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1 Önemli uyarılar

Dokümantasyon • MOVI-PLC® kontrol ünitesi tarafından kumanda edilen inverterleri bu uygulama ile
birlikte monte edip devreye almadan önce bu el kitabını dikkatle okuyunuz.

• Bu el kitabında, MOVI-DRIVE®-dokümantasyonunun, özellikle MOVIDRIVE® MDX60B/
61B sistem el kitabının mevcut olduğu ve okunduğu varsayılmaktadır.

• Bu el kitabındaki göndermeler "Æ " ile işaretlenmiştir. Örneğin, (Æ Bölüm X.X) bu el
kitabının X.X bölümünde ek bilgiler verilmektedir, anlamında kullanılmaktadır.

• Bu dokümantasyona uyulması, arızasız bir işletme ve garanti koşullarının yerine
getirilebilmesi için şarttır.

Bus Sistemleri Bus sistemleri ile ilgili genel emniyet uyarıları:
Sahip olduğunuz iletişim sistemi size, MOVIDRIVE® frekans inverterinin tüm olanak-
larının tesis koşullarına uymasını sağlamaktadır. Tüm bus sistemlerinde olduğu gibi,
burada da parametrelere dışarıdan yapılacak belirsiz etkiler inverterin davranışını
değiştirebilir. Bu durum beklenmedik ve kontrol edilemeyen sistem davranışları
oluşturabilir.

Emniyet ve 
Uyarılar

Burada açıklanan emniyet ve uyarılar mutlaka dikkate alınmalıdır!

• Bu el kitabı ayrıntılı işletme kılavuzunun yerine kullanılamaz!
• MOVI-PLC® kontrol ünitesi ve kontrol edilen tahrik üniteleri sadece uzman

elektrik teknisyenleri tarafından, geçerli kaza koruma yönetmeliklerine, MOVI-
PLC® kontrol ünitesi el kitabına ve MOVIDRIVE® MDX60B/61B işletme kılavu-
zuna göre monte edilmeli ve devreye alınmalıdır!

Elektrik şoku tehlikesi.
Muhtemel sonuçlar: Ölüm veya ağır yaralanmalar.

Tehlike. 
Muhtemel sonuçlar: Ölüm veya ağır yaralanmalar.

Tehlikeli Durum.
Muhtemel sonuçlar: Hafif veya önemsiz yaralanmalar.

Zararlı Durum.
Muhtemel sonuçlar: Cihazda ve ortamda hasar oluşur.

Kullanıcı için tavsiyeler ve faydalı bilgiler.
Ö
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2 Giriş
Bu kitabın içeriği Bu el kitabında MPLCMotion_MDX kütüphanesinin fonksiyon modülleri ve bunların

uygulamaları açıklanmaktadır.

Açıklama MOVI-PLC® kontrol ünitesi IEC 61131-3 uyarınca belleğe programlanabilir bir kuman-
dadır. MOVI-PLC® kontrol ünitesinin bir özelliği de, örneğin DHP11B tipi kontrol kartıdır.
MOVI-PLC® kontrol ünitesi bir makine modülünde kontrol birimi olarak kullanılabilir.
MOVI-PLC® kontrol ünitesi bu makine modülündeki tüm tahrik ünitelerini kontrol eder ve
üst master kontrol ünitesinin (örn. makine/tesis PLC’si) işini azaltır. MOVI-PLC® bir DOP
operatör paneli ile ilgili olarak komple makinelerin tüm kontrolünü de üzerlenebilir.
Bu el kitabında açıklanan MOVI-PLC® kontrol ünitesi kütüphanesi MPLCMotion_MDX
ile bağlı olan MOVIDRIVE® MDX60B/61B tahrik ünitelerinin aks hareketleri kolay ve
merkezi olarak programlanabilir.

Fonksiyonlar MPLCMotion_MDX kütüphanesi bağlı olan her MOVIDRIVE® MDX60B/61B tahrik
ünitesi için aşağıdaki fonksiyonları sunar:
• Yönetim fonksiyonları
• İnverter çalışması (hız belirleme) 
• Referans modu
• Pozisyonlandırma
• vb.
Bu fonksiyonlar lokal olarak inverterlerde gerçekleşir. MPLCMotion_MDX kütüphanesi
ile inverterlere hızlı bir iletişim sağlanır. MOVI-PLC® kontrol ünitesindeki motor aksı
hareketlerinin basit bir şekilde merkezi olarak programlanmasını sağlar.

Ek literatür MPLCMotion_MDX kütüphanesinin kolay ve etkin bir şekilde kullanılabilmesi için, bu el
kitabının yanı sıra aşağıdaki el kitapları da istenmelidir:
• MOVI-PLC® Programlama El Kitabı 
• MOVI-PLC® için MPLCInterface kütüphanesi el kitabı
• MOVIDRIVE® MDX61B kontrol kartı MOVI-PLC® DHP11B el kitabı
• MOVIDRIVE® MDX60B/61B Sistem El Kitabı
Tahrik sistemleri üzerinde çalışma yaparken bu el kitaplarındaki talimatlar ve emniyet
uyarıları göz önünde bulundurulmalıdır.
El Kitabı – MPLCMotion_MDX Kütüphanesi
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2.1 Kullanım Alanları
MPLCMotion_MDX.lib kütüphanesi, MOVI-PLC® ile bir veya birden fazla inverterin
merkezi olarak kontrol edildiği tüm uygulama alanlarında kullanılabilir.

Uygulama 
Örnekleri

MPLCMotion_MDX.lib kütüphanesinin kullanıldığı alanlar için tipik örnekler:
• Makine modülleri
• Küçük makineler
• Sistem modülleri
• Depolama raf sistemleri
• Kaldırma terminalleri

Özellikleri MPLCMotion_MDX.lib kütüphanesinin özellikleri:
• MOVI-PLC® kontrol ünitesi MPLCMotion_MDX.lib kütüphanesi ile on iki tahrik

ünitesine kumada edebilir.
• Kullanıcının iletişim arabirimi ile ilgilenmesine gerek yoktur, MOVI-PLC® kontrol

ünitesini sadece hareket ve yönetim komutları ile kullanır. Böylece kullanıcının
sistem bus iletişimi hakkında bilgi sahibi olması gerekmez ve sadece inverter
parametre ayarı ile ilgili bir miktar bilgisi olması yeterlidir (örn. devreye alma ve
sistem bus adresinin ayarlanması için).

• Sistem bus sayesinde MOVI-PLC® kontrol ünitesi ile inverterler arasında hızlı bir
iletişim sağlanır.

• MPLCMotion_MDX.lib kütüphanesinde çok sayıda işlev modülü mevcuttur.
Kullanıcının kendi uygulamalarını esnek ve hızlı bir şekilde programlayabilmesi
sağlanır.

• PLCopen uyumlu komutlar sayesinde kullanıcı kısa zamanda sistemi öğrenir.

2.2 MPLCMotion_MDX Kütüphanesine Genel Bakış
Gerekli 
Kütüphaneler

MOVI-PLC® kontrol ünitesinin MOVIDRIVE® MDX60B/61B inverterlerle bağlantılı
olarak programlanması için aşağıdaki kütüphaneler gereklidir:
• MPLCDatatypes 
• MPLCIntern 
• MPLCSystem_ErrorHandling_Intern 
• MPLCSystem_ConfigLibDataEx_Intern 
• MPLCInterface_CAN 
Bu kütüphaneler MPLCMotion_MDX kütüphanesi kurulduğunda, otomkatik olarak
MOVITOOLS®-MotionStudio PLC-Editor yazılımına bağlanır.
G
K
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MPLCMotion_MDX Kütüphanesine Genel Bakış
MPLCMotion_MDX kütüphanesinde, işlevlerine göre çeşitli dizinlere dağılmış olan işlev
modülleri bulunur:

MDX_Main MDX_Main dizini:
– MC_ConnectAxis_MDX
– MC_Power_MDX
– MC_Reset_MDX

MDX_SingleAxis MDX_SingleAxis dizini:
– MC_Home_MDX
– MC_AxisStop_MDX
– MC_Stop_MDX

• Continuous-Motion işlev modülü:
– MC_MoveVelocity_MDX

• Discrete-Motion işlev modülleri:
– MC_MoveAbsolute_MDX
– MC_MoveAbsoluteModulo_MDX
– MC_MoveRelative_MDX

MDX_SingleAxis
Sensorless

MDX_SingleAxisSensorless dizini:
– MC_StopSensorless_MDX

• Continuous-Motion işlev modülü:
– MC_MoveVelocitySensorless_MDX

MDX_Inverter 
Parameters

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

MDX_Supple-
ments

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

Uyarı:
MPLCMotion_MDX.lib kütüphanesi MOVI-PLC® kontrolü için tüm diğer kütüphane-
lerle aynı anda kullanılabilir.
Fakat, hatasız bir işletme için MPLCMotion_MDX.lib kütüphanesi işlev modülleri
yardımıyla kontrol edilen tüm inverterlerin, üzerinde başka CAN nesneleri (örn. I/O
modülleri) olmayan bir veya birden fazla Sistem CAN üzerinde işletilmesi gerek-
mektedir.
El Kitabı – MPLCMotion_MDX Kütüphanesi
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2.3 MOVI-PLC® Kontrol Ünitesi İçin Diğer Kütüphanelere Genel Bakış
MOVITOOLS®-MotionStudio yazılımının PLC_Editor’unda, SEW inverterlerinin ve
başka periferi modüllerinin optimum olarak kontrol edilmesi için, MPLCMotion_MDX
kütüphanesinin dışında sayısız başka kütüphaneler de mevcuttur.
Aşağıdaki tabloda MOVI-PLC® kontrol ünitesine bağlı olan cihazların kontrolü için
gerekli temel kütüphanelere genel bir bakış verilmektedir. Bu kütüphanelere ek olarak
ayrıca, inverter tipine göre kullanma, elektronik kam, senkron çalışma, sarıcı
uygulamaları gibi

MPLCProcessdata

MOVI-PLC® 
normal bir kontrol 
ünitesi gibi 
kullanılabilir 

• Tüm SEW 
inverterlerinin 
işlem verileri 
üzerinden 
kontrolü

• İşlem verisi 
profillerini, 
uygulama 
modüllerini 
veya kendinize 
ait IPOS® 
programlarını 
kullanmak için

MPLCMotion_MDX

MOVI-PLC® kontrol 
ünitesi MOVIDRIVE® 
B için motion 
controller olarak

• Tek akslı hareket 
komutları

• MOVIDRIVE® B 
arabirimlerinin 
kullanılması

MPLCMotion_MC07

MOVI-PLC® kontrol 
ünitesi MOVITRAC® 
07 için motion 
controller olarak

• Hız komutları
• MOVITRAC® 07 

arabirimlerinin 
kullanılması

MPLCMotion_MX

MOVI-PLC® kontrol 
ünitesi MOVIAXIS® 
için motion 
controller olarak 

• Tek akslı 
hareket 
komutları

• MOVIAXIS® 
arabirimlerinin 
kullanılması 

MPLCMotion_MM

MOVI-PLC® kontrol 
ünitesi MOVIMOT® 
için motion 
controller olarak

• Hız komutları
• MOVIMOT® 

arabirimlerinin 
kullanılması

MPLCUtilities

Örn. CANopen 
I/O modülleri 
bağlantısı

Ç Ç Ç Ç Ç Ç

SEW işlem verisi 
modülleri MOVIDRIVE® MDX MOVITRAC® 07 MOVIAXIS® MOVIMOT® CANopen I/O 

modülleri

Kütüphaneleri kullanabilmek için PLC-Editor kontrol konfigürasyonunda kurulması gereken elemanlar

İnvertere/cihaza özgü motion ve giriş/çıkış kütüphanelerine genel bakış
G
M

El Kitabı – MPLCMotion_MDX Kütüphanesi



3Projelendirme ve Devreye Alma
Şartlar
3 Projelendirme ve Devreye Alma
Bu bölümde MPLCMotion_MDX.lib kütüphanesini kullanmak için gerekli koşullar
açıklanmakta ve projelendirme ile devreye alma ile ilgili önemli bilgiler verilmektedir.

3.1 Şartlar
Bilgisayar ve 
Yazılım

MOVI-PLC® kontrol ünitesinin MPLCMotion_MDX.lib kütüphanesini kullanarak
programlanması için bir mühendislik bilgisayarı ve MOVITOOLS®-MotionStudio yazılımı
gereklidir. Bilgisayar ve yazılımla ilgili ayrıntılı gereksinim bilgileri MOVI-PLC® el
kitabında verilmektedir.

İnverterler

Continuous-Motion işlev modüllerinin (MC_MoveVelocity_MDX, MC_MoveVelocity
Sensorless_MDX) kullanılabilmesi için standart tip MOVIDRIVE® MDX60B/61B inverter
yeterlidir.
Motor aksı pozisyonlandırma işlev modülleri (Discrete-Motion işlev modülleri,
MC_Home_MDX) için teknoloji tipi MOVIDRIVE® MDX60B/61B gereklidir.

Kontrol Topolojisi MOVI-PLC® kontrol ünitesine aşağıdaki inverterlerden on iki adet bağlanabilir:
• MOVIDRIVE® MDX60B/61B
• MOVITRAC® 07
• MOVIMOT® 

Aşağıdaki koşullara dikkat edin:
•  Bir Sistem-CAN-Bus’a maksimum altı inverter bağlayın.

– Bir Sistem-CAN-Bus’a bir ile üç arasında inverter bağlandığında: Sistem-CAN-
Bus baud hızını ≥ 500 kBit/sn olarak ayarlayın.

– Bir Sistem-CAN-Bus’a dört ile altı arasında inverter bağlandığında: Sistem-CAN-
Bus baud hızını 1000 kBit/sn olarak ayarlayın.

Bu el kitabında MOVI-DRIVE® MDX60B/61B inverterin kontrolü açıklanmaktadır.
Frekans inverteri ise, şu el kitabında açıklanmaktadır:
• MOVI-PLC® için MPLCMotion_MMc / MPLCMotion_MC07 kütüphaneleri el kitabı 

Uyarı:
MOVIDRIVE® MDX60B/61B inverterin MOVI-PLC® ile kontrolü temel cihazın
824 854 0.15 bellenim sürümünden itibaren mümkündür.

Dikkat:
Bu bölümde açıklanan teknik özellikler sadece, inverteri kontol için kullanılan Sistem-
CAN-Bus’da başka CAN-Bus katılımcılar aktif değilse geçerlidir. 
MPLCMotion_MDX.lib kütüphanesi üzerinden kontrol edilen inverterin bağlı olduğu
Sistem,CAN-Bus’a başka CAN-Bus katılımcı bağlamayın!
El Kitabı – MPLCMotion_MDX Kütüphanesi
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3.2 İletişim Zamanları
MOVI-PLC® kontrol ünitesine bağlı olan tüm MOVIDRIVE® MDX60B/61B inverterler
güncel değerlerini MOVI-PLC® kontrol ünitesine gönderirler. 
Bu gerçek değerlerin aktarım çevrimi süresi veri profiline ve inverterin modül para-
metrelerinin kontrol konfigürasyonunda ayarlanmış olan enkodere bağlıdır. 
Proje planlamada MOVIDRIVE® MDX60B/61B inverterin gerçek değerlerinin güncel-
leştirme zamanları göz önünde bulundurulmalıdır.
Ayrıntılı veri profili tanımlanması ve ilgili iletişim zamanları için, bkz. "MC_ConnectAxis_
MDX işlev modülü", sayfa 20 ve sonrası.

İnverter SSI 
enkoderi

Bir SSI enkoder kullanıldığında tüm parametre erişimleri beşte bir kadar yavaşlar. Bu
nedenle SSI enkoder yerine Hiperface® enkoder kullanılmalıdır.
Bu davranış MOVI-PLC® kontrol ünitesinin inverterlerle bağlantılı olarak yanıt süresini
etkiler. Bu durum projelendirmede dikkate alınmalıdır.

3.3 Devreye Alma
Bu bölümde, invertere MOVI-PLC® tarafından kumanda edilmesi istendiğinde,
inverterin devreye alınması için gerekli işlemler açıklanmaktdır.
Uyarı:
İnverterin devreye alınması sadece bu bölümde açıklanan devreye alma yardımcısı ile
gerçekleştirilmelidir.
İnverter parametrelerinin elle değiştirilmesine veya inverterin motor devreye alma
yardımcısı üzerinden doğrudan devreye alınmasına hem ilk devreye almada ve hem de
tekrar devreye alma ile optimizasyon çalışmalarında da izin verilmez. Elle değişiklik
yapılması, ağır yaralanmalara veya hatta ölüme sebep olabilecek önceden tahmin
edilemeyen işletme durumları oluşturabilir.
P
İl
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3Projelendirme ve Devreye Alma
Devreye Alma
Devreye alma yardımcısına [DriveStartup MOVI-PLC Mode] erişmek için
MOVITOOLS®-MotionStudio yazılımının cihaz ağacındaki girişin [MDX ...] bağlam
menüsünü açın.
Devreye alma yardımcısı sizi adım adım yönlendirir.
1. Teslimat durumunun yüklenmesi
2. İnverterin devreye alınması
3. Shell parametrelerinin konfigürasyonu
4. Giriş verilerinin indirilmesi
5. İnverter verilerinin kaydedilmesi
Devreye alma yardımcısı başlatıldığında, bunun bir ilk devreye alma olup olmadığını
otomatik olarak algılar. 
İlk devreye almada yukarıda beş adım arka arkaya gerçekleştirilmelidir.
Tekrar devreye almada devreye alma yardımcısı doğrudan üçüncü adıma atlar. Tekrar
devreye almada da istendiğinde elle tıklatarak 1. veya 2. adımla başlayabilirsiniz.
Böylece devreye alma yardımcısı size motoru sonradan da devreye alabilme olanağı
sağlar.

20094AEN
El Kitabı – MPLCMotion_MDX Kütüphanesi
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Devreye alma işlemi sadece devreye alma yardımcısı kullanılarak aşağıdaki şekilde
gerçekleştirilmelidir:

20029ATR

Adım 1 Fabrika ayarlarının yüklenmesi

Teslimat durumu yüklenir.
Teslimat durumu yüklenirken
• Tüm devreye alma verileri resetlenir
• Tüm Shell parametreleri varsayılan değerlere resetlenir
• Tüm IPOS® değişkenleri silinir
• Eğer varsa, IPOS® program kodu silinir

Ç

Başlatma/Diyagnostik

monitörü

İlk devreye

alma

Fabrika ayarları

"Teslimat durumu"

Motorun devreye

alınması

SHELL
parametrelerinin
konfigürasyonu

Download

Veri kaydı

EVET

HAYIR
P
D
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3Projelendirme ve Devreye Alma
Devreye Alma
 IPOS® İnverteri Tahrik sisteminin kontrolü MPLCMotion_MDX.lib kütüphanesi yardımı ile gerçek-
leştirildiğinde, bağlanmış olan inverterlerde IPOS® yazılımının serbest olarak
programlanması mümkün değildir.

Adım 2 İnverterin devreye alınması

Menüde verilen talimatları yerine getirin. Motorun devreye alınması için, 
bkz. MOVIDRIVE® MDX60B/61B sistem el kitabı.

Uyarı:
V/f ve VFC çalışma modu gruplarında sadece MDX_SingleAxisSensorless 
dizininin işlev modülleri uygulanabilir. MDX_SingleAxis dizini işlev modülleri 
için aşağıdaki çalışma modu gruplarından biri ayarlanmalıdır
• VFC n-kontrol
• CFC kontrolü
• SERVO kontrolü
MOVI-PLC® kontrol ünitesi çalışma modu grupları içerisinde, Continuous veya 
Discrete-Motion işlev modülleri için gerekli çalışma modunu otomatik olarak 
ayarlar (ayrıca, bkz. sayfa 18).

Ç

Adım 3 Shell parametrelerinin konfigürasyonu

Menüde verilen talimatları yerine getirin. Burada önerilen değerleri [Apply 
proposals] tuşu ile kabul edebilir veya gerektiği gibi değiştirebilirsiniz.

Uyarılar:
1. Ayarlanmış olan S-Bus adresi MC_ConnectAxis_MDX işlev modülünde 

kullanılan S-Bus adresi ile PLC-Editor kontrol konfigürasyonunda ayarlanmış 
olan adres (MOVIDRIVE MDX B girişinin modül parametresi) birbirlerine 
uymalıdır. Ayarlanmış olan baud hızı PLC-Editor kontrol konfigürasyonun-
daki hıza eşit olmalıdır (CAN 1/2 girişinin modül parametresi, varsayılan 
değer 500 kBaud)

2. MOVI-PLC® kontrol ünitesi temel cihaz inverterinin dijital girişleri veya kontrol 
programındaki opsiyonunu P60x veya P61x gruplarındaki parametre 
ayarından bağımsız olarak okuyup kullanabilir. Fakat, dijital giriş 
klemenslerinin ek işlevler yerine getirmemesi için, IPOS-Input veya 
No Function üzerindeki ilgili parametreler ayarlanmalıdır.
Temel cihaz inverterinin dijital çıkışlarını veya MOVI-PLC® kontrol 
ünitesindeki opsiyonunun kullanılabilmesi için P62x veya P63x grupları 
IPOS-Output olarak ayarlanmalıdır. Bu parametreler IPOS-Output olarak 
ayarlanmaz ise, programda dijital çıkışlar yazılabilir, fakat fiziksel çıkış 
sinyalleri değiştirilemez. Çıkış değişkenleri ile fiziksel çıkış sinyalleri 
arasındaki fark kontrol programında gösterilmez.
Bu parametrelerin bazıları teslimat durumunda gerekli şekilde ayarlanmıştır.

