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1 Σηµαντικές επισηµάνσεις

Εγχειρίδια • Μελετήστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση και την έναρξη
λειτουργίας των µετατροπέων που θα ελέγχονται από τη µονάδα ελέγχου MOVI-
PLC®.

• Για να κατανοήσετε αυτό εδώ το εγχειρίδιο θα πρέπει να έχετε ήδη µελετήσει τα
εγχειρίδια του MOVIDRIVE®, και ιδιαίτερα το εγχειρίδιο συστήµατος του MOVI-
DRIVE® MDX60B/61B.

• Οι παραποµπές που περιέχει αυτό το εγχειρίδιο επισηµαίνονται µε το σύµβολο "Æ".
Συνεπώς το (Æ κεφ. X.X) π.χ. σηµαίνει πως στο κεφάλαιο X.X αυτού του εγχειριδίου
θα βρείτε πρόσθετες πληροφορίες.

• Προϋπόθεση για την οµαλή λειτουργία και την ικανοποίηση όλων των τυχόν
αξιώσεων επί της εγγύησης, είναι η τήρηση των πληροφοριών που περιέχονται στα
τεχνικά έγγραφα.

Συστήµατα 
διαύλων

Γενικές οδηγίες ασφαλείας για τα συστήµατα διαύλων:
Αυτό το σύστηµα επικοινωνίας σας επιτρέπει να προσαρµόζετε µε µεγάλη ακρίβεια το
µετατροπέα συχνότητας MOVIDRIVE® στη συγκεκριµένη εφαρµογή σας. Όπως
συµβαίνει σε όλα τα συστήµατα διαύλων, υπάρχει ο κίνδυνος µη ορατών, εξωτερικών
(σε ότι αφορά το µετατροπέα συχνότητας) τροποποιήσεων των παραµέτρων, γεγονός
που επιφέρει µεταβολές στη συµπεριφορά του µετατροπέα συχνότητας. Αυτό µπορεί να
οδηγήσει σε µη αναµενόµενη (όχι ανεξέλεγκτη) συµπεριφορά του συστήµατος.

Προειδοποιήσεις 
και οδηγίες 
ασφαλείας

Τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες ασφαλείας και τις προειδοποιητικές οδηγίες που
περιλαµβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο!

• Αυτό το εγχειρίδιο δεν υποκαθιστά τις αναλυτικές οδηγίες λειτουργίας!
• Η µονάδα ελέγχου MOVI-PLC®  και οι κινητήρες που πρόκειται να ελεγχθούν

από αυτή επιτρέπεται να εγκατασταθούν και να τεθούν σε λειτουργία µόνο
από ειδικευµένους ηλεκτρολόγους σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς
πρόληψης ατυχηµάτων, το εγχειρίδιο λειτουργίας της µονάδας MOVI-PLC®

και τις οδηγίες λειτουργίας MOVIDRIVE® MDX60B/61B!

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Πιθανές συνέπειες: Σοβαρός ή θανάσιµος τραυµατισµός.

Άµεσος κίνδυνος. 
Πιθανές συνέπειες: Σοβαρός ή θανάσιµος τραυµατισµός.

Επικίνδυνη κατάσταση.
Πιθανές συνέπειες: Μικροτραυµατισµοί.

Επικίνδυνη κατάσταση.
Πιθανές συνέπειες: Ζηµιά στον εξοπλισµό ή στο περιβάλλον 
λειτουργίας του.

Συµβουλές για τις εφαρµογές και χρήσιµες πληροφορίες.
Σ
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2 Εισαγωγή
Περιεχόµενα του 
παρόντος 
εγχειριδίου

Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης περιγράφει τα λειτουργικά στοιχεία της βιβλιοθήκης
MPLCMotion_MDX και τη χρήση τους.

Περιγραφή Το MOVI-PLC® είναι µία προγραµµατιζόµενη µονάδα ελέγχου που καλύπτει τις
προδιαγραφές του IEC 61131-3. Μία µορφή της µονάδας ελέγχου MOVI-PLC® είναι για
παράδειγµα η κάρτα ελέγχου τύπου DHP11B.
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το MOVI-PLC® ως µονάδα ελέγχου ενός στοιχείου του
µηχανήµατος. Η µονάδα ελέγχου MOVI-PLC® ελέγχει όλους τους κινητήρες εντός του
στοιχείου του µηχανήµατος και δεν επιβαρύνει έτσι την υπερκείµενη µονάδα ελέγχου
(π.χ. PLC του µηχανήµατος ή της εγκατάστασης). Σε συνδυασµό µε το τερµατικό DOP
η µονάδα ελέγχου MOVI-PLC® αναλαµβάνει τον έλεγχο του συνολικού µηχανήµατος.
Η βιβλιοθήκη MPLCMotion_MDX που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο της µονάδας
ελέγχου MOVI-PLC® επιτρέπει τον απλό κεντρικό προγραµµατισµό των κινήσεων των
αξόνων των συνδεδεµένων ηλεκτροκινητήρων MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

Λειτουργίες 
(Functions)

Η βιβλιοθήκη MPLCMotion_MDX διαθέτει για κάθε συνδεδεµένο ηλεκτροκινητήρα
MOVIDRIVE® MDX60B/61B τις εξής λειτουργίες:
• Λειτουργίες διαχείρισης
• Λειτουργία µετατροπέα συχνοτήτων (µε καθορισµένες στροφές λειτουργίας) 
• ∆ιαδροµή αναφοράς
• Οδήγηση σε θέση
• κλπ.
Η εκτέλεση αυτών των λειτουργιών πραγµατοποιείται αποκεντρωµένα, στους µετα-
τροπείς συχνοτήτων. Η βιβλιοθήκη MPLCMotion_MDX εξασφαλίζει την ταχεία επικοι-
νωνία µε τους µετατροπείς συχνοτήτων. Επιτρέπει τον απλό και κεντρικό προγραµµα-
τισµό των κινήσεων των αξόνων των ηλεκτροκινητήρων στη µονάδα ελέγχου MOVI-
PLC®.

Πρόσθετα έγγραφα Για την απλοποιηµένη και αποτελεσµατική χρήση της βιβλιοθήκης MPLCMotion_MDX
θα πρέπει, εκτός από αυτό το εγχειρίδιο χρήσης, να ζητήσετε και τα εξής εγχειρίδια:
• Εγχειρίδιο προγραµµατισµού MOVI-PLC® 
• Εγχειρίδιο βιβλιοθήκης MPLCInterface για το MOVI-PLC®

• Εγχειρίδιο MOVIDRIVE® MDX61B Κάρτα ελέγχου MOVI-PLC® DHP11B
• Εγχειρίδιο συστήµατος MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Σε όλες τις εργασίες στο κινητήριο σύστηµα θα πρέπει να τηρήσετε τις οδηγίες και τις
υποδείξεις αυτών των εγχειριδίων.
Εγχειρίδιο – Βιβλιοθήκη MPLCMotion_MDX
 5



2 ισαγωγή
οµείς εφαρµογών

6

2.1 Τοµείς εφαρµογών
Η βιβλιοθήκη MPLCMotion_MDX.lib είναι κατάλληλη για όλους τους τοµείς
εφαρµογών στους οποίους η µονάδα ελέγχου MOVI-PLC® ελέγχει κεντρικά έναν ή
περισσότερους µετατροπείς συχνοτήτων.

Παραδείγµατα 
εφαρµογών

Μερικά τυπικά παραδείγµατα εφαρµογής της βιβλιοθήκης MPLCMotion_MDX.lib
είναι:
• Στοιχεία µηχανηµάτων
• Μικρά µηχανήµατα
• Στοιχεία εγκαταστάσεων
• Μηχανήµατα εξυπηρέτησης ραφιών
• Ανυψωτικά

Ιδιότητες Η βιβλιοθήκη MPLCMotion_MDX.lib χαρακτηρίζεται από τις παρακάτω ιδιότητες:
• Η µονάδα ελέγχου MOVI-PLC® µπορεί, µε τη βοήθεια της βιβλιοθήκης

MPLCMotion_MDX.lib, να ελέγξει έως και δώδεκα ηλεκτροκινητήρες.
• Ο χρήστης δε χρειάζεται να ασχοληθεί µε τις θύρες επικοινωνίας, αλλά να χειριστεί

µόνον τη µονάδα ελέγχου MOVI-PLC® αποκλειστικά και µόνον µε εντολές κίνησης
και διαχείρισης. Έτσι ο χρήστης δεν χρειάζεται να έχει γνώσεις για θέµατα
επικοινωνίας µέσω διαύλου συστήµατος. Απαιτούνται ωστόσο ελάχιστες γνώσεις για
την παραµετροποίηση του µετατροπέα συχνοτήτων (π.χ. κατά την έναρξη
λειτουργίας και τη ρύθµιση της διεύθυνσης του διαύλου συστήµατος).

• Ο δίαυλος συστήµατος επιτρέπει τη γρήγορη επικοινωνία µεταξύ της µονάδας
ελέγχου MOVI-PLC® και των µετατροπέων συχνοτήτων.

• Η βιβλιοθήκη MPLCMotion_MDX.lib διαθέτει διάφορα λειτουργικά στοιχεία. Ο
χρήστης είναι σε θέση να προγραµµατίσει ευέλικτα και γρήγορα δικές του
εφαρµογές.

• Οι εντολές PLCopen επιτρέπουν στο χρήστη να εξοικειωθεί σε σύντοµο χρονικό
διάστηµα.

2.2 Συνοπτική περιγραφή της βιβλιοθήκης MPLCMotion_MDX
Απαιτούµενες 
βιβλιοθήκες

Για τον προγραµµατισµό της µονάδας ελέγχου MOVI-PLC® σε συνδυασµό µε τους
µετατροπείς MOVIDRIVE® MDX60B/61B χρειάζεστε τις εξής βιβλιοθήκες:
• MPLCDatatypes
• MPLCIntern
• MPLCSystem_ErrorHandling_Intern
• MPLCSystem_ConfigLibDataEx_Intern
• MPLCInterface_CAN
Αυτές οι βιβλιοθήκες ενσωµατώνονται αυτόµατα στο PLC-Editor του λογισµικού MOVI-
TOOLS® κατά την εισαγωγή της βιβλιοθήκης  MPLCMotion_MDX.
Ε
Τ
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2Εισαγωγή
Συνοπτική περιγραφή της βιβλιοθήκης MPLCMotion_MDX
Η βιβλιοθήκη MPLCMotion_MDX διαθέτει τα παρακάτω λειτουργικά στοιχεία, τα οποία
ταξινοµούνται σε περισσότερους καταλόγους, ανάλογα µε τις λειτουργίες τους:

MDX_Main Κατάλογος MDX_Main:
– MC_ConnectAxis_MDX
– MC_Power_MDX
– MC_Reset_MDX

MDX_SingleAxis Κατάλογος MDX_SingleAxis:
– MC_Home_MDX
– MC_AxisStop_MDX
– MC_Stop_MDX

• Λειτουργικό στοιχείο Continuous-Motion:
– MC_MoveVelocity_MDX

• Λειτουργικά στοιχεία Discrete-Motion:
– MC_MoveAbsolute_MDX
– MC_MoveAbsoluteModulo_MDX
– MC_MoveRelative_MDX

MDX_SingleAxis
Sensorless

Κατάλογος MDX_SingleAxisSensorless:
– MC_StopSensorless_MDX

• Λειτουργικό στοιχείο Continuous-Motion:
– MC_MoveVelocitySensorless_MDX

MDX_Inverter 
Parameters

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

MDX_Supple-
ments

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

Επισήµανση:
Η βιβλιοθήκη MPLCMotion_MDX.lib µπορεί να χρησιµοποιηθεί µαζί µε όλες τις άλλες
βιβλιοθήκες για τον έλεγχο της µονάδας MOVI-PLC®.
Η απρόσκοπτη λειτουργία εξασφαλίζεται µόνον, εάν όλοι οι µετατροπείς που ελέγχονται
µε την βοήθεια των λειτουργικών στοιχείων της βιβλιοθήκης MPLCMotion_MDX.lib,
λειτουργούν σε έναν ή περισσότερους διαύλους συστήµατος CAN, στους οποίους δεν
έχουν εγκατασταθεί άλλα αντικείµενα CAN (π.χ. µονάδες εισόδου/εξόδου).
Εγχειρίδιο – Βιβλιοθήκη MPLCMotion_MDX
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2.3 Συνοπτική περιγραφή άλλων βιβλιοθηκών για τη µονάδα ελέγχου MOVI-PLC®

Εκτός από τη βιβλιοθήκη MPLCMotion_MDX µπορείτε στο PLC-Editor του λογισµικού
MOVITOOLS®-MotionStudio να ενσωµατώσετε πρόσθετες βιβλιοθήκες για το βελτιστο-
ποιηµένο έλεγχο των µετατροπέων συχνοτήτων της SEW καθώς και πρόσθετων περι-
φερειακών στοιχείων.
Η συνοπτική περιγραφή που ακολουθεί, παρουσιάζει τις βασικές βιβλιοθήκες για τον
έλεγχο των συσκευών που έχουν συνδεθεί στη µονάδα ελέγχου MOVI-PLC®. Εκτός
από αυτές τις βιβλιοθήκες, θα έχετε στη διάθεσή σας και άλλες βιβλιοθήκες ανάλογα µε
τον τύπο µετατροπέα και την εφαρµογή, π.χ. για το χειρισµό, τους δίσκους καµπύλης,
τη συγχρονισµένη λειτουργία, τις εφαρµογές πηνίων κλπ.

MPLCProcessdata

∆υνατότητα χρήσης 
του MOVI-PLC® ως 
κοινή µονάδα 
ελέγχου

• Έλεγχος όλων 
των µετα-
τροπέων SEW 
µέσω 
δεδοµένων 
διεργασίας

• για τη χρήση 
των προφίλ 
δεδοµένων 
διεργασίας, 
τα στοιχεία της 
εφαρµογής ή 
τα αποκλειστικά 
προγράµµατα 
IPOS®

MPLCMotion_MDX

Το MOVI-PLC® ως 
ελεγκτής κίνησης 
(Motion Controller) 
για το MOVI-
DRIVE® B

• Εντολές 
κίνησης µονού 
άξονα

• Χρήση των 
διεπαφών του 
MOVIDRIVE® B

MPLCMotion_MC07

Το MOVI-PLC® ως 
ελεγκτής κίνησης 
(Motion Controller) 
για το MOVITRAC® 
07

• Εντολές στροφών
• Χρήση των 

διεπαφών του 
MOVITRAC® 07

MPLCMotion_MX

Το MOVI-PLC® 
ως ελεγκτής 
κίνησης (Motion 
Controller) για το 
MOVIAXIS® 

• Εντολές 
κίνησης µονού 
άξονα

• Χρήση των 
διεπαφών του 
MOVIAXIS®

MPLCMotion_MM

Το MOVI-PLC® ως 
ελεγκτής κίνησης 
(Motion Controller) 
για το MOVIMOT®

• Εντολές 
στροφών

• Χρήση των 
διεπαφών του 
MOVIMOT®

MPLCUtilities

Σύνδεση π.χ. 
µονάδων εισόδου/ 
εξόδου για το 
CANopen

Ç Ç Ç Ç Ç Ç

Στοιχεία δεδοµένων 
διεργασίας SEW MOVIDRIVE® MDX MOVITRAC® 07 MOVIAXIS® MOVIMOT®

Στοιχείο 
εισόδου/εξόδου 

CANopen

Στοιχεία που πρέπει να ενσωµατωθούν στη διαµόρφωση ελέγχου του PLC-Editor 
προκειµένου να είναι δυνατή η χρήση των βιβλιοθηκών

Συνοπτική περιγραφή των βιβλιοθηκών κίνησης και εισόδου/εξόδου ανάλογα µε τον µετατροπέα/συσκευή
Ε
Σ
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3Μελέτη έργου και εκκίνηση
Προϋποθέσεις
3 Μελέτη έργου και εκκίνηση
Αυτό το κεφάλαιο σάς ενηµερώνει για τις προϋποθέσεις χρήσης της βιβλιοθήκης
MPLCMotion_MDX.lib και σάς παρέχει σηµαντικές πληροφορίες για τη µελέτη έργου
και την έναρξη λειτουργίας.

3.1 Προϋποθέσεις
Υπολογιστής και 
λογισµικό

Για τον προγραµµατισµό της µονάδας ελέγχου MOVI-PLC® µε τη χρήση της
βιβλιοθήκης MPLCMotion_MDX.lib απαιτείται ένας υπολογιστής Engineering και το
λογισµικό MOVITOOLS®-MotionStudio. Περισσότερες πληροφορίες για τις απαιτήσεις
του υπολογιστή και του λογισµικού θα βρείτε στο εγχειρίδιο προγραµµατισµού MOVI-
PLC®.

Μετατροπέας

Για τη χρήση των λειτουργικών στοιχείων Continuous-Motion (MC_MoveVelocity_MDX,
MC_MoveVelocitySensorless_MDX) αρκεί η βασική έκδοση του µετατροπέα MOVI-
DRIVE® MDX60B/61B.
Για τα λειτουργικά στοιχεία που οδηγούν σε θέση τον άξονα του κινητήρα (λειτουργικά
στοιχεία Discrete-Motion, MC_Home_MDX), απαιτείται η τεχνική έκδοση των µετα-
τροπέων MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

Τοπολογία 
ελέγχου

Στη µονάδα ελέγχου MOVI-PLC® µπορείτε να συνδέσετε δώδεκα από τους εξής
µετατροπείς κινητήρα/συχνοτήτων:
• MOVIDRIVE® MDX60B/61B
• MOVITRAC® 07
• MOVIMOT® 

Προσέξτε τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• Συνδέστε µέχρι και έξι µετατροπείς κινητήρα/συχνοτήτων σε έναν δίαυλο

συστήµατος CAN.
– Στη σύνδεση ενός έως τριών µετατροπέων κινητήρα σε έναν δίαυλο συστήµατος

CAN: Ρυθµίστε το ρυθµό Baud του διαύλου συστήµατος CAN ≥ 500 kBit/s.
– Στη σύνδεση τεσσάρων έως έξι µετατροπέων κινητήρα σε έναν δίαυλο

συστήµατος CAN: Ρυθµίστε το ρυθµό Baud του διαύλου συστήµατος CAN σε
1000 kBit/s.

Το παρόν εγχειρίδιο περιγράφει τον έλεγχο των µετατροπέων MOVI-DRIVE® MDX60B/
61B.
Ο έλεγχος των µετατροπέων συχνοτήτων περιγράφεται στο παρακάτω εγχειρίδιο:
• Εγχειρίδιο για τις βιβλιοθήκες MPLCMotion_MMc / MPLCMotion_MC07 για το

MOVI-PLC®

Επισήµανση:
Ο έλεγχος του µετατροπέα MOVIDRIVE® MDX60B/61B από τη µονάδα ελέγχου MOVI-
PLC® είναι εφικτός µόνον στις εκδόσεις υλικολογισµικού της βασικής συσκευής
µετατροπέα από 824 854 0.15 ή νεότερες.
Εγχειρίδιο – Βιβλιοθήκη MPLCMotion_MDX
00

I

9



3 ελέτη έργου και εκκίνηση
ρόνοι επικοινωνίας

10
3.2 Χρόνοι επικοινωνίας
Όλοι οι µετατροπείς MOVIDRIVE® MDX60B/61B που έχουν συνδεθεί στη µονάδα
ελέγχου MOVI-PLC® αποστέλλουν τις πραγµατικές τους τιµές στη µονάδα ελέγχου
MOVI-PLC®. 
Ο χρόνος κύκλου για τη µετάδοση των πραγµατικών τιµών εξαρτάται από το προφίλ
δεδοµένων και από τον κωδικοποιητή που χρησιµοποιείται και ρυθµίζεται στη
διαµόρφωση ελέγχου και τις παραµέτρους στοιχείων. 
Στη µελέτη έργου λάβετε υπόψη σας τους χρόνους ενηµέρωσης των πραγµατικών
τιµών των µετατροπέων MOVIDRIVE® MDX60B/61B.
Μία αναλυτική περιγραφή των προφίλ δεδοµένων και των αντίστοιχων χρόνων
επικοινωνίας θα βρείτε στην ενότητα "Λειτουργικό στοιχείο MC_ConnectAxis_MDX" στη
σελίδα 20.

Κωδικοποιητής 
SSI του 
µετατροπέα

Η χρήση ενός κωδικοποιητή SSI επιβραδύνει κατά πέντε φορές όλες τις προσπελάσεις
στις παραµέτρους. Για το λόγο αυτό αποφύγετε τη χρήση ενός κωδικοποιητή SSI και
τοποθετήστε έναν κωδικοποιητή Hiperface®.
Αυτή η συµπεριφορά επηρεάζει το χρόνο αντίδρασης της µονάδας ελέγχου MOVI-PLC®

σε σχέση µε τον µετατροπέα. Λάβετε υπόψη σας αυτή τη συµπεριφορά κατά τη µελέτη
έργου.

3.3 Έναρξη λειτουργίας
Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τη διαδικασία έναρξης λειτουργίας του µετατροπέα, που
απαιτείται εάν θέλετε να ελέγξετε το µετατροπέα µε τη µονάδα ελέγχου MOVI-PLC®.

Προσοχή:
Οι τεχνικές ιδιότητες που αναφέρονται σ' αυτό το κεφάλαιο ισχύουν µόνον εάν δεν είναι
ενεργοί άλλοι συνδροµητές του διαύλου συστήµατος CAN που χρησιµοποιείται για τον
έλεγχο των µετατροπέων. 
Μη συνδέετε στο δίαυλο συστήµατος CAN, στον οποίο έχουν συνδεθεί µετατροπείς που
ελέγχονται µε τη βιβλιοθήκη MPLCMotion_MDX.lib, άλλους συνδροµητές του διαύλου
CAN!

Προσοχή:
Η έναρξη λειτουργίας του µετατροπέα πρέπει να γίνει µόνον µε τους βοηθούς έναρξης
λειτουργίας που περιγράφονται σ' αυτό το κεφάλαιο.
Οι χειροκίνητες αλλαγές παραµέτρων του µετατροπέα ή η απευθείας έναρξη λειτουργίας
του µετατροπέα από το βοηθό έναρξης λειτουργίας του κινητήρα δεν επιτρέπονται, τόσο
κατά την πρώτη λειτουργία, όσο και στις επόµενες εκκινήσεις ή βελτιώσεις. Οι
χειροκίνητες αλλαγές µπορεί να οδηγήσουν σε απρόβλεπτες καταστάσεις λειτουργίας οι
οποίες µπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρούς τραυµατισµούς ή ακόµα και σε θάνατο.
Μ
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Μπορείτε να µεταβείτε στο βοηθό έναρξης λειτουργίας [DriveStartup MOVI-PLC Mode]
από το µενού περιεχοµένων της καταχώρησης [MDX ...] στον κατάλογο συσκευών του
λογισµικού MOVITOOLS®-MotionStudio.
Ο βοηθός έναρξης λειτουργίας θα σας οδηγήσει βήµα-βήµα στη διαδικασία έναρξης της
λειτουργίας:
1. Φόρτωση της κατάστασης παράδοσης
2. Έναρξη λειτουργίας του µετατροπέα
3. ∆ιαµόρφωση των παραµέτρων του κελύφους (Shell)
4. Λήψη των τιµών εισαγωγής
5. Αποθήκευση των δεδοµένων του µετατροπέα
Ο βοηθός έναρξης λειτουργίας αναγνωρίζει κατά την εκκίνηση αυτόµατα, εάν πρόκειται
για την πρώτη λειτουργία ή για µία επανεκκίνηση. 
Στην πρώτη έναρξη λειτουργίας θα πρέπει να εκτελέσετε µε τη σειρά και τα πέντε
βήµατα της έναρξης λειτουργίας.
Κατά την επανεκκίνηση ο βοηθός έναρξης λειτουργίας µεταβαίνει απευθείας στο βήµα
3. Στην επανεκκίνηση µπορείτε ωστόσο να ξεκινήσετε µε το βήµα 1 ή 2 κάνοντας κλικ
στην αντίστοιχη θέση. Ο βοηθός έναρξης λειτουργίας σας επιτρέπει έτσι να βελτιώσετε
και εκ των υστέρων την έναρξη λειτουργίας του κινητήρα.

