Zastosowanie Blok funkcjonalny MC_Power_MDX daje się stosować do wszystkich osi silnika

z enkoderem. 

Przerwanie Gdy wejście Enable ustawiane jest z powrotem na FALSE, blok funkcjonalny

MC_Power_MDX przerywa działanie bloku funkcjonalnego Motion sterującego w danej

chwili osią silnika. Sygnał wyjściowy Active bloku funkcjonalnego Motion ustawiany jest

z powrotem na FALSE. 

Gdy sygnał wejściowy Enable bloku funkcjonalnego MC_Power_MDX ponownie

zostanie ustawiony na TRUE, blok funkcjonalny Motion kontynuuje dotychczasowe

zadanie ruchu. 

Wyjątek: Gdy został już osiągnięty stan unieruchomienia zadania ruchu dyskretnego

podczas, gdy sygnał wejściowy Enable jest ustawiany na FALSE, wówczas blok

funkcjonalny przerywa zadanie ruchu dyskretnego i ustawia sygnał wyjściowy

CommandAborted na 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

Wskazówka: 

Do napędów nie posiadających enkodera nie jest wymagane wywołanie bloku

funkcjonalnego Power.
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Wejścia Blok funkcjonalny MC_Power_MDX posiada następujące wejścia:

Wyjścia Blok funkcjonalny MC_Power_MDX posiada następujące wyjścia:

Wejście Typ Znaczenie

Enable BOOL Wejście to służy do włączania i wyłączania falownika. Blok funkcjonalny 
jest wykonywany przy użyciu aktualnych wartości wejściowych, zaraz 
gdy wejście Enable zostanie ustawione na FALSE.
• TRUE: Gdy wejście Enable na TRUE jest ustawiane, następuje 

włączenie falownika (stan falownika 5 lub A, w zależności od 
ustawionego trybu pracy). Przy pierwszym włączeniu za pomocą 
bloku funkcjonalnego MC_Power_MDX falownik przełączany jest 
w stan "Regulacja położenia", jeżeli przedtem nie zostało 
uruchomione zadanie ruchu ciągłego.

• FALSE: Gdy wejście Enable na FALSE jest z powrotem ustawiane, 
następuje wyłączenie falownika (stan falownika 1 lub 2, w zależności 
od wejścia PowerOffMode).

PowerOffMode UINT Wejście to służy do ustawiania stanu, w który przechodzi falownik, gdy 
wyłączany jest on za pomocą bloku funkcjonalnego MC_Power_MDX.
• CTRL_INHIBIT: Falownik przechodzi do stanu blokady regulatora. 

Oś silnika jest hamowana przy wyłączeniu (-> InverterStatus 1).
• NO_ENABLE: Falownik przechodzi w stan "Brak zatwierdzenia" 

(-> InverterStatus 2). To czy hamulec aktywowany jest w trybie 
InverterStatus 2, zależy od parametru napędu P730. Funkcja 
hamowania włączana jest w ustawieniu podstawowym, tzn. 
hamulec jest aktywowany. W trybie InverterStatus 1 hamulec jest 
w każdym przypadku aktywowany.

Za pomocą tego wejścia, także przy wyłączonym falowniku 
(Enable = FALSE) można przełączać się między "Blokadą regulatora" 
i "Brakiem zatwierdzenia".

Axis AXIS_REF Wejście to ustala, na której osi silnika wykonywane będą działania 
bloku funkcjonalnego.

Wyjście Typ Znaczenie

Status BOOL Wyjście to pokazuje, czy falownik jest włączony czy wyłączony.
• TRUE: Falownik jest włączony (stan falownika 5 lub A, 

w zależności od ustawionego trybu pracy).
• FALSE: Falownik jest wyłączony (stan falownika 1 lub 2, 

w zależności od wejścia PowerOffMode).

Error BOOL Wyjście to pokazuje, czy w bloku funkcjonalnym wystąpił błąd.
• TRUE: Podczas działania bloku funkcjonalnego wystąpił błąd.
• FALSE: W bloku funkcjonalnym nie wystąpił żaden błąd.

ErrorID DWORD Wyjście to pokazuje kod występującego błędu (→ str. 68).

Axis AXIS_REF Wyjście to pokazuje odniesienie osi.
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4.3.3 Blok funkcjonalny MC_Reset_MDX

Opis Blok funkcjonalny MC_Reset_MDX służy do potwierdzania błędów falownika

MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

Błędy występujące w bloku funkcjonalnym biblioteki MPLCMotion_MDX, nie są

potwierdzane przez ten blok funkcjonalny. Błędy te usuwane są samoczynnie, gdy

usunięta zostanie przyczyna błędu.

Zastosowanie Blok funkcjonalny MC_Reset_MDX daje się stosować do wszystkich osi silnika.

Wejścia Blok funkcjonalny MC_Reset_MDX posiada następujące wejścia:

Wyjścia Blok funkcjonalny MC_Reset_MDX posiada następujące wyjścia:

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

Wejście Typ Znaczenie

Execute BOOL Wejście to służy do potwierdzania błędów falownika.
Gdy na wejściu tym wystąpi wzrost sygnału, blok funkcjonalny usuwa 
błędy falownika. 

Axis AXIS_REF Wejście to ustala, na której osi silnika wykonywane będą działania 
bloku funkcjonalnego.

Wyjście Typ Znaczenie

Done BOOL Wyjście to pokazuje, czy wykonane zostało ponowne uruchomienie.
• TRUE: Ponowne uruchomienie zostało wykonane pomyślnie.
• FALSE: Ponowne uruchomienie nie zostało wykonane pomyślnie.

Busy BOOL Wyjście to pokazuje, czy błąd falownika został usunięty.
• TRUE: Blok funkcjonalny resetuje błąd falownika.
• FALSE: Blok funkcjonalny nie resetuje błąd falownika.

Error BOOL Wyjście to pokazuje, czy w bloku funkcjonalnym wystąpił błąd.
• TRUE: Podczas działania bloku funkcjonalnego wystąpił błąd.
• FALSE: W bloku funkcjonalnym nie wystąpił żaden błąd.

ErrorID DWORD Wyjście to pokazuje kod występującego błędu (→ str. 68).

Axis AXIS_REF Wyjście to pokazuje odniesienie osi.
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4.4 Katalog MDX_SingleAxis

W katalogu MDX_SingleAxis zebrane są bloki funkcjonalne, które umożliwiają

wykonywanie poleceń ruchu dla osi silnika z enkoderem.

4.4.1 Blok funkcjonalny MC_MoveVelocity_MDX

Opis Blok funkcjonalny MC_MoveVelocity_MDX uruchamia ciągły ruch obrotowy osi silnika. 

• Wejścia Velocity, Acceleration i Deceleration określają dynamiczny sposób działania

ruchu obrotowego.

• Falownik reguluje prędkość osi silnika zadanej przez sygnał wejściowy Velocity dopóty,

dopóki nie zostanie przerwane zadanie bloku funkcjonalnego MC_MoveVelocity_MDX

(→ Paragraf "Ogólny sposób działania bloków funkcjonalnych", str. 15).

Zastosowanie Blok funkcjonalny MC_MoveVelocity_MDX daje się stosować do wszystkich osi silnika

z enkoderem.

Warunek W celu wykonania bloku funkcjonalnego MC_MoveVelocity_MDX oś silnika musi

znajdować się w stanie PLCopenState (sygnał wyjściowy bloku funkcjonalnego

MC_ConnectAxis_MDX) stan unieruchomienia lub w stanie ruchu ciągłego

ContinuousMotion.

Wejścia Blok funkcjonalny MC_MoveVelocity_MDX posiada następujące wejścia:

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

Wejście Typ Znaczenie

Execute BOOL Wejście to uruchamia zadanie bloku funkcjonalnego.
Gdy na wejściu tym wystąpi wzrost sygnału, blok funkcjonalny 
uruchamia regulację prędkości obrotowej. 

Velocity DINT Wejście to wyznacza wymaganą docelową prędkość obrotową ruchu 
obrotowego silnika. 
(Jednostka: 1/min, maksymalny zakres nastawczy -6000 ... 6000)

Acceleration DINT Wejście to ustala czas przyrostu liniowego przyspieszenia na prędkość 
obrotową zmienioną o 3000 1/min (wzrost energii kinetycznej w silniku).
(Jednostka: ms, maksymalny zakres nastawczy: 0 ... 2000000)

Deceleration DINT Wejście to ustala czas przyrostu liniowego opóźnienia na prędkość 
obrotową zmienioną o 3000 1/min (spadek energii kinetycznej w silniku).
(Jednostka: ms, maksymalny zakres nastawczy: 0 ... 2000000)

Axis AXIS_REF Wejście to ustala, na której osi silnika wykonywane będą działania bloku 
funkcjonalnego.
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Wyjścia Blok funkcjonalny MC_MoveVelocity_MDX posiada następujące wyjścia:

Wyjście Typ Znaczenie

InVelocity BOOL Wyjście to pokazuje, czy oś silnika obraca się z wymaganą docelową 
prędkością obrotową.
• TRUE: Oś silnika obraca się z prędkością obrotową, która została 

ustalona przez wejście Velocity.
• FALSE: Następuje przyspieszenie lub hamowanie osi silnika, 

aby uzyskać wymaganą docelową prędkość obrotową.

Active BOOL Wyjście to pokazuje, czy następuje przyspieszanie osi silnika, 
aby uzyskać wymaganą docelową prędkość obrotową.
• TRUE: Następuje przyspieszanie lub hamowanie osi silnika.
• FALSE: Nie następuje przyspieszanie ani hamowanie osi silnika.

Command 
Aborted

BOOL Wyjście to pokazuje, czy zadanie bloku funkcjonalnego zostało 
przerwane.
• TRUE: Zadanie bloku funkcjonalnego zostało przerwane.
• FALSE: Zadanie bloku funkcjonalnego nie zostało przerwane.

Error BOOL Wyjście to pokazuje, czy w bloku funkcjonalnym wystąpił błąd.
• TRUE: W bloku funkcjonalnym wystąpił błąd.
• FALSE: W bloku funkcjonalnym nie wystąpił żaden błąd.

ErrorID DWORD Wyjście to pokazuje kod występującego błędu (→ str. 68).

Axis AXIS_REF Wyjście to pokazuje odniesienie osi.
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4.4.2 Blok funkcjonalny MC_MoveAbsolute_MDX

Opis Blok funkcjonalny MC_MoveAbsolute_MDX uruchamia ruch osi silnika do pozycji

bezwzględnej osi. 

• Wejścia Velocity, Acceleration i Deceleration określają dynamiczny sposób działania

ruchu obrotowego.

• Oś silnika zatrzymuje się w pozycji docelowej w stanie regulacji położenia.

Zastosowanie Blok funkcjonalny MC_MoveAbsolute_MDX daje się stosować do wszystkich osi silnika

z enkoderem.

Warunek W celu wykonania bloku funkcjonalnego MC_MoveAbsolute_MDX oś silnika musi

znajdować się w stanie PLCopenState (sygnał wyjściowy bloku funkcjonalnego

MC_ConnectAxis_MDX) stan unieruchomienia lub w stanie ruchu dyskretnego

DiscreteMotion.

Wpływ Następujące parametry falownika MOVIDRIVE® MDX60B/61B mają bezpośredni wpływ

na wykonanie bloku funkcjonalnego MC_MoveAbsolute_MDX. 

• Za pomocą parametrów P916 Kształt linii przyrostu funkcji i P933 Czas

przyspieszenia drugiego stopnia zdefiniować przyrost funkcji pozycjonowania przy

ograniczonym przyspieszeniu drugiego stopnia. Do ustawienia tych parametrów

użyć bloku funkcjonalnego MC_SetJerk_MDX.

• Za pomocą parametru P922 Okno pozycyjne ustawić okno pozycjonowania

koło pozycji docelowej, w zakresie której blok funkcjonalny ustawia sygnał wyjściowy

Done na TRUE "Uzyskano pozycję docelową". 

Kreator uruchamiania wspomaga użytkownika podczas ustawiania tych parametrów.

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



4

32 Podręcznik – Biblioteka MPLCMotion_MDX

Katalog MDX_SingleAxis

Opis bloków funkcjonalnych

Wejścia Blok funkcjonalny MC_MoveAbsolute_MDX posiada następujące wejścia:

Wyjścia Blok funkcjonalny MC_MoveAbsolute_MDX posiada następujące wyjścia:

Wejście Typ Znaczenie

Execute BOOL Wejście to służy do uruchamiania obrotu osi silnika.
Gdy na wejściu tym wystąpi wzrost sygnału, blok funkcjonalny uruchamia 
obrót osi silnika. 

Pozycja DINT Wejście to ustala pozycję docelową obrotu osi silnika. 
Przy tym 4096 przyrostów (inkrementów) odpowiada obrotowi osi silnika o 360°.
(Jednostka: inkrementy, maksymalny zakres nastawczy: -(231) ... 231)

Velocity DINT Wejście to ustala prędkość obrotową silnika podczas fazy stałej prędkości 
obrotowej.
(Jednostka: 1/min, maksymalny zakres nastawczy: 0 ... 6000)

Acceleration DINT Wejście to ustala czas przyrostu liniowego przyspieszenia na prędkość 
obrotową podwyższoną o 3000 1/min. (wzrost energii kinetycznej w silniku).
(Jednostka: ms, maksymalny zakres nastawczy: 10 .. 20000)

Deceleration DINT Wejście to ustala czas przyrostu liniowego opóźnienia na prędkość obrotową 
zmniejszoną o 3000 1/min. (spadek energii kinetycznej w silniku).
(Jednostka: ms, maksymalny zakres nastawczy: 10 .. 20000)

Axis AXIS_REF Wejście to ustala, na której osi silnika wykonywane będą działania bloku 
funkcjonalnego.

Wyjście Typ Znaczenie

Done BOOL Wyjście to pokazuje, czy wykonane zostało pozycjonowanie osi silnika.
• TRUE: Oś silnika wykonała obrót. Oś silnika osiągnęła okienko pozycji 

docelowej.
• FALSE: Oś silnika nie wykonała jeszcze całego obrotu. Oś silnika nie 

osiągnęła jeszcze okienka pozycji docelowej.

Active BOOL Wyjście to pokazuje, czy ruch obrotowy osi silnika dąży do osiągnięcia 
okienka pozycji docelowej.
• TRUE: Oś silnika obraca się.
• FALSE: Oś silnika nie obraca się.

Command 
Aborted

BOOL Wyjście to pokazuje, czy inny blok funkcjonalny nie przerwał zadania bloku 
funkcjonalnego.
• TRUE: Inny blok funkcjonalny przerwał zadanie bloku funkcjonalnego.
• FALSE: Zadanie bloku funkcjonalnego nie zostało przerwane.

Error BOOL Wyjście to pokazuje, czy w bloku funkcjonalnym wystąpił błąd.
• TRUE: W bloku funkcjonalnym wystąpił błąd.
• FALSE: W bloku funkcjonalnym nie wystąpił żaden błąd.

ErrorID DWORD Wyjście to pokazuje kod występującego błędu (→ str. 68).