Ç

Adım 4 Giriş verilerinin indirilmesi

Bu işlev sayesinde ilgili SHELL kullanıcı verileri invertere yüklenir.

Ç

Adım 5 İnverter verilerinin kaydedilmesi

Komple bir inverter veri seti [*.vd0] dosyasına kaydedilir.

Dikkat:
Devreye alma esnasında ve devreye aldıktan sonra, Shell üzerinden parametre
değiştirilmesine izin verilmez. Parametrelerin elle değiştirilmesi beklenmedik çalışma
durumlarına sebep olabilir.
El Kitabı – MPLCMotion_MDX Kütüphanesi
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3.4 Birimler ve Değer Aralıkları

Birimler MPLCMotion_MDX kütüphanesinin işlev modülleri giriş ve çıkış sinyalleri için aşağıdaki
birimleri kullanırlar:
• Pozisyonlar darbe [incr] olarak (4096 darbe motor aksının 360° dönmesine eşittir) 
• Devir/dakika olarak hızlar [d/d]
• Rampa süresi olarak ivmeler (milisaniye), 3000 d/d kadar değişen bir hıza [msn]

erişmek için
• Tork oluşturma süresi [msn] için milisaniye olarak sarsıntı

Değer Aralıkları MPLCMotion_MDX kütüphanesinin işlev modülleri için aşağıdaki maksimum değer
aralıklarına izin verilir. Giriş sinyallerinin değerleri bu ayar aralığı dışında ise, işlev
modülleri hata mesajları verirler. 
İnverter sürüş görevlerini, bağlanmış olan motora ve inverter parametrelerinde
ayarlanmış olan limit değerlere göre otomatik olarak bu limit değerlere ayarlar. Bu limit
değerler işlev modüllerinde ayarlanabilen maksimum değerlerden daha küçük olabilir.
Bu durumda işlev modüllerinden hata mesajı verilmez. Pozisyonlandırma görevleri
esnasında fark hataları oluşabilir.
• Pozisyonlar: –(231) ... 231 [incr]
• Pozisyonlandırma görevlerinde hızlar: 0 ... 6000 [d/d]
• Devir kontrollü sürüş görevlerindeki hızlar: –6000 ... 6000 [d/d]
• Pozisyonlandırma görevlerinde ivmeler: 10 ... 20000 [msn]
• Devir kontrollü sürüş görevlerindeki ivmeler: 0 ... 2000000 [msn]
• Sarsıntı (hız kontrollü sürüş görevlerinde kullanılmaz): 5 ... 2000 [msn]
P
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4 Fonksiyon modüllerinin açıklaması
Bu bölümde MPLCMotion_MDX kütüphanesinin işlevleri ve işlev modüllerinin
davranışları açıklanmaktadır.

4.1 İşlev Modüllerinin Genel İşlevsellikleri
Bu bölümde işlev modüllerinin giriş/çıkışlarının çalışma prensibini ve diğer genel MOVI-
PLC® kontrol ünitesi ile inverter davranışları açıklanmaktadır. Birden fazla işlev
modülünün birlikte çalışması ve zaman diyagramları için, bkz. Bölüm 5 "Programlama
Örnekleri" (Æ sayfa 70 ve devamı).

Enable giriş 
sinyali

İşlev modüllerinin aktive edilmesinde iki farklı işlev modülü tipi tanımlanır:
• Giriş sinyali Enable üzerinden aktive edilen işlev modülleri.
• Giriş sinyali Execute üzerinden aktive edilen işlev modülleri.

Giriş sinyali Enable üzerinden aktive edilen işlev modülleri tipik çevrimsel aksiyonlar
gerçekleştirirler (örn. MC_ReadActualPosition_MDX).
• Giriş sinyali Enable = TRUE olarak ayarlandığında, 

– işlev modülü etkindir.
– işlev modülü her çevrim için çıkış sinyalini yeniden hesaplar.

• Giriş sinyali Enable = FALSE olarak ayarlandığında,
– işlev modülü her çevrim için çıkış sinyalini yeniden hesaplamaz.
– tüm çıkış sinyalleri değiştirilmeden, en son hesaplanan değerde kalırlar. (İstisna:

Done, Busy ve Error değişerek FALSE olur.)
Bu sebepten çıkış sinyallerinin değerinin geçerliliği Done = TRUE çıkış sinyali ile
doğrulanmalıdır.
(MC_ConnectAxis_MDX işlev modülünün Enable girişi burada açıklanandan daha farkı
davranır. Bu konu ile ilgili ayrıntılar için bu işlev modülünün açıklamasına bakınız.)

Execute giriş 
sinyali

Giriş sinyali Execute üzerinden aktive edilen işlev modülleri tipik bir defalık aksiyonlar
gerçekleştirir (örn. MC_Read_Parameter_MDX). 
Aksiyona Execute girişindeki pozitif bir kanat ile başlanır.
Çıkış sinyalleri Execute giriş sinyali FALSE olana kadar geçerlidir (aşağıya inen kenar).
Execute giriş sinyali aksiyon tamamlanmadan FALSE olarak resetlendiğinde, çıkış
sinaylleri aksiyon tamamlanana kadar en az bir kontrol çevrimi süresince geçerlidir.
Execute girişinde yükselen bir kenar oluştuğunda, bu aksiyon için giriş sinyallerinin
değerleri kabul edilir. Aksiyon süresinde giriş sinyallerinin değiştirilmesinin bir etkisi
olmaz. Değiştirilen değerleri kabul etmek için, Execute girişinde yeniden yükselen bir
kenar gereklidir.
El Kitabı – MPLCMotion_MDX Kütüphanesi
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Done çıkış sinyali İşlev modülünün aksiyonu başarı ile tamamlandığında, işlev modülü Done veya
InVelocity çıkış sinyalini TRUE, konumuna getirir.
Bazı işlev modülleri inverterin "In Position" (Discrete-Motion görevleri) veya "Speed
reached" (Continuous-Motion görevleri) koşullarını Done çıkış sinyalinde gösterir. Bu
işlev modülleri bu koşulu Execute girişinde aşağıya inen kenar oluşana kadar kontrol
eder. 
Execute giriş sinyali TRUE olduğu sürece, "In Position" veya "Speed reached" koşulu
artık geçerli değilse, işlev modülü Done çıkış sinyalini FALSE konumuna getirir. Aynı
şekilde, koşul yerine getirildiğinde ise, Done tekrar TRUE konumuna getirilir. Execute
giriş sinyali TRUE konumunda ise, Done çıkış sinyali çok kez TRUE ile FALSE arasında
değişebilir.

Active çıkış 
sinyali

Active çıkış sinyali sadece motor aksını hareket ettiren işlev modüllerinde mevcuttur.
İşlev modülü tarafından kontrol edilen motorun aksı hedefe (hedef konum veya hedef
hızı) erişmek için döndüğünde Active çıkış sinyali TRUE olur.
İşlev modülü Active çıkış sinyalini Execute girişinde yükselen bir kenar oluşur oluşmaz
TRUE konumuna getirir.
Motor aksının dönmesi inverter klemens bağlantıları üzerinden önlendiğinde (örn.
controller inhibit) işlev modülü yerine getirilir, fakat, Active çıkış sinyali FALSE olarak
değişir. 
İşlev modülü Active çıkış sinyalini aşağıdaki durumlarda TRUE yapar:
• İşlev modülü çalışırken motor aksının inverterde uygun bir klemens bağlantısı ile

dönmesi sağlandığında
• ve motor aksı hareketini hedefe erişene kadar devam ettirdiğinde.
Done, veya InVelocity, Error veya CommandAborted çıkış sinyallerinden biri TRUE
konumuna getirildiğinde, işlev modülü Active çıkış sinyali FALSE konumuna geri getirir.

Busy çıkış sinyali Bu çıkış sinyali sadece birden fazla kontrol çevrimi gerçekleştirmek için gerekli olan ve
motor aksı hareketi kontrolünde kullanılmayan işlev modüllerinde mevcuttur.
İşlev modülü Busy çıkış sinyalini, işlev modülü gerçekleştirildiği sürece TRUE yapar:
Done, veya Error çıkış sinyallerinden biri TRUE konumuna getirildiğinde, işlev modülü
Busy çıkış sinyalini FALSE konumuna geri getirir.

Command- 
Aborted çıkış 
sinyali

Bu çıkış sinyali sadece motor aksını hareket ettiren işlev modüllerinde mevcuttur.
Bu işlev modülü CommandAborted çıkış sinyalini aşağıdaki durumlarda TRUE yapar 
• Gerçekleşmesi başka bir işlev modülü
• veya aynı işlev modülünün başka bir aşaması tarafından 
iptal edildiğinde. Burada her ikisinin de aynı motor aksını kontrol etmeleri gerekir.
Bu da, iptal edilen işlev modülü görevinin artık yerine getirilmeyeceği anlamına gelir.
F
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İptal edilen işlev modülü CommandAborted çıkış sinyalini TRUE konumuna getirdiğinde,
Done veya InVelocity ve Active çıkış sinyallerini FALSE konumuna geri getirir. İşlev
modülü CommandAborted çıkış sinyalini Execute giriş sinyalinin alçalan bir kenarı ile
FALSE konumuna geri getirir.
Motion işlev modülleri aşağıdaki işlev modülleri tarafından iptal edilebilir:
• MC_Stop_MDX / MC_AxisStop_MDX / MC_StopSensorless_MDX
• MC_ConnectAxis_MDX (MOVI-PLC® kontrol ünitesi bu işlev modülünde bir inverter

hatası, iletişim hatası veya inverterde 24V işletmesi hatası tespit ettiğinde)
• Enable = FALSE ise MC_Power_MDX (sadece hedef konum penceresine bir kez

erişen Discrete-Motion görevlerinde; diğer işlev modüllerine sadece ara verilir,
aşağıya bakınız)

• Discrete-Motion işlev modülleri sadece Discrete-Motion işlev modüllerini iptal
edebilirler

• Continuous-Motion işlev modülleri sadeceContinuous-Motion işlev modülleri
tarafından iptal edilebilir

İşlev modülü iptal esnasında, işlev modülünün hedefine erişilse ve iptal edilen pozisyon
veya hız penceresinden çıkılmasa dahi, Done çıkış sinyalini FALSE konumuna getirir.

Error çıkış sinyali Bir işlev modülü gerçekleştirilirken MOVI-PLC® kontrol ünitesinde bir hata oluştuğunda,
işlev modülü Error çıkış sinyalini TRUE konumuna getirir. Bu durumda ilgili hata ErrorID
çıkış sinyalinde gösterilir.
İnverter hataları önce herhangi bir Error çıkış sinyali verilmesine sebep olmaz,
MC_ConnectAxis_MDX işlev modülünde tanınır ve Motion işlev modülünün iptal
edilmesine sebep olurlar.

Controller 
Inbhibit, 
No Enable veya 
Safe Stop 
yanıtları

Aşağıdaki koşullardan biri veya birkaçı yerine getirildiğinde, işlev modülü motor aksının
o andaki aktif sürüş görevine (Discrete-Motion, Continuous-Motion, Homing) ara verir:
• Controller inhibit
• No Enable
• Güvenli Durma
İşlev modülü ise sürüş görevini iptal etmez.
Aktif sürüş görevi iptal edildiğinde, işlev modülü Active çıkış sinyalini FALSE konumuna
geri getirir. Fakat CommandAborted çıkış sinyalini TRUE konumuna getirmez.
Yukarıdaki koşullar artık geçerli değilse, işlev modülü iptal edilen sürüş görevine
yeniden devam edilir.
Bir motion işlev modülünün kesilmesi sonucu bir hata verilmez. Bir Motion işlev
modülünün aksiyonu başka bir işlev modülü gerçekleştirmeden iptal edilecek ise,
MC_Stop_MDX, MC_AxisStop_MDX veya MC_StopSensorless_MDX işlev modüllerin-
den birinin görevi gerçekleştirilmelidir.
El Kitabı – MPLCMotion_MDX Kütüphanesi
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İstisna:
MC_Home_MDX işle3v modülü tarafından tetiklenen referans sürüş, controller inhibit
verildiğinde veya güvenli durma gerçekleştirildiğinde, iptal edilir. Burada MC_Home_
MDX işlev modülü CommandAborted çıkış sinyalini TRUE yapar. 
Enable geri alındığında referans sürüşe sadece ara verilir. Yeniden enable edildiğinde,
motor referans sürüşüne devam eder. 
MC_Stop_MDX, MC_AxisStop_MDX veya MC_StopSensorless_MDX işlev modülü
tarafından tetiklenen frenleme hareketine controller inhibit, no enable veya güvenli
durma ile ara verildiğinde, ara verme koşulu geri alındığında, artık daha önceki fren
hareketi hızında devam edilmez. Motor aksı kesinti süresinde de frenlenir.

24 V işletmede 
yanıt

24V işletme aktive edildiğinde, o andaki motor aksı hareketini kontrol eden işlev modülü
sürüş görevini iptal eder. İşlev modülü CommandAborted çıkış sinyalini TRUE
konumuna getirir.

Discrete-Motion / 
Continuous-
Motion Değişimi

MOVIDRIVE® inverter aşağıdaki işletme türlerinden birinde continuous-motion tipi
motion işlev blokları gerçekleştirir:
• VFC+n kontrolü
• CFC kontrolü
• SERVO kontrolü
MOVIDRIVE® inverter aşağıdaki işletme türlerinden birinde discrete-motion tipi motion
işlev blokları gerçekleştirir:
• VFC+n kontrolü + IPOS® pozisyonlandırma
• CFC kontrolü + IPOS® pozisyonlandırma
• SERVO kontrolü + IPOS® pozisyonlandırma
MOVIDRIVE® inverter ile her işletme türünde uçan bir değiştirme (controller inhibit
olmadan) gerçekleştirilemez. Tüm işletme türleri için tekdüze bir yanıt ise gereklidir. 
Bu sebepten motor aksı dönerken değiştirmek mümkün değildir. Bu durumda işlev
modülünde ilgili bir hata mesajı görünür ve bir hareket görevinin yerine getirilmesi için
çalışma modu değiştirilmelidir.
F
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4.2 Durum Diyagramı
MPLCMotion_MDX kütüphanesinin işlev modülü tipine bağlı olarak MOVI-PLC® kontrol
ünitesi tanımlanmış bir durumda bulunur. Güncel durum her zaman MC_ConnectAxis_
MDX işlev modülünün PLCopenState çıkışından veya MC_ReadStatus_MDX işlev
modülünün çıkışlarından okunabilir. Aşağıdaki diyagramda hangi işlev modüllerinin
hangi durumlarda uygulanacağı ve hangi geçiş durumlarını etkileyecekleri gösteril-
mektedir.

1) MOVI-PLC® kontrol ünitesi ile inverter arasındaki bir iletişim hatasında MC_Connect
Axis_MDX.Done = FALSE.
2) MC_ConnectAxis_MDX her kontrol çevriminde ve böylece her durumda çağrılabilir.
3) MC_Reset_MDX her durumda çağrılabilir, fakat sadece ERRORSTOP durumunda
etki gösterir.
4) Koşul: MC_AxisStop_MDX.Execute / MC_Stop_MDX.Execute / MC_Stop
Sensorless_MDX.Execute = FALSE
5) Koşul: MC_StopSensorless_MDX.Execute = FALSE

20095ATR

MC_MoveAbsolute_MDX

MC_MoveAbsoluteModulo_MDX

MC_MoveRelative_MDX

MC_MoveAbsolute_MDX

MC_MoveAbsoluteModulo_MDX
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MC_Stop_MDX

MC_AxisStop_MDX

MC_Stop_MDX
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_MDX
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MC_Stop_MDX
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Drive
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Done
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4.3 MDX_Main Dizini
MDX_Main dizininde MOVI-PLC® kontrol ünitesi ile MOVIDRIVE® MDX60B/61B
inverterler arasındaki iletişimin yönetimi için gerekli işlev modülleri bulunur. Bu dizin
ayrıca inverterlerin (örn. enable, reset) yönetimi için gerekli işlev modüllerini de içerir.

4.3.1 MC_ConnectAxis_MDX İşlev Modülü

Açıklama MC_ConnectAxis_MDX işlev modülü kontrol edilen motor aksı ile bağlantı kurar.
Programda çevrimsel olarak çağrılır ve çağrıldığı yerde bir motor aksı için bir işlem
görüntüsü oluşturur.

Uygulama MC_ConnectAxis_MDX işlev modülü tüm motor akslarına uygulanabilir.
MOVI-PLC® kontrol ünitesi ile MOVIDRIVE® MDX60B/61B inverterler arasındaki
iletişimin kesilmemesi için, her motor aksı için farklı bir aşama çağırılmalıdır. 

Ayarlar MOVI-PLC® (Sistem bus CAN 1/2) kontrol ünitesinin bağlanacağı arabirim ve
MC_ConnectAxis_MDX işlev modülü üzerinden kontrol edilen inverterin hangi sistem
bus adresi üzerinden bağlandığı MC_ConnectAxis_MDX işlev modülünde ayarlanır.

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

Uyarı:
Kontrol çevriminin başlangıcında ve bitiminde işlem giriş veya çıkış görüntüsü
oluşturulmaz.
Giriş ve çıkşlar için işlem görüntüleri bunun yerine MC_ConnectAxis_MDX işlev modülü
çağrıldığında oluşturulur.

Uyarı:
MC_ConnectAxis_MDX işlev modülü bir kontrol programı çevriminde çağrılmazsa,
inverter iletişim hatası mesajı F46’yı verir ve "No enable" durumuna geçer.
F
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Şartlar MC_ConnectAxis_MDX işlev modülü üzerinden MOVI-PLC® ile bir MOVIDRIVE®

MDX60B/61B inverter arasında iletişim sağlanabilmesi için aşağıdaki koşulların yerine
getirilmesi gerekir:
• MC_ConnectAxis_MDX işlev modülünde ayarlanmış olan sistem bus adresi inverter

parametrelerinde ayarlanmış olan adreslere uymalıdır:
– SBUS 1 için P881, X12 fişi 
– SBUS 2 için P891, DFC11B

• Kontrol konfigürasyonunda ayarlanmış olan baud hızı inverter parametrelerinde
ayarlanmış olan baud hızına eşit olmalıdır.
– SBUS 1 için P884, X12 fişi 
– SBUS 2 için P894, DFC11B

Bu parametrelerin ayarlanmasında devreye alma yardımcısı size yardım eder.

Dönüş Değerleri MC_ConnectAxis_MDX işlev modülü kullanıcıya aşağıdaki bilgileri de verir (ayrıntılar
için "Çıkışlar" tablosuna bakınız):
• Motor aksının referansı (motor aksının mantıksal adresi). Diğer işlev modülleri motor

aksına bu adres üzerinden erişebilir.
• Dubug bilgileri

– Sistem bus’ın durumu
– Parametre kanalı kapasitesinin kullanımı
– vb.

• Güncel durum (Æ Bölüm 4.2, sayfa 19)
• İnverter verileri

– İnverterin durumu
– Motor aksının gerçek pozisyonu
– Motor aksının gerçek hızı
– vb.

İptal Bir inverter hatası, 24V işletme veya iletişim hatası oluştuğunda, o andaki motor aksı
hareketini kontrol eden işlev modülü sürüş görevini iptal eder.
Motion işlev modülü tarafından çıkış sinyali Active veya Done/InVelocity ise FALSE
konumuna geri getirilir. Execute giriş sinyali TRUE konumuna getirildiği müddetçe,
motion işlev modülü de CommandAborted konumunu TRUE yapar.

Etki MOVIDRIVE® inverterindeki aşağıdaki parametreler, MOVI-PLC® kontrol ünitesi
MC_ConnectAxis_MDX işlev modülü üzerinden ilk defa MOVIDRIVE® invertere
bağlandığında sadece bir kez değiştirilir:

Bu parametreler yüklendikten sonra MOVI-PLC® kontrol ünitesi iletişim için gerekli
IPOS® programını bir kez yükler.