20094AEN
Εγχειρίδιο – Βιβλιοθήκη MPLCMotion_MDX
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Πραγµατοποιήστε την έναρξη λειτουργίας χρησιµοποιώντας το βοηθό ως εξής:

20029AEL

Βήµα 1 Φόρτωση των εργοστασιακών ρυθµίσεων

Φορτώνεται η κατάσταση παράδοσης.
Κατά τη φόρτωση της κατάστασης παράδοσης
• µηδενίζονται τα δεδοµένα έναρξης λειτουργίας
• επαναφέρονται όλες οι παράµετροι κελύφους στις αρχικές τιµές
• διαγράφονται όλες οι µεταβλητές IPOS®

• διαγράφεται ο κώδικας προγράµµατος IPOS® που ενδεχοµένως υπάρχει

Ç

Οθόνη εκκίνησης/
διάγνωσης

Πρώτη
λειτουργία

Εργοστασιακές
ρυθμίσεις "Κατάσταση

παράδοσης"

Έναρξη λειτουργίας
κινητήρα

Διαμόρφωση των
παραμέτρων του

κελύφους (SHELL)

Download

Αντίγραφα
ασφαλείας

ΝΑΙ

ΟΧΙ
Μ
Έ
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Βήµα 2 Έναρξη λειτουργίας του µετατροπέα
Ακολουθήστε τις οδηγίες του βοηθού έναρξης λειτουργίας. Λεπτοµέρειες για 
την έναρξη λειτουργίας του κινητήρα θα βρείτε στο εγχειρίδιο συστήµατος 
MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

Επισήµανση:
Στις οµάδες τύπου λειτουργίας U/f και VFC µπορούν να εκτελεστούν µόνον 
τα λειτουργικά στοιχεία του καταλόγου MDX_SingleAxisSensorless. 
Τα λειτουργικά στοιχεία του καταλόγου MDX_SingleAxis απαιτούν τη ρύθµιση 
µίας από τις παρακάτω οµάδες τύπου λειτουργίας
• Έλεγχος n VFC
• Έλεγχος CFC
• Έλεγχος SERVO
Εντός µίας οµάδας τύπου λειτουργίας η µονάδα ελέγχου MOVI-PLC® ρυθµίζει 
αυτόµατα τον τύπο λειτουργίας που απαιτείται για τα λειτουργικά στοιχεία 
Continuous-Motion ή Discrete-Motion (βλέπε και περιγραφή στη σελίδα 18).

Ç

Βήµα 3 ∆ιαµόρφωση των παραµέτρων του κελύφους (Shell)
Ακολουθήστε τις οδηγίες του βοηθού έναρξης λειτουργίας. Μπορείτε να 
εφαρµόσετε τις προτεινόµενες τιµές µε το πλήκτρο [Apply proposals] ή να 
τις προσαρµόσετε ανάλογα µε τις ανάγκες σας.

Επισηµάνσεις:
1. Η επιλεγµένη διεύθυνση S-Bus θα πρέπει να συµφωνεί µε τη διεύθυνση 

S-Bus που χρησιµοποιείται στο λειτουργικό στοιχείο MC_ConnectAxis_MDX 
καθώς και µε τη διεύθυνση που έχει οριστεί στη διαµόρφωση ελέγχου του 
PLC-Editor (παράµετροι στοιχείων της καταχώρησης MOVIDRIVE MDX B). 
Ο επιλεγµένος ρυθµός Baud θα πρέπει να συµφωνεί µε το ρυθµό Baud που 
έχει οριστεί στη διαµόρφωση ελέγχου του PLC-Editor (παράµετροι στοιχείων 
της καταχώρησης CAN 1/2, προεπιλεγµένη τιµή 500 kBaud)

2. Η µονάδα ελέγχου MOVI-PLC® µπορεί να διαβάσει και να χρησιµοποιήσει 
τις ψηφιακές εισόδους της βασικής συσκευής του µετατροπέα ή αντίστοιχα 
της πρόσθετης δυνατότητάς του στο πρόγραµµα ελέγχου, ανεξάρτητα από 
τη ρύθµιση παραµέτρων στις οµάδες P60x ή P61x. Για να αποφευχθούν 
ωστόσο οι πρόσθετες λειτουργίες των ακροδεκτών των ψηφιακών εισόδων, 
θα πρέπει οι αντίστοιχες παράµετροι να οριστούν σε IPOS input 
(Είσοδος IPOS) ή No function (Χωρίς λειτουργία).
Για να µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι ψηφιακές έξοδοι της βασικής 
συσκευής του µετατροπέα ή της πρόσθετης δυνατότητάς του στο 
πρόγραµµα ελέγχου της µονάδας MOVI-PLC®, θα πρέπει να οριστούν 
οι αντίστοιχες παράµετροι στις οµάδες P62x ή P63x σε IPOS output 
(Έξοδος IPOS). Εάν αυτές οι παράµετροι δεν ρυθµιστούν σε IPOS output 
(Έξοδος IPOS), µπορεί να γίνει εγγραφή στις ψηφιακές εξόδους από 
το πρόγραµµα, δεν τροποποιούνται όµως τα φυσικά σήµατα εξόδου. 
Στο πρόγραµµα ελέγχου δεν προβάλλεται η απόκλιση µεταξύ των 
µεταβλητών εξόδων και του φυσικού σήµατος εξόδου.
Στην κατάσταση παράδοσης, ορισµένες από αυτές τις παραµέτρους 
διαθέτουν τις απαραίτητες ρυθµίσεις.

Ç

Βήµα 4 Λήψη των τιµών εισαγωγής
Με τη βοήθεια αυτής της λειτουργίας τα σχετικά δεδοµένα χρήστη SHELL 
φορτώνονται στο µετατροπέα.

Ç

Βήµα 5 Αποθήκευση των δεδοµένων του µετατροπέα
Ένα ολοκληρωµένο σετ των δεδοµένων µετατροπέα αποθηκεύεται στο αρχείο 
[*.vd0].

Προσοχή:
Κατά την έναρξη λειτουργίας και µετά από αυτή δεν επιτρέπεται να αλλάξετε τις
παραµέτρους από το κέλυφος του προγράµµατος (Shell). Η χειροκίνητη αλλαγή των
παραµέτρων µπορεί να οδηγήσει σε απρόβλεπτες καταστάσεις λειτουργίας.
Εγχειρίδιο – Βιβλιοθήκη MPLCMotion_MDX
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IPOS® 

µετατροπέα
Όταν το κινητήριο σύστηµα ελέγχεται µε τη βοήθεια της βιβλιοθήκης
MPLCMotion_MDX.lib, δεν είναι δυνατός ο ελεύθερος προγραµµατισµός του
λογισµικού IPOS® στους συνδεδεµένους µετατροπείς.

3.4 Μονάδες και περιοχές τιµών

Μονάδες Τα λειτουργικά στοιχεία της βιβλιοθήκης MPLCMotion_MDX χρησιµοποιούν για τα
σήµατα εισόδου και εξόδου τις εξής µονάδες:
• Θέσεις σε βήµατα [incr] (4096 βήµατα αντιστοιχούν σε µία περιστροφή του άξονα του

κινητήρα κατά 360°) 
• Ταχύτητες σε στροφές/λεπτό [σ.α.λ.]
• Επιταχύνσεις ως χρόνοι ράµπας σε χιλιοστά του δευτερολέπτου για την επίτευξη

µίας ταχύτητας [ms], τροποποιηµένης κατά 3000 σ.α.λ.
• Αναστολή ως χρόνος σε χιλιοστά του δευτερολέπτου για τη διάρκεια αποκατάστασης

της ροπής στρέψης [ms]

Περιοχές τιµών Για τα λειτουργικά στοιχεία της βιβλιοθήκης MPLCMotion_MDX είναι επιτρεπτές οι εξής
περιοχές µέγιστων τιµών. Εάν οι τιµές των σηµάτων εισόδου κυµαίνονται εκτός αυτών
των περιοχών ρύθµισης, τότε τα λειτουργικά στοιχεία αποστέλλουν λανθασµένα
µηνύµατα. 
Ο µετατροπέας προσαρµόζει τις εντολές κίνησης αυτόµατα στις οριακές τιµές, ανάλογα
µε τον τύπο συνδεδεµένου κινητήρα και τις οριακές τιµές. Αυτές οι οριακές τιµές µπορεί
να είναι µικρότερες από τις µέγιστες τιµές που µπορούν να οριστούν για τα λειτουργικά
στοιχεία. Τα λειτουργικά στοιχεία δεν αποστέλλουν λανθασµένα µηνύµατα. Σ' αυτή την
περίπτωση ενδέχεται να παρουσιαστούν σφάλµατα ολίσθησης σε εντολές οδήγησης σε
θέση.
• Θέσεις: –(231) ... 231 [incr]
• Ταχύτητες σε εντολές οδήγησης σε θέση: 0 ... 6000 [σ.α.λ.]
• Ταχύτητες σε εντολές κίνησης µε ελεγχόµενες στροφές: –6000 ... 6000 [σ.α.λ.]
• Επιταχύνσεις σε εντολές οδήγησης σε θέση: 10 ... 20000 [ms]
• Επιταχύνσεις σε εντολές κίνησης µε ελεγχόµενες στροφές: 0 ... 2000000 [ms]
• Αναστολή (δε χρησιµοποιείται σε εντολές κίνησης µε ελεγχόµενες στροφές): 

5 ... 2000 [ms]
Μ
Μ

00

I

Εγχειρίδιο – Βιβλιοθήκη MPLCMotion_MDX



4Περιγραφή των λειτουργικών στοιχείων
Γενική συµπεριφορά των λειτουργικών στοιχείων
4 Περιγραφή των λειτουργικών στοιχείων
Σ' αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται οι λειτουργίες και η συµπεριφορά των λειτουργικών
στοιχείων της βιβλιοθήκης MPLCMotion_MDX.

4.1 Γενική συµπεριφορά των λειτουργικών στοιχείων
Αυτή η ενότητα περιγράφει τη βασική λειτουργικότητα των εισόδων/εξόδων των
λειτουργικών στοιχείων καθώς και τη γενικότερη συµπεριφορά της µονάδας ελέγχου
MOVI-PLC® και των µετατροπέων. Συγκεκριµένα παραδείγµατα για τη συνεργασία
περισσότερων λειτουργικών στοιχείων καθώς και χρονικά διαγράµµατα θα βρείτε στο
κεφάλαιο 5 "Παραδείγµατα προγράµµατος" (Æ από τη σελίδα 70).

Σήµα εισόδου 
Enable 
(Ενεργοποίηση)

∆ιακρίνονται δύο τύποι λειτουργικών στοιχείων, ανάλογα µε τον τρόπο ενεργοποίησής
τους:
• Λειτουργικά στοιχεία τα οποία ενεργοποιούνται από το σήµα εισόδου Enable.
• Λειτουργικά στοιχεία τα οποία ενεργοποιούνται από το σήµα εισόδου Execute.

Τα λειτουργικά στοιχεία τα οποία ενεργοποιούνται από το σήµα εισόδου Enable,
εκτελούν κατά κανόνα κυκλικές ενέργειες (π.χ. MC_ReadActualPosition_MDX).
• Εάν έχει οριστεί για το σήµα εισόδου Enable = TRUE, 

– τότε το λειτουργικό στοιχείο είναι ενεργό.
– το λειτουργικό στοιχείο υπολογίζει τα σήµατα εξόδου από την αρχή για κάθε

κύκλο.
• Εάν έχει οριστεί για το σήµα εισόδου Enable = FALSE, 

– το λειτουργικό στοιχείο δεν υπολογίζει τα σήµατα εξόδου από την αρχή.
– τα σήµατα εξόδου διατηρούν την τελευταία υπολογισµένη τιµή. (εξαίρεση: τα

σήµατα Done, Busy και Error επαναφέρονται στην κατάσταση FALSE.)
Για το λόγο αυτό θα πρέπει η εγκυρότητα της τιµής των σηµάτων εξόδου να
επιβεβαιωθεί µε το σήµα εξόδου Done = TRUE.
(Η είσοδος Enable του λειτουργικού στοιχείου MC_ConnectAxis_MDX παρεκκλίνει από
τη συµπεριφορά που περιγράφεται εδώ. Σχετικές λεπτοµέρειες θα βρείτε στην
περιγραφή αυτού του λειτουργικού στοιχείου.)

Σήµα εισόδου 
Execute 
(Εκτέλεση)

Τα λειτουργικά στοιχεία τα οποία ενεργοποιούνται από το σήµα εισόδου Execute,
εκτελούν κατά κανόνα ενέργειες για µία µόνο φορά (π.χ. MC_ReadParameter_MDX). 
Η θετική αλλαγή σήµατος στην είσοδο Execute επιφέρει την εκτέλεση της ενέργειας.
Τα σήµατα εξόδου παραµένουν σε ισχύ µέχρι το σήµα εισόδου Execute επανέλθει πάλι
στην κατάσταση FALSE (πτωτικό σήµα). Εάν ωστόσο το σήµα εισόδου Execute
επανέλθει στην κατάσταση FALSE πριν ολοκληρωθεί η ενέργεια, τα σήµατα εξόδου
παραµένουν σε ισχύ για τουλάχιστον έναν κύκλο ελέγχου µετά την ολοκλήρωση της
ενέργειας.
Εάν στην είσοδο Execute υπάρξει ένα ανοδικό σήµα, οι τιµές των σηµάτων εισόδου
εφαρµόζονται για την εκτέλεση της ενέργειας. Η αλλαγή των σηµάτων εισόδου κατά την
εκτέλεση της ενέργειας δεν έχει καµία επίδραση. Για την εφαρµογή των
τροποποιηµένων τιµών απαιτείται ένα νέο ανοδικό σήµα στην είσοδο Execute.
Εγχειρίδιο – Βιβλιοθήκη MPLCMotion_MDX
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Σήµα εξόδου 
Done 
(Ολοκλήρωση)

Το λειτουργικό στοιχείο ορίζει το σήµα εξόδου Done ή InVelocity στην κατάσταση TRUE,
εάν η ενέργεια του λειτουργικού στοιχείου έχει εκτελεστεί µε επιτυχία.
Ορισµένα λειτουργικά στοιχεία απεικονίζουν τις προϋποθέσεις "In Position" (εντολές
Discrete-Motion) ή "Speed reached" (εντολές Continuous-Motion) του µετατροπέα για
το σήµα εξόδου Done. Αυτά τα λειτουργικά στοιχεία ελέγχουν αυτές τις προϋποθέσεις,
µέχρι να εµφανιστεί στην είσοδο Execute ένα πτωτικό σήµα. 
Όταν το σήµα εισόδου Execute έχει οριστεί στην κατάσταση TRUE, το λειτουργικό
στοιχείο επαναφέρει το σήµα εξόδου Done στην κατάσταση FALSE εάν η προϋπόθεση
"In Position" ή "Speed reached" δεν καλύπτεται πλέον. Αντίστοιχα το σήµα εξόδου Done
ορίζεται στην κατάσταση TRUE, εάν η προϋποθέση καλύπτεται και πάλι. Εάν το σήµα
εισόδου Execute οριστεί στην κατάσταση TRUE, τότε ο σήµα εξόδου Done µπορεί να
αλλάξει επανειληµµένα καταστάσεις µεταξύ TRUE και FALSE.

Σήµα εξόδου 
Active (Ενεργό)

Το σήµα εξόδου Active υπάρχει µόνο στα λειτουργικά στοιχεία που ελέγχουν µία κίνηση
του άξονα του κινητήρα.
Το λειτουργικό στοιχείο ορίζει το σήµα εξόδου Active στην κατάσταση TRUE, εάν ο
άξονας του κινητήρα που ελέγχεται από το λειτουργικό στοιχείο περιστρέφεται για να
φτάσει στον προορισµό (θέση προορισµού ή ταχύτητα).
Κανονικά το λειτουργικό στοιχείο ορίζει το σήµα εξόδου Active στην κατάσταση TRUE,
λίγο µετά την εµφάνιση ανοδικού σήµατος στην είσοδο Execute.
Εάν η περιστροφή του άξονα του κινητήρα παρεµποδίζεται από την αντιστοίχηση
ακροδεκτών στο µετατροπέα (π.χ. αναστολή ελεγκτή), το λειτουργικό στοιχείο εκτελεί
την ενέργεια, αλλά το σήµα εξόδου Active επανέρχεται στην κατάσταση FALSE. 
Το λειτουργικό στοιχείο ορίζει το σήµα εξόδου Active στην κατάσταση TRUE, εάν:
• η περιστροφή του άξονα του κινητήρα κατά την εκτέλεση ενέργειας του λειτουργικού

στοιχείου µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε την κατάλληλη αντιστοίχηση ακροδεκτών
στο µετατροπέα

• και ο άξονας του κινητήρα εκτελέσει την κίνηση για την επίτευξη της θέσης
προορισµού.

Το λειτουργικό στοιχείο επαναφέρει το σήµα εξόδου Active στην κατάσταση FALSE, εάν
ένα από τα σήµατα εξόδου Done, InVelocity, Error ή CommandAborted οριστεί στην
κατάσταση TRUE.

Σήµα εξόδου 
Busy 
(Απασχοληµένο)

Αυτό το σήµα εξόδου υπάρχει µόνον στα λειτουργικά στοιχεία που απαιτούν για την
εκτέλεση της ενέργειας περισσότερους κύκλους ελέγχου και τα οποία δεν ελέγχουν
καµία κίνηση του άξονα του κινητήρα.
Το λειτουργικό στοιχείο ορίζει το σήµα εξόδου Busy στην κατάσταση TRUE, για όση
ώρα το λειτουργικό στοιχείο εκτελεί την ενέργεια.
Το λειτουργικό στοιχείο επαναφέρει το σήµα εξόδου Busy στην κατάσταση FALSE, εάν
ένα από τα σήµατα εξόδου Done ή Error οριστεί στην κατάσταση TRUE.

Σήµα εξόδου 
Command- 
Aborted (Εντολή-
Ακυρώθηκε)

Αυτό το σήµα εξόδου υπάρχει µόνο στα λειτουργικά στοιχεία που ελέγχουν µία κίνηση
του άξονα του κινητήρα.
Το λειτουργικό στοιχείο ορίζει το σήµα εξόδου CommandAborted στην κατάσταση
TRUE, εάν η εκτέλεσή του
• διακοπεί από ένα άλλο λειτουργικό στοιχείο
• ή από ένα άλλο επίπεδο του ίδιου λειτουργικού στοιχείου,
όπου και τα δύο στοιχεία ελέγχουν τον ίδιο άξονα κινητήρα.
Αυτό σηµαίνει ότι η εντολή του λειτουργικού στοιχείου που έχει διακοπεί, δεν θα
εκτελεστεί στη συνέχεια.
Π
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Εάν το λειτουργικό στοιχείο που έχει διακοπεί ορίσει το σήµα εξόδου CommandAborted
στην κατάσταση TRUE, τότε ορίζει τα σήµατα εξόδου Done, ή InVelocity και Active στην
κατάσταση FALSE. Το λειτουργικό στοιχείο επαναφέρει το σήµα εξόδου Command
Aborted µε ένα πτωτικό σήµα εισόδου Execute στην κατάσταση FALSE.
Τα παρακάτω λειτουργικά στοιχεία µπορούν να διακόψουν τη λειτουργία των στοιχείων
Motion:
• MC_Stop_MDX / MC_AxisStop_MDX / MC_StopSensorless_MDX
• MC_ConnectAxis_MDX (εάν η µονάδα ελέγχου MOVI-PLC® αναγνωρίσει σ' αυτό το

λειτουργικό στοιχείο ένα σφάλµα µετατροπέα, ένα σφάλµα επικοινωνίας ή τη
λειτουργία του µετατροπέα στα 24V)

• MC_Power_MDX µε Enable = FALSE (µόνον σε εντολές Discrete-Motion, οι οποίες
έχουν φτάσει ήδη µία φορά στο παράθυρο θέσης προορισµού, η λειτουργία των
άλλων λειτουργικών στοιχείων διακόπτεται, βλέπε παρακάτω)

• Τα λειτουργικά στοιχεία Discrete-Motion µπορούν να διακόψουν µόνο τη λειτουργία
των λειτουργικών στοιχείων Discrete-Motion.

• Τα λειτουργικά στοιχεία Continuous-Motion µπορούν να διακόψουν µόνο τη
λειτουργία των λειτουργικών στοιχείων Continuous-Motion.

Κατά τη διακοπή, το λειτουργικό στοιχείο επαναφέρει το σήµα εξόδου Done στην
κατάσταση FALSE, ακόµα και όταν ο προορισµός του λειτουργικού στοιχείου έχει ήδη
επιτευχθεί και δεν έχει κλείσει το προεπιλεγµένο παράθυρο θέσης ή ταχύτητας του
λειτουργικού στοιχείου που διακόπηκε.

Σήµα εξόδου 
Error (Σφάλµα)

Εάν κατά την εκτέλεση ενέργειας ενός λειτουργικού στοιχείου στη µονάδα ελέγχου
MOVI-PLC® παρουσιαστεί ένα σφάλµα, τότε το λειτουργικό στοιχείο ορίζει το σήµα
εξόδου Error στην κατάσταση TRUE. Σ' αυτή την περίπτωση, το αντίστοιχο σφάλµα
προβάλλεται στο σήµα εξόδου ErrorID.
Τα σφάλµατα του µετατροπέα δεν οδηγούν στον καθορισµό του σήµατος εξόδου Error,
αλλά αναγνωρίζονται από το λειτουργικό στοιχείο MC_ConnectAxis_MDX και οδηγούν
στη διακοπή του λειτουργικού στοιχείου Motion.

Συµπεριφορά 
στις καταστάσεις 
Controller Inhibit 
(Αναστολή 
ελεγκτή), 
No Enable (Χωρίς 
ενεργοποίηση) ή 
Safe Stop 
(Ασφαλής 
διακοπή)

Εάν υπάρξει µία ή περισσότερες από τις παρακάτω προϋποθέσεις, το λειτουργικό
στοιχείο διακόπτει την ενεργή εντολή κίνησης (Discrete-Motion, Continuous-Motion,
Homing) του άξονα του κινητήρα:
• Αναστολή ελεγκτή
• Χωρίς ενεργοποίηση
• Ασφαλής διακοπή
Το λειτουργικό στοιχείο ωστόσο δεν διακόπτει την εντολή κίνησης.
Σε περίπτωση διακοπής της ενεργής εντολής κίνησης, το λειτουργικό στοιχείο
επαναφέρει το σήµα εξόδου Active στην κατάσταση FALSE. Ωστόσο δεν ορίζει το σήµα
εξόδου CommandAborted στην κατάσταση TRUE.
Εάν δεν εξασφαλίζονται οι προαναφερόµενες προϋποθέσεις, τότε το λειτουργικό
στοιχείο συνεχίζει την εντολή κίνησης που είχε διακοπεί προηγουµένως.
Η διακοπή της ενέργειας από ένα λειτουργικό στοιχείο Motion δεν οδηγεί σε σφάλµα.
Εάν θέλετε να διακόψετε την ενέργεια ενός λειτουργικού στοιχείου Motion, χωρίς να
προσαρτήσετε κάποιο άλλο λειτουργικό στοιχείο, θα πρέπει να εκτελεστεί η εντολή ενός
λειτουργικού στοιχείου MC_Stop_MDX, MC_AxisStop_MDX ή MC_StopSensorless_
MDX.
Εγχειρίδιο – Βιβλιοθήκη MPLCMotion_MDX
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Εξαίρεση:
Η διαδροµή αναφοράς που εκτελείται από το λειτουργικό στοιχείο MC_Home_MDX
διακόπτεται όταν οριστεί η αναστολή ελεγκτή ή όταν ενεργοποιηθεί η Ασφαλής ∆ιακοπή.
Το λειτουργικό στοιχείο MC_Home_MDX ορίζει το σήµα εξόδου CommandAborted στην
κατάσταση TRUE. 
Εάν ακυρωθεί η ενεργοποίηση, διακόπτεται η διαδροµή αναφοράς. Μετά τη νέα
ενεργοποίηση ο κινητήρας συνεχίζει τη διαδροµή αναφοράς. 
Εάν η κίνηση φρεναρίσµατος που έχει ενεργοποιηθεί από το λειτουργικό στοιχείο
MC_Stop_MDX, MC_AxisStop_MDX ή MC_StopSensorless_MDX διακοπεί από την
εντολή Αναστολή ελεγκτή, Χωρίς Ενεργοποίηση ή Ασφαλής ∆ιακοπή, τότε αυτή η
κίνηση φρεναρίσµατος δεν συνεχίζεται µε την ταχύτητα που υπήρχε πριν τη διακοπή,
εάν δεν υφίσταται η προϋπόθεση διακοπής. Το φρενάρισµα του άξονα του κινητήρα
συνεχίζει και κατά τη διάρκεια της διακοπής.