Axis AXIS_REF Wyjście to pokazuje odniesienie osi.
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4.4.3 Blok funkcjonalny MC_MoveAbsoluteModulo_MDX

Opis Blok funkcjonalny MC_MoveAbsoluteModulo_MDX uruchamia ruch osi silnika do

pozycji bezwzględnej osi. Blok funkcjonalny podaje pozycję jako pozycję modularną.

Obrót osi silnika o 360° odpowiada 216. 

• Wejścia Velocity, Acceleration i Deceleration określają dynamiczny sposób działania

ruchu obrotowego.

• Wejście Mode ustala strategię zadania (krótka droga, prawo, lewo).

• Wejścia Numerator, Denominator i EncoderResolution są parametrami podłączonego

napędu.

• Oś silnika zatrzymuje się w pozycji docelowej w stanie regulacji położenia.

Bliższe informacje dotyczące wartości zadanych pozycji i administrowania pozycjami

podane są w podręczniku IPOS®.

Zastosowanie Blok funkcjonalny MC_MoveAbsoluteModulo_MDX daje się stosować do wszystkich osi

silnika z enkoderem.

Warunek W celu wykonania bloku funkcjonalnego MC_MoveAbsoluteModulo_MDX oś silnika

musi znajdować się w stanie PLCopenState (sygnał wyjściowy bloku funkcjonalnego

MC_ConnectAxis_MDX) stan unieruchomienia lub w stanie ruchu dyskretnego

DiscreteMotion.

Wpływ Następujące parametry falownika MOVIDRIVE® MDX60B/61B mają bezpośredni wpływ

na wykonanie bloku funkcjonalnego MC_MoveAbsoluteModulo_MDX. 

• Za pomocą parametrów P916 Forma rampy i P933 Czas przyspieszenia drugiego

stopnia zdefiniować przyrost funkcji pozycjonowania przy ograniczonym

przyspieszeniu drugiego stopnia. Do ustawienia tych parametrów użyć bloku

funkcjonalnego MC_SetJerk_MDX.

• Za pomocą parametru P922 Okno pozycyjne ustawić okno pozycjonowania

koło pozycji docelowej, w zakresie której blok funkcjonalny ustawia sygnał wyjściowy

Done na TRUE "Uzyskano pozycję docelową". 

Kreator uruchamiania wspomaga użytkownika podczas ustawiania tych parametrów.

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

Wskazówka: 

Do obliczenia najmniejszego wspólnego mianownika dwóch liczb naturalnych dostępna

jest funkcja CalcLCD (Calculate Least Common Denominator) w bibliotece

MPLCUtlilities.
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Wejścia Blok funkcjonalny MC_MoveAbsoluteModulo_MDX posiada następujące wejścia:

Wejście Typ Znaczenie

Execute BOOL Wejście to służy do uruchamiania obrotu osi silnika.
Gdy na wejściu tym wystąpi wzrost sygnału, blok funkcjonalny 
uruchamia obrót osi silnika. 

Pozycja DINT Wejście to ustala pozycję docelową obrotu osi silnika. Przy tym 216 
przyrostów (inkrementów) odpowiada obrotowi osi silnika o 360°. 

(Jednostka: Przyrosty modulacji - Liczba pełnych obrotów podawana 
jest w High-Wort, natomiast kąt odchylenia od celu między 0° a 360° 
w Low-Wort)
(maksymalny zakres nastawczy: w zależności od modulacji numeratora, 
denominatora i rozdzielczości enkodera, patrz podręcznik IPOS®)

Velocity DINT Wejście to ustala prędkość obrotową silnika podczas fazy stałej 
prędkości obrotowej.
(Jednostka: 1/min, maksymalny zakres nastawczy: 0 ... 6000)

Acceleration DINT Wejście to ustala czas przyrostu liniowego przyspieszenia na prędkość 
obrotową podwyższoną o 3000 1/min. (wzrost energii kinetycznej w silniku).
(Jednostka: ms, maksymalny zakres nastawczy: 10 .. 20000)

Deceleration DINT Wejście to ustala czas przyrostu liniowego opóźnienia na prędkość 
obrotową zmniejszoną o 3000 1/min. (spadek energii kinetycznej w silniku).
(Jednostka: ms, maksymalny zakres nastawczy: 10 .. 20000)

Tryb MC_ 
MODULO_ 
MODE_MDX

Wejście to ustala strategię sposobu działania.
• SHORT: krótka droga
• CW: obrót w prawo
• CCW: obrót w lewo

Numerator DINT Ponowne utworzenie przekładni poprzez wprowadzenie liczby zębów
(Jednostka: liczba zębów, maksymalny zakres nastawczy: 1 ... 231). 

Denominator DINT Ponowne utworzenie przekładni poprzez wprowadzenie liczby zębów
(Jednostka: liczba zębów, maksymalny zakres nastawczy: 1 ... 231). 

Encoder 
Resolution

DINT Wejście to ustala rozdzielczość podłączonego układu enkodera.
(Jednostka: inkrementy, maksymalny zakres nastawczy: 1 ... 20000)

Axis AXIS_REF Wejście to ustala, na której osi silnika wykonywane będą działania bloku 
funkcjonalnego.
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Wyjścia Blok funkcjonalny MC_MoveAbsoluteModulo_MDX posiada następujące wyjścia:

Wyjście Typ Znaczenie

Done BOOL Wyjście to pokazuje, czy wykonane zostało pozycjonowanie osi silnika.
• TRUE: Oś silnika wykonała obrót. Oś silnika osiągnęła okienko 

pozycji docelowej.
• FALSE: Oś silnika nie wykonała jeszcze całego obrotu. Oś silnika 

nie osiągnęła jeszcze okienka pozycji docelowej.

Active BOOL Wyjście to pokazuje, czy ruch obrotowy osi silnika dąży do osiągnięcia 
okienka pozycji docelowej.
• TRUE: Oś silnika obraca się.
• FALSE: Oś silnika nie obraca się.

Command 
Aborted

BOOL Wyjście to pokazuje, czy inny blok funkcjonalny nie przerwał zadania 
bloku funkcjonalnego.
• TRUE: Inny blok funkcjonalny przerwał zadanie bloku 

funkcjonalnego.
• FALSE: Zadanie bloku funkcjonalnego nie zostało przerwane.

Error BOOL Wyjście to pokazuje, czy w bloku funkcjonalnym wystąpił błąd.
• TRUE: W bloku funkcjonalnym wystąpił błąd.
• FALSE: W bloku funkcjonalnym nie wystąpił żaden błąd.

ErrorID DWORD Wyjście to pokazuje kod występującego błędu (→ str. 68).
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4.4.4 Blok funkcjonalny MC_MoveRelative_MDX

Opis Blok funkcjonalny MC_MoveRelative_MDX uruchamia ruch osi silnika o zadaną

odległość.

• Wejścia Velocity, Acceleration i Deceleration określają dynamiczny sposób działania

ruchu obrotowego.

• Oś silnika zatrzymuje się w pozycji docelowej w stanie regulacji położenia.

Zastosowanie Blok funkcjonalny MC_MoveRelative_MDX się stosować do wszystkich osi silnika

z enkoderem.

Warunek W celu wykonania bloku funkcjonalnego MC_MoveRelative_MDX oś silnika musi

znajdować się w stanie PLCopenState (sygnał wyjściowy bloku funkcjonalnego

MC_ConnectAxis_MDX) stan unieruchomienia lub w stanie ruchu dyskretnego

DiscreteMotion.

Wpływ Następujące parametry falownika MOVIDRIVE® MDX60B/61B mają bezpośredni wpływ

na wykonanie bloku funkcjonalnego MC_MoveRelative_MDX. 

• Za pomocą parametrów P916 Forma rampy i P933 Czas przyspieszenia drugiego

stopnia zdefiniować przyrost funkcji pozycjonowania przy ograniczonym

przyspieszeniu drugiego stopnia. Do ustawienia tych parametrów użyć bloku

funkcjonalnego MC_SetJerk_MDX.

• Za pomocą parametru P922 Okno pozycyjne ustawić okno pozycjonowania

koło pozycji docelowej, w zakresie której blok funkcjonalny ustawia sygnał wyjściowy

Done na TRUE "Uzyskano pozycję docelową". 

Kreator uruchamiania wspomaga użytkownika podczas ustawiania tych parametrów.

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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Wejścia Blok funkcjonalny MC_MoveRelative_MDX posiada następujące wejścia:

Wyjścia Blok funkcjonalny MC_MoveRelative_MDX posiada następujące wyjścia:

Wejście Typ Znaczenie

Execute BOOL Wejście to służy do uruchamiania obrotu osi silnika.
Gdy na wejściu tym wystąpi wzrost sygnału, blok funkcjonalny uruchamia 
obrót osi silnika. 

Distance DINT Wejście to ustala obrót osi silnika jako pozycję względną w stosunku do 
aktualnej pozycji osi silnika podczas uruchamiania bloku funkcjonalnego. 
Przy tym 4096 przyrostów (inkrementów) odpowiada obrotowi osi silnika o 360°.
(Jednostka: inkrementy, maksymalny zakres nastawczy: -(231) ... 231)

Velocity DINT Wejście to ustala prędkość obrotową silnika podczas fazy stałej prędkości.
(Jednostka: 1/min, maksymalny zakres nastawczy: 0... 6000). 

Acceleration DINT Wejście to ustala czas przyrostu liniowego przyspieszenia na prędkość 
obrotową podwyższoną o 3000 1/min. (wzrost energii kinetycznej w silniku).
(Jednostka: ms, maksymalny zakres nastawczy: 10 ... 20000). 

Deceleration DINT Wejście to ustala czas przyrostu liniowego opóźnienia na prędkość obrotową 
zmniejszoną o 3000 1/min. (spadek energii kinetycznej w silniku).
(Jednostka: ms, maksymalny zakres nastawczy: 10 ... 20000). 

Axis AXIS_REF Wejście to ustala, na której osi silnika wykonywane będą działania bloku 
funkcjonalnego.

Wyjście Typ Znaczenie

Done BOOL Wyjście to pokazuje, czy wykonane zostało pozycjonowanie osi silnika.
• TRUE: Oś silnika wykonała obrót. Oś silnika osiągnęła okienko pozycji 

docelowej.
• FALSE: Oś silnika nie wykonała jeszcze całego obrotu. Oś silnika nie 

osiągnęła jeszcze okienka pozycji docelowej.

Active BOOL Wyjście to pokazuje, czy ruch obrotowy osi silnika dąży do osiągnięcia 
okienka pozycji docelowej.
• TRUE: Oś silnika obraca się.
• FALSE: Oś silnika nie obraca się.

Command 
Aborted

BOOL Wyjście to pokazuje, czy inny blok funkcjonalny nie przerwał zadania bloku 
funkcjonalnego.
• TRUE: Inny blok funkcjonalny przerwał zadanie bloku funkcjonalnego.
• FALSE: Zadanie bloku funkcjonalnego nie zostało przerwane.

Error BOOL Wyjście to pokazuje, czy w bloku funkcjonalnym wystąpił błąd.
• TRUE: W bloku funkcjonalnym wystąpił błąd.
• FALSE: W bloku funkcjonalnym nie wystąpił żaden błąd.

ErrorID DWORD Wyjście to pokazuje kod występującego błędu (→ str. 68).

Axis AXIS_REF Wyjście to pokazuje odniesienie osi.
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4.4.5 Blok funkcjonalny MC_Home_MDX

Opis Blok funkcjonalny MC_Home_MDX uruchamia przesunięcie odniesienia osi silnika.

Po wykonaniu przesunięcia odniesienia blok funkcjonalny ustawia pozycję osi silnika

na wartość, która została ustalona przez wejście RefOffset.

Zastosowanie Blok funkcjonalny MC_Home_MDX się stosować do wszystkich osi silnika z enkoderem.

Warunek W celu wykonania bloku funkcjonalnego MC_Home_MDX oś silnika musi znajdować się

w stanie PLCopenState (sygnał wyjściowy bloku funkcjonalnego MC_ConnectAxis_MDX)

stan unieruchomienia.

Wpływ W konfiguracji sterownika należy ustawić w parametrach modułowych falownika,

za pomocą jakiego enkodera ma zostać wykonane przesunięcie odniesienia.

Parametry P900 do P904 falownika MOVIDRIVE® MDX60B/61B ustalają, jak ma zostać

przeprowadzone przesunięcie odniesienia. Parametry te można zmieniać za pomocą

bloku funkcjonalnego MC_SetHomeParameters_MDX.

Wejścia Blok funkcjonalny MC_Home_MDX posiada następujące wejścia:

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

Wejście Typ Znaczenie

Execute BOOL Wejście to służy do uruchamiania przesunięcia odniesienia.
Gdy na wejściu tym wystąpi wzrost sygnału, blok funkcjonalny 
uruchamia przesunięcie odniesienia. 

RefOffset DINT Wejście to ustala pozycję rzeczywistą osi silnika, która ustawiana jest 
po wykonaniu przesunięcia odniesienia.

Axis AXIS_REF Wejście to ustala, na której osi silnika wykonywane będą działania 
bloku funkcjonalnego.
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Wyjścia Blok funkcjonalny MC_Home_MDX posiada następujące wyjścia:

Wyjście Typ Znaczenie

Done BOOL Wyjście to pokazuje, czy przesunięcie odniesienia osi silnika zostało 
zakończone.
• TRUE: Przesunięcie odniesienia osi silnika jest zakończone. Oś silnika 

znajduje się w pozycji, która jest ustalona poprzez wejście RefOffset.
• FALSE: Przesunięcie odniesienia osi silnika nie jest zakończone.

Active BOOL Wyjście to pokazuje, czy oś silnika wykonuje przesunięcie odniesienia.
• TRUE: Oś silnika wykonuje przesunięcie odniesienia.
• FALSE: Oś silnika nie wykonuje przesunięcia odniesienia.

Command 

Aborted

BOOL Wyjście to pokazuje, czy jakiś inny blok funkcjonalny nie przerwał 
przesunięcia odniesienia..
• TRUE: Inny blok funkcjonalny przerwał przesunięcie odniesienia.
• FALSE: Przesunięcie odniesienia nie zostało przerwane.

Error BOOL Wyjście to pokazuje, czy w bloku funkcjonalnym wystąpił błąd.
• TRUE: W bloku funkcjonalnym wystąpił błąd.
• FALSE: W bloku funkcjonalnym nie wystąpił żaden błąd.

ErrorID DWORD Wyjście to pokazuje kod występującego błędu (→ str. 68).

Axis AXIS_REF Wyjście to pokazuje odniesienie osi.
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4.4.6 Blok funkcjonalny MC_AxisStop_MDX

Opis Blok funkcjonalny MC_AxisStop_MDX przerywa aktualny ruch obrotowy osi silnika.

Oś silnika jest przy tym wyhamowywana z opóźnieniem, które zostało ustalone podczas

uruchamiania ruchu obrotowego (wejście Deceleration bądź Parametry przesunięcia

odniesienia).

Blok funkcjonalny MC_AxisStop_MDX stosować do zwykłych dla procesu przerwań

obrotu osi silnika.

Zastosowanie Blok funkcjonalny MC_AxisStop_MDX się stosować do wszystkich osi silnika

z enkoderem. Nie daje się on zastosować podczas wykonania ruchów interpolowanych

za pomocą bloku funkcjonalnego MC_Interpolation_MDX.