Parametre Anlamı Yazılan değer

P630 ... P637 DIO11B veya DIP11B opsiyonunun dijital çıkışları IPOS® çıkış sinyali

P885 Sync ID 128

P888 5 ms senkronizasyon Açık

P876 PO verileri Position High veya Position Low
El Kitabı – MPLCMotion_MDX Kütüphanesi
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MC_ConnectAxis_MDX işlev modülü başlangıç durumuna dödürülürken MOVI-PLC®

kontrol ünitesi resetlendiğinde veya şebeke gerilimi açıldıktan sonra aşağıdaki
MOVIDRIVE® inverter parametreleri (ilk çağrı Enable = TRUE ile) değiştirilir:

Girişler MC_ConnectAxis_MDX işlev modülünde aşağıdaki girişler bulunur:

Parametre Anlamı

P941 Kaynak gerçek pozisyonu Veri profiline bağlı

P938 ... P939 Görev çevrim adımları işlem optimizasyonlu

Giriş Tip Anlamı

Enable BOOL Bu giriş işlev modülünü etkinleştirmek için kullanılır. Bölüm 4.1’de 
verilen Enable girişinden daha farklı davranış gösterir (sayfa 15 ve 
devamı).
• TRUE: İşlev modülü Enable = TRUE ile ilk defa çağrıldığında, 

işlev modülü etkinleşir ve mevcut giriş sinyalleri kabul edilir. 
MOVI-PLC® kontrol ünitesi ile MOVIDRIVE® inverter arasında 
OperationMode NORMAL durumunda (kontrol ünitesi 
konfigürasyon ayarı) iletişim hatası oluşmaması için, işlev modülü 
MOVI-PLC® kontrol ünitesinin diğer tüm çevrimlerinde de 
çağrılmalıdır. Daha sonraki çevrimlerde giriş sinyallerindeki 
değişmeler artık kabul edilmez (Enable girişi ne olursa olsun).  
İşlev modülünün değiştirilen sinyallerle yeniden etkinleştirilmesi 
sadece MOVI-PLC® kontrol ünitesi resetlendiğinde mümkündür.

• FALSE: Enable girişi FALSE durumuna resetlendiği müddetçe, 
MOVI-PLC® çalıştırıldığında veya resetlendiğinde işlev 
modülünün görevi yerine getirilmez. Fakat Enable girişi bir kez 
daha TRUE konumuna getirildiğinde, Enable girişi artık işlevsizdir.

Node CAN_
NODE

Bu giriş inverterin bağlı olduğu CAN-Bus düğümünün ayarlanması için 
kullanılır.
•  SBUS_NODE_1: CAN 1 (DHP11B’de X33 fişi)
•  SBUS_NODE_2: CAN 2 (DHP11B’de X32 fişi)

SBUS_Address UINT Bu giriş bağlı olan inverterin sistem bus adresini girmek için kullanılır.

Uyarı:
• Node veya SBUS_Address giriş sinyallerinin kabul edilmesi için MOVI-PLC® kontrol

ünitesinde bir "Reset" tetiklenmelidir ([PLC-Editor], [Online] / [Reset] menü noktası).
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Çıkışlar MC_ConnectAxis_MDX işlev modülünde aşağıdaki çıkışlar bulunur:

Çıkış Tip Anlamı

Done BOOL Bu çıkış işlev modülünü başlangıç durumuna getirme işleminin 
tamamlanıp tamamlanmadığını gösterir.
• TRUE: MC_ConnectAxis_MDX işlev modülü başlangıç durumuna 

gelmeyi tamamladı ve inverterle iletişim sağladı.
• FALSE: Başlangıç durumuna gelme tamamlanmadı.

Error BOOL Bu çıkış bir hata olup olmadığını gösterir.
• TRUE: İşlev modülü görevini yerine getirirken bir hata oluştu.
• FALSE: Hata oluşmadı.

ErrorID DWORD Bu çıkış oluşan hatanın kodunu gösterir (Æ bkz. sayfa 68).

Axis AXIS_REF Bu çıkış aks referansını gösterir.
Çıkış sinyali bu fiziksel motor aksını referans olarak alan tüm işlev 
modüllerine aktarılmalıdır.

DebugInfo MC_
DEBUG
INFO_MDX

Bu çıkış sinyali Debug çalışma modunda (inverterin modül 
parametrelerinde kontrol konfigürasyonunda ayarlanır) oluşabilecek 
hataları tespit etmek için kullanılır.
• ParameterChannelIdleTime: Bu değer parametre kanalının 

kullanılabilirliğini % olarak gösterir. Her motor aksı için her kontrol 
çevriminde maksimum bir parametre mesajı işlenir.
%0  Æ Her MOVI-PLC® çevriminde bir parametre mesajı
%100 Æ Parametre mesajı yok

• PDOxxTransmitCount: MOVI-PLC® kontrol ünitesinden 
MOVIDRIVE® MDX60B/61B invertere gönderilen PDOxx sayısı.

• PDOxxTransmitTimeStamp: MOVI-PLC® kontrol ünitesinden 
gönderilen PDOxx zaman kaşesi.

• PDOxxReceiveCount: MOVI-PLC® kontrol ünitesinden 
MOVIDRIVE® MDX60B/61B invertere gönderilen PDOxx sayısı.

• PDOxxReceiveTimeStamp: MOVI-PLC® kontrol ünitesinden 
alınan PDOxx zaman kaşesi.

• NumberOfReceiveErrors: Alınan verilerdeki hata sayısı.
• NumberOfTransmitErrors: Gönderilen verilerdeki hata sayısı.

PLCopenState MC_
PLCOPEN
STATE

Bu çıkışta motor aksının işletme durumu bilgileri gösterilir 
(Æ Bölüm 4.2, sayfa 19).
• NotConnected: MOVI-PLC® kontrol ünitesi ile inverter arasında 

iletişim yok.
• Standstill: Bir Discrete-Motion görevinin pozisyon hedef 

penceresine erişildi veya bir MC_AxisStop_MDX, MC_Stop_MDX 
veya MC_StopSensorless_MDX görevi tamamlandı.

• Errorstop: İnverter hata durumunda. Motor aksı Notstop rampası 
yardımıyla frenlendi. Reset tetiklendiğinde hata durumundan 
çıkılır.

• Stopping: Motor aksı aşağıdaki sebeplerden frenlenir:
– MC_AxisStop_MDX, MC_Stop_MDX veya 

MC_StopSensorless_MDX işlev modülünün görevi
veya

– MC_ConnectAxis_MDX işlev modülünde bir hata 
algılandığından, en son aktif olan motion işlev modülü iptal 
edildi. 

Motor aksı aşağıdaki durumlarda da Stopping durumundadır:
– Bir frenleme hareketi tamamlandığında 

ve
– MC_Stop_MDX, MC_AxisStop_MDX veya 

MC_StopSensorless_MDX işlev modülünün Execute girişi 
TRUE konumuna getirildiğinde.

• ContinuousMotion: Hız kontrolü işletme modu aktif. Hareketi 
MC_MoveVelocity_MDX veya MC_MoveVelocitySensorless_MDX 
işlev modülü başlattı.

• Homing: Motor aksı bir referans hareketi başlattı.
• DiscreteMotion: Motor aksı bir pozisyonlandırma görevi yerine 

getiriyor.
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InverterData MC_
INVERTER
DATA_MDX

Bu çıkışta motor aksının işletme durumu bilgileri gösterilir.
• Error: İnverterde bir hata oluştu.
• Referenced: İnverter referanslı. 
• InverterStatus: İnverterin durumu inverterdeki 7 parçalı 

göstergeye uygun. 
• FaultStatus: Hata durumunda inverterdeki hata numarası 
• ActualPosition: İnverterdeki gerçek motor aksı pozisyonu 

Kullanılan enkoder kontrol konfigürasyonunda ayarlanır. 
(Birim: artırım)

• ActualModuloPosition: İnverterdeki gerçek Modulo pozisyonu 
Kullanılan enkoder kontrol konfigürasyonunda ayarlanır.
(Birim: artırım)

• SetpointSpeed: İnverterin nominal motor aksı hızı
(Birim: d/d)

• ActualSpeed: İnverterin gerçek motor aksı hızı
(Birim: d/d)

• ActualCurrent: İnverterdeki güncel aktif akım
(Birim: % IN)

• SoftwareLimitSwitchCW: Software limit anahtarı CW 
(saat yönünde dönüş)

• SoftwareLimitSwitchCCW: Software limit anahtarı CCW 
(saatin aksi yönde dönüş)

Çıkış Tip Anlamı
F
M

El Kitabı – MPLCMotion_MDX Kütüphanesi



4Fonksiyon modüllerinin açıklaması
MDX_Main Dizin
Gerçek 
MOVIDRIVE® 
Değerlerinin 
MOVI-PLC® 
Kontrol Ünitesine 
Aktarımı

MOVI-PLC® kontrol ünitesi ile MOVIDRIVE® MDX60B/61B inverter arasında CAN-Bus
üzerinden çeşitli çevrimsel ve çevrimsel olmayan işlem veri nesneleri aktarılır. 
Bağlı olan her MOVIDRIVE® MDX60B/61B inverter gerçek değerlerini MOVI-PLC®

kontrol ünitesine gönderir. 
Gerçek değerlerin aktarım şekli ve aktarımın çevrim süresi kullanılan enkodere ve veri
profiline bağlıdır. Bu ayarlar inverterin modül parametrelerinin kontrol konfigüras-
yonunda ayarlanır. 
Aktarılan gerçek MOVIDRIVE® değerleri ve bu gerçek değerlerin MOVI-PLC® kontrol
ünitesine aktarım çevrim süreleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

"Data profile" Æ 1 1 2 3 3

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

X15, X14 SSI

MDX gerçek değerleri
Ç

"Optimized 
Refresh Time"1)

Ç

1) "Optimized Refresh Time" dışında 5 ms, 10 ms, 20 ms, 30 ms, 40 ms, 50 ms ve 100 ms aktarım hızları da
ayarlanabilir.

Status word 
(Durum kelimesi)

Değiştirmede X X X X X

MDX girişleri Değiştirmede X X X X X

TouchProbe 
pozisyonları

Değiştirmede X X X X X

İstenen hız 2 ms X – – – –

3 ms – X X – –

10 ms – – – – –

Gerçek hız 2 ms X – – X –

3 ms – X X – X

10 ms – – – – –

Gerçek pozisyon 2 ms X – – X –

3 ms – X X – X

10 ms – – – – –

Modulo
Gerçek pozisyon

2 ms – – – – –

3 ms – – X – –

10 ms – – – – –

Aktif akım 2 ms – – – X –

3 ms – – X – X

10 ms – – – – –

Analog girişler 2 ms – – – – –

3 ms – – – – –

10 ms – – X2)

2) "Refresh Time" 5 ms ayarında analog girişler 10 ms çevrimle aktarılır.

– –
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4.3.2 MC_Power_MDX İşlev Modülü

Açıklama MC_Power_MDX işlev modülü bir inverteri anahtarlar
• açık (inverter durumu seçilen işletme moduna bağlı olarak A veya 5)
• veya kapalı (inverter durumu ayarlanmış olan PowerOffMode moduna bağlı olarak 1

veya 2).

Uygulama MC_Power_MDX işlev modülü sadece enkoderli motor akslarına uygulanabilir. 

Kesinti Enable girişi FALSE olarak resetlendiğinde, MC_Power_MDX işlev modülü o anda
motor aksını kontrol etmekte olan motion işlev modülünü keser. İşlev modülünün Active
çıkış sinyali tekrar FALSE durumuna getirilir. 
MC_Power_MDX işlev modülünün giriş sinyali Enable tekrar TRUE konumuna
getirildiğinde, motion işlev modülü o ana kadar olan hareket görevine devam eder. 
İstisna: Giriş sinyali Enable tekrar FALSE durumuna getirildiğinde bir discrete-Motion
görevinin Standstill durumuna erişildi ise, işlev modülü discrete-motion görevini yarıda
keser ve CommandAborted çıkış sinyalini TRUE konumuna getirir.

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

Uyarı:
Enkodersiz tahrik ünitelerinde Power işlev modülünün çağrılmasına gerek yoktur.
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Girişler MC_Power_MDX işlev modülünde aşağıdaki girişler bulunur:

Çıkışlar MC_Power_MDX işlev modülünde aşağıdaki çıkışlar bulunur:

Giriş Tip Anlamı

Enable BOOL Bu giriş inverterin açılıp kapatılması için kullanılır. Enable girişi FALSE 
olsa dahi, işlev modülü güncel giriş değerleri ile gerçekleştirilir.
• TRUE: Enable girişi TRUE olduğunda inverter çalışır (ayarlanan 

işletme moduna bağlı olarak inverter durumu 5 veya A). 
MC_Power_MDX ile ilk açılışta, daha önce continuous-motion 
görevi başlatılmadı ise, inverter "Konum kontrolü" durumuna 
getirilir.

• FALSE: Enable girişi tekrar FALSE olduğunda inverter kapatılır 
(inverterin durumu PowerOffMode girişine bağlı olarak 1 veya 2).

PowerOffMode UINT Bu giriş inverter MC_Power_MDX işlev modülü ile kapatıldığında 
alacağı durumu ayarlamak için kullanılır.
• CTRL_INHIBIT: İnverter "controller inhibit" durumuna geçer. 

İnverter kapanırken motor aksı frenlenir (-> Inverter Status 1).
• NO_ENABLE: İnverter "No enable" konumuna geçer (-> Inverter 

Status 2). Inverter Status 2’de frenin etkinleştirilmesi P730 tahrik 
parametresine bağlıdır. Temel ayarda fren işlevi devrededir, yani 
fren etkinleştirilir. Inverter Status 1’de fren her durumda 
etkinleştirilir.

Bu giriş ile inverter kapalı iken de (Enable = FALSE) "controller inhibit" 
ile "No enable" arasında değiştirilebilir.

Axis AXIS_REF Bu giriş ile işlev modülü eylemlerinin hangi motor aksında 
gerçekleştirileceği tespit edilir.

Çıkış Tip Anlamı

Cihazın durumu BOOL Bu çıkış ile inverterin kapalı veya açık olduğu gösterilir. 
• TRUE: İnverter çalışır (ayarlanan işletme moduna bağlı olarak 

inverter durumu 5 veya A).
• FALSE: İnverter kapanır (PowerOffMode egirişine bağlı olarak 

inverter durumu 1 veya 2).

Error BOOL Bu çıkış işlev modunda bir hata olup olmadığını gösterir.
• TRUE: İşlev modülü görevini yerine getirirken bir hata oluştu.
• FALSE: İşlev modülünde hata oluşmadı.

ErrorID DWORD Bu çıkış oluşan hatanın kodunu gösterir (Æ bkz. sayfa 68).

Axis AXIS_REF Bu çıkış aks referansını gösterir.
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4.3.3 MC_Reset_MDX İşlev Modülü

Açıklama MC_Reset_MDX işlev modülü MOVIDRIVE® MDX60B/61B inverterin hatalarını
onaylamak için kullanılır.
MPLCMotion_MDX kütüphanesinin bir işlev modülünde oluşan hatalar bu işlev modülü
ile onaylanmaz. Bu hatalar, hata nedenleri giderildiğinde otomatik olarak resetlenir.

Uygulama MC_Reset_MDX işlev modülü tüm motor akslarına uygulanabilir.

Girişler MC_Reset_MDX işlev modülünde aşağıdaki girişler bulunur:

Çıkışlar MC_Reset_MDX işlev modülünde aşağıdaki çıkışlar bulunur:

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

Giriş Tip Anlamı

Execute BOOL Bu giriş inverter hatalarını onaylamak için kullanılır.
Bu girişte yükselen bir kenar oluştuğunda, işlev modülü inverteri 
resetler. 

Axis AXIS_REF Bu giriş ile işlev modülü eylemlerinin hangi motor aksında 
gerçekleştirileceği tespit edilir.

Çıkış Tip Anlamı

Done BOOL Bu çıkış reset işleminin yapılıp yapılmadığını gösterir.
• TRUE: Reset başarı ile tamamlandı.
• FALSE: Reset başarılı olmadı.

Busy BOOL Bu çıkış inverter hatasının resetlenip resetlenmediğini gösterir.
• TRUE: İşlev modülü inverteri resetliyor.
• FALSE: İşlev modülü inverteri resetlemiyor.

Error BOOL Bu çıkış işlev modunda bir hata olup olmadığını gösterir.
• TRUE: İşlev modülü görevini yerine getirirken bir hata oluştu.
• FALSE: İşlev modülünde hata oluşmadı.

ErrorID DWORD Bu çıkış oluşan hatanın kodunu gösterir (Æ bkz. sayfa 68).

Axis AXIS_REF Bu çıkış aks referansını gösterir.
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4.4 MDX_SingleAxis Dizini
MDX_SingleAxis dizininde enkoderli bir motor aksı için hareket görevi yapan işlev
modülleri toplanmıştır.

4.4.1 MC_MoveVelocity_MDX İşlev Modülü

Açıklama MC_MoveVelocity_MDX işlev modülü bir motor aksının sürekli olarak dönme hareketini
başlatır. 
• Dönme hareketinin dinamik davranışı Velocity, Acceleration ve Deceleration girişleri

tarafından belirlenir.
• İnverter motor aksını Velocity giriş sinyali tarafından verilen hızda ve

MC_MoveVelocity_MDX işlev modülünün görevi iptal edilene veya ara verilene
kadar kontrol etmeye devam eder (Æ Bölüm "İşlev Modüllerinin Genel Davranışları",
sayfa 15).

Uygulama MC_MoveVelocity_MDX işlev modülü sadece enkoderli motor akslarına uygulanabilir.

Şart MC_MoveVelocity_MDX işlev modülünün uygulanabilmesi için, motor aksı PLCopen
State (MC_ConnectAxis_MDX işlev modülünün çıkış sinyali) Standstill veya
ContinuousMotion konumunda olmalıdır.

Girişler MC_MoveVelocity_MDX işlev modülünde aşağıdaki girişler bulunur:

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

Giriş Tip Anlamı

Execute BOOL Bu giriş işlev modülünün görevini başlatır.
Bu girişte yükselen bir kenar oluştuğunda, işlev modülü hız kontrolünü 
başlatır. 

Velocity DINT Bu giriş motorun dönme hareketinin istenen hedef hızını tespit eder. 
(Birim: d/d, maksimum ayar aralığı –6000 ...6000)

Acceleration DINT Bu giriş 3000 d/d kadar değiştirilen bir hıza kadar hızlanmanın rampa 
süresini tespit eder (motorun kinetik enerjisinin yükselmesi).
(Birim: ms, maksimum ayar aralığı: 0 ... 2000000)

Deceleration DINT Bu giriş 3000 d/d kadar değiştirilen bir hıza kadar yavaşlamanın 
rampa süresini tespit eder (motorun kinetik enerjisinin düşürülmesi).
(Birim: ms, maksimum ayar aralığı: 0 ... 2000000). 

Axis AXIS_REF Bu giriş ile işlev modülü eylemlerinin hangi motor aksında 
gerçekleştirileceği tespit edilir.
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Çıkışlar MC_MoveVelocity_MDX işlev modülünde aşağıdaki çıkışlar bulunur:

Çıkış Tip Anlamı

InVelocity BOOL Bu çıkış motor aksının istenen hedef hızda dönüp dönmediğini 
gösterir.
• TRUE: Motor aksı Velocity girişi ile tespit edilen hızda döner.
• FALSE: Motor aksı istenen hedef hıza erişmek için hızlanır veya 

yavaşlar.

Active BOOL Bu çıkış motor aksının istenen hedef hıza erişmek için hızlanıp 
hızlanmadığını gösterir.
• TRUE: Motor aksı hızlanır veya frenlenir.
• FALSE: Motor aksı hızlanmaz veya frenlenmez.

Command 
Aborted

BOOL Bu çıkış işlev modülü görevinin iptal edilip edilmediğini gösterir.
• TRUE: İşlev modülünün görevi iptal edilir.
• FALSE: İşlev modülünün görevi iptal edilmez.

Error BOOL Bu çıkış işlev modunda bir hata olup olmadığını gösterir.
• TRUE: İşlev modülünde bir hata oluştu.
• FALSE: İşlev modülünde hata oluşmadı.

ErrorID DWORD Bu çıkış oluşan hatanın kodunu gösterir (Æ bkz. sayfa 68).

Axis AXIS_REF Bu çıkış aks referansını gösterir.
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4.4.2 MC_MoveAbsolute_MDX İşlev Modülü

Açıklama MC_MoveAbsolute_MDX işlev modülü bir motor aksının mutlak bir aks pozisyonuna
hareketini başlatır. 
• Dönme hareketinin dinamik davranışı Velocity, Acceleration ve Deceleration girişleri

tarafından belirlenir.
• Motor aksı konum kontrollü olarak hedef konumda kalır.

Uygulama MC_MoveAbsolute_MDX işlev modülü sadece enkoderli motor akslarına uygulanabilir.

Şart MC_MoveAbsolute_MDX işlev modülünün uygulanabilmesi için, motor aksı PLCopen
State (MC_ConnectAxis_MDX işlev modülünün çıkış sinyali) Standstill veya Discrete
Motion konumunda olmalıdır.

