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Důležitá upozornění

Příručka

1 Důležitá upozornění

Dokumentace • Pečlivě si pročtěte tuto příručku, než začnete instalovat a spouštět pohonové měniče
řízené systémem MOVI-PLC®.

• Tato příručka předpokládá, že uživatel zná a má k dispozici dokumentaci k měničům
MOVIDRIVE®, zejména systémovou příručku MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

• Křížové odkazy jsou v této příručce označeny značkou "→". Např. označení
(→ kap. X.X) tak znamená, že v kapitole X.X této příručky naleznete doplňující
informace.

• Respektování dokumentace je předpokladem pro bezporuchový provoz a pro
případné uplatňování nároků vyplývajících ze záruky.

Systémy sběrnic Všeobecné bezpečnostní pokyny k systémům sběrnic:

Máte k dispozici komunikační systém, který do značné míry umožňuje přizpůsobit
pohonový měnič MOVIDRIVE® potřebám konkrétního zařízení. Jako u všech systémů
sběrnic existuje i zde riziko provedení změny parametrů, která z vnějšku (vzhledem
k měniči) není zřejmá, a která může změnit chování měniče. To může vést
k neočekávanému (a nekontrolovanému) chování systému.

Bezpečnostní 

upozornění 

a varování

Dodržujte bezpodmínečně zde uvedená bezpečností upozornění a varování!

• Tato příručka nenahrazuje podrobný návod k obsluze!

• Řízení MOVI-PLC® a řízené pohony smí instalovat a uvádět do provozu pouze
odborný personál s kvalifikací v oboru elektrotechniky při dodržení platných
předpisů pro prevenci úrazů, pokynů v příručce k řízení MOVI-PLC® a návodu
k obsluze pro MOVIDRIVE® MDX60B/61B!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Možné následky: Smrt nebo těžká poranění.

Hrozící nebezpečí. 
Možné následky: Smrt nebo těžká poranění.

Nebezpečí poranění.
Možné následky: Lehká nebo drobná poranění.

Riziko poškození.
Možné následky: Poškození přístroje a okolí.

Uživatelské tipy a užitečné informace.
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2Úvod

2 Úvod
Obsah této příručky Tato uživatelská příručka popisuje funkční prvky knihovny MPLCMotion_MDX a jejich

použití.

Popis MOVI-PLC® je řízení s programovatelnou pamětí podle normy IEC 61131-3.
Řízení MOVI-PLC® používá např. řídicí karta DHP11B.

Řízení typu MOVI-PLC® je možné použít např. jako řídicí jednotku strojního modulu.
MOVI-PLC® pak řídí všechny pohony v rámci strojního modulu a uvolňuje tak kapacitu
nadřazeného řízení (např. řízení PLC stroje nebo zařízení). Ve spojení s obslužným
terminálem DOP řízení MOVI-PLC® rovněž přebírá celkové řízení kompletních strojů.

Knihovna MPLCMotion_MDX řízení MOVI-PLC®, která je popsána v této příručce,
umožňuje jednoduché a centrální programování osových pohybů připojených
MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

Funkce Knihovna MPLCMotion_MDX zpřístupňuje pro každý připojený pohon MOVIDRIVE®

MDX60B/61B následující funkce:

• funkce pro správu

• provoz měniče (zadávání otáček) 

• referenční chod

• polohování

• atd.

Tyto funkce jsou vykonávány decentrálně v pohonových měničích. Knihovna
MPLCMotion_MDX zajišt’uje rychlou komunikaci s pohonovými měniči. Umožňuje snadné
centrální programování motorem řízených pohybů os pomocí řízení MOVI-PLC®.

Doplňující 

literatura

Pro snadné a efektivní využití knihovny MPLCMotion_MDX byste si měli kromě této
příručky vyžádat další doplňující příručky:

• Příručka pro programování MOVI-PLC® 

• Příručka ke knihovně MPLCInterface pro MOVI-PLC®

• Příručka MOVIDRIVE® MDX61B, řídicí karta MOVI-PLC® DHP11B

• Systémová příručka MOVIDRIVE® MDX60B/61B

Při všech pracích na systémech pohonů respektujte návody a bezpečnostní pokyny
uvedené v těchto příručkách.
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Oblasti použití

Úvod

2.1 Oblasti použití

Knihovna MPLCMotion_MDX.lib je vhodná pro všechny oblasti použití, u kterých
řízení MOVI-PLC® centrálně řídí jeden nebo více pohonových měničů.

Příklady použití Typickými příklady použití knihovny MPLCMotion_MDX.lib jsou:

• strojní moduly

• malé stroje

• moduly zařízení

• regálová obslužná zařízení

• zvedací stanice

Vlastnosti Knihovna MPLCMotion_MDX.lib se vyznačuje následujícími charakteristikami:

• Řízení MOVI-PLC® může pomocí knihovny MPLCMotion_MDX.lib řídit až 12 pohonů.

• Uživatel se nemusí zabývat komunikačními rozhraními, obsluhuje řízení
MOVI-PLC® výhradně prostřednictvím příkazů pro pohyby a správu. Nepotřebuje tak
žádné znalosti ohledně komunikace se systémovou sběrnicí, stačí pouze základní
znalosti parametrizace pohonových měničů (např. při uvedení do provozu a při
nastavení adresy systémové sběrnice).

• Systémová sběrnice umožňuje rychlou komunikaci mezi řízením MOVI-PLC®

a pohonovými měniči.

• Knihovna MPLCMotion_MDX.lib je vybavena řadou funkcí. Uživateli dává
možnost rychle a flexibilně programovat vlastní aplikace.

• Díky příkazům podle standardu PLCopen potřebuje uživatel pouze krátký čas
na zapracování.

2.2 Přehled knihovny MPLCMotion_MDX

Potřebné 

knihovny

Pro programování řízení MOVI-PLC® ve spojení s pohonovými měniči MOVIDRIVE®

MDX60B/61B jsou zapotřebí následující knihovny:

• MPLCDatatypes

• MPLCIntern

• MPLCSystem_ErrorHandling_Intern

• MPLCSystem_ConfigLibDataEx_Intern

• MPLCInterface_CAN

Tyto knihovny se automaticky nainstalují přidáním knihovny MPLCMotion_MDX
v PLC editoru programu MOVITOOLS®-MotionStudio.
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Přehled knihovny MPLCMotion_MDX

Úvod

Knihovna MPLCMotion_MDX má následující funkční moduly, které jsou podle funkcí
rozčleněny do několika adresářů:

MDX_Main adresář MDX_Main:

– MC_ConnectAxis_MDX
– MC_Power_MDX
– MC_Reset_MDX

MDX_SingleAxis adresář MDX_SingleAxis:

– MC_Home_MDX
– MC_AxisStop_MDX
– MC_Stop_MDX

• Funkční modul Continuous Motion:

– MC_MoveVelocity_MDX

• Funkční moduly Discrete Motion:

– MC_MoveAbsolute_MDX
– MC_MoveAbsoluteModulo_MDX
– MC_MoveRelative_MDX

MDX_SingleAxis

Sensorless

adresář MDX_SingleAxisSensorless:

– MC_StopSensorless_MDX

• Funkční modul Continuous Motion:

– MC_MoveVelocitySensorless_MDX

MDX_InverterPar

ameters

adresář MDX_InverterParameters:

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

MDX_Supple- 

ments

adresář MDX_Supplements:

– MC_TouchProbe1_MDX
– MC_TouchProbe2_MDX
– MC_ReadActualPosition_MDX
– MC_ReadAxisError_MDX
– MC_ReadStatus_MDX

Upozornění: 

Knihovna MPLCMotion_MDX.lib může být používána současně se všemi ostatními
knihovnami pro řízení MOVI-PLC®.

Bezporuchový provoz je však zaručen pouze tehdy, pokud jsou všechny měniče řízené
pomocí funkčních modulů knihovny MPLCMotion_MDX.lib, provozovány na jedné
nebo několika systémových sběrnicích CAN-Bus, na kterých nejsou připojeny žádné
další objekty CAN (např. vstupní a výstupní moduly).
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Přehled dalších knihoven pro řízení MOVI-PLC®

Úvod

2.3 Přehled dalších knihoven pro řízení MOVI-PLC®

Kromě knihovny MPLCMotion_MDX je možné v PLC editoru programu
MOVITOOLS®-MotionStudio nainstalovat řadu dalších knihoven pro optimalizaci řízení
pohonových a frekvenčních měničů SEW a dalších periferních zařízení.

Následující přehled znázorňuje základní knihovnu pro ovládání přístrojů, které jsou
připojeny k řízení MOVI-PLC®. Kromě těchto knihoven jsou podle daného typu měniče
k dispozici další speciální knihovny pro určité aplikace např. pro manipulaci, kotoučové
vačky, synchronní chod, navíjecí aplikace apod.

MPLCProcessdata

MOVI-PLC® je 
možné využít jako 
běžné řízení 

• řízení všech 
měničů SEW 
přes data 
procesu

• pro využití profilů 
procesních dat, 
aplikačních 
modulů, nebo 
vlastních 
programů IPOS®

MPLCMotion_MDX

MOVI-PLC® jako 
Motion Controller 
pro MOVIDRIVE® B

• příkazy pro 
pohyb v jedné 
ose

• využití rozhraní 
přístroje 
MOVIDRIVE® B

MPLCMotion_MC07

MOVI-PLC® jako 
Motion Controller 
pro MOVITRAC® 07

• příkazy pro otáčky
• využití rozhraní 

přístroje 
MOVITRAC® 07

MPLCMotion_MX

MOVI-PLC® jako 
Motion Controller 
pro přístroj 
MOVIAXIS® 

• příkazy pro 
pohyb v jedné 
ose

• využití rozhraní 
přístroje 
MOVIAXIS® 

MPLCMotion_MM

MOVI-PLC® jako 
Motion Controller 
pro přístroj 
MOVIMOT®

• příkazy pro 
otáčky

• využití rozhraní 
přístroje 
MOVIMOT®

MPLCUtilities

Připojení např. 
vstupních a 
výstupních modulů 
pro CANopen

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

SEW Processdata 
Module

MOVIDRIVE® MDX MOVITRAC® 07 MOVIAXIS® MOVIMOT® Vstupní a výstupní 
moduly CANopen

Prvky, které musí být pro využití knihoven implementovány v konfiguraci řízení v PLC editoru

Přehled specifických knihoven Motion a vstupních a výstupních knihoven pro konkrétní měniče/zařízení
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Předpoklady

Konfigurace a uvedení do provozu

3 Konfigurace a uvedení do provozu

V této kapitole naleznete informace o podmínkách při využití knihovny
MPLCMotion_MDX.lib a rovněž důležité pokyny pro konfiguraci a uvedení
do provozu.

3.1 Předpoklady

PC a software Pro programování řízení MOVI-PLC® s použitím knihovny MPLCMotion_MDX.lib je
zapotřebí PC a software MOVITOOLS®-MotionStudio. Bližší informace ohledně
požadavků na PC a software naleznete v programátorské příručce MOVI-PLC®.

Pohonové měniče

Pro použití funkčních modulů Continuous Motion (MC_MoveVelocity_MDX,
MC_MoveVelocitySensorless_MDX) postačuje standardní provedení měničů
MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

Pro funkční moduly, které provádějí polohování osy motoru (Discrete Motion,
MC_Home_MDX), je zapotřebí technologické provedení měničů MOVIDRIVE®

MDX60B/61B.

Topologie řízení Na řízení MOVI-PLC® můžete připojit celkem dvanáct pohonových/frekvenčních
měničů z následujícího výčtu:

• MOVIDRIVE® MDX60B/61B

• MOVITRAC® 07

• MOVIMOT® 

Respektujte následující předpoklady:

• Na jednu systémovou sběrnici CAN-Bus připojujte nejvýše šest pohonových/
frekvenčních měničů.

– Při připojení jednoho až tří pohonových měničů na jednu systémovou sběrnici
CAN-Bus: přenosovou rychlost systémové sběrnice CAN-Bus nastavte
na ≥ 500 kbit/s.

– Při připojení čtyř až šesti pohonových měničů na jednu systémovou sběrnici
CAN-Bus: přenosovou rychlost systémové sběrnice CAN-Bus nastavte
na ≥ 1000 kbit/s.

Tato příručka popisuje řízení pohonových měničů MOVI-DRIVE® MDX60B/61B.

Řízení frekvenčních měničů je popsáno v následující příručce:

• Příručka Knihovny MPLCMotion_MMc / MPLCMotion_MC07 pro MOVI-PLC®

Upozornění: 

Řízení pohonového měniče MOVIDRIVE® MDX60B/61B prostřednictvím řídicího
systému MOVI-PLC® je možné pouze tehdy, pokud je u základního zařízení měniče
použita verze firmwaru 824 854 0.15 nebo vyšší.

00

I
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Komunikační časy
Konfigurace a uvedení do provozu

3.2 Komunikační časy

Všechny pohonové měniče MOVIDRIVE® MDX60B/61B připojené na řízení
MOVI-PLC® zasílají své aktuální skutečné hodnoty do řízení MOVI-PLC®. 

Doba cyklu pro přenos skutečných hodnot závisí na datovém profilu a na použitém
převodníku, které jsou nastaveny v konfiguraci řízení mezi parametry modulů
pohonového měniče. 

Při konfiguraci respektujte doby aktualizace skutečných hodnot pohonových měničů
MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

Detailní popis datových profilů a příslušných komunikačních časů naleznete v odstavci
"Funkční modul MC_ConnectAxis_MDX" na Strana 20.

Pohonový měnič - 

čidlo SSI

Použití čidla SSI pětinásobně zpomaluje veškeré parametrizační přístupy. Proto
se vyhněte použití čidla SSI a použijte namísto toho čidlo Hiperface®.

Toto chování se projeví na době reakce řízení MOVI-PLC® v souvislosti s pohonovými
měniči. Berte na toto chování ohled při konfiguraci.

3.3 Uvedení do provozu

Tato kapitola popisuje postup uvedení pohonového měniče do provozu, který je třeba
provést, pokud má být měnič řízen systémem MOVI-PLC®.

Pozor:

Technické vlastnosti uvedené v této kapitole jsou platné pouze tehdy, pokud nejsou
na systémové sběrnici použité k řízení pohonového měniče aktivovány žádné další
prvky CAN-Bus. 

Na sběrnici CAN-Bus, na které jsou připojeny pohonové měniče řízené přes knihovnu
MPLCMotion_MDX.lib, nepřipojujte žádné další prvky CAN-Bus!

Varování:

Uvedení pohonového měniče do provozu se smí provádět pouze s pomocí asistenta
pro uvedení do provozu, který je popsán v této kapitole.

Manuální změny parametrů pohonového měniče, nebo přímé zprovoznění měniče
pomocí asistenta pro uvedení motoru do provozu nejsou přípustné jak při prvním
uvedení do provozu, tak i při dalších opětovných uvedeních do provozu,
resp. při optimalizacích. Manuální změny mohou vést k vyvolání neočekávaných
provozních stavů, což může mít za následek těžká nebo smrtelná zranění personálu.

00

I
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Uvedení do provozu

Konfigurace a uvedení do provozu

Asistent pro uvedení do provozu [DriveStartup MOVI-PLC Mode] vyvoláte přes kontextové

menu položky [MDX ...] ve struktuře menu softwaru MOVITOOLS®-MotionStudio.

Asistent pro uvedení do provozu vás po jednotlivých krocích provede uvedením
do provozu:

1. Nahrání výchozího stavu z výroby

2. Uvedení pohonového měniče do provozu

3. Konfigurace parametrů Shell

4. Stažení zadávaných hodnot

5. Zálohování dat měniče

Asistent pro uvedení do provozu při startu automaticky rozpozná, zda se jedná o první
nebo opakované uvedení do provozu. 

Při prvním uvedení do provozu je třeba postupně provést všech pět kroků uvedení
do provozu.

Při opětovném uvedení do provozu asistent přejde rovnou ke kroku 3. I při opětovném
uvedení do provozu však můžete manuálně (kliknutím) začít krokem 1 nebo 2. Asistent
pro uvedení do provozu tímto způsobem umožňuje dodatečně optimalizovat
např. uvedení motoru do provozu.

20094AEN

00
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Uvedení do provozu
Konfigurace a uvedení do provozu

Provádějte uvedení do provozu pouze při použití asistenta pro uvedení do provozu
následujícím způsobem:

20029ACS

Krok 1 Nahrání výrobního nastavení

Nahraje se výrobní nastavení.
Při nahrání výrobního nastavení se
• resetují data pro uvedení do provozu
• nastaví veškeré parametry Shell na standardní hodnoty
• vymažou všechny proměnné IPOS®

• vymaže případný kód programu IPOS®

↓

Start/
diagnostický monitor

První
uvedení

Výrobní nastavení
“Stav při

z výroby”

Uvedení motoru

Konfigurace 
parametrů SHELL

Download

Zálohování dat

ANO

NE

do provozu

expedici

do provozu

00

I
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Konfigurace a uvedení do provozu

Krok 2 Uvedení pohonového měniče do provozu

Řiďte se pokyny asistenta uvedení do provozu. Pokyny pro uvedení motoru 
do provozu naleznete v příručce MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

Upozornění: 
U provozních režimů skupin U/f a VFC jsou proveditelné pouze funkční moduly 
adresáře MDX_SingleAxisSensorless. Funkční moduly adresáře 
MDX_SingleAxis vyžadují nastavení jedné z následujících skupin provozních 
režimů
• VFC regulace otáček
• Regulace CFC
• Regulace SERVO

V rámci provozní skupiny řízení MOVI-PLC® automaticky nastaví potřebný 
provozní režim pro funkční moduly Continuous- resp. Discrete Motion (viz též 
podrobný popis Strana 18).

↓

Krok 3 Konfigurace parametrů Shell

Řiďte se pokyny asistenta uvedení do provozu. Uvedené navrhované hodnoty 
můžete převzít pomocí tlačítka [übernehmen] (převzít), případně je můžete 
individuálně přizpůsobit.

Upozornění:
1. Nastavená adresa sběrnice S-Bus se musí shodovat s adresou použitou 

na funkčním modulu MC_ConnectAxis_MDX a s adresou nastavenou 
v konfiguraci řízení editoru PLC (parametry modulu v záznamu 
MOVIDRIVE® MDX B). Nastavená přenosová rychlost se musí shodovat 
s rychlostí nastavenou v konfiguraci řízení PLC editoru (parametry modulu 
v záznamu CAN 1/2, standardní hodnota 500 kBd)

2. Řízení MOVI-PLC® může načíst a použít digitální vstupy základního zařízení 
pohonového měniče resp. jeho doplňku do řídicího programu nezávisle 
na nastavení parametrů ve skupinách P60x resp. P61xAby však digitální 
vstupní svorky nemohly mít další funkce, je třeba příslušné parametry 
nastavit na Vstup IPOS nebo Žádná funkce.
Aby bylo možné použít digitální výstupy základního zařízení pohonového 
měniče resp. jeho doplňku v řídicím programu řízení MOVI-PLC®, 
je třeba odpovídající parametry ve skupinách P62x resp. P63x nastavit 
na Výstup IPOS. Pokud tyto parametry nejsou nastaveny na Výstup IPOS, 
je sice možné v programu popisovat digitální výstupy, výstupní signály se 
však fyzicky nezmění. V řídicím programu se odchylka mezi výstupními 
proměnnými a fyzickým výstupním signálem nezobrazí.
Některé z těchto parametrů jsou již z výroby nastaveny na požadované 
hodnoty.

↓

Krok 4 Stažení zadávaných hodnot

Pomocí této funkce se příslušná uživatelská data typu Shell nahrají 
do pohonového měniče.

↓

Krok 5 Zálohování dat měniče

Kompletní sada dat měniče se uloží do souboru [*.vd0].

Pozor:

Během uvádění do provozu a po jeho skončení se nesmí v systému Shell měnit žádné
parametry. Manuální změny parametrů mohou být příčinou neočekávaných provozních
stavů.