Συµπεριφορά σε 
λειτουργία 24V

Εάν ενεργοποιηθεί η λειτουργία 24V, τότε το λειτουργικό στοιχείο που ελέγχει εκείνη τη
στιγµή τον άξονα του κινητήρα, διακόπτει την εντολή κίνησης. Το λειτουργικό στοιχείο
ορίζει το σήµα εξόδου CommandAborted στην κατάσταση TRUE.

Αλλαγή 
Discrete-Motion / 
Continuous-
Motion

Ο µετατροπέας MOVIDRIVE® υλοποιεί τα λειτουργικά µπλοκ του τύπου Continuous-
Motion σε έναν από τις εξής τρόπους λειτουργίας:
• Έλεγχος VFC+n
• Έλεγχος CFC
• Έλεγχος SERVO
Ο µετατροπέας MOVIDRIVE® υλοποιεί τα λειτουργικά µπλοκ του τύπου Discrete-
Motion σε έναν από τις εξής τρόπους λειτουργίας:
• Έλεγχος VFC+n + οδήγηση σε θέση IPOS®

• Έλεγχος CFC + οδήγηση σε θέση IPOS®

• Έλεγχος SERVO + οδήγηση σε θέση IPOS®

Ο µετατροπέας MOVIDRIVE® δεν επιτρέπει την εναλλαγή εν κινήσει (δηλ. χωρίς
αναστολή ελεγκτή) σε όλους τους τύπους λειτουργίας. Απαιτείται ωστόσο µία ενιαία
συµπεριφορά για όλους τους τρόπους λειτουργίας. 
Για το λόγο αυτό εξάλλου δεν είναι δυνατή η εναλλαγή όταν περιστρέφεται ο άξονας του
κινητήρα. Σ' αυτή την περίπτωση αποστέλλεται ένα αντίστοιχο µήνυµα σφάλµατος στο
λειτουργικό στοιχείο το οποίο απαιτεί την εναλλαγή λειτουργίας για να εκτελέσει την
εντολή κίνησης.
Π
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∆ιάγραµµα κατάστασης
4.2 ∆ιάγραµµα κατάστασης
Ανάλογα µε τη διαµόρφωση των λειτουργικών στοιχείων της βιβλιοθήκης
MPLCMotion_MDX η µονάδα ελέγχου MOVI-PLC® βρίσκεται κάθε στιγµή σε µία
καθορισµένη κατάσταση. Η τρέχουσα κατάσταση µπορεί ανά πάσα στιγµή να διαβαστεί
στην έξοδο PLCopenState του λειτουργικού στοιχείου MC_ConnectAxis_MDX ή στις
εξόδους του λειτουργικού στοιχείου MC_ReadStatus_MDX. Τ διάγραµµα που
ακολουθεί, παρουσιάζει ποια λειτουργικά στοιχεία µπορούν να εκτελεστούν στις
διάφορες καταστάσεις, αλλά και τις µεταβάσεις των καταστάσεων που µπορεί να έχουν
ως αποτέλεσµα.

1) MC_ConnectAxis_MDX.Done = FALSE σε σφάλµα επικοινωνίας µεταξύ της µονάδας
ελέγχου MOVI-PLC® και του µετατροπέα.
2) Το MC_ConnectAxis_MDX θα πρέπει να ανακτάται σε κάθε κύκλο ελέγχου και
εποµένως σε κάθε κατάσταση.
3) Το MC_Reset_MDX µπορεί να ανακτηθεί σε κάθε κατάσταση, ωστόσο µπορεί να έχει
επίδραση µόνον στην κατάσταση ERRORSTOP.
4) Απαραίτητη προϋπόθεση: MC_AxisStop_MDX.Execute / MC_Stop_MDX.Execute /
MC_StopSensorless_MDX.Execute = FALSE
5) Απαραίτητη προϋπόθεση: MC_StopSensorless_MDX.Execute = FALSE

20095AEL

MC_MoveAbsolute_MDX
MC_MoveAbsoluteModulo_MDX
MC_MoveRelative_MDX

MC_MoveAbsolute_MDX
MC_MoveAbsoluteModulo_MDX
MC_MoveRelative_MDX

MC_AxisStop_MDX
MC_Stop_MDX

MC_AxisStop_MDX
MC_Stop_MDX
MC_StopSensorless_MDX

MC_AxisStop/
Stop/
StopSensorless
_MDX

MC_MoveVelocitySensorless_MDX

MC_MoveVelocity_MDX
MC_MoveVelocitySensorless_MDX

MC_MoveVelocity_MDX
MC_MoveVelocitySensorless_MDX

5)

4)

1)

2)

3)

MC_Stop_MDX

MC_AxisStop_MDX
MC_Stop_MDX

MC_Home_MDX

MC_Reset
_MDX

MC_ConnectAxis
_MDX.Done

MC_ConnectAxis
_MDX.
Done = FALSE

Όλες οι καταστάσεις

Drive Error

Drive
Error

Drive
Error

Drive
Error

Drive
Error

Done

Done

DISCRETE_
MOTION

HOMING STANDSTILL NOT_CONNECTED

ERRORSTOP

STOPPING

CONTINUOUS_
MOTION
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4.3 Κατάλογος MDX_Main
Ο κατάλογος MDX_Main περιλαµβάνει λειτουργικά στοιχεία για τη διαχείριση της
επικοινωνίας µεταξύ της µονάδας ελέγχου MOVI-PLC® και των µετατροπέων
MOVIDRIVE® MDX60B/61B. Επιπλέον, αυτός ο κατάλογος περιλαµβάνει τα
λειτουργικά στοιχεία για τη διαχείριση των µετατροπέων κίνησης (π.χ. ενεργοποίηση,
επαναφορά).

4.3.1 Λειτουργικό στοιχείο MC_ConnectAxis_MDX

Περιγραφή Το λειτουργικό στοιχείο MC_ConnectAxis_MDX δηµιουργεί τη σύνδεση µε τον άξονα
του κινητήρα που πρόκειται να ελεγχθεί. Το λειτουργικό στοιχείο ανακτάται κυκλικά στο
πρόγραµµα και προβάλλει στην επιλεγµένη θέση την απεικόνιση της διεργασίας των
αξόνων του κινητήρα.

Εφαρµογή Το λειτουργικό στοιχείο MC_ConnectAxis_MDX µπορεί να εφαρµοστεί σε όλους τους
άξονες του κινητήρα.
Για να µη διακοπεί η επικοινωνία µεταξύ της µονάδας ελέγχου MOVI-PLC® και των
µετατροπέων MOVIDRIVE® MDX60B/61B, θα πρέπει για κάθε άξονα του κινητήρα να
ανακτηθεί κυκλικά ένα αποκλειστικό επίπεδο. 

Ρυθµίσεις Με το λειτουργικό στοιχείο MC_ConnectAxis_MDX πραγµατοποιείται η ρύθµιση της
διεπαφής της µονάδας ελέγχου MOVI-PLC® (δίαυλος συστήµατος CAN 1/2) και της
διεύθυνσης του διαύλου συστήµατος, στην οποία συνδέεται ο µετατροπέας που θα
ελέγχεται από αυτό το λειτουργικό στοιχείο.

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

Επισήµανση:
Η απεικόνιση της εισόδου και της εξόδου διεργασίας δε δηµιουργείται στην αρχή και το
τέλος του κύκλου ελέγχου.
Άντ' αυτού η απεικόνιση της διεργασίας για τις εισόδους και εξόδους σχηµατίζεται κατά
την ανάκτηση του λειτουργικού στοιχείου MC_ConnectAxis_MDX.

Επισήµανση:
Εάν το λειτουργικό στοιχείο MC_ConnectAxis_MDX δεν ανακτηθεί σε έναν κύκλο του
προγράµµατος ελέγχου, τότε ο µετατροπέας αναγγέλλει το σφάλµα επικοινωνίας F46
και µεταβαίνει στην κατάσταση "Χωρίς ενεργοποίηση".
Π
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Προϋποθέσεις Για να είναι δυνατή η επικοινωνία µεταξύ της µονάδας ελέγχου MOVI-PLC® και του
µετατροπέα MOVIDRIVE® MDX60B/61B µέσω αυτού του λειτουργικού στοιχείου
MC_ConnectAxis_MDX, θα πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
• Η διεύθυνση διαύλου συστήµατος που ρυθµίζεται στο λειτουργικό στοιχείο

MC_ConnectAxis_MDX θα πρέπει να συµφωνεί µε τη διεύθυνση που έχει ρυθµιστεί
στις παραµέτρους του µετατροπέα:
– P881 για το SBUS 1, βύσµα X12 
– P891 για το SBUS 2, DFC11B

• Ο ρυθµός Baud που έχει ρυθµιστεί στη διαµόρφωση της µονάδας ελέγχου θα πρέπει
να συµφωνεί µε το ρυθµό Baud που έχει ρυθµιστεί στις παραµέτρους του
µετατροπέα.
– P884  για το SBUS 1, βύσµα X12 
– P894  για το SBUS 2, DFC11B

Ο βοηθός έναρξης λειτουργίας θα σας βοηθήσει στη ρύθµιση αυτών των παραµέτρων.

Τιµές επιστροφής Το λειτουργικό στοιχείο MC_ConnectAxis_MDX παρέχει στο χρήστη τις παρακάτω
πληροφορίες (για περισσότερες λεπτοµέρειες δείτε τον πίνακα "Έξοδοι"):
• Αναφορά άξονα κινητήρα (λογική διεύθυνση του άξονα του κινητήρα). Με αυτή τη

διεύθυνση αποκτούν πρόσβαση στον άξονα του κινητήρα και άλλα λειτουργικά
στοιχεία.

• Πληροφορίες αποκατάστασης (Debug)
– Κατάσταση του διαύλου συστήµατος
– Επιβάρυνση του καναλιού παραµέτρων
– κλπ.

• Τρέχουσα κατάσταση (Æ Κεφ. 4.2, σελίδα 19)
• ∆εδοµένα µετατροπέα

– Κατάσταση µετατροπέα
– Πραγµατική θέση του άξονα κινητήρα
– Πραγµατική ταχύτητα του άξονα κινητήρα
– κλπ.

∆ιακοπή Εάν παρουσιαστεί ένα σφάλµα µετατροπέα, ένα σφάλµα επικοινωνίας ή εάν
ενεργοποιηθεί η λειτουργία 24V, τότε το λειτουργικό στοιχείο Motion που ελέγχει εκείνη
τη στιγµή τον άξονα του κινητήρα, διακόπτει την εντολή κίνησης.
Το λειτουργικό στοιχείο Motion επαναφέρει τα σήµατα εξόδου Active, Done, ή InVelocity
στην κατάσταση FALSE. Όσο το σήµα εισόδου Execute βρίσκεται στην κατάσταση
TRUE, το λειτουργικό στοιχείο Motion ορίζει το σήµα CommandAborted στην
κατάσταση TRUE.

Επιρροή Οι παρακάτω παράµετροι του µετατροπέα MOVIDRIVE® τροποποιούνται για µία και
µοναδική φορά, όταν η µονάδα ελέγχου MOVI-PLC® συνδεθεί για πρώτη φορά µέσω
του λειτουργικού στοιχείου MC_ConnectAxis_MDX µε το µετατροπέα MOVIDRIVE®:

Μετά τη λήψη αυτών των παραµέτρων η µονάδα ελέγχου MOVI-PLC® φορτώνει µία
φορά ένα πρόγραµµα IPOS® που απαιτείται για την επικοινωνία.

Παράµετρος Σηµασία Εγγεγραµµένη τιµή

P630 ... P637 ∆υαδικές έξοδοι της πρόσθετης δυνατότητας 
DIO11B ή DIP11B

Σήµα εξόδου IPOS®

P885 Sync ID 128

P888 Συγχρονισµός 5ms ΟN

P876 ∆εδοµένα PΟ Position High (Υψηλή θέση) ή 
Position Low (Χαµηλή θέση)
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Οι παρακάτω παράµετροι του µετατροπέα MOVIDRIVE® µεταβάλλονται µετά από κάθε
ενεργοποίηση της τάσης δικτύου ή της επαναφοράς της µονάδας ελέγχου MOVI-PLC®

κατά τη διαδικασία αρχικοποίησης του λειτουργικού στοιχείου MC_ConnectAxis_MDX
(πρώτη ανάκτηση µε Enable = TRUE ):

Είσοδοι Το λειτουργικό στοιχείο MC_ConnectAxis_MDX διαθέτει τις εξής εισόδους:

Παράµετρος Σηµασία

P941 Πηγή πραγµατικής θέσης ανάλογα µε το προφίλ δεδοµένων

P938 ... P939 Βήµατα ερµηνείας εργασιών βελτιστοποιηµένη διαδικασία

Είσοδος Τύπος Σηµασία

Enable BOOL Αυτή η είσοδος χρησιµεύει στην ενεργοποίηση του λειτουργικού 
στοιχείου. Η συµπεριφορά της παρεκκλίνει από τη γενικότερη 
συµπεριφορά της εισόδου Enable που περιγράφεται στο κεφάλαιο 4.1 
(από τη σελίδα 15).
• TRUE: Στην πρώτη ανάκτηση του λειτουργικού στοιχείου µε 

Enable = TRUE ενεργοποιείται το λειτουργικό στοιχείο και 
αποδίδονται τα σήµατα εισόδου. Σε όλους τους άλλους κύκλους 
της µονάδας ελέγχου MOVI-PLC® θα πρέπει το λειτουργικό 
στοιχείο να ανακτηθεί πάλι, ώστε στην κατάσταση λειτουργίας 
OperationMode NORMAL (ρύθµιση στη διαµόρφωση ελέγχου) 
να αποφευχθούν τα σφάλµατα επικοινωνίας µεταξύ της µονάδας 
ελέγχου MOVI-PLC® και του µετατροπέα MOVIDRIVE®. Ωστόσο, 
στους επόµενους κύκλους δεν εφαρµόζονται οι αλλαγές των 
σηµάτων εισόδου, ανεξάρτητα από την κατάσταση της εισόδου 
Enable.  
Μία νέα ενεργοποίηση του λειτουργικού στοιχείου µε τη χρήση 
των τροποποιηµένων σηµάτων εισόδου είναι εφικτή µόνο µετά την 
επαναφορά (Reset) της µονάδας ελέγχου MOVI-PLC®.

• FALSE: Όσο η είσοδος Enable βρίσκεται στην κατάσταση FALSE, 
δεν εκτελείται η εντολή του λειτουργικού στοιχείου µετά την 
ενεργοποίηση ή την επαναφορά της µονάδας ελέγχου MOVI-
PLC®. Ωστόσο, εάν η είσοδος Enable είχε οριστεί ήδη µία φορά 
στην κατάσταση TRUE, τότε η είσοδος Enable δε διαθέτει πλέον 
καµία λειτουργία.

Node CAN_NODE Αυτή η είσοδος χρησιµεύει στη ρύθµιση του κόµβου του διαύλου CAN, 
στον οποίο έχει συνδεθεί ο µετατροπέας.
•  SBUS_NODE_1: CAN 1 (βύσµα X33 στο DHP11B)
•  SBUS_NODE_2: CAN 2 (βύσµα X32 στο DHP11B)

SBUS_Address UINT Αυτή η είσοδος χρησιµεύει στην απόδοση της διεύθυνσης διαύλου 
συστήµατος για τον συνδεδεµένο µετατροπέα.

Επισήµανση:
• Για την εφαρµογή των σηµάτων εισόδου Node ή SBUS_Address θα πρέπει να

πραγµατοποιήσετε στη µονάδα ελέγχου MOVI-PLC® ένα "Reset" (Επαναφορά)
([PLC-Editor], στο πεδίο µενού [Online] / [Reset]).
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Έξοδοι Το λειτουργικό στοιχείο MC_ConnectAxis_MDX διαθέτει τις εξής εξόδους:

Έξοδος Τύπος Σηµασία

Done BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν έχει ολοκληρωθεί η αρχικοποίηση του 
λειτουργικού στοιχείου.
• TRUE: Το λειτουργικό στοιχείο MC_ConnectAxis_MDX έχει 

ολοκληρώσει την αρχικοποίηση και έχει αποκαταστήσει τη 
σύνδεση επικοινωνίας µε το µετατροπέα.

• FALSE: Η αρχικοποίηση δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµα.

Error BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν έχει παρουσιαστεί κάποιο σφάλµα.
• TRUE: Κατά τη διάρκεια αυτής της ενέργειας του λειτουργικού 

στοιχείου παρουσιάστηκε ένα σφάλµα.
• FALSE: ∆εν παρουσιάστηκε κάποιο σφάλµα.

ErrorID DWORD Αυτή η έξοδος δείχνει τον κωδικό του σφάλµατος που παρουσιάστηκε 
(Æ σελίδα 68).

Axis AXIS_REF Αυτή η έξοδος δείχνει την αναφορά αξόνων.
Το σήµα εξόδου θα πρέπει να αποδοθεί σε όλα τα λειτουργικά στοιχεία 
που παρουσιάζουν ένα φυσικό συσχετισµό µε τον άξονα του κινητήρα.

DebugInfo MC_DEBUG
INFO_MDX

Αυτή η έξοδος χρησιµεύει στον εντοπισµό ενδεχόµενων σφαλµάτων 
στην κατάσταση λειτουργίας Debug (ρύθµιση στη διαµόρφωση 
ελέγχου για τις παραµέτρους στοιχείων του µετατροπέα).
• ParameterChannelIdleTime: Αυτή η τιµή δείχνει τη διαθεσιµότητα 

του καναλιού παραµέτρων σε %. Για κάθε άξονα του κινητήρα 
γίνεται επεξεργασία ενός το πολύ τηλεγραφήµατος παραµέτρων σε 
κάθε κύκλο ελέγχου.
0%  Æ Ένα τηλεγράφηµα παραµέτρων σε κάθε κύκλο MOVI-PLC®

100% Æ Κανένα τηλεγράφηµα παραµέτρων
• PDOxxTransmitCount: Αριθµός των PDOxx, τα οποία 

αποστέλλονται από τη µονάδα ελέγχου MOVI-PLC® προς το 
µετατροπέα MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

• PDOxxTransmitTimeStamp: Χρονική σφραγίδα των PDOxx που 
στάλθηκαν από τη µονάδα ελέγχου MOVI-PLC®.

• PDOxxReceiveCount: Αριθµός των PDOxx, τα οποία 
αποστέλλονται από το µετατροπέα MOVIDRIVE® MDX60B/61B 
προς τη µονάδα ελέγχου MOVI-PLC®. 

• PDOxxReceiveTimeStamp: Χρονική σφραγίδα των PDOxx που 
λήφθηκαν από τη µονάδα ελέγχου MOVI-PLC®.

• NumberOfReceiveErrors: Αριθµός σφαλµάτων κατά τη λήψη των 
δεδοµένων.

• NumberOfTransmitErrors: Αριθµός σφαλµάτων κατά την αποστολή 
των δεδοµένων.

PLCopenState MC_
PLCOPEN
STATE

Αυτή η έξοδος δείχνει πληροφορίες για την κατάσταση λειτουργίας του 
άξονα του κινητήρα (Æ Κεφ. 4.2, σελίδα 19).
• NotConnected: ∆εν υπάρχει επικοινωνία µεταξύ της µονάδας 

ελέγχου MOVI-PLC® και του µετατροπέα.
• Standstill: Το παράθυρο θέσης προορισµού µίας εντολής Discrete-

Motion επιτεύχθηκε ή η εντολή του λειτουργικού στοιχείου 
MC_AxisStop_MDX, MC_Stop_MDX ή MC_StopSensorless_MDX 
έχει τερµατιστεί.

• Errorstop: Ο µετατροπέας βρίσκεται σε κατάσταση σφάλµατος. 
Ο άξονας του κινητήρα φρενάρισε µε τη βοήθεια της ράµπας 
διακοπής ανάγκης. Με την ενεργοποίηση της επαναφοράς (Reset) 
εγκαταλείπετε µία κατάσταση σφάλµατος.

• Stopping: Ο άξονας του κινητήρα φρενάρει λόγω:
– εντολής του λειτουργικού στοιχείου MC_AxisStop_MDX, 

MC_Stop_MDX ή MC_StopSensorless_MDX
ή

– διακοπής του τελευταίου ενεργού λειτουργικού στοιχείου 
επειδή αναγνωρίστηκε ένα σφάλµα στο λειτουργικό στοιχείο 
MC_ConnectAxis_MDX. 

Ο άξονας του κινητήρα βρίσκεται στην κατάσταση Stopping, όταν:
– έχει ήδη ολοκληρωθεί µία κίνηση φρεναρίσµατος

και
– η είσοδος Execute του λειτουργικού στοιχείου MC_Stop_MDX, 

MC_AxisStop_MDX ή  MC_StopSensorless_MDX βρίσκεται 
ακόµα σε κατάσταση TRUE.

• ContinuousMotion: Ο τύπος λειτουργίας  Ελεγχόµενες Στροφές 
είναι ενεργός. Η κίνηση ξεκίνησε από το λειτουργικό στοιχείο 
MC_MoveVelocity_MDX ή  MC_MoveVelocitySensorless_MDX.

• Homing: Ο άξονας του κινητήρα εκτελεί µία διαδροµή αναφοράς.
• DiscreteMotion: Ο άξονας του κινητήρα εκτελεί µία εντολή 

οδήγησης σε θέση.
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InverterData MC_
INVERTER
DATA_MDX

Αυτή η έξοδος δείχνει πληροφορίες για την κατάσταση λειτουργίας του 
άξονα του κινητήρα.
• Error: Παρουσιάστηκε ένα σφάλµα στο µετατροπέα.
• Referenced: Η αναφορά του µετατροπέα ολοκληρώθηκε.
• InverterStatus: Η κατάσταση του µετατροπέα αντιστοιχεί στην 

ένδειξη στοιχείων στο µετατροπέα.
• FaultStatus: Αριθµός σφάλµατος του µετατροπέα σε περίπτωση 

σφάλµατος
• ActualPosition: Τρέχουσα πραγµατική θέση αξόνων κινητήρα του 

µετατροπέα. Ο κωδικοποιητής που χρησιµοποιείται, ρυθµίζεται στη 
διαµόρφωση ελέγχου. 
(Μονάδα: βήµατα)

• ActualModuloPosition: Τρέχουσα πραγµατική θέση στοιχείων του 
µετατροπέα. Ο κωδικοποιητής που χρησιµοποιείται, ρυθµίζεται στη 
διαµόρφωση ελέγχου.
(Μονάδα: βήµατα)

• SetpointSpeed: Ονοµαστικές στροφές άξονα κινητήρα του 
µετατροπέα
(Μονάδα: σ.α.λ.)