Etki MOVIDRIVE® MDX60B/61B inverterinin aşağıdaki parametreleri MC_MoveAbsolute_
MDX işlev modülünün gerçekleştirilmesini doğrudan etkiler. 
• P916 Ramptype ve P933 Jerk time parametreleri ile pozisyonlandırma rampaları

sınırlı bir sarsılma ile tanımlanır. Bu parametrelerin ayarlanması için MC_SetJerk_
MDX işlev modülü kullanılır.

• P922 Positioning window parametresi ile, işlev modülünün Done çıkış sinyalini
TRUE "Hedef konuma erişildi" olarak verdiği pozisyon penceresi ayarlanır. 

Bu parametrelerin ayarlanmasında devreye alma yardımcısı size yardım eder.

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
El Kitabı – MPLCMotion_MDX Kütüphanesi
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Girişler MC_MoveAbsoulute_MDX işlev modülünde aşağıdaki girişler bulunur:

Çıkışlar MC_MoveAbsolute_MDX işlev modülünde aşağıdaki çıkışlar bulunur:

Giriş Tip Anlamı

Execute BOOL Bu giriş motor aksının hareketini başlatmak için kullanılır.
Bu girişte yükselen bir kenar oluştuğunda, işlev modülü motor aksını 
döndürmeyi başlatır. 

Position DINT Bu giriş motor aksının dönme hareketinin hedef pozisyonunu tespit 
eder. 
Burada 4096 artırım motor aksının 360° dönmesine eşittir.
(Birim: artırımlar, maksimum ayar aralığı: –(231) ... 231)

Velocity DINT Bu giriş ile sabit hızlı bir aşamadaki motor hızı tespit edilir.
(Birim: d/d, maksimum ayar aralığı: 0 ... 6000)

Acceleration DINT Bu giriş 3000 d/d kadar yükseltilen bir hıza kadar hızlanmanın rampa 
süresini tespit eder (motorun kinetik enerjisinin yükselmesi).
(Birim: ms, maksimum ayar aralığı: 10 .. 20000)

Deceleration DINT Bu giriş 3000 d/d kadar azaltılan bir hıza kadar yavaşlamanın rampa 
süresini tespit eder (motorun kinetik enerjisinin düşürülmesi).
(Birim: ms, maksimum ayar aralığı: 10 .. 20000)

Axis AXIS_REF Bu giriş ile işlev modülü eylemlerinin hangi motor aksında 
gerçekleştirileceği tespit edilir.

Çıkış Tip Anlamı

Done BOOL Bu çıkış ile motor aksı pozisyonlandırılması yapılıp yapılmadığı 
gösterilir.
• TRUE: Motor aksı dönme işlemini tamamladı. Motor aksı hedef 

pozisyon penceresine erişti.
• FALSE: Motor aksı dönmeyi henüz tam gerçekleştirmedi. Motor 

aksı hedef pozisyon penceresine henüz erişmedi.

Active BOOL Bu çıkış motor aksının istenen hedef pozisyon penceresine erişmek 
için dönüp dönmediğini gösterir.
• TRUE: Motor aksı dönüyor.
• FALSE: Motor aksı dönmüyor.

Command 
Aborted

BOOL Bu çıkış işlev modülü görevinin başka bir işlev modülü tarafından iptal 
edilip edilmediğini gösterir.
• TRUE: İşlev modülünün görevi başka bir işlev modülü tarafından 

iptal edildi.
• FALSE: İşlev modülünün görevi iptal edilmedi.

Error BOOL Bu çıkış işlev modunda bir hata olup olmadığını gösterir.
• TRUE: İşlev modülünde bir hata oluştu.
• FALSE: İşlev modülünde hata oluşmadı.

ErrorID DWORD Bu çıkış oluşan hatanın kodunu gösterir (Æ bkz. sayfa 68).

Axis AXIS_REF Bu çıkış aks referansını gösterir.
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4.4.3 MC_MoveAbsoluteModulo_MDX İşlev Modülü

Açıklama MC_MoveAbsoluteModulo_MDX işlev modülü bir motor aksının mutlak bir aks
pozisyonuna hareketini başlatır. Bu işlev modülü konumu Modulo konumu olarak
gösterir. Motor aksının 360° dönmesi 216 değerine eşittir. 
• Dönme hareketinin dinamik davranışı Velocity, Acceleration ve Deceleration girişleri

tarafından belirlenir.
• Görev stratejisi (kısa yol, sağa, sola) Mode girişi tarafından tespit edilir.
• Numerator, Denominator ve EncoderResolution girişleri bağlı olan tahrik ünitesinin

parametreleridir.
• Motor aksı konum kontrollü olarak hedef konumda kalır.
Pozisyon spesifikasyonları ve yönetimi için daha geniş bilgiler için IPOS® el kitabına
bakınız.

Uygulama MC_MoveAbsoluteModulo_MDX işlev modülü sadece enkoderli motor akslarına
uygulanabilir.

Şart MC_MoveAbsoluteModulo_MDX işlev modülünün uygulanabilmesi için, motor aksı
PLCopenState (MC_ConnectAxis_MDX işlev modülünün çıkış sinyali) Standstill veya
DiscreteMotion konumunda olmalıdır.

Etki MOVIDRIVE® MDX60B/61B inverterinin aşağıdaki parametreleri MC_MoveAbsolute
Modulo_MDX işlev modülünün gerçekleştirilmesini doğrudan etkiler. 
• P916 Ramptype ve P933 Jerk time parametreleri ile pozisyon rampaları sınırlı bir

sarsılma ile tanımlanır. Bu parametrelerin ayarlanması için MC_SetJerk_MDX işlev
modülü kullanılır.

• P922 Positioning window parametresi ile, işlev modülünün Done çıkış sinyalini
TRUE "Hedef konuma erişildi" olarak verdiği pozisyon penceresi ayarlanır. 

Bu parametrelerin ayarlanmasında devreye alma yardımcısı size yardım eder.

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

Uyarı:
İki doğal sayının en küçük ortak paydasını hesaplamak için MPLCUtlilities
kütüphanesinin CalcLCD (Calculate Least Common Denominator) işlevi mevcuttur.
El Kitabı – MPLCMotion_MDX Kütüphanesi
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Girişler MC_MoveAbsoluteModulo_MDX işlev modülünde aşağıdaki girişler bulunur:

Giriş Tip Anlamı

Execute BOOL Bu giriş motor aksının hareketini başlatmak için kullanılır.
Bu girişte yükselen bir kenar oluştuğunda, işlev modülü motor aksını 
döndürmeyi başlatır. 

Position DINT Bu giriş motor aksının dönme hareketinin hedef pozisyonunu tespit 
eder. Burada 216 artırım motor aksının 360° dönmesine eşittir. 
(Birim: Modulo artırımları – Tam devir sayısı High-Word ile, 0° ile 360° 
arasındaki hedef açısı Low-Word olarak verilir)
(maksimum ayar aralığı: Modulo numerator, denominator ve enkoder 
çözünürlülüğüne bağlı olarak, bkz. IPOS® el kitabı)

Velocity DINT Bu giriş ile sabit hızlı bir aşamadaki motor hızı tespit edilir.
(Birim: d/d, maksimum ayar aralığı: 0 ... 6000)

Acceleration DINT Bu giriş 3000 d/d kadar yükseltilen bir hıza kadar hızlanmanın rampa 
süresini tespit eder (motorun kinetik enerjisinin yükselmesi).
(Birim: ms, maksimum ayar aralığı: 10 .. 20000)

Deceleration DINT Bu giriş 3000 d/d kadar azaltılan bir hıza kadar yavaşlamanın rampa 
süresini tespit eder (motorun kinetik enerjisinin düşürülmesi).
(Birim: ms, maksimum ayar aralığı: 10 .. 20000)

Mode MC_ 
MODULO_ 
MODE_MDX

Bu giriş ile yol stratejisi tespit edilir.
• SHORT: kısa yol
• CW: Sağa dönüş
• CCW: Sola dönüş

Numerator DINT Diş sayısı girilerek redüktör simülasyonu
(Birim: Diş sayısı, maksimum ayar aralığı: 1 ... 231). 

Denominator DINT Diş sayısı girilerek redüktör simülasyonu
(Birim: Diş sayısı, maksimum ayar aralığı: 1 ... 231). 

Encoder 
Resolution

DINT Bu giriş ile bağlı olan enkoder sisteminin çözünürlülüğü tespit edilir.
(Birim: artırımlar, maksimum ayar aralığı: 1 ... 20000). 

Axis AXIS_REF Bu giriş ile işlev modülü eylemlerinin hangi motor aksında 
gerçekleştirileceği tespit edilir.
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Çıkışlar MC_MoveAbsoluteModulo_MDX işlev modülünde aşağıdaki çıkışlar bulunur:

Çıkış Tip Anlamı

Done BOOL Bu çıkış ile motor aksı pozisyonlandırılması yapılıp yapılmadığı 
gösterilir.
• TRUE: Motor aksı dönme işlemini tamamladı. Motor aksı hedef 

pozisyon penceresine erişti.
• FALSE: Motor aksı dönmeyi henüz tam gerçekleştirmedi. Motor 

aksı hedef pozisyon penceresine henüz erişmedi.

Active BOOL Bu çıkış motor aksının istenen hedef pozisyon penceresine erişmek 
için dönüp dönmediğini gösterir.
• TRUE: Motor aksı dönüyor.
• FALSE: Motor aksı dönmüyor.

Command 
Aborted

BOOL Bu çıkış işlev modülü görevinin başka bir işlev modülü tarafından iptal 
edilip edilmediğini gösterir.
• TRUE: İşlev modülünün görevi başka bir işlev modülü tarafından 

iptal edildi.
• FALSE: İşlev modülünün görevi iptal edilmedi.

Error BOOL Bu çıkış işlev modunda bir hata olup olmadığını gösterir.
• TRUE: İşlev modülünde bir hata oluştu.
• FALSE: İşlev modülünde hata oluşmadı.

ErrorID DWORD Bu çıkış oluşan hatanın kodunu gösterir (Æ bkz. sayfa 68).
El Kitabı – MPLCMotion_MDX Kütüphanesi
i

35



4 onksiyon modüllerinin açıklaması
DX_SingleAxis Dizini

36
4.4.4 MC_MoveRelative_MDX İşlev Modülü

Açıklama MC_MoveRelative_MDX işlev modülü bir motor aksının belirli bir mesafeye hareketini
başlatır.
• Dönme hareketinin dinamik davranışı Velocity, Acceleration ve Deceleration girişleri

tarafından belirlenir.
• Motor aksı konum kontrollü olarak hedef konumda kalır.

Uygulama MC_MoveRelative_MDX işlev modülü sadece enkoderli motor akslarına uygulanabilir.

Şart MC_MoveRelative_MDX işlev modülünün uygulanabilmesi için, motor aksı PLCopen
State (MC_ConnectAxis_MDX işlev modülünün çıkış sinyali) Standstill veya Discrete
Motion konumunda olmalıdır.

Etki MOVIDRIVE® MDX60B/61B inverterinin aşağıdaki parametreleri MC_MoveRelative_
MDX işlev modülünün gerçekleştirilmesini doğrudan etkiler. 
• P916 Ramptype ve P933 Jerk time parametreleri ile pozisyon rampaları sınırlı bir

sarsılma ile tanımlanır. Bu parametrelerin ayarlanması için MC_SetJerk_MDX işlev
modülü kullanılır.

• P922 Positioning window parametresi ile, işlev modülünün Done çıkış sinyalini
TRUE "Hedef konuma erişildi" olarak verdiği pozisyon penceresi ayarlanır. 

Bu parametrelerin ayarlanmasında devreye alma yardımcısı size yardım eder.

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
F
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Girişler MC_MoveRelative_MDX işlev modülünde aşağıdaki girişler bulunur:

Çıkışlar MC_MoveRelative_MDX işlev modülünde aşağıdaki çıkışlar bulunur:

Giriş Tip Anlamı

Execute BOOL Bu giriş motor aksının dönüşünü başlatmak için kullanılır.
Bu girişte yükselen bir kenar oluştuğunda, işlev modülü motor aksını 
döndürmeyi başlatır. 

Distance DINT Bu giriş ile işlev modülü başladığındaki motor aksının pozisyonu 
güncel motor aksı pozisyonuna göre tespit edilir. 
Burada 4096 artırım motor aksının 360° dönmesine eşittir.
(Birim: artırımlar, maksimum ayar aralığı: –(231) ... 231)

Velocity DINT Bu giriş ile sabit hızlı bir aşamadaki motor hızı tespit edilir.
(Birim: d/d, maksimum ayar aralığı: 0... 6000). 

Acceleration DINT Bu giriş 3000 d/d kadar yükseltilen bir hıza kadar hızlanmanın rampa 
süresini tespit eder (motorun kinetik enerjisinin yükselmesi).
(Birim: ms, maksimum ayar aralığı: 10 ... 20000). 

Deceleration DINT Bu giriş 3000 d/d kadar azaltılan bir hıza kadar yavaşlamanın rampa 
süresini tespit eder (motorun kinetik enerjisinin düşürülmesi).
(Birim: ms, maksimum ayar aralığı: 10 ... 20000). 

Axis AXIS_REF Bu giriş ile işlev modülü eylemlerinin hangi motor aksında 
gerçekleştirileceği tespit edilir.

Çıkış Tip Anlamı

Done BOOL Bu çıkış ile motor aksı pozisyonlandırılması yapılıp yapılmadığı 
gösterilir.
• TRUE: Motor aksı dönme işlemini tamamladı. Motor aksı hedef 

pozisyon penceresine erişti.
• FALSE: Motor aksı dönmeyi henüz tam gerçekleştirmedi. Motor 

aksı hedef pozisyon penceresine henüz erişmedi.

Active BOOL Bu çıkış motor aksının istenen hedef pozisyon penceresine erişmek 
için dönüp dönmediğini gösterir.
• TRUE: Motor aksı dönüyor.
• FALSE: Motor aksı dönmüyor.

Command 
Aborted

BOOL Bu çıkış işlev modülü görevine başka bir işlev modülü tarafından ara 
verilip verilmediğini gösterir.
• TRUE: İşlev modülünün görevine başka bir işlev modülü 

tarafından ara verildi.
• FALSE: İşlev modülünün görevine ara verilmedi.

Error BOOL Bu çıkış işlev modunda bir hata olup olmadığını gösterir.
• TRUE: İşlev modülünde bir hata oluştu.
• FALSE: İşlev modülünde hata oluşmadı.

ErrorID DWORD Bu çıkış oluşan hatanın kodunu gösterir (Æ bkz. sayfa 68).

Axis AXIS_REF Bu çıkış aks referansını gösterir.
El Kitabı – MPLCMotion_MDX Kütüphanesi
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4.4.5 MC_Home_MDX İşlev Modülü

Açıklama MC_Home_MDX işlev modülü bir motor aksının referans hareketini başlatır.
İşlev modülü referans hareket sonrası motor aksının pozisyonunu RefOffset girişi
tarafından tespit edilen değere getirir.

Uygulama MC_Home_MDX işlev modülü sadece enkoderli motor akslarına uygulanabilir.

Şart MC_Home_MDX işlev modülünün uygulanabilmesi için, motor aksı PLCopenState
(MC_ConnectAxis_MDX işlev modülünün çıkış sinyali) Standstill konumunda olmalıdır.

Etki Kontrol ünitesinin konfigürasyonunda, inverterin modül parametrelerinde referans
hareketin hangi enkoderle yapılacağını ayarlayın. 
Referans hareketin nasıl gerçekleştirileceği MOVIDRIVE® MDX60B/61B inverterin
P900 ile P904 arasındaki parametreleri ile tespit edilir. Bu parametreleri MC_SetHome
Parameters_MDX işlev modülü ile değiştirebilirsiniz.

Girişler MC_Home_MDX işlev modülünde aşağıdaki girişler bulunur:

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

Giriş Tip Anlamı

Execute BOOL Bu giriş referans hareketi başlatmak için kullanılır.
Bu girişte yükselen bir kenar oluştuğunda, işlev modülü referans 
hareketi başlatır. 

RefOffset DINT Bu giriş ile referans hareket sonrası verilen motor aksı gerçek değeri 
tespit edilir.

Axis AXIS_REF Bu giriş ile işlev modülü eylemlerinin hangi motor aksında 
gerçekleştirileceği tespit edilir.
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Çıkışlar MC_Home_MDX işlev modülünde aşağıdaki çıkışlar bulunur:

Çıkış Tip Anlamı

Done BOOL Bu çıkış motor aksının referans hareketinin tamamlanıp 
tamamlanmadığını gösterir.
• TRUE: Motor aksının referans hareketi tamamlandı. Motor aksı 

RefOffset girişi tarafından tespit edilen değerde duruur.
• FALSE: Motor aksının referans hareketi tamamlanmadı.

Active BOOL Bu çıkış motor aksının bir referans hareket gerçekleştirdiğini gösterir.
• TRUE: Motor aksı bir referans hareket gerçekleştiriyor.
• FALSE: Motor aksı bir referans hareket gerçekleştirmiyor.

Command 
Aborted

BOOL Bu çıkış referans harekete başka bir işlev modülü tarafından ara 
verilip verilmediğini gösterir.
• TRUE: Başka bir işlev modülü referans harekete ara verdi.
• FALSE: Referans harekete ara verilmedi.

Error BOOL Bu çıkış işlev modunda bir hata olup olmadığını gösterir.
• TRUE: İşlev modülünde bir hata oluştu.
• FALSE: İşlev modülünde hata oluşmadı.

ErrorID DWORD Bu çıkış oluşan hatanın kodunu gösterir (Æ bkz. sayfa 68).

Axis AXIS_REF Bu çıkış aks referansını gösterir.
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4.4.6 MC_AxisStop_MDX İşlev Modülü

Açıklama MC_AxisStop_MDX işlev modülü motor aksının güncel dönme hareketini sonlandırır.
Burada motor aksı dönme hareketinin başlangıcında tespit edilen gecikme değeri ile
frenlenir (Deceleration girişi veya referans hareket parametresi).
MC_AxisStop_MDX işlev modülünü standart işlemler esnasında motor aksı dönüşüne
ara vermek için kullanın.

Uygulama MC_AxisStop_MDX işlev modülü sadece enkoderli motor akslarına uygulanabilir.
MC_Interpolation_MDX işlev modülü üzerinden enterpole edilen hareketlerin
uygulanmasında kullanılamaz.

İptal MC_AxisStop_MDX işlev modülü tarafından tetiklenen fren hareketleri sadece şu
durumlarda iptal edilir:
• MC_Stop_MDX işlev modülü tarafından (Execute giriş sinyali FALSE olmalıdır!)
• veya "Controller inhibit" durumu 
• veya "No enable" durumu
• veya "Safe stop" durumu
Bu durumlardan biri oluştuğunda, motor aksının fren hareketi mümkün olan en büyük
fren etkisi ile devam edilir.

Girişler MC_AxisStop_MDX işlev modülünde aşağıdaki girişler bulunur:

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

Uyarı:
Execute girişi TRUE olduğu müddetçe motor aksının PLCopenState durumu Stopping
durumunda kalır. Bu da, bir sonraki hareket için hareket görevi mümkün değildir,
anlamına gelir. 
PLCopenState Stopping durumundan çıkabilmek için işlev modülünün Execute girişi en
azından bir işlev modülü çağrılmasında FALSE olarak resetlenebilmelidir.

Giriş Tip Anlamı

Execute BOOL Bu giriş motor aksının frenleme işlemini başlatmak için kullanılır.
Bu girişte yükselen bir kenar oluştuğunda, işlev modülü motor aksının 
frenleme işlevini başlatır. 

Axis AXIS_REF Bu giriş ile işlev modülü eylemlerinin hangi motor aksında 
gerçekleştirileceği tespit edilir.
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Çıkışlar MC_AxisStop_MDX işlev modülünde aşağıdaki çıkışlar bulunur:

Çıkış Tip Anlamı

Done BOOL Bu çıkış motor aksının frenleme işleminin tamamlanıp 
tamamlanmadığını gösterir.
• TRUE: Motor aksının frenleme işlemi tamamlandı. Motor aksı 

duruyor (konum kontrolü).
• FALSE: Motor aksının frenleme işlemi tamamlanmadı.

Active BOOL Bu çıkış motor aksının dönüp dönmediğini gösterir.
• TRUE: Motor aksı dönüyor.
• FALSE: Motor aksı dönmüyor.

Error BOOL Bu çıkış işlev modunda bir hata olup olmadığını gösterir.
• TRUE: İşlev modülünde bir hata oluştu.
• FALSE: İşlev modülünde hata oluşmadı.

ErrorID DWORD Bu çıkış oluşan hatanın kodunu gösterir (Æ bkz. sayfa 68).

Axis AXIS_REF Bu çıkış aks referansını gösterir.
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4.4.7 MC_Stop_MDX İşlev Modülü

Açıklama MC_Stop_MDX işlev modülü motor aksının güncel dönme hareketini inverterde
ayarlanmış olan rampa ile frenler.
MC_Stop_MDX işlev modülünü motor aksının mümkün olan en büyük yavaşlama ile
frenlenmesi için kullanın.