Przerwanie Wywołany przez blok funkcjonalny MC_AxisStop_MDX ruch hamowania jest teraz

przerywany przez:

• blok funkcjonalny MC_Stop_MDX (Sygnał wejściowy Execute musi już na FALSE

zostać powrotnie ustawiony!)

• lub stan "Blokada regulatora"

• lub stan "Brak zatwierdzenia"

• lub stan "Bezpieczne zatrzymanie"

W przypadku wystąpienia jednego z tych stanów ruch hamowania osi silnika jest

kontynuowany z największą z możliwych sił hamowania.

Wejścia Blok funkcjonalny MC_AxisStop_MDX posiada następujące wejścia:

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

Wskazówka: 

Dopóki wejście Execute jest ustawione na TRUE, PLCopenState osi silnika pozostaje

w stanie Stopping. Tym samym zadanie ruchu dla następnego ruchu nie jest możliwe. 

Aby móc wyjść z funkcji PLCopenState Stopping, wejście Execute bloku funkcjonalnego

musi zostać ponownie ustawione przynajmniej w wywołaniu bloku funkcjonalnego

na FALSE.

Wejście Typ Znaczenie

Execute BOOL Wejście to służy do uruchamiania procesu hamowania osi silnika.
Gdy na wejściu tym wystąpi wzrost sygnału, blok funkcjonalny 
uruchamia proces hamowania osi silnika. 

Axis AXIS_REF Wejście to ustala, na której osi silnika wykonywane będą działania 
bloku funkcjonalnego.



Podręcznik – Biblioteka MPLCMotion_MDX 41

4
Katalog MDX_SingleAxis

Opis bloków funkcjonalnych

Wyjścia Blok funkcjonalny MC_AxisStop_MDX posiada następujące wyjścia:

Wyjście Typ Znaczenie

Done BOOL Wyjście to pokazuje, czy proces hamowania osi silnika został zakończony.
• TRUE: Proces hamowania osi silnika jest zakończony. Oś silnika jest 

unieruchomiona (regulacja położenia).
• FALSE: Proces hamowania osi silnika nie jest zakończony.

Active BOOL Wyjście to pokazuje, czy oś silnika obraca się.
• TRUE: Oś silnika obraca się.
• FALSE: Oś silnika nie obraca się.

Error BOOL Wyjście to pokazuje, czy w bloku funkcjonalnym wystąpił błąd.
• TRUE: W bloku funkcjonalnym wystąpił błąd.
• FALSE: W bloku funkcjonalnym nie wystąpił żaden błąd.

ErrorID DWORD Wyjście to pokazuje kod występującego błędu (→ str. 68).

Axis AXIS_REF Wyjście to pokazuje odniesienie osi.
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4.4.7 Blok funkcjonalny MC_Stop_MDX

Opis Blok funkcjonalny MC_Stop_MDX hamuje aktualny ruch obrotowy osi silnika za pomocą

ustawionej w falowniku funkcji liniowo-rosnącej.

Stosować blok funkcjonalny MC_Stop_MDX, aby wyhamować oś silnika z największym

z możliwych opóźnieniem.

Zastosowanie Blok funkcjonalny MC_Stop_MDX się stosować do wszystkich osi silnika z enkoderem.

Nie daje się on zastosować podczas wykonania ruchów interpolowanych za pomocą

bloku funkcjonalnego MC_Interpolation_MDX.

Przerwanie Zadanie bloku funkcjonalnego MC_Stop_MDX nie jest przerywane przez zadanie innych

bloków funkcjonalnych.

Wpływ Ruch hamowania jest przeprowadzany za pomocą ustawionej w parametrze P136

falownika funkcji liniowo-rosnącej hamowania.

Kreator uruchamiania wspomaga użytkownika podczas ustawiania tego parametru.

Wejścia Blok funkcjonalny MC_Stop_MDX posiada następujące wejścia:

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

Wskazówka: 

Dopóki wejście Execute jest ustawione na TRUE, PLCopenState osi silnika pozostaje

w stanie Stopping. Tym samym zadanie ruchu dla następnego ruchu nie jest możliwe. 

Aby móc wyjść z funkcji PLCopenState Stopping, wejście Execute bloku funkcjonalnego

musi zostać ponownie ustawione przynajmniej w wywołaniu bloku funkcjonalnego

na FALSE.

Wejście Typ Znaczenie

Execute BOOL Wejście to służy do uruchamiania procesu hamowania osi silnika.
Gdy na wejściu tym wystąpi wzrost sygnału, blok funkcjonalny 
uruchamia proces hamowania osi silnika. 

Axis AXIS_REF Wejście to ustala, na której osi silnika wykonywane będą działania 
bloku funkcjonalnego.
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Wyjścia Blok funkcjonalny MC_Stop_MDX posiada następujące wyjścia:

Wyjście Typ Znaczenie

Done BOOL Wyjście to pokazuje, czy proces hamowania osi silnika został 
zakończony.
• TRUE: Proces hamowania osi silnika jest zakończony. Oś silnika 

jest unieruchomiona (regulacja położenia).
• FALSE: Proces hamowania osi silnika nie jest zakończony.

Active BOOL Wyjście to pokazuje, czy oś silnika obraca się.
• TRUE: Oś silnika obraca się.
• FALSE: Oś silnika nie obraca się.

Error BOOL Wyjście to pokazuje, czy w bloku funkcjonalnym wystąpił błąd.
• TRUE: W bloku funkcjonalnym wystąpił błąd.
• FALSE: W bloku funkcjonalnym nie wystąpił żaden błąd.

ErrorID DWORD Wyjście to pokazuje kod występującego błędu (→ str. 68).

Axis AXIS_REF Wyjście to pokazuje odniesienie osi.
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4.5 Katalog MDX_SingleAxisSensorless

W katalogu MDX_SingleAxisSensorless zebrane są bloki funkcjonalne, które

umożliwiają wykonywanie poleceń ruchu dla osi silnika bez enkodera.

4.5.1 Blok funkcjonalny MC_MoveVelocitySensorless_MDX

Opis Blok funkcjonalny MC_MoveVelocitySensorless_MDX uruchamia ciągły ruch obrotowy

osi silnika bez enkodera. 

• Wejścia Velocity, Acceleration i Deceleration określają dynamiczny sposób działania

ruchu obrotowego.

• Falownik steruje prędkość osi silnika zadanej przez sygnał wejściowy Velocity

dopóty, dopóki nie zostanie przerwane zadanie bloku funkcjonalnego

MC_MoveVelocitySensorless_MDX (→ Paragraf "Ogólny sposób działania bloków

funkcjonalnych", str. 15).

Zastosowanie Blok funkcjonalny MC_MoveVelocitySensorless_MDX się stosować do wszystkich

osi silnika bez enkodera.

Warunek W celu wykonania bloku funkcjonalnego MC_MoveVelocitySensorless_MDX oś silnika

musi znajdować się w stanie PLCopenState (sygnał wyjściowy bloku funkcjonalnego

MC_ConnectAxis_MDX) stan unieruchomienia, ContinuousMotion lub Stopping.

Przerwanie Wywołane poprzez blok funkcjonalny MC_MoveVelocitySensorless_MDX sterowanie

prędkością obrotową przerywane jest blokiem funkcjonalnym

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

Wskazówka: 

Osie silnika bez enkodera dają się napędzać w stanie regulacji prędkością obrotową

tylko za pomocą prędkości przekraczających minimalną liczbę obrotów (parametr

napędu P301, jednak nie mniej niż 15 1/min). W przeciwieństwie do zastosowania bloku

funkcjonalnego MC_MoveVelocity_MDX blok funkcjonalny MC_MoveVelocitySensorless

w przypadku zadania liczby obrotów o wartości np. 0 wykonuje obrót osi silnika przy

minimalnej liczbie obrotów.

Wskazówka: 

Wzrost sygnału na wejściu bloku funkcjonalnego MC_Stop_MDX lub

MC_AxisStop_MDX nie prowadzi do przerwania zadania bloku funkcjonalnego

MC_MoveVelocitySensorless_MDX.
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Wejścia Blok funkcjonalny MC_MoveVelocitySensorless_MDX posiada następujące wejścia:

Wyjścia Blok funkcjonalny MC_MoveVelocitySensorless_MDX posiada następujące wyjścia:

Wejście Typ Znaczenie

Execute BOOL Wejście to uruchamia zadanie bloku funkcjonalnego.
Gdy na wejściu tym wystąpi wzrost sygnału, blok funkcjonalny uruchamia 
sterowanie prędkością obrotową. 

Velocity DINT Wejście to wyznacza wymaganą docelową prędkość obrotową ruchu obrotowego 
silnika. (Jednostka: 1/min, maksymalny zakres nastawczy: -6000 ... 6000) 

Acceleration DINT Wejście to ustala czas przyrostu liniowego przyspieszenia na prędkość obrotową 
podwyższoną o 3000 1/min. (wzrost energii kinetycznej w silniku).
(Jednostka: ms, maksymalny zakres nastawczy: 0 ... 2000000) 

Deceleration DINT Wejście to ustala czas przyrostu liniowego opóźnienia na prędkość obrotową 
zmniejszoną o 3000 1/min. (spadek energii kinetycznej w silniku).
(Jednostka: ms, maksymalny zakres nastawczy: 0 ... 2000000) 

Axis AXIS_REF Wejście to ustala, na której osi silnika wykonywane będą działania bloku 
funkcjonalnego.

Wyjście Typ Znaczenie

InVelocity BOOL Wyjście to pokazuje, czy oś silnika obraca się z wymaganą docelową 
prędkością obrotową.
• TRUE: Oś silnika obraca się z prędkością obrotową, która została ustalona 

przez wejście Velocity.
• FALSE: Następuje przyspieszenie osi silnika, aby uzyskać wymaganą 

docelową prędkość obrotową.

Active BOOL Wyjście to pokazuje, czy następuje przyspieszanie osi silnika, aby uzyskać 
wymaganą docelową prędkość obrotową.
• TRUE: Następuje przyspieszanie lub hamowanie osi silnika.
• FALSE: Nie następuje przyspieszanie ani hamowanie osi silnika.

Command 
Aborted

BOOL Wyjście to pokazuje, czy zadanie bloku funkcjonalnego zostało przerwane.
• TRUE: Zadanie bloku funkcjonalnego zostało przerwane.
• FALSE: Zadanie bloku funkcjonalnego nie zostało przerwane.

Error BOOL Wyjście to pokazuje, czy w bloku funkcjonalnym wystąpił błąd.
• TRUE: W bloku funkcjonalnym wystąpił błąd.
• FALSE: W bloku funkcjonalnym nie wystąpił żaden błąd.

ErrorID DWORD Wyjście to pokazuje kod występującego błędu (→ str. 68).

Axis AXIS_REF Wyjście to pokazuje odniesienie osi.
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4.5.2 Blok funkcjonalny MC_StopSensorless_MDX

Opis Blok funkcjonalny MC_StopSensorless_MDX hamuje aktualny ruch obrotowy osi silnika

za pomocą ustawionej w falowniku funkcji liniowo-rosnącej. 

Zastosowanie Blok funkcjonalny MC_StopSensorless_MDX się stosować do wszystkich osi silnika

bez enkodera.

Przerwanie Wywołany przez blok funkcjonalny MC_StopSensorless_MDX ruch hamowania jest

teraz przerywany przez:

• stan "Blokada regulatora"

• stan "Brak zatwierdzenia"

• stan "Bezpieczne zatrzymanie"

W przypadku wystąpienia jednego z tych stanów ruch hamowania osi silnika jest

kontynuowany z największą z możliwych sił hamowania.

Wpływ Ruch hamowania jest przeprowadzany za pomocą ustawionej w parametrze P136

falownika funkcji liniowo-rosnącej hamowania.

Kreator uruchamiania wspomaga użytkownika podczas ustawiania tych parametrów.

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

Wskazówka: 

Dopóki wejście Execute jest ustawione na TRUE, PLCopenState osi silnika pozostaje

w stanie Stopping. Tym samym zadanie ruchu dla następnego ruchu nie jest możliwe. 

Aby móc wyjść z funkcji PLCopenState Stopping, wejście Execute bloku funkcjonalnego

musi zostać ponownie ustawione przynajmniej w wywołaniu bloku funkcjonalnego

na FALSE.

Wskazówka: 

Osie silnika bez enkodera dają się napędzać w stanie regulacji prędkością obrotową

tylko za pomocą prędkości przekraczających minimalną liczbę obrotów (parametr

napędu P301, jednak nie mniej niż 15 1/min). W przeciwieństwie do zastosowania bloku

funkcjonalnego MC_AxisStop_MDX blok funkcjonalny MC_StopSensorless_MDX

na krótko przed unieruchomieniem osi silnika zamyka hamulec osi, aby oś silnika

była hamowana aż do momentu unieruchomienia. Ponadto falownik przechodzi do

stanu "Brak zatwierdzenia".
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Wejścia Blok funkcjonalny MC_StopSensorless_MDX posiada następujące wejścia:

Wyjścia Blok funkcjonalny MC_StopSensorless_MDX posiada następujące wyjścia:

Wskazówka: 

Gdy na wejściu Execute jakiegoś obiektu bloku funkcjonalnego

MC_MoveVelocitySensorless_MDX wystąpi wzrost sygnału, zadanie bloku

funkcjonalnego MC_StopSensorless_MDX jest przerywane, gdy wejście Execute bloku

funkcjonalnego MC_StopSensorless_MDX nie jest już ustawione na wartość TRUE.

To odchylenie od sposobu działania bloków funkcjonalnych MC_Stop_MDX

i MC_AxisStop_MDX dla osi silników z enkoderem ma następujący powód: 

W przypadku osi silników bez enkodera należy do hamowania do momentu

unieruchomienia stosować blok funkcjonalny MC_StopSensorless_MDX. W przypadku

osi silników z enkoderem można do tego zastosować także blok funkcjonalny

MC_MoveVelocity_MDX. 

W przypadku osi silników bez enkodera powinna jednak, tak jak ma to miejsce

w przypadku osi silników z enkoderami, istnieć możliwość płynnego przełączania

na prędkość obrotową 0 i na inne prędkości obrotowe podczas regulowanej zmiany

prędkości obrotowej.

Wejście Typ Znaczenie

Execute BOOL Wejście to służy do uruchamiania procesu hamowania osi silnika.
Gdy na wejściu tym wystąpi wzrost sygnału, blok funkcjonalny 
uruchamia proces hamowania osi silnika. 

Axis AXIS_REF Wejście to ustala, na której osi silnika wykonywane będą działania 
bloku funkcjonalnego.

Wyjście Typ Znaczenie

Done BOOL Wyjście to pokazuje, czy proces hamowania osi silnika został 
zakończony.
• TRUE: Proces hamowania osi silnika jest zakończony. Oś silnika 

jest unieruchomiona (Stan osi silnika: "Brak zezwolenia").
• FALSE: Proces hamowania osi silnika nie jest zakończony.

Active BOOL Wyjście to pokazuje, czy oś silnika obraca się.
• TRUE: Oś silnika obraca się.
• FALSE: Oś silnika nie obraca się.