• ActualSpeed: Πραγµατικές στροφές άξονα κινητήρα του 
µετατροπέα
(Μονάδα: σ.α.λ.)

• ActualCurrent: Τρέχον ρεύµα επίδρασης του µετατροπέα
(Μονάδα: % IN)

• SoftwareLimitSwitchCW: Τερµατικός διακόπτης λογισµικού CW 
(για δεξιόστροφη περιστροφή)

• SoftwareLimitSwitchCCW: Τερµατικός διακόπτης λογισµικού CCW 
(για αριστερόστροφη περιστροφή)

Έξοδος Τύπος Σηµασία
Π
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Μετάδοση των 
πραγµατικών 
τιµών του 
MOVIDRIVE® στη 
µονάδα ελέγχου 
MOVI-PLC®

Μεταξύ της µονάδας ελέγχου MOVI-PLC® και του µετατροπέα MOVIDRIVE®

MDX60B/61B µεταδίδονται από το δίαυλο CAN διάφορα κυκλικά και µη κυκλικά
αντικείµενα δεδοµένων διεργασίας. 
Κάθε συνδεδεµένος µετατροπέας MOVIDRIVE® MDX60B/61B αποστέλλει τις
πραγµατικές του τιµές στη µονάδα ελέγχου MOVI-PLC®. 
Ο τύπος των µεταδιδόµενων πραγµατικών τιµών και ο χρόνος κύκλου, στον οποίο θα
µεταδίδονται οι πραγµατικές τιµές, εξαρτώνται από το προφίλ δεδοµένων και τον
κωδικοποιητή που θα χρησιµοποιηθεί, και ρυθµίζονται στη διαµόρφωση ελέγχου στις
παραµέτρους στοιχείων του µετατροπέα. 
Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει µία συνοπτική περιγραφή των µεταδιδόµενων
πραγµατικών τιµών MOVIDRIVE® και των χρόνων κύκλου, στον οποίο οι πραγµατικές
τιµές µεταδίδονται στη µονάδα ελέγχου MOVI-PLC®.

"Data profile" Æ 1 1 2 3 3

Πραγµατικές τιµές 
MDX

Ç

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

X15, X14 SSI

"Optimized 
Refresh Time"1)

Ç

1) Εκτός από το "Optimized Refresh Time" (βελτιωµένος χρόνος ανανέωσης), µπορείτε να ρυθµίσετε και
διαστήµατα µετάδοσης των 5ms, 10ms, 20ms, 30ms, 40ms, 50ms και 100ms.

Λέξη κατάστασης σε αλλαγή X X X X X

Είσοδοι MDX σε αλλαγή X X X X X

Θέσεις TouchProbe σε αλλαγή X X X X X

Ονοµαστικές στροφές 2ms X – – – –

3ms – X X – –

10ms – – – – –

Πραγµατικές στροφές 2ms X – – X –

3ms – X X – X

10ms – – – – –

Πραγµατική θέση 2ms X – – X –

3ms – X X – X

10ms – – – – –

Στοιχείο
Πραγµατική θέση

2ms – – – – –

3ms – – X – –

10ms – – – – –

Ρεύµα επίδρασης 2ms – – – X –

3ms – – X – X

10ms – – – – –

Αναλογικές είσοδοι 2ms – – – – –

3ms – – – – –

10ms – – X2)

2) Εάν το "Refresh Time" (χρόνος ανανέωσης) οριστεί στα 5ms,οι αναλογικές είσοδοι θα συνεχίσουν τη
µετάδοση σε κύκλους των 10ms.

– –
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4.3.2 Λειτουργικό στοιχείο MC_Power_MDX

Περιγραφή Το λειτουργικό στοιχείο MC_Power_MDX ενεργοποιεί έναν µετατροπέα
• (κατάσταση µετατροπέα A ή 5, ανάλογα µε τον επιλεγµένο τύπο λειτουργίας)
• ή τον απενεργοποιεί (κατάσταση µετατροπέα 1 ή 2, ανάλογα µε το επιλεγµένο

PowerOffMode)

Εφαρµογή Το λειτουργικό στοιχείο MC_Power_MDX µπορεί να εφαρµοστεί µόνον σε άξονες
κινητήρα µε κωδικοποιητή. 

∆ιακοπή Εάν η είσοδος Enable έχει επαναφερθεί στην κατάσταση FALSE, τότε το λειτουργικό
στοιχείο MC_Power_MDX διακόπτει το λειτουργικό στοιχείο Motion, το οποίο ελέγχει
εκείνη τη στιγµή τον άξονα του κινητήρα. Το σήµα εξόδου Active του λειτουργικού
στοιχείου Motion επανέρχεται στην κατάσταση FALSE. 
Όταν το σήµα εισόδου Enable του λειτουργικού στοιχείου MC_Power_MDX οριστεί πάλι
στην κατάσταση TRUE, τότε το λειτουργικό στοιχείο Motion συνεχίζει την προηγούµενη
εντολή κίνησης. 
Εξαίρεση: Εάν η κατάσταση Standstill µίας εντολής Discrete-Motion είχε ήδη
επιτευχθεί, όταν το σήµα εισόδου Enable ορίστηκε στην κατάσταση FALSE, τότε το
λειτουργικό στοιχείο διακόπτει την εντολή Discrete-Motion και ορίζει το σήµα εξόδου
CommandAborted στην κατάσταση TRUE.

20002AXX

MC_Power_MDX

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

PowerOffMode : UINT

Status : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Enable : BOOL

Επισήµανση:
Για ηλεκτροκινητήρες χωρίς κωδικοποιητή δεν απαιτείται η ανάκτηση ενός λειτουργικού
στοιχείου ισχύος.
Π
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Είσοδοι Το λειτουργικό στοιχείο MC_Power_MDX διαθέτει τις εξής εισόδους:

Έξοδοι Το λειτουργικό στοιχείο MC_Power_MDX διαθέτει τις εξής εξόδους:

Είσοδος Τύπος Σηµασία

Enable BOOL Αυτή η είσοδος χρησιµεύει στην ενεργοποίηση και απενεργοποίηση 
του µετατροπέα. Το λειτουργικό στοιχείο εκτελείται µε τις τρέχουσες 
τιµές εισόδου, ακόµα και όταν η είσοδος Enable έχει οριστεί στην 
κατάσταση FALSE.
• TRUE: Εάν η είσοδος Enable έχει οριστεί στην κατάσταση TRUE, 

τότε ο µετατροπέας ενεργοποιείται (κατάσταση µετατροπέα 5 ή A, 
ανάλογα µε τον επιλεγµένο τύπο λειτουργίας). Στην πρώτη 
ενεργοποίηση µε το λειτουργικό στοιχείο MC_Power_MDX ο 
µετατροπέας περνά στην κατάσταση "Position control" 
(έλεγχος θέσης), εάν προηγουµένως δεν εκκινήθηκε µία εντολή 
Continuous-Motion.

• FALSE: Εάν η είσοδος Enable έχει οριστεί στην κατάσταση 
FALSE, τότε ο µετατροπέας απενεργοποιείται (κατάσταση 
µετατροπέα 1 ή 2, ανάλογα µε την είσοδο PowerOffMode).

PowerOffMode UINT Αυτή η είσοδος χρησιµεύει στη ρύθµιση της κατάστασης, στην οποία 
περνά ο µετατροπέας, εάν απενεργοποιηθεί µε το λειτουργικό στοιχείο 
MC_Power_MDX.
• CTRL_INHIBIT: Ο µετατροπέας περνά στην κατάσταση 

αναστολής ελεγκτή. Ο άξονας του κινητήρα φρενάρει κατά την 
απενεργοποίηση (-> InverterStatus 1).

• NO_ENABLE: Ο µετατροπέας αλλάζει στην κατάσταση "Χωρίς 
ενεργοποίηση" (-> InverterStatus 2). Η ενεργοποίηση του φρένου 
στην κατάσταση InverterStatus 2, εξαρτάται από την παράµετρο 
µετατροπέα P730. Στη βασική ρύθµιση η λειτουργία 
φρεναρίσµατος είναι ενεργοποιηµένη, δηλ. το φρένο 
ενεργοποιείται. Στην κατάσταση InverterStatus 1 το φρένο 
ενεργοποιείται σε κάθε περίπτωση.

Με τη βοήθεια αυτής της εισόδου µπορεί να γίνει εναλλαγή µεταξύ 
"Αναστολής Ελεγκτή" και "Χωρίς ενεργοποίηση" ακόµα και όταν ο 
µετατροπέας είναι απενεργοποιηµένος (Enable = FALSE).

Axis AXIS_REF Αυτή η είσοδος καθορίζει σε ποιόν άξονα του κινητήρα θα εκτελούνται 
οι ενέργειες του λειτουργικού στοιχείου.

Έξοδος Τύπος Σηµασία

Κατάσταση BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν ο µετατροπέας είναι ενεργοποιηµένος ή 
απενεργοποιηµένος.
• TRUE: Ο µετατροπέας είναι ενεργοποιηµένος (κατάσταση 

µετατροπέα 5 ή A, ανάλογα µε τον επιλεγµένο τύπο λειτουργίας).
• FALSE: Ο µετατροπέας είναι απενεργοποιηµένος (κατάσταση 

µετατροπέα 1 ή 2, ανάλογα µε την είσοδο PowerOffMode).

Error BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν έχει παρουσιαστεί κάποιο σφάλµα στο 
λειτουργικό στοιχείο.
• TRUE: Κατά τη διάρκεια αυτής της ενέργειας του λειτουργικού 

στοιχείου παρουσιάστηκε ένα σφάλµα.
• FALSE: ∆εν παρουσιάστηκε κάποιο σφάλµα στο λειτουργικό 

στοιχείο.

ErrorID DWORD Αυτή η έξοδος δείχνει τον κωδικό του σφάλµατος που παρουσιάστηκε 
(Æ σελίδα 68).

Axis AXIS_REF Αυτή η έξοδος δείχνει την αναφορά αξόνων.
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4.3.3 Λειτουργικό στοιχείο MC_Reset_MDX

Περιγραφή Το λειτουργικό στοιχείο MC_Reset_MDX χρησιµεύει στην ακύρωση σφαλµάτων του
µετατροπέα MOVIDRIVE® MDX60B/61B.
Τα σφάλµατα που παρουσιάζονται σε ένα λειτουργικό στοιχείο της βιβλιοθήκης
MPLCMotion_MDX, δεν ακυρώνονται από αυτό το λειτουργικό στοιχείο. Αυτά τα
σφάλµατα ακυρώνονται αυτόµατα όταν αποκατασταθεί η αιτία του σφάλµατος.

Εφαρµογή Το λειτουργικό στοιχείο MC_Reset_MDX µπορεί να εφαρµοστεί σε όλους τους άξονες
του κινητήρα.

Είσοδοι Το λειτουργικό στοιχείο MC_Reset_MDX διαθέτει τις εξής εισόδους:

Έξοδοι Το λειτουργικό στοιχείο MC_Reset_MDX διαθέτει τις εξής εξόδους:

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

Είσοδος Τύπος Σηµασία

Execute BOOL Αυτή η είσοδος χρησιµεύει στην ακύρωση των σφαλµάτων του 
µετατροπέα.
Εάν σ' αυτή την είσοδο παρουσιαστεί ένα ανοδικό σήµα, τότε το 
λειτουργικό στοιχείο ακυρώνει το σφάλµα του µετατροπέα. 

Axis AXIS_REF Αυτή η είσοδος καθορίζει σε ποιόν άξονα του κινητήρα θα εκτελούνται 
οι ενέργειες του λειτουργικού στοιχείου.

Έξοδος Τύπος Σηµασία

Done BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν έχει εκτελεστεί η επαναφορά.
• TRUE: Η επαναφορά πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία.
• FALSE: Η επαναφορά δεν πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία.

Busy BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν έχει ακυρωθεί το σφάλµα του µετατροπέα.
• TRUE: Το λειτουργικό στοιχείο ακυρώνει στιγµιαία το σφάλµα του 

µετατροπέα.
• FALSE: Το λειτουργικό στοιχείο δεν ακυρώνει στιγµιαία το σφάλµα 

του µετατροπέα.

Error BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν έχει παρουσιαστεί κάποιο σφάλµα στο 
λειτουργικό στοιχείο.
• TRUE: Κατά τη διάρκεια αυτής της ενέργειας του λειτουργικού 

στοιχείου παρουσιάστηκε ένα σφάλµα.
• FALSE: ∆εν παρουσιάστηκε κάποιο σφάλµα στο λειτουργικό 

στοιχείο.

ErrorID DWORD Αυτή η έξοδος δείχνει τον κωδικό του σφάλµατος που παρουσιάστηκε 
(Æ σελίδα 68).

Axis AXIS_REF Αυτή η έξοδος δείχνει την αναφορά αξόνων.
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4.4 Κατάλογος MDX_SingleAxis
Στον κατάλογο MDX_SingleAxis συνοψίζονται τα λειτουργικά στοιχεία που
επιτρέπουν τις εντολές κίνησης για έναν άξονα κινητήρα µε κωδικοποιητή.

4.4.1 Λειτουργικό στοιχείο MC_MoveVelocity_MDX

Περιγραφή Το λειτουργικό στοιχείο MC_MoveVelocity_MDX ξεκινά µία συνεχή περιστροφική
κίνηση του άξονα του κινητήρα. 
• Οι είσοδοι Velocity, Acceleration και Deceleration καθορίζουν τη δυναµική

συµπεριφορά της περιστροφικής κίνησης.
• Ο µετατροπέας ρυθµίζει την ταχύτητα του άξονα κινητήρα που προκαθορίζεται από

το σήµα εισόδου Velocity µέχρι η εντολή του λειτουργικού στοιχείου MC_Move
Velocity_MDX να διακοπεί ή να ακυρωθεί (Æ Ενότητα "Γενική συµπεριφορά των
λειτουργικών στοιχείων", σελίδα 15).

Εφαρµογή Το λειτουργικό στοιχείο MC_MoveVelocity_MDX µπορεί να εφαρµοστεί µόνον σε
άξονες κινητήρα µε κωδικοποιητή.

Προϋπόθεση Για την εκτέλεση του λειτουργικού στοιχείου MC_MoveVelocity_MDX θα πρέπει ο
άξονας του κινητήρα στο PLCopenState (σήµα εξόδου του λειτουργικού στοιχείου
MC_ConnectAxis_MDX) να βρίσκεται σε κατάσταση Standstill ή ContinuousMotion.

Είσοδοι Το λειτουργικό στοιχείο MC_MoveVelocity_MDX διαθέτει τις εξής εισόδους:

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

Είσοδος Τύπος Σηµασία

Execute BOOL Αυτή η είσοδος εκκινεί την εντολή του λειτουργικού στοιχείου.
Εάν σ' αυτή την είσοδο παρουσιαστεί ένα ανοδικό σήµα, τότε το 
λειτουργικό στοιχείο εκκινεί τον έλεγχο στροφών. 

Velocity DINT Αυτή η είσοδος καθορίζει τις ονοµαστικές στροφές προορισµού για 
την περιστροφική κίνηση του κινητήρα. 
(Μονάδα: σ.α.λ., µέγιστη περιοχή ρύθµισης –6000 ...6000)

Acceleration DINT Αυτή η είσοδος καθορίζει το χρόνο ράµπας για την επιτάχυνση σε 
αριθµό στροφών, αλλαγµένο κατά 3000 σ.α.λ. (αύξηση της κινητικής 
ενέργειας του κινητήρα).
(Μονάδα: ms, µέγιστη περιοχή ρύθµισης: 0 ... 2000000)

Deceleration DINT Αυτή η είσοδος καθορίζει το χρόνο ράµπας για την επιβράδυνση σε 
αριθµό στροφών, αλλαγµένο κατά 3000 σ.α.λ. (µείωση της κινητικής 
ενέργειας του κινητήρα).
(Μονάδα: ms, µέγιστη περιοχή ρύθµισης: 0 ... 2000000). 

Axis AXIS_REF Αυτή η είσοδος καθορίζει σε ποιόν άξονα του κινητήρα θα εκτελούνται 
οι ενέργειες του λειτουργικού στοιχείου.
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Έξοδοι Το λειτουργικό στοιχείο MC_MoveVelocity_MDX διαθέτει τις εξής εξόδους:

Έξοδος Τύπος Σηµασία

InVelocity BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν ο άξονας κινητήρα περιστρέφεται µε τις 
ονοµαστικές στροφές προορισµού.
• TRUE: Ο άξονας κινητήρα περιστρέφεται µε τις στροφές που 

έχουν καθοριστεί από την είσοδο Velocity.
• FALSE: Ο άξονας κινητήρα επιταχύνει ή φρενάρει για να φτάσει 

στις ονοµαστικές στροφές προορισµού.

Active BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν ο άξονας κινητήρα επιταχύνει για να φτάσει 
τις ονοµαστικές στροφές.
• TRUE: Ο άξονας του κινητήρα επιταχύνει ή επιβραδύνει.
• FALSE: Ο άξονας του κινητήρα δεν επιταχύνει ή επιβραδύνει.

Command 
Aborted

BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν έχει διακοπεί η εντολή του λειτουργικού 
στοιχείου.
• TRUE: Η εντολή του λειτουργικού στοιχείου διακόπηκε.
• FALSE: Η εντολή του λειτουργικού στοιχείου δεν διακόπηκε.

Error BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν έχει παρουσιαστεί κάποιο σφάλµα στο 
λειτουργικό στοιχείο.
• TRUE: Παρουσιάστηκε ένα σφάλµα στο λειτουργικό στοιχείο.
• FALSE: ∆εν παρουσιάστηκε κάποιο σφάλµα στο λειτουργικό 

στοιχείο.

ErrorID DWORD Αυτή η έξοδος δείχνει τον κωδικό του σφάλµατος που παρουσιάστηκε 
(Æ σελίδα 68).

Axis AXIS_REF Αυτή η έξοδος δείχνει την αναφορά αξόνων.
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4.4.2 Λειτουργικό στοιχείο MC_MoveAbsolute_MDX

Περιγραφή Το λειτουργικό στοιχείο MC_MoveAbsolute_MDX αρχίζει την κίνηση ενός άξονα του
κινητήρα προς µία απόλυτη θέση άξονα. 
• Οι είσοδοι Velocity, Acceleration και Deceleration καθορίζουν τη δυναµική

συµπεριφορά της περιστροφικής κίνησης.
• Ο άξονας κινητήρα ακινητοποιείται στη θέση προορισµού µε έλεγχο προορισµού.

Εφαρµογή Το λειτουργικό στοιχείο MC_MoveAbsolute_MDX µπορεί να εφαρµοστεί µόνον σε
άξονες κινητήρα µε κωδικοποιητή.

Προϋπόθεση Για την εκτέλεση του λειτουργικού στοιχείου MC_MoveAbsolute_MDX θα πρέπει ο
άξονας του κινητήρα στο PLCopenState (σήµα εξόδου του λειτουργικού στοιχείου
MC_ConnectAxis_MDX) να βρίσκεται σε κατάσταση Standstill ή DiscreteMotion.

Επιρροή Οι παρακάτω παράµετροι του µετατροπέα MOVIDRIVE® MDX60B/61B επηρεάζουν
άµεσα την εκτέλεση του λειτουργικού στοιχείου MC_MoveAbsolute_MDX. 
• Με τις παραµέτρους P916 Ramp type και P933 Jerk time καθορίζετε τις ράµπες

οδήγησης σε θέση µε περιορισµένη αναστολή. Για τη ρύθµιση αυτής της
παραµέτρου χρησιµοποιήστε το λειτουργικό στοιχείο MC_SetJerk_MDX.

• Με την παράµετρο P922 Positioning window ρυθµίζετε το παράθυρο για τη θέση
προορισµού, εντός του οποίου το λειτουργικό στοιχείο ορίζει το σήµα εξόδου Done
στην κατάσταση TRUE "Target position reached". 

Ο βοηθός έναρξης λειτουργίας θα σας βοηθήσει στη ρύθµιση αυτών των παραµέτρων.

20005AXX

MC_MoveAbsolute_MDX

Acceleration : DINT

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Deceleration : DINT

Velocity : DINT

Position : DINT

Done : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)

CommandAborted : BOOL

Active : BOOL

Execute : BOOL
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Είσοδοι Το λειτουργικό στοιχείο MC_MoveAbsolute_MDX διαθέτει τις εξής εισόδους:

Έξοδοι Το λειτουργικό στοιχείο MC_MoveAbsolute_MDX διαθέτει τις εξής εξόδους:

Είσοδος Τύπος Σηµασία

Execute BOOL Αυτή η είσοδος χρησιµεύει στην εκκίνηση της περιστροφής του άξονα 
του κινητήρα.
Εάν σ' αυτή την είσοδο παρουσιαστεί ένα ανοδικό σήµα, τότε το 
λειτουργικό στοιχείο εκκινεί την περιστροφή του άξονα του κινητήρα. 

Position DINT Αυτή η είσοδος καθορίζει τη θέση προορισµού για την περιστροφή του 
άξονα του κινητήρα. 
Τα 4096 βήµατα αντιστοιχούν σε µία περιστροφή του άξονα του 
κινητήρα κατά 360°.
(Μονάδα: βήµατα, µέγιστη περιοχή ρύθµισης: –(231) ... 231 )

Velocity DINT Αυτή η είσοδος καθορίζει τις στροφές του κινητήρα στη φάση 
λειτουργίας µε σταθερές στροφές.
(Μονάδα: σ.α.λ., µέγιστη περιοχή ρύθµισης: 0 ... 6000)

Acceleration DINT Αυτή η είσοδος καθορίζει το χρόνο ράµπας για την επιτάχυνση σε 
αριθµό στροφών, αυξηµένο κατά 3000 σ.α.λ. (αύξηση της κινητικής 
ενέργειας του κινητήρα).
(Μονάδα: ms, µέγιστη περιοχή ρύθµισης: 10 .. 20000)

Deceleration DINT Αυτή η είσοδος καθορίζει το χρόνο ράµπας για την επιβράδυνση σε 
αριθµό στροφών, µειωµένο κατά 3000 σ.α.λ. (µείωση της κινητικής 
ενέργειας του κινητήρα).
(Μονάδα: ms, µέγιστη περιοχή ρύθµισης: 10 .. 20000)

Axis AXIS_REF Αυτή η είσοδος καθορίζει σε ποιόν άξονα του κινητήρα θα εκτελούνται 
οι ενέργειες του λειτουργικού στοιχείου.

Έξοδος Τύπος Σηµασία

Done BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν έχει εκτελεστεί η οδήγηση του άξονα του 
κινητήρα σε θέση.
• TRUE: Ο άξονας του κινητήρα έχει εκτελέσει την περιστροφή. 

Ο άξονας του κινητήρα έχει φτάσει στο παράθυρο της θέσης 
προορισµού.

• FALSE: Ο άξονας του κινητήρα δεν έχει ολοκληρώσει ακόµα την 
περιστροφή. Ο άξονας του κινητήρα δεν έχει φτάσει ακόµα στο 
παράθυρο της θέσης προορισµού.

Active BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν ο άξονας κινητήρα περιστρέφεται για να 
φτάσει στο παράθυρο της θέσης προορισµού.
• TRUE: Ο άξονας του κινητήρα περιστρέφεται.
• FALSE: Ο άξονας του κινητήρα δεν περιστρέφεται.

Command 
Aborted

BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν ένα άλλο λειτουργικό στοιχείο έχει διακόψει 
την εντολή του λειτουργικού στοιχείου.
• TRUE: Ένα άλλο λειτουργικό στοιχείο έχει διακόψει την εντολή του 

λειτουργικού στοιχείου.
• FALSE: Η εντολή του λειτουργικού στοιχείου δεν διακόπηκε.