Uygulama MC_Stop_MDX işlev modülü sadece enkoderli motor akslarına uygulanabilir.
MC_Interpolation_MDX işlev modülü üzerinden enterpole edilen hareketlerin uygulan-
masında kullanılamaz.

İptal MC_Stop_MDX işlev modülü görevi başka işlev modülleri tarafından iptal edilmedi.

Etki Frenleme hareketi inverterin P136 parametresinde ayarlanmış olan stop rampası ile
gerçekleşir.
Bu parametrenin ayarlanmasında devreye alma yardımcısı size yardım eder.

Girişler MC_Stop_MDX işlev modülünde aşağıdaki girişler bulunur:

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

Uyarı:
Execute girişi TRUE olduğu müddetçe motor aksının PLCopenState durumu Stopping
durumunda kalır. Bu da, bir sonraki hareket için hareket görevi mümkün değildir,
anlamına gelir. 
PLCopenState Stopping durumundan çıkabilmek için işlev modülünün Execute girişi en
azından bir işlev modülü çağrılmasında FALSE olarak resetlenebilmelidir.

Giriş Tip Anlamı

Execute BOOL Bu giriş motor aksının frenleme işlemini başlatmak için kullanılır.
Bu girişte yükselen bir kenar oluştuğunda, işlev modülü motor aksının 
frenleme işlevini başlatır. 

Axis AXIS_REF Bu giriş ile işlev modülü eylemlerinin hangi motor aksında 
gerçekleştirileceği tespit edilir.
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Çıkışlar MC_Stop_MDX işlev modülünde aşağıdaki çıkışlar bulunur:

Çıkış Tip Anlamı

Done BOOL Bu çıkış motor aksının frenleme işleminin tamamlanıp 
tamamlanmadığını gösterir.
• TRUE: Motor aksının frenleme işlemi tamamlandı. Motor aksı 

duruyor (konum kontrolü).
• FALSE: Motor aksının frenleme işlemi tamamlanmadı.

Active BOOL Bu çıkış motor aksının dönüp dönmediğini gösterir.
• TRUE: Motor aksı dönüyor.
• FALSE: Motor aksı dönmüyor.

Error BOOL Bu çıkış işlev modunda bir hata olup olmadığını gösterir.
• TRUE: İşlev modülünde bir hata oluştu.
• FALSE: İşlev modülünde hata oluşmadı.

ErrorID DWORD Bu çıkış oluşan hatanın kodunu gösterir (Æ bkz. sayfa 68).

Axis AXIS_REF Bu çıkış aks referansını gösterir.
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4.5 MDX_SingleAxisSensorless Dizini
MDX_SingleAxisSensorless dizininde enkoderli bir motor aksı için hareket görevi
yapan işlev modülleri toplanmıştır.

4.5.1 MC_MoveVelocitySensorless_MDX İşlev Modülü

Açıklama MC_MoveVelocitySensorless_MDX işlev modülü enkodersiz bir motor aksının sürekli
olarak dönme hareketini başlatır. 
• Dönme hareketinin dinamik davranışı Velocity, Acceleration ve Deceleration girişleri

tarafından belirlenir.
• İnverter motor aksını Velocity giriş sinyali tarafından verilen hızda ve MC_Move

VelocitySensorless_MDX işlev modülünün görevi iptal edilene veya ara verilene
kadar kontrol etmeye devam eder (Æ Bölüm "İşlev Modüllerinin Genel Davranışları",
sayfa 15).

Uygulama MC_MoveVelocitySensorless_MDX işlev modülü sadece enkodersiz motor akslarına
uygulanabilir.

Şart MC_MoveVelocitySensorless_MDX işlev modülünün uygulanabilmesi için, motor aksı
PLCopenState (MC_ConnectAxis_MDX işlev modülünün çıkış sinyali) Standstill,
ContinuousMotion veya Stopping konumunda olmalıdır.

İptal MC_MoveVelocitySensorless_MDX tarafından tetiklenen devir kontrolü MC_Stop
Sensorless_MDX işlevi tarafından iptal edilir.

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

Uyarı:
Enkodersiz motor aksları sadece minimum devir sayısı üzerindeki hızlarda (P301 tahrik
parametresi, fakat en az 15 d/d) devir kontrolü konumunda işletilebilir. MC_Move
VelocitySensorless işlev modülü, MC_MoveVelocity_MDX işlev modülünün aksine, bir
devir sayısı tespit edildiğinde (örn. 0) minimum devirde bir motor aksı dönüşü
gerçekleştirir.

Uyarı:
MC_Stop_MDX veya MC_AxisStop_MDX işlev modülünün girişindeki yükselen bir
kenar bir MC_MoveVelocitySensorless_MDX işlev modülü görevinin iptaline sebep
olmaz.
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Girişler MC_MoveVelocitySensorless_MDX işlev modülünde aşağıdaki girişler bulunur:

Çıkışlar MC_MoveVelocitySensorless_MDX işlev modülünde aşağıdaki çıkışlar bulunur:

Giriş Tip Anlamı

Execute BOOL Bu giriş işlev modülünün görevini başlatır.
Bu girişte yükselen bir kenar oluştuğunda, işlev modülü devir 
kontrolünü başlatır. 

Velocity DINT Bu giriş motor aksının dönme hareketinin istenen hedef hızını tespit 
eder. (Birim: d/d, maksimum ayar aralığı: –6000 ... 6000) 

Acceleration DINT Bu giriş 3000 d/d kadar yükseltilen bir hıza kadar hızlanmanın rampa 
süresini tespit eder (motorun kinetik enerjisinin yükselmesi).
(Birim: ms, maksimum ayar aralığı: 0 ... 2000000) 

Deceleration DINT Bu giriş 3000 d/d kadar azaltılan bir hıza kadar yavaşlamanın rampa 
süresini tespit eder (motorun kinetik enerjisinin düşürülmesi).
(Birim: ms, maksimum ayar aralığı: 0 ... 2000000) 

Axis AXIS_REF Bu giriş ile işlev modülü eylemlerinin hangi motor aksında 
gerçekleştirileceği tespit edilir.

Çıkış Tip Anlamı

InVelocity BOOL Bu çıkış motor aksının istenen hedef hızda dönüp dönmediğini 
gösterir.
• TRUE: Motor aksı Velocity girişi ile tespit edilen hızda döner.
• FALSE: Motor aksı istenen hedef hıza erişmek için hızlanır.

Active BOOL Bu çıkış motor aksının istenen hedef hıza erişmek için hızlanıp 
hızlanmadığını gösterir.
• TRUE: Motor aksı hızlanır veya frenlenir.
• FALSE: Motor aksı hızlanmaz veya frenlenmez.

Command 
Aborted

BOOL Bu çıkış işlev modülü görevinin iptal edilip edilmediğini gösterir.
• TRUE: İşlev modülünün görevi iptal edilir.
• FALSE: İşlev modülünün görevi iptal edilmez.

Error BOOL Bu çıkış işlev modunda bir hata olup olmadığını gösterir.
• TRUE: İşlev modülünde bir hata oluştu.
• FALSE: İşlev modülünde hata oluşmadı.

ErrorID DWORD Bu çıkış oluşan hatanın kodunu gösterir (Æ bkz. sayfa 68).

Axis AXIS_REF Bu çıkış aks referansını gösterir.
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4.5.2 MC_StopSensorless_MDX İşlev Modülü

Açıklama MC_StopSensorless_MDX işlev modülü motor aksının güncel dönme hareketini
inverterde ayarlanmış olan rampa ile frenler. 

Uygulama MC_StopSensorless_MDX işlev modülü sadece enkodersiz motor akslarına
uygulanabilir.

İptal MC_StopSensorless_MDX işlev modülü tarafından tetiklenen fren hareketleri sadece
şu durumlarda iptal edilir:
• "Controller inhibit" durumu
• "No enable" durumu
• "Safe stop" durumu
tarafından. Bu durumlardan biri oluştuğunda, motor aksının fren hareketi mümkün olan
en büyük fren etkisi ile devam edilir.

Etki Frenleme hareketi inverterin P136 parametresinde ayarlanmış olan stop rampası ile
gerçekleşir.
Bu parametrelerin ayarlanmasında devreye alma yardımcısı size yardım eder.

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

Uyarı:
Execute girişi TRUE olduğu müddetçe motor aksının PLCopenState durumu Stopping
durumunda kalır. Bu da, bir sonraki hareket için hareket görevi mümkün değildir,
anlamına gelir. 
PLCopenState Stopping durumundan çıkabilmek için işlev modülünün Execute girişi en
azından bir işlev modülü çağrılmasında FALSE olarak resetlenebilmelidir.

Uyarı:
Enkodersiz motor aksları sadece minimum devir sayısı üzerindeki hızlarda (P301 tahrik
parametresi, fakat en az 15 d/d) devir kontrolü konumunda işletilebilir.
MC_AxisStop_MDX işlev modülünün kullanılmasının aksine, motor aksının durana
kadar frenlenebilmesi için, MC_StopSensorless_MDX işlev modülü motor frenini motor
aksı durmadan hemen önce kapatır. Ayrıca, inverter "No enable" konumuna geçer.
F
M

El Kitabı – MPLCMotion_MDX Kütüphanesi



4Fonksiyon modüllerinin açıklaması
MDX_SingleAxisSensorless Dizin
Girişler MC_StopSensorless_MDX işlev modülünde aşağıdaki girişler bulunur:

Çıkışlar MC_StopSensorless_MDX işlev modülünde aşağıdaki çıkışlar bulunur:

Uyarı:
MC_MoveVelocitySensorless_MDX işlev modülünün bir durumu Execute girişinde
yükselen bir kenar oluştuğunda, MC_StopSensorless_MDX artık TRUE değilse,
MC_StopSensorless_MDX görevine ara verilir.
Enkoderli motor akslarındaki MC_Stop_MDX ile MC_AxisStop_MDX işlev modüllerinin
davranışları arasındaki bu farkın nedeni: 
Enkodersiz motor akslarında durana kadar frenlemek için MC_StopSensorless_MDX
işlev modülü kullanılmalıdır. Enkoderli motor akslarında bunun için MC_Move
Velocity_MDX işlev modülü de kullanılabilir. 
Enkodersiz motor akslarında enkoderli motor akslarında olduğu gibi, kontrollü bir devir
değiştirme esnasında kesintisiz olarak 0 devir sayısından başka bir devir sayısına
geçilebilir.

Giriş Tip Anlamı

Execute BOOL Bu giriş motor aksının frenleme işlemini başlatmak için kullanılır.
Bu girişte yükselen bir kenar oluştuğunda, işlev modülü motor aksının 
frenleme işlevini başlatır. 

Axis AXIS_REF Bu giriş ile işlev modülü eylemlerinin hangi motor aksında 
gerçekleştirileceği tespit edilir.

Çıkış Tip Anlamı

Done BOOL Bu çıkış motor aksının frenleme işleminin tamamlanıp 
tamamlanmadığını gösterir.
• TRUE: Motor aksının frenleme işlemi tamamlandı. Motor aksı 

duruyor (motor aksının durumu: "No enable").
• FALSE: Motor aksının frenleme işlemi tamamlanmadı.

Active BOOL Bu çıkış motor aksının dönüp dönmediğini gösterir.
• TRUE: Motor aksı dönüyor.
• FALSE: Motor aksı dönmüyor.

Error BOOL Bu çıkış işlev modunda bir hata olup olmadığını gösterir.
• TRUE: İşlev modülünde bir hata oluştu.
• FALSE: İşlev modülünde hata oluşmadı.

ErrorID DWORD Bu çıkış oluşan hatanın kodunu gösterir (Æ bkz. sayfa 68).

Axis AXIS_REF Bu çıkış aks referansını gösterir.
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4.6 MDX_InverterParameters Dizini
MDX_InverterParameters dizininde MOVIDRIVE® inverteri parametrelerinin
okunup yazılabilmesi için gerekli parametreler toplanmıştır.

4.6.1 MC_ReadParameter_MDX İşlev Modülü

Açıklama MC_ReadParameter_MDX işlev modülü ile inverterdeki parametreler (endeksler)
MOVI-PLC® kontrol ünitesine okunur.

Uygulama MC_ReadParameter_MDX işlev modülü tüm motor akslarına uygulanabilir.

Girişler MC_ReadParameter_MDX işlev modülünde aşağıdaki girişler bulunur:

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

Giriş Tip Anlamı

Execute BOOL Bu giriş parametre okuma işlemini başlatmak için kullanılır.
Bu girişte yükselen bir kenar oluştuğunda, işlev modülü parametreleri 
inverterden MOVI-PLC® kontrol ünitesine aktarmaya başlar. 

Index UINT Bu giriş ile inverterden MOVI-PLC® kontrol ünitesine hangi 
parametrelerin aktarılacağı belirlenir. İmleç ilgili parametre alanına 
kaydırılıp CTRL + F1 tuşlarına basıldığında, MOVITOOLS®-
MotionStudio yazılımındaki Shell parametrenin indeks numarasını 
gösterir.

Axis AXIS_REF Bu giriş ile işlev modülü eylemlerinin hangi motor aksında 
gerçekleştirileceği tespit edilir.
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Çıkışlar MC_ReadParameter_MDX işlev modülünde aşağıdaki çıkışlar bulunur:

Çıkış Tip Anlamı

Done BOOL Bu çıkış ile parametre aktarımının başarılı olup olmadığı gösterilir.
• TRUE: Data çıkışındaki parametrenin değeri geçerli.
• FALSE: Parametre aktarılmadı.

Busy BOOL Bu çıkış ile parametrenin o anda aktarılıp aktarılmadığı gösterilir.
• TRUE: O anda parametre aktarılıyor.
• FALSE: O anda parametre aktarılmıyor.

Error BOOL Bu çıkış işlev modunda bir hata olup olmadığını gösterir.
• TRUE: Parametre aktarılırken bir hata oluştu.
• FALSE: Hata oluşmadı.

ErrorID DWORD Bu çıkış oluşan hatanın kodunu gösterir (Æ bkz. sayfa 68).

Data DINT Bu çıkış aktarılan parametrenin değerini alır.

Axis AXIS_REF Bu çıkış aks referansını gösterir.
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4.6.2 MC_WriteParameter_MDX İşlev Modülü

Açıklama MC_WriteParameter_MDX işlev modülü ile MOVI-PLC® kontrol ünitesindeki
parametreler (endeksler) invertere aktarılır.

Uygulama MC_WriteParameter_MDX işlev modülü tüm motor akslarına uygulanabilir.

Girişler MC_WriteParameter_MDX işlev modülünde aşağıdaki girişler bulunur:

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

Dikkat:
MOVI-PLC® kontrol ünitesinin inverteri hatasız olarak kontrol etmesini sağlayan bazı
parametrelerin değiştirilmesi önceden bilinmesi mümkün olmayan işletme durumlarına
sebep olabilir. Bu nedenle bu işlev modülü sadece SEW-EURODRIVE’a danışarak veya
istenen işlevselliğin insan ve makineyi koruyarak yeterli miktarda test edilmesinden
sonra değiştirilmelidir.

Giriş Tip Anlamı

Execute BOOL Bu giriş parametre aktarmayı başlatmak için kullanılır.
Bu girişte yükselen bir kenar oluştuğunda, işlev modülü parametreyi 
MOVI-PLC® kontrol ünitesinden invertere aktarmaya başlar. 

Index UINT Bu giriş ile MOVI-PLC® kontrol ünitesinden invertere hangi 
parametrelerin aktarılacağı belirlenir. İmleç ilgili parametre alanına 
kaydırılıp CTRL + F1 tuşlarına basıldığında, MOVITOOLS®-
MotionStudio yazılımındaki Shell parametrenin indeks numarasını 
gösterir.

Data DINT Bu giriş aktarılan parametrenin değerini alır.

NonVolatile BOOL Bu giriş ile parametrenin geçici olarak aktarılıp aktarılmayacağı tespit 
edilir.
• TRUE: Parametre invertere geçici olarak aktarılmaz. 

Parametrenin değeri inverter kapatılıp açıldıktan sonra da 
değişmez.

• FALSE: Parametre invertere geçici olarak aktarılır. İnverter 
kapatılıp açıldıktan sonra parametre tekrar orijinal değerine 
ayarlanır.

Axis AXIS_REF Bu giriş ile işlev modülü eylemlerinin hangi motor aksında 
gerçekleştirileceği tespit edilir.
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Çıkışlar MC_WriteParameter_MDX işlev modülünde aşağıdaki çıkışlar bulunur:

Çıkış Tip Anlamı

Done BOOL Bu çıkış ile parametre aktarımının başarılı olup olmadığı gösterilir.
• TRUE: Parametre başarı ile MOVI-PLC® kontrol ünitesinden 

invertere aktarıldı.
• FALSE: Parametre aktarılmadı.

Busy BOOL Bu çıkış ile parametrenin o anda aktarılıp aktarılmadığı gösterilir.
• TRUE: O anda parametre aktarılıyor.
• FALSE: O anda parametre aktarılmıyor.

Error BOOL Bu çıkış işlev modunda bir hata olup olmadığını gösterir.
• TRUE: Parametre aktarılırken bir hata oluştu.
• FALSE: Hata oluşmadı.

ErrorID DWORD Bu çıkış oluşan hatanın kodunu gösterir (Æ bkz. sayfa 68).

Axis AXIS_REF Bu çıkış aks referansını gösterir.
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4.6.3 MC_SetDynamics_MDX İşlev Modülü

Açıklama MC_SetDynamics_MDX işlev modülü bir MC_MoveAbsolute_MDX veya MC_Move
Relative_MDX işlev modülü görevi esnasında dinamik parametrelerin değiştirilmesinde
kullanılır. 
• MC_SetDynamics_MDX işlev modülü görevi sadece tahrik ünitesi bir MC_Move

Absolute_MDX veya MC_MoveRelative_MDX işlev modülü görevi yerine getirirken
başlatılmalıdır. 

• Dönme hareketinin dinamik davranışı Velocity, Acceleration ve Deceleration girişleri
tarafından belirlenir.

Uygulama MC_SetDynamics_MDX işlev modülü tüm motor akslarına uygulanabilir.

Girişler MC_SetDynamics_MDX işlev modülünde aşağıdaki girişler bulunur:

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

Giriş Tip Anlamı

Execute BOOL Bu giriş işlev modülünün görevini başlatır.
Bu girişte yükselen bir kenar oluştuğunda, işlev modülü motorun 
dönme hareketinin dinamik parametrelerini Velocity, Acceleration ve 
Deceleration girişlerine göre değiştirir. 

Velocity DINT Bu giriş motorun dönme hareketinin istenen yeni hedef hızını tespit 
eder. 
(Birim: d/d, maksimum ayar aralığı: –6000 ... 6000)

Acceleration DINT Bu giriş 3000 d/d kadar yükseltilen bir hıza kadar hızlanmanın yeni 
rampa süresini tespit eder (motorun kinetik enerjisinin yükselmesi).
(Birim: ms, maksimum ayar aralığı: 0 ... 2000000)

Deceleration DINT Bu giriş 3000 d/d kadar azaltılan bir hıza kadar yavaşlamanın yeni 
rampa süresini tespit eder (motorun kinetik enerjisinin düşürülmesi).
(Birim: ms, maksimum ayar aralığı: 0 ... 2000000). 

Axis AXIS_REF Bu giriş ile işlev modülü eylemlerinin hangi motor aksında 
gerçekleştirileceği tespit edilir.
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Çıkışlar MC_SetDynamics_MDX işlev modülünde aşağıdaki çıkışlar bulunur:

Çıkış Tip Anlamı

Done BOOL Bu çıkış ile motor aksının yeni Velocity, Acceleration ve Deceleration 
dinamik parametreleri ile dönüp dönmediği gösterilir.
• TRUE: Motor aksı yeni dinamik parametrelerle dönüyor.
• FALSE: Motor aksı o ana kadar kullanılmakta olan dinamik 

parametrelerle dönüyor.

Active BOOL Bu çıkış yeni dinamik parametrelerin invertere aktarılıp aktarılmadığını 
gösterir.
• TRUE: Yeni dinamik parametreler invertere aktarılır.
• FALSE: İnvertere yeni dinamik parametre aktarılmaz.

Error BOOL Bu çıkış işlev modunda bir hata olup olmadığını gösterir.
• TRUE: İşlev modülünde bir hata oluştu.
• FALSE: İşlev modülünde hata oluşmadı.

ErrorID DWORD Bu çıkış oluşan hatanın kodunu gösterir (Æ bkz. sayfa 68).

Axis AXIS_REF Bu çıkış aks referansını gösterir.
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4.6.4 MC_SetLimiter_MDX İşlev Modülü

Açıklama MC_SetLimiter_MDX işlev modülü ile MOVI-PLC® kontrol ünitesinden aşağıdaki
parametrelerden biri invertere aktarılır (P301 ila P303 Parametre seti 1):
• Minimum hız
• Maksimum hız
• Akım sınırı
• Tork sınırı

Uygulama MC_SetLimiter_MDX işlev modülü tüm motor akslarına uygulanabilir.