Error BOOL Wyjście to pokazuje, czy w bloku funkcjonalnym wystąpił błąd.
• TRUE: W bloku funkcjonalnym wystąpił błąd.
• FALSE: W bloku funkcjonalnym nie wystąpił żaden błąd.

ErrorID DWORD Wyjście to pokazuje kod występującego błędu (→ str. 68).

Axis AXIS_REF Wyjście to pokazuje odniesienie osi.



4

48 Podręcznik – Biblioteka MPLCMotion_MDX

Katalog MDX_InverterParameters

Opis bloków funkcjonalnych

4.6 Katalog MDX_InverterParameters

W katalogu MDX_InverterParameters zebrane są bloki funkcjonalne, które

wymagane są do zapisu i odczytu parametrów falownika MOVIDRIVE®.

4.6.1 Blok funkcjonalny MC_ReadParameter_MDX

Opis Blok funkcjonalny MC_ReadParameter_MDX służy do wczytywania parametrów

(wskaźników) z falownika do sterownika MOVI-PLC®.

Zastosowanie Blok funkcjonalny MC_ReadParameter_MDX daje się stosować do wszystkich osi silnika.

Wejścia Blok funkcjonalny MC_ReadParameter_MDX posiada następujące wejścia:

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

Wejście Typ Znaczenie

Execute BOOL Wejście to służy do uruchamiania procesu wczytywania parametry.
Gdy na wejściu tym występuje wzrost sygnału, blok funkcjonalny 
uruchamia transmisje parametru z falownika do sterownika MOVI-PLC®. 

Index UINT Wejście to ustala, który parametr z falownika jest transmitowany do sterownika 
MOVI-PLC®. Powłoka programu MOVITOOLS®-MotionStudio wyświetla 
numer indeksowy parametru, gdy kursor zostanie przesunięty na odpowiednie 
pole parametru i wciśnięta zostanie kombinacja klawiszy CTRL + F1.

Axis AXIS_REF Wejście to ustala, na której osi silnika wykonywane będą działania bloku 
funkcjonalnego.
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Wyjścia Blok funkcjonalny MC_ReadParameter_MDX posiada następujące wyjścia:

Wyjście Typ Znaczenie

Done BOOL Wyjście to pokazuje, czy nastąpiła pomyślnie transmisja parametru.
• TRUE: Wartość parametru na wejściu Data jest aktualna.
• FALSE: Nie nastąpiła transmisja parametru.

Busy BOOL Wyjście to pokazuje, czy następuje akurat transmisja parametru.
• TRUE: Następuje akurat transmisja parametru.
• FALSE: Nie następuje akurat transmisja parametru.

Error BOOL Wyjście to pokazuje, czy w bloku funkcjonalnym wystąpił błąd.
• TRUE: Podczas transmisji parametru wystąpił błąd.
• FALSE: Nie wystąpił żaden błąd krytyczny.

ErrorID DWORD Wyjście to pokazuje kod występującego błędu (→ str. 68).

Data DINT Wyjście to zawiera wartość parametru poddaną transmisji.

Axis AXIS_REF Wyjście to pokazuje odniesienie osi.
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4.6.2 Blok funkcjonalny MC_WriteParameter_MDX

Opis Blok funkcjonalny MC_WriteParameter_MDX służy do transmisji parametrów

(wskaźników) ze sterownika MOVI-PLC® do falownika.

Zastosowanie Blok funkcjonalny MC_WriteParameter_MDX daje się stosować do wszystkich

osi silnika.

Wejścia Blok funkcjonalny MC_WriteParameter_MDX posiada następujące wejścia:

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

Uwaga: 

Zmiana niektórych parametrów, które wymagają do bezbłędnego sterowania

falowników za pomocą sterownika MOVI-PLC® określonych ustawień, może prowadzić

do nieprzewidzianych zakłóceń pracy urządzenia. Stosować zatem ten blok

funkcjonalny tylko w porozumieniu z firmą SEW-EURODRIVE lub w połączeniu

z dostateczną kontrolą wymaganej funkcjonalności przy odpowiedniej ochronie

człowieka i maszyny.

Wejście Typ Znaczenie

Execute BOOL Wejście to służy do uruchamiania transmisji parametru.
Gdy na wejściu tym występuje wzrost sygnału, blok funkcjonalny uruchamia 
transmisję parametru ze sterownika MOVI-PLC® do falownika. 

Index UINT Wejście to ustala, który parametr ze sterownika MOVI-PLC® jest transmitowany 
do falownika. Powłoka programu MOVITOOLS®-MotionStudio wyświetla numer 
indeksowy parametru, gdy kursor zostanie przesunięty na odpowiednie pole 
parametru i wciśnięta zostanie kombinacja klawiszy CTRL + F1.

Data DINT Wejście to zawiera wartość parametru poddanego transmisji.

NonVolatile BOOL Wejście to ustala, czy parametr ma zostać poddany pobieżnej transmisji.
• TRUE: Parametr nie jest transmitowany pobieżnie do falownika. 

Wartość parametru pozostaje zachowana po wyłączeniu i ponownym 
włączeniu falownika.

• FALSE: Parametr jest transmitowany pobieżnie do falownika. Parametr 
przy wyłączeniu i ponownym włączeniu falownika jest ustawiany na swoją 
pierwotną wartość.

Axis AXIS_REF Wejście to ustala, na której osi silnika wykonywane będą działania bloku 
funkcjonalnego.
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Wyjścia Blok funkcjonalny MC_WriteParameter_MDX posiada następujące wyjścia:

Wyjście Typ Znaczenie

Done BOOL Wyjście to pokazuje, czy nastąpiła pomyślnie transmisja parametru.
• TRUE: Parametr został poddany pomyślnie transmisji 

ze sterownika MOVI-PLC® do falownika.
• FALSE: Nie nastąpiła transmisja parametru.

Busy BOOL Wyjście to pokazuje, czy następuje akurat transmisja parametru.
• TRUE: Następuje akurat transmisja parametru.
• FALSE: Nie następuje akurat transmisja parametru.

Error BOOL Wyjście to pokazuje, czy w bloku funkcjonalnym wystąpił błąd.
• TRUE: Podczas transmisji parametru wystąpił błąd.
• FALSE: Nie wystąpił żaden błąd krytyczny.

ErrorID DWORD Wyjście to pokazuje kod występującego błędu (→ str. 68).

Axis AXIS_REF Wyjście to pokazuje odniesienie osi.
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4.6.3 Blok funkcjonalny MC_SetDynamics_MDX

Opis Blok funkcjonalny MC_SetDynamics_MDX służy do zmiany parametrów

dynamicznych podczas zadania bloku funkcjonalnego MC_MoveAbsolute_MDX lub

MC_MoveRelative_MDX. 

• Zadanie bloku funkcjonalnego MC_SetDynamics_MDX może zostać uruchomione

tylko wtedy, gdy napęd wykonuje zadanie bloków funkcjonalnych

MC_MoveAbsolute_MDX lub MC_MoveRelative_MDX. 

• Wejścia Velocity, Acceleration i Deceleration określają dynamiczny sposób działania

ruchu obrotowego.

Zastosowanie Blok funkcjonalny MC_SetDynamics_MDX daje się stosować do wszystkich osi silnika.

Wejścia Blok funkcjonalny MC_SetDynamics_MDX posiada następujące wejścia:

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

Wejście Typ Znaczenie

Execute BOOL Wejście to uruchamia zadanie bloku funkcjonalnego.
Gdy na wejściu tym wystąpi wzrost sygnału, blok funkcjonalny zmienia 
parametry dynamiczne ruchu obrotowego silnika zgodnie z wejściami 
Velocity, Acceleration i Deceleration. 

Velocity DINT Wejście to wyznacza nową wymaganą docelową prędkość obrotową 
ruchu obrotowego silnika. 
(Jednostka: 1/min, maksymalny zakres nastawczy -6000 ... 6000)

Acceleration DINT Wejście to ustala nowy czas przyrostu liniowego przyspieszenia 
na prędkość obrotową podwyższoną o 3000 1/min (wzrost energii 
kinetycznej w silniku).
(Jednostka: ms, maksymalny zakres nastawczy: 0 ... 2000000)

Deceleration DINT Wejście to ustala nowy czas przyrostu liniowego opóźnienia 
na prędkość obrotową zmniejszoną o 3000 1/min (spadek energii 
kinetycznej w silniku).
(Jednostka: ms, maksymalny zakres nastawczy: 0 ... 2000000). 

Axis AXIS_REF Wejście to ustala, na której osi silnika wykonywane będą działania 
bloku funkcjonalnego.
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Wyjścia Blok funkcjonalny MC_SetDynamics_MDX posiada następujące wyjścia:

Wyjście Typ Znaczenie

Done BOOL Wyjście to pokazuje, czy oś silnika obraca się przy nowych 
parametrach dynamicznych Velocity, Acceleration i Deceleration.
• TRUE: Oś silnika obraca się przy nowych parametrach 

dynamicznych.
• FALSE: Oś silnika obraca się przy dotychczasowych parametrach 

dynamicznych.

Active BOOL Wyjście to pokazuje, czy nowe parametry dynamiczne są transmitowane 
do falownika.
• TRUE: Nowe parametry dynamiczne transmitowane są do falownika.
• FALSE: Nie następuje transmisja żadnych parametrów 

dynamicznych do falownika.

Error BOOL Wyjście to pokazuje, czy w bloku funkcjonalnym wystąpił błąd.
• TRUE: W bloku funkcjonalnym wystąpił błąd.
• FALSE: W bloku funkcjonalnym nie wystąpił żaden błąd.

ErrorID DWORD Wyjście to pokazuje kod występującego błędu (→ str. 68).

Axis AXIS_REF Wyjście to pokazuje odniesienie osi.



4

54 Podręcznik – Biblioteka MPLCMotion_MDX

Katalog MDX_InverterParameters

Opis bloków funkcjonalnych

4.6.4 Blok funkcjonalny MC_SetLimiter_MDX

Opis Blok funkcjonalny MC_SetLimiter_MDX służy do transmisji jednego z następujących

parametrów ze sterownika MOVI-PLC® do falownika (P301 do P303 zestaw

parametrów 1):

• Minimalna prędkość obrotowa

• Maksymalna prędkość obrotowa

• Ograniczenie prądu

• Granica momentu obrotowego

Zastosowanie Blok funkcjonalny MC_SetLimiter_MDX daje się stosować do wszystkich osi silnika.

Wejścia Blok funkcjonalny MC_SetLimiter_MDX posiada następujące wejścia:

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

Wejście Typ Znaczenie

Execute BOOL Wejście to uruchamia zadanie bloku funkcjonalnego.
Gdy na wejściu tym występuje wzrost sygnału, blok funkcjonalny 
transmituje parametr, który ustalony jest przez wejście Select. 

Select DINT Wejście to ustala parametry, które blok funkcjonalny transmituje ze 
sterownika MOVI-PLC® do falownika. 
• P301_P302_SPEED_LIMIT: Blok funkcjonalny transmituje 

parametry Minimalna prędkość obrotowa i Maksymalna prędkość 
obrotowa. 
(Jednostka: 1/min, maksymalny zakres nastawczy 0 ... 6100)

• P303_CURRENT_LIMIT: Blok funkcjonalny transmituje parametr 
Ograniczenie prądu.
(Jednostka: % IN, maksymalny zakres nastawczy 0 ... 150 % 
(BGO 200 %))

• P304_TORQUE_LIMIT: Blok funkcjonalny transmituje parametr 
Granica momentu obrotowego.
(Jednostka: % IN, maksymalny zakres nastawczy 0 ... 150 
(BGO 200 %))

• P920_SW_LIMIT_SWITCH_CW: Blok funkcjonalny transmituje 
parametr Wyłącznik krańcowy W PRAWO.
(Jednostka: inkrementy, maksymalny zakres nastawczy 
-(231-1) ... (231-1))

• P921_SW_LIMIT_SWITCH_CCW: Blok funkcjonalny transmituje 
parametr Wyłącznik krańcowy W LEWO.
(Jednostka: inkrementy, maksymalny zakres nastawczy 
-(231-1) ... (231-1))

MaxLimit DINT Wejście to ustala wartość parametru poddanego transmisji.
Gdy wejście Select ustawione jest na P301_302_SPEED_LIMIT, 
wejście to ustala wartość dla parametru P302.
(Jednostka i maksymalny zakres regulacji → patrz wejście Select)

MinLimit DINT Wejście to jest stosowane wtedy, gdy wejście Select jest ustawione 
na P301_302_SPEED_LIMIT. W tym przypadku ustala ono wartość 
dla parametru P301.
(Jednostka: 1/min, maksymalny zakres nastawczy 0 ... 6100)

Axis AXIS_REF Wejście to ustala, na której osi silnika wykonywane będą działania 
bloku funkcjonalnego.
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Wyjścia Blok funkcjonalny MC_SetLimiter_MDX posiada następujące wyjścia:

Wyjście Typ Znaczenie

Done BOOL Wyjście to pokazuje, czy nastąpiła pomyślnie transmisja parametru.
• TRUE: Parametr został poddany pomyślnie transmisji 

ze sterownika MOVI-PLC® do falownika.
• FALSE: Nie nastąpiła transmisja parametru.

Busy BOOL Wyjście to pokazuje, czy następuje akurat transmisja parametru.
• TRUE: Następuje akurat transmisja parametru.
• FALSE: Nie następuje akurat transmisja parametru.

Error BOOL Wyjście to pokazuje, czy w bloku funkcjonalnym wystąpił błąd.
• TRUE: Podczas transmisji parametru wystąpił błąd.
• FALSE: Nie wystąpił żaden błąd krytyczny.

ErrorID DWORD Wyjście to pokazuje kod występującego błędu (→ str. 68).

Axis AXIS_REF Wyjście to pokazuje odniesienie osi.
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4.6.5 Blok funkcjonalny MC_SetJerk_MDX

Opis Blok funkcjonalny MC_SetJerk_MDX służy do aktywowania ograniczenia

przyspieszenia drugiego stopnia bloków funkcjonalnych pozycjonowania. Blok

funkcjonalny MC_SetJerk_MDX transmituje wartość czasu przyspieszenia drugiego

stopnia do falownika. 

Podczas wykonywania zadania przemieszczenia nie można dokonywać zmiany czasu

przyspieszenia drugiego stopnia. 

Zastosowanie Blok funkcjonalny MC_SetJerk_MDX się stosować do wszystkich osi silnika

z enkoderem.

Założenia W celu wykonania bloku funkcjonalnego MC_SetJerk_MDX oś silnika musi znajdować się

w stanie PLCopenState (sygnał wyjściowy bloku funkcjonalnego MC_ConnectAxis_MDX)

stan unieruchomienia. 

Wejścia Blok funkcjonalny MC_SetJerk_MDX posiada następujące wejścia:

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

Wejście Typ Znaczenie

Execute BOOL Wejście to służy do uruchamiania transmisji czasu przyspieszenia 
drugiego stopnia.
Gdy na wejściu tym występuje wzrost sygnału, blok funkcjonalny 
uruchamia transmisję czasu przyspieszenia drugiego stopnia 
ze sterownika MOVI-PLC® do falownika. 