Error BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν έχει παρουσιαστεί κάποιο σφάλµα στο 
λειτουργικό στοιχείο.
• TRUE: Παρουσιάστηκε ένα σφάλµα στο λειτουργικό στοιχείο.
• FALSE: ∆εν παρουσιάστηκε κάποιο σφάλµα στο λειτουργικό 

στοιχείο.

ErrorID DWORD Αυτή η έξοδος δείχνει τον κωδικό του σφάλµατος που παρουσιάστηκε 
(Æ σελίδα 68).

Axis (Άξονας) AXIS_REF Αυτή η έξοδος δείχνει την αναφορά αξόνων.
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4.4.3 Λειτουργικό στοιχείο MC_MoveAbsoluteModulo_MDX

Περιγραφή Το λειτουργικό στοιχείο MC_MoveAbsoluteModulo_MDX αρχίζει την κίνηση ενός άξονα
του κινητήρα προς µία απόλυτη θέση άξονα. Το λειτουργικό στοιχείο καθορίζει τη θέση
ως θέση στοιχείου. Μία περιστροφή του άξονα του κινητήρα κατά 360° αντιστοιχεί
σε 216. 
• Οι είσοδοι Velocity, Acceleration και Deceleration καθορίζουν τη δυναµική

συµπεριφορά της περιστροφικής κίνησης.
• Η είσοδος Mode καθορίζει τη στρατηγική της εντολής (σύντοµη διαδροµή, δεξιά,

αριστερά).
• Οι είσοδοι Numerator, Denominator και EncoderResolution είναι παράµετροι του

συνδεδεµένου ηλεκτροκινητήρα.
• Ο άξονας κινητήρα ακινητοποιείται στη θέση προορισµού µε έλεγχο προορισµού.
Περισσότερες πληροφορίες για τον καθορισµό και τη διαχείριση θέσης θα βρείτε στο
εγχειρίδιο IPOS®.

Εφαρµογή Το λειτουργικό στοιχείο MC_MoveAbsoluteModulo_MDX µπορεί να εφαρµοστεί µόνον
σε άξονες κινητήρα µε κωδικοποιητή.

Προϋπόθεση Για την εκτέλεση του λειτουργικού στοιχείου MC_MoveAbsoluteModulo_MDX θα πρέπει
ο άξονας του κινητήρα στο PLCopenState (σήµα εξόδου του λειτουργικού στοιχείου
MC_ConnectAxis_MDX) να βρίσκεται σε κατάσταση Standstill ή DiscreteMotion.

Επιρροή Οι παρακάτω παράµετροι του µετατροπέα MOVIDRIVE® MDX60B/61B επηρεάζουν
άµεσα την εκτέλεση του λειτουργικού στοιχείου MC_MoveAbsoluteModulo_MDX. 
• Με τις παραµέτρους P916 Ramp type και P933 Jerk time καθορίζετε τις ράµπες

οδήγησης σε θέση µε περιορισµένη αναστολή. Για τη ρύθµιση αυτής της
παραµέτρου χρησιµοποιήστε το λειτουργικό στοιχείο MC_SetJerk_MDX.

• Με την παράµετρο P922 Positioning window ρυθµίζετε το παράθυρο για τη θέση
προορισµού, εντός του οποίου το λειτουργικό στοιχείο ορίζει το σήµα εξόδου Done
στην κατάσταση TRUE "Target position reached". 

Ο βοηθός έναρξης λειτουργίας θα σας βοηθήσει στη ρύθµιση αυτών των παραµέτρων.

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

Επισήµανση:
Για τον υπολογισµό του ελάχιστου κοινού παρονοµαστή δύο φυσικών αριθµών έχετε
στη διάθεσή σας τη λειτουργία CalcLCD (Calculate Least Common Denominator) της
βιβλιοθήκης MPLCUtlilities.
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Είσοδοι Το λειτουργικό στοιχείο MC_MoveAbsoluteModulo_MDX διαθέτει τις εξής εισόδους:

Είσοδος Τύπος Σηµασία

Execute BOOL Αυτή η είσοδος χρησιµεύει στην εκκίνηση της περιστροφής του άξονα 
του κινητήρα.
Εάν σ' αυτή την είσοδο παρουσιαστεί ένα ανοδικό σήµα, τότε το 
λειτουργικό στοιχείο εκκινεί την περιστροφή του άξονα του κινητήρα. 

Position DINT Αυτή η είσοδος καθορίζει τη θέση προορισµού για την περιστροφή του 
άξονα του κινητήρα. Τα 216 βήµατα αντιστοιχούν σε µία περιστροφή 
του άξονα του κινητήρα κατά 360°. 
(Μονάδα: βήµατα στοιχείου – ο αριθµός ολόκληρων περιστροφών 
δηλώνεται στην άνω λέξη, η γωνία προορισµού µεταξύ 0° και 360° 
στην κάτω λέξη)
(µέγιστη περιοχή ρύθµισης: εξαρτάται από τον αριθµητή, τον 
παρονοµαστή και την ανάλυση του κωδικοποιητή, βλέπε εγχειρίδιο 
IPOS®)

Velocity DINT Αυτή η είσοδος καθορίζει τις στροφές του κινητήρα στη φάση 
λειτουργίας µε σταθερές στροφές.
(Μονάδα: σ.α.λ., µέγιστη περιοχή ρύθµισης: 0 ... 6000)

Acceleration DINT Αυτή η είσοδος καθορίζει το χρόνο ράµπας για την επιτάχυνση σε 
αριθµό στροφών, αυξηµένο κατά 3000 σ.α.λ. (αύξηση της κινητικής 
ενέργειας του κινητήρα).
(Μονάδα: ms, µέγιστη περιοχή ρύθµισης: 10 .. 20000)

Deceleration DINT Αυτή η είσοδος καθορίζει το χρόνο ράµπας για την επιβράδυνση σε 
αριθµό στροφών, µειωµένο κατά 3000 σ.α.λ. (µείωση της κινητικής 
ενέργειας του κινητήρα).
(Μονάδα: ms, µέγιστη περιοχή ρύθµισης: 10 .. 20000)

Mode MC_ 
MODULO_ 
MODE_MDX

Αυτή η είσοδος καθορίζει τη στρατηγική της διαδροµής.
• SHORT: σύντοµη διαδροµή
• CW: ∆εξιόστροφη περιστροφή
• CCW: Αριστερόστροφη περιστροφή

Numerator DINT Προσοµοίωση του κωδικοποιητή µε την εισαγωγή του αριθµού 
δοντιών
(Μονάδα: αριθµός δοντιών, µέγιστη περιοχή ρύθµισης: 1 ... 231). 

Denominator DINT Προσοµοίωση του κωδικοποιητή µε την εισαγωγή του αριθµού 
δοντιών
(Μονάδα: αριθµός δοντιών, µέγιστη περιοχή ρύθµισης: 1 ... 231). 

Encoder 
Resolution

DINT Αυτή η είσοδος καθορίζει την ανάλυση του συνδεδεµένου συστήµατος 
κωδικοποιητή.
(Μονάδα: βήµατα, µέγιστη περιοχή ρύθµισης: 1 ... 20000). 

Axis AXIS_REF Αυτή η είσοδος καθορίζει σε ποιόν άξονα του κινητήρα θα εκτελούνται 
οι ενέργειες του λειτουργικού στοιχείου.
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Έξοδοι Το λειτουργικό στοιχείο MC_MoveAbsoluteModulo_MDX διαθέτει τις εξής εξόδους:

Έξοδος Τύπος Σηµασία

Done BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν έχει εκτελεστεί η οδήγηση του άξονα του 
κινητήρα σε θέση.
• TRUE: Ο άξονας του κινητήρα έχει εκτελέσει την περιστροφή. 

Ο άξονας του κινητήρα έχει φτάσει στο παράθυρο της θέσης 
προορισµού.

• FALSE: Ο άξονας του κινητήρα δεν έχει ολοκληρώσει ακόµα την 
περιστροφή. Ο άξονας του κινητήρα δεν έχει φτάσει ακόµα στο 
παράθυρο της θέσης προορισµού.

Active BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν ο άξονας κινητήρα περιστρέφεται για να 
φτάσει στο παράθυρο της θέσης προορισµού.
• TRUE: Ο άξονας του κινητήρα περιστρέφεται.
• FALSE: Ο άξονας του κινητήρα δεν περιστρέφεται.

Command 
Aborted

BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν ένα άλλο λειτουργικό στοιχείο έχει διακόψει 
την εντολή του λειτουργικού στοιχείου.
• TRUE: Ένα άλλο λειτουργικό στοιχείο έχει διακόψει την εντολή του 

λειτουργικού στοιχείου.
• FALSE: Η εντολή του λειτουργικού στοιχείου δεν διακόπηκε.

Error BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν έχει παρουσιαστεί κάποιο σφάλµα στο 
λειτουργικό στοιχείο.
• TRUE: Παρουσιάστηκε ένα σφάλµα στο λειτουργικό στοιχείο.
• FALSE: ∆εν παρουσιάστηκε κάποιο σφάλµα στο λειτουργικό 

στοιχείο.

ErrorID DWORD Αυτή η έξοδος δείχνει τον κωδικό του σφάλµατος που παρουσιάστηκε 
(Æ σελίδα 68).
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4.4.4 Λειτουργικό στοιχείο MC_MoveRelative_MDX

Περιγραφή Το λειτουργικό στοιχείο MC_MoveRelative_MDX αρχίζει την κίνηση ενός άξονα του
κινητήρα κατά µία προκαθορισµένη απόσταση.
• Οι είσοδοι Velocity, Acceleration και Deceleration καθορίζουν τη δυναµική

συµπεριφορά της περιστροφικής κίνησης.
• Ο άξονας κινητήρα ακινητοποιείται στη θέση προορισµού µε έλεγχο προορισµού.

Εφαρµογή Το λειτουργικό στοιχείο MC_MoveRelative_MDX µπορεί να εφαρµοστεί µόνον σε
άξονες κινητήρα µε κωδικοποιητή.

Προϋπόθεση Για την εκτέλεση του λειτουργικού στοιχείου MC_MoveRelative_MDX θα πρέπει ο
άξονας του κινητήρα στο PLCopenState (σήµα εξόδου του λειτουργικού στοιχείου
MC_ConnectAxis_MDX) να βρίσκεται σε κατάσταση Standstill ή DiscreteMotion.

Επιρροή Οι παρακάτω παράµετροι του µετατροπέα MOVIDRIVE® MDX60B/61B επηρεάζουν
άµεσα την εκτέλεση του λειτουργικού στοιχείου MC_MoveRelative_MDX. 
• Με τις παραµέτρους P916 Ramp type και P933 Jerk time καθορίζετε τις ράµπες

οδήγησης σε θέση µε περιορισµένη αναστολή. Για τη ρύθµιση αυτής της
παραµέτρου χρησιµοποιήστε το λειτουργικό στοιχείο MC_SetJerk_MDX.

• Με την παράµετρο P922 Positioning window ρυθµίζετε το παράθυρο για τη θέση
προορισµού, εντός του οποίου το λειτουργικό στοιχείο ορίζει το σήµα εξόδου Done
στην κατάσταση TRUE "Target position reached". 

Ο βοηθός έναρξης λειτουργίας θα σας βοηθήσει στη ρύθµιση αυτών των παραµέτρων.

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
Π
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Είσοδοι Το λειτουργικό στοιχείο MC_MoveRelative_MDX διαθέτει τις εξής εισόδους:

Έξοδοι Το λειτουργικό στοιχείο MC_MoveRelative_MDX διαθέτει τις εξής εξόδους:

Είσοδος Τύπος Σηµασία

Execute BOOL Αυτή η είσοδος χρησιµεύει στην εκκίνηση της περιστροφής του άξονα 
του κινητήρα.
Εάν σ' αυτή την είσοδο παρουσιαστεί ένα ανοδικό σήµα, τότε το 
λειτουργικό στοιχείο εκκινεί την περιστροφή του άξονα του κινητήρα. 

Distance DINT Αυτή η είσοδος καθορίζει τη θέση προορισµού της περιστροφής του 
άξονα κινητήρα ως σχετική θέση ως προς την τρέχουσα θέση του 
άξονα κινητήρα κατά την εκκίνηση του λειτουργικού στοιχείου. 
Τα 4096 βήµατα αντιστοιχούν σε µία περιστροφή του άξονα του 
κινητήρα κατά 360°.
(Μονάδα: βήµατα, µέγιστη περιοχή ρύθµισης: –(231) ... 231 )

Velocity DINT Αυτή η είσοδος καθορίζει τις στροφές του κινητήρα στη φάση 
λειτουργίας µε σταθερή ταχύτητα.
(Μονάδα: σ.α.λ., µέγιστη περιοχή ρύθµισης: 0... 6000). 

Acceleration DINT Αυτή η είσοδος καθορίζει το χρόνο ράµπας για την επιτάχυνση σε 
αριθµό στροφών, αυξηµένο κατά 3000 σ.α.λ. (αύξηση της κινητικής 
ενέργειας του κινητήρα).
(Μονάδα: ms, µέγιστη περιοχή ρύθµισης: 10 ... 20000). 

Deceleration DINT Αυτή η είσοδος καθορίζει το χρόνο ράµπας για την επιβράδυνση σε 
αριθµό στροφών, µειωµένο κατά 3000 σ.α.λ. (µείωση της κινητικής 
ενέργειας του κινητήρα).
(Μονάδα: ms, µέγιστη περιοχή ρύθµισης: 10 ... 20000). 

Axis AXIS_REF Αυτή η είσοδος καθορίζει σε ποιόν άξονα του κινητήρα θα εκτελούνται 
οι ενέργειες του λειτουργικού στοιχείου.

Έξοδος Τύπος Σηµασία

Done BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν έχει εκτελεστεί η οδήγηση του άξονα του 
κινητήρα σε θέση.
• TRUE: Ο άξονας του κινητήρα έχει εκτελέσει την περιστροφή. 

Ο άξονας του κινητήρα έχει φτάσει στο παράθυρο της θέσης 
προορισµού.

• FALSE: Ο άξονας του κινητήρα δεν έχει ολοκληρώσει ακόµα την 
περιστροφή. Ο άξονας του κινητήρα δεν έχει φτάσει ακόµα στο 
παράθυρο της θέσης προορισµού.

Active BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν ο άξονας κινητήρα περιστρέφεται για να 
φτάσει στο παράθυρο της θέσης προορισµού.
• TRUE: Ο άξονας του κινητήρα περιστρέφεται.
• FALSE: Ο άξονας του κινητήρα δεν περιστρέφεται.

Command 
Aborted

BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν ένα άλλο λειτουργικό στοιχείο έχει διακόψει 
την εντολή του λειτουργικού στοιχείου.
• TRUE: Ένα άλλο λειτουργικό στοιχείο έχει διακόψει την εντολή του 

λειτουργικού στοιχείου.
• FALSE: Η εντολή του λειτουργικού στοιχείου δεν διακόπηκε.

Error BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν έχει παρουσιαστεί κάποιο σφάλµα στο 
λειτουργικό στοιχείο.
• TRUE: Παρουσιάστηκε ένα σφάλµα στο λειτουργικό στοιχείο.
• FALSE: ∆εν παρουσιάστηκε κάποιο σφάλµα στο λειτουργικό 

στοιχείο.

ErrorID DWORD Αυτή η έξοδος δείχνει τον κωδικό του σφάλµατος που παρουσιάστηκε 
(Æ σελίδα 68).

Axis AXIS_REF Αυτή η έξοδος δείχνει την αναφορά αξόνων.
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4.4.5 Λειτουργικό στοιχείο MC_Home_MDX

Περιγραφή Το λειτουργικό στοιχείο MC_Home_MDX εκκινεί τη διαδροµή αναφοράς ενός άξονα
κινητήρα.
Μετά τη διαδροµή αναφοράς το λειτουργικό στοιχείο ρυθµίζει τη θέση του άξονα
κινητήρα στην τιµή που καθορίστηκε από την είσοδο RefOffset.

Εφαρµογή Το λειτουργικό στοιχείο MC_Home_MDX µπορεί να εφαρµοστεί µόνον σε άξονες
κινητήρα µε κωδικοποιητή.

Προϋπόθεση Για την εκτέλεση του λειτουργικού στοιχείου MC_Home_MDX θα πρέπει ο άξονας του
κινητήρα στο PLCopenState (σήµα εξόδου του λειτουργικού στοιχείου MC_ConnectAxis_
MDX) να βρίσκεται σε κατάσταση Standstill.

Επιρροή Στη διαµόρφωση ελέγχου επιλέγετε στις παραµέτρους στοιχείων του µετατροπέα, τους
κωδικοποιητές µε τους οποίους θα πραγµατοποιηθεί η διαδροµή αναφοράς. Οι
παράµετροι P900 έως P904 του µετατροπέα MOVIDRIVE® MDX60B/61B καθορίζουν
τον τρόπο εκτέλεσης της διαδροµής αναφοράς. Αυτές οι παράµετροι µπορούν να
τροποποιηθούν µε το λειτουργικό στοιχείο MC_SetHomeParameters_MDX.

Είσοδοι Το λειτουργικό στοιχείο MC_Home_MDX διαθέτει τις εξής εισόδους:

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

Είσοδος Τύπος Σηµασία

Execute BOOL Αυτή η είσοδος χρησιµεύει στην εκκίνηση της διαδροµής αναφοράς.
Εάν σ' αυτή την είσοδο παρουσιαστεί ένα ανοδικό σήµα, τότε το 
λειτουργικό στοιχείο εκκινεί τη διαδροµή αναφοράς. 

RefOffset DINT Αυτή η είσοδος καθορίζει την πραγµατική θέση του άξονα κινητήρα, 
η οποία ρυθµίζεται µετά τη διαδροµή αναφοράς.

Axis AXIS_REF Αυτή η είσοδος καθορίζει σε ποιόν άξονα του κινητήρα θα εκτελούνται 
οι ενέργειες του λειτουργικού στοιχείου.
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Έξοδοι Το λειτουργικό στοιχείο MC_Home_MDX διαθέτει τις εξής εξόδους:

Έξοδος Τύπος Σηµασία

Done BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν έχει ολοκληρωθεί η διαδροµή αναφοράς του 
άξονα του κινητήρα.
• TRUE: Η διαδροµή αναφοράς του άξονα του κινητήρα 

ολοκληρώθηκε. Ο άξονας κινητήρα βρίσκεται στη θέση που έχει 
καθοριστεί στην είσοδο RefOffset.

• FALSE: Η διαδροµή αναφοράς του άξονα του κινητήρα δεν 
ολοκληρώθηκε.

Active BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν έχει εκτελεστεί η διαδροµή αναφοράς του 
άξονα κινητήρα.
• TRUE: Ο άξονας του κινητήρα εκτελεί µία διαδροµή αναφοράς.
• FALSE: Ο άξονας του κινητήρα δεν εκτελεί µία διαδροµή 

αναφοράς.

Command 
Aborted

BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν ένα άλλο λειτουργικό στοιχείο έχει διακόψει 
τη διαδροµή αναφοράς.
• TRUE: Ένα άλλο λειτουργικό στοιχείο έχει διακόψει τη διαδροµή 

αναφοράς.
• FALSE: Η διαδροµή αναφοράς δε διακόπηκε.

Error BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν έχει παρουσιαστεί κάποιο σφάλµα στο 
λειτουργικό στοιχείο.
• TRUE: Παρουσιάστηκε ένα σφάλµα στο λειτουργικό στοιχείο.
• FALSE: ∆εν παρουσιάστηκε κάποιο σφάλµα στο λειτουργικό 

στοιχείο.

ErrorID DWORD Αυτή η έξοδος δείχνει τον κωδικό του σφάλµατος που παρουσιάστηκε 
(Æ σελίδα 68).

Axis AXIS_REF Αυτή η έξοδος δείχνει την αναφορά αξόνων.
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4.4.6 Λειτουργικό στοιχείο MC_AxisStop_MDX

Περιγραφή Το λειτουργικό στοιχείο MC_AxisStop_MDX διακόπτει την τρέχουσα περιστροφική
κίνηση του άξονα του κινητήρα. Ο άξονας κινητήρα φρενάρει µε καθυστέρηση, η οποία
είχε καθοριστεί στην έναρξη της κίνησης περιστροφής (Είσοδος Deceleration ή
αντίστοιχα Παράµετροι διαδροµής αναφοράς).
Χρησιµοποιήστε το λειτουργικό στοιχείο MC_AxisStop_MDX για κοινές διακοπές της
περιστροφής του άξονα κινητήρα.

Εφαρµογή Το λειτουργικό στοιχείο MC_AxisStop_MDX µπορεί να εφαρµοστεί µόνον σε άξονες
κινητήρα µε κωδικοποιητή. ∆εν µπορεί να εφαρµοστεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης
κινήσεων µέσω του λειτουργικού στοιχείου MC_Interpolation_MDX.

∆ιακοπή Η κίνηση φρεναρίσµατος που επενεργείται από το λειτουργικό στοιχείο MC_AxisStop_
MDX διακόπτεται µόνον από:
• το λειτουργικό στοιχείο MC_Stop_MDX (το σήµα εισόδου Execute θα πρέπει να έχει

επανέλθει στην κατάσταση FALSE!)
• ή την κατάσταση "Αναστολή ελεγκτή"
• ή την κατάσταση "Χωρίς ενεργοποίηση"
• ή την κατάσταση "Ασφαλής διακοπή"
Εάν παρουσιαστεί µία από αυτές τις καταστάσεις τότε η κίνηση φρεναρίσµατος του
άξονα του κινητήρα συνεχίζεται µε τη µέγιστη δυνατή επίδραση.

Είσοδοι Το λειτουργικό στοιχείο MC_AxisStop_MDX διαθέτει τις εξής εισόδους:

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

Επισήµανση:
Όσο η είσοδος Execute έχει οριστεί στην κατάσταση TRUE, το PLCopenState του άξονα
του κινητήρα παραµένει σε κατάσταση Stopping. Έτσι δεν µπορεί να δοθεί µία εντολή
για επακόλουθη κίνηση. 
Για να µπορέσετε να αποµακρυνθείτε από το PLCopenState Stopping, θα πρέπει η
είσοδος Execute του λειτουργικού στοιχείου να έχει επανέλθει σε τουλάχιστον µία
ανάκτηση στην κατάσταση FALSE.

Είσοδος Τύπος Σηµασία

Execute BOOL Αυτή η είσοδος χρησιµεύει στην εκκίνηση της διαδικασίας 
φρεναρίσµατος του άξονα του κινητήρα.
Εάν σ' αυτή την είσοδο παρουσιαστεί ένα ανοδικό σήµα, τότε το 
λειτουργικό στοιχείο εκκινεί τη διαδικασία φρεναρίσµατος του άξονα 
του κινητήρα. 

Axis AXIS_REF Αυτή η είσοδος καθορίζει σε ποιόν άξονα του κινητήρα θα εκτελούνται 
οι ενέργειες του λειτουργικού στοιχείου.
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Έξοδοι Το λειτουργικό στοιχείο MC_AxisStop_MDX διαθέτει τις εξής εξόδους:

Έξοδος Τύπος Σηµασία

Done BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 
φρεναρίσµατος του άξονα του κινητήρα.
• TRUE: Η διαδικασία φρεναρίσµατος του άξονα του κινητήρα 

ολοκληρώθηκε. Ο άξονας του κινητήρα έχει ακινητοποιηθεί 
(έλεγχος θέσης).

• FALSE: Η διαδικασία φρεναρίσµατος του άξονα του κινητήρα δεν 
ολοκληρώθηκε.

Active BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν περιστρέφεται ο άξονας του κινητήρα.
• TRUE: Ο άξονας του κινητήρα περιστρέφεται.
• FALSE: Ο άξονας του κινητήρα δεν περιστρέφεται.