00

I
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Jednotky a rozsahy hodnot
Konfigurace a uvedení do provozu

Pohonový měnič - 

IPOS®

Pokud je pohonový systém řízen pomocí knihovny MPLCMotion_MDX.lib,
není možné volné programování softwaru IPOS® v připojených měničích.

3.4 Jednotky a rozsahy hodnot

Jednotky Funkční moduly knihovny MPLCMotion_MDX používají pro své vstupní a výstupní
signály následující jednotky:

• poloha v inkrementech [incr] (4096 inkrementů odpovídá otočení osy motoru o 360°) 

• rychlosti v otáčkách za minutu [1/min]

• zrychlení ve formě časů ramp v milisekundách pro dosažení změny rychlosti
o 3000 1/min [ms]

• časové zrychlení v milisekundách, které určuje dobu pro dosažení krouticího
momentu [ms]

Rozsahy hodnot Pro funkční moduly knihovny MPLCMotion_MDX jsou přípustné následující maximální
rozsahy hodnot. Pokud hodnoty vstupních signálů leží mimo tyto rozsahy, objeví se
na výstupu funkčních modulů chybová hlášení. 

V závislosti na připojeném motoru a nastavených mezních hodnotách v parametrech
měniče však pohonový měnič automaticky upraví příkazy pro pojezd podle těchto
mezních hodnot. Tyto mezní hodnoty mohou být nižší, než maximální hodnoty
nastavitelné na funkčních modulech. Funkční moduly přitom nevydají žádné chybové
hlášení. U polohovacích příkazů může tímto způsobem dojít ke vzniku vlečných chyb.

• polohy: -(231) ... 231 [incr]

• rychlosti u polohovacích příkazů: 0 ... 6000 [1/min]

• rychlosti u příkazů pro pojezd s regulací otáček: -6000 ... 6000 [1/min]

• zrychlení u polohovacích příkazů: 10 ... 20000 [ms]

• zrychlení u příkazů pro pojezd s regulací otáček: 0 ... 2000000 [ms]

• časové zrychlení (u příkazů pro pojezd s regulací otáček se nepoužívá):
5 ... 2000 [ms]

00

I
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4 Popis funkčních modulů

Tato kapitola popisuje funkce a chování funkčních modulů knihovny MPLCMotion_MDX.

4.1 Základní chování funkčních modulů

Tento odstavec popisuje princip funkce vstupů a výstupů funkčních modulů a další
základní charakteristiky řízení MOVI-PLC® a pohonových měničů. Konkrétní příklady
průběhu funkcí několika funkčních modulů včetně časových diagramů naleznete
v kapitole 5 "Příklady programování" (→ Strana 70).

Vstupní signál 

Enable

Vzhledem k aktivaci funkčních modulů se rozlišuje mezi dvěma druhy modulů:

• Funkční moduly, které se aktivují pomocí vstupního signálu Enable.

• Funkční moduly, které se aktivují pomocí vstupního signálu Execute.

Funkční moduly, které se aktivují pomocí vstupního signálu Enable, typicky vykonávají
cyklické akce (např. MC_ReadActualPosition_MDX).

• Pokud je přítomen vstupní signál Enable =TRUE, 

– je funkční modul aktivní;
– funkční modul v každém cyklu znovu přepočítá výstupní signály.

• Pokud je přítomen vstupní signál Enable = FALSE,

– funkční modul znovu nepřepočítává výstupní signály;
– všechny výstupní signály zůstanou bez změny na naposledy vypočtené hodnotě.

(Výjimka: Done, Busy a Error se resetují na hodnotu FALSE.)

Proto je třeba potvrdit platnost výstupních signálů prostřednictvím výstupního signálu
Done = TRUE.

(Vstup Enable funkčního modulu MC_ConnectAxis_MDX se liší od zde popsané
charakteristiky. Příslušné detaily prosím vyhledejte v popisu tohoto funkčního modulu.)

Vstupní signál 

Execute

Funkční moduly, které se aktivují pomocí vstupního signálu Execute typicky vykonávají
jednorázové akce (např. MC_ReadParameter_MDX). 

Pozitivní změna impulzu na vstupu Execute spustí akci.

Výstupní signály zůstanou platné tak dlouho, dokud se vstupní signál Execute nevrátí
na hodnotu FALSE (negativní změna signálu). Pokud se ovšem vstupní signál Execute

změní na hodnotu FALSE před ukončením akce, zůstanou výstupní signály platné ještě
nejméně po dobu jednoho řídicího cyklu po ukončení akce.

Pokud na vstupu Execute dojde ke stoupající změně signálu, převezmou se hodnoty
vstupních signálů pro danou akci. Změna vstupních signálů v průběhu akce nemá žádný
účinek. Pro převzetí změněných hodnot je zapotřebí další stoupající změna impulzu
na vstupu Execute.
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Základní chování funkčních modulů
Popis funkčních modulů

Výstupní signál 

Done

Funkční modul nastaví výstupní signál Done resp. InVelocity na hodnotu TRUE,

pokud byla úspěšně provedena příslušná akce funkčního modulu.

Některé funkční moduly znázorňují podmínky "In Position" (příkazy Discrete Motion)
nebo "Speed reached" (příkazy Continuous Motion) pohonového měniče ve výstupním
signálu Done. Tyto funkční moduly kontrolují uvedené podmínky, dokud se na vstupu
Execute neobjeví klesající změna signálu. 

Dokud je vstupní signál Execute na hodnotě TRUE, nastaví funkční modul výstupní
signál Done zpět na hodnotu FALSE, pokud již podmínka "In Position" resp. "Speed
reached" není splněna. Stejně tak se výstupní signál Done nastaví na TRUE pokud je
podmínka opět splněna. Pokud je přítomen vstupní signál Execute = TRUE, může tedy
výstupní signál Done vícekrát přepínat mezi hodnotami TRUE a FALSE.

Výstupní signál 

Active

Výstupní signál Active existuje pouze u funkčních modulů, které řídí pohyb osy motoru.

Funkční modul nastaví výstupní signál Active na hodnotu TRUE, pokud se osa motoru
řízená tímto modulem otáčí za účelem dosažení cílové hodnoty (pozice nebo rychlosti).

Obvykle nastaví funkční modul výstupní signál Active na hodnotu TRUE krátce poté,
co se na vstupu Execute objeví stoupající změna signálu.

Pokud obsazení svorek na pohonovém měniči neumožňuje otáčení osy motoru (např.
při blokování regulátoru), funkční modul se sice provede, výstupní signál Active

se ovšem vrátí na hodnotu FALSE. 

Funkční modul nastaví výstupní signál Active na hodnotu TRUE, pokud:

• je umožněno otáčení osy motoru během provádění funkčního modulu díky
odpovídajícímu obsazení svorek na pohonovém měniči

• a osa motoru se pohybuje za účelem dosažení cíle.

Funkční modul nastaví výstupní signál Active na hodnotu FALSE, pokud se některý
z výstupních signálů Done, resp. InVelocity, Error nebo CommandAborted nastaví
na hodnotu TRUE.

Výstupní signál 

Busy

Tento výstupní signál existuje pouze u funkčních modulů, které pro provedení vyžadují
několik řídicích cyklů, a které neřídí žádný pohyb osy motoru.

Funkční modul drží výstupní signál Busy na hodnotě TRUE, dokud se funkční modul
vykonává.

Funkční modul nastaví výstupní signál Busy zpět na hodnotu FALSE, pokud se některý
z výstupních signálů Done nebo Error nastaví na hodnotu TRUE.

Výstupní signál 

Command-

Aborted

Tento výstupní signál existuje pouze u funkčních modulů, které řídí pohyb osy motoru.

Funkční modul nastaví výstupní signál CommandAborted na hodnotu TRUE,
pokud se jeho provádění přeruší 

• vlivem jiného funkčního modulu

• nebo jiné části stejného funkčního modulu,

kdy oba moduly (resp. obě části) řídí stejnou osu motoru.

To znamená, že přerušený příkaz funkčního modulu se přestane vykonávat.
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Pokud přerušený funkční modul nastaví výstupní signál CommandAborted

na hodnotu TRUE, nastaví rovněž výstupní signály Done, resp. InVelocity a Active zpět
na hodnotu FALSE. Funkční modul nastaví výstupní signál CommandAborted

s negativní změnou vstupního signálu Execute zpět na hodnotu FALSE.

Následující funkční moduly mohou přerušit vykonávání modulů Motion:

• MC_Stop_MDX / MC_AxisStop_MDX / MC_StopSensorless_MDX

• MC_ConnectAxis_MDX (pokud řízení MOVI-PLC® v  tomto funkčním modulu rozpozná

chybu měniče, chybu komunikace nebo provoz pohonového měniče na 24 V)

• MC_Power_MDX pokud Enable = FALSE (pouze u příkazů Discrete Motion, které již
jednou dosáhly oblast cílových pozic; jiné funkční moduly se pouze přeruší, viz níže)

• Funkční moduly Discrete Motion mohou přerušovat pouze jiné funkční moduly
Discrete Motion.

• Funkční moduly Continuous Motion mohou přerušovat pouze jiné funkční moduly
Continuous Motion.

Funkční modul při přerušení nastaví výstupní signál Done zpět na hodnotu FALSE

i tehdy, pokud byl cíl funkčního modulu již dosažen a zadaný rozsah pozic nebo
rychlostí přerušeného funkčního modulu nebyl opuštěn.

Výstupní signál 

Error

Pokud při vykonávání funkčního modulu v řízení MOVI-PLC® dojde k chybě, nastaví
funkční modul výstupní signál Error na hodnotu TRUE. Příslušná chyba se pak zobrazí
na výstupním signálu ErrorID.

Chyby pohonového měniče nevedou ke změně hodnoty výstupního signálu Error,
ale jsou rozpoznány ve funkčním modulu MC_ConnectAxis_MDX a vedou k přerušení
funkčního modulu Motion.

Chování ve 

stavech Controler 

Inhibit (blokování 

regulátoru), 

No Enable 

(není uvolněno) 

nebo Safe Stop 

(bezpečné 

zastavení)

Pokud je splněna jedna nebo několik následujících podmínek, přeruší funkční modul

provádění momentálně aktivního příkazu k pohybu (Discrete-Motion, Continuous-Motion,

Homing) osy motoru:

• Controler Inhibit (blokování regulátoru)

• No Enable (není uvolněno)

• Safe Stop (bezpečné zastavení)

Funkční modul ovšem nezruší příkaz k pohybu.

Funkční modul při přerušení aktivního příkazu k pohybu nastaví výstupní signál Active

zpět na hodnotu FALSE. Nenastaví však výstupní signál CommandAborted na TRUE.

Pokud již nejsou splněny výše uvedené podmínky, funkční modul dále pokračuje
ve vykonávání přerušeného příkazu k pohybu.

Přerušení akce funkčního modulu Motion nevede k chybě. Pokud má být přerušena
akce funkčního modulu Motion bez provádění dalšího funkčního modulu, je třeba
provést příkaz některého z funkčních modulů MC_Stop_MDX, MC_AxisStop_MDX
nebo MC_StopSensorless_MDX.
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Výjimka:

Referenční chod vyvolaný funkčním modulem MC_Home_MDX se přeruší při nastavení
Controler Inhibit (blokování regulátoru) nebo Safe Stop (bezpečné zastavení). Přitom
funkční modul MC_Home_MDX nastaví výstupní signál CommandAborted na hodnotu
TRUE. 

Zrušením uvolnění se referenční chod pouze přeruší. Po opětovném uvolnění motor
pokračuje v referenčním chodu. 

Pokud se nastavením Controler Inhibit (blokování regulátoru), No Enable (není uvolněno)

nebo Safe Stop (bezpečné zastavení) přeruší brzdný pohyb vyvolaný funkčním modulem

MC_Stop_MDX, MC_AxisStop_MDX nebo MC_StopSensorless_MDX, pak tento brzdný

pohyb po odstranění podmínky přerušení nebude pokračovat se stejnou rychlostí jako před

přerušením. Osa motoru bude během přerušení dále brzděna.

Chování při 

provozu na 24 V

Pokud je aktivován provoz na 24 V, funkční modul, který momentálně řídí pohyb osy
motoru, přeruší vykonávání příkazu k pohybu. Funkční modul nastaví výstupní signál
CommandAborted na hodnotu TRUE.

Přepnutí 

Discrete-Motion / 

Continuous-

Motion

Pohonový měnič MOVIDRIVE® provádí funkční bloky Motion typu Continuous-Motion
v některém z následujících provozních režimů:

• VFC s regulací otáček

• Regulace CFC

• Regulace SERVO

Pohonový měnič MOVIDRIVE® provádí funkční bloky Motion typu Discrete-Motion
v některém z následujících provozních režimů:

• VFC s regulací otáček + polohování IPOS®

• Regulace CFC + polohování IPOS®

• Regulace SERVO + polohování IPOS®

Pohonový měnič MOVIDRIVE® nedovoluje letmé přepínání (tj. bez blokování
regulátoru) ve všech provozních režimech. Je však zapotřebí jednotné chování
pro všechny provozní režimy. 

Proto není přepínání možné, pokud se osa motoru otáčí. Odpovídající chybové hlášení
se v takovém případě objeví na funkčním modulu, který by pro vykonání svého příkazu
k pojezdu potřeboval přepnutí.
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4.2 Stavový diagram

Podle provedení funkčních modulů knihovny MPLCMotion_MDX se řízení MOVI-PLC®

nachází v každém okamžiku v definovaném stavu. Aktuální stav je možné kdykoli
přečíst na výstupu PLCopenState funkčního modulu MC_ConnectAxis_MDX nebo
na výstupech funkčního modulu MC_ReadStatus_MDX. Následující diagram
znázorňuje, jaké funkční moduly je možné vykonat v jakých stavech, a jaké stavové
přechody se tím ovlivní.

1) MC_ConnectAxis_MDX.Done = FALSE při chybě komunikace mezi řízením
MOVI-PLC® a pohonovým měničem.

2) MC_ConnectAxis_MDX se musí vyvolat v každém řídicím cyklu a tedy i v každém
stavu.

3) MC_Reset_MDX je možné vyvolat v každém stavu, je ovšem účinný pouze ve stavu
ERRORSTOP.

4) Předpoklad: MC_AxisStop_MDX.Execute / MC_Stop_MDX.Execute /
MC_StopSensorless_MDX.Execute = FALSE

5) Předpoklad: MC_StopSensorless_MDX.Execute = FALSE

20095ACS

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

Všechna stavy

DriveError

Drive
Error

Drive
Error

Drive
Error

Drive
Error

Done

Done

DISCRETE_
MOTION

HOMING STANDSTILL NOT_CONNECTED

ERRORSTOP

STOPPING

CONTINUOUS_
MOTION
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4.3 Adresář MDX_Main

Adresář MDX_Main zahrnuje funkční moduly a správu komunikace mezi řízením
MOVI-PLC® a pohonovými měniči MOVIDRIVE® MDX60B/61B. Kromě toho tento
adresář obsahuje funkční moduly pro správu pohonových měničů (např. uvolnění, reset).

4.3.1 Funkční modul MC_ConnectAxis_MDX

Popis Funkční modul MC_ConnectAxis_MDX vytváří spojení s ovládanou osou motoru.
V programu je cyklicky vyvoláván a tvoří procesní zobrazení os motoru v místě vyvolání.

Použití Funkční modul MC_ConnectAxis_MDX je použitelný pro všechny osy motoru.

Aby nedocházelo k přerušování komunikace mezi řízením MOVI-PLC® a pohonovými
měniči MOVIDRIVE® MDX60B/61B, je třeba pro každou osu motoru cyklicky vyvolávat
vlastní instanci. 

Nastavení Na funkčním modulu MC_ConnectAxis_MDX je možné nastavit, na jakém rozhraní
řízení MOVI-PLC® (systémová sběrnice CAN 1/2) a s jakou adresou systémové
sběrnice je připojen pohonový měnič řízený přes tento funkční modul.

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

Upozornění: 

Zobrazení vstupů a výstupů procesu se nevytváří na začátku a na konci řídicího cyklu.

Namísto toho se zobrazení procesu pro vstupy a výstupy vytváří při vyvolání funkčního
modulu MC_ConnectAxis_MDX.

Upozornění: 

Pokud se v jednom cyklu řídicího programu nevyvolá funkční modul
MC_ConnectAxis_MDX, nahlásí pohonový měnič chybu komunikace F46 a přepne do
stavu "No enable" (není uvolněno).
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Předpoklady Aby bylo možné navázat komunikaci mezi řízením MOVI-PLC® a pohonovým měničem

MOVIDRIVE® MDX60B/61B přes funkční modul MC_ConnectAxis_MDX, musí být splněny

následující předpoklady:

• Adresa systémové sběrnice nastavená na funkčním modulu MC_ConnectAxis_MDX
se musí shodovat s adresou nastavenou v parametrech měniče:

– P881 pro SBUS 1, konektor X12 
– P891 pro SBUS 2, DFC11B

• Přenosová rychlost nastavená v konfiguraci řízení se musí shodovat s rychlostí
nastavenou v parametrech měniče.

– P884 pro SBUS 1, konektor X12 
– P894 pro SBUS 2, DFC11B

Asistent uvedení do provozu vám pomáhá tyto parametry nastavit.

Návratové 

hodnoty

Funkční modul MC_ConnectAxis_MDX uživateli kromě jiného poskytuje následující
informace (detaily viz tabulka "Výstupy"):

• Referenční adresa osy motoru (logická adresa osy motoru). Pomocí této adresy
přistupují jiné funkční moduly k ose motoru.

• Informace pro odlaďování

– Stav systémové sběrnice
– Vytížení kanálu parametrů
– atd.

• Aktuální stav (→ kap. 4.2, Strana 19)

• Data měniče

– Stav měniče
– Skutečná poloha osy motoru
– Skutečná rychlost osy motoru
– atd.

Přerušení Pokud dojde k chybě měniče, provozu na 24 V, nebo k chybě komunikace, funkční
modul Motion, který momentálně ovládá osu, přeruší vykonávání příkazu k pohybu.

Funkční modul Motion nastaví výstupní signál Active nebo Done, resp. InVelocity zpět
na hodnotu FALSE. Dokud je vstupní signál Execute nastaven na hodnotu TRUE,
dosazuje se na funkční modul Motion CommandAborted hodnota TRUE.

Ovlivnění Následující parametry pohonového měniče MOVIDRIVE® se jednorázově změní, pokud
se řízení MOVI-PLC® poprvé spojí přes funkční modul MC_ConnectAxis_MDX
s pohonovým měničem MOVIDRIVE®:

Po stažení těchto parametrů řízení MOVI-PLC® jednorázově nahraje program IPOS®

potřebný pro komunikaci.

Parametr Význam Zapisovaná hodnota

P630 ... P637 Binární výstupy doplňku DIO11B nebo DIP11B Výstupní signál IPOS®

P885 Sync ID 128

P888 Synchronizace 5 ms ON (zapnuto)

P876 Data PA Position High nebo Position Low
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Následující parametry pohonového měniče MOVIDRIVE® se změní po každém zapnutí
sít’ového napětí nebo resetu řízení MOVI-PLC® během inicializace funkčního modulu
MC_ConnectAxis_MDX (první vyvolání přes Enable = TRUE):

Vstupy Funkční modul MC_ConnectAxis_MDX je vybaven následujícími vstupy: 

Parametr Význam

P941 Zdroj skut. pozice V závislosti na datovém profilu

P938 ... P939 Kroky překladače úloh IPOS Optimalizované podle procesu

Vstup Typ Význam

Enable BOOL Tento vstup slouží k aktivaci funkčního modulu. Jeho charakteristika 
se liší od obecné charakteristiky vstupu Enable podle kapitoly 4.1 
(od Strana 15).
• TRUE: Při prvním vyvolání funkčního modulu pomocí 

Enable = TRUE se funkční modul aktivuje a převezmou se 
připojené vstupní signály. Ve všech následujících cyklech řízení 
MOVI-PLC® je třeba funkční modul nadále vyvolávat, aby 
v režimu OperationModeNORMÁLNÍ (nastavení v konfiguraci 
řízení) nedocházelo k chybě komunikace mezi řízením 
MOVI-PLC® a pohonovým měničem MOVIDRIVE®. Nezávisle 
na stavu vstupu Enable se však v následujících cyklech již 
nepřebírají změny vstupních signálů. Nová aktivace funkčního 
modulu s použitím změněných vstupních signálů je možná pouze 
po provedení resetu řízení MOVI-PLC®.