JerkTime DINT Wejście to ustala czas przyspieszenia drugiego stopnia.
(Jednostka: ms, maksymalny zakres nastawczy: 0, 5 ... 2000)
Wskazówka:
Operacja pozycjonowania przedłuża się w stosunku do danej operacji 
pozycjonowania o wartość liniowego wzrostu funkcji czasu 
przyspieszenia drugiego stopnia.

Axis AXIS_REF Wejście to ustala, na której osi silnika wykonywane będą działania 
bloku funkcjonalnego.
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Wyjścia Blok funkcjonalny MC_SetJerk_MDX posiada następujące wyjścia:

Wyjście Typ Znaczenie

Done BOOL Wyjście to pokazuje, czy nastąpiła pomyślnie transmisja czasu 
przyspieszenia drugiego stopnia.
• TRUE: Czas przyspieszenia drugiego stopnia został poddany 

pomyślnie transmisji ze sterownika MOVI-PLC® do falownika.
• FALSE: Czas przyspieszenia drugiego stopnia nie został poddany 

transmisji.

Busy BOOL Wyjście to pokazuje, czy następuje pomyślnie transmisja czasu 
przyspieszenia drugiego stopnia.
• TRUE: Czas przyspieszenia drugiego stopnia jest aktualnie 

transmitowany.
• FALSE: Czas przyspieszenia drugiego stopnia nie jest aktualnie 

transmitowany.

Error BOOL Wyjście to pokazuje, czy w bloku funkcjonalnym wystąpił błąd.
• TRUE: Podczas transmisji czasu przyspieszenia drugiego stopnia 

wystąpił błąd.
• FALSE: Nie wystąpił żaden błąd krytyczny.

ErrorID DWORD Wyjście to pokazuje kod występującego błędu (→ str. 68).

Axis AXIS_REF Wyjście to pokazuje odniesienie osi.

Wskazówka: 

Blok funkcjonalny MC_SetJerk_MDX przełącza kształt funkcji liniowo-rosnącej

falownika z funkcji liniowej na funkcję z ograniczeniem wzrostu funkcji. Przy

wykonywaniu zadania przemieszczenia regulowanego prędkością obrotową falownik

używa automatycznie funkcji liniowej. Gdy falownik następnie wykonuje zadanie

pozycjonowania, stosuje on w tym celu automatycznie funkcję z ograniczeniem

przyspieszenia drugiego stopnia.

Gdy wejście JerkTime zostanie ustawione na 0, blok funkcjonalny MC_SetJerk_MDX

przestawia ponownie kształt funkcji liniowo-rosnącej na funkcję liniową.
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4.6.6 Blok funkcjonalny MC_SetHomeParameters_MDX

Opis Blok funkcjonalny MC_SetHomeParameters_MDX służy do ustawiania parametrów,

które wymagane są do przemieszczenia odniesienia osi silnika. Blok funkcjonalny

MC_SetHomeParameters_MDX dokonuje transmisji parametrów ze sterownika

MOVI-PLC® do falownika wymaganych do wykonania przemieszczenia odniesienia. 

Bliższe informacje dotyczące parametrów przemieszczenia odniesienia i rodzajów

przemieszczenia odniesienia zawarte są w pomocy online do programu

MOVITOOLS®-MotionStudio.

Zastosowanie Blok funkcjonalny MC_SetHomeParameters_MDX się stosować do wszystkich

osi silnika z enkoderem.

Wejścia Blok funkcjonalny MC_SetHomeParameters_MDX posiada następujące wejścia:

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

Wejście Typ Znaczenie

Execute BOOL Wejście to służy do uruchamiania transmisji parametrów.
Gdy na wejściu tym występuje wzrost sygnału, blok funkcjonalny 
uruchamia transmisję parametrów ze sterownika MOVI-PLC® do falownika. 

RefSpeed1 DINT Wejście to ustala prędkość obrotową odniesienia 1.

RefSpeed2 DINT Wejście to ustala prędkość obrotową odniesienia 2.

RefType DINT Wejście to ustala rodzaj przesunięcia odniesienia (0 ... 8). 

ZeroPulse BOOL Wejście to pokazuje, czy oś silnika podczas przesunięcia odniesienia 
jest referencjonowana na impuls zerowy.
• TRUE: Oś silnika podczas przesunięcia odniesienia jest 

referencjonowana na impuls zerowy.
• FALSE: Oś silnika podczas przesunięcia odniesienia nie jest 

referencjonowana na impuls zerowy.

Axis AXIS_REF Wejście to ustala, na której osi silnika wykonywane będą działania bloku 
funkcjonalnego.



Podręcznik – Biblioteka MPLCMotion_MDX 59

4
Katalog MDX_InverterParameters

Opis bloków funkcjonalnych

Wyjścia Blok funkcjonalny MC_SetHomeParameters_MDX posiada następujące wyjścia:

Wyjście Typ Znaczenie

Done BOOL Wyjście to pokazuje, czy nastąpiła pomyślnie transmisja wszystkich 
parametrów.
• TRUE: Wszystkie parametry zostały poddane pomyślnie 

transmisji ze sterownika MOVI-PLC® do falownika.
• FALSE: Nie nastąpiła transmisja parametrów.

Busy BOOL Wyjście to pokazuje, czy następuje pomyślnie transmisja parametrów.
• TRUE: Parametry są aktualnie transmitowane.
• FALSE: Parametry nie są aktualnie transmitowane.

Error BOOL Wyjście to pokazuje, czy w bloku funkcjonalnym wystąpił błąd.
• TRUE: Podczas transmisji parametrów wystąpił błąd.
• FALSE: Nie wystąpił żaden błąd krytyczny.

ErrorID DWORD Wyjście to pokazuje kod występującego błędu (→ str. 68).

Axis AXIS_REF Wyjście to pokazuje odniesienie osi.
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4.7 Katalog MDX_Supplements

4.7.1 Blok funkcjonalny MC_TouchProbe1_MDX

Opis Blok funkcjonalny MC_TouchProbe1_MDX steruje maksymalnie dwie procedury

przerwań TouchProbe. 

• Blok funkcjonalny odwzorowuje procedury przerwań w kodzie IPOS® podłączonego

falownika. Falownik inicjalizuje łącznie trzy acykliczne obiekty nadawcze

(słowo sterowania 2, pozycję TouchProbe1, pozycję TouchProbe2).

• Gdy sygnał wejściowy Enable bloku funkcjonalnego jest ustawiany na TRUE, blok

funkcjonalny instaluje obiekt odbiorczy. Gdy blok funkcjonalny wykrywa zdarzenie

TouchProbe, wczytuje on pozycje rzeczywiste z falownika.

TouchProbe- 

Routine

1. Wywołanie bloku funkcjonalnego

• Wywoływany jest blok funkcjonalny MC_TouchProbe1_MDX, przy czym sygnał

wejściowy Enable ustawiany jest na TRUE.

• Falownik inicjalizuje automatycznie stan IPOS® i uruchamia procedurę przerwań

TouchProbe.

(Zmiana zbocza sygnału i wybór TouchProbe)

2. Oczekiwanie na zdarzenie TouchProbe

• Blok funkcjonalny MC_TouchProbe1_MDX ustawia wyjście Enabled na TRUE.

3. Wystąpiło zdarzenie TouchProbe.

• Falownik melduje sterownik MOVI-PLC® o wystąpieniu zdarzenia TouchProbe.

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

• Blok funkcjonalny MC_TouchProbe1_MDX wczytuje pozycję TouchProbe

wybranego układu enkodera.

• Blok funkcjonalny MC_TouchProbe1_MDX zwiększa wartość wyjścia Counter

o jeden.

• Blok funkcjonalny MC_TouchProbe1_MDX ustawia wyjście EdgeDetected

na TRUE.

• Ponownie uruchamiana jest kontrola wejścia TouchProbe.

4. Analiza zdarzenia TouchProbe

• Blok funkcjonalny MC_TouchProbe1_MDX transmituje pozycje TouchProbe

na wyjścia TouchProbePos_X14 do TouchProbePos_X62.

• Blok funkcjonalny ustawia z powrotem wyjście EdgeDetected na FALSE.

• Blok funkcjonalny aktywuje procedurę przerwań TouchProbe.

Zastosowanie Blok funkcjonalny MC_TouchProbe1_MDX daje się stosować do wszystkich osi silnika.

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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Wejścia Blok funkcjonalny MC_TouchProbe1_MDX posiada następujące wejścia:

Wyjścia Blok funkcjonalny MC_TouchProbe1_MDX posiada następujące wyjścia:

Wejście Typ Znaczenie

Enable BOOL Wejście to służy do aktywacji bloku funkcjonalnego 
MC_TouchProbe1_MDX. Blok funkcjonalny jest wykonywany tylko 
wtedy, gdy wejście Enable ustawione jest na TRUE. Wartości innych 
wejść są wczytywane tylko wtedy, gdy na wejściu Enable występuje 
wzrost sygnału.

TouchProbe 
Source

MC_TP_ 
SOURCE
_MDX

Wejście to ustala układ enkodera. Ustawienie to odbywa 
się niezależnie od ustawienia w konfiguracji sterownika.
• X15: Enkoder silnika mierzy pozycję.
• X14: Zewnętrzny enkoder mierzy pozycję.
• SSI: Enkoder absolutny mierzy pozycję (DIP11B).

Edge MC_TP_ 
EDGE_MDX

Wejście to ustala analizę zboczy sygnału wejścia TouchProbe:
• EN: Oba zbocza sygnału
• EN_HI: Zbocze rosnące
• EN_LO: Zbocze malejące

PresetCounter DINT Wejście to ustala wartość inicjacyjną wyjścia Counter.

Axis AXIS_REF Wejście to ustala, na której osi silnika wykonywane będą działania 
bloku funkcjonalnego.

Wyjście Typ Znaczenie

EdgeDetected BOOL Wyjście to pokazuje, czy nastąpiło zdarzenie przerwania 
TouchProbe-Interrupt.
• TRUE: Zdarzenie TouchProbe odbyło się.
• FALSE: Wyjście to po każdym cyklu sterowania ustawiane jest 

na FALSE.

Enabled BOOL Wyjście to pokazuje, czy blok funkcjonalny jest aktywny.
• TRUE: Wejście Enable jest ustawione na TRUE.
• FALSE: Wejście Enable jest ustawione na FALSE.

Error BOOL Wyjście to pokazuje, czy w bloku funkcjonalnym wystąpił błąd.
• TRUE: W bloku funkcjonalnym wystąpił błąd.
• FALSE: W bloku funkcjonalnym nie wystąpił żaden błąd.

ErrorID DWORD Wyjście to pokazuje kod występującego błędu (→ str. 68).

TouchProbePos DINT Wyjście to pokazuje pozycję TouchProbe wybranego układu enkodera.

Counter DINT Wyjście to pokazuje liczbę zdarzeń przerwań TouchProbe.
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4.7.2 Blok funkcjonalny MC_TouchProbe2_MDX

Opis Blok funkcjonalny MC_TouchProbe2_MDX steruje maksymalnie dwie procedury

przerwań TouchProbe. 

• Blok funkcjonalny odwzorowuje procedury przerwań w kodzie IPOS® podłączonego

falownika. Falownik inicjalizuje łącznie trzy acykliczne obiekty nadawcze (słowo

sterowania 2, pozycję TouchProbe1, pozycję TouchProbe2).

• Gdy sygnał wejściowy Enable bloku funkcjonalnego jest ustawiany na TRUE, blok

funkcjonalny instaluje obiekt odbiorczy. Gdy blok funkcjonalny wykrywa zdarzenie

TouchProbe, wczytuje on pozycje rzeczywiste z falownika.

TouchProbe- 

Routine

1. Wywołanie bloku funkcjonalnego

• Wywoływany jest blok funkcjonalny MC_TouchProbe2_MDX, przy czym wartość

sygnału wejściowego Enable ustawiana jest na TRUE.

• Falownik inicjalizuje automatycznie stan IPOS® i uruchamia procedurę przerwań

TouchProbe.

(Zmiana zbocza sygnału i wybór TouchProbe)

2. Oczekiwanie na zdarzenie TouchProbe

• Blok funkcjonalny MC_TouchProbe2_MDX ustawia wyjście Enabled na TRUE.

3. Wystąpiło zdarzenie TouchProbe.

• Falownik informuje sterownik MOVI-PLC® o wystąpieniu zdarzenia TouchProbe.

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

• Blok funkcjonalny MC_TouchProbe2_MDX wczytuje pozycję TouchProbe

wybranego układu enkodera.

• Blok funkcjonalny MC_TouchProbe2_MDX zwiększa wartość wyjścia Counter

o jeden.

• Blok funkcjonalny MC_TouchProbe2_MDX ustawia wyjście EdgeDetected

na TRUE.

• Ponownie uruchamiana jest kontrola wejścia TouchProbe.

4. Analiza zdarzenia TouchProbe

• Blok funkcjonalny MC_TouchProbe2_MDX transmituje pozycje TouchProbe

na wyjścia TouchProbePos_X14 do TouchProbePos_X62.

• Blok funkcjonalny ustawia z powrotem wyjście EdgeDetected na FALSE.

• Blok funkcjonalny aktywuje procedurę przerwań TouchProbe.

Zastosowanie Blok funkcjonalny MC_TouchProbe2_MDX daje się stosować do wszystkich osi silnika.

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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Wejścia Blok funkcjonalny MC_TouchProbe2_MDX posiada następujące wejścia:

Wyjścia Blok funkcjonalny MC_TouchProbe2_MDX posiada następujące wyjścia:

Wejście Typ Znaczenie

Enable BOOL Wejście to służy do aktywacji bloku funkcjonalnego 
MC_TouchProbe2_MDX. Blok funkcjonalny jest wykonywany tylko 
wtedy, gdy wejście Enable ustawione jest na TRUE. Wartości innych 
wejść są wczytywane tylko wtedy, gdy na wejściu Enable występuje 
wzrost sygnału.

TouchProbe 
Source

MC_TP_ SOURCE
_MDX

Wejście to ustala układ enkodera. Ustawienie to odbywa 
się niezależnie od ustawienia w konfiguracji sterownika.
• X15: Enkoder silnika mierzy pozycję.
• X14: Zewnętrzny enkoder mierzy pozycję.
• SSI: Enkoder absolutny mierzy pozycję (DIP11B).

Edge MC_TP_ 
EDGE_MDX

Wejście to ustala analizę zboczy sygnału wejścia TouchProbe:
• EN: Oba zbocza sygnału
• EN_HI: Zbocze rosnące
• EN_LO: Zbocze malejące

PresetCounter DINT Wejście to ustala wartość inicjacyjną wyjścia Counter.

Axis AXIS_REF Wejście to ustala, na której osi silnika wykonywane będą działania 
bloku funkcjonalnego.

Wyjście Typ Znaczenie

EdgeDetected BOOL Wyjście to pokazuje, czy nastąpiło zdarzenie przerwania 
TouchProbe-Interrupt.
• TRUE: Zdarzenie TouchProbe odbyło się.
• FALSE: Wyjście to po każdym cyklu sterowania ustawiane jest 

na FALSE.

Enabled BOOL Wyjście to pokazuje, czy blok funkcjonalny jest aktywny.
• TRUE: Wejście Enable jest ustawione na TRUE.
• FALSE: Wejście Enable jest ustawione na FALSE.