Error BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν έχει παρουσιαστεί κάποιο σφάλµα στο 
λειτουργικό στοιχείο.
• TRUE: Παρουσιάστηκε ένα σφάλµα στο λειτουργικό στοιχείο.
• FALSE: ∆εν παρουσιάστηκε κάποιο σφάλµα στο λειτουργικό 

στοιχείο.

ErrorID DWORD Αυτή η έξοδος δείχνει τον κωδικό του σφάλµατος που παρουσιάστηκε 
(Æ σελίδα 68).

Axis AXIS_REF Αυτή η έξοδος δείχνει την αναφορά αξόνων.
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4.4.7 Λειτουργικό στοιχείο MC_Stop_MDX

Περιγραφή Το λειτουργικό στοιχείο MC_Stop_MDX φρενάρει την τρέχουσα περιστροφική κίνηση
του άξονα του κινητήρα µε τη ράµπα που έχει οριστεί στο µετατροπέα.
Χρησιµοποιήστε το λειτουργικό στοιχείο MC_Stop_MDX, για να φρενάρετε τον άξονα
του κινητήρα µε τη µέγιστη δυνατή επιβράδυνση.

Εφαρµογή Το λειτουργικό στοιχείο MC_Stop_MDX µπορεί να εφαρµοστεί µόνον σε άξονες
κινητήρα µε κωδικοποιητή. ∆εν µπορεί να εφαρµοστεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης
κινήσεων µέσω του λειτουργικού στοιχείου MC_Interpolation_MDX.

∆ιακοπή Η εντολή του λειτουργικού στοιχείου MC_Stop_MDX δεν διακόπτεται από την εντολή
ενός άλλου λειτουργικού στοιχείου.

Επιρροή Η κίνηση φρεναρίσµατος εκτελείται µε τη ράµπα ακινητοποίησης που ρυθµίζεται µε την
παράµετρο P136 του µετατροπέα.
Ο βοηθός έναρξης λειτουργίας θα σας βοηθήσει στη ρύθµιση αυτής της παραµέτρου.

Είσοδοι Το λειτουργικό στοιχείο MC_Stop_MDX διαθέτει τις εξής εισόδους:

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

Επισήµανση:
Όσο η είσοδος Execute έχει οριστεί στην κατάσταση TRUE, το PLCopenState του άξονα
του κινητήρα παραµένει σε κατάσταση Stopping. Έτσι δεν µπορεί να δοθεί µία εντολή
για επακόλουθη κίνηση. 
Για να µπορέσετε να αποµακρυνθείτε από το PLCopenState Stopping, θα πρέπει η
είσοδος Execute του λειτουργικού στοιχείου να έχει επανέλθει σε τουλάχιστον µία
ανάκτηση στην κατάσταση FALSE.

Είσοδος Τύπος Σηµασία

Execute BOOL Αυτή η είσοδος χρησιµεύει στην εκκίνηση της διαδικασίας 
φρεναρίσµατος του άξονα του κινητήρα.
Εάν σ' αυτή την είσοδο παρουσιαστεί ένα ανοδικό σήµα, τότε το 
λειτουργικό στοιχείο εκκινεί τη διαδικασία φρεναρίσµατος του άξονα 
του κινητήρα. 

Axis AXIS_REF Αυτή η είσοδος καθορίζει σε ποιόν άξονα του κινητήρα θα εκτελούνται 
οι ενέργειες του λειτουργικού στοιχείου.
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4Περιγραφή των λειτουργικών στοιχείων
Κατάλογος MDX_SingleAxis
Έξοδοι Το λειτουργικό στοιχείο MC_Stop_MDX διαθέτει τις εξής εξόδους:

Έξοδος Τύπος Σηµασία

Done BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 
φρεναρίσµατος του άξονα του κινητήρα.
• TRUE: Η διαδικασία φρεναρίσµατος του άξονα του κινητήρα 

ολοκληρώθηκε. Ο άξονας του κινητήρα έχει ακινητοποιηθεί 
(έλεγχος θέσης).

• FALSE: Η διαδικασία φρεναρίσµατος του άξονα του κινητήρα δεν 
ολοκληρώθηκε.

Active BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν περιστρέφεται ο άξονας του κινητήρα.
• TRUE: Ο άξονας του κινητήρα περιστρέφεται.
• FALSE: Ο άξονας του κινητήρα δεν περιστρέφεται.

Error BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν έχει παρουσιαστεί κάποιο σφάλµα στο 
λειτουργικό στοιχείο.
• TRUE: Παρουσιάστηκε ένα σφάλµα στο λειτουργικό στοιχείο.
• FALSE: ∆εν παρουσιάστηκε κάποιο σφάλµα στο λειτουργικό 

στοιχείο.

ErrorID DWORD Αυτή η έξοδος δείχνει τον κωδικό του σφάλµατος που παρουσιάστηκε 
(Æ σελίδα 68).

Axis AXIS_REF Αυτή η έξοδος δείχνει την αναφορά αξόνων.
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4.5 Κατάλογος MDX_SingleAxisSensorless
Στον κατάλογο MDX_SingleAxisSensorless  συνοψίζονται τα λειτουργικά στοιχεία
που επιτρέπουν τις εντολές κίνησης για έναν άξονα κινητήρα χωρίς κωδικοποιητή.

4.5.1 Λειτουργικό στοιχείο MC_MoveVelocitySensorless_MDX

Περιγραφή Το λειτουργικό στοιχείο MC_MoveVelocitySensorless_MDX ξεκινά µία συνεχή
περιστροφική κίνηση του άξονα του κινητήρα χωρίς κωδικοποιητή. 
• Οι είσοδοι Velocity, Acceleration και Deceleration καθορίζουν τη δυναµική

συµπεριφορά της περιστροφικής κίνησης.
• Ο µετατροπέας ελέγχει την ταχύτητα του άξονα κινητήρα που προκαθορίζεται από

το σήµα εισόδου Velocity µέχρι η εντολή του λειτουργικού στοιχείου MC_Move
VelocitySensorless_MDX να διακοπεί ή να ακυρωθεί (Æ Ενότητα "Γενική
συµπεριφορά των λειτουργικών στοιχείων", σελίδα 15).

Εφαρµογή Το λειτουργικό στοιχείο MC_MoveVelocitySensorless_MDX µπορεί να εφαρµοστεί
µόνον σε άξονες κινητήρα χωρίς κωδικοποιητή.

Προϋπόθεση Για την εκτέλεση του λειτουργικού στοιχείου MC_MoveVelocitySensorless_MDX θα
πρέπει ο άξονας του κινητήρα στο PLCopenState (σήµα εξόδου του λειτουργικού
στοιχείου MC_ConnectAxis_MDX) να βρίσκεται σε κατάσταση Standstill, Continuous
Motion ή Stopping.

∆ιακοπή Ο έλεγχος στροφών που ενεργοποιείται από το λειτουργικό στοιχείο MC_MoveVelocity
Sensorless_MDX διακόπτεται από το λειτουργικό στοιχείο MC_StopSensorless_MDX.

20011AXX

MC_MoveVelocitySensorless_MDX

Acceleration : DINT

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Deceleration : DINT

Velocity : DINT

InVelocity : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)

CommandAborted : BOOL

Active : BOOL

Execute : BOOL

Επισήµανση:
Οι άξονες κινητήρα χωρίς κωδικοποιητή µπορούν να λειτουργήσουν στην κατάσταση µε
ελεγχόµενες στροφές, µόνον µε ταχύτητες πάνω από τις ελάχιστες στροφές
(παράµετρος P301, ωστόσο όχι κάτω από 15 σ.α.λ.). Σε αντίθεση µε τη χρήση του
λειτουργικού στοιχείου MC_MoveVelocity_MDX το λειτουργικό στοιχείο MC_Move
VelocitySensorless εκτελεί µε προκαθορισµένο έναν αριθµό στροφών π.χ. 0 µία
περιστροφή του άξονα κινητήρα µε τις ελάχιστες στροφές.

Επισήµανση:
Ένα ανοδικό σήµα στην είσοδο του λειτουργικού στοιχείου MC_Stop_MDX ή
MC_AxisStop_MDX δεν οδηγεί σε διακοπή µίας εντολής του λειτουργικού στοιχείου
MC_MoveVelocitySensorless_MDX.
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4Περιγραφή των λειτουργικών στοιχείων
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Είσοδοι Το λειτουργικό στοιχείο MC_MoveVelocitySensorless_MDX διαθέτει τις εξής εισόδους:

Έξοδοι Το λειτουργικό στοιχείο MC_MoveVelocitySensorless_MDX διαθέτει τις εξής εξόδους:

Είσοδος Τύπος Σηµασία

Execute BOOL Αυτή η είσοδος εκκινεί την εντολή του λειτουργικού στοιχείου.
Εάν σ' αυτή την είσοδο παρουσιαστεί ένα ανοδικό σήµα, τότε το 
λειτουργικό στοιχείο εκκινεί τον έλεγχο στροφών. 

Velocity DINT Αυτή η είσοδος καθορίζει τις ονοµαστικές στροφές προορισµού για 
την περιστροφή του άξονα του κινητήρα. (Μονάδα: σ.α.λ., µέγιστη 
περιοχή ρύθµισης: –6000 ... 6000) 

Acceleration DINT Αυτή η είσοδος καθορίζει το χρόνο ράµπας για την επιτάχυνση σε 
αριθµό στροφών, αυξηµένο κατά 3000 σ.α.λ. (αύξηση της κινητικής 
ενέργειας του κινητήρα).
(Μονάδα: ms, µέγιστη περιοχή ρύθµισης: 0 ... 2000000) 

Deceleration DINT Αυτή η είσοδος καθορίζει το χρόνο ράµπας για την επιβράδυνση σε 
αριθµό στροφών, µειωµένο κατά 3000 σ.α.λ. (µείωση της κινητικής 
ενέργειας του κινητήρα).
(Μονάδα: ms, µέγιστη περιοχή ρύθµισης: 0 ... 2000000) 

Axis AXIS_REF Αυτή η είσοδος καθορίζει σε ποιόν άξονα του κινητήρα θα εκτελούνται 
οι ενέργειες του λειτουργικού στοιχείου.

Έξοδος Τύπος Σηµασία

InVelocity BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν ο άξονας κινητήρα περιστρέφεται µε τις 
ονοµαστικές στροφές προορισµού.
• TRUE: Ο άξονας κινητήρα περιστρέφεται µε τις στροφές που 

έχουν καθοριστεί από την είσοδο Velocity.
• FALSE: Ο άξονας κινητήρα επιταχύνει για να φτάσει στις 

ονοµαστικές στροφές προορισµού.

Active BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν ο άξονας κινητήρα επιταχύνει για να φτάσει 
τις ονοµαστικές στροφές.
• TRUE: Ο άξονας του κινητήρα επιταχύνει ή επιβραδύνει.
• FALSE: Ο άξονας του κινητήρα δεν επιταχύνει ή επιβραδύνει.

Command 
Aborted

BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν έχει διακοπεί η εντολή του λειτουργικού 
στοιχείου.
• TRUE: Η εντολή του λειτουργικού στοιχείου διακόπηκε.
• FALSE: Η εντολή του λειτουργικού στοιχείου δεν διακόπηκε.

Error BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν έχει παρουσιαστεί κάποιο σφάλµα στο 
λειτουργικό στοιχείο.
• TRUE: Παρουσιάστηκε ένα σφάλµα στο λειτουργικό στοιχείο.
• FALSE: ∆εν παρουσιάστηκε κάποιο σφάλµα στο λειτουργικό 

στοιχείο.

ErrorID DWORD Αυτή η έξοδος δείχνει τον κωδικό του σφάλµατος που παρουσιάστηκε 
(Æ σελίδα 68).

Axis AXIS_REF Αυτή η έξοδος δείχνει την αναφορά αξόνων.
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4.5.2 Λειτουργικό στοιχείο MC_StopSensorless_MDX

Περιγραφή Το λειτουργικό στοιχείο MC_StopSensorless_MDX φρενάρει την τρέχουσα
περιστροφική κίνηση του άξονα του κινητήρα µε τη ράµπα που έχει οριστεί στο
µετατροπέα. 

Εφαρµογή Το λειτουργικό στοιχείο MC_StopSensorless_MDX µπορεί να εφαρµοστεί µόνον σε
άξονες κινητήρα χωρίς κωδικοποιητή.

∆ιακοπή Η κίνηση φρεναρίσµατος που επενεργείται από το λειτουργικό στοιχείο MC_Stop
Sensorless_MDX διακόπτεται µόνον από:
• την κατάσταση "Αναστολή ελεγκτή"
• την κατάσταση "Χωρίς ενεργοποίηση"
• την κατάσταση "Ασφαλής διακοπή"
Εάν παρουσιαστεί µία από αυτές τις καταστάσεις τότε η κίνηση φρεναρίσµατος του
άξονα του κινητήρα συνεχίζεται µε τη µέγιστη δυνατή επίδραση.

Επιρροή Η κίνηση φρεναρίσµατος εκτελείται µε τη ράµπα ακινητοποίησης που ρυθµίζεται µε την
παράµετρο P136 του µετατροπέα.
Ο βοηθός έναρξης λειτουργίας θα σας βοηθήσει στη ρύθµιση αυτών των παραµέτρων.

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

Επισήµανση:
Όσο η είσοδος Execute έχει οριστεί στην κατάσταση TRUE, το PLCopenState του άξονα
του κινητήρα παραµένει σε κατάσταση Stopping. Έτσι δεν µπορεί να δοθεί µία εντολή
για επακόλουθη κίνηση. 
Για να µπορέσετε να αποµακρυνθείτε από το PLCopenState Stopping, θα πρέπει η
είσοδος Execute του λειτουργικού στοιχείου να έχει επανέλθει σε τουλάχιστον µία
ανάκτηση στην κατάσταση FALSE.

Επισήµανση:
Οι άξονες κινητήρα χωρίς κωδικοποιητή µπορούν να λειτουργήσουν στην κατάσταση µε
ελεγχόµενες στροφές, µόνον µε ταχύτητες πάνω από τις ελάχιστες στροφές
(παράµετρος P301, ωστόσο όχι κάτω από 15 σ.α.λ.). Σε αντίθεση µε τη χρήση του
λειτουργικού στοιχείου MC_AxisStop_MDX, το λειτουργικό στοιχείο MC_Stop
Sensorless_MDX ενεργοποιεί λίγο πριν την ακινητοποίηση του άξονα το φρένο του
κινητήρα, ώστε ο άξονας να φρενάρει µέχρι την πλήρη ακινητοποίησή του. Επιπλέον, ο
µετατροπέας περνά στην κατάσταση "Χωρίς ενεργοποίηση".
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Είσοδοι Το λειτουργικό στοιχείο MC_StopSensorless_MDX διαθέτει τις εξής εισόδους:

Έξοδοι Το λειτουργικό στοιχείο MC_StopSensorless_MDX διαθέτει τις εξής εξόδους:

Επισήµανση:
Εάν στην είσοδο Execute ενός επιπέδου του λειτουργικού στοιχείου MC_MoveVelocity
Sensorless_MDX παρουσιαστεί ένα ανοδικό σήµα, τότε διακόπτεται η εντολή του
λειτουργικού στοιχείου MC_StopSensorless_MDX, εάν η είσοδος Execute του
λειτουργικού στοιχείου MC_StopSensorless_MDX δεν είναι πλέον ορισµένη στην
κατάσταση TRUE.
Η παρέκκλιση από τη συµπεριφορά των λειτουργικών στοιχείων MC_Stop_MDX και
MC_AxisStop_MDX για τους άξονες κινητήρα µε κωδικοποιητή έχει την εξής αιτία: 
Στους άξονες κινητήρα χωρίς κωδικοποιητή θα πρέπει για το φρενάρισµα µέχρι την
ακινητοποίηση να χρησιµοποιήσετε το λειτουργικό στοιχείο MC_StopSensorless_MDX.
Σε άξονες κινητήρα µε κωδικοποιητή µπορείτε να χρησιµοποιήσετε και το λειτουργικό
στοιχείο MC_MoveVelocity_MDX. 
Σε άξονες κινητήρα χωρίς κωδικοποιητή θα πρέπει, όπως και στους άξονες µε
κωδικοποιητή, κατά την ελεγχόµενη αλλαγή στροφών στις 0 στροφές να είναι δυνατή η
αλλαγή εν κινήσει σε άλλες στροφές.

Είσοδος Τύπος Σηµασία

Execute BOOL Αυτή η είσοδος χρησιµεύει στην εκκίνηση της διαδικασίας 
φρεναρίσµατος του άξονα του κινητήρα.
Εάν σ' αυτή την είσοδο παρουσιαστεί ένα ανοδικό σήµα, τότε το 
λειτουργικό στοιχείο εκκινεί τη διαδικασία φρεναρίσµατος του άξονα 
του κινητήρα. 

Axis AXIS_REF Αυτή η είσοδος καθορίζει σε ποιόν άξονα του κινητήρα θα εκτελούνται 
οι ενέργειες του λειτουργικού στοιχείου.

Έξοδος Τύπος Σηµασία

Done BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 
φρεναρίσµατος του άξονα του κινητήρα.
• TRUE: Η διαδικασία φρεναρίσµατος του άξονα του κινητήρα 

ολοκληρώθηκε. Ο άξονας κινητήρα είναι ακινητοποιηµένος 
(κατάσταση του άξονα κινητήρα: "Χωρίς ενεργοποίηση").

• FALSE: Η διαδικασία φρεναρίσµατος του άξονα του κινητήρα δεν 
ολοκληρώθηκε.

Active BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν περιστρέφεται ο άξονας του κινητήρα.
• TRUE: Ο άξονας του κινητήρα περιστρέφεται.
• FALSE: Ο άξονας του κινητήρα δεν περιστρέφεται.

Error BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν έχει παρουσιαστεί κάποιο σφάλµα στο 
λειτουργικό στοιχείο.
• TRUE: Παρουσιάστηκε ένα σφάλµα στο λειτουργικό στοιχείο.
• FALSE: ∆εν παρουσιάστηκε κάποιο σφάλµα στο λειτουργικό 

στοιχείο.

ErrorID DWORD Αυτή η έξοδος δείχνει τον κωδικό του σφάλµατος που παρουσιάστηκε 
(Æ σελίδα 68).

Axis AXIS_REF Αυτή η έξοδος δείχνει την αναφορά αξόνων.
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4.6 Κατάλογος MDX_InverterParameters
Στον κατάλογο MDX_InverterParameters συνοψίζονται τα λειτουργικά στοιχεία, τα
οποία απαιτούνται για την εγγραφή και ανάγνωση παραµέτρων του µετατροπέα
MOVIDRIVE®.

4.6.1 Λειτουργικό στοιχείο MC_ReadParameter_MDX

Περιγραφή Το λειτουργικό στοιχείο MC_ReadParameter_MDX χρησιµεύει στην ανάγνωση των
παραµέτρων (Indizes) του µετατροπέα από τη µονάδα ελέγχου MOVI-PLC®.

Εφαρµογή Το λειτουργικό στοιχείο MC_ReadParameter_MDX µπορεί να εφαρµοστεί σε όλους
τους άξονες του κινητήρα.

Είσοδοι Το λειτουργικό στοιχείο MC_ReadParameter_MDX διαθέτει τις εξής εισόδους:

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

Είσοδος Τύπος Σηµασία

Execute BOOL Αυτή η είσοδος χρησιµεύει στην εκκίνηση της διαδικασίας ανάγνωσης 
της παραµέτρου.
Εάν σ' αυτή την είσοδο παρουσιαστεί ένα ανοδικό σήµα, τότε το 
λειτουργικό στοιχείο εκκινεί τη µετάδοση της παραµέτρου από το 
µετατροπέα στη µονάδα ελέγχου MOVI-PLC®. 

Index UINT Αυτή η είσοδος καθορίζει ποια παράµετρος του µετατροπέα θα 
µεταδίδεται προς τη µονάδα ελέγχου MOVI-PLC®. Το κέλυφος του 
λογισµικού MOVITOOLS®-MotionStudio παρουσιάζει το δείκτη της 
παραµέτρου, εάν µετακινήσετε το δροµέα στο αντίστοιχο πεδίο της 
παραµέτρου και πιέσετε τα πλήκτρα CTRL + F1.

Axis AXIS_REF Αυτή η είσοδος καθορίζει σε ποιόν άξονα του κινητήρα θα εκτελούνται 
οι ενέργειες του λειτουργικού στοιχείου.
Π
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Έξοδοι Το λειτουργικό στοιχείο MC_ReadParameter_MDX διαθέτει τις εξής εξόδους:

Έξοδος Τύπος Σηµασία

Done BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν έχει µεταδοθεί µε επιτυχία η παράµετρος.
• TRUE: Η τιµή της παραµέτρου στην έξοδο Data είναι έγκυρη.
• FALSE: Η παράµετρος δεν µεταδόθηκε.

Busy BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν µεταδίδεται αυτή τη χρονική στιγµή η 
παράµετρος.
• TRUE: Η παράµετρος µεταδίδεται αυτή τη χρονική στιγµή.
• FALSE: Η παράµετρος δεν µεταδίδεται αυτή τη χρονική στιγµή.

Error BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν έχει παρουσιαστεί κάποιο σφάλµα στο 
λειτουργικό στοιχείο.
• TRUE: Κατά τη διάρκεια της µετάδοσης της παραµέτρου 

παρουσιάστηκε ένα σφάλµα.
• FALSE: ∆εν παρουσιάστηκε κάποιο σφάλµα.

ErrorID DWORD Αυτή η έξοδος δείχνει τον κωδικό του σφάλµατος που παρουσιάστηκε 
(Æ σελίδα 68).

Data DINT Αυτή η έξοδος περιέχει την τιµή της παραµέτρου που µεταδίδεται.

Axis AXIS_REF Αυτή η έξοδος δείχνει την αναφορά αξόνων.
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4.6.2 Λειτουργικό στοιχείο MC_WriteParameter_MDX

Περιγραφή Το λειτουργικό στοιχείο MC_WriteParameter_MDX χρησιµεύει στη µετάδοση των
παραµέτρων (Indizes) από τη µονάδα ελέγχου MOVI-PLC® προς το µετατροπέα.

Εφαρµογή Το λειτουργικό στοιχείο MC_WriteParameter_MDX µπορεί να εφαρµοστεί σε όλους
τους άξονες του κινητήρα.

Είσοδοι Το λειτουργικό στοιχείο MC_WriteParameter_MDX διαθέτει τις εξής εισόδους:

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

Προσοχή:
Η αλλαγή ορισµένων παραµέτρων, που απαιτούν συγκεκριµένες ρυθµίσεις για το
σωστό έλεγχο του µετατροπέα από τη µονάδα ελέγχου MOVI-PLC®, µπορεί να
οδηγήσει σε απρόβλεπτες καταστάσεις λειτουργίας. Χρησιµοποιήστε αυτό το
λειτουργικό στοιχείο µόνον κατόπιν συνεννόησης µε τη SEW-EURODRIVE ή σε
συνδυασµό µε µία δοκιµή της επιθυµητής λειτουργίας και κατάλληλη προστασία του
ανθρώπου και του µηχανήµατος.

Είσοδος Τύπος Σηµασία

Execute BOOL Αυτή η είσοδος χρησιµεύει στην εκκίνηση της µετάδοσης της 
παραµέτρου.
Εάν σ' αυτή την είσοδο παρουσιαστεί ένα ανοδικό σήµα, τότε το 
λειτουργικό στοιχείο εκκινεί τη µετάδοση της παραµέτρου από τη 
µονάδα ελέγχου MOVI-PLC® προς το µετατροπέα. 

Index UINT Αυτή η είσοδος καθορίζει ποια παράµετρος θα µεταδίδεται από τη 
µονάδα ελέγχου MOVI-PLC® στο µετατροπέα. Το κέλυφος του 
λογισµικού MOVITOOLS®-MotionStudio παρουσιάζει το δείκτη της 
παραµέτρου, εάν µετακινήσετε το δροµέα στο αντίστοιχο πεδίο της 
παραµέτρου και πιέσετε τα πλήκτρα CTRL + F1.