Girişler MC_SetLimiter_MDX işlev modülünde aşağıdaki girişler bulunur:

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

Giriş Tip Anlamı

Execute BOOL Bu giriş işlev modülünün görevini başlatır.
Bu girişte yükselen bir kenar oluştuğunda, işlev modülü Select girişi ile 
belirlenmiş olan parametreyi aktarır. 

Select DINT Bu giriş ile işlev modülünün MOVI-PLC® kontrol ünitesinden invertere 
aktarılacak parametreler belirlenir. 
• P301_P302_SPEED_LIMIT: Bu işlev modülü Minimum speed ve 

Maximum speed parametrelerini aktarır. 
(Birim: d/d, maksimum ayar aralığı 0 ... 6100)

• P303_CURRENT_LIMIT: Bu işlev modülü ile Akım sınırı 
parametresi aktarılır.
(Birim: % IN, maksimum ayar aralığı 0 ... % 150 (BGO % 200))

• P304_TORQUE_LIMIT: Bu işlev modülü ile Tork sınırı parametresi 
aktarılır.
(Birim: % IN, maksimum ayar aralığı 0 ...150 (BGO %200))

• P920_SW_LIMIT_SWITCH_CW: Bu işlev modülü ile SAĞ yazılım 
limit anahtarı parametresi aktarılır.
(Birim: artırımlar, maksimum ayar aralığı –(231–1) ... (231–1))

• P921_SW_LIMIT_SWITCH_CCW: Bu işlev modülü ile SOL 
yazılım limit anahtarı parametresi aktarılır.
(Birim: artırımlar, maksimum ayar aralığı –(231–1) ... (231–1))

MaxLimit DINT Bu giriş aktarılan parametrenin değerini tespit eder.
Select girişi P301_302_SPEED_LIMIT olarak ayarlandığında, bu giriş 
ile P302 parametresinin değeri tespit edilir.
(Birimi ve maksimum ayar değeri için Æ bkz. Select girişi)

MinLimit DINT Bu giriş sadece Select girişi P301_302_SPEED_LIMIT olarak 
ayarlandığında kullanılır. Bu durumda P301 parametresinin değeri bu 
giriş tarafından belirlenir.
(Birim: d/d, maksimum ayar aralığı 0 ... 6100)

Axis AXIS_REF Bu giriş ile işlev modülü eylemlerinin hangi motor aksında 
gerçekleştirileceği tespit edilir.
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Çıkışlar MC_SetLimiter_MDX işlev modülünde aşağıdaki çıkışlar bulunur:

Çıkış Tip Anlamı

Done BOOL Bu çıkış ile parametre aktarımının başarılı olup olmadığı gösterilir.
• TRUE: Parametre başarı ile MOVI-PLC® kontrol ünitesinden 

invertere aktarıldı.
• FALSE: Parametre aktarılmadı.

Busy BOOL Bu çıkış ile parametrenin o anda aktarılıp aktarılmadığı gösterilir.
• TRUE: O anda parametre aktarılıyor.
• FALSE: O anda parametre aktarılmıyor.

Error BOOL Bu çıkış işlev modunda bir hata olup olmadığını gösterir.
• TRUE: Parametre aktarılırken bir hata oluştu.
• FALSE: Hata oluşmadı.

ErrorID DWORD Bu çıkış oluşan hatanın kodunu gösterir (Æ bkz. sayfa 68).

Axis AXIS_REF Bu çıkış aks referansını gösterir.
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4.6.5 MC_SetJerk_MDX İşlev Modülü

Açıklama MC_SetJerk_MDX işlev modülü pozisyonlandırma işlev modüllerinde sarsıntı sınırlan-
dırması için kullanılır. MC_SetJerk_MDX işlev modülü sarsıntı süresini invertere aktarır. 
İnverterin sarsıntı süresi bir sürüş görevi esnasında değiştirilemez. 

Uygulama MC_SetJerk_MDX işlev modülü sadece enkoderli motor akslarına uygulanabilir.

Şartlar MC_SetJerk_MDX işlev modülünün uygulanabilmesi için, motor aksı PLCopenState
(MC_ConnectAxis_MDX işlev modülünün çıkış sinyali) Standstill konumunda olmalıdır. 

Girişler MC_SetJerk_MDX işlev modülünde aşağıdaki girişler bulunur:

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

Giriş Tip Anlamı

Execute BOOL Bu giriş sarsıntı süresinin aktarımını başlatmak için kullanılır.
Bu girişte yükselen bir kenar oluştuğunda, işlev modülü sarsıntı 
süresini MOVI-PLC® kontrol ünitesinden invertere aktarmaya başlar. 

JerkTime DINT Bu giriş ile sarsıntı süresi tespit edilir.
(Birim: ms, maksimum ayar aralığı: 0, 5 ... 2000)
Uyarı:
Pozisyonlandırma işlemi doğrusal rampalı bir pozisyonlandırma 
işlemine göre sarsıntı süresi kadar uzar.

Axis AXIS_REF Bu giriş ile işlev modülü eylemlerinin hangi motor aksında 
gerçekleştirileceği tespit edilir.
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Çıkışlar MC_SetJerk_MDX işlev modülünde aşağıdaki çıkışlar bulunur:

Çıkış Tip Anlamı

Done BOOL Bu çıkış ile sarsıntı süresi aktarımının başarılı olup olmadığı gösterilir.
• TRUE: Sarsıntı süresi başarı ile MOVI-PLC® kontrol ünitesinden 

invertere aktarıldı.
• FALSE: Sarsıntı süresi aktarılmadı.

Busy BOOL Bu çıkış ile sarsıntı süresi aktarılıp aktarılmadığı gösterilir.
• TRUE: Sarsıntı süresi o anda aktarılıyor.
• FALSE: Sarsıntı süresi o anda aktarılmıyor.

Error BOOL Bu çıkış işlev modunda bir hata olup olmadığını gösterir.
• TRUE: Sarsıntı süresi aktarılırken bir hata oluştu.
• FALSE: Hata oluşmadı.

ErrorID DWORD Bu çıkış oluşan hatanın kodunu gösterir (Æ bkz. sayfa 68).

Axis AXIS_REF Bu çıkış aks referansını gösterir.

Uyarı:
MC_SetJerk_MDX işlev modülü ile inverterin rampa şekli doğrusal rampadan sarsıntı
sınırlamalı rampaya değiştirilir. Devir kontrollü bir sürüş görevinde ise, inverter otomatik
olarak doğrusal bir rampa kullanır. İnverter daha sonra bir pozisyonlandırma görevi
yerine getirdiğinde, bu görev için otomatik olarak tekrar sarsıntı sınırlamalı rampayı
kullanır.
JerkTime girişi 0 olarak ayarlandığında, MC_SetJerk_MDX işlev modülü rampa şeklini
yeniden doğrusal rampaya dönüştürür.
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4.6.6 MC_SetHomeParameters_MDX İşlev Modülü

Açıklama MC_SetHomeParameters_MDX işlev modülü ile motor aksının referans hareketi için
gerekli olan parametreler ayarlanır. MC_SetHomeParameters_MDX işlev modülü ile
referans hareket için gerekli parametreler MOVI-PLC® kontrol ünitesinden invertere
aktarılır. 
Referans hareket parametreleri ve tipleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler için MOVITOOLS®-
MotionStudio yazılımının Online Yardım’ına bakınız.

Uygulama MC_SetHomeParameters_MDX işlev modülü sadece enkoderli motor akslarına
uygulanabilir.

Girişler MC_SetHomeParameters_MDX işlev modülünde aşağıdaki girişler bulunur:

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

Giriş Tip Anlamı

Execute BOOL Bu giriş parametrelerin aktarılmasını başlatmak için kullanılır.
Bu girişte yükselen bir kenar oluştuğunda, işlev modülü parametreleri 
MOVI-PLC® kontrol ünitesinden invertere aktarmaya başlar. 

RefSpeed1 DINT Bu giriş referans hızı 1 olarak belirler.

RefSpeed2 DINT Bu giriş referans hızı 2 olarak belirler.

RefType DINT Bu giriş referans hareket tipini belirler (0 ...8). 

ZeroPulse BOOL Bu giriş motor aksının referans hareketinde sıfır darbenin referans 
olarak alınıp alınmayacağını belirler.
• TRUE: Motor aksının referans hareketinde sıfır darbe referans 

olarak alınır.
• FALSE: Motor aksının referans hareketinde sıfır darbe referans 

olarak alınmaz.

Axis AXIS_REF Bu giriş ile işlev modülü eylemlerinin hangi motor aksında 
gerçekleştirileceği tespit edilir.
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Çıkışlar MC_SetHomeParameters_MDX işlev modülünde aşağıdaki çıkışlar bulunur:

Çıkış Tip Anlamı

Done BOOL Bu çıkış ile tüm parametrelerin başarı ile aktarılıp aktarılmadığı 
gösterilir.
• TRUE: Tüm parametreler başarı ile MOVI-PLC® kontrol 

ünitesinden invertere aktarıldı.
• FALSE: Parametreler aktarılmadı.

Busy BOOL Bu çıkış ile parametrelerin aktarılıp aktarılmadığı gösterilir.
• TRUE: Parametreler o anda aktarılıyor.
• FALSE: Parametreler o anda aktarılmıyor.

Error BOOL Bu çıkış işlev modunda bir hata olup olmadığını gösterir.
• TRUE: Parametreler aktarılırken bir hata oluştu.
• FALSE: Hata oluşmadı.

ErrorID DWORD Bu çıkış oluşan hatanın kodunu gösterir (Æ bkz. sayfa 68).

Axis AXIS_REF Bu çıkış aks referansını gösterir.
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4.7 MDX_Supplements Dizini
4.7.1 MC_TouchProbe1_MDX İşlev Modülü

Açıklama MC_TouchProbe1_MDX işlev modülünde maksimum iki TouchProbe-Interrupt rutini
mevcuttur. 
• Bu işlev modülü Interrupt rutinlerini bağlı olan inverterin IPOS® kodunda oluşturur.

İnverter toplam üç çevrimsel verici nesnesini başlangıç durumuna getirir (Control
word 2, TouchProbe1-Position, TouchProbe2-Position).

• İşlev modülünün Enable giriş sinyali TRUE olarak ayarlandığında, işlev modülü bir
alıcı nesnesi hazırlar. İşlev modülü TouchProbe olayı tespit ettiğinde, gerçek
pozisyonları inverterden okur.

TouchProbe 
rutini

1. İşlev modülünün çağırılması
• MC_TouchProbe1_MDX işlev modülünü çağırmak için Enable giriş sinyali TRUE

olarak ayarlanır.
• İnverter IPOS® durumunu otomatik olarak başlangıç durumuna getirir ve bir

TouchProbe-Interrupt rutini başlatır.
(Kenar değiştirme ve TouchProbe seçimi)

2. Bir TouchProbe olayını bekleme
• MC_TouchProbe1_MDX işlev modülü Enabled çıkışını TRUE konumuna getirir.

3. TouchProbe olayı oluştu.
• İnverter MOVI-PLC® kontrol ünitesine TouchProbe olayının oluştuğunu bildiriyor.

(CtrlWord2, TouchProbe1 -> Bit 0, TouchProbe2 -> Bit 1)
• MC_TouchProbe1_MDX işlev modülü seçilen enkoder sisteminin TouchProbe

pozisyonunu okuyor.
• MC_TouchProbe1_MDX işlev modülü Counter çıkışının değerine bir ilave ediyor.
• MC_TouchProbe1_MDX işlev modülü EdgeDetected çıkışını TRUE konumuna

getirir.
• TouchProbe girişinin denetlenmesine yeniden başlanır.

4. TouchProbe olayının değerlendirilmesi
• MC_TouchProbe1_MDX işlev modülü TouchProbe pozisyonlarını TouchProbe

Pos_X14 ile TouchProbePos_X62 arasındaki çıkışlara aktarır.
• İşlev modülü EdgeDetected çıkışını tekrar FALSE konumuna getirir.
• İşlev modülü TouchProbe-Interrupt rutinini etkinleştirir.

Uygulama MC_TouchProbe1_MDX işlev modülü tüm motor akslarına uygulanabilir.

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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Girişler MC_TouchProbe1_MDX işlev modülünde aşağıdaki girişler bulunur:

Çıkışlar MC_TouchProbe1_MDX işlev modülünde aşağıdaki çıkışlar bulunur:

Giriş Tip Anlamı

Enable BOOL Bu giriş MC_TouchProbe1_MDX işlev modülünü etkinleştirmek için 
kullanılır. Bu işlev modülü sadece Enable girişi TRUE olduğunda 
gerçekleştirilir. Enable girişinde yükselen bir kenar oluştuğunda, 
diğer girişler sadece okunur.

TouchProbe 
Source

MC_TP_ 
SOURCE
_MDX

Bu giriş ile enkoder sistemi belirlenir. Bu ayar kontrol ünitesi 
konfigürasyonundan bağımsız olarak gerçekleşir.
• X15: Pozisyon bir motor enkoderi tarafından ölçülür.
• X14: Pozisyon harici bir enkoder tarafından ölçülür.
• SSI: Pozisyon bir mutlak enkoder tarafından ölçülür (DIP11B).

Edge MC_TP_ 
EDGE_MDX

Bu giriş TouchProbe girişinin kenar değerlendirmesini belirler:
• EN: Her iki kenar
• EN_HI: Yükselen kenar
• EN_LO: Alçalan kenar

PresetCounter DINT Bu giriş Counter çıkışının başlangıç değerini belirler.

Axis AXIS_REF Bu giriş ile işlev modülü eylemlerinin hangi motor aksında 
gerçekleştirileceği tespit edilir.

Çıkış Tip Anlamı

EdgeDetected BOOL Bu çıkış bir TouchProbe-Interrupt olayının olup olmadığını gösterir.
• TRUE: Bir TouchProbe olayı oldu.
• FALSE: Bu çıkış her kontrol çevriminden sonra otomatik olarak 

FALSE olur.

Enabled BOOL Bu çıkış işlev modülünün aktif olup olmadığını gösterir.
• TRUE: Enable girişi TRUE olarak ayarlandı.
• FALSE: Enable girişi FALSE olarak ayarlandı.

Error BOOL Bu çıkış işlev modunda bir hata olup olmadığını gösterir.
• TRUE: İşlev modülünde bir hata oluştu.
• FALSE: İşlev modülünde hata oluşmadı.

ErrorID DWORD Bu çıkış oluşan hatanın kodunu gösterir (Æ bkz. sayfa 68).

TouchProbePos DINT Bu çıkış seçilen enkoder sisteminin TouchProbe pozisyonunu gösterir.

Counter DINT Bu çıkış TouchProbe-Interrupt olayı sayısını gösterir.
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4.7.2 MC_TouchProbe2_MDX İşlev Modülü

Açıklama MC_TouchProbe2_MDX işlev modülünde maksimum iki TouchProbe-Interrupt rutini
mevcuttur. 
• Bu işlev modülü Interrupt rutinlerini bağlı olan inverterin IPOS® kodunda oluşturur.

İnverter toplam üç çevrimsel verici nesnesini başlangıç durumuna getirir (Control
word 2, TouchProbe1-Position, TouchProbe2-Position).

• İşlev modülünün Enable giriş sinyali TRUE olarak ayarlandığında, işlev modülü bir
alıcı nesnesi hazırlar. İşlev modülü TouchProbe olayı tespit ettiğinde, gerçek
pozisyonları inverterden okur.

TouchProbe 
rutini

1. İşlev modülünün çağırılması
• MC_TouchProbe2_MDX işlev modülünü çağırmak için Enable giriş sinyali TRUE

olarak ayarlanır.
• İnverter IPOS® durumunu otomatik olarak başlangıç durumuna getirir ve bir

TouchProbe-Interrupt rutini başlatır.
(Kenar değiştirme ve TouchProbe seçimi)

2. Bir TouchProbe olayını bekleme
• MC_TouchProbe2_MDX işlev modülü Enabled çıkışını TRUE konumuna getirir.

3. TouchProbe olayı oluştu.
• İnverter MOVI-PLC® kontrol ünitesine TouchProbe olayının oluştuğunu bildiriyor.

(CtrlWord2, TouchProbe2 -> Bit 0, TouchProbe2 -> Bit 1)
• MC_TouchProbe2_MDX işlev modülü seçilen enkoder sisteminin TouchProbe

pozisyonunu okuyor.
• MC_TouchProbe2_MDX işlev modülü Counter çıkışının değerine bir ilave ediyor.
• MC_TouchProbe2_MDX işlev modülü EdgeDetected çıkışını TRUE konumuna

getirir.
• TouchProbe girişinin denetlenmesine yeniden başlanır.

4. TouchProbe olayının değerlendirilmesi
• MC_TouchProbe2_MDX işlev modülü TouchProbe pozisyonlarını TouchProbe

Pos_X14 ile TouchProbePos_X62 arasındaki çıkışlara aktarır.
• İşlev modülü EdgeDetected çıkışını tekrar FALSE konumuna getirir.
• İşlev modülü TouchProbe-Interrupt rutinini etkinleştirir.

Uygulama MC_TouchProbe2_MDX işlev modülü tüm motor akslarına uygulanabilir.

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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Girişler MC_TouchProbe2_MDX işlev modülünde aşağıdaki girişler bulunur:

Çıkışlar MC_TouchProbe2_MDX işlev modülünde aşağıdaki çıkışlar bulunur:

Giriş Tip Anlamı

Enable BOOL Bu giriş MC_TouchProbe2_MDX işlev modülünü etkinleştirmek için 
kullanılır. Bu işlev modülü sadece Enable girişi TRUE olduğunda 
gerçekleştirilir. Enable girişinde yükselen bir kenar oluştuğunda, 
diğer girişler sadece okunur.

TouchProbe 
Source

MC_TP_ 
SOURCE
_MDX

Bu giriş ile enkoder sistemi belirlenir. Bu ayar kontrol ünitesi 
konfigürasyonundan bağımsız olarak gerçekleşir.
• X15: Pozisyon bir motor enkoderi tarafından ölçülür.
• X14: Pozisyon harici bir enkoder tarafından ölçülür.
• SSI: Pozisyon bir mutlak enkoder tarafından ölçülür (DIP11B).

Edge MC_TP_ 
EDGE_MDX

Bu giriş TouchProbe girişinin kenar değerlendirmesini belirler:
• EN: Her iki kenar
• EN_HI: Yükselen kenar
• EN_LO: Alçalan kenar

PresetCounter DINT Bu giriş Counter çıkışının başlangıç değerini belirler.

Axis AXIS_REF Bu giriş ile işlev modülü eylemlerinin hangi motor aksında 
gerçekleştirileceği tespit edilir.

Çıkış Tip Anlamı

EdgeDetected BOOL Bu çıkış bir TouchProbe-Interrupt olayının olup olmadığını gösterir.
• TRUE: Bir TouchProbe olayı oldu.
• FALSE: Bu çıkış her kontrol çevriminden sonra otomatik olarak 

FALSE olur.

Enabled BOOL Bu çıkış işlev modülünün aktif olup olmadığını gösterir.
• TRUE: Enable girişi TRUE olarak ayarlandı.
• FALSE: Enable girişi FALSE olarak ayarlandı.

Error BOOL Bu çıkış işlev modunda bir hata olup olmadığını gösterir.
• TRUE: İşlev modülünde bir hata oluştu.
• FALSE: İşlev modülünde hata oluşmadı.

ErrorID DWORD Bu çıkış oluşan hatanın kodunu gösterir (Æ bkz. sayfa 68).

TouchProbePos DINT Bu çıkış seçilen enkoder sisteminin TouchProbe pozisyonunu gösterir.

Counter DINT Bu çıkış TouchProbe-Interrupt olayı sayısını gösterir.
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4.7.3 MC_ReadActualPosition_MDX İşlev Modülü

Açıklama MC_ReadActualPosition_MDX işlev modülü ile kullanılan enkoder sistemi tarafından
tespit edilen gerçek motor aksı pozisyonunu okumak için kullanılır. Kullanılan enkoder
sistemi inverterin modül parametrelerindeki kontrol konfigürasyonunda bulunur.

Uygulama MC_ReadActualPosition_MDX işlev modülü tüm motor akslarına uygulanabilir. X15
girişine bir motor enkoderi bağlı değilse ve kontrol konfigürasyonunda enkoder olarak
X15 ayarlandı ise, enkodersiz motor akslarında aktarılan gerçek pozisyon değeri
kullanılmamalıdır.

Girişler MC_ReadActualPosition_MDX işlev modülünde aşağıdaki girişler bulunur:

Çıkışlar MC_ReadActualPosition_MDX işlev modülünde aşağıdaki çıkışlar bulunur:

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

Giriş Tip Anlamı

Enable BOOL Bu giriş işlev modülünü etkinleştirmek için kullanılır. Bu işlev modülü 
görevi sadece bu giriş TRUE olduğunda gerçekleştirilir. 