Error BOOL Wyjście to pokazuje, czy w bloku funkcjonalnym wystąpił błąd.
• TRUE: W bloku funkcjonalnym wystąpił błąd.
• FALSE: W bloku funkcjonalnym nie wystąpił żaden błąd.

ErrorID DWORD Wyjście to pokazuje kod występującego błędu (→ str. 68).

TouchProbePos DINT Wyjście to pokazuje pozycję TouchProbe wybranego układu enkodera.

Counter DINT Wyjście to pokazuje liczbę zdarzeń przerwań TouchProbe.
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4.7.3 Blok funkcjonalny MC_ReadActualPosition_MDX

Opis Blok funkcjonalny MC_ReadActualPosition_MDX służy do wczytywania aktualnej

pozycji osi silnika, która rejestrowana jest przez zastosowany układ enkodera.

Zastosowany układ enkodera ustalany jest w konfiguracji sterownika w parametrach

modułowych falownika.

Zastosowanie Blok funkcjonalny MC_ReadActualPosition_MDX daje się stosować do wszystkich osi

silnika. W osiach silników bez enkodera nie może być stosowana wartość

transmitowanej pozycji rzeczywistej, gdy na wejściu X15 nie jest podłączony żaden

enkoder silnika i ustawiony jako enkoder w konfiguracji sterownika X15.

Wejścia Blok funkcjonalny MC_ReadActualPosition_MDX posiada następujące wejścia:

Wyjścia Blok funkcjonalny MC_ReadActualPosition_MDX posiada następujące wyjścia:

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

Wejście Typ Znaczenie

Enable BOOL Wejście to służy do aktywacji bloku funkcjonalnego. Blok funkcjonalny 
jest wykonywany tylko wtedy, gdy wejście to ustawione jest na TRUE. 

Axis AXIS_REF Wejście to ustala, na której osi silnika wykonywane będą działania 
bloku funkcjonalnego.

Wyjście Typ Znaczenie

Done BOOL Wyjście to pokazuje, czy nastąpiła pomyślnie transmisja pozycji osi 
silnika.
• TRUE: Wartość pozycji osi silnika wyjścia Pozycja jest aktywna.
• FALSE: Nie nastąpiła transmisja pozycji osi silnika.

Error BOOL Wyjście to pokazuje, czy w bloku funkcjonalnym wystąpił błąd.
• TRUE: Podczas transmisji pozycji osi silnika wystąpił błąd.
• FALSE: Nie wystąpił żaden błąd krytyczny.

ErrorID DWORD Wyjście to pokazuje kod występującego błędu (→ str. 68).

Pozycja DINT Wyjście to zawiera pozycję osi silnika poddaną transmisji.

Axis AXIS_REF Wyjście to pokazuje odniesienie osi.
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4.7.4 Blok funkcjonalny MC_ReadAxisError_MDX

Opis Blok funkcjonalny MC_ReadAxisError_MDX służy do wczytywania aktualnego kodu

błędu osi silnika z falownika do sterownika MOVI-PLC®.

Zastosowanie Blok funkcjonalny MC_ReadAxisError_MDX daje się stosować do wszystkich osi

silnika.

Wejścia Blok funkcjonalny MC_ReadAxisError_MDX posiada następujące wejścia:

Wyjścia Blok funkcjonalny MC_ReadAxisError_MDX posiada następujące wyjścia:

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

Wejście Typ Znaczenie

Enable BOOL Wejście to służy do aktywacji bloku funkcjonalnego. Blok funkcjonalny 
jest wykonywany tylko wtedy, gdy wejście to ustawione jest na TRUE. 

Axis AXIS_REF Wejście to ustala, na której osi silnika wykonywane będą działania 
bloku funkcjonalnego.

Wyjście Typ Znaczenie

Done BOOL Wyjście to pokazuje, czy nastąpiła pomyślnie transmisja kodu błędu.
• TRUE: Wartość kodu błędu wyjścia jest aktywna.
• FALSE: Nastąpiła transmisja kodu błędu.

Error BOOL Wyjście to pokazuje, czy w bloku funkcjonalnym wystąpił błąd.
• TRUE: Podczas transmisji kodu błędu wystąpił błąd.
• FALSE: Nie wystąpił żaden błąd krytyczny.

ErrorID DWORD Wyjście to pokazuje kod występującego błędu (→ str. 68).

AxisError BOOL Wyjście to pokazuje, czy falownik wykrył błąd.
• TRUE: Falownik nie wykrył błąd.
• FALSE: Nie wystąpił żaden błąd krytyczny.

AxisErrorCode WORD Wyjście to zawiera kod błędu poddany transmisji.

Axis AXIS_REF Wyjście to pokazuje odniesienie osi.
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4.7.5 Blok funkcjonalny MC_ReadStatus_MDX

Opis Blok funkcjonalny MC_ReadStatus_MDX służy do wczytywania stanu PLCopen osi

silnika z falownika do sterownika MOVI-PLC®.

Zastosowanie Blok funkcjonalny MC_ReadStatus_MDX daje się stosować do wszystkich osi silnika.

Wejścia Blok funkcjonalny MC_ReadStatus_MDX posiada następujące wejścia:

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

Wejście Typ Znaczenie

Enable BOOL Wejście to służy do aktywacji bloku funkcjonalnego. Blok funkcjonalny 
jest wykonywany tylko wtedy, gdy wejście to ustawione jest na TRUE. 

Axis AXIS_REF Wejście to ustala, na której osi silnika wykonywane będą działania 
bloku funkcjonalnego.
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Wyjścia Blok funkcjonalny MC_ReadStatus_MDX posiada następujące wyjścia:

Wyjście Typ Znaczenie

Done BOOL Wyjście to pokazuje, czy nastąpiła transmisja stanu PLCopen.
• TRUE: Nastąpiła transmisja stanu PLCopen.
• FALSE: Nie nastąpiła transmisja stanu PLCopen.

Error BOOL Wyjście to pokazuje, czy w bloku funkcjonalnym wystąpił błąd.
• TRUE: Podczas transmisji stanu PLCopen wystąpił błąd.
• FALSE: Nie wystąpił żaden błąd krytyczny.

ErrorID DWORD Wyjście to pokazuje kod występującego błędu (→ str. 68).

Errorstop BOOL Wyjście to pokazuje, czy stan PLCopen falownika ustawiony jest 
na Errorstop.
• TRUE: Stan PLCopen ustawiony jest na Errorstop.
• FALSE: Stan PLCopen nie jest ustawiony na Errorstop.

Stopping BOOL Wyjście to pokazuje, czy stan PLCopen falownika ustawiony jest 
na Stopping.
• TRUE: Stan PLCopen jest ustawiony na Stopping.
• FALSE: Stan PLCopen nie jest ustawiony na Stopping.

Unieruchomienie BOOL Wyjście to pokazuje, czy stan PLCopen ustawione jest na 
Unieruchomienie.
• TRUE: Stan PLCopen jest ustawiony Unieruchomienie.
• FALSE: Stan PLCopen nie jest ustawiony na Unieruchomienie.

Discrete Motion BOOL Wyjście to pokazuje, czy stan PLCopen falownika ustawiony jest 
na DiscreteMotion.
• TRUE: Stan PLCopen jest ustawiony na DiscreteMotion.
• FALSE: Stan PLCopen nie jest ustawiony na DiscreteMotion.

Continuous 
Motion

BOOL Wyjście to pokazuje, czy stan PLCopen falownika ustawiony jest 
na ContinuousMotion.
• TRUE: Stan PLCopen jest ustawiony na ContinuousMotion.
• FALSE: Stan PLCopen nie jest ustawiony na ContinuousMotion.

Synchronized 
Motion

BOOL Wyjście to pokazuje, czy stan PLCopen falownika ustawiony jest 
na SynchronizedMotion.
• TRUE: Stan PLCopen jest ustawiony na SynchronizedMotion.
• FALSE: Stan PLCopen nie jest ustawiony na SynchronizedMotion.

Homing BOOL Wyjście to pokazuje, czy stan PLCopen falownika ustawiony jest 
na Homing.
• TRUE: Stan PLCopen jest ustawiony na Homing.
• FALSE: Stan PLCopen nie jest ustawiony na Homing.

Interpolation BOOL Wyjście to pokazuje, czy stan PLCopen falownika ustawiony jest 
na Interpolation.
• TRUE: Stan PLCopen jest ustawiony na Interpolation.
• FALSE: Stan PLCopen nie jest ustawiony na Interpolation.

Axis AXIS_REF Wyjście to pokazuje odniesienie osi.
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4.8 Identyfikator błędu

Poniższa tabela pokazuje kod błędu, nazwę błędu i opis błędu, które mogą wystąpić

na wyjściu ErrorID bloków funkcjonalnych.

Kod

błędu

Oznaczenie

błędu

Opis

błędu

Ogólne kody błędu IEC

FA0001h E_IEC_GENERAL_MAX_NUMBER_OF_AXIS Przekroczona maksymalna liczba osi możliwych 
do dołączenia

FA0002h E_IEC_GENERAL_INTERNAL_ERROR Błąd przy inicjalizacji złącza MOVI-PLC®

FA0003h E_IEC_GENERAL_COM_NOT_READY Złącze COM nie jest gotowe

FA0004h E_IEC_GENERAL_INVALID_COM_NODE Złącze COM nie jest aktywne

FA0005h E_IEC_GENERAL_INVALID_COM_ADR Adres COM nie jest aktywny

FA0006h E_IEC_GENERAL_INVALID_TECHNOLOGIE_OPTION Do żądanej funkcji wymagany jest falownik MOVIDRIVE® 
w wersji technologicznej.

FA0070h E_IEC_PARAMETER_VALUE_OUT_OF_RANGE Wartość parametru znajduje się poza dopuszczalnym 
zakresem wartości.

FA0071h E_IEC_PARAMETER_INVALID_SELECTION Nieaktualny wybór wejścia na bloku funkcjonalnym

FA0072h E_IEC_PARAMETER_INVALID_SERVICE Usługa nieaktualna

Kody błędów MPLCMotion_MDX

FB0030h E_MDX_CONNECTAXIS_NO_INVERTER_CONNECTED Na szynie CAN nie został odnaleziony żaden falownik 
MOVIDRIVE® MDX. Sprawdź połączenie CAN! 

FB0031h E_MDX_CONNECTAXIS_CAN_ID_ERROR Wymagane ID CAN jest zajęte

FB0032h E_MDX_CONNECTAXIS_CYCLIC_COMMUNICATION Przerwana jest cykliczna komunikacja między 
sterownikiem MOVI-PLC® i falownikiem MOVIDRIVE®.

FB0033h E_MDX_CONNECTAXIS_IPOS_DOWNLOAD_ERROR Błąd podczas pobierania IPOS®

FB0034h E_MDX_CONNECTAXIS_WRONG_DEVICE_CONNECTED Podłączone błędne urządzenie. Sprawdź konfigurację 
sterownika!

FB0035h E_MDX_CONNECTAXIS_SIMULATION_NOT_AVAILABLE Dana funkcja nie może zostać wykonana w trybie symulacji.

FB0060h E_MDX_POWER_INVERTER_NOT_READY Falownik MOVIDRIVE® MDX znajduje się w funkcji "Tryb 
24-V" lub "Bezpieczne zatrzymanie". Włączenie nie jest 
możliwe!

FB0061h E_MDX_POWER_INVERTER_FAULT_STATE W falowniku MOVIDRIVE® MDX wystąpił błąd. Włączenie 
nie jest możliwe!

FB0070h E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_DATA_PROFIL Blok funkcjonalny Motion nie może zostać z wykonany 
z aktualnego stanu PLCopen.

FB0071h E_MDX_MOTIONBLOCK_LOG_ADR_NOT_INITIALIZED Wywołany został blok funkcjonalny Motion, zanim 
MC_ConnectAxis_MDX wygenerował adres logiczny 
(AXIS_REF).

FB0072h E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_LOG_ADR Blok funkcjonalny Motion został wywołany przy użyciu 
nieaktualnego adresu logicznego (AXIS_REF).

FB0073h E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_STATE Blok funkcjonalny Motion nie może zostać z wykonany 
z aktualnego stanu PLCopen.

FB0074h E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_OPERATING_MODE Blok funkcjonalny nie może zostać wykonany w trybie 
pracy falownika MOVIDRIVE® MDX.

FB0075h E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_INVERTER_STATUS Blok funkcjonalny nie może zostać wykonany 
w aktualnym stanie falownika MOVIDRIVE® MDX

FB0076h E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_VELOCITY Zadana wartość prędkości obrotowej leży poza zakresem 
wartości.

FB0090h E_MDX_PARAMCHANNEL_SEND_BUFFER_OVERFLOW Bufor kanału parametrów jest przepełniony.

FB0091h E_MDX_PARAMCHANNEL_WRITEPARAMETER_BUSY Dostęp do parametrów, podczas gdy kanał parametrów 
jest jeszcze zajęty

FB0092h E_MDX_PARAMCHANNEL_READPARAMETER_BUSY Dostęp do parametrów, podczas gdy kanał parametrów 
jest jeszcze zajęty
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Kody błędu MPLCUtilities

FC0001h E_WAGO_TIME_OUT_SBUS_INIT Zbyt długi czas inicjalizacji SBUS

FC0002h E_WAGO_TIME_OUT_WAGO_INIT Zbyt długi czas inicjalizacji modułu WAGO

FC0003h E_WAGO_NO_CONNECTION_DURING_INIT_SEQ Przerwanie połączenia modułu WAGO podczas inicjalizacji

FC0004h E_WAGO_WATCH_DOG_ERROR Błąd Watchdog. Komunikacja z modułem WAGO jest 
przerwana.

Kody błędów MPLCSystem (wyciąg)

CC0070h E_NO_MATCH_FOR_PARAMSET Dla danej osi brak wprowadzonych danych w konfiguracji 
sterownika.

F2000Ah E_MVLINK_CAN Błąd MOVILINK®.
Możliwa przyczyna: Wartość poza zakresem

F20002h E_MVLINK_RS485 Błąd MOVILINK®.
Możliwa przyczyna: Wartość poza zakresem

Kod

błędu

Oznaczenie

błędu

Opis

błędu
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5 Przykłady programowania

Rozdział niniejszy opisuje programowanie różnych zadań napędów przy zastosowaniu

opisanych w niniejszym podręczniku bloków funkcjonalnych na konkretnych

przykładach.

Poza tym rozdział ten wprowadza podstawowe informacje dotyczące obchodzenia się

z konfiguracją sterownika, programem do zarządzania bibliotekami oraz edytorem

[FUP-Editor] programu MOVITOOLS®-MotionStudio.

Bliższe informacje zawarte są w pomocy online do programu MOVITOOLS®-MotionStudio.

5.1 Założenia

Aby móc testować utworzone programy za pomocą jednej osi silnika, spełnione muszą

zostać następujące warunki:

• Sterownik MOVI-PLC® oraz falownik MOVIDRIVE® MDX60B/61B z podłączonym

silnikiem1) zainstalowane są zgodnie z instrukcjami w odpowiednich podręcznikach.