• FALSE: Dokud je na vstupu Enablehodnota FALSE , příkaz 
funkčního modulu se po zapnutí resp. po resetu řízení 
MOVI-PLC® nerealizuje. Pokud se však na vstup Enabledosadí 
hodnota TRUE, nemá vstup Enabležádnou funkci.

Node CAN_NODE Tento vstup slouží k nastavení uzlu sběrnice CAN-Bus, na kterém je 
připojen pohonový měnič.
•  SBUS_NODE_1: CAN 1 (konektor X33 na DHP11B)
•  SBUS_NODE_2: CAN 2 (konektor X32 na DHP11B)

SBUS_Address UINT Tento vstup slouží k zadání adresy systémové sběrnice připojeného 
pohonového měniče.

Upozornění: 

• Pro převzetí vstupních signálů Node nebo SBUS_Address je třeba na řízení
MOVI-PLC® spustit "Reset" ([PLC Editor], položka menu [Online] / [Reset]).
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Výstupy Funkční modul MC_ConnectAxis_MDX je vybaven následujícími výstupy:

Výstup Typ Význam

Done BOOL Tento výstup ukazuje, zda byla ukončena inicializace funkčního modulu.
• TRUE: Funkční modul MC_ConnectAxis_MDX ukončil inicializaci a 

navázal komunikační spojení s pohonovým měničem.
• FALSE: Inicializace ještě není ukončena.

Error BOOL Tento výstup ukazuje, zda došlo k chybě.
• TRUE: Během akce funkčního modulu se vyskytla chyba.
• FALSE: Nedošlo k žádné chybě.

ErrorID DWORD Tento výstup znázorňuje chybový kód vzniklé chyby (→ Strana 68).

Axis AXIS_REF Tento výstup ukazuje referenci osy.
Výstupní signál se musí předat všem funkčním modulům, které se vztahují 
k této fyzické ose motoru.

DebugInfo MC_DEBUG
INFO_MDX

Tento výstup slouží k lokalizaci případných chyb v režimu Debug (nastavení 
v konfiguraci řízení mezi parametry modulu pohonového měniče).
• ParameterChannelIdleTime: Tato hodnota znázorňuje dostupnost 

kanálu parametrů v %. Na jednu osu motoru se v každém řídicím cyklu 
pracuje nejvýše s jednou parametrickou zprávou.
0 %   → jedna parametrická zpráva v každém cyklu MOVI-PLC®

100 % → žádná parametrická zpráva
• PDOxxTransmitCount: Počet výstupních datových slov PDOxx, 

která byla vyslána z řízení MOVI-PLC® na pohonový měnič 
MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

• PDOxxTransmitTimeStamp: Časové razítko výstupních datových slov 
PDOxx vyslaných z řízení MOVI-PLC®.

• PDOxxReceiveCount: Počet datových slov PDOxx, která byla vyslána 
z pohonového měniče MOVIDRIVE® MDX60B/61B na řízení MOVI-PLC®.

• PDOxxReceiveTimeStamp: Časové razítko výstupních datových slov 
PDOxx přijatých řízením MOVI-PLC®.

• NumberOfReceiveErrors: Počet chyb při příjmu dat.
• NumberOfTransmitErrors: Počet chyb při posílání dat.

PLCopenState MC_
PLCOPEN
STATE

Tento výstup znázorňuje informace o provozním stavu osy motoru (→ kap. 4.2, 
Strana 19).
• NotConnected: Nedochází k žádné komunikaci mezi řízením MOVI-PLC® 

a pohonovým měničem.
• Standstill: Oblast cílových pozic příkazu Discrete Motion byla 

dosažena, nebo byl příkaz funkčního modulu MC_AxisStop_MDX, 
MC_Stop_MDX nebo MC_StopSensorless_MDX ukončen.

• Errorstop: Pohon se nachází v chybovém stavu. Osa motoru 
byla zastavena pomocí rampy nouzového zastavení. Spuštěním resetu 
je možné opustit chybový stav.

• Stopping: Osa motoru je momentálně brzděna kvůli:
– příkazu funkčního modulu MC_AxisStop_MDX, MC_Stop_MDX 

nebo MC_StopSensorless_MDX
nebo

– přerušení naposledy aktivního funkčního modulu Motion 
na základě rozpoznání chyby ve funkčním modulu 
MC_ConnectAxis_MDX. 

Osa motoru se rovněž nachází ve stavu Stopping, pokud:
– byl již ukončen brzdný pohyb 

a
– vstup Execute funkčního modulu MC_Stop_MDX, 

MC_AxisStop_MDX nebo MC_StopSensorless_MDX má stále 
hodnotu TRUE.

• ContinuousMotion: Je aktivován provozní režim s regulací otáček. 
Pohyb byl spuštěn funkčním modulem MC_MoveVelocity_MDX nebo 
MC_MoveVelocitySensorless_MDX.

• Homing: Osa motoru provede referenční chod.
• DiscreteMotion: Osa motoru vykoná polohovací příkaz.
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InverterData MC_
INVERTER
DATA_MDX

Tento výstup znázorňuje informace o provozním stavu osy motoru.
• Error: Na pohonovém měniči došlo k chybě.
• Referenced: Měnič je nastaven na referenční hodnoty.
• InverterStatus: Stav pohonového měniče odpovídá 7segmentovému 

displeji na měniči.
• FaultStatus: Číslo chyby pohonového měniče v chybovém stavu
• ActualPosition: Aktuální skutečná pozice Modulo pohonového měniče. 

Použité čidlo se nastaví v konfiguraci řízení. 
(Jednotka: inkrementy)

• ActualModuloPosition: Aktuální skutečná pozice Modulo pohonového 
měniče. Použité čidlo se nastaví v konfiguraci řízení.
(Jednotka: inkrementy)

• SetpointSpeed: Požadované otáčky osy motoru pohonového měniče
(Jednotka: 1/min)

• ActualSpeed: Skutečné otáčky osy motoru pohonového měniče
(Jednotka: 1/min)

• ActualCurrent: Aktuální činný proud pohonového měniče
(Jednotka: % IN)

• SoftwareLimitSwitchCW: Softwarové koncové spínače CW (pro otáčení 
ve směru hodinových ručiček)

• SoftwareLimitSwitchCCW: Softwarové koncové spínače CCW 
(pro otáčení proti směru hodinových ručiček)

Výstup Typ Význam
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Přenos 

skutečných 

hodnot z měniče 

MOVIDRIVE® 

na řízení 

MOVI-PLC®

Mezi řízením MOVI-PLC® a pohonovým měničem MOVIDRIVE® MDX60B/61B se přes
sběrnici CAN-Bus přenášejí různé cyklické a acyklické objekty procesních dat. 

Každý připojený pohonový měnič MOVIDRIVE® MDX60B/61B zasílá své skutečné
hodnoty na řízení MOVI-PLC®. 

Druh přenášených skutečných hodnot a doba cyklu, ve kterém se hodnoty přenášejí,
závisí na datovém profilu a na použitém čidlu, které se nastavují v řízení mezi parametry
modulu pohonového měniče. 

Následující tabulka znázorňuje přehled přenášených skutečných hodnot MOVIDRIVE®

a doby cyklů, ve kterých se přenášejí skutečné hodnoty do řízení MOVI-PLC®.

"Data profile" → 1 1 2 3 3

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

SSI

X15, X14 SSI

Skutečné hodnoty 

MDX

↓

"Optimized 

Refresh Time"1)

↓

1) Kromě "Optimized Refresh Time" můžete rovněž nastavit přenosové intervaly 5 ms, 10 ms, 20 ms, 30 ms,
40 ms, 50 ms a 100 ms.

Status word Při změně X X X X X

MDX inputs Při změně X X X X X

Touch probe positions Při změně X X X X X

Set speed 2 ms X - - - -

3 ms - X X - -

10 ms - - - - -

Actual speed 2 ms X - - X -

3 ms - X X - X

10 ms - - - - -

Actual position 2 ms X - - X -

3 ms - X X - X

10 ms - - - - -

Modulo
Actual position

2 ms - - - - -

3 ms - - X - -

10 ms - - - - -

Active current 2 ms - - - X -

3 ms - - X - X

10 ms - - - - -

Analog inputs 2 ms - - - - -

3 ms - - - - -

10 ms - - X2)

2) Při nastavení "Refresh Time" 5 ms se analogové vstupy stejně přenášejí v cyklu 10 ms.

- -
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4.3.2 Funkční modul MC_Power_MDX

Popis Funkční modul MC_Power_MDX může jeden pohonový měnič

• zapnout (stav měniče A resp. 5, v závislosti na zvoleném provozním režimu)

• nebo vypnout (stav měniče 1 nebo 2, v závislosti na nastaveném režimu PowerOffMode)

Použití Funkční modul MC_Power_MDX je použitelný pouze pro osy motoru vybavené čidlem. 

Přerušení Pokud se vstup Enable nastaví na hodnotu FALSE, přeruší funkční modul
MC_Power_MDX vykonávání modulu Motion, který momentálně řídí osu motoru.
Výstupní signál Active funkčního modulu Motion se vrátí na hodnotu FALSE. 

Pokud se vstupní signál Enable funkčního modulu MC_Power_MDX opět vrátí
na hodnotu TRUE, pokračuje modul Motion v přerušeném pohybu. 

Výjimka: Pokud již byl u příkazu Discrete Motion dosažen stav Standstill, zatímco byl
vstupní signál Enable nastaven na hodnotu FALSE, pak funkční modul přeruší příkaz
Discrete Motion a nastaví výstupní signál CommandAborted na hodnotu 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

Upozornění: 

Pro pohony bez čidla vyvolání funkčního modulu Power není zapotřebí.



Příručka – Knihovna MPLCMotion_MDX 27

4
Adresář MDX_Main

Popis funkčních modulů

Vstupy Funkční modul MC_Power_MDX je vybaven následujícími vstupy:

Výstupy Funkční modul MC_Power_MDX je vybaven následujícími výstupy:

Vstup Typ Význam

Enable BOOL Tento vstup slouží k zapnutí a vypnutí pohonového měniče. Funkční modul 
se provede s aktuálními vstupními hodnotami, a to i tehdy, pokud je na 
vstupu Enable hodnota FALSE.
• TRUE: Pokud je na vstupu Enable hodnota TRUE , pohonový měnič se 

zapne (stav měniče 5 nebo A, v závislosti na nastaveném provozním 
režimu). Při prvním zapnutí s funkčním modulem MC_Power_MDX se 
pohonový měnič přepne do stavu "Position control" (regulace polohy), 
pokud předtím nebyl spuštěn příkaz Continuous Motion.

• FALSE: Pokud je na vstupu Enable hodnota FALSE , pohonový měnič se 
vypne (stav měniče 1 nebo 2, v závislosti na vstupu PowerOffMode).

PowerOffMode UINT Tento vstup slouží k nastavení stavu, do kterého pohonový měnič přejde, 
pokud dojde k jeho vypnutí přes funkční modul MC_Power_MDX.
• CTRL_INHIBIT: Pohonový měnič přejde do stavu blokování regulátoru. 

Osa motoru se při vypnutí zabrzdí (-> inverter status 1).
• NO_ENABLE: Pohonový měnič přejde do stavu "No enable" (není 

uvolněno) (-> inverter status 2). Zda dojde ve stavu "inverter status 2" 
k aktivaci brzdy, závisí na pohonovém parametru P730. V základním 
nastavení je funkce brzdy zapnutá, tj. brzda se aktivuje. Ve stavu 
"inverter status" 1 se brzda aktivuje v každém případě.

Pomocí tohoto vstupu je možné i při vypnutém pohonovém měniči (Enable = 
FALSE) přepínat mezi stavy "Controller inhibit" (blokování regulátoru) 
a "No enable" (není uvolněno).

Axis AXIS_REF Tento vstup určuje, na jaké ose motoru se provádějí akce funkčního 
modulu.

Výstup Typ Význam

Status BOOL Tento výstup ukazuje, zda je pohonový měnič zapnutý nebo vypnutý.
• TRUE: Pohonový měnič je zapnutý (stav měniče 5 nebo A, v závislosti 

na nastaveném provozním režimu).
• FALSE: Pohonový měnič je vypnutý (stav měniče 1 nebo 2, v závislosti 

na vstupu PowerOffMode).

Error BOOL Tento výstup ukazuje, zda ve funkčním modulu došlo k chybě.
• TRUE: Během akce funkčního modulu se vyskytla chyba.
• FALSE: Ve funkčním modulu nedošlo k žádné chybě.

ErrorID DWORD Tento výstup znázorňuje chybový kód vzniklé chyby (→ Strana 68).

Axis AXIS_REF Tento výstup ukazuje referenci osy.
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4.3.3 Funkční modul MC_Reset_MDX

Popis Funkční modul MC_Reset_MDX slouží k potvrzení chyb měniče MOVIDRIVE®

MDX60B/61B.

Chyby, které se vyskytnou ve funkčním modulu knihovny MPLCMotion_MDX, se tímto
funkčním modulem nepotvrzují. Tyto chyby se automaticky resetují po odstranění
příčiny chyby.

Použití Funkční modul MC_Reset_MDX je použitelný pro všechny osy motoru.

Vstupy Funkční modul MC_Reset_MDX je vybaven následujícími vstupy:

Výstupy Funkční modul MC_Reset_MDX je vybaven následujícími výstupy:

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

Vstup Typ Význam

Execute BOOL Tento vstup slouží k potvrzení chyb měniče.
Pokud na tomto vstupu dojde ke stoupající změně impulzu, funkční 
modul resetuje chyby měniče. 

Axis AXIS_REF Tento vstup určuje, na jaké ose motoru se provádějí akce funkčního 
modulu.

Výstup Typ Význam

Done BOOL Tento výstup ukazuje, zda byl proveden reset.
• TRUE: Reset byl úspěšně proveden.
• FALSE: Reset nebyl úspěšně proveden.

Busy BOOL Tento výstup ukazuje, zda probíhá reset chyby měniče.
• TRUE: Funkční modul momentálně resetuje chybu měniče.
• FALSE: Funkční modul momentálně neprovádí reset chyby 

měniče.

Error BOOL Tento výstup ukazuje, zda ve funkčním modulu došlo k chybě.
• TRUE: Během akce funkčního modulu se vyskytla chyba.
• FALSE: Ve funkčním modulu nedošlo k žádné chybě.

ErrorID DWORD Tento výstup znázorňuje chybový kód vzniklé chyby (→ Strana 68).

Axis AXIS_REF Tento výstup ukazuje referenci osy.
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4.4 Adresář MDX_SingleAxis

V adresáři MDX_SingleAxis jsou uloženy funkční moduly, které umožňují vykonávat
příkazy k pohybu pro osu motoru s čidlem.

4.4.1 Funkční modul MC_MoveVelocity_MDX

Popis Funkční modul MC_MoveVelocity_MDX spouští kontinuální rotační pohyb osy motoru. 

• Vstupy Velocity, Acceleration a Deceleration určují dynamickou charakteristiku
rotačního pohybu.

• Pohonový měnič řídí rychlost osy motoru zadanou přes vstupní signál Velocity tak
dlouho, dokud příkaz funkčního modulu MC_MoveVelocity_MDX není zrušen nebo
přerušen (→ odstavec "Základní chování funkčních modulů", Strana 15).

Použití Funkční modul MC_MoveVelocity_MDX je použitelný pouze pro osy motoru vybavené
čidlem.

Předpoklad Pro provedení funkčního modulu MC_MoveVelocity_MDX musí být osa motoru v režimu
PLCopenState (výstupní signál funkčního modulu MC_ConnectAxis_MDX) Standstill

nebo ContinuousMotion.

Vstupy Funkční modul MC_MoveVelocity_MDX je vybaven následujícími vstupy:

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

Vstup Typ Význam

Execute BOOL Tento vstup spouští příkaz funkčního modulu.
Pokud na tomto vstupu dojde ke stoupající změně impulzu, funkční 
modul spustí regulaci otáček. 

Velocity DINT Tento vstup určuje požadované cílové otáčky rotačního pohybu 
motoru. 
(Jednotka: 1/min, maximální rozsah nastavení -6000 ... 6000)

Acceleration DINT Tento vstup určuje čas rampy pro zrychlení na otáčky změněné 
o 3000 1/min (zvýšení kinetické energie v motoru).
(Jednotka: ms, maximální rozsah nastavení: 0 ... 2000000)

Deceleration DINT Tento vstup určuje čas rampy pro zpomalení na otáčky změněné 
o 3000 1/min (snížení kinetické energie v motoru).
(Jednotka: ms, maximální rozsah nastavení: 0 ... 2000000). 

Axis AXIS_REF Tento vstup určuje, na jaké ose motoru se provádějí akce funkčního 
modulu.
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Výstupy Funkční modul MC_MoveVelocity_MDX je vybaven následujícími výstupy:

Výstup Typ Význam

InVelocity BOOL Tento výstup ukazuje, zda se osa motoru otáčí s požadovanými 
cílovými otáčkami.
• TRUE: Osa motoru se otáčí s otáčkami, které byly určeny 

prostřednictvím vstupu Velocity.
• FALSE: Osa motoru zrychluje nebo zpomaluje, aby bylo dosaženo 

požadovaných cílových otáček.

Active BOOL Tento výstup znázorňuje, zda osa motoru zrychluje pro dosažení 
cílových otáček.
• TRUE: Osa motoru zrychluje nebo zpomaluje.
• FALSE: Osa motoru nezrychluje ani nezpomaluje.

Command 
Aborted

BOOL Tento výstup ukazuje, zda bylo vykonávání příkazu funkčního modulu 
přerušeno.
• TRUE: Vykonávání příkazu funkčního modulu bylo přerušeno.
• FALSE: Vykonávání příkazu funkčního modulu nebylo přerušeno.

Error BOOL Tento výstup ukazuje, zda ve funkčním modulu došlo k chybě.
• TRUE: Ve funkčním modulu došlo k chybě.
• FALSE: Ve funkčním modulu nedošlo k žádné chybě.

ErrorID DWORD Tento výstup znázorňuje chybový kód vzniklé chyby (→ Strana 68).

Axis AXIS_REF Tento výstup ukazuje referenci osy.
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4.4.2 Funkční modul MC_MoveAbsolute_MDX

Popis Funkční modul MC_MoveAbsolute_MDX spouští pohyb osy motoru vzhledem
k absolutní pozici osy. 

• Vstupy Velocity, Acceleration a Deceleration určují dynamickou charakteristiku
rotačního pohybu.

• Osa motoru zůstane v cílové pozici stát s regulovanou polohou.

Použití Funkční modul MC_MoveAbsolute_MDX je použitelný pouze pro osy motoru vybavené
čidlem.

Předpoklad Pro provedení funkčního modulu MC_MoveAbsolute_MDX musí být osa motoru
v režimu PLCopenState (výstupní signál funkčního modulu MC_ConnectAxis_MDX)
Standstill nebo DiscreteMotion.

Ovlivnění Následující parametry pohonového měniče MOVIDRIVE® MDX60B/61B přímo ovlivňují
provedení funkčního modulu MC_MoveAbsolute_MDX. 

• Pomocí parametrů P916 Ramp type a P933 Jerk time  lze definovat polohovací
rampy s omezeným rázem. Pro nastavení těchto parametrů používejte funkční
modul MC_SetJerk_MDX.