Axis AXIS_REF Bu giriş ile işlev modülü eylemlerinin hangi motor aksında 
gerçekleştirileceği tespit edilir.

Çıkış Tip Anlamı

Done BOOL Bu çıkış ile motor aksı pozisyonu aktarımının başarılı olup olmadığı 
gösterilir.
• TRUE: Position çıkışının motor aksı değeri geçerli.
• FALSE: Motor aksının pozisyonu aktarılmadı.

Error BOOL Bu çıkış işlev modunda bir hata olup olmadığını gösterir.
• TRUE: Motor aksı pozisyonu aktarılırken bir hata oluştu.
• FALSE: Hata oluşmadı.

ErrorID DWORD Bu çıkış oluşan hatanın kodunu gösterir (Æ bkz. sayfa 68).

Position DINT Bu çıkışa aktarılan motor aksı pozisyonu verilir.

Axis AXIS_REF Bu çıkış aks referansını gösterir.
F
M

El Kitabı – MPLCMotion_MDX Kütüphanesi



4Fonksiyon modüllerinin açıklaması
MDX_Supplements Dizin
4.7.4 MC_ReadAxisError_MDX İşlev Modülü

Açıklama MC_ReadAxisError_MDX işlev modülü ile motor aksının gerçek hata kodları inverterden
MOVI-PLC® kontrol ünitesine okunur.

Uygulama MC_ReadAxisError_MDX işlev modülü tüm motor akslarına uygulanabilir.

Girişler MC_ReadAxisError_MDX işlev modülünde aşağıdaki girişler bulunur:

Çıkışlar MC_ReadAxisError_MDX işlev modülünde aşağıdaki çıkışlar bulunur:

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

Giriş Tip Anlamı

Enable BOOL Bu giriş işlev modülünü etkinleştirmek için kullanılır. Bu işlev modülü 
görevi sadece bu giriş TRUE olduğunda gerçekleştirilir. 

Axis AXIS_REF Bu giriş ile işlev modülü eylemlerinin hangi motor aksında 
gerçekleştirileceği tespit edilir.

Çıkış Tip Anlamı

Done BOOL Bu çıkış ile hata kodu aktarımının başarılı olup olmadığı gösterilir.
• TRUE: Çıkışın hata kodu değeri geçerli.
• FALSE: Hata kodu aktarılmadı.

Error BOOL Bu çıkış işlev modunda bir hata olup olmadığını gösterir.
• TRUE: Hata kodu aktarılırken bir hata oluştu.
• FALSE: Hata oluşmadı.

ErrorID DWORD Bu çıkış oluşan hatanın kodunu gösterir (Æ bkz. sayfa 68).

AxisError BOOL Bu çıkış ile inverterin bir hata algılayıp algılamadığı gösterilir. 
• TRUE: İnverter bir hata algıladı.
• FALSE: Hata oluşmadı.

AxisErrorCode WORD Bu çıkış aktarılan hata kodunu alır.

Axis AXIS_REF Bu çıkış aks referansını gösterir.
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4.7.5 MC_ReadStatus_MDX İşlev Modülü

Açıklama MC_ReadStatus_MDX işlev modülü ile motor aksının PLCopen durumu inverterden
MOVI-PLC® kontrol ünitesine okunur.

Uygulama MC_ReadStatus_MDX işlem modülü tüm motor akslarına uygulanabilir.

Girişler MC_ReadStatus_MDX işlev modülünde aşağıdaki girişler bulunur:

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

Giriş Tip Anlamı

Enable BOOL Bu giriş işlev modülünü etkinleştirmek için kullanılır. Bu işlev modülü 
görevi sadece bu giriş TRUE olduğunda gerçekleştirilir. 

Axis AXIS_REF Bu giriş ile işlev modülü eylemlerinin hangi motor aksında 
gerçekleştirileceği tespit edilir.
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Çıkışlar MC_ReadStatus_MDX işlev modülünde aşağıdaki çıkışlar bulunur:

Çıkış Tip Anlamı

Done BOOL Bu çıkış ile PLCopen durumunun aktarımının başarılı olup olmadığı 
gösterilir.
• TRUE: PLCopen durumu aktarıldı.
• FALSE: PLCopen durumu aktarılmadı.

Error BOOL Bu çıkış işlev modunda bir hata olup olmadığını gösterir.
• TRUE: PLCopen durumu aktarılırken bir hata oluştu.
• FALSE: Hata oluşmadı.

ErrorID DWORD Bu çıkış oluşan hatanın kodunu gösterir (Æ bkz. sayfa 68).

Errorstop BOOL Bu çıkış inverterin PLCopen durumunun Errorstop olup olmadığını 
gösterir.
• TRUE: PLCopen durumu Errorstop.
• FALSE: PLCopen durumu Errorstop değil.

Stopping BOOL Bu çıkış inverterin PLCopen durumunun Stopping olup olmadığını 
gösterir.
• TRUE: PLCopen durumu Stopping.
• FALSE: PLCopen durumu Stopping değil.

StandStill BOOL Bu çıkış inverterin PLCopen durumunun StandStill olup olmadığını 
gösterir.
• TRUE: PLCopen durumu Standstill.
• FALSE: PLCopen durumu Standstill değil.

Discrete Motion BOOL Bu çıkış inverterin PLCopen durumunun DiscreteMotion olup 
olmadığını gösterir.
• TRUE: PLCopen durumu DiscreteMotion.
• FALSE: PLCopen durumu DiscreteMotion değil.

Continuous 
Motion

BOOL Bu çıkış inverterin PLCopen durumunun ContinuousMotion olup 
olmadığını gösterir.
• TRUE: PLCopen durumu ContinuousMotion.
• FALSE: PLCopen durumu ContinuousMotion değil.

Synchronized 
Motion

BOOL Bu çıkış inverterin PLCopen durumunun SynchronizedMotion olup 
olmadığını gösterir.
• TRUE: PLCopen durumu SynchronizedMotion.
• FALSE: PLCopen durumu SynchronizedMotion değil.

Homing BOOL Bu çıkış inverterin PLCopen durumunun Homing olup olmadığını 
gösterir.
• TRUE: PLCopen durumu Homing.
• FALSE: PLCopen durumu Homing değil.

Interpolation BOOL Bu çıkış inverterin PLCopen durumunun Interpolation olup olmadığını 
gösterir.
• TRUE: PLCopen durumu Interpolation.
• FALSE: PLCopen durumu Interpolation değil.

Axis AXIS_REF Bu çıkış aks referansını gösterir.
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4.8 Hata Tanımı
Aşağıdaki tabloda işlev modüllerinin ErrorID çıkışında oluşabilecek hataların hata
kodları, hata tanımları ve açıklamaları verilmiştir.

Hata 
kodu

Hata tanımı Hata açıklaması

Genel IEC hata kodları

FA0001h E_IEC_GENERAL_MAX_NUMBER_OF_AXIS Bağlanabilecek maksimum aks sayısı aşıldı

FA0002h E_IEC_GENERAL_INTERNAL_ERROR Bir MOVI-PLC® arabirimi başlangıç durumuna dönerken 
hata oluştu.

FA0003h E_IEC_GENERAL_COM_NOT_READY COM arabirimi hazır değil

FA0004h E_IEC_GENERAL_INVALID_COM_NODE COM arabirimi geçerli değil

FA0005h E_IEC_GENERAL_INVALID_COM_ADR COM adresi geçerli değil

FA0006h E_IEC_GENERAL_INVALID_TECHNOLOGIE_OPTION Talep edilen işlev için teknoloji tipi bir MOVIDRIVE® 
inverter gereklidir.

FA0070h E_IEC_PARAMETER_VALUE_OUT_OF_RANGE Parametre erişim değeri izin verilen değer alanı dışında.

FA0071h E_IEC_PARAMETER_INVALID_SELECTION İşlev modülündeki giriş seçimi geçersiz.

FA0072h E_IEC_PARAMETER_INVALID_SERVICE Geçersiz servis

MPLCMotion_MDX hata kodları

FB0030h E_MDX_CONNECTAXIS_NO_INVERTER_CONNECTED CAN-Bus’da bir MOVIDRIVE® MDX inverter bulunamadı. 
CAN bağlantısını kontrol edin! 

FB0031h E_MDX_CONNECTAXIS_CAN_ID_ERROR Gerekli CAN-ID kullanılıyor

FB0032h E_MDX_CONNECTAXIS_CYCLIC_COMMUNICATION MOVIDRIVE® inverter ile MOVI-PLC® kontrol ünitesi 
arasındaki çevrimsel iletişim kesildi.

FB0033h E_MDX_CONNECTAXIS_IPOS_DOWNLOAD_ERROR IPOS® yüklemelerinde hata oluştu

FB0034h E_MDX_CONNECTAXIS_WRONG_DEVICE_CONNECTED Yanlış cihaz bağlandı. Kontrol konfigürasyonunu kontrol 
edin!

FB0035h E_MDX_CONNECTAXIS_SIMULATION_NOT_AVAILABLE Bu işlev simülasyon modunda gerçekleştirilemez.

FB0060h E_MDX_POWER_INVERTER_NOT_READY MOVIDRIVE® MDX inverteri "24V işletme" veya "Güvenli 
stop" durumunda. Açmak mümkün değil!

FB0061h E_MDX_POWER_INVERTER_FAULT_STATE MOVIDRIVE® MDX inverteri hata durumunda. Açmak 
mümkün değil!

FB0070h E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_DATA_PROFIL Motion işlev modülü güncel PLCopen durumundan 
başlatılamaz.

FB0071h E_MDX_MOTIONBLOCK_LOG_ADR_NOT_INITIALIZED MC_ConnectAxis_MDX mantıksal bir adres (AXIS_REF) 
oluşturmadan motion işlev modülü seçildi.

FB0072h E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_LOG_ADR Motion işlev modülü geçersiz bir mantıksal adres 
(AXIS_REF) ile seçildi. 

FB0073h E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_STATE Motion işlev modülü güncel PLCopen durumundan 
başlatılamaz.

FB0074h E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_OPERATING_MODE MOVIDRIVE® MDX inverter işletme türünde motion işlev 
modülü gerçekleştirilemez.

FB0075h E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_INVERTER_STATUS MOVIDRIVE® MDX inverterin güncel durumunda motion 
işlev modülü gerçekleştirilemez.

FB0076h E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_VELOCITY Öngörülen hız geçerli değer alanı dışında.

FB0090h E_MDX_PARAMCHANNEL_SEND_BUFFER_OVERFLOW Parametre kanalı tamponu dolu.

FB0091h E_MDX_PARAMCHANNEL_WRITEPARAMETER_BUSY Parametre kanalı kullanılırken parametre erişimi

FB0092h E_MDX_PARAMCHANNEL_READPARAMETER_BUSY Parametre kanalı kullanılırken parametre erişimi
F
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MPLCUtilities hata kodları

FC0001h E_WAGO_TIME_OUT_SBUS_INIT SBUS başlangıç durumuna gelirken dahili zamanaşımı 
(timeout)

FC0002h E_WAGO_TIME_OUT_WAGO_INIT WAGO modülü başlangıç durumuna gelirken dahili 
zamanaşımı (timeout)

FC0003h E_WAGO_NO_CONNECTION_DURING_INIT_SEQ Başlangıç durumuna gelirken WAGO modülüne bağlantı 
kesildi

FC0004h E_WAGO_WATCH_DOG_ERROR Watchdog hatası. WAGO modülü ile iletişim kesildi.

MPLCSystem hata kodları (örnek)

CC0070h E_NO_MATCH_FOR_PARAMSET Kontrol ünitesi konfigürasyonunda aks için bir giriş 
bulunamadı.

F2000Ah E_MVLINK_CAN MOVILINK® hatası.
Muhtemel nedeni: Değer geçerli değer alanı dışında.

F20002h E_MVLINK_RS485 MOVILINK® hatası.
Muhtemel nedeni: Değer geçerli değer alanı dışında.

Hata 
kodu

Hata tanımı Hata açıklaması
El Kitabı – MPLCMotion_MDX Kütüphanesi
 69



5 rogram Örnekleri
artlar

70
5 Program Örnekleri
Bu bölümde, el kitabında açıklanan işlev modüllerini kullanarak çeşitli tahrik görevlerinin
programlanması somut örneklerle açıklanmaktadır.
Bu bölümde ayrıca kontrol ünitesi konfigürasyonunun esası, kütüphane yöneticisi ve
MOVITOOLS®-MotionStudio yazılımının [FUP-Editor] düzenleyicisi açıklanmaktadır.
Ayrıntılı bilgiler için MOVITOOLS®-MotionStudio yazılımının Online yardımına bakınız.

5.1 Şartlar
Hazırlanan programları bir motor aksı ile test edebilmek için aşağıdaki koşulların yerine
getirilmesi gerekmektedir:
• MOVI-PLC® kontrol ünitesi ve bir motor bağlı MOVIDRIVE® MDX60B/61B inverter1)

ilgili el kitaplarındaki talimatlara göre bağlı olmalıdır.
• MOVI-PLC® kontrol ünitesinin CAN 1 bağlantısı ile MOVIDRIVE® MDX60B/61B

inverterin CAN-1 bağlantısı arasında, el kitaplarındaki uyarılara göre takılmış bir
sistem bus bağlantısı2).

• Mühendislik PC’si el kitaplarında verilen uyarılara göre ve doğru olarak MOVI-PLC®

kontrol ünitesine bağlı olmalıdır. Mühendislik PC’sinin arabirimi doğru olarak
yapılandırılmalıdır.

• MOVIDRIVE® MDX60/B61B inverterin bir MOVI-PLC® kontrol ünitesini kontrol
etmek için devreye alma yardımcısı ile başlatılmış olması gerekir (Æ Bölüm 3.3,
bkz. 10).

1) Pozisyonlandırma için enkoderli bir motor gereklidir.
2) MOVI-PLC® kontrol ünitesi inverterle bir arka panel konnektörü üzerinden haberleşiyorsa, CAN-1

üzerinden bir sistem bus bağlantısına gerek yoktur. 
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5.2 Bir Motor Aksının Pozisyonlandırılması

Görev Tanımı Bağlı olan MOVIDRIVE® MDX60B/61B inverterin bir dijital girişinde yükselen 24V DC
gerilim kenarı oluştuğunda, bağlı olan motor aksının on tur sağa dönmesi ve bu
konumda kalması isteniyor.
Tahrik ünitesi sadece dijital girişler üzerinden kullanılıyor. MOVI-PLC® kontrol ünitesi
inverter girişlerini değerlendirir ve motor aksının pozisyonlandırılmasını kontrol eder.

Kısmi Görevler Programlama örneğinde şu kısmi görevler mevcuttur:
1. Yeni bir proje hazırlanması
2. Kontrol ünitesi konfigürasyonunun hazırlanması 
3. Gerekli kütüphanelerin bağlanması
4. Motor aksı ile iletişimin programlanması
5. İnverterin açılıp kapatılmasının programlanması
6. Motor aksı pozisyonlandırmanın programlanması
7. Projenin MOVI-PLC® kontrol ünitesine aktarılması
8. Programın denenmesi
El Kitabı – MPLCMotion_MDX Kütüphanesi
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Adım 1 Yeni proje hazırlanması
1. Mühendislik PC’sini ve MOVI-PLC® 1) kontrol ünitesini açın.
2. MOVITOOLS®-MotionStudio yazılımındaki PLC-Editor’ü MOVI-PLC® el kitabının

"Start MOVITOOLS®-MotionStudio’nun Çalıştırılması" bölümüne göre başlatın.
3. Yeni bir proje hazırlamak için [Dosya] / [Yeni] ([File] / [New]) üzerine tıklatın.
4. [Hedef Sistem Ayarları] ([Target Settings]) iletişim kutusunda MOVI-PLC®

konfigürasyonunu seçin, bu programlama örneğinde [MOVIPLC basic DHP11B], ve
[OK] tuşuna tıklatın.

5. Bu örnek için [Yeni modül] ([New POU]) iletişim kutusunda "PLC_PRG" işlev modülü
adını değiştirmeyin. Program başladıktan sonra MOVI-PLC® kontrol ünitesi
"PLC_PRG" adlı modülü otomatik olarak uygular (bu örnekteki Adım 8).

6. [Modül tipi] ([Type of POU]) alanında [Programm] ([Program]) seçeneğini seçin.
7. [Modül dili] ([Language of the POU]) alanında [FUP] ([FBD]) seçeneğini seçin ve

girişi [OK] ile onaylayın.
8. [Dosya] / [Kaydet] ([File] / [Save]) düğmesini tıklayıp projeye bir isim vererek

kaydedin. Birkaç değişiklik yaptıktan veya program hazırlamayı tamamladıktan
sonra düzenli olarak kaydedin.

1) MOVI-PLC® kontrol ünitesi tipine bağlı olarak gerilime bağlanmalı veya MOVI-PLC® kontrol ünitesi
donanımının takılı olduğu inverter açılmalıdır.

20030AXX
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Adım 2 Kontrol konfigürasyonunun ayarlanması
MOVI-PLC® kontrol ünitesinin arabirimlerini periferi bağlantısı ile inverter, I/O modülleri
veya master kontrol ünitesine bağlantıda kullanabilmek için kontrol ünitesinin
konfigürasyonu uygun olmalıdır.

1. Bunun için ilgili sekme sayfasını [1] tıklatarak [Kaynaklar] ([Resources]) penceresini
seçin.

2. Çift tıklatarak [2] [Kontrol ünitesi konfigürasyonu] ([PLC Configuration]) seçeneğini
seçin.

3. [Extras] menüsünde [Standart konfigürasyon] ([Standard configuration]) bir kez
ayarlayın ve ekrana gelen güncel konfigürasyon yerine standart konfigürasyonu mu
kullanmak istiyorsunuz sorgulamasını [Evet] [3] ile onaylayın.

4. [MOVI-PLC basic DHP11B] ve [Communication] önündeki [+] sembollerini tıklatarak
[4] konfigürasyon ağacını açın.

5. [Can 1 disabled] elemanını sağ tıklatıp [Elemanı değiştir] ([Replace element]) / [Can 1
enabled] seçerek [5] MOVI-PLC® kontrol ünitesinin CAN-1 arabirimini etkinleştirin.

6. [Can 1 enabled] elemanına sağ tıklayıp bağlam menüsünde [Alt elemanı ekle]
([Append Subelement]) ve [MOVIDRIVE MDX B] seçerek CAN 1 arabirimindeki
MOVIDRIVE® MDX60B/61B inverteri yapılandırın.

20031AXX
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7. [MOVIDRIVE MDX B] elemanını işaretleyin ve [Modül parametreleri] ([Module para-
meters]) penceresinde inverter devreye alınırken seçilen S-Bus adresini girin [1].

8. Kontrol programında giriş ve çıkışları doğrudan "%I" / "%Q" sözdizimi üzerinden
doğrudan adres vererek kullanabilirsiniz. 
Fakat aşağıda belirtildiği gibi sembolik tanımlayıcılar kullanmak daha kolaydır:
[MOVIDRIVE MDX B] ve [Inputs] önündeki [+] sembolüne tıklatın. Konfigürasyon
ağacındaki ilgili [AT] alanına tıkaltın ve istediğiniz bir adı girin. Bu örnekte inverterin
dijital girişleri için sembolik tanımlayıcı [DI_MDX1] veya giriş/çıkışlar için tekere teker
sembolik tanımlayıcı [Power_MDX1] ve [Move_MDX1] verilmiştir [2].
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Adım 3 Kütüphanelerin bağlanması
MPLCMotion_MDX.lib kütüphanesinin işlev modüllerini kullanabilmek için
[MPLCMotion_MDX.lib] kütüphanesini aşağıdaki açıklamaya göre mevcut diğer
kütüphanelere ekleyin.

1. Üzerine çift tıklatarak [Kütüphane yöneticisini] ([Library Manager]) aktifleştirin [1].
2. Kütüphane alanına sağ tıklatın ve [Diğer kütüphaneler] ([Additional Library]) menü

noktasını seçin [2].
3. [MPLCMotion_MDX.lib] kütüphanesini seçin ve [Open] tuşunu tıklatın.

20033AXX
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Adım 4 Motor aksı ile iletişimin programlanması
MOVI-PLC® kontrol ünitesi ile inverter arasında iletişim kurmak ve haberleşmek için
aşağıda açıklandığı gibi bir MC_ConnectAxis_MDX işlev modülü aşaması ilave edin.

1. Bunun için ilgili sekme sayfasını [1] tıklatarak [Modüller] ([POUs]) penceresini seçin. 
2. Çift tıkatarak [PLC_PRG(PRG)] modülü düzenleyicisini seçin [2].
3. Önce ilk ağda soru işaretinin [???] yanındaki kutuyu daha sonra da [ ] tuşunu

tıklatarak yeni bir işlev modülü seçin [3].

4. Yeni ilave edilen işlev modülündeki "AND" metnini işaretleyin.
5. <F2> tuşuna basın. Yazılım size [Yardım Yöneticisi] ([Help Manager]) iletişim

kutusunu açar. 
6. Ekranın sol tarafındaki panoda [Standart işlev blokları] ([Standard Function Blocks])

seçeneğini seçin [1].