• Między wyprowadzeniem CAN-1 sterownika MOVI-PLC® i wyprowadzeniem CAN-1

falownika MOVIDRIVE® MDX60B/61B jest zainstalowane prawidłowo połączenie

magistrali systemowej zgodnie ze wskazówkami zawartymi w odpowiednich

podręcznikach2).

• Komputer Engineering-PC jest podłączony prawidłowo zgodnie ze wskazówkami

w odpowiednich podręcznikach do sterownika MOVI-PLC®. Interfejs komputera

Engineering-PC jest odpowiednio skonfigurowany.

• Uruchomienie falownika MOVIDRIVE® MDX60/B61B sterowania przez sterownik

MOVI-PLC® przeprowadzone zostało za pomocą kreatora uruchamiania

(→ Rozdział 3.3, str. 10).

1) Do pozycjonowania wymagany jest silnik z enkoderem.

2) Gdy sterownik MOVI-PLC® skomunikowany jest poprzez wtyczkę w ścianie tylnej z falownikiem,

połączenie magistrali systemowej poprzez wyprowadzenie CAN 1 nie jest wymagane. 

00

I



Podręcznik – Biblioteka MPLCMotion_MDX 71

5
Pozycjonowanie osi silnika

Przykłady programowania

5.2 Pozycjonowanie osi silnika

Opis zadań Gdy na wejściu cyfrowym podłączonego falownika MOVIDRIVE® MDX60B/61B

występuje wzrost sygnału napięcia DC-24-V, podłączona oś silnika powinna zostać

obrócona o dziesięć obrotów w prawo.

Obsługa napędu odbywa się kompletnie poprzez zastosowanie wejść cyfrowych.

Sterownik MOVI-PLC® dokonuje analizy wejść falownika i steruje pozycjonowaniem osi

silnika.

Zadania 

częściowe

Przykład programowania dzieli się na następujące zadania częściowe:

1. Tworzenie nowego projektu

2. Ustawianie konfiguracji sterownika 

3. Wstawianie wymaganych bibliotek

4. Programowanie komunikacji z osią silnika

5. Programowanie włączenia i wyłączenia falownika

6. Programowanie pozycjonowania osi silnika

7. Przeniesienie projektu do sterownika MOVI-PLC®

8. Testowanie programu
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Krok 1 Tworzenie nowego projektu

1. Włączyć komputer Engineering-PC i sterownik MOVI-PLC® 1).

2. Uruchomić edytor PLC programu MOVITOOLS®-MotionStudio zgodnie z instrukcją

w rozdziale "Uruchomienie MOVITOOLS®-MotionStudio" w podręczniku sterownika

MOVI-PLC®.

3. Utworzyć nowy projekt klikając [Plik] / [NOWY] (bądź [File] / [New]).

4. Wybrać w oknie dialogowym [Ustawienia docelowe] (bądź [Target Settings])

konfigurację swojego MOVI-PLC®, w tym przykładzie programowania

np. [MOVIPLC basic DHP11B] i kliknąć klawisz [OK].

5. Nie zmieniać dla tego przypadku w oknie dialogowym [Nowy blok] (lub [New POU])

nazwy bloku funkcjonalnego "PLC_PRG". Sterownik MOVI-PLC® wykonuje blok

o nazwie "PLC_PRG" po uruchomieniu programu (w operacji 8 niniejszego

przykładu) automatycznie.

6. W polu [Rodzaj bloku] (lub [Type of POU]) dokonać wyboru [Program]

(lub [Program]).

7. W polu [Język bloku] (lub [Language of the POU]) kliknąć opcję [FUP] (lub [FBD])

i potwierdzić wprowadzenie klikając [OK].

8. Zapisać projekt klikając [Plik] / [Zapisz] (lub [File] / [Save]) oraz wprowadzić żądaną

nazwę projektu. Powtarzać zapisywanie regularnie po kilku dokonanych zmianach

względnie po zakończeniu tworzenia programu.

1) Sterownik MOVI-PLC® odpowiednio do swej wersji musi być zasilany napięciem, lub falownik, do którego

jest podłączony sprzęt sterownika MOVI-PLC®, musi być włączony.

20030AXX
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Krok 2 Ustawianie konfiguracji sterownika

Aby móc wykorzystywać interfejsy sterownika MOVI-PLC® do podłączania peryferiów

oraz komunikacji z innymi urządzeniami takimi jak np. falowniki, moduły wejścia

i wyjścia i sterowniki nadrzędne, należy odpowiednio ustawić konfigurację sterownika.

1. Wybrać w tym celu okno [Źródła} (lub [Recources]) klikając odpowiednią

zakładkę [1].

2. Aktywować [Konfigurację sterownika] (lub [PLC Configuration]) podwójnym

kliknięciem myszy [2].

3. W menu [Dodatki] ustawić [Konfigurację standardową] (lub [Standard configuration])

i potwierdzić pojawiające się pytanie, czy chcemy odrzucić aktualną konfigurację

i zastąpić ją konfiguracją standardową, przyciskiem [Tak] [3].

4. Otworzyć drzewo konfiguracji klikając po kolei na symbol [+] przed nazwą

[MOVI-PLC basic DHP11B] i [Communication] [4].

5. Aktywować interfejs CAN-1 sterownika MOVI-PLC® klikając prawym przyciskiem

myszy element [Can 1 disabled] i w menu kontekstowym wybrać [Zamień element]

(lub [Replace element]) / [Can 1 enabled] [5].

6. Skonfigurować falownik MOVIDRIVE® MDX60B/61B na interfejsie CAN-1 klikając

prawym przyciskiem myszy element [Can 1 enabled] i w menu kontekstowym wybrać

[Dołącz element podrzędny] (lub [Append Subelement]) oraz [MOVIDRIVE MDX B].

20031AXX
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7. Zaznaczyć element [MOVIDRIVE MDX B] i wprowadzić w oknie [Parametry modułu]

(lub [Module parameters]) adres magistrali systemowej wybranej podczas

uruchomienia falownika [1].

8. W programie sterownika można użyć wejść i wyjść poprzez bezpośrednie podanie

adresu za pomocą składni "%I" / "%Q".

Prostsze jest jednak użycie następujących oznaczeń symbolicznych: Klikać po kolei

symbole [+] przed nazwą [MOVIDRIVE MDX B] i [Inputs]. Kliknąć odpowiednie pole

[AT] w drzewie konfiguracji i wprowadzić żądaną nazwę. W tym przykładzie są to dla

wejść cyfrowych falownika oznaczenie symboliczne [DI_MDX1] lub dla

poszczególnych wejść i wyjść oznaczenia symboliczne [Power_MDX1] oraz

[Move_MDX1] [2].

20032AXX
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Krok 3 Wstawianie bibliotek

Aby móc korzystać z bloków funkcjonalnych biblioteki MPLCMotion_MDX.lib, wstawić

bibliotekę [MPLCMotion_MDX.lib] zgodnie z poniższym opisem do już istniejących

bibliotek.

1. Aktywować [Program zarządzania bibliotekami] (lub [Library Manager]) podwójnym

kliknięciem myszy [1].

2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy w polu bibliotek i wybrać punkt menu

[Dodatkowa biblioteka] (lub [Additional Library]) [2].

3. Wybrać bibliotekę [MPLCMotion_MDX.lib] i kliknąć przycisk [Otwórz].

20033AXX
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Krok 4 Programowanie komunikacji z osią silnika

Do utworzenia i przeprowadzenia komunikacji między sterownikiem MOVI-PLC®

i falownikiem wstawić obiekt bloku funkcjonalnego MC_ConnectAxis_MDX

w następujący sposób.

1. Wybrać w tym celu okno [Bloki] (lub [POUs]) klikając odpowiednią zakładkę [1]. 

2. Otworzyć edytor bloku [PLC_PRG(PRG)] podwójnym kliknięciem myszy [2].

3. Wstawić nowy blok funkcjonalny klikając w pierwszej sieci najpierw kwadrat obok

znaku zapytania [???] i następnie klawisz [ ] [3].

4. Zaznaczyć tekst "AND" w nowo wstawionym bloku funkcjonalnym.

5. Nacisnąć przycisk <F2>. Program otwiera okno dialogowe [Manager pomocy]

(lub [Help Manager]). 

20034AXX
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6. Wybrać po lewej stronie okna dialogowego [Standardowe bloki funkcjonalne]

(lub [Standard Function Blocks]) [1].

7. Wybrać po prawej stronie okna dialogowego blok funkcjonalny

[MC_ConnectAxis_MDX (FB)] w katalogu [MDX_Main] biblioteki

[MPLCMotion_MDX]. Kliknąć na przycisk [OK] [2].

8. Kliknąć wstawiony blok funkcjonalny MC_ConnectAxis_MDX i następnie znak

zapytania "???" ponad blokiem funkcjonalnym [1]. 

9. Wprowadzić nazwę obiektu (np. "ConnectAxis_1") bloku funkcjonalnego [2]

i wcisnąć przycisk <ENTER>. Potwierdzić pojawiające się okno dialogowe

[Deklaracja zmiennych] (lub [Declare Variable]) klikając przycisk [OK].

10.Wprowadzić na wejściach bloku funkcjonalnego następujące wartość klikając na

znaki zapytania "???" po lewej stronie wejścia, wprowadzić wartość i wcisnąć

przycisk <ENTER>:

20037AXX

Enable TRUE

Node SBUS_NODE_1

SBUS_Address adres SBUS-1 ustawiony podczas uruchamiania falownika
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Krok 5 Programowanie włączenia i wyłączenia falownika

Wstawić blok funkcjonalny, który włącza lub wyłącza falownik MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

Włączenie jest możliwe tylko wtedy, gdy przedtem pomyślnie wykonany został blok

funkcjonalny MC_ConnectAxis_MDX dla tej osi. Poza tym falownik powinien być tylko

wtedy włączony, gdy do wejścia cyfrowego DI01 falownika podłączone jest napięcie

DC-24-V. Dlatego odpowiednie sygnały są wiązane ze sobą poprzez blok "AND".

1. Kliknąć w tym celu na linię wyjścia Done bloku funkcjonalnego

MC_ConnectAxis_MDX. 

2. Wstawić nowy blok funkcjonalny "AND" klikając przycisk < >.

3. Na drugim wejściu nowego bloku funkcjonalnego "AND" umieścić wartość wczytaną

na cyfrowym wejściu DI01 falownika wprowadzając nazwę symboliczną wybraną

w konfiguracji sterownika (w tym przykładzie "MDX1_DI.1" lub bezpośrednio

"Power_MDX1").

4. Wstawić blok funkcjonalny MC_Power_MDX klikając bezpośrednio po prawej stronie

obok bloku funkcjonalnego "AND" i następnie przycisk [ ]. Przekształcić nowo

wprowadzony blok funkcjonalny "AND" zgodnie ze sposobem postępowania

opisanym w kroku 4 w blok funkcjonalny MC_Power_MDX. Blokowi funkcjonalnemu

nadać np. nazwę obiektu "Power_1".

5. Na wejściu PowerOffMode wprowadzić stałą "CTRL_INHIBIT".

6. Na wejściu Axis wprowadzić odniesienie osi "ConnectAxis_1.Axis", która wydawana

jest przez obiekt bloku ConnectAxis_1. Kliknąć w tym celu pole "???" przed wejściem

Axis i wprowadzić "ConnectAxis_1.". Wybrać w oknie dialogowym wpis [Axis], który

pojawia się automatycznie po wprowadzeniu punktu. Zatwierdzić wprowadzenie

wciskając przycisk <ENTER>.

20038AXX
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Krok 6 Programowanie pozycjonowania osi silnika

Wstawić blok funkcjonalny MC_MoveRelative_MDX, który steruje względnym ruchem

pozycjonowania osi silnika. W tym przykładzie oś silnika przy każdym wzroście sygnału

napięcia DC-24-V na wejściu cyfrowym DI02 falownika powinna obrócić się o dziesięć

obrotów (=10 x 4096 inkrementów enkodera) w kierunku ruchu wskazówek zegara.

Podczas przesunięcia ciągłego oś silnika powinna obracać się z prędkością 1000 1/min.

1. Prawym przyciskiem myszy kliknąć wolną powierzchnię sieci [0001]

i w pojawiającym się menu kontekstowym wybrać [Sieć (potem)] (lub [Network

(after)].

2. Zgodnie z opisanym w kroku 4 sposobem postępowania wstawić w nowej sieci

[0002] blok funkcjonalny MC_MoveRelative_MDX i nadać mu nazwę obiektu

(np. "MoveRelative_1"). Blok funkcjonalny MC_MoveRelative_MDX znaleźć można

w katalogu [MDX_SingleAxis] biblioteki [MPLCMotion_MDX] pod [Standard

Function Blocks].

3. Na wejściach bloku funkcjonalnego wprowadzić następujące wartości:

4. Rozkaz przemieszczenia jest tylko wtedy wykonalny, gdy blok funkcjonalny

MC_Power_MDX został przedtem pomyślnie wykonany. Dlatego na wejściu Execute

bloku funkcjonalnego MC_MoveRelative_MDX umieścić zdarzenie powiązania

łańcuchowego "AND" między wyjściem Status bloku funkcjonalnego MC_Power_MDX

i wejściem cyfrowym, które przewidziane jest do uruchamiania ruchu.

Kliknąć w tym celu linię przed wejściem Execute. Wstawić nowy blok funkcjonalny

"AND" klikając przycisk [ ]. Zająć oba wejścia bloku funkcjonalnego "AND"

odpowiednio (patrz powyższy rysunek).

5. W celu przebudowania projektu wybrać punkt menu [Projekt] (lub [Project]) ./

[Przebuduj wszystko] (lub [Rebuild all]). W przypadku błędnego programowania

okno komunikatu pokazuje "0 Error(s), 0 Warnings(s)".

20039AXX

Dystans 40960

Velocity 1000

Acceleration 500

Deceleration 500

Axis ConnectAxis_1.Axis
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Krok 7 Przenoszenie projektu do sterownika MOVI-PLC® 

Kliknąć punkt menu [Online] / [Parametry komunikacji] (lub [Communication

Parameters]).

W pojawiającym się oknie komunikatów ustawić parametry komunikacji odpowiednio

do zastosowanego kanału komunikacji. Krok ten wymagany jest tylko jeden raz.

Kliknąć następnie punkt menu [Online] / [Zaloguj] (lub [Login]). 

Zatwierdzić w pojawiającym się oknie dialogowym pytanie, czy program ma zostać

załadowany, klikając [Tak].

Krok 8 Testowanie programu

W ostatnim kroku wykonać program włączając odpowiednio zastosowane miejsca

cyfrowe.

Włączyć falownik MOVIDRIVE® MDX60B/61B, gdy nie dokonano tego w kroku 1

dotyczącym włączania sterownika MOVI-PLC®.

Uruchomić sterownik MOVI-PLC®, klikając punkt menu [Online] / [Uruchom] (lub [Run]).

Włączyć falownik umieszczając po sobie na wejściu DI00 "/ Blokada regulatora"

i na wejściu DI01 (Enable bloku funkcjonalnego MC_Power_MDX) napięcie DC-24-V.

Uruchomić ruch pozycjonowania osi silnika umieszczając na wejściu DI02 falownika

napięcie DC-24-V.