• Pomocí parametru P922 Positioning window je možné nastavit polohovací oblast
kolem cílové pozice, v rámci které funkční modul dává výstupnímu signálu Done

hodnotu TRUE "Target position reached" (cílová pozice dosažena). 

Asistent uvedení do provozu vám pomáhá tyto parametry nastavit.

20005AXX

MC_MoveAbsolute_MDX

Acceleration : DINT

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Deceleration : DINT

Velocity : DINT

Position : DINT

Done : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)

CommandAborted : BOOL

Active : BOOL

Execute : BOOL
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Vstupy Funkční modul MC_MoveAbsolute_MDX je vybaven následujícími vstupy:

Výstupy Funkční modul MC_MoveAbsolute_MDX je vybaven následujícími výstupy:

Vstup Typ Význam

Execute BOOL Tento vstup slouží ke spuštění rotačního pohybu osy motoru.
Pokud na tomto vstupu dojde ke stoupající změně impulzu, funkční 
modul spustí rotaci osy motoru. 

Pozice DINT Tento vstup určuje cílovou pozici rotačního pohybu osy motoru. 
Přitom 4096 inkrementů odpovídá otočení osy motoru o 360°.
(Jednotka: inkrementy, maximální rozsah nastavení: -(231) ... 231)

Velocity DINT Tento vstup určuje otáčky motoru ve fázi provozu s konstantními 
otáčkami.
(Jednotka: 1/min, maximální rozsah nastavení: 0 ... 6000)

Acceleration DINT Tento vstup určuje čas rampy pro zrychlení na otáčky zvýšené 
o 3000 1/min (zvýšení kinetické energie v motoru).
(Jednotka: ms, maximální rozsah nastavení: 10 ... 20000)

Deceleration DINT Tento vstup určuje čas rampy pro zpomalení na otáčky snížené 
o 3000 1/min (snížení kinetické energie v motoru).
(Jednotka: ms, maximální rozsah nastavení: 10 ... 20000)

Axis AXIS_REF Tento vstup určuje, na jaké ose motoru se provádějí akce funkčního 
modulu.

Výstup Typ Význam

Done BOOL Tento výstup ukazuje, zda bylo provedeno polohování osy motoru.
• TRUE: Osa motoru provedla rotační pohyb. Osa motoru se 

dostala do oblasti cílové pozice.
• FALSE: Osa motoru neprovedla kompletní rotační pohyb. 

Osa motoru se zatím nedostala do oblasti cílové pozice.

Active BOOL Tento výstup znázorňuje, zda se osa motoru otáčí pro dosažení 
oblasti cílové pozice.
• TRUE: Osa motoru se otáčí.
• FALSE: Osa motoru se neotáčí.

Command 
Aborted

BOOL Tento výstup ukazuje, zda bylo vykonávání příkazu funkčního modulu 
přerušeno jiným funkčním modulem.
• TRUE: Jiný funkční modul přerušil vykonávání příkazu funkčního 

modulu.
• FALSE: Vykonávání příkazu funkčního modulu nebylo přerušeno.

Error BOOL Tento výstup ukazuje, zda ve funkčním modulu došlo k chybě.
• TRUE: Ve funkčním modulu došlo k chybě.
• FALSE: Ve funkčním modulu nedošlo k žádné chybě.

ErrorID DWORD Tento výstup znázorňuje chybový kód vzniklé chyby (→ Strana 68).

Axis AXIS_REF Tento výstup ukazuje referenci osy.
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4.4.3 Funkční modul MC_MoveAbsoluteModulo_MDX

Popis Funkční modul MC_MoveAbsoluteModulo_MDX spouští pohyb osy motoru vzhledem
k absolutní pozici osy. Funkční modul udává pozici jako pozici modulo. Otočení osy
motoru o 360° odpovídá hodnotě 216. 

• Vstupy Velocity, Acceleration a Deceleration určují dynamickou charakteristiku
rotačního pohybu.

• Vstup Mode udává strategii příkazu (krátká dráha, vpravo, vlevo).

• Vstupy Numerator, Denominator a EncoderResolution představují parametry
připojeného pohonu.

• Osa motoru zůstane v cílové pozici stát s regulovanou polohou.

Bližší informace o zadávání a správě pozice naleznete v příručce IPOS®.

Použití Funkční modul MC_MoveAbsoluteModulo_MDX je použitelný pouze na osách motoru
s čidlem.

Předpoklad Pro provedení funkčního modulu MC_MoveAbsoluteModulo_MDX musí být osa motoru
v režimu PLCopenState (výstupní signál funkčního modulu MC_ConnectAxis_MDX)
Standstill nebo DiscreteMotion.

Ovlivnění Následující parametry pohonového měniče MOVIDRIVE® MDX60B/61B přímo ovlivňují
provedení funkčního modulu MC_MoveAbsoluteModulo_MDX. 

• Pomocí parametrů P916 Ramp type  a P933 Jerk time  lze definovat polohovací
rampy s omezeným rázem. Pro nastavení těchto parametrů používejte funkční
modul MC_SetJerk_MDX.

• Pomocí parametru P922 Positioning window je možné nastavit polohovací oblast
kolem cílové pozice, v rámci které funkční modul dává výstupnímu signálu Done

hodnotu TRUE "Target position reached" (cílová pozice dosažena). 

Asistent uvedení do provozu vám pomáhá tyto parametry nastavit.

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

Upozornění: 

Pro výpočet nejmenšího společného jmenovatele dvou přirozených čísel je v knihovně

MPLCUtlilities k dispozici funkce CalcLCD (Calculate Least Common Denominator).
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Vstupy Funkční modul MC_MoveAbsoluteModulo_MDX je vybaven následujícími vstupy:

Vstup Typ Význam

Execute BOOL Tento vstup slouží ke spuštění rotačního pohybu osy motoru.
Pokud na tomto vstupu dojde ke stoupající změně impulzu, funkční 
modul spustí rotaci osy motoru. 

Pozice DINT Tento vstup určuje cílovou pozici rotačního pohybu osy motoru. 
Přitom 216 inkrementů odpovídá otočení osy motoru o 360°. 
(Jednotka: inkrementy Modulo – počet celých otáček je uveden ve 
slově high, cílová hodnota úhlu mezi 0° a 360° ve slově low)
(maximální rozsah nastavení: závisí na parametrech Modulo 
Numerator, Denominator a na rozlišení čidla, viz příručka IPOS®)

Velocity DINT Tento vstup určuje otáčky motoru ve fázi provozu s konstantními 
otáčkami.
(Jednotka: 1/min, maximální rozsah nastavení: 0 ... 6000)

Acceleration DINT Tento vstup určuje čas rampy pro zrychlení na otáčky zvýšené 
o 3000 1/min (zvýšení kinetické energie v motoru).
(Jednotka: ms, maximální rozsah nastavení: 10 ... 20000)

Deceleration DINT Tento vstup určuje čas rampy pro zpomalení na otáčky snížené 
o 3000 1/min (snížení kinetické energie v motoru).
(Jednotka: ms, maximální rozsah nastavení: 10 ... 20000)

Mode MC_ 
MODULO_ 
MODE_MDX

Tento vstup určuje strategii pojezdu.
• SHORT: krátká dráha
• CW: otáčení vpravo
• CCW: otáčení vlevo

Numerator DINT Znázornění převodovky zadáním počtu zubů
(Jednotka: počet zubů, maximální rozsah nastavení: 1 ... 231). 

Denominator DINT Znázornění převodovky zadáním počtu zubů
(Jednotka: počet zubů, maximální rozsah nastavení: 1 ... 231). 

Encoder 
Resolution

DINT Tento vstup určuje rozlišení připojeného systému čidel.
(Jednotka: inkrementy, maximální rozsah nastavení: 1 ... 20000). 

Axis AXIS_REF Tento vstup určuje, na jaké ose motoru se provádějí akce funkčního 
modulu.
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Výstupy Funkční modul MC_MoveAbsoluteModulo_MDX je vybaven následujícími výstupy:

Výstup Typ Význam

Done BOOL Tento výstup ukazuje, zda bylo provedeno polohování osy motoru.
• TRUE: Osa motoru provedla rotační pohyb. Osa motoru se 

dostala do oblasti cílové pozice.
• FALSE: Osa motoru neprovedla kompletní rotační pohyb. Osa 

motoru se zatím nedostala do oblasti cílové pozice.

Active BOOL Tento výstup znázorňuje, zda se osa motoru otáčí pro dosažení 
oblasti cílové pozice.
• TRUE: Osa motoru se otáčí.
• FALSE: Osa motoru se neotáčí.

Command 
Aborted

BOOL Tento výstup ukazuje, zda bylo vykonávání příkazu funkčního modulu 
přerušeno jiným funkčním modulem.
• TRUE: Jiný funkční modul přerušil vykonávání příkazu funkčního 

modulu.
• FALSE: Vykonávání příkazu funkčního modulu nebylo přerušeno.

Error BOOL Tento výstup ukazuje, zda ve funkčním modulu došlo k chybě.
• TRUE: Ve funkčním modulu došlo k chybě.
• FALSE: Ve funkčním modulu nedošlo k žádné chybě.

ErrorID DWORD Tento výstup znázorňuje chybový kód vzniklé chyby (→ Strana 68).
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4.4.4 Funkční modul MC_MoveRelative_MDX

Popis Funkční modul MC_MoveRelative_MDX spouští pohyb osy motoru o zadanou
vzdálenost.

• Vstupy Velocity, Acceleration a Deceleration určují dynamickou charakteristiku
rotačního pohybu.

• Osa motoru zůstane v cílové pozici stát s regulovanou polohou.

Použití Funkční modul MC_MoveRelative_MDX je použitelný pouze na osách motoru s čidlem.

Předpoklad Pro provedení funkčního modulu MC_MoveRelative_MDX musí být osa motoru
v režimu PLCopenState (výstupní signál funkčního modulu MC_ConnectAxis_MDX)
Standstill nebo DiscreteMotion.

Ovlivnění Následující parametry pohonového měniče MOVIDRIVE® MDX60B/61B přímo ovlivňují
provedení funkčního modulu MC_MoveRelative_MDX. 

• Pomocí parametrů P916 Ramp type a P933 Jerk time lze definovat polohovací
rampy s omezeným rázem. Pro nastavení těchto parametrů používejte funkční
modul MC_SetJerk_MDX.

• Pomocí parametru P922 Positioning window je možné nastavit polohovací oblast
kolem cílové pozice, v rámci které funkční modul dává výstupnímu signálu Done

hodnotu TRUE "Target position reached" (cílová pozice dosažena). 

Asistent uvedení do provozu vám pomáhá tyto parametry nastavit.

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



Příručka – Knihovna MPLCMotion_MDX 37

4
Adresář MDX_SingleAxis

Popis funkčních modulů

Vstupy Funkční modul MC_MoveRelative_MDX je vybaven následujícími vstupy:

Výstupy Funkční modul MC_MoveRelative_MDX je vybaven následujícími výstupy:

Vstup Typ Význam

Execute BOOL Tento vstup slouží ke spuštění rotačního pohybu osy motoru.
Pokud na tomto vstupu dojde ke stoupající změně impulzu, funkční 
modul spustí rotaci osy motoru. 

Distance DINT Tento vstup určuje cílovou pozici rotačního pohybu osy motoru jako 
relativní pozici vzhledem k aktuální poloze osy při spuštění funkčního 
modulu. 
Přitom 4096 inkrementů odpovídá otočení osy motoru o 360°.
(Jednotka: inkrementy, maximální rozsah nastavení: -(231) ... 231)

Velocity DINT Tento vstup určuje otáčky motoru ve fázi provozu s konstantní 
rychlostí.
(Jednotka: 1/min, maximální rozsah nastavení: 0 ... 6000). 

Acceleration DINT Tento vstup určuje čas rampy pro zrychlení na otáčky zvýšené 
o 3000 1/min (zvýšení kinetické energie v motoru).
(Jednotka: ms, maximální rozsah nastavení: 10 ... 20000). 

Deceleration DINT Tento vstup určuje čas rampy pro zpomalení na otáčky snížené 
o 3000 1/min (snížení kinetické energie v motoru).
(Jednotka: ms, maximální rozsah nastavení: 10 ... 20000). 

Axis AXIS_REF Tento vstup určuje, na jaké ose motoru se provádějí akce funkčního 
modulu.

Výstup Typ Význam

Done BOOL Tento výstup ukazuje, zda bylo provedeno polohování osy motoru.
• TRUE: Osa motoru provedla rotační pohyb. Osa motoru se 

dostala do oblasti cílové pozice.
• FALSE: Osa motoru neprovedla kompletní rotační pohyb. 

Osa motoru se zatím nedostala do oblasti cílové pozice.

Active BOOL Tento výstup znázorňuje, zda se osa motoru otáčí pro dosažení 
oblasti cílové pozice.
• TRUE: Osa motoru se otáčí.
• FALSE: Osa motoru se neotáčí.

Command 
Aborted

BOOL Tento výstup ukazuje, zda bylo vykonávání příkazu funkčního modulu 
přerušeno jiným funkčním modulem.
• TRUE: Jiný funkční modul přerušil vykonávání příkazu funkčního 

modulu.
• FALSE: Vykonávání příkazu funkčního modulu nebylo přerušeno.

Error BOOL Tento výstup ukazuje, zda ve funkčním modulu došlo k chybě.
• TRUE: Ve funkčním modulu došlo k chybě.
• FALSE: Ve funkčním modulu nedošlo k žádné chybě.

ErrorID DWORD Tento výstup znázorňuje chybový kód vzniklé chyby (→ Strana 68).

Axis AXIS_REF Tento výstup ukazuje referenci osy.
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4.4.5 Funkční modul MC_Home_MDX

Popis Funkční modul MC_Home_MDX spouští referenční chod osy motoru.

Po dokončení referenčního chodu funkční modul nastaví pozici osy motoru na hodnotu,
která byla určena vstupem RefOffset.

Použití Funkční modul MC_Home_MDX je použitelný pouze na osách motoru s čidlem.

Předpoklad Pro provedení funkčního modulu MC_Home_MDX musí být osa motoru v režimu
PLCopenState (výstupní signál funkčního modulu MC_ConnectAxis_MDX) Standstill.

Ovlivnění V konfiguraci řízení nastavte u parametrů modulu pohonového měniče, s jakým čidlem
se provede referenční chod. 

Parametry P900 až P904 pohonového měniče MOVIDRIVE® MDX60B/61B určují, jak
bude referenční chod proveden. Tyto parametry je možné měnit pomocí funkčního
modulu MC_SetHomeParameters_MDX.

Vstupy Funkční modul MC_Home_MDX je vybaven následujícími vstupy:

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

Vstup Typ Význam

Execute BOOL Tento vstup slouží ke spuštění referenčního chodu.
Pokud na tomto vstupu dojde ke stoupající změně impulzu, funkční 
modul spustí referenční chod. 

RefOffset DINT Tento vstup určuje skutečnou pozici osy motoru, která se nastaví 
po referenčním chodu.

Axis AXIS_REF Tento vstup určuje, na jaké ose motoru se provádějí akce funkčního 
modulu.
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Výstupy Funkční modul MC_Home_MDX je vybaven následujícími výstupy:

Výstup Typ Význam

Done BOOL Tento výstup ukazuje, zda byl ukončen referenční chod osy motoru.
• TRUE: Referenční chod osy motoru byl ukončen. Osa motoru stojí 

v pozici určené prostřednictvím vstupu RefOffset.
• FALSE: Referenční chod osy motoru nebyl ukončen.

Active BOOL Tento výstup ukazuje, zda osa motoru provádí referenční chod.
• TRUE: Osa motoru provádí referenční chod.
• FALSE: Osa motoru neprovádí referenční chod.

Command 
Aborted

BOOL Tento výstup ukazuje, zda byl průběh referenčního chodu přerušen 
jiným funkčním modulem.
• TRUE: Jiný funkční modul přerušil referenční chod.
• FALSE: Referenční chod nebyl přerušen.

Error BOOL Tento výstup ukazuje, zda ve funkčním modulu došlo k chybě.
• TRUE: Ve funkčním modulu došlo k chybě.
• FALSE: Ve funkčním modulu nedošlo k žádné chybě.

ErrorID DWORD Tento výstup znázorňuje chybový kód vzniklé chyby (→ Strana 68).

Axis AXIS_REF Tento výstup ukazuje referenci osy.
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4.4.6 Funkční modul MC_AxisStop_MDX

Popis Funkční modul MC_AxisStop_MDX přerušuje aktuální rotační pohyb osy motoru. Osa
se přitom zabrzdí se zpožděním, které bylo definováno při spuštění rotačního pohybu
(vstup Deceleration příp. parametry referenčního chodu).

Funkční modul MC_AxisStop_MDX používejte pro obvyklá provozní přerušení rotace
osy motoru.

Použití Funkční modul MC_AxisStop_MDX je použitelný pouze na osách motoru s čidlem.
Je možné jej použít během vykonávání interpolovaného pohybu prostřednictvím
funkčního modulu MC_Interpolation_MDX.

Přerušení Brzdný pohyb spuštěný funkčním modulem MC_AxisStop_MDX je možné přerušit
pouze následujícími způsoby:

• pomocí funkčního modulu MC_Stop_MDX (vstupní signál Execute již musí být
vrácen na hodnotu FALSE!)

• přes stav "Controller inhibit" (blokování regulátoru)

• přes stav "No enable" (není uvolněno)

• přes stav "Safe stop" (bezpečné zastavení)

Pokud se vyskytne některý z těchto stavů, brzdný pohyb osy motoru se provede
s nejvyšším možným brzdným účinkem.

Vstupy Funkční modul MC_AxisStop_MDX je vybaven následujícími vstupy:

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

Upozornění: 

Dokud má vstup Execute hodnotu TRUE, zůstává PLCopenState osy motoru ve stavu
Stopping. Tím je znemožněn příkaz k dalšímu pohybu. 

Pro opuštění stavu PLCopenState Stopping je třeba vstup Execute funkčního modulu
alespoň při jednom jeho vyvolání vrátit zpět na hodnotu FALSE.

Vstup Typ Význam

Execute BOOL Tento vstup slouží ke spuštění brzdného procesu osy motoru.
Pokud na tomto vstupu dojde ke stoupající změně impulzu, funkční 
modul spustí brzdění osy motoru. 

Axis AXIS_REF Tento vstup určuje, na jaké ose motoru se provádějí akce funkčního 
modulu.
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Výstupy Funkční modul MC_AxisStop_MDX je vybaven následujícími výstupy:

Výstup Typ Význam

Done BOOL Tento výstup ukazuje, zda byl ukončen proces brzdění osy motoru.
• TRUE: Proces brzdění osy motoru byl ukončen. Osa motoru stojí 

(regulace polohy).
• FALSE: Proces brzdění osy motoru nebyl ukončen.

Active BOOL Tento výstup ukazuje, zda se osa motoru otáčí.
• TRUE: Osa motoru se otáčí.
• FALSE: Osa motoru se neotáčí.

Error BOOL Tento výstup ukazuje, zda ve funkčním modulu došlo k chybě.
• TRUE: Ve funkčním modulu došlo k chybě.
• FALSE: Ve funkčním modulu nedošlo k žádné chybě.

ErrorID DWORD Tento výstup znázorňuje chybový kód vzniklé chyby (→ Strana 68).

Axis AXIS_REF Tento výstup ukazuje referenci osy.
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4.4.7 Funkční modul MC_Stop_MDX

Popis Funkční modul MC_Stop_MDX brzdí aktuální rotační pohyb osy motoru s rampou
nastavenou v pohonovém měniči.

Funkční modul MC_Stop_MDX používejte pro zabrzdění osy motoru s co největším
zpožděním.

Použití Funkční modul MC_Stop_MDX je použitelný pouze na osách motoru s čidlem.
Je možné jej použít během vykonávání interpolovaného pohybu prostřednictvím
funkčního modulu MC_Interpolation_MDX.