Data DINT Αυτή η είσοδος περιέχει την τιµή της παραµέτρου που µεταδίδεται.

NonVolatile BOOL Αυτή η είσοδος καθορίζει εάν η παράµετρος µεταδίδεται προσωρινά.
• TRUE: Η παράµετρος δεν µεταδίδεται προσωρινά στο 

µετατροπέα. Η τιµή της παραµέτρου θα διατηρείται µετά την 
απενεργοποίηση και επανεκκίνηση του µετατροπέα.

• FALSE: Η παράµετρος µεταδίδεται προσωρινά στο µετατροπέα. 
Στην απενεργοποίηση και επανεκκίνηση του µετατροπέα η 
παράµετρος επανέρχεται στην αρχική της τιµή.

Axis AXIS_REF Αυτή η είσοδος καθορίζει σε ποιόν άξονα του κινητήρα θα εκτελούνται 
οι ενέργειες του λειτουργικού στοιχείου.
Π
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Έξοδοι Το λειτουργικό στοιχείο MC_WriteParameter_MDX διαθέτει τις εξής εξόδους:

Έξοδος Τύπος Σηµασία

Done BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν έχει µεταδοθεί µε επιτυχία η παράµετρος.
• TRUE: Η παράµετρος µεταδόθηκε µε επιτυχία από τη µονάδα 

ελέγχου MOVI-PLC® προς το µετατροπέα.
• FALSE: Η παράµετρος δεν µεταδόθηκε.

Busy BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν µεταδίδεται αυτή τη χρονική στιγµή η 
παράµετρος.
• TRUE: Η παράµετρος µεταδίδεται αυτή τη χρονική στιγµή.
• FALSE: Η παράµετρος δεν µεταδίδεται αυτή τη χρονική στιγµή.

Error BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν έχει παρουσιαστεί κάποιο σφάλµα στο 
λειτουργικό στοιχείο.
• TRUE: Κατά τη διάρκεια της µετάδοσης της παραµέτρου 

παρουσιάστηκε ένα σφάλµα.
• FALSE: ∆εν παρουσιάστηκε κάποιο σφάλµα.

ErrorID DWORD Αυτή η έξοδος δείχνει τον κωδικό του σφάλµατος που παρουσιάστηκε 
(Æ σελίδα 68).

Axis AXIS_REF Αυτή η έξοδος δείχνει την αναφορά αξόνων.
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4.6.3 Λειτουργικό στοιχείο MC_SetDynamics_MDX

Περιγραφή Το λειτουργικό στοιχείο MC_SetDynamics_MDX χρησιµεύει στην αλλαγή των
δυναµικών παραµέτρων κατά την εκτέλεση µίας εντολής των λειτουργικών στοιχείων
MC_MoveAbsolute_MDX ή MC_MoveRelative_MDX. 
• Η εντολή του λειτουργικού στοιχείου MC_SetDynamics_MDX επιτρέπεται να

εκκινηθεί µόνον εάν ο κινητήρας εκτελεί µία εντολή των λειτουργικών στοιχείων
MC_MoveAbsolute_MDX ή MC_MoveRelative_MDX. 

• Οι είσοδοι Velocity, Acceleration και Deceleration καθορίζουν τη δυναµική
συµπεριφορά της περιστροφικής κίνησης.

Εφαρµογή Το λειτουργικό στοιχείο MC_SetDynamics_MDX µπορεί να εφαρµοστεί σε όλους τους
άξονες του κινητήρα.

Είσοδοι Το λειτουργικό στοιχείο MC_SetDynamics_MDX διαθέτει τις εξής εισόδους:

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

Είσοδος Τύπος Σηµασία

Execute BOOL Αυτή η είσοδος εκκινεί την εντολή του λειτουργικού στοιχείου.
Εάν σ' αυτή την είσοδο παρουσιαστεί ένα ανοδικό σήµα, τότε το 
λειτουργικό στοιχείο αλλάζει τη δυναµική παράµετρο της 
περιστροφικής κίνησης του κινητήρα, σύµφωνα µε τις εισόδους 
Velocity, Acceleration και Deceleration. 

Velocity DINT Αυτή η είσοδος καθορίζει τις νέες ονοµαστικές στροφές προορισµού 
για την περιστροφική κίνηση του κινητήρα. 
(Μονάδα: σ.α.λ., µέγιστη περιοχή ρύθµισης –6000 ... 6000)

Acceleration DINT Αυτή η είσοδος καθορίζει το νέο χρόνο ράµπας για την επιτάχυνση σε 
αριθµό στροφών, αυξηµένο κατά 3000 σ.α.λ. (αύξηση της κινητικής 
ενέργειας του κινητήρα).
(Μονάδα: ms, µέγιστη περιοχή ρύθµισης: 0 ... 2000000)

Deceleration DINT Αυτή η είσοδος καθορίζει το νέο χρόνο ράµπας για την επιβράδυνση 
σε αριθµό στροφών, µειωµένο κατά 3000 σ.α.λ. (µείωση της κινητικής 
ενέργειας του κινητήρα).
(Μονάδα: ms, µέγιστη περιοχή ρύθµισης: 0 ... 2000000). 

Axis AXIS_REF Αυτή η είσοδος καθορίζει σε ποιόν άξονα του κινητήρα θα εκτελούνται 
οι ενέργειες του λειτουργικού στοιχείου.
Π
Κ

Εγχειρίδιο – Βιβλιοθήκη MPLCMotion_MDX



4Περιγραφή των λειτουργικών στοιχείων
Κατάλογος MDX_InverterParameters
Έξοδοι Το λειτουργικό στοιχείο MC_SetDynamics_MDX διαθέτει τις εξής εξόδους:

Έξοδος Τύπος Σηµασία

Done BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν ο άξονας κινητήρα περιστρέφεται σύµφωνα 
µε τις νέες δυναµικές παραµέτρους Velocity, Acceleration και 
Deceleration.
• TRUE: Ο άξονας κινητήρα περιστρέφεται µε τις νέες δυναµικές 

παραµέτρους.
• FALSE: Ο άξονας κινητήρα περιστρέφεται µε τις παλαιές 

δυναµικές παραµέτρους.

Active BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν οι νέες δυναµικές παράµετροι µεταδίδονται 
στο µετατροπέα.
• TRUE: Οι νέες δυναµικές παράµετροι µεταδίδονται στο 

µετατροπέα.
• FALSE: ∆εν µεταδίδονται νέες δυναµικές παράµετροι στο 

µετατροπέα.

Error BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν έχει παρουσιαστεί κάποιο σφάλµα στο 
λειτουργικό στοιχείο.
• TRUE: Παρουσιάστηκε ένα σφάλµα στο λειτουργικό στοιχείο.
• FALSE: ∆εν παρουσιάστηκε κάποιο σφάλµα στο λειτουργικό 

στοιχείο.

ErrorID DWORD Αυτή η έξοδος δείχνει τον κωδικό του σφάλµατος που παρουσιάστηκε 
(Æ σελίδα 68).

Axis AXIS_REF Αυτή η έξοδος δείχνει την αναφορά αξόνων.
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4.6.4 Λειτουργικό στοιχείο MC_SetLimiter_MDX

Περιγραφή Το λειτουργικό στοιχείο MC_SetLimiter_MDX χρησιµεύει στη µετάδοση µίας από τις
παρακάτω παραµέτρους από τη µονάδα ελέγχου MOVI-PLC® προς το µετατροπέα
(P301 έως P303 σετ παραµέτρων 1):
• Ελάχιστες στροφές
• Μέγιστες στροφές
• Όριο ρεύµατος
• Όριο ροπής

Εφαρµογή Το λειτουργικό στοιχείο MC_SetLimiter_MDX µπορεί να εφαρµοστεί σε όλους τους
άξονες του κινητήρα.

Είσοδοι Το λειτουργικό στοιχείο MC_SetLimiter_MDX διαθέτει τις εξής εισόδους:

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

Είσοδος Τύπος Σηµασία

Execute BOOL Αυτή η είσοδος εκκινεί την εντολή του λειτουργικού στοιχείου.
Εάν σ' αυτή την είσοδο παρουσιαστεί ένα ανοδικό σήµα, τότε το 
λειτουργικό στοιχείο µεταδίδει την παράµετρο η οποία καθορίζεται από 
την είσοδο Select. 

Select DINT Αυτή η είσοδος καθορίζει την παράµετρο που θα µεταδίδει το 
λειτουργικό στοιχείο από τη µονάδα ελέγχου MOVI-PLC® στο 
µετατροπέα. 
• P301_P302_SPEED_LIMIT: Το λειτουργικό στοιχείο µεταδίδει την 

παράµετρο Minimum speed και Maximum speed. 
(Μονάδα: σ.α.λ., µέγιστη περιοχή ρύθµισης 0 ... 6100)

• P303_CURRENT_LIMIT: Το λειτουργικό στοιχείο µεταδίδει την 
παράµετρο Current limit.
(Μονάδα: % IN, µέγιστη περιοχή ρύθµισης 0 ... 150 % (BGO 
200%))

• P304_TORQUE_LIMIT: Το λειτουργικό στοιχείο µεταδίδει την 
παράµετρο Torque limit.
(Μονάδα: % IN, µέγιστη περιοχή ρύθµισης 0 ...150 (BGO 200%))

• P920_SW_LIMIT_SWITCH_CW: Το λειτουργικό στοιχείο 
µεταδίδει την παράµετρο Software limit switch CW.
(Μονάδα: βήµατα, µέγιστη περιοχή ρύθµισης –(231–1) ... (231–1))

• P921_SW_LIMIT_SWITCH_CCW: Το λειτουργικό στοιχείο 
µεταδίδει την παράµετρο Software limit switch CCW.
(Μονάδα: βήµατα, µέγιστη περιοχή ρύθµισης –(231–1) ... (231–1))

MaxLimit DINT Αυτή η είσοδος καθορίζει την τιµή της παραµέτρου που µεταδίδεται.
Εάν η είσοδος Select έχει οριστεί σε P301_302_SPEED_LIMIT, 
τότε αυτή η είσοδος καθορίζει την τιµή για την παράµετρο P302.
(Μονάδα και µέγιστη περιοχή ρύθµισης Æ βλέπε είσοδος Select)

MinLimit DINT Αυτή η είσοδος χρησιµοποιείται µόνον εάν η είσοδος Select ρυθµιστεί 
σε P301_302_SPEED_LIMIT. Σ' αυτή την περίπτωση καθορίζει την 
τιµή για την παράµετρο P301.
(Μονάδα: σ.α.λ., µέγιστη περιοχή ρύθµισης 0 ... 6100)

Axis AXIS_REF Αυτή η είσοδος καθορίζει σε ποιόν άξονα του κινητήρα θα εκτελούνται 
οι ενέργειες του λειτουργικού στοιχείου.
Π
Κ

Εγχειρίδιο – Βιβλιοθήκη MPLCMotion_MDX



4Περιγραφή των λειτουργικών στοιχείων
Κατάλογος MDX_InverterParameters
Έξοδοι Το λειτουργικό στοιχείο MC_SetLimiter_MDX διαθέτει τις εξής εξόδους:

Έξοδος Τύπος Σηµασία

Done BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν έχει µεταδοθεί µε επιτυχία η παράµετρος.
• TRUE: Η παράµετρος µεταδόθηκε µε επιτυχία από τη µονάδα 

ελέγχου MOVI-PLC® προς το µετατροπέα.
• FALSE: Η παράµετρος δεν µεταδόθηκε.

Busy BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν µεταδίδεται αυτή τη χρονική στιγµή η 
παράµετρος.
• TRUE: Η παράµετρος µεταδίδεται αυτή τη χρονική στιγµή.
• FALSE: Η παράµετρος δεν µεταδίδεται αυτή τη χρονική στιγµή.

Error BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν έχει παρουσιαστεί κάποιο σφάλµα στο 
λειτουργικό στοιχείο.
• TRUE: Κατά τη διάρκεια της µετάδοσης της παραµέτρου 

παρουσιάστηκε ένα σφάλµα.
• FALSE: ∆εν παρουσιάστηκε κάποιο σφάλµα.

ErrorID DWORD Αυτή η έξοδος δείχνει τον κωδικό του σφάλµατος που παρουσιάστηκε 
(Æ σελίδα 68).

Axis AXIS_REF Αυτή η έξοδος δείχνει την αναφορά αξόνων.
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4.6.5 Λειτουργικό στοιχείο MC_SetJerk_MDX

Περιγραφή Το λειτουργικό στοιχείο MC_SetJerk_MDX χρησιµεύει στην ενεργοποίηση του
περιορισµού αναστολής για τα λειτουργικά στοιχεία οδήγησης σε θέση. Το λειτουργικό
στοιχείο MC_SetJerk_MDX µεταδίδει το χρόνο αναστολής προς τους µετατροπείς. 
Κατά την εκτέλεση µίας εντολής κίνησης δεν µπορείτε να αλλάξετε το χρόνο αναστολής
του µετατροπέα. 

Εφαρµογή Το λειτουργικό στοιχείο MC_SetJerk_MDX µπορεί να εφαρµοστεί µόνον σε άξονες
κινητήρα µε κωδικοποιητή.

Προϋποθέσεις Για την εκτέλεση του λειτουργικού στοιχείου MC_SetJerk_MDX θα πρέπει ο άξονας του
κινητήρα στο PLCopenState (σήµα εξόδου του λειτουργικού στοιχείου MC_Connect
Axis_MDX) να βρίσκεται σε κατάσταση Standstill. 

Είσοδοι Το λειτουργικό στοιχείο MC_SetJerk_MDX διαθέτει τις εξής εισόδους:

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

Είσοδος Τύπος Σηµασία

Execute BOOL Αυτή η είσοδος χρησιµεύει στην εκκίνηση της µετάδοσης του χρόνου 
αναστολής.
Εάν σ' αυτή την είσοδο παρουσιαστεί ένα ανοδικό σήµα, τότε το 
λειτουργικό στοιχείο εκκινεί τη µετάδοση του χρόνου αναστολής από 
τη µονάδα ελέγχου MOVI-PLC® προς το µετατροπέα. 

JerkTime DINT Αυτή η είσοδος καθορίζει το χρόνο αναστολής.
(Μονάδα: ms, µέγιστη περιοχή ρύθµισης: 0, 5 ... 2000)
Επισήµανση:
Η διαδικασία οδήγησης σε θέση παρατείνεται, σε σχέση µε τη 
διαδικασία οδήγησης σε θέση µε γραµµική ράµπα, κατά το χρόνο 
αναστολής.

Axis AXIS_REF Αυτή η είσοδος καθορίζει σε ποιόν άξονα του κινητήρα θα εκτελούνται 
οι ενέργειες του λειτουργικού στοιχείου.
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Έξοδοι Το λειτουργικό στοιχείο MC_SetJerk_MDX διαθέτει τις εξής εξόδους:

Έξοδος Τύπος Σηµασία

Done BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν έχει µεταδοθεί µε επιτυχία ο χρόνος 
αναστολής.
• TRUE: Ο χρόνος αναστολής µεταδόθηκε µε επιτυχία από τη 

µονάδα ελέγχου MOVI-PLC® προς το µετατροπέα.
• FALSE: Ο χρόνος αναστολής δεν µεταδόθηκε.

Busy BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν µεταδίδεται ο χρόνος αναστολής.
• TRUE: Ο χρόνος αναστολής µεταδίδεται αυτή τη χρονική στιγµή.
• FALSE: Ο χρόνος αναστολής δε µεταδίδεται αυτή τη χρονική 

στιγµή.

Error BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν έχει παρουσιαστεί κάποιο σφάλµα στο 
λειτουργικό στοιχείο.
• TRUE: Κατά τη διάρκεια της µετάδοσης του χρόνου αναστολής 

παρουσιάστηκε ένα σφάλµα.
• FALSE: ∆εν παρουσιάστηκε κάποιο σφάλµα.

ErrorID DWORD Αυτή η έξοδος δείχνει τον κωδικό του σφάλµατος που παρουσιάστηκε 
(Æ σελίδα 68).

Axis AXIS_REF Αυτή η έξοδος δείχνει την αναφορά αξόνων.

Επισήµανση:
Το λειτουργικό στοιχείο MC_SetJerk_MDX εναλλάσσει τη µορφή ράµπας του µετα-
τροπέα από γραµµική ράµπα σε µία περιορισµένη ράµπα. Στην εκτέλεση µίας εντολής
κίνησης µε ελεγχόµενες στροφές, ο µετατροπέας χρησιµοποιεί αυτόµατα µία γραµµική
ράµπα. Όταν ο µετατροπέας εκτελέσει στη συνέχεια µία εντολή οδήγησης σε θέση, τότε
θα χρησιµοποιήσει αυτόµατα την περιορισµένη ράµπα.
Εάν ορίσετε στην είσοδο JerkTime την τιµή 0, τότε το λειτουργικό στοιχείο
MC_SetJerk_MDX θα επαναφέρει τη µορφή ράµπας και πάλι σε γραµµική.
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4.6.6 Λειτουργικό στοιχείο MC_SetHomeParameters_MDX

Περιγραφή Το λειτουργικό στοιχείο MC_SetHomeParameters_MDX χρησιµεύει στη ρύθµιση των
παραµέτρων που απαιτούνται για τη διαδροµή αναφοράς ενός άξονα του κινητήρα. Το
λειτουργικό στοιχείο MC_SetHomeParameters_MDX µεταδίδει τις παραµέτρους που
απαιτούνται για τη διαδροµή αναφοράς από τη µονάδα ελέγχου MOVI-PLC® προς το
µετατροπέα. 
Περισσότερες πληροφορίες για τις παραµέτρους και τους τύπους διαδροµών αναφοράς
θα βρείτε στην online βοήθεια του λογισµικού MOVITOOLS®-MotionStudio.

Εφαρµογή Το λειτουργικό στοιχείο MC_SetHomeParameters_MDX µπορεί να εφαρµοστεί µόνον
σε άξονες κινητήρα µε κωδικοποιητή.

Είσοδοι Το λειτουργικό στοιχείο MC_SetHomeParameters_MDX διαθέτει τις εξής εισόδους:

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

Είσοδος Τύπος Σηµασία

Execute BOOL Αυτή η είσοδος χρησιµεύει στην εκκίνηση της µετάδοσης των 
παραµέτρων.
Εάν σ' αυτή την είσοδο παρουσιαστεί ένα ανοδικό σήµα, τότε το 
λειτουργικό στοιχείο εκκινεί τη µετάδοση των παραµέτρων από τη 
µονάδα ελέγχου MOVI-PLC® προς το µετατροπέα. 

RefSpeed1 DINT Αυτή η είσοδος καθορίζει τις στροφές αναφοράς 1.

RefSpeed2 DINT Αυτή η είσοδος καθορίζει τις στροφές αναφοράς 2.

RefType DINT Αυτή η είσοδος καθορίζει τον τύπο διαδροµής αναφοράς (0 ...8). 

ZeroPulse BOOL Αυτή η είσοδος δείχνει εάν κατά τη διαδροµή αναφοράς ο άξονας του 
κινητήρα έχει αρχικοποιηθεί στο µηδενικό παλµό.
• TRUE: Ο άξονας κινητήρα αρχικοποιείται κατά τη διαδροµή 

αναφοράς στο µηδενικό παλµό.
• FALSE: Ο άξονας κινητήρα δεν αρχικοποιείται κατά τη διαδροµή 

αναφοράς στο µηδενικό παλµό.

Axis AXIS_REF Αυτή η είσοδος καθορίζει σε ποιόν άξονα του κινητήρα θα εκτελούνται 
οι ενέργειες του λειτουργικού στοιχείου.
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Έξοδοι Το λειτουργικό στοιχείο MC_SetHomeParameters_MDX διαθέτει τις εξής εξόδους:

Έξοδος Τύπος Σηµασία

Done BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν έχουν µεταδοθεί µε επιτυχία όλες οι 
παράµετροι.
• TRUE: Όλες οι παράµετροι µεταδόθηκαν µε επιτυχία από τη 

µονάδα ελέγχου MOVI-PLC® προς το µετατροπέα.
• FALSE: Οι παράµετροι δεν µεταδόθηκαν.

Busy BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν µεταδίδονται οι παράµετροι.
• TRUE: Οι παράµετροι µεταδίδονται αυτή τη χρονική στιγµή.
• FALSE: Οι παράµετροι δε µεταδίδονται αυτή τη χρονική στιγµή.

Error BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν έχει παρουσιαστεί κάποιο σφάλµα στο 
λειτουργικό στοιχείο.
• TRUE: Κατά τη διάρκεια της µετάδοσης των παραµέτρων 

παρουσιάστηκε ένα σφάλµα.
• FALSE: ∆εν παρουσιάστηκε κάποιο σφάλµα.

ErrorID DWORD Αυτή η έξοδος δείχνει τον κωδικό του σφάλµατος που παρουσιάστηκε 
(Æ σελίδα 68).

Axis AXIS_REF Αυτή η έξοδος δείχνει την αναφορά αξόνων.
Εγχειρίδιο – Βιβλιοθήκη MPLCMotion_MDX
 59



4 εριγραφή των λειτουργικών στοιχείων
ατάλογος MDX_Supplements

60
4.7 Κατάλογος MDX_Supplements
4.7.1 Λειτουργικό στοιχείο MC_TouchProbe1_MDX

Περιγραφή Το λειτουργικό στοιχείο MC_TouchProbe1_MDX ελέγχει το πολύ δύο ρουτίνες
διακοπής TouchProbe. 
• Το λειτουργικό στοιχείο απεικονίζει τις ρουτίνες διακοπής στον κώδικα IPOS® του

συνδεδεµένου µετατροπέα. Ο µετατροπέας αρχικοποιεί συνολικά τρία µη κυκλικά
αντικείµενα αποστολής (λέξη ελέγχου 2, θέση TouchProbe1, θέση TouchProbe2).

• Εάν το σήµα εισόδου Enable του λειτουργικού στοιχείο οριστεί στην κατάσταση
TRUE, τότε το λειτουργικό στοιχείο εγκαθιστά ένα αντικείµενο λήψης. Εάν το
λειτουργικό στοιχείο διαπιστώσει το συµβάν TouchProbe, διαβάζει τις πραγµατικές
θέσεις από τον µετατροπέα.

Ρουτίνα 
TouchProbe

1. Ανάκτηση του λειτουργικού στοιχείου
• Το λειτουργικό στοιχείο MC_TouchProbe1_MDX εµφανίζεται, όταν το σήµα

εισόδου Enable οριστεί στην κατάσταση TRUE.
• Ο µετατροπέας αρχικοποιεί αυτόµατα την κατάσταση IPOS® και εκκινεί µία

ρουτίνα διακοπής TouchProbe.
(αλλαγή σήµατος και επιλογή TouchProbe)

2. Αναµονή για ένα συµβάν TouchProbe
• Το λειτουργικό στοιχείο MC_TouchProbe1_MDX ορίζει την έξοδο Enabled στην

κατάσταση TRUE.
3. Το συµβάν TouchProbe έλαβε χώρα.

• Ο µετατροπέας αναγγέλλει στη µονάδα ελέγχου MOVI-PLC® ότι διαπιστώθηκε το
συµβάν TouchProbe.
(CtrlWord2, TouchProbe1 -> Bit 0, TouchProbe2 -> Bit 1)

• Το λειτουργικό στοιχείο MC_TouchProbe1_MDX διαβάσει τη θέση TouchProbe
του επιλεγµένου συστήµατος κωδικοποιητών.

• Το λειτουργικό στοιχείο MC_TouchProbe1_MDX αυξάνει την τιµή της εξόδου
Counter κατά µία µονάδα.

• Το λειτουργικό στοιχείο MC_TouchProbe1_MDX ορίζει την έξοδο EdgeDetected
στην κατάσταση TRUE.

• Η εποπτεία της εισόδου TouchProbe ξεκινά από την αρχή.
4. Αξιολόγηση συµβάντος TouchProbe

• Το λειτουργικό στοιχείο MC_TouchProbe1_MDX µεταδίδει τις θέσεις TouchProbe
στις εξόδους TouchProbePos_X14 έως TouchProbePos_X62.

• Το λειτουργικό στοιχείο ορίζει την έξοδο EdgeDetected στην κατάσταση FALSE.
• Το λειτουργικό στοιχείο ενεργοποιεί τη ρουτίνα διακοπής TouchProbe.

Εφαρµογή Το λειτουργικό στοιχείο MC_TouchProbe1_MDX µπορεί να εφαρµοστεί σε όλους τους
άξονες του κινητήρα.

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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Είσοδοι Το λειτουργικό στοιχείο MC_TouchProbe1_MDX διαθέτει τις εξής εισόδους:

Έξοδοι Το λειτουργικό στοιχείο MC_TouchProbe1_MDX διαθέτει τις εξής εξόδους:

Είσοδος Τύπος Σηµασία

Enable BOOL Αυτή η είσοδος χρησιµεύει στην ενεργοποίηση του λειτουργικού 
στοιχείου MC_TouchProbe1_MDX. Το λειτουργικό στοιχείο εκτελείται 
µόνον, όταν η είσοδος Enable οριστεί στην κατάσταση TRUE. Οι τιµές 
των άλλων εισόδων διαβάζονται µόνον εάν στην είσοδο Enable 
παρουσιαστεί ένα ανοδικό σήµα.

TouchProbe 
Source

MC_TP_ 
SOURCE
_MDX

Αυτή η είσοδος καθορίζει το σύστηµα κωδικοποιητών. Αυτή η ρύθµιση 
πραγµατοποιείται ανεξάρτητα από τη ρύθµιση στη διαµόρφωση 
ελέγχου.
• X15: Ένας κωδικοποιητής κινητήρα µετρά τη θέση.
• X14: Ένας εξωτερικός κωδικοποιητής µετρά τη θέση.
• SSI: Ένας κωδικοποιητής απολύτων τιµών µετρά τη θέση 

(DIP11B).

Edge MC_TP_ 
EDGE_MDX

Αυτή η είσοδος καθορίζει την αξιολόγηση του σήµατος στην είσοδο 
TouchProbe:
• EN: Και τα δύο σήµατα
• EN_HI: Ανοδικό σήµα
• EN_LO: Πτωτικό σήµα

PresetCounter DINT Αυτή η είσοδος καθορίζει την αρχική τιµή της εξόδου Counter.

Axis AXIS_REF Αυτή η είσοδος καθορίζει σε ποιόν άξονα του κινητήρα θα εκτελούνται 
οι ενέργειες του λειτουργικού στοιχείου.

Έξοδος Τύπος Σηµασία

EdgeDetected BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν έλαβε χώρα ένα συµβάν διακοπής 
TouchProbe.
• TRUE: Έλαβε χώρα ένα συµβάν TouchProbe.
• FALSE: Αυτή η έξοδος ορίζεται αυτόµατα µετά από κάθε κύκλο 

ελέγχου στην κατάσταση FALSE.

Enabled BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν είναι ενεργό το λειτουργικό στοιχείο.
• TRUE: Η είσοδος Enable έχει οριστεί στην κατάσταση TRUE.
• FALSE: Η είσοδος Enable έχει οριστεί στην κατάσταση FALSE.

Error BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν έχει παρουσιαστεί κάποιο σφάλµα στο 
λειτουργικό στοιχείο.
• TRUE: Παρουσιάστηκε ένα σφάλµα στο λειτουργικό στοιχείο.
• FALSE: ∆εν παρουσιάστηκε κάποιο σφάλµα στο λειτουργικό 

στοιχείο.

ErrorID DWORD Αυτή η έξοδος δείχνει τον κωδικό του σφάλµατος που παρουσιάστηκε 
(Æ σελίδα 68).

TouchProbePos DINT Αυτή η έξοδος δείχνει τη θέση TouchProbe του επιλεγµένου 
συστήµατος κωδικοποιητή.

Counter DINT Αυτή η έξοδος δείχνει το πλήθος των συµβάντων διακοπής 
TouchProbe.
Εγχειρίδιο – Βιβλιοθήκη MPLCMotion_MDX
 61



4 εριγραφή των λειτουργικών στοιχείων
ατάλογος MDX_Supplements

62
4.7.2 Λειτουργικό στοιχείο MC_TouchProbe2_MDX

Περιγραφή Το λειτουργικό στοιχείο MC_TouchProbe2_MDX ελέγχει το πολύ δύο ρουτίνες
διακοπής TouchProbe. 
• Το λειτουργικό στοιχείο απεικονίζει τις ρουτίνες διακοπής στον κώδικα IPOS® του

συνδεδεµένου µετατροπέα. Ο µετατροπέας αρχικοποιεί συνολικά τρία µη κυκλικά
αντικείµενα αποστολής (λέξη ελέγχου 2, θέση TouchProbe1, θέση TouchProbe2).

• Εάν το σήµα εισόδου Enable του λειτουργικού στοιχείο οριστεί στην κατάσταση
TRUE, τότε το λειτουργικό στοιχείο εγκαθιστά ένα αντικείµενο λήψης. Εάν το
λειτουργικό στοιχείο διαπιστώσει το συµβάν TouchProbe, διαβάζει τις πραγµατικές
θέσεις από τον µετατροπέα.

Ρουτίνα 
TouchProbe

1. Ανάκτηση του λειτουργικού στοιχείου
• Το λειτουργικό στοιχείο MC_TouchProbe2_MDX εµφανίζεται, όταν το σήµα

εισόδου Enable οριστεί στην κατάσταση TRUE.
• Ο µετατροπέας αρχικοποιεί αυτόµατα την κατάσταση IPOS® και εκκινεί µία

ρουτίνα διακοπής TouchProbe.
(αλλαγή σήµατος και επιλογή TouchProbe)

2. Αναµονή για ένα συµβάν TouchProbe
• Το λειτουργικό στοιχείο MC_TouchProbe2_MDX ορίζει την έξοδο Enabled στην

κατάσταση TRUE.
3. Το συµβάν TouchProbe έλαβε χώρα.

• Ο µετατροπέας αναγγέλλει στη µονάδα ελέγχου MOVI-PLC® ότι διαπιστώθηκε το
συµβάν TouchProbe.
(CtrlWord2, TouchProbe2 -> Bit 0, TouchProbe2 -> Bit 1)

• Το λειτουργικό στοιχείο MC_TouchProbe2_MDX διαβάσει τη θέση TouchProbe
του επιλεγµένου συστήµατος κωδικοποιητών.

• Το λειτουργικό στοιχείο MC_TouchProbe2_MDX αυξάνει την τιµή της εξόδου
Counter κατά µία µονάδα.

• Το λειτουργικό στοιχείο MC_TouchProbe2_MDX ορίζει την έξοδο EdgeDetected
στην κατάσταση TRUE.

• Η εποπτεία της εισόδου TouchProbe ξεκινά από την αρχή.
4. Αξιολόγηση συµβάντος TouchProbe

• Το λειτουργικό στοιχείο MC_TouchProbe2_MDX µεταδίδει τις θέσεις TouchProbe
στις εξόδους TouchProbePos_X14 έως TouchProbePos_X62.

• Το λειτουργικό στοιχείο ορίζει την έξοδο EdgeDetected στην κατάσταση FALSE.
• Το λειτουργικό στοιχείο ενεργοποιεί τη ρουτίνα διακοπής TouchProbe.

Εφαρµογή Το λειτουργικό στοιχείο MC_TouchProbe2_MDX µπορεί να εφαρµοστεί σε όλους τους
άξονες του κινητήρα.

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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Είσοδοι Το λειτουργικό στοιχείο MC_TouchProbe2_MDX διαθέτει τις εξής εισόδους:

Έξοδοι Το λειτουργικό στοιχείο MC_TouchProbe2_MDX διαθέτει τις εξής εξόδους:

Είσοδος Τύπος Σηµασία

Enable BOOL Αυτή η είσοδος χρησιµεύει στην ενεργοποίηση του λειτουργικού 
στοιχείου MC_TouchProbe2_MDX. Το λειτουργικό στοιχείο εκτελείται 
µόνον, όταν η είσοδος Enable οριστεί στην κατάσταση TRUE. Οι τιµές 
των άλλων εισόδων διαβάζονται µόνον εάν στην είσοδο Enable 
παρουσιαστεί ένα ανοδικό σήµα.

TouchProbe 
Source

MC_TP_ 
SOURCE
_MDX

Αυτή η είσοδος καθορίζει το σύστηµα κωδικοποιητών. Αυτή η ρύθµιση 
πραγµατοποιείται ανεξάρτητα από τη ρύθµιση στη διαµόρφωση 
ελέγχου.
• X15: Ένας κωδικοποιητής κινητήρα µετρά τη θέση.
• X14: Ένας εξωτερικός κωδικοποιητής µετρά τη θέση.
• SSI: Ένας κωδικοποιητής απολύτων τιµών µετρά τη θέση 

(DIP11B).

Edge MC_TP_ 
EDGE_MDX

Αυτή η είσοδος καθορίζει την αξιολόγηση του σήµατος στην είσοδο 
TouchProbe:
• EN: Και τα δύο σήµατα
• EN_HI: Ανοδικό σήµα
• EN_LO: Πτωτικό σήµα

PresetCounter DINT Αυτή η είσοδος καθορίζει την αρχική τιµή της εξόδου Counter.

Axis AXIS_REF Αυτή η είσοδος καθορίζει σε ποιόν άξονα του κινητήρα θα εκτελούνται 
οι ενέργειες του λειτουργικού στοιχείου.

Έξοδος Τύπος Σηµασία

EdgeDetected BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν έλαβε χώρα ένα συµβάν διακοπής 
TouchProbe.
• TRUE: Έλαβε χώρα ένα συµβάν TouchProbe.
• FALSE: Αυτή η έξοδος ορίζεται αυτόµατα µετά από κάθε κύκλο 

ελέγχου στην κατάσταση FALSE.

Enabled BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν είναι ενεργό το λειτουργικό στοιχείο.
• TRUE: Η είσοδος Enable έχει οριστεί στην κατάσταση TRUE.
• FALSE: Η είσοδος Enable έχει οριστεί στην κατάσταση FALSE.

Error BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν έχει παρουσιαστεί κάποιο σφάλµα στο 
λειτουργικό στοιχείο.
• TRUE: Παρουσιάστηκε ένα σφάλµα στο λειτουργικό στοιχείο.
• FALSE: ∆εν παρουσιάστηκε κάποιο σφάλµα στο λειτουργικό 

στοιχείο.

ErrorID DWORD Αυτή η έξοδος δείχνει τον κωδικό του σφάλµατος που παρουσιάστηκε 
(Æ σελίδα 68).

TouchProbePos DINT Αυτή η έξοδος δείχνει τη θέση TouchProbe του επιλεγµένου 
συστήµατος κωδικοποιητή.

Counter DINT Αυτή η έξοδος δείχνει το πλήθος των συµβάντων διακοπής 
TouchProbe.
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4.7.3 Λειτουργικό στοιχείο MC_ReadActualPosition_MDX

Περιγραφή Το λειτουργικό στοιχείο MC_ReadActualPosition_MDX χρησιµεύει στην ανάγνωση της
τρέχουσας θέσης του άξονα του κινητήρα, η οποία καταγράφεται από το σύστηµα
κωδικοποιητή που χρησιµοποιείται. Το σύστηµα κωδικοποιητή καθορίζεται στη
διαµόρφωση ελέγχου, στις παραµέτρους στοιχείων του µετατροπέα.

Εφαρµογή Το λειτουργικό στοιχείο MC_ReadActualPosition_MDX µπορεί να εφαρµοστεί σε όλους
τους άξονες του κινητήρα. Σε άξονες κινητήρα χωρίς κωδικοποιητή η τιµή της
πραγµατικής θέσης που µεταδίδεται δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί εάν στην είσοδο X15
δεν έχει συνδεθεί κανένας κωδικοποιητής κινητήρα και εάν στη διαµόρφωση ελέγχου
έχει οριστεί το X15 ως κωδικοποιητής.

Είσοδοι Το λειτουργικό στοιχείο MC_ReadActualPosition_MDX διαθέτει τις εξής εισόδους:

Έξοδοι Το λειτουργικό στοιχείο MC_ReadActualPosition_MDX διαθέτει τις εξής εξόδους:

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

Είσοδος Τύπος Σηµασία

Enable BOOL Αυτή η είσοδος χρησιµεύει στην ενεργοποίηση του λειτουργικού 
στοιχείου. Η εντολή του λειτουργικού στοιχείου εκτελείται µόνον, όταν 
αυτή η είσοδος οριστεί στην κατάσταση TRUE. 

Axis AXIS_REF Αυτή η είσοδος καθορίζει σε ποιόν άξονα του κινητήρα θα εκτελούνται 
οι ενέργειες του λειτουργικού στοιχείου.

Έξοδος Τύπος Σηµασία

Done BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν έχει µεταδοθεί µε επιτυχία η θέση του άξονα 
κινητήρα.
• TRUE: Η τιµή της θέσης του άξονα κινητήρα στην έξοδο Position 

είναι έγκυρη.
• FALSE: Η θέση άξονα κινητήρα δεν µεταδόθηκε.

Error BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν έχει παρουσιαστεί κάποιο σφάλµα στο 
λειτουργικό στοιχείο.
• TRUE: Κατά τη διάρκεια της µετάδοσης της θέσης άξονα κινητήρα 

παρουσιάστηκε ένα σφάλµα.
• FALSE: ∆εν παρουσιάστηκε κάποιο σφάλµα.

ErrorID DWORD Αυτή η έξοδος δείχνει τον κωδικό του σφάλµατος που παρουσιάστηκε 
(Æ σελίδα 68).

Position DINT Αυτή η έξοδος περιέχει τη θέση του άξονα κινητήρα που µεταδίδεται.

Axis AXIS_REF Αυτή η έξοδος δείχνει την αναφορά αξόνων.
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4.7.4 Λειτουργικό στοιχείο MC_ReadAxisError_MDX

Περιγραφή Το λειτουργικό στοιχείο MC_ReadAxisError_MDX χρησιµεύει στην ανάγνωση των
κωδικών σφαλµάτων του άξονα κινητήρα από το µετατροπέα προς τη µονάδα ελέγχου
MOVI-PLC®.

Εφαρµογή Το λειτουργικό στοιχείο MC_ReadAxisError_MDX µπορεί να εφαρµοστεί σε όλους τους
άξονες του κινητήρα.

Είσοδοι Το λειτουργικό στοιχείο MC_ReadAxisError_MDX διαθέτει τις εξής εισόδους:

Έξοδοι Το λειτουργικό στοιχείο MC_ReadAxisError_MDX διαθέτει τις εξής εξόδους:

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

Είσοδος Τύπος Σηµασία

Enable BOOL Αυτή η είσοδος χρησιµεύει στην ενεργοποίηση του λειτουργικού 
στοιχείου. Η εντολή του λειτουργικού στοιχείου εκτελείται µόνον, όταν 
αυτή η είσοδος οριστεί στην κατάσταση TRUE. 

Axis AXIS_REF Αυτή η είσοδος καθορίζει σε ποιόν άξονα του κινητήρα θα εκτελούνται 
οι ενέργειες του λειτουργικού στοιχείου.

Έξοδος Τύπος Σηµασία

Done BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν έχει µεταδοθεί µε επιτυχία ο κωδικός 
σφάλµατος.
• TRUE: Η τιµή του κωδικού σφάλµατος στην έξοδο είναι έγκυρη.
• FALSE: Ο κωδικός σφάλµατος δεν µεταδόθηκε.

Error BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν έχει παρουσιαστεί κάποιο σφάλµα στο 
λειτουργικό στοιχείο.
• TRUE: Κατά τη διάρκεια της µετάδοσης του κωδικού σφάλµατος 

παρουσιάστηκε ένα σφάλµα.
• FALSE: ∆εν παρουσιάστηκε κάποιο σφάλµα.

ErrorID DWORD Αυτή η έξοδος δείχνει τον κωδικό του σφάλµατος που παρουσιάστηκε 
(Æ σελίδα 68).

AxisError BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν ο µετατροπέας έχει αναγνωρίσει ένα 
σφάλµα.
• TRUE: Ο µετατροπέας εντόπισε ένα σφάλµα.
• FALSE: ∆εν παρουσιάστηκε κάποιο σφάλµα.

AxisErrorCode WORD Αυτή η έξοδος περιέχει τον κωδικό σφάλµατος που µεταδίδεται.

Axis AXIS_REF Αυτή η έξοδος δείχνει την αναφορά αξόνων.
Εγχειρίδιο – Βιβλιοθήκη MPLCMotion_MDX
 65



4 εριγραφή των λειτουργικών στοιχείων
ατάλογος MDX_Supplements

66
4.7.5 Λειτουργικό στοιχείο MC_ReadStatus_MDX

Περιγραφή Το λειτουργικό στοιχείο MC_ReadStatus_MDX χρησιµεύει στην ανάγνωση της
κατάστασης PLCopen του άξονα κινητήρα από το µετατροπέα προς τη µονάδα ελέγχου
MOVI-PLC®.

Εφαρµογή Το λειτουργικό στοιχείο MC_ReadStatus_MDX µπορεί να εφαρµοστεί σε όλους τους
άξονες του κινητήρα.

Είσοδοι Το λειτουργικό στοιχείο MC_ReadStatus_MDX διαθέτει τις εξής εισόδους:

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

Είσοδος Τύπος Σηµασία

Enable BOOL Αυτή η είσοδος χρησιµεύει στην ενεργοποίηση του λειτουργικού 
στοιχείου. Η εντολή του λειτουργικού στοιχείου εκτελείται µόνον, 
όταν αυτή η είσοδος οριστεί στην κατάσταση TRUE. 

Axis AXIS_REF Αυτή η είσοδος καθορίζει σε ποιόν άξονα του κινητήρα θα εκτελούνται 
οι ενέργειες του λειτουργικού στοιχείου.
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Έξοδοι Το λειτουργικό στοιχείο MC_ReadStatus_MDX διαθέτει τις εξής εξόδους:

Έξοδος Τύπος Σηµασία

Done BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν έχει µεταδοθεί µε επιτυχία η κατάσταση 
PLCopen.
• TRUE: Η κατάσταση PLCopen µεταδόθηκε.
• FALSE: Η κατάσταση PLCopen δεν µεταδόθηκε.

Error BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν έχει παρουσιαστεί κάποιο σφάλµα στο 
λειτουργικό στοιχείο.
• TRUE: Κατά τη διάρκεια της µετάδοσης της κατάστασης PLCopen 

παρουσιάστηκε ένα σφάλµα.
• FALSE: ∆εν παρουσιάστηκε κάποιο σφάλµα.

ErrorID DWORD Αυτή η έξοδος δείχνει τον κωδικό του σφάλµατος που παρουσιάστηκε 
(Æ σελίδα 68).

Errorstop BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν η κατάσταση PLCopen του µετατροπέα έχει 
οριστεί σε Errorstop.
• TRUE: Η κατάσταση PLCopen έχει οριστεί σε Errorstop.
• FALSE: Η κατάσταση PLCopen δεν έχει οριστεί σε Errorstop.

Stopping BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν η κατάσταση PLCopen του µετατροπέα έχει 
οριστεί σε Stopping.
• TRUE: Η κατάσταση PLCopen έχει οριστεί σε Stopping.
• FALSE: Η κατάσταση PLCopen δεν έχει οριστεί σε Stopping.

StandStill BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν η κατάσταση PLCopen του µετατροπέα έχει 
οριστεί σε StandStill.
• TRUE: Η κατάσταση PLCopen έχει οριστεί σε StandStill.
• FALSE: Η κατάσταση PLCopen δεν έχει οριστεί σε StandStill.

Discrete Motion BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν η κατάσταση PLCopen του µετατροπέα έχει 
οριστεί σε DiscreteMotion.
• TRUE: Η κατάσταση PLCopen έχει οριστεί σε DiscreteMotion.
• FALSE: Η κατάσταση PLCopen δεν έχει οριστεί σε 

DiscreteMotion.

Continuous 
Motion

BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν η κατάσταση PLCopen του µετατροπέα έχει 
οριστεί σε ContinuousMotion.
• TRUE: Η κατάσταση PLCopen έχει οριστεί σε ContinuousMotion.
• FALSE: Η κατάσταση PLCopen δεν έχει οριστεί σε 

ContinuousMotion.

Synchronized 
Motion

BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν η κατάσταση PLCopen του µετατροπέα έχει 
οριστεί σε SynchronizedMotion.
• TRUE: Η κατάσταση PLCopen έχει οριστεί σε 

SynchronizedMotion.
• FALSE: Η κατάσταση PLCopen δεν έχει οριστεί σε 

SynchronizedMotion.

Homing BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν η κατάσταση PLCopen του µετατροπέα έχει 
οριστεί σε Homing.
• TRUE: Η κατάσταση PLCopen έχει οριστεί σε Homing.
• FALSE: Η κατάσταση PLCopen δεν έχει οριστεί σε Homing.

Interpolation BOOL Αυτή η έξοδος δείχνει εάν η κατάσταση PLCopen του µετατροπέα έχει 
οριστεί σε Interpolation.
• TRUE: Η κατάσταση PLCopen έχει οριστεί σε Interpolation.
• FALSE: Η κατάσταση PLCopen δεν έχει οριστεί σε Interpolation.

Axis AXIS_REF Αυτή η έξοδος δείχνει την αναφορά αξόνων.
Εγχειρίδιο – Βιβλιοθήκη MPLCMotion_MDX
 67



4 εριγραφή των λειτουργικών στοιχείων
αυτότητα σφαλµάτων

68
4.8 Ταυτότητα σφαλµάτων
Ο πίνακας που ακολουθεί, παρουσιάζει τον κωδικό σφάλµατος, το χαρακτηρισµό και
την περιγραφή σφαλµάτων που µπορεί να παρουσιαστούν στην έξοδο ErrorID των
λειτουργικών στοιχείων.

Κωδικός 
σφάλ-
µατος

Χαρακτηρισµός σφάλµατος Περιγραφή σφάλµατος

Γενικοί κωδικοί σφαλµάτων IEC

FA0001h E_IEC_GENERAL_MAX_NUMBER_OF_AXIS Υπέρβαση µέγιστου αριθµού αξόνων που µπορούν να 
συνδεθούν

FA0002h E_IEC_GENERAL_INTERNAL_ERROR Σφάλµα στην αρχικοποίηση µίας διεπαφής MOVI-PLC®

FA0003h E_IEC_GENERAL_COM_NOT_READY Η διεπαφή COM δεν είναι έτοιµη

FA0004h E_IEC_GENERAL_INVALID_COM_NODE Η διεπαφή COM δεν είναι έγκυρη

FA0005h E_IEC_GENERAL_INVALID_COM_ADR Η διεύθυνση COM δεν είναι έγκυρη

FA0006h E_IEC_GENERAL_INVALID_TECHNOLOGIE_OPTION Για τη ζητούµενη λειτουργία απαιτείται ένας µετατροπέας 
MOVIDRIVE® στην τεχνική έκδοση.

FA0070h E_IEC_PARAMETER_VALUE_OUT_OF_RANGE Η τιµή για την πρόσβαση στις παραµέτρους βρίσκεται 
εκτός της επιτρεπτής περιοχής τιµών.

FA0071h E_IEC_PARAMETER_INVALID_SELECTION Μη έγκυρη επιλογή της εισόδου στο λειτουργικό στοιχείο

FA0072h E_IEC_PARAMETER_INVALID_SERVICE Μη έγκυρη υπηρεσία

Κωδικοί σφαλµάτων MPLCMotion_MDX

FB0030h E_MDX_CONNECTAXIS_NO_INVERTER_