Programowanie zostało przeprowadzone pomyślnie, gdy oś silnika obróci się o dziesięć

obrotów w kierunku dodatnim przy wzroście sygnału napięcia DC-24-V na wejściu DI02.

Dalsze szczegóły dotyczące sposobu działania sterownika MOVI-PLC® i podłączonego

do niego falownika MOVIDRIVE® w tym przykładzie zawarte są w następnym rozdziale

"Rejestracja ścieżki".

Uwaga:

W zależności od zajętości poszczególnych zacisków, stanu falownika i programu

sterującego, oś silnika może natychmiast poruszać się po uruchomieniu sterownika

MOVI-PLC®. Aby zapobiec uszkodzeniom, utrzymywać dostateczną odległość

od poruszających się części!
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Rejestracja 

ścieżki

Przy rosnącym zboczu sygnału Move_MDX1 na wejściu Execute bloku funkcjonalnego

MC_MoveRelative_MDX oś silnika zaczyna się poruszać do momentu osiągnięcia

pozycji docelowej [1]. Pokazuje to wyjście Active przy ustawieniu go na TRUE.

Po pomyślnym pozycjonowaniu blok funkcjonalny ustawia wyjście Active ponownie

na FALSE, a wyjście Done ustawia na TRUE [2]. W tym przykładzie wyjście Done

ustawione jest na TRUE tylko podczas jednego cyklu sterowania, ponieważ sygnał

wejściowy Execute został już z powrotem ustawiony na FALSE po zakończeniu

pozycjonowania.

W związku z następującym potem wzrostem sygnału na wejściu Execute oś silnika

uruchamia ponownie ruch pozycjonowania [3].

Następny wzrost sygnału na wejściu Execute następuje wprawdzie już przed

zakończeniem pozycjonowania. Kolejne pozycjonowanie, wychodząc od aktualnej

pozycji osi silnika w momencie ostatniego wzrostu sygnału na wejściu Execute, jest

płynnie dołączane [4]. Dzięki temu oś silnika nie jest wyhamowywana aż do momentu

unieruchomienia, lecz bezpośrednio przeprowadzana do następnego ruchu.

20087AXX
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Po zakończeniu pozycjonowania blok funkcjonalny ustawia wyjście Active ponownie na

FALSE. Sygnał wyjściowy Done pozostaje jednak w tym przypadku po zakończeniu

pozycjonowania ustawiony na TRUE, ponieważ sygnał wejściowy Execute nie został

jeszcze ustawiony z powrotem na FALSE [5].
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5.3 Regulacja prędkości obrotowej z enkoderem

Opis zadań Gdy na wejściu cyfrowym sterowanego falownika MOVIDRIVE® MDX60B/61B wystąpi

wzrost sygnału napięcia DC-24-V, podłączona oś silnika powinna uruchomić ruch

regulowany prędkością obrotową. Za pomocą dodatkowego wejścia cyfrowego powinna

istnieć możliwość przełączania prędkości obrotowej silnika pomiędzy dwoma

wartościami. Do uruchomienia ruchu hamowania za pomocą bloku funkcjonalnego

MC_Stop_MDX lub MC_AxisStop_MDX powinny być wykorzystane dwa wejścia.

Obsługa napędu odbywa się kompletnie poprzez zastosowanie wejść cyfrowych.

Sterownik MOVI-PLC® dokonuje analizy wejść falownika i steruje regulacją prędkości

obrotowej osi silnika.

Programowanie Kroki niezmienione

Zaprogramować kroki 1, 3-5 i 7 w postaci niezmienionej zgodnie z wyżej podanym

przykładem programowania "Pozycjonowania osi silnika".

Krok 2 Tworzenie konfiguracji sterownika

W konfiguracji sterownika przyporządkować poza identyfikatorami [Power_MDX1] oraz

[Move_MDX1] także identyfikatory

• [RapidSpeed_MDX1]

• [AxisStop_MDX1]

• [Stop_MDX1]

wejściom cyfrowym falownika MOVIDRIVE® MDX60B/61B zgodnie z rysunkiem [1].
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Krok 6 Programowanie regulacji prędkości obrotowej

1. Utworzyć pokazany na rysunku program zgodnie z opisanym w poprzednim

przykładzie programowania sposobem postępowania. 

2. W celu zaprogramowania przydziału wartości zmiennych Speed do zmiennych

Speed_old kliknąć po wstawieniu sieci [0004] najpierw kwadrat obok znaków

zapytania "???" i następnie klawisz [ ] [1]. 

Zastąpić znaki zapytania "???" nazwami zmiennych.
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Krok 8 Testowanie programu

Wykonać program włączając odpowiednio zastosowane miejsca cyfrowe.

Włączyć falownik MOVIDRIVE® MDX60B/61B, gdy nie dokonano tego w kroku 1

dotyczącym włączania sterownika MOVI-PLC®.

Uruchomić sterownik MOVI-PLC®, klikając punkt menu [Online] / [Uruchom] (lub [Run]).

Włączyć falownik umieszczając po sobie na wejściu DI00 "/ Blokada regulatora"

i na wejściu DI01 (Enable bloku funkcjonalnego MC_Power_MDX) napięcie DC-24-V.

Uruchomić regulację prędkości obrotowej osi silnika umieszczając na wejściu DI02

falownika napięcie DC-24-V.

Programowanie zostało przeprowadzone pomyślnie, gdy 

• oś silnika rozpoczyna obracać się przy wzroście sygnału napięcia DC-24-V

na wejściu DI02,

• prędkość obrotowa osi silnika przełącza się wskutek zmiany napięcia z 0 V

na DC-24-V na wejściu DI03 między 500 1/min a 1000 1/min oraz

• hamowany jest ruch osi silnika poprzez założenie napięcia DC-24-V na wejście DI04

lub DI05.

Dalsze szczegóły dotyczące sposobu działania sterownika MOVI-PLC® i podłączonego

do niego falownika MOVIDRIVE® w tym przykładzie zawarte są w następnym rozdziale

"Rejestracja ścieżki".

Uwaga:

W zależności od zajętości poszczególnych zacisków, stanu falownika i programu

sterującego, oś silnika może natychmiast poruszać się po uruchomieniu sterownika

MOVI-PLC®. Aby zapobiec uszkodzeniom, utrzymywać dostateczną odległość

od poruszających się części!
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Rejestracja 

ścieżki

Przy wzroście sygnału na wejściu Execute bloku funkcjonalnego

MC_MoveVelocity_MDX oś silnika uruchamia regulację prędkości obrotowej [1]. Blok

funkcjonalny ustawia wyjście Active tylko na tak długo na TRUE, aż zostanie osiągnięta

żądana prędkość obrotowa. W momencie osiągnięcia żądanej prędkości obrotowej

wyjście Active jest ustawiane z powrotem na FALSE i wyjście InVelocity

(nie przedstawione na wykresie czasowym) ustawiane jest na TRUE.

W związku ze wzrostem sygnału na wejściu Execute bloku funkcjonalnego

MC_AxisStop_MDX oś silnika wykonuje ruch hamowania z przyspieszeniem

hamowania określonym na wejściu Deceleration bloku funkcjonalnego

MC_MoveVelocity_MDX [2]. Przerwanie właśnie dokonywanej regulacji prędkości

obrotowej pokazuje blok funkcjonalny MC_MoveVelocity_MDX ustawiając przy tym

wyjście CommandAborted na TRUE.

Podczas gdy wejście Execute bloku funkcjonalnego MC_AxisStop_MDX jest jeszcze

ustawione na TRUE, następuje ponowny wzrost sygnału na bloku funkcjonalnym

MC_MoveVelocity_MDX. Chociaż ruch hamowania był już zakończony, oś silnika

nie zaczyna się poruszać. W celu wykonania ponownego ruchu należy najpierw wyjść

ze stanu "Stopping" ustawiając wejście Execute bloku funkcjonalnego
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MC_AxisStop_MDX z powrotem na FALSE. Jak tylko warunek ten zostanie spełniony,

oś silnika przy wzroście sygnału na wejściu Execute bloku funkcjonalnego

MC_MoveVelocity_MDX ponownie uruchamia ruch z regulacją prędkości obrotowej [4]. 

Przy następnym zboczu sygnału na wejściu Execute bloku funkcjonalnego

MC_AxisStop_MDX ponownie uruchamiany jest ruch hamowania [5]. W tym przypadku

blok funkcjonalny MC_MoveVelocity_MDX nie ustawia wyjścia CommandAborted

na TRUE, ponieważ wejście Execute zostało już wcześniej ustawione na FALSE.

Przy przełączaniu sygnału RapidSpeed_MDX1 z TRUE na FALSE wejście Execute

bloku funkcjonalnego MC_MoveVelocity_MDX ustawiane jest z powrotem

na FALSE [6]. Ponowne ustawienie powodowane jest przez blok porównawczy [EQ]

w programie sterownika podczas jednego cyklu sterownika. Wzrost sygnału

w następującym cyklu sterownika aktywuje regulację prędkości obrotowej z nową,

mniejszą żądaną prędkością obrotową. Odpowiednio oś silnika po przełączeniu sygnału

RapidSpeed_MDX1 na TRUE obraca się ponownie z większą z obu żądanych

prędkości obrotowych [7].

Ruch hamowania uruchomiony poprzez wzrost sygnału na wejściu Execute bloku

funkcjonalnego MC_AxisStop_MDX może zostać przerwany przez wzrost sygnału na

wejściu Execute bloku funkcjonalnego MC_Stop_MDX. Wskutek tego ruch hamowania

wykonywany będzie za pomocą rosnącej funkcji hamowania ustawionej w parametrach

falownika [8].
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5.4 Praca impulsowa osi silnika bez enkodera

Opis zadań W tym przykładzie programowania ma być realizowana praca impulsowa z dwoma

prędkościami osi silnika. 

W tym celu stosowane są dwa wejścia cyfrowe sterowanego falownika MOVIDRIVE®

MDX60B/61B dla sygnałów Tippen Plus lub Tippen Minus. Gdy napięcie DC-24-V

podłączone jest dokładnie do jednego z obu wejść cyfrowych, oś silnika powinna

obracać się w trybie pracy impulsowej. W przeciwnym razie napęd musi być hamowany.

Za pomocą dodatkowego wejścia cyfrowego powinna istnieć możliwość przełączania

prędkości obrotowej silnika pomiędzy dwoma wartościami.

Obsługa napędu odbywa się kompletnie poprzez zastosowanie wejść cyfrowych.

Sterownik MOVI-PLC® dokonuje analizy wejść falownika i steruje regulacją prędkości

obrotowej osi silnika.

Programowanie Kroki niezmienione

Zaprogramować kroki 1, 3, 4 i 7 w postaci niezmienionej zgodnie z wyżej podanymi

przykładami programowania "Pozycjonowanie osi silnika" oraz "Regulacja prędkości

obrotowej osi silnika z enkoderem".

Krok 2 Tworzenie konfiguracji sterownika

Przyporządkować w konfiguracji sterownika identyfikatory 

• [JogPlus_MDX1]

• [JogMinus_MDX1]

• [RapidSpeed_MDX1]

wejściom cyfrowym falownika MOVIDRIVE® MDX60B/61B zgodnie z rysunkiem [1].

Wskazówka: 

Kroku 5 nie można programować, ponieważ blok funkcjonalny MC_Power_MDX nie jest

stosowany dla osi silników bez enkodera.
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Krok 6 Programowanie pracy impulsowej

Utworzyć pokazany na rysunku program zgodnie z opisanym w poprzednich

przykładach programowania sposobem postępowania. 
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Krok 8 Testowanie programu

Wykonać program włączając odpowiednio zastosowane miejsca cyfrowe.

Włączyć falownik MOVIDRIVE® MDX60B/61B, gdy nie dokonano tego w kroku 1

dotyczącym włączania sterownika MOVI-PLC®.

Uruchomić sterownik MOVI-PLC®, klikając punkt menu [Online] / [Uruchom] (lub [Run]).

Dezaktywować blokadę regulatora przykładając na wejściu DI00 "/ Blokada regulatora"

napięcie DC-24-V.

Uruchomić tryb pracy impulsowej przykładając dokładnie na jednym z obu wejść DI01

lub DI02 falownika napięcie DC-24-V.

Programowanie zostało przeprowadzone pomyślnie, gdy 

• oś silnika przy przyłożonym napięciu DC-24-V na wejściu DI01 lub DI02 obraca się

w dodatnim (w prawo) lub w ujemnym kierunku (w lewo),

• wartość bezwzględna prędkości obrotowej silnika przełącza się wskutek zmiany

napięcia z 0 V na DC-24-V na wejściu DI03 między 500 1/min a 1000 1/min oraz

• ruch osi silnika jest hamowany na skutek przyłożenia napięcia DC-24-V na obu

wejściach DI01 oraz DI02 lub na skutek usunięcia napięcia z obu wejść.

Dalsze szczegóły dotyczące sposobu działania sterownika MOVI-PLC® i podłączonego

do niego falownika MOVIDRIVE® w tym przykładzie zawarte są w następnym rozdziale

"Rejestracja ścieżki".

Uwaga:

W zależności od zajętości poszczególnych zacisków, stanu falownika i programu

sterującego, oś silnika może natychmiast poruszać się po uruchomieniu sterownika

MOVI-PLC®. Aby zapobiec uszkodzeniom, utrzymywać dostateczną odległość

od poruszających się części!
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Rejestracja 

ścieżki

Przy wzrastającym zboczu sygnału JogPlus_MDX1 oś silnika uruchamia regulację

prędkości obrotowej z prędkością wyznaczoną przez sygnał RapidSpeed_MDX1 [1].

Przy zmianie sygnału RapidSpeed_MDX1 z FALSE na TRUE oś silnika zwiększa

prędkość na wartość większą z obu zadanych wartości [3].

Gdy oba sygnały JogPlus_MDX1 oraz JogMinus_MDX1 zostaną równocześnie

ustawione na TRUE, powiązanie XOR w połączeniu z negacją w programie sterownika

prowadzi wzrostu sygnału na wejściu Execute bloku funkcjonalnego

MC_StopSensorless_MDX. Uruchamiany jest ruch hamowania [5].

W osiach bez enkodera istnieje możliwość przerwania wywołanego ruchu hamowania

wzrostem sygnału na wejściu Execute bloku funkcjonalnego

MC_StopSensorless_MDX. Przerwanie to następuje wskutek żądania ruchu

regulowanego prędkością obrotową wywołanego wzrostem sygnału na wejściu Execute

bloku funkcjonalnego MC_MoveVelocitySensorless_MDX. [6]. W tym przykładzie

wymagany wzrost sygnału generowany jest przez powiązanie łańcuchowe XOR

w sieci [0005], dopóki sygnał JogPlus_MDX1 nie zmieni się z TRUE na FALSE.
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Przy ponownej zmianie sygnału RapidSpeed_MDX1 z TRUE na FALSE oś silnika

hamowana jest do mniejszej z obu zadanych prędkości obrotowych [8].

Ponowne ustawienie obu sygnałów JogPlus_MDX1 oraz JogMinus_MDX1 na FALSE

prowadzi podobnie jako wcześniej opisane równoczesne ustawienie sygnałów na TRUE

do uruchomienia ruchu hamowania [10].
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