Přerušení Příkaz funkčního modulu MC_Stop_MDX nelze přerušit příkazem jiných funkčních
modulů.

Ovlivnění Brzdný pohyb je realizován se zastavovací rampou nastavenou v parametru P136

pohonového měniče.

Asistent uvedení do provozu vám pomáhá tento parametr nastavit.

Vstupy Funkční modul MC_Stop_MDX je vybaven následujícími vstupy:

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

Upozornění: 

Dokud má vstup Execute hodnotu TRUE, zůstává PLCopenState osy motoru ve stavu
Stopping. Tím je znemožněn příkaz k dalšímu pohybu. 

Pro opuštění stavu PLCopenState Stopping je třeba vstup Execute funkčního modulu
alespoň při jednom jeho vyvolání vrátit zpět na hodnotu FALSE.

Vstup Typ Význam

Execute BOOL Tento vstup slouží ke spuštění brzdného procesu osy motoru.
Pokud na tomto vstupu dojde ke stoupající změně impulzu, funkční 
modul spustí brzdění osy motoru. 

Axis AXIS_REF Tento vstup určuje, na jaké ose motoru se provádějí akce funkčního 
modulu.



Příručka – Knihovna MPLCMotion_MDX 43

4
Adresář MDX_SingleAxis

Popis funkčních modulů

Výstupy Funkční modul MC_Stop_MDX je vybaven následujícími výstupy:

Výstup Typ Význam

Done BOOL Tento výstup ukazuje, zda byl ukončen proces brzdění osy motoru.
• TRUE: Proces brzdění osy motoru byl ukončen. Osa motoru stojí 

(regulace polohy).
• FALSE: Proces brzdění osy motoru nebyl ukončen.

Active BOOL Tento výstup ukazuje, zda se osa motoru otáčí.
• TRUE: Osa motoru se otáčí.
• FALSE: Osa motoru se neotáčí.

Error BOOL Tento výstup ukazuje, zda ve funkčním modulu došlo k chybě.
• TRUE: Ve funkčním modulu došlo k chybě.
• FALSE: Ve funkčním modulu nedošlo k žádné chybě.

ErrorID DWORD Tento výstup znázorňuje chybový kód vzniklé chyby (→ Strana 68).

Axis AXIS_REF Tento výstup ukazuje referenci osy.
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4.5 Adresář MDX_SingleAxisSensorless

V adresáři MDX_SingleAxisSensorless jsou uloženy funkční moduly, které umožňují

vykonávat příkazy k pohybu pro osu motoru bez čidla.

4.5.1 Funkční modul MC_MoveVelocitySensorless_MDX

Popis Funkční modul MC_MoveVelocitySensorless_MDX spouští kontinuální rotační pohyb
osy motoru bez čidla. 

• Vstupy Velocity, Acceleration a Deceleration určují dynamickou charakteristiku
rotačního pohybu.

• Pohonový měnič řídí rychlost osy motoru zadanou přes vstupní signál Velocity tak

dlouho, dokud příkaz funkčního modulu MC_MoveVelocitySensorless_MDX není

zrušen nebo přerušen (→ odstavec "Základní chování funkčních modulů", Strana 15).

Použití Funkční modul MC_MoveVelocitySensorless_MDX je použitelný pouze na osách
motoru bez čidla.

Předpoklad Pro provedení funkčního modulu MC_MoveVelocitySensorless_MDX musí být osa motoru

v režimu PLCopenState (výstupní signál funkčního modulu MC_ConnectAxis_MDX)

Standstill, ContinuousMotion nebo Stopping.

Přerušení Regulaci otáček spuštěnou funkčním modulem MC_MoveVelocitySensorless_MDX lze
přerušit funkčním modulem 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

Upozornění: 

Osy motoru, které nejsou vybaveny čidlem, je možné ve stavu s regulací otáček

provozovat pouze v otáčkách vyšších, než jsou minimální otáčky (parametr pohonu P301,

ovšem nikoli pod 15 1/min). Narozdíl od použití funkčního modulu

MC_MoveVelocity_MDX provede funkční modul MC_MoveVelocitySensorless při zadání

např. nulových otáček rotaci osy motoru s minimálními otáčkami.

Upozornění: 

Stoupající změna impulzu na vstupu funkčního modulu MC_Stop_MDX nebo
MC_AxisStop_MDX nevede k přerušení příkazu funkčního modulu
MC_MoveVelocitySensorless_MDX.
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Vstupy Funkční modul MC_MoveVelocitySensorless_MDX je vybaven následujícími vstupy:

Výstupy Funkční modul MC_MoveVelocitySensorless_MDX je vybaven následujícími výstupy:

Vstup Typ Význam

Execute BOOL Tento vstup spouští příkaz funkčního modulu.
Pokud na tomto vstupu dojde ke stoupající změně impulzu, funkční 
modul spustí regulaci otáček. 

Velocity DINT Tento vstup určuje požadované cílové otáčky rotačního pohybu osy 
motoru.
(Jednotka: 1/min, maximální rozsah nastavení: -6000 ... 6000) 

Acceleration DINT Tento vstup určuje čas rampy pro zrychlení na otáčky zvýšené 
o 3000 1/min (zvýšení kinetické energie v motoru).
(Jednotka: ms, maximální rozsah nastavení: 0 ... 2000000) 

Deceleration DINT Tento vstup určuje čas rampy pro zpomalení na otáčky snížené 
o 3000 1/min (snížení kinetické energie v motoru).
(Jednotka: ms, maximální rozsah nastavení: 0 ... 2000000) 

Axis AXIS_REF Tento vstup určuje, na jaké ose motoru se provádějí akce funkčního 
modulu.

Výstup Typ Význam

InVelocity BOOL Tento výstup ukazuje, zda se osa motoru otáčí s požadovanými 
cílovými otáčkami.
• TRUE: Osa motoru se otáčí s otáčkami, které byly určeny 

prostřednictvím vstupu Velocity.
• FALSE: Osa motoru zrychluje, aby bylo dosaženo požadovaných 

cílových otáček.

Active BOOL Tento výstup znázorňuje, zda osa motoru zrychluje pro dosažení 
cílových otáček.
• TRUE: Osa motoru zrychluje nebo zpomaluje.
• FALSE: Osa motoru nezrychluje ani nezpomaluje.

Command 
Aborted

BOOL Tento výstup ukazuje, zda bylo vykonávání příkazu funkčního modulu 
přerušeno.
• TRUE: Vykonávání příkazu funkčního modulu bylo přerušeno.
• FALSE: Vykonávání příkazu funkčního modulu nebylo přerušeno.

Error BOOL Tento výstup ukazuje, zda ve funkčním modulu došlo k chybě.
• TRUE: Ve funkčním modulu došlo k chybě.
• FALSE: Ve funkčním modulu nedošlo k žádné chybě.

ErrorID DWORD Tento výstup znázorňuje chybový kód vzniklé chyby (→ Strana 68).

Axis AXIS_REF Tento výstup ukazuje referenci osy.
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4.5.2 Funkční modul MC_StopSensorless_MDX

Popis Funkční modul MC_StopSensorless_MDX brzdí aktuální rotační pohyb osy motoru
s rampou nastavenou v pohonovém měniči. 

Použití Funkční modul MC_StopSensorless_MDX je použitelný pouze na osách motoru
bez čidla.

Přerušení Brzdný pohyb spuštěný funkčním modulem MC_StopSensorless_MDX je možné
přerušit následujícími způsoby:

• přes stav "Controller inhibit" (blokování regulátoru)

• přes stav "No enable" (není uvolněno)

• přes stav "Safe stop" (bezpečné zastavení)

Pokud se vyskytne některý z těchto stavů, brzdný pohyb osy motoru se provede
s nejvyšším možným brzdným účinkem.

Ovlivnění Brzdný pohyb je realizován se zastavovací rampou nastavenou v parametru P136

pohonového měniče.

Asistent uvedení do provozu vám pomáhá tento parametr nastavit.

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

Upozornění: 

Dokud má vstup Execute hodnotu TRUE, zůstává PLCopenState osy motoru ve stavu
Stopping. Tím je znemožněn příkaz k dalšímu pohybu. 

Pro opuštění stavu PLCopenState Stopping je třeba vstup Execute funkčního modulu
alespoň při jednom jeho vyvolání vrátit zpět na hodnotu FALSE.

Upozornění: 

Osy motoru, které nejsou vybaveny čidlem, je možné ve stavu s regulací otáček
provozovat pouze v otáčkách vyšších, než jsou minimální otáčky (parametr
pohonu P301, ovšem nikoli pod 15 1/min). Narozdíl od použití funkčního modulu
MC_AxisStop_MDX funkční modul MC_StopSensorless_MDX krátce před zastavením
osy motoru aktivuje brzdu motoru, aby byla osa zabrzděna až do klidového stavu.
Kromě toho pohonový měnič přejde do stavu "No Enable" (není uvolněno).
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Vstupy Funkční modul MC_StopSensorless_MDX je vybaven následujícími vstupy:

Výstupy Funkční modul MC_StopSensorless_MDX je vybaven následujícími výstupy:

Upozornění: 

Pokud se na vstupu Execute některého stupně funkčního modulu
MC_MoveVelocitySensorless_MDX objeví stoupající změna impulzu, dojde k přerušení
příkazu funkčního modulu MC_StopSensorless_MDX tehdy, jestliže na vstupu Execute

funkčního modulu MC_StopSensorless_MDX již není hodnota TRUE.

Tato odchylka od charakteristiky funkčních modulů MC_Stop_MDX a MC_AxisStop_MDX
pro osy motoru s čidlem má následující důvod: 

U osy motoru bez čidla je třeba pro zabrzdění do klidového stavu použít funkční modul
MC_StopSensorless_MDX. U osy motoru s čidlem je možné pro tento účel použít také
funkční modul MC_MoveVelocity_MDX. 

U osy motoru s čidlem i bez čidla by však měla být umožněna plynulá změna otáček
z nuly na jinou hodnotu během řízené změny otáček.

Vstup Typ Význam

Execute BOOL Tento vstup slouží ke spuštění brzdného procesu osy motoru.
Pokud na tomto vstupu dojde ke stoupající změně impulzu, funkční 
modul spustí brzdění osy motoru. 

Axis AXIS_REF Tento vstup určuje, na jaké ose motoru se provádějí akce funkčního 
modulu.

Výstup Typ Význam

Done BOOL Tento výstup ukazuje, zda byl ukončen proces brzdění osy motoru.
• TRUE: Proces brzdění osy motoru byl ukončen. osa motoru stojí 

(stav osy: "No Enable" (není uvolněno))
• FALSE: Proces brzdění osy motoru nebyl ukončen.

Active BOOL Tento výstup ukazuje, zda se osa motoru otáčí.
• TRUE: Osa motoru se otáčí.
• FALSE: Osa motoru se neotáčí.

Error BOOL Tento výstup ukazuje, zda ve funkčním modulu došlo k chybě.
• TRUE: Ve funkčním modulu došlo k chybě.
• FALSE: Ve funkčním modulu nedošlo k žádné chybě.

ErrorID DWORD Tento výstup znázorňuje chybový kód vzniklé chyby (→ Strana 68).

Axis AXIS_REF Tento výstup ukazuje referenci osy.
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4.6 Adresář MDX_InverterParameters

V adresáři MDX_InverterParameters jsou uloženy funkční moduly, které jsou
zapotřebí ke čtení a zápisu parametrů pohonového měniče MOVIDRIVE®.

4.6.1 Funkční modul MC_ReadParameter_MDX

Popis Funkční modul MC_ReadParameter_MDX slouží k načtení parametrů z pohonového
měniče do řízení MOVI-PLC®.

Použití Funkční modul MC_ReadParameter_MDX je použitelný pro všechny osy motoru.

Vstupy Funkční modul MC_ReadParameter_MDX je vybaven následujícími vstupy:

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

Vstup Typ Význam

Execute BOOL Tento vstup slouží ke spuštění procesu čtení parametru.
Pokud se na tomto vstupu objeví stoupající změna impulzu, spustí funkční 
modul přenos parametru z pohonového měniče do řízení MOVI-PLC®. 

Index UINT Tento vstup určuje, který parametr se přenese z pohonového měniče do řízení 
MOVI-PLC®. Funkce Shell programu MOVITOOLS®-MotionStudio zobrazí 
číslo indexu parametru, pokud přemístíte kurzor na příslušné pole parametrů a 
stisknete tlačítka CTRL + F1.

Axis AXIS_REF Tento vstup určuje, na jaké ose motoru se provádějí akce funkčního modulu.
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Výstupy Funkční modul MC_ReadParameter_MDX je vybaven následujícími výstupy:

Výstup Typ Význam

Done BOOL Tento výstup ukazuje, zda byl parametr úspěšně přenesen.
• TRUE: Hodnota parametru na výstupu Data je platná.
• FALSE: Parametr nebyl přenesen.

Busy BOOL Tento výstup ukazuje, zda momentálně probíhá přenos parametru.
• TRUE: Parametr se momentálně přenáší.
• FALSE: Parametr se momentálně nepřenáší.

Error BOOL Tento výstup ukazuje, zda ve funkčním modulu došlo k chybě.
• TRUE: Během přenosu parametru se vyskytla chyba.
• FALSE: Nedošlo k žádné chybě.

ErrorID DWORD Tento výstup znázorňuje chybový kód vzniklé chyby (→ Strana 68).

Data DINT Tento výstup obsahuje přenesenou hodnotu parametru.

Axis AXIS_REF Tento výstup ukazuje referenci osy.
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4.6.2 Funkční modul MC_WriteParameter_MDX

Popis Funkční modul MC_WriteParameter_MDX slouží k přenosu parametrů z řízení
MOVI-PLC® k pohonovému měniči.

Použití Funkční modul MC_WriteParameter_MDX je použitelný pro všechny osy motoru.

Vstupy Funkční modul MC_WriteParameter_MDX je vybaven následujícími vstupy:

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

Pozor:

Změna některých parametrů, které musí být pro bezchybné řízení pohonových měničů
systémem MOVI-PLC® nastaveny na určité hodnoty, může vést ke vzniku
nepředpokládaných provozních stavů. Používejte proto tento funkční modul pouze
po konzultaci s firmou SEW-EURODRIVE nebo ve spojení s dostatečným testováním
požadovaných funkcí při odpovídající ochraně osob a stroje.

Vstup Typ Význam

Execute BOOL Tento vstup slouží ke spuštění přenosu parametru.
Pokud se na tomto vstupu objeví stoupající změna impulzu, spustí 
funkční modul přenos parametru z řízení MOVI-PLC® do pohonového 
měniče. 

Index UINT Tento vstup určuje, jaký parametr řízení MOVI-PLC® se přenese 
na měnič. Funkce Shell programu MOVITOOLS®-MotionStudio 
zobrazí číslo indexu parametru, pokud přemístíte kurzor na příslušné 
pole parametrů a stisknete tlačítka CTRL + F1.

Data DINT Tento vstup obsahuje hodnotu přeneseného parametru.

NonVolatile BOOL Tento vstup určuje, zda se má parametr přenést permanentně nebo 
dočasně.
• TRUE: Parametr se do měniče přenese permanentně. Hodnota 

parametru zůstane po vypnutí a opětovném zapnutí pohonového 
měniče zachována.

• FALSE: Parametr se do měniče přenese dočasně. Parametr se 
po vypnutí a opětovném zapnutí měniče vrátí na svou původní 
hodnotu.

Axis AXIS_REF Tento vstup určuje, na jaké ose motoru se provádějí akce funkčního 
modulu.
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Výstupy Funkční modul MC_WriteParameter_MDX je vybaven následujícími výstupy:

Výstup Typ Význam

Done BOOL Tento výstup ukazuje, zda byl parametr úspěšně přenesen.
• TRUE: Parametr byl úspěšně přenesen z řízení MOVI-PLC® 

do pohonového měniče.
• FALSE: Parametr nebyl přenesen.

Busy BOOL Tento výstup ukazuje, zda momentálně probíhá přenos parametru.
• TRUE: Parametr se momentálně přenáší.
• FALSE: Parametr se momentálně nepřenáší.

Error BOOL Tento výstup ukazuje, zda ve funkčním modulu došlo k chybě.
• TRUE: Během přenosu parametru se vyskytla chyba.
• FALSE: Nedošlo k žádné chybě.

ErrorID DWORD Tento výstup znázorňuje chybový kód vzniklé chyby (→ Strana 68).

Axis AXIS_REF Tento výstup ukazuje referenci osy.
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4.6.3 Funkční modul MC_SetDynamics_MDX

Popis Funkční modul MC_SetDynamics_MDX slouží ke změně dynamických parametrů
během vykonávání příkazu funkčního modulu MC_MoveAbsolute_MDX nebo
MC_MoveRelative_MDX. 

• Příkaz funkčního modulu MC_SetDynamics_MDX se smí spustit pouze tehdy, pokud
pohon vykonává příkaz funkčního modulu MC_MoveAbsolute_MDX nebo
MC_MoveRelative_MDX. 

• Vstupy Velocity, Acceleration a Deceleration určují dynamickou charakteristiku
rotačního pohybu.

Použití Funkční modul MC_SetDynamics_MDX je použitelný pro všechny osy motoru.

Vstupy Funkční modul MC_SetDynamics_MDX je vybaven následujícími vstupy:

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

Vstup Typ Význam

Execute BOOL Tento vstup spouští příkaz funkčního modulu.
Pokud se na tomto vstupu objeví stoupající změna impulzu, změní 
funkční modul dynamické parametry rotačního pohybu motoru podle 
vstupů Velocity, Acceleration a Deceleration. 

Velocity DINT Tento vstup určuje nové požadované cílové otáčky rotačního pohybu 
motoru. 
(Jednotka: 1/min, maximální rozsah nastavení -6000 ... 6000)

Acceleration DINT Tento vstup určuje nový čas rampy pro zrychlení na otáčky zvýšené 
o 3000 1/min (zvýšení kinetické energie v motoru).
(Jednotka: ms, maximální rozsah nastavení: 0 ... 2000000)

Deceleration DINT Tento vstup určuje nový čas rampy pro zpomalení na otáčky snížené 
o 3000 1/min (snížení kinetické energie v motoru).
(Jednotka: ms, maximální rozsah nastavení: 0 ... 2000000). 

Axis AXIS_REF Tento vstup určuje, na jaké ose motoru se provádějí akce funkčního 
modulu.
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Výstupy Funkční modul MC_SetDynamics_MDX je vybaven následujícími výstupy:

Výstup Typ Význam

Done BOOL Tento výstup ukazuje, jestli se osa motoru otáčí s novými 
dynamickými parametry Velocity, Acceleration a Deceleration.
• TRUE: Osa motoru se otáčí s novými dynamickými parametry.
• FALSE: Osa motoru se otáčí s dosavadními dynamickými 

parametry.

Active BOOL Tento výstup znázorňuje, zda se do měniče přenášejí nové dynamické 
parametry.
• TRUE: Nové dynamické parametry se přenášejí do měniče.
• FALSE: Do měniče se nepřenášejí žádné nové dynamické 

parametry.

Error BOOL Tento výstup ukazuje, zda ve funkčním modulu došlo k chybě.
• TRUE: Ve funkčním modulu došlo k chybě.
• FALSE: Ve funkčním modulu nedošlo k žádné chybě.

ErrorID DWORD Tento výstup znázorňuje chybový kód vzniklé chyby (→ Strana 68).

Axis AXIS_REF Tento výstup ukazuje referenci osy.
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4.6.4 Funkční modul MC_SetLimiter_MDX

Popis Funkční modul MC_SetLimiter_MDX slouží k přenosu některého z následujících
parametrů z řízení MOVI-PLC® k pohonovému měniči (P301 až P303 sada
parametrů 1):

• Minimum speed (minimální otáčky)

• Maximum speed (maximální otáčky)

• Current limit (omezení proudu)

• Torque limit (omezení krouticího momentu)

Použití Funkční modul MC_SetLimiter_MDX je použitelný pro všechny osy motoru.