20034AXX

20036AXX
P
B

00

I

El Kitabı – MPLCMotion_MDX Kütüphanesi



5Program Örnekleri
Bir Motor Aksının Pozisyonlandırılması
7. İletişim kutusunun sağ tarafındaki [MPLCMotion_MDX] kütüphanesinin [MDX_Main]
dizininden [MC_ConnectAxis_MDX (FB)] işlev modülünü seçin. [OK] tuşunu tıklatın
[2].

8. İlave edilen MC_ConnectAxis_MDX işlev modülünü ve daha sonra da işlev modülü
üzerindeki soru işaretini "???" tıklatın [1]. 

9. İşlev modülünün aşama adını (örn. "ConnectAxis_1") girin [2] ve <ENTER> tuşuna
basın. Ekrana gelen [Değişken bildir] ([Declare Variable]) iletişim kutusunu [OK] tuşu
ile onaylayın.

10.Girişlere aşağıda verilen değerleri atamak için her girişin yanında bulunan soru
işaretini "???" tıklatın – değeri girin ve <ENTER> tuşuna basın:

20037AXX

Enable TRUE

Node SBUS_NODE_1

SBUS_Address İnverter devreye alınırken ayarlanmış olan SBUS 1 adresi
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Adım 5 İnverterin açılıp kapatılmasının programlanması
MOVIDRIVE® MDX60B/61B inverteri açıp kapatan işlev modülünü ilave edin.
Açabilmek sadece bu aks için MC_ConnectAxis_MDX işlev modülü başarı ile
gerçekleştirildi ise, mümkündür. Ayrıca, inverterin sadece DI01 girişinde 24V DC gerilim
olduğunda açılması isteniyor. Bu sebepten ilgili sinyaller birbirlerine bir "AND" modülü
ile bağlanır.

1. Bunun için MC_ConnectAxis_MDX işlev modülünün Done çizgisini tıklatın. 
2. < > tuşunu tıklatarak yeni bir "AND" işlev modülü ilave edin.
3. Yeni "AND" işlev modülünün ikinci girişine inverterin DI01 girişinde okunan değeri

ilave edin. Bunun için kontrol paneli konfigürasyonunda seçilen sembolik adı (bu
örnekte "MDX1_DI.1" veya doğrudan "Power_MDX1") girin.

4. Doğrudan "AND" işlev modülünün sağını ve daha sonra da [ ] tuşunu tıklatarak
MC_Power_MDX işlev modülünü ekleyin. Yeni ilave edilen "AND" işlev modülünü 4.
adımda açıklandığı gibi bir MC_Power_MDX işlev modülüne dönüştürün. İşlev
modülüne, örn. "Power_1" aşama adını verin.

5. PowerOffMode girişine "CTRL_INHIBIT" sabitini girin.
6. Axis girişine, ConnectAxis_1 modülü aşaması olan "ConnectAxis_1.Axis" aks

referansını girin. Bunun için Axis girişinin önündeki "???" alanına tıklatın ve
"ConnectAxis_1." girin. İletişim kutusundan otomatik olarak görünen [Axis] girişini
seçin. <ENTER> tuşuna basarak bu girişi onaylayın.
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Adım 6 Bir motor aksı pozisyonlandırmanın programlanması
Motor aksının bağıl hareketini kontrol eden bir MC_MoveRelative_MDX işlev modülü
ilave edin. Bu örnekte motor aksının inverterin DI02 girişinde yükselen her 24V DC
gerilim kenarı ile saat yönünde on tur (=10 x 4096 enkoder artımı) dönmesi isteniyor.
Sabit hareket esnasında motor aksının 1000 d/d dönmesi isteniyor.

1. Ağın [0001] boş bir alanına sağ tıklatın ve ekrana gelen bağlam menüsünden [Ağ
(sonraki)] ([Network (after)] seçin.

2. Yeni ağa [0002] 4. adımda açıklandığı gibi bir MC_MoveRelative_MDX işlev modülü
ilave edin ve bir aşama adı verin (örn. "MoveRelative_1"). MC_MoveRelative_MDX
işlev moülü için, bkz. [MPLCMotion_MDX] kütüphanesinin [MDX_SingleAxis]
dizinindeki [Standard Function Blocks].

3. İşlev modülü girişlerine aşağıdaki değerleri verin:

4. Hareket komutunun yerine getirilebilmesi için MC_Power_MDX işlev modülünün
başarı ile gerçekleştirilmiş olması gerekir. Bu sebepten, MC_Power_MDX işlev
modülünün Status çıkışı ile hareketin başlaması için öngörülmüş olan dijital girişi
arasındaki bir "AND" bağlantısının sonucunu MC_MoveRelative_MDX işlev
modülünün Execute girişine verin 
Bunun için Execute girişinin önündeki çizgiye tıklatın. [ ] tuşunu tıklatarak yeni bir
"AND" işlev modülü ilave edin. "AND" işlev modülünün girişlerine ilgili atamaları
yapın (yukarıdaki şekle bakın).

5. Projeyi çevirmek için [Proje] ([Project]) / [Tümünü çevir] ([Rebuild all]) menü noktasını
seçin. Programlama hatasız olarak yapıldı ise, mesaj penceresinde "0 Error(s),
0 Warnings(s)" gösterilir.

20039AXX

Distance 40960

Velocity 1000

Acceleration 500

Deceleration 500

Axis ConnectAxis_1.Axis
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Adım 7 Projenin MOVI-PLC® kontrol ünitesine aktarılması
[Online] / [İletişim parametreleri] ([Communication Parameters]) menü noktasına
tuklatın.
Ekrana gelen iletişim kutusunda kullanılan iletişim kanalına uygun iletişim
parametrelerini ayarlayın. Bu adım sadece bir kez gereklidir.
Daha sonra da [Online] / [Oturum aç] ([Login]) menü noktasına tıklatın. 
Ekrana gelen iletişim kutusundaki bir program yüklemek istiyor musunuz sorusu için
[Evet] [Yes] butonuna tıklatın.

Adım 8 Programın denenmesi
Son adımda ise, kullanılan dijital girişleri istendiği gibi aktive ederek programı deneyin.

MOVI-PLC® kontrol ünitesini çalıştırmak için 1. adımda açmadıysanız, şimdi
MOVIDRIVE® MDX60B/61B inverteri açın.
MOVI-PLC® kontrol ünitesini başlatmak için [Online] / [Başlat] ([Run]) menü noktasına
tıklatın.
Arka arkaya DI00 "/Controller inhibit" ve DI01 (Enable MC_Power_MDX) girişlerine
24V DC gerilim vererek inverteri açın.
İnverterin DI02 girişine 24V DC gerilim vererek motor aksının pozisyonlandırma
hareketini başlatın.

Motor aksı DI02 girişindeki her yükselen 24V DC gerilim kenarı ile pozitif yönde on tur
dönerse programlama başarılı demektir.

Bu örnekteki MOVI-PLC® kontrol ünitesi ile MOVIDRIVE® inverterin davranışları ile ilgili
ayrıntılı bilgiler için bir sonraki "İz kaydı" bölümüne bakınız.

Uyarı:
Klemens atamasına, inverterin durumuna ve kontrol programına bağlı olarak motor aksı
MOVI-PLC® kontrol ünitesi çalıştıktan sonra hemen hareket edebilir. Yaralanma
tehlikesini önlemek için hareket eden parçalardan uzak durun!
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İz Kaydı

MC_MoveRelative_MDX işlev modülünün Execute girişindeki Move_MDX1 sinyalinde
yükselen kenar oluştuğunda, motor aksı hedef pozisyona hareket etmeye başlar [1]. Bu
durum Active çıkışı TRUE değerine getirilerek gösterilir. 
Pozisyonlandırma başarı ile tamamlandıktan sonra Active çıkışı tekrar FALSE
konumuna gelir ve Done çıkışına TRUE değeri verilir [2]. Bu örnekte, Execute giriş
sinyali pozisyonlandırma tamamlanmadan önce FALSE durumuna getirildiğinden Done
çıkışı sadece bir kontrol çevrimi süresince TRUE olur.
Daha sonra da Execute girişindeki yükselen kenar nedeniyle motor aksı yeni bir
pozisyonlandırma hareketine başlar [3]. 
Fakat Execute girişindeki bir sonraki yükselen kenar pozisyonlandırma tamamlan-
madan oluşur. Bunun hemen arkasından da, motor aksının Execute girişindeki en son
yükselen kenar oluşumundaki gerçek pozisyondan başlayarak yeni bir pozisyonlan-
dırma daha başlar [4]. Böylece motor aksı durmak için yavaşlatılmaz, doğrudan bir
sonraki harekete başlar.
Pozisyonlandırma başarı ile tamamlandıktan sonra Active çıkışı tekrar FALSE
konumuna gelir. Bu durumda, Execute giriş sinyali henüz FALSE durumuna geri
gelmediğinden, Done çıkış sinyali pozisyonlandırma tamamlandıktan sonra da TRUE
olur [5].
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5.3 Enkoderli Bir Motor Aksının Hız Kontrolü
Görev Tanımı Kontrol edilen MOVIDRIVE® MDX60B/61B inverterin bir dijital girişinde yükselen

24V DC gerilim kenarı oluştuğunda, bağlı olan motor aksının devir kontrollü bir harekete
başlaması isteniyor. Motor aksının hızının ikinci bir dijital giriş yardımı ile iki değer
arasında değişmesi isteniyor. Buradaki iki giriş MC_Stop_MDX veya MC_AxisStop_
MDX işlev modülünün yardımı ile bir frenleme hareketine başlaması için kullanılacak.
Tahrik ünitesi sadece dijital girişler üzerinden kullanılıyor. MOVI-PLC® kontrol ünitesi
inverter girişlerini değerlendirir ve motor aksının hız kontrolünü kontrol eder.

Programlama Değişmeyen adımlar
1., 3.–5. ve 7. adımları değiştirmeden "Bir Motor Aksının Pozisyonlandırılması"
örneğinde olduğu gibi kullanın.

Adım 2 Kontrol ünitesi konfigürasyonunun hazırlanması

Kontrol ünitesi konfigürasyonunda [Power_MDX1] ve [Move_MDX1] tanımlayıcılara
ilave olarak aşağıdaki tanımlayıcıları da 
• [RapidSpeed_MDX1]
• [AxisStop_MDX1]
• [Stop_MDX1]
MOVIDRIVE® MDX60B/61B inverterin dijital girişlerine veriniz, bkz. [1]deki şekil.
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Adım 6 Hız kontrolünün programlanması

1. Bir önceki program örneğinde açıklanan işleme göre şekilde gösterilen programı
hazırlayın. 

2. Speed değişkeninin değerinin Speed_old değişkenine verilmesini programlamak için
ağı [0004] ilave ettikten sonra önce soru işaretinin "???" yanındaki kutuya ve daha
sonra da [ ] tuşuna tıklatın [1]. 
Soru işaretinin "???" yerine değişken adı girin.
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Adım 8 Programın denenmesi
Kullanılan dijital girişleri istendiği gibi aktive ederek programı deneyin.

MOVI-PLC® kontrol ünitesini çalıştırmak için 1. adımda açmadıysanız, şimdi
MOVIDRIVE® MDX60B/61B inverteri açın.
MOVI-PLC® kontrol ünitesini başlatmak için [Online] / [Başlat] ([Run]) menü noktasına
tıklatın.
Arka arkaya DI00 "/Controller inhibit" ve DI01 (Enable MC_Power_MDX) girişlerine
24V DC gerilim vererek inverteri açın.
İnverterin DI02 girişine 24V DC gerilim vererek motor aksının dönme hareketini başlatın.

Programlama,  
• motor aksı DI02 girişindeki yükselen 24V DC gerilimi kenarı ile dönmeye

başladığında,
• DI03 girişindeki gerilim 0V ile 24V DC arasında değiştiğinde motor devri 500 d/d ile

1000 d/d arasında değiştiğinde ve
• DI04 veya DI05 girişine 24V DC gerilim verildiğinde motor aksının hareketi

frenlendiğinde, başarılıdır.

Bu örnekteki MOVI-PLC® kontrol ünitesi ile MOVIDRIVE® inverterin davranışları ile ilgili
ayrıntılı bilgiler için bir sonraki "İz kaydı" bölümüne bakınız.

Uyarı:
Klemens atamasına, inverterin durumuna ve kontrol programına bağlı olarak motor aksı
MOVI-PLC® kontrol ünitesi çalıştıktan sonra hemen hareket edebilir. Yaralanma
tehlikesini önlemek için hareket eden parçalardan uzak durun!
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İz kaydı

Motor aksı MC_MoveVelocity_MDX işlev modülünün Execute girişindeki yükselen
kenar ile dönmeye başlar [1]. İşlev modülü Active çıkışını sadece nominal hıza erişilene
kadar TRUE konumuna getirir. Nominal hıza erişildiğinde ise, Active çıkışı tekrar FALSE
olur ve InVelocity çıkışı (zaman diyagramında görünmüyor) TRUE olur.
MC_AxisStop_MDX işlev modülünün Execute girişindeki yükselen kenardan dolayı,
motor aksı MC_MoveVelocity_MDX işlev modülünün Deceleration girişinde tanımlanan
frenleme hızında bir frenleme hareketi gerçekleştirir [2]. MC_MoveVelocity_MDX işlev
modülü CommandAborted çıkışını TRUE yaparak o anda gerçekleştirilmekte olan hız
kontrolünün iptal edildiğini gösterir.
MC_AxisStop_MDX işlev modülünün Execute girişi TRUE iken, MC_MoveVelocity_
MDX işlev modülünde yeniden yükselen bir kenar oluşur. Frenleme hareketi daha önce
tamamlanmış olmasına rağmen, motor aksı hareket etmez. Yeniden hareket etmesi için
"Stopping" durumundan çıkılmalıdır. Bunun için, MC_AxisStop_MDX işlev modülünün
Execute girişi yeniden FALSE olmalıdır. Bu koşul yerine getirilir getirilmez, motor aksı
MC_MoveVelocity_MDX işlev modülünün Execute girişindeki yükselen kenar ile tekrar
devir kontrollü olarak hareket eder [4]. 
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MC_AxisStop_MDX işlev modülünün Execute girişindeki yükselen kenar ile tekrar bir
frenleme hareketi başlar [5]. Fakat bu durumda MC_MoveVelocity_MDX işlev modülü
CommandAborted çıkışına TRUE değerini vermez. Çünkü Execute girişi daha önce
tekrar FALSE yapılmıştı.
RapidSpeed_MDX1 sinyali TRUE değerinden FALSE değerine değiştirilirken
MC_MoveVelocity_MDX işlev modülünün Execute girişi tekara FALSE olur [6]. Bu reset
işlemi bir kontrol çevrimi süresinde kontrol programındaki karşılaştırma modülü [EQ]
tarafından yapılır. Daha sonraki kontrol çevrimlerindeki yükselen kenar devir kontrolünü
yeni ve daha düşük bir nominal hızla etkinleştirir. Motor aksı da buna bağlı olarak
RapidSpeed_MDX1 sinyali TRUE olarak değiştiğinde, her iki devirden daha yüksek
olanı ile dönmeye başlar [7].
MC_AxisStop_MDX işlev modülünün Execute girişindeki yükselen bir kenar ile başlayan
frenleme hareketi, MC_Stop_MDX işlev modülünün girişindeki yükselen bir kenarla iptal
edilebilir. Bunun sonucu olarak, frenleme hareketi inverter parametrelerinde ayarlanmış
olan fren rampası ile gerçekleşir [8].
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5.4 Enkodersiz Bir Motor Aksının Adım Adım Çalıştırılması
Görev Tanımı Bu program örneğinde motor aksının iki farklı hızda adım adım çalıştırılması isteniyor. 

Bunun için kontrol edilen MOVIDRIVE® MDX60B/61B inverterin iki dijital girişi Jog
positive veya Jog negative olarak kullanılacak. Bu iki dijital girişten birine 24V DC gerilim
verildiğinde motor aksının adım adım dönmesi isteniyor. Diğer durumlarda ise tahrik
ünitesinin frenlenmesi isteniyor. Motor aksının hızının ikinci bir dijital giriş yardımı ile iki
değer arasında değişmesi isteniyor.
Tahrik ünitesi sadece dijital girişler üzerinden kullanılıyor. MOVI-PLC® kontrol ünitesi
inverter girişlerini değerlendirir ve motor aksının hız kontrolünü kontrol eder.

Programlama Değişmeyen adımlar
1., 3., 4. ve 7. adımları değiştirmeden "Bir Motor Aksının Pozisyonlandırılması" ve
"Enkoderli Bir Motor Aksının Devir Kontrolü" örneklerinde olduğu gibi kullanın.

Adım 2 Kontrol ünitesi konfigürasyonunun hazırlanması

Kontrol ünitesi koordinasyona aşağıdaki tanımlayıcıları ayarlayın 
• [JogPlus_MDX1]
• [JogMinus_MDX1]
• [RapidSpeed_MDX1]
MOVIDRIVE® MDX60B/61B inverterin dijital girişlerine veriniz, bkz. [1]deki şekil.

Uyarı:
MC_Power_MDX işlev modülü enkodersiz motor akslarında kullanılmadığından, Adım 5
programlanmamalıdır.
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Adım 6 Adım adım işletmenin programlanması

Bir önceki program örneklerinde açıklanan işleme göre şekilde gösterilen programı
hazırlayın. 
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Adım 8 Programın denenmesi
Kullanılan dijital girişleri istendiği gibi aktive ederek programı deneyin.

MOVI-PLC® kontrol ünitesini çalıştırmak için 1. adımda açmadıysanız, şimdi
MOVIDRIVE® MDX60B/61B inverteri açın.
MOVI-PLC® kontrol ünitesini başlatmak için [Online] / [Başlat] ([Run]) menü noktasına
tıklatın.
DI00 "/Controller inhibit" girişine 24V DC gerilim vererek controller inhibit’i devre dışı
bırakın.
İnverterin DI01 veya DI02 girişine 24V DC gerilim vererek motor aksının adım adım
hareketini başlatın.

Programlama,  
• motor aksı DI01 veya DI02 girişine 24V DC gerilim verildiğinde pozitif yönde (sağa)

veya negatif yönde (sola) döndüğünde,
• DI03 girişindeki gerilim 0V ile 24V DC arasında değiştiğinde mutlak motor devri

değeri 500 d/d ile 1000 d/d arasında değiştiğinde ve
•  DI01 ve DI02 girişlerinin her ikisine de 24V DC gerilim verildiğinde veya alındığında

motor aksının hareketi frenlendiğinde, başarılıdır.

Bu örnekteki MOVI-PLC® kontrol ünitesi ile MOVIDRIVE® inverterin davranışları ile ilgili
ayrıntılı bilgiler için bir sonraki "İz kaydı" bölümüne bakınız.

Uyarı:
Klemens atamasına, inverterin durumuna ve kontrol programına bağlı olarak motor aksı
MOVI-PLC® kontrol ünitesi çalıştıktan sonra hemen hareket edebilir. Yaralanma
tehlikesini önlemek için hareket eden parçalardan uzak durun!
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İz kaydı

JogPlus_MDX1 sinyalinin yükselen kenarı ile motor aksı RapidSpeed_MDX1 sinyali ile
belirlenen hızda devir kontrolüne başlar [1].
RapidSpeed_MDX1 sinyali FALSE durumundan TRUE durumuna değiştiğinde, motor
aksının hızı verilen iki değerden daha yükseğine değişir [3].
Her iki JogPlus_MDX1 ve JogMinus_MDX1 sinyali aynı anda TRUE yapılırsa, XOR
bağlantısı kontrol programındaki negasyon ile bağlantılı olarak, MC_StopSensorless_
MDX işlev modülünün Execute girişinde bir yükselen kenar oluşturur. Frenleme hareketi
başlar [5].
Enkodersiz akslarda MC_StopSensorless_MDX işlev modülünün Execute girişindeki
yükselen bir kenar ile başlayan frenleme hareketi iptal edilir. Bu iptal işlemi, MC_Move
VelocitySensorless_MDX işlev modülünün Execute girişindeki yükselen kenar tarafın-
dan devir kontrollü bir hareket talep edilerek gerçekleştirilir [6]. Bu örnekteki gerekli
yükselen kenar, JogPlus_MDX1 sinyali TRUE değerinden FALSE değerine
değiştiğinde, ağdaki [0005] XOR bağlantısı tarafından oluşturulur.
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RapidSpeed_MDX1 sinyali yeniden TRUE durumundan FALSE durumuna değiştiğinde,
motor aksının hızı verilen iki değerden daha düşüğüne kadar frenlenir [8].
Her iki JogPlus_MDX1 ve JogMinus_MDX1 sinyali tekrar FALSE olduğunda, daha önce
açıklandığı gibi her iki sinyalin aynı anda TRUE olması, frenleme hareketini başlatır [10].
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