Vstupy Funkční modul MC_SetLimiter_MDX je vybaven následujícími vstupy:

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

Vstup Typ Význam

Execute BOOL Tento vstup spouští příkaz funkčního modulu.
Pokud se na tomto vstupu objeví stoupající změna impulzu, provede funkční 
modul přenos parametru, který je určen vstupem Select. 

Select DINT Tento vstup určuje parametry, které funkční modul přenese z řízení MOVI-PLC® 
do pohonového měniče. 
• P301_P302_SPEED_LIMIT: Funkční modul přenáší parametry Minimum 

speed (minimální otáčky) a Maximum speed (maximální otáčky). 
(Jednotka: 1/min, maximální rozsah nastavení 0 ... 6100)

• P303_CURRENT_LIMIT: Funkční modul přenáší parametr Current limit 
(omezení proudu).
(Jednotka: % IN, maximální rozsah nastavení 0 ... 150 % (BGO 200 %))

• P304_TORQUE_LIMIT: Funkční modul přenáší parametr Torque limit 
(omezení krouticího momentu).
(Jednotka: % IN, maximální rozsah nastavení 0 ... 150 (BGO 200 %))

• P920_SW_LIMIT_SWITCH_CW: Funkční modul přenáší parametr 
SW Limit Switch CW (softwarový koncový spínač – otáčení VPRAVO).
(Jednotka: inkrementy, maximální rozsah nastavení -(231-1) ... (231-1))

• P921_SW_LIMIT_SWITCH_CCW: Funkční modul přenáší parametr 
SW Limit Switch CCW (softwarový koncový spínač – otáčení VLEVO).
(Jednotka: inkrementy, maximální rozsah nastavení -(231-1) ... (231-1))

MaxLimit DINT Tento vstup určuje hodnotu přenášeného parametru.
Pokud je vstup Select nastaven na P301_302_SPEED_LIMIT, určí tento vstup 
hodnotu pro parametr P302.
(Jednotka a maximální rozsah nastavení → viz vstup Select)

MinLimit DINT Tento vstup se použije pouze tehdy, pokud je vstup Select nastaven 
na P301_302_SPEED_LIMIT. V takovém případě vstup určuje hodnotu 
pro parametr P301.
(Jednotka: 1/min, maximální rozsah nastavení 0 ... 6100)

Axis AXIS_REF Tento vstup určuje, na jaké ose motoru se provádějí akce funkčního modulu.
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Výstupy Funkční modul MC_SetLimiter_MDX je vybaven následujícími výstupy:

Výstup Typ Význam

Done BOOL Tento výstup ukazuje, zda byl parametr úspěšně přenesen.
• TRUE: Parametr byl úspěšně přenesen z řízení MOVI-PLC® 

do pohonového měniče.
• FALSE: Parametr nebyl přenesen.

Busy BOOL Tento výstup ukazuje, zda momentálně probíhá přenos parametru.
• TRUE: Parametr se momentálně přenáší.
• FALSE: Parametr se momentálně nepřenáší.

Error BOOL Tento výstup ukazuje, zda ve funkčním modulu došlo k chybě.
• TRUE: Během přenosu parametru se vyskytla chyba.
• FALSE: Nedošlo k žádné chybě.

ErrorID DWORD Tento výstup znázorňuje chybový kód vzniklé chyby (→ Strana 68).

Axis AXIS_REF Tento výstup ukazuje referenci osy.
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4.6.5 Funkční modul MC_SetJerk_MDX

Popis Funkční modul MC_SetJerk_MDX slouží k aktivaci omezení rázů pro polohovací funkční
moduly. Funkční modul MC_SetJerk_MDX přenáší dobu rázu na pohonový měnič. 

Během vykonávání příkazu k pojezdu není možné měnit dobu rázu pohonového
měniče. 

Použití Funkční modul MC_SetJerk_MDX je použitelný pouze na osách motoru s čidlem.

Předpoklady Pro provedení funkčního modulu MC_SetJerk_MDX musí být osa motoru v režimu
PLCopenState (výstupní signál funkčního modulu MC_ConnectAxis_MDX) Standstill. 

Vstupy Funkční modul MC_SetJerk_MDX je vybaven následujícími vstupy:

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

Vstup Typ Význam

Execute BOOL Tento vstup slouží ke spuštění přenosu doby rázu.
Pokud se na tomto vstupu objeví stoupající změna impulzu, spustí 
funkční modul přenos doby rázu z řízení MOVI-PLC® do pohonového 
měniče. 

JerkTime DINT Tento vstup určuje dobu rázu.
(Jednotka: ms, maximální rozsah nastavení: 0, 5 ... 2000)
Upozornění:
Proces polohování se oproti polohování s lineární rampou prodlužuje 
přibližně o dobu rázu.

Axis AXIS_REF Tento vstup určuje, na jaké ose motoru se provádějí akce funkčního 
modulu.
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Výstupy Funkční modul MC_SetJerk_MDX je vybaven následujícími výstupy:

Výstup Typ Význam

Done BOOL Tento výstup ukazuje, zda byla doba rázu úspěšně přenesena.
• TRUE: Doba rázu byla úspěšně přenesena z řízení MOVI-PLC® 

do pohonového měniče.
• FALSE: Doba rázu nebyla přenesena.

Busy BOOL Tento výstup ukazuje, zda probíhá přenos doby rázu.
• TRUE: Doba rázu se momentálně přenáší.
• FALSE: Doba rázu se momentálně nepřenáší.

Error BOOL Tento výstup ukazuje, zda ve funkčním modulu došlo k chybě.
• TRUE: Během přenosu doby rázu se vyskytla chyba.
• FALSE: Nedošlo k žádné chybě.

ErrorID DWORD Tento výstup znázorňuje chybový kód vzniklé chyby (→ Strana 68).

Axis AXIS_REF Tento výstup ukazuje referenci osy.

Upozornění: 

Funkční modul MC_SetJerk_MDX přepíná rampu pohonového měniče z lineárního
tvaru na rampu s omezením rázu. Při provádění příkazu k pojezdu s regulací otáček
použije pohonový měnič automaticky lineární rampu. Pokud pohonový měnič následně
provádí polohovací příkaz, použije pro něj automaticky opět rampu s omezením rázu.

Pokud vstup JerkTime nastavíte na hodnotu 0, funkční modul MC_SetJerk_MDX
přepne zpět na lineární tvar rampy.
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4.6.6 Funkční modul MC_SetHomeParameters_MDX

Popis Funkční modul MC_SetHomeParameters_MDX slouží k nastavení parametrů, které
jsou zapotřebí pro referenční chod osy motoru. Funkční modul
MC_SetHomeParameters_MDX přenáší parametry potřebné k provedení referenčního
chodu z řízení MOVI-PLC® k pohonovému měniči. 

Bližší informace o parametrech a typech referenčního chodu naleznete v on-line
nápovědě softwaru MOVITOOLS®-MotionStudio.

Použití Funkční modul MC_SetHomeParameters_MDX je použitelný pouze na osách motoru
s čidlem.

Vstupy Funkční modul MC_SetHomeParameters_MDX je vybaven následujícími vstupy:

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

Vstup Typ Význam

Execute BOOL Tento vstup slouží ke spuštění přenosu parametrů.
Pokud se na tomto vstupu objeví stoupající změna impulzu, spustí 
funkční modul přenos parametrů z řízení MOVI-PLC® do pohonového 
měniče. 

RefSpeed1 DINT Tento vstup určuje referenční otáčky 1.

RefSpeed2 DINT Tento vstup určuje referenční otáčky 2.

RefType DINT Tento vstup určuje typ referenčního chodu (0 ...8). 

ZeroPulse BOOL Tento vstup určuje, zda se osa při referenčním chodu nastaví 
na nulový impulz.
• TRUE: Osa motoru se při referenčním chodu nastaví na nulový 

impulz.
• FALSE: Osa motoru se při referenčním chodu nenastaví 

na nulový impulz.

Axis AXIS_REF Tento vstup určuje, na jaké ose motoru se provádějí akce funkčního 
modulu.
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Výstupy Funkční modul MC_SetHomeParameters_MDX je vybaven následujícími výstupy:

Výstup Typ Význam

Done BOOL Tento výstup ukazuje, zda byly všechny parametry úspěšně 
přeneseny.
• TRUE: Všechny parametry byly úspěšně přeneseny z řízení 

MOVI-PLC® do pohonového měniče.
• FALSE: Parametry nebyly přeneseny.

Busy BOOL Tento výstup ukazuje, zda probíhá přenos parametrů.
• TRUE: Parametry se momentálně přenášejí.
• FALSE: Parametry se momentálně nepřenášejí.

Error BOOL Tento výstup ukazuje, zda ve funkčním modulu došlo k chybě.
• TRUE: Během přenosu parametrů se vyskytla chyba.
• FALSE: Nedošlo k žádné chybě.

ErrorID DWORD Tento výstup znázorňuje chybový kód vzniklé chyby (→ Strana 68).

Axis AXIS_REF Tento výstup ukazuje referenci osy.
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4.7 Adresář MDX_Supplements

4.7.1 Funkční modul MC_TouchProbe1_MDX

Popis Funkční modul MC_TouchProbe1_MDX řídí nejvýše 2 procedury TouchProbe-Interrupt. 

• Funkční modul zapíše procedury Interrupt do kódu IPOS® připojeného měniče.
Pohonový měnič inicializuje celkem tři acyklické objekty Send (control word 2,
touch probe 1 position, touch probe 2 position).

• Pokud je vstup Enable funkčního modulu nastaven na hodnotu TRUE, funkční modul
vytvoří objekt receive. Pokud funkční modul zaregistruje událost touch probe, načte
skutečné pozice z pohonového měniče.

Procedura 

TouchProbe

1. Vyvolání funkčního modulu

• Funkční modul MC_TouchProbe1_MDX se vyvolá nastavením vstupního signálu
Enable na hodnotu TRUE.

• Pohonový měnič automaticky inicializuje stav IPOS® a spustí proceduru touch
probe interrupt.
(Změna impulzu a volba Touchprobe)

2. Čekání na událost TouchProbe

• Funkční modul MC_TouchProbe1_MDX nastaví výstup Enabled na hodnotu TRUE.

3. Došlo k události TouchProbe.

• Pohonový měnič nahlásí řízení MOVI-PLC®, že došlo k události TouchProbe.
(CtrlWord2, TouchProbe1 -> bit 0, TouchProbe2 -> bit 1)

• Funkční modul MC_TouchProbe1_MDX načte polohu TouchProbe zvoleného
systému čidel.

• Funkční modul MC_TouchProbe1_MDX zvýší hodnotu výstupu Counter o jeden
stupeň.

• Funkční modul MC_TouchProbe1_MDX nastaví výstup EdgeDetected na hodnotu

TRUE.

• Znovu se spustí sledování vstupu TouchProbe.

4. Vyhodnocení události TouchProbe

• Funkční modul MC_TouchProbe1_MDX přenese pozice TouchProbe na výstupy
TouchProbePos_X14 až TouchProbePos_X62.

• Funkční modul nastaví výstup EdgeDetected zpět na hodnotu FALSE.
• Funkční modul aktivuje proceduru TouchProbe interrupt.

Použití Funkční modul MC_TouchProbe1_MDX je použitelný pro všechny osy motoru.

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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Vstupy Funkční modul MC_TouchProbe1_MDX je vybaven následujícími vstupy:

Výstupy Funkční modul MC_TouchProbe1_MDX je vybaven následujícími výstupy:

Vstup Typ Význam

Enable BOOL Tento vstup slouží k aktivaci funkčního modulu 
MC_TouchProbe1_MDX. Funkční modul se provede pouze tehdy, 
pokud je vstup Enable nastaven na hodnotu TRUE. Hodnoty ostatních 
vstupů se načtou pouze tehdy, pokud na vstupu Enable dojde ke 
stoupající změně impulzu.

TouchProbe 
Source

MC_TP_ 
SOURCE
_MDX

Tento vstup určuje systém čidel. Toto nastavení se provádí nezávisle 
na nastavení konfigurace řízení.
• X15: Pozici měří čidlo motoru.
• X14: Pozici měří externí čidlo.
• SSI: Pozici měří absolutní čidlo (DIP11B).

Edge MC_TP_ 
EDGE_MDX

Tento vstup určuje způsob hodnocení změny impulzu na vstupu 
TouchProbe:
• EN: obě změny impulzu
• EN_HI: stoupající změna impulzu
• EN_LO: klesající změna impulzu

PresetCounter DINT Tento vstup určuje inicializační hodnotu výstupu Counter.

Axis AXIS_REF Tento vstup určuje, na jaké ose motoru se provádějí akce funkčního 
modulu.

Výstup Typ Význam

EdgeDetected BOOL Tento výstup ukazuje, zda došlo k události TouchProbe interrupt.
• TRUE: Došlo k události TouchProbe.
• FALSE: Tento výstup se automaticky po každém cyklu řízení 

nastaví na hodnotu FALSE.

Enabled BOOL Tento výstup ukazuje, zda je funkční modul aktivní.
• TRUE: Vstup Enable je nastaven na hodnotu TRUE (ano).
• FALSE: Vstup Enable je nastaven na hodnotu FALSE (ne).

Error BOOL Tento výstup ukazuje, zda ve funkčním modulu došlo k chybě.
• TRUE: Ve funkčním modulu došlo k chybě.
• FALSE: Ve funkčním modulu nedošlo k žádné chybě.

ErrorID DWORD Tento výstup znázorňuje chybový kód vzniklé chyby (→ Strana 68).

TouchProbePos DINT Tento výstup znázorňuje pozici TouchProbe zvoleného systému čidel.

Counter DINT Tento výstup znázorňuje počet událostí TouchProbe interrupt.
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4.7.2 Funkční modul MC_TouchProbe2_MDX

Popis Funkční modul MC_TouchProbe2_MDX řídí nejvýše 2 procedury TouchProbe-Interrupt. 

• Funkční modul zapíše procedury Interrupt do kódu IPOS® připojeného měniče.
Pohonový měnič inicializuje celkem tři acyklické objekty Send (control word 2, touch
probe 1 position, touch probe 2 position).

• Pokud je vstup Enable funkčního modulu nastaven na hodnotu TRUE, funkční modul
vytvoří objekt receive. Pokud funkční modul zaregistruje událost touch probe, načte
skutečné pozice z pohonového měniče.

Procedura 

TouchProbe

1. Vyvolání funkčního modulu

• Funkční modul MC_TouchProbe2_MDX se vyvolá nastavením vstupního signálu
Enable na hodnotu TRUE.

• Pohonový měnič automaticky inicializuje stav IPOS® a spustí proceduru touch
probe interrupt.
(Změna impulzu a volba Touchprobe)

2. Čekání na událost TouchProbe

• Funkční modul MC_TouchProbe2_MDX nastaví výstup Enabled na hodnotu
TRUE.

3. Došlo k události TouchProbe.

• Pohonový měnič nahlásí řízení MOVI-PLC®, že došlo k události TouchProbe.
(CtrlWord2, TouchProbe2 -> bit 0, TouchProbe2 -> bit 1)

• Funkční modul MC_TouchProbe2_MDX načte polohu TouchProbe zvoleného
systému čidel.

• Funkční modul MC_TouchProbe2_MDX zvýší hodnotu výstupu Counter o jeden
stupeň.

• Funkční modul MC_TouchProbe2_MDX nastaví výstup EdgeDetected na hodnotu

TRUE.

• Znovu se spustí sledování vstupu TouchProbe.

4. Vyhodnocení události TouchProbe

• Funkční modul MC_TouchProbe2_MDX přenese pozice TouchProbe na výstupy
TouchProbePos_X14 až TouchProbePos_X62.

• Funkční modul nastaví výstup EdgeDetected zpět na hodnotu FALSE.
• Funkční modul aktivuje proceduru TouchProbe interrupt.

Použití Funkční modul MC_TouchProbe2_MDX je použitelný pro všechny osy motoru.

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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Vstupy Funkční modul MC_TouchProbe2_MDX je vybaven následujícími vstupy:

Výstupy Funkční modul MC_TouchProbe2_MDX je vybaven následujícími výstupy:

Vstup Typ Význam

Enable BOOL Tento vstup slouží k aktivaci funkčního modulu 
MC_TouchProbe2_MDX. Funkční modul se provede pouze tehdy, 
pokud je vstup Enable nastaven na hodnotu TRUE. Hodnoty ostatních 
vstupů se načtou pouze tehdy, pokud na vstupu Enable dojde ke 
stoupající změně impulzu.

TouchProbe 
Source

MC_TP_ 
SOURCE
_MDX

Tento vstup určuje systém čidel. Toto nastavení se provádí nezávisle 
na nastavení konfigurace řízení.
• X15: Pozici měří čidlo motoru.
• X14: Pozici měří externí čidlo.
• SSI: Pozici měří absolutní čidlo (DIP11B).

Edge MC_TP_ 
EDGE_MDX

Tento vstup určuje způsob hodnocení změny impulzu na vstupu 
TouchProbe:
• EN: Obě změny impulzu
• EN_HI: Stoupající změna impulzu
• EN_LO: Klesající změna impulzu

PresetCounter DINT Tento vstup určuje inicializační hodnotu výstupu Counter.

Axis AXIS_REF Tento vstup určuje, na jaké ose motoru se provádějí akce funkčního 
modulu.

Výstup Typ Význam

EdgeDetected BOOL Tento výstup ukazuje, zda došlo k události TouchProbe interrupt.
• TRUE: Došlo k události TouchProbe.
• FALSE: Tento výstup se automaticky po každém cyklu řízení 

nastaví na hodnotu FALSE.

Enabled BOOL Tento výstup ukazuje, zda je funkční modul aktivní.
• TRUE: Vstup Enable je nastaven na hodnotu TRUE (ano).
• FALSE: Vstup Enable je nastaven na hodnotu FALSE (ne).

Error BOOL Tento výstup ukazuje, zda ve funkčním modulu došlo k chybě.
• TRUE: Ve funkčním modulu došlo k chybě.
• FALSE: Ve funkčním modulu nedošlo k žádné chybě.

ErrorID DWORD Tento výstup znázorňuje chybový kód vzniklé chyby (→ Strana 68).

TouchProbePos DINT Tento výstup znázorňuje pozici TouchProbe zvoleného systému čidel.

Counter DINT Tento výstup znázorňuje počet událostí TouchProbe interrupt.
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4.7.3 Funkční modul MC_ReadActualPosition_MDX

Popis Funkční modul MC_ReadActualPosition_MDX slouží k načtení aktuální pozice osy
motoru, která byla zjištěna použitým systémem čidel. Použitý systém čidel se zadává
v konfiguraci řízení mezi parametry modulu pohonového měniče.

Použití Funkční modul MC_ReadActualPosition_MDX je použitelný pro všechny osy motoru.
U osy motoru bez čidla se nesmí použít hodnota přenesené skutečné pozice, pokud
na vstupu X15 není připojené čidlo motoru. Toto čidlo musí být zároveň nastaveno
v konfiguraci řízení pro vstup X15.

Vstupy Funkční modul MC_ReadActualPosition_MDX je vybaven následujícími vstupy:

Výstupy Funkční modul MC_ReadActualPosition_MDX je vybaven následujícími výstupy:

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

Vstup Typ Význam

Enable BOOL Tento vstup slouží k aktivaci funkčního modulu. Příkaz funkčního 
modulu se provede pouze tehdy, pokud je tento vstup nastaven 
na hodnotu TRUE. 

Axis AXIS_REF Tento vstup určuje, na jaké ose motoru se provádějí akce funkčního 
modulu.

Výstup Typ Význam

Done BOOL Tento výstup ukazuje, zda byla pozice osy motoru úspěšně 
přenesena.
• TRUE: Hodnota pozice osy motoru výstupu Position je platná.
• FALSE: Pozice osy motoru nebyla přenesena.

Error BOOL Tento výstup ukazuje, zda ve funkčním modulu došlo k chybě.
• TRUE: Během přenosu pozice osy motoru se vyskytla chyba.
• FALSE: Nedošlo k žádné chybě.

ErrorID DWORD Tento výstup znázorňuje chybový kód vzniklé chyby (→ Strana 68).

Pozice DINT Tento výstup obsahuje přenesenou pozici osy motoru.

Axis AXIS_REF Tento výstup ukazuje referenci osy.
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4.7.4 Funkční modul MC_ReadAxisError_MDX

Popis Funkční modul MC_ReadAxisError_MDX k načtení aktuálního chybového kódu osy
motoru z pohonového měniče do řízení MOVI-PLC®.

Použití Funkční modul MC_ReadAxisError_MDX je použitelný pro všechny osy motoru.

Vstupy Funkční modul MC_ReadAxisError_MDX je vybaven následujícími vstupy:

Výstupy Funkční modul MC_ReadAxisError_MDX je vybaven následujícími výstupy:

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

Vstup Typ Význam

Enable BOOL Tento vstup slouží k aktivaci funkčního modulu. Příkaz funkčního 
modulu se provede pouze tehdy, pokud je tento vstup nastaven 
na hodnotu TRUE. 

Axis AXIS_REF Tento vstup určuje, na jaké ose motoru se provádějí akce funkčního 
modulu.

Výstup Typ Význam

Done BOOL Tento výstup ukazuje, zda byl chybový kód úspěšně přenesen.
• TRUE: Hodnota chybového kódu na výstupu je platná.
• FALSE: Chybový kód nebyl přenesen.

Error BOOL Tento výstup ukazuje, zda ve funkčním modulu došlo k chybě.
• TRUE: Během přenosu chybového kódu se vyskytla chyba.
• FALSE: Nedošlo k žádné chybě.

ErrorID DWORD Tento výstup znázorňuje chybový kód vzniklé chyby (→ Strana 68).

AxisError BOOL Tento výstup ukazuje, zda pohonový měnič rozpoznal chybu.
• TRUE: Pohonový měnič rozpoznal chybu.
• FALSE: Nedošlo k žádné chybě.

AxisErrorCode WORD Tento výstup obsahuje přenesený chybový kód.

Axis AXIS_REF Tento výstup ukazuje referenci osy.
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4.7.5 Funkční modul MC_ReadStatus_MDX

Popis Funkční modul MC_ReadStatus_MDX k načtení stavu PLCopen osy motoru
z pohonového měniče do řízení MOVI-PLC®.

Použití Funkční modul MC_ReadStatus_MDX je použitelný pro všechny osy motoru.

Vstupy Funkční modul MC_ReadStatus_MDX je vybaven následujícími vstupy:

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

Vstup Typ Význam

Enable BOOL Tento vstup slouží k aktivaci funkčního modulu. Příkaz funkčního 
modulu se provede pouze tehdy, pokud je tento vstup nastaven 
na hodnotu TRUE. 

Axis AXIS_REF Tento vstup určuje, na jaké ose motoru se provádějí akce funkčního 
modulu.
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Výstupy Funkční modul MC_ReadStatus_MDX je vybaven následujícími výstupy:

Výstup Typ Význam

Done BOOL Tento výstup ukazuje, zda byl stav PLCopen úspěšně přenesen.
• TRUE: Stav PLCopen byl přenesen.
• FALSE: Stav PLCopen nebyl přenesen.

Error BOOL Tento výstup ukazuje, zda ve funkčním modulu došlo k chybě.
• TRUE: Během přenosu stavu PLCopen se vyskytla chyba.
• FALSE: Nedošlo k žádné chybě.

ErrorID DWORD Tento výstup znázorňuje chybový kód vzniklé chyby (→ Strana 68).

Errorstop BOOL Tento výstup znázorňuje, zda je stav PLCopen pohonového měniče 
nastaven na Errorstop.
• TRUE: Stav PLCopen je nastaven na Errorstop.
• FALSE: Stav PLCopen není nastaven na Errorstop.

Stopping BOOL Tento výstup znázorňuje, zda je stav PLCopen pohonového měniče 
nastaven na Stopping.
• TRUE: Stav PLCopen je nastaven na Stopping.
• FALSE: Stav PLCopen není nastaven na Stopping.

StandStill BOOL Tento výstup znázorňuje, zda je stav PLCopen pohonového měniče 
nastaven na StandStill.
• TRUE: Stav PLCopen je nastaven na StandStill.
• FALSE: Stav PLCopen není nastaven na StandStill.

Discrete Motion BOOL Tento výstup znázorňuje, zda je stav PLCopen pohonového měniče 
nastaven na DiscreteMotion.
• TRUE: Stav PLCopen je nastaven na DiscreteMotion.
• FALSE: Stav PLCopen není nastaven na DiscreteMotion.

Continuous 
Motion

BOOL Tento výstup znázorňuje, zda je stav PLCopen pohonového měniče 
nastaven na ContinuousMotion.
• TRUE: Stav PLCopen je nastaven na ContinuousMotion.
• FALSE: Stav PLCopen není nastaven na ContinuousMotion.

Synchronized 
Motion

BOOL Tento výstup znázorňuje, zda je stav PLCopen pohonového měniče 
nastaven na SynchronizedMotion.
• TRUE: Stav PLCopen je nastaven na SynchronizedMotion.
• FALSE: Stav PLCopen není nastaven na SynchronizedMotion.

Homing BOOL Tento výstup znázorňuje, zda je stav PLCopen pohonového měniče 
nastaven na Homing.
• TRUE: Stav PLCopen je nastaven na Homing.
• FALSE: Stav PLCopen není nastaven na Homing.

Interpolation BOOL Tento výstup znázorňuje, zda je stav PLCopen pohonového měniče 
nastaven na Interpolation.
• TRUE: Stav PLCopen je nastaven na Interpolation.
• FALSE: Stav PLCopen není nastaven na Interpolation.

Axis AXIS_REF Tento výstup ukazuje referenci osy.
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4.8 Identifikátory chyb

Následující tabulka znázorňuje chybové kódy, označení a popis chyb, které se mohou
objevit na výstupu ErrorID funkčních modulů.

Chybový

kód

Označení

chyby

Popis

chyby

Všeobecné chybové kódy IEC

FA0001h E_IEC_GENERAL_MAX_NUMBER_OF_AXIS Byl překročen maximální počet připojitelných os

FA0002h E_IEC_GENERAL_INTERNAL_ERROR Chyba při inicializaci rozhraní MOVI-PLC®

FA0003h E_IEC_GENERAL_COM_NOT_READY Rozhraní COM není připraveno

FA0004h E_IEC_GENERAL_INVALID_COM_NODE Rozhraní COM není platné

FA0005h E_IEC_GENERAL_INVALID_COM_ADR Adresa COM není platná

FA0006h E_IEC_GENERAL_INVALID_TECHNOLOGIE_OPTION Pro požadovanou funkci je zapotřebí měnič MOVIDRIVE® 
v technologickém provedení.

FA0070h E_IEC_PARAMETER_VALUE_OUT_OF_RANGE Hodnota pro parametrizační přístup leží mimo přípustný 
rozsah hodnot.

FA0071h E_IEC_PARAMETER_INVALID_SELECTION Neplatný výběr vstupu na funkčním modulu

FA0072h E_IEC_PARAMETER_INVALID_SERVICE Neplatná služba

Chybové kódy MPLCMotion_MDX

FB0030h E_MDX_CONNECTAXIS_NO_INVERTER_CONNECTED Na sběrnici CAN-Bus nebyl rozpoznán pohonový měnič 
MOVIDRIVE® MDX. Překontrolujte spojení CAN! 

FB0031h E_MDX_CONNECTAXIS_CAN_ID_ERROR Potřebná identifikace CAN je obsazena

FB0032h E_MDX_CONNECTAXIS_CYCLIC_COMMUNICATION Cyklická komunikace mezi řízením MOVI-PLC® a 
pohonovým měničem MOVIDRIVE® je přerušena.

FB0033h E_MDX_CONNECTAXIS_IPOS_DOWNLOAD_ERROR Chyba během stahování IPOS®

FB0034h E_MDX_CONNECTAXIS_WRONG_DEVICE_CONNECTED Je připojen nesprávný přístroj. Překontrolujte konfiguraci 
řízení!

FB0035h E_MDX_CONNECTAXIS_SIMULATION_NOT_AVAILABLE Funkce nemůže být vykonána v simulačním režimu.

FB0060h E_MDX_POWER_INVERTER_NOT_READY Pohonový měnič MOVIDRIVE® MDX je ve stavu 
"24 V operation" (provoz na 24 V) nebo "Safe stop" 
(bezpečné zastavení). Zapnutí není možné!

FB0061h E_MDX_POWER_INVERTER_FAULT_STATE Pohonový měnič MOVIDRIVE® MDX je v chybovém 
stavu. Zapnutí není možné!

FB0070h E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_DATA_PROFIL Funkční modul Motion nemůže být vykonán při aktuálním 
stavu PLCopen.

FB0071h E_MDX_MOTIONBLOCK_LOG_ADR_NOT_INITIALIZED Funkční modul Motion byl vyvolán předtím, než modul 
MC_ConnectAxis_MDX generoval logickou adresu 
(AXIS_REF).

FB0072h E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_LOG_ADR Funkční modul Motion byl vyvolán s neplatnou logickou 
adresou (AXIS_REF). 

FB0073h E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_STATE Funkční modul Motion nemůže být vykonán při aktuálním 
stavu PLCopen.

FB0074h E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_OPERATING_MODE Funkční modul Motion nemůže být vyvolán v provozním 
režimu měniče MOVIDRIVE® MDX.

FB0075h E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_INVERTER_STATUS Funkční modul Motion nemůže být vyvolán v aktuálním 
stavu měniče MOVIDRIVE® MDX.

FB0076h E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_VELOCITY Zvolené otáčky leží mimo rozsah hodnot.

FB0090h E_MDX_PARAMCHANNEL_SEND_BUFFER_OVERFLOW Vyrovnávací pamět’ kanálu parametrů je plná.

FB0091h E_MDX_PARAMCHANNEL_WRITEPARAMETER_BUSY Pokus o parametrizační přístup, přičemž kanál parametrů 
je stále obsazen

FB0092h E_MDX_PARAMCHANNEL_READPARAMETER_BUSY Pokus o parametrizační přístup, přičemž kanál parametrů 
je stále obsazen
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Chybové kódy MPLCUtilities

FC0001h E_WAGO_TIME_OUT_SBUS_INIT Interní timeout během inicializace sběrnice SBUS

FC0002h E_WAGO_TIME_OUT_WAGO_INIT Timeout během inicializace modulu WAGO

FC0003h E_WAGO_NO_CONNECTION_DURING_INIT_SEQ Přerušení spojení s modulem WAGO v průběhu 
inicializace

FC0004h E_WAGO_WATCH_DOG_ERROR Chyba Watchdog. Komunikace s modulem WAGO 
byla přerušena.

Chybové kódy MPLCSystem (výtah)

CC0070h E_NO_MATCH_FOR_PARAMSET Pro danou osu není k dispozici žádný záznam 
v konfiguraci řízení.

F2000Ah E_MVLINK_CAN Chyba v systému MOVILINK®.
Možná příčina: Hodnota mimo povolený rozsah

F20002h E_MVLINK_RS485 Chyba v systému MOVILINK®.
Možná příčina: Hodnota mimo povolený rozsah

Chybový

kód

Označení

chyby

Popis

chyby
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5 Příklady programování

V této kapitole je na konkrétních příkladech popsáno programování různých aplikací
pohonů s použitím funkčních modulů popsaných v této příručce.

Kromě toho je tato kapitola úvodem do všeobecné manipulace s konfigurací řízení,
správcem knihoven a editorem FUP (položka "FUP Editor") softwaru MOVITOOLS®.

Bližší informace najdete v on-line nápovědě programu MOVITOOLS® MotionStudio.

5.1 Předpoklady

Aby bylo možné sestavené programy otestovat na ose motoru, musí být splněny
následující podmínky:

• Řízení MOVI-PLC® a pohonový měnič MOVIDRIVE® MDX60B/61B s připojeným
motorem1) jsou nainstalovány v souladu s návodem v příslušných příručkách.

• Mezi přípojkou CAN-1 řízení MOVI-PLC® a přípojkou CAN-1 pohonového měniče
MOVIDRIVE® MDX60B/61B je správně nainstalováno spojení přes systémovou
sběrnici v souladu s pokyny v příslušných příručkách2).

• Počítač pro správu je v souladu s pokyny uvedenými v příslušných příručkách
správně připojen na řízení MOVI-PLC®. Rozhraní počítače pro správu je správně
nakonfigurováno.

• Zprovoznění pohonového měniče MOVIDRIVE® MDX60/B61B pro ovládání řízením
MOVI-PLC® bylo provedeno pomocí asistenta pro uvedení do provozu
(→ odstavec 3.3, Strana 10).

1) Pro polohování je zapotřebí motor s čidlem.

2) Pokud řízení MOVI-PLC® s pohonovým měničem komunikuje přes propojovací konektor, není zapotřebí
propojení na systémovou sběrnici prostřednictvím přípojky CAN-1. 
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5.2 Polohování osy motoru

Popis úlohy Pokud se na některém digitálním vstupu připojeného pohonového měniče
MOVIDRIVE® MDX60B/61B objeví stoupající změna signálu napětí DC 24 V, má se
připojená osa motoru otočit o deset otáček vpravo a napolohovat.

Obsluha pohonu se provádí kompletně přes používání digitálních vstupů. Řízení
MOVI-PLC® vyhodnocuje vstupy pohonového měniče a řídí polohování osy motoru.

Dílčí úkoly Programovací příklad se člení na následující dílčí úlohy:

1. Vytvoření nového projektu

2. Nastavení konfigurace řízení 

3. Začlenění potřebných knihoven

4. Programování komunikace s osou motoru

5. Programování zapnutí a vypnutí pohonového měniče

6. Programování polohování osy motoru

7. Přenos projektu do řízení MOVI-PLC®

8. Testování programu

00

I
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Krok 1 Vytvoření nového projektu

1. Zapněte správní počítač a řízení MOVI-PLC® 1).

2. Spust’te PLC editor softwaru MOVITOOLS® MotionStudio podle návodu v kapitole

"Spuštění programu MOVITOOLS MotionStudio" ("Start MOVITOOLS®-MotionStudio")

v příručce systému MOVI-PLC®.

3. Vytvořte nový projekt kliknutím na [File] (Soubor) / [New] (Nový).

4. V dialogu [Target Settings] (Nastavení cílového systému) zvolte konfiguraci vašeho
systému MOVI-PLC®, v tomto programovacím příkladu např. [MOVIPLC basic
DHP11B], a klikněte na tlačítko [OK].

5. V tomto příkladu neměňte v dialogu [New POU] (Nový modul) název funkčního
modulu "PLC_PRG". Řízení MOVI-PLC® automaticky provede funkční modul
s názvem "PLC_PRG" po spuštění programu (v kroku 8 tohoto příkladu).

6. V poli [Type of POU] (Typ modulu) zvolte položku [Programm] (Program).

7. V poli [Language of the POU] (Jazyk modulu) zvolte možnost [FBD] a volbu potvrďte
kliknutím na [OK].

8. Uložte projekt kliknutím na [File] (Soubor) / [Save] (Uložit) a zadáním požadovaného
názvu projektu. Opakujte uložení pravidelně po několika provedených změnách
resp. po dokončení vytváření programu.

1) Řízení MOVI-PLC® musí být podle daného provedení buď napájeno napětím, nebo musí být zapnut
pohonový měnič, ve kterém je zasunut hardware řízení MOVI-PLC®.

20030AXX
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Krok 2 Nastavení konfigurace řízení

Aby bylo možné využít rozhraní řízení MOVI-PLC® pro připojení periferií a pro
komunikaci s dalšími zařízeními, jako jsou např. čidla, vstupní a výstupní moduly, nebo
nadřazené řízení, je třeba konfiguraci řízení nastavit následujícím způsobem.

1. Přejděte do okna [Recources] (Zdroje) kliknutím na příslušnou záložku [1].

2. Dvojitým kliknutím aktivujte volbu [PLC Configuration] (Konfigurace PLC) [2].

3. V menu [Extras] (Doplňky) zvolte možnost [Standard configuration] (Standardní
konfigurace) a kliknutím na [Yes] (Ano) odpovězte na dotaz, zda si přejete zrušit
aktuální konfiguraci a nahradit ji standardním nastavením [3].

4. Rozbalte strom konfigurace kliknutím na symbol [+] před položkami [MOVI-PLC
basic DHP11B] a [Communication] (Komunikace) [4].

5. Aktivujte rozhraní CAN-1 řízení MOVI-PLC® kliknutím pravým tlačítkem myši na
prvek [CAN 1 disabled] (CAN-1 deaktiv.) a volbou [Replace element] (Nahradit
prvek) / [Can 1 enabled] (CAN-1 aktiv.) [5].

6. Proveďte konfiguraci pohonového měniče MOVIDRIVE® MDX60B/61B na rozhraní
CAN-1 kliknutím pravým tlačítkem myši na prvek [Can 1 enabled] a volbou [Append
Subelement] (Přidat podřazený prvek) a [MOVIDRIVE MDX B] v kontextovém menu.
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7. Označte prvek [MOVIDRIVE MDX B] a v okně [Module parameters] (Parametry
modulu) zadejte adresu sběrnice S-Bus, která byla zvolena při uvedení pohonového
měniče do provozu [1].

8. V řídicím programu je možné použít vstupy a výstupy přímým zadáním adresy
prostřednictvím syntaxe "%I" / "%Q". 

Jednodušší je však použití symbolických identifikátorů, jak je popsáno v následujícím
odstavci: Klikněte na symbol [+] před položkami [MOVIDRIVE MDX B] a [Inputs]
(Vstupy). Klikněte na příslušné pole [AT] ve stromu konfigurace a zadejte požadovaný
název. V tomto příkladu je symbolickým indentifikátorem pro digitální vstupy
pohonového měniče [DI_MDX1]. Symbolické identifikátory pro jednotlivé vstupy a
výstupy jsou [Power_MDX1] a [Move_MDX1] [2].
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Krok 3 Začlenění knihoven

Aby bylo možné použít funkční moduly knihovny MPLCMotion_MDX.lib, přidejte
knihovnu [MPLCMotion_MDX.lib] podle následujícího popisu k již nainstalovaným
knihovnám.

1. Aktivujte položku [Library Manager] (Správce knihoven) dvojitým kliknutím [1].

2. Klikněte pravým tlačítkem myši na pole knihoven a zvolte položku [Additional Library]
(Další knihovna) [2].

3. Zvolte knihovnu [MPLCMotion_MDX.lib] a klikněte na tlačítko [Open] (Otevřít).
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Krok 4 Programování komunikace s osou motoru

Pro navázání a realizaci komunikace mezi řízením MOVI-PLC® a pohonovým měničem
přidejte následujícím způsobem instanci funkčního modulu MC_ConnectAxis_MDX.

1. Přejděte do okna [POUs] kliknutím na příslušnou záložku [1]. 

2. Otevřete editor modulu [PLC_PRG(PRG)] dvojitým kliknutím [2].

3. Přidejte nový funkční modul kliknutím nejprve na políčko vedle otazníků [???] a poté
na tlačítko [ ] [3].

4. Označte text "AND" v nově přidaném funkčním modulu.

5. Stiskněte tlačítko <F2>. Software otevře dialog [Help Manager] (Správce nápovědy). 
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6. Na levé straně dialogu zvolte položku [Standard Function Blocks] (Standardní
funkční bloky) [1].

7. Na pravé straně dialogu zvolte funkční modul [MC_ConnectAxis_MDX (FB)]
v adresáři [MDX_Main] knihovny [MPLCMotion_MDX]. Klikněte na tlačítko [OK] [2].

8. Klikněte na přidaný funkční modul MC_ConnectAxis_MDX a poté na otazníky "???"
nad funkčním modulem [1]. 

9. Zadejte jméno instance (např. "ConnectAxis_1") funkčního modulu [2] a stiskněte
tlačítko <ENTER>. Dialog [Declare Variable] (Deklarace proměnné), který se
zobrazí, potvrďte kliknutím na tlačítko [OK].

10.Na vstupech funkčního modulu zadejte následující hodnoty klikáním na otazníky "???"
vlevo vedle vstupu, zadáním hodnoty a kliknutím na tlačítko <ENTER>:

20037AXX

Enable TRUE

Node SBUS_NODE_1

SBUS_Address Adresa SBUS-1 nastavená při uvedení pohonového měniče do provozu
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Krok 5 Programování zapnutí a vypnutí pohonového měniče

Přidejte funkční modul, který zapíná resp. vypíná pohonový měnič MOVIDRIVE®

MDX60B/61B. Zapnutí je možné pouze tehdy, pokud byl předtím na dané ose úspěšně
proveden funkční modul MC_ConnectAxis_MDX. Kromě toho by se měl pohonový
měnič zapínat pouze tehdy, pokud je na jeho digitálním vstupu DI01 napětí DC 24 V.
Proto jsou příslušné signály vzájemně propojeny modulem "AND".

1. Klikněte na linii výstupu Done funkčního modulu MC_ConnectAxis_MDX. 

2. Přidejte nový funkční modul "AND" kliknutím na tlačítko < >.

3. Na druhém vstupu nového funkčního modulu "AND" přidejte hodnotu, která byla
přečtena na digitálním vstupu DI01 pohonového měniče. Pro tento účel zadejte
symbolický název uvedený v konfiguraci řízení (v tomto příkladu "MDX1_DI.1" nebo
přímo "Power_MDX1").

4. Přidejte funkční modul MC_Power_MDX kliknutím vpravo od funkčního modulu "AND"
a následným kliknutím na tlačítko [ ]. Změňte nově přidaný funkční modul "AND"
na funkční modul MC_Power_MDX s použitím postupu popsaného v kroku 4. Zadejte
název funkčního modulu, např. název instance "Power_1".

5. Na vstupu PowerOffMode zadejte konstantu "CTRL_INHIBIT".

6. Na vstupu Axis zadejte referenční hodnotu osy "ConnectAxis_1.Axis", která je
na výstupu instance ConnectAxis_1. Pro tento účel klikněte na políčko "???"
před vstupem Axis a zadejte "ConnectAxis_1.". V dialogu, který se poté automaticky
zobrazí, zvolte položku [Axis]. Potvrďte zadání stisknutím tlačítka <ENTER>.
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Krok 6 Programování polohování osy motoru

Přidejte funkční modul MC_MoveRelative_MDX, který řídí relativní polohovací pohyb
osy motoru. V tomto příkladu se má osa motoru při každém stoupajícím impulzu
napětí DC 24 V na digitálním vstupu DI02 pohonového měniče otočit o deset otáček
(=10 x 4096 inkrementů čidla) ve směru hodinových ručiček. Během konstantního
chodu se má osa motoru otáčet rychlostí 1000 1/min.

1. Klikněte pravým tlačítkem myši do volného prostoru v síti [0001] a v zobrazeném
kontextovém menu zvolte položku [Network (after)] (Sít’ (za)).

2. Podle postupu popsaného v kroku 4 přidejte v nové síti [0002] funkční modul
MC_MoveRelative_MDX a přidělte mu název instance (např. "MoveRelative_1").
Funkční modul MC_MoveRelative_MDX naleznete v adresáři [MDX_SingleAxis]
knihovny [MPLCMotion_MDX] v položce [Standard Function Blocks] (Standardní
funkční bloky).

3. Na vstupech funkčního modulu zadejte následující hodnoty:

4. Příkaz k pojezdu je možné provést pouze tehdy, pokud byl předtím úspěšně
proveden funkční modul MC_Power_MDX. Proto zadejte na vstupu Execute

funkčního modulu MC_MoveRelative_MDX výsledek spojení "AND" mezi výstupem
Status funkčního modulu MC_Power_MDX a digitálním vstupem, který má sloužit ke
spuštění pohybu. 

Klikněte pro tento účel na spojovací čáru před vstupem Execute. Přidejte nový funkční
modul "AND" kliknutím na tlačítko [ ]. Obsaďte vstupy funkčního modulu "AND"
odpovídajícími hodnotami (viz obrázek nahoře).

5. Pro překlad projektu zvolte v menu položku [Project] (Projekt) / [Rebuild all] (Přeložit
vše). Při bezchybném naprogramování se v okně hlášení objeví zpráva "0 Error(s),
0 Warnings(s)" (0 chyb, 0 varování).
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Velocity 1000

Acceleration 500

Deceleration 500

Axis ConnectAxis_1.Axis
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Krok 7 Přenos projektu do řízení MOVI-PLC®

Klikněte v menu na položku [Online] / [Communication Parameters] (Parametry
komunikace).

V zobrazeném dialogu nastavte parametry komunikace podle použitého komunikačního
kanálu. Tento krok stačí provést jednou.

Poté klikněte v menu na položku [Online] / [Login]. 

V zobrazeném dialogu potvrďte dotaz, zda se má nahrát program, kliknutím na [Yes] (Ano).

Krok 8 Testování programu

V posledním kroku spust’te provedení programu tím, že odpovídajícím způsobem
nastavíte použité digitální vstupy.

Spust’te pohonový měnič MOVIDRIVE® MDX60B/61B, pokud se tak již nestalo
v kroku 1 při spouštění řízení MOVI-PLC®.

Spust’te řízení MOVI-PLC® kliknutím v menu na položku [Online] / [Run] (Spustit).

Spust’te pohonový měnič tím, že na vstup DI00 "/ Controller Inhibit" a poté na vstup DI01

(Enable pro funkční modul MC_Power_MDX) přiložíte napětí DC 24 V.

Spust’te polohovací pohyb osy motoru, přiložením napětí DC 24 V na vstup DI02

pohonového měniče.

Programování bylo úspěšné, pokud se osa motoru s každou stoupající změnou impulzu
napětí DC 24 V na vstupu DI02 otočí o 10 otáček v pozitivním směru.

Další detaily ohledně chování řízení MOVI-PLC® a připojeného pohonového měniče
MOVIDRIVE® v tomto příkladu naleznete v následujícím odstavci "Zobrazení záznamu".

Varování:

V závislosti na obsazení svorek, stavu pohonového měniče a stavu řídicího programu
se může osa motoru po spuštění řízení MOVI-PLC® ihned pohybovat. Aby nemohlo
dojít ke vzniku škod, dodržujte dostatečný odstup od všech pohyblivých dílů!
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Zobrazení 

záznamu

Při stoupající změně impulzu signálu Move_MDX1 na vstupu Execute funkčního modulu
MC_MoveRelative_MDX se osa motoru uvede do pohybu za účelem dosažení cílové
pozice [1]. Výstup Active má hodnotu TRUE, čímž ukazuje, že ke zmíněné akci došlo. 

Po úspěšně provedeném polohování vrátí funkční modul výstup Active zpět na hodnotu
FALSE a výstup Done nastaví na hodnotu TRUE [2]. V tomto příkladu je na výstupu
Done hodnota TRUE pouze v průběhu jednoho řídicího cyklu, protože vstupní signál
Execute byl již před skončením polohování nastaven zpět na hodnotu FALSE.

Na základě následující stoupající změny impulzu na vstupu Execute spustí osa motoru
znovu polohovací pohyb [3]. 

K následující stoupající změně impulzu na vstupu Execute však dojde až před
ukončením polohování. Další polohování z aktuální pozice osy motoru k okamžiku
poslední stoupající změny impulzu na vstupu Execute bude plynule navázáno [4].
Osa motoru se tedy nezabrzdí do klidu, ale pokračuje přímo dalším pohybem.
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Po skončení polohování funkční modul nastaví svůj výstup Active opět na hodnotu
FALSE. Výstupní signál Done však v tomto případě zůstane i po skončení polohování
na hodnotě TRUE, nebot’ vstupní signál Execute dosud nebyl vrácen zpět na hodnotu
FALSE [5].
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5.3 Regulace otáček osy motoru s čidlem

Popis úlohy Pokud se na některém digitálním vstupu řízeného pohonového měniče MOVIDRIVE®

MDX60B/61B objeví stoupající změna signálu napětí DC 24 V, má připojená osa motoru
spustit pohyb s regulací otáček. Pomocí dalšího digitálního vstupu má být umožněno
přepínání otáček osy motoru mezi dvěma hodnotami. Pro spuštění brzdného pohybu
pomocí funkčního modulu MC_Stop_MDX resp. MC_AxisStop_MDX se mají využít dva
vstupy.

Obsluha pohonu se provádí kompletně přes používání digitálních vstupů. Řízení
MOVI-PLC® vyhodnocuje vstupy pohonového měniče a řídí regulaci otáček osy motoru.

Programování Nezměněné kroky

Naprogramujte kroky 1, 3-5 a 7 beze změny podle předchozího příkladu "Polohování
osy motoru".

Krok 2 Vytvoření konfigurace řízení

V konfiguraci řízení přiřaďte kromě identifikátorů [Power_MDX1] a [Move_MDX1] také
identifikátory

• [RapidSpeed_MDX1]

• [AxisStop_MDX1]

• [Stop_MDX1]

k digitálním vstupům pohonového měniče MOVIDRIVE® MDX60B/61B podle
obrázku [1].
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Krok 6 Programování regulace otáček

1. Podle postupu popsaného v předchozím příkladu vytvořte program, který je
znázorněn na obrázku. 

2. Pro naprogramování přiřazení hodnoty proměnných Speed k proměnným
Speed_old klikněte po přidání sítě [0004] na obdélník vedle otazníků "???"
a následně na tlačítko [ ] [1]. 

Nahraďte otazníky "???" názvy proměnných.
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Krok 8 Testování programu

Spust’te provedení programu tím, že odpovídajícím způsobem nastavíte použité
digitální vstupy.

Spust’te pohonový měnič MOVIDRIVE® MDX60B/61B, pokud se tak již nestalo
v kroku 1 při spouštění řízení MOVI-PLC®.

Spust’te řízení MOVI-PLC® kliknutím v menu na položku [Online] / [Run] (Spustit).

Spust’te pohonový měnič tím, že na vstup DI00 "/ Controller Inhibit" a poté na vstup DI01

(Enable pro funkční modul MC_Power_MDX) přiložíte napětí DC 24 V.

Spust’te regulaci otáček osy motoru, přiložením napětí DC 24 V na vstup DI02

pohonového měniče.

Programování bylo úspěšné, pokud 

• se osa motoru s rostoucí změnou signálu napětí DC 24 V na vstupu DI02 začne
otáčet,

• se otáčky motoru změnou napětí na vstupu DI03 z hodnoty 0 V na DC 24 V přepínají
z 500 1/min na 1000 1/min

• dochází k brzdění pohybu osy motoru přiložením napětí DC 24 V na vstup DI04

nebo DI05.

Další detaily ohledně chování řízení MOVI-PLC® a připojeného pohonového měniče

MOVIDRIVE® v tomto příkladu naleznete v následujícím odstavci "Nahrávání záznamu".

Varování:

V závislosti na obsazení svorek, stavu pohonového měniče a stavu řídicího programu
se může osa motoru po spuštění řízení MOVI-PLC® ihned pohybovat. Aby nemohlo
dojít ke vzniku škod, dodržujte dostatečný odstup od všech pohyblivých dílů!
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Zobrazení 

záznamu

Při stoupající změně impulzu na vstupu Execute funkčního modulu
MC_MoveVelocity_MDX spustí osa motoru regulaci otáček [1]. Funkční modul nechá na
výstupu Active hodnotu TRUE pouze tak dlouho, dokud nejsou dosaženy požadované
otáčky. Při dosažení požadovaných otáček se výstup Active vrátí na hodnotu FALSE

a výstup InVelocity (v časovém diagramu není zobrazen) se nastaví na TRUE.

Na základě stoupající změny impulzu na vstupu Execute funkčního modulu
MC_AxisStop_MDX provede osa motoru brzdný pohyb s negativním zrychlením, které
je zadáno na vstupu Deceleration funkčního modulu MC_MoveVelocity_MDX [2].
Funkční modul MC_MoveVelocity_MDX signalizuje přerušení právě prováděné
regulace otáček tím, že na výstup CommandAborted dosadí hodnotu TRUE.

Zatímco vstup Execute funkčního modulu MC_AxisStop_MDX má stále hodnotu TRUE,
objeví se nová stoupající změna impulzu na vstupu MC_MoveVelocity_MDX. Ačkoli byl
brzdný pohyb již ukončen, osa motoru se nezačne pohybovat. Pro opětovné uvedení
do pohybu je třeba nejprve opustit stav "Stopping" tím, že se vstup Execute funkčního
modulu MC_AxisStop_MDX vrátí na hodnotu FALSE. Jakmile je tato podmínka
splněna, začne se osa motoru při stoupající změně impulzu na vstupu Execute

funkčního motoru MC_MoveVelocity_MDX znovu pohybovat s regulací otáček [4]. 
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Při následující stoupající změně impulzu na vstupu Execute funkčního modulu
MC_AxisStop_MDX se znovu spustí brzdný pohyb [5]. V tomto případě však funkční
modul MC_MoveVelocity_MDX nenastaví výstup CommandAborted na hodnotu TRUE,
nebot’ vstup Execute byl již předtím vrácen na hodnotu FALSE.

Při přepnutí signálu RapidSpeed_MDX1 z TRUE na FALSE se vstup Execute funkčního
modulu MC_MoveVelocity_MDX nastaví zpět na hodnotu FALSE [6]. Toto nastavení je
způsobeno porovnávacím funkčním modulem [EQ] v řídicím programu během řídicího
cyklu. Stoupající změna impulzu v následujícím řídicím cyklu aktivuje regulaci otáček
s novou, nižší rychlostí. Analogicky se osa motoru po přepnutí signálu
RapidSpeed_MDX1 na hodnotu TRUE začne znovu otáčet s vyššími otáčkami z obou
nastavených hodnot [7].

Brzdný pohyb spuštěný stoupající změnou impulzu na vstupu Execute funkčního
modulu MC_AxisStop_MDX je možné přerušit prostřednictvím stoupající změny
impulzu na vstupu Execute funkčního modulu MC_Stop_MDX. Následkem toho
se provede brzdný pohyb s brzdovou rampou nastavenou v parametrech měniče [8].
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5.4 Impulzový provoz osy motoru bez čidla

Popis úlohy V tomto příkladu má být realizován impulzový provoz se dvěma rychlostmi osy motoru. 

Pro tento účel se použijí dva digitální vstupy řízeného pohonového měniče
MOVIDRIVE® MDX60B/61B pro signály Jog positive (impulz plus) resp. Jog negative

(impulz minus). Pokud je na jednom z obou digitálních vstupů přítomno napětí DC 24 V,
má se osa motoru otáčet v impulzovém provozu. V ostatních případech musí pohon
zůstat zabrzděný. Pomocí dalšího digitálního vstupu má být umožněno přepínání
otáček osy motoru mezi dvěma hodnotami.

Obsluha pohonu se provádí kompletně přes používání digitálních vstupů. Řízení
MOVI-PLC® vyhodnocuje vstupy pohonového měniče a řídí regulaci otáček osy motoru.

Programování Nezměněné kroky

Naprogramujte kroky 1, 3, 4 a 7 beze změny podle předchozích příkladů "Polohování
osy motoru" a "Regulace otáček osy motoru s čidlem".

Krok 2 Vytvoření konfigurace řízení

V konfiguraci řízení přiřaďte identifikátory 

• [JogPlus_MDX1]

• [JogMinus_MDX1]

• [RapidSpeed_MDX1]

digitálním vstupům pohonového měniče MOVIDRIVE® MDX60B/61B podle obrázku [1].

Upozornění: 

Krok 5 se neprogramuje, nebot’ se funkční modul MC_Power_MDX nepoužívá pro osy
motoru bez čidel.

20091AXX

00

I



Příručka – Knihovna MPLCMotion_MDX 89

5
Impulzový provoz osy motoru bez čidla

Příklady programování

Krok 6 Programování impulzového provozu

Podle postupu popsaného v předchozích příkladech vytvořte program, který je
znázorněn na obrázku. 
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Krok 8 Testování programu

Spust’te provedení programu tím, že odpovídajícím způsobem nastavíte použité
digitální vstupy.

Spust’te pohonový měnič MOVIDRIVE® MDX60B/61B, pokud se tak již nestalo
v kroku 1 při spouštění řízení MOVI-PLC®.

Spust’te řízení MOVI-PLC® kliknutím v menu na položku [Online] / [Run] (Spustit).

Deaktivujte blokování regulátoru tím, že na vstup DI00 "/ Controller inhibit" přivedete
napětí DC 24 V.

Spust’te impulzový provoz osy tím, že na jeden z obou vstupů DI01 nebo DI02

pohonového měniče přivedete napětí DC 24 V.

Programování bylo úspěšné, pokud 

• se osa motoru při připojeném napětí DC 24 V na vstupu DI01 resp. DI02 otáčí
v pozitivním (vpravo) resp. negativním (vlevo) směru,

• se absolutní hodnota otáček motoru změnou napětí na vstupu DI03 z hodnoty 0 V
na DC 24 V přepíná z 500 1/min na 1000 1/min

• se pohyb osy motoru zabrzdí přivedením napětí DC 24 V na oba vstupy DI01 a DI02

současně, resp. odebráním napětí z obou těchto vstupů současně.

Další detaily ohledně chování řízení MOVI-PLC® a připojeného pohonového měniče

MOVIDRIVE® v tomto příkladu naleznete v následujícím odstavci "Zobrazení záznamu".

Varování:

V závislosti na obsazení svorek, stavu pohonového měniče a stavu řídicího programu
se může osa motoru po spuštění řízení MOVI-PLC® ihned pohybovat. Aby nemohlo
dojít ke vzniku škod, dodržujte dostatečný odstup od všech pohyblivých dílů!
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Zobrazení 

záznamu

Při stoupající změně impulzu signálu JogPlus_MDX1 spustí osa motoru regulaci otáček
s rychlostí určenou signálem RapidSpeed_MDX1 [1].

Při změně signálu RapidSpeed_MDX1 z hodnoty FALSE na hodnotu TRUE zvýší osa
motoru otáčky na vyšší z obou zadaných hodnot [3].

Pokud oba signály JogPlus_MDX1 a JogMinus_MDX1 mají současně hodnotu TRUE,
způsobí logická vazba XOR ve spojení s negací v řídicím programu stoupající změnu
impulzu na vstupu Execute funkčního modulu MC_StopSensorless_MDX. Spustí se brzdný
pohyb [5].

U os motorů bez čidel je možné brzdný pohyb vyvolaný stoupající změnou impulzu na vstupu
Execute funkčního modulu MC_StopSensorless_MDX přerušit. Toto přerušení se provede
vysláním požadavku na pohyb s regulací otáček prostřednictvím stoupající změny impulzu
na vstupu Execute funkčního modulu MC_MoveVelocitySensorless_MDX [6]. V tomto
příkladu se vytvoří potřebná stoupající změna impulzu vazbou XOR v síti [0005], jakmile
signál JogPlus_MDX1 přejde z hodnoty TRUE na hodnotu FALSE.
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Při nové změně signálu RapidSpeed_MDX1 z TRUE na FALSE se osa motoru zabrzdí
na nižší z obou zadaných rychlostí [8].

Vrácení obou signálů JogPlus_MDX1 a JogMinus_MDX1 na hodnotu FALSE vede
stejně jako výše popsané současné nastavení signálů na hodnotu TRUE ke spuštění
brzdného pohybu [10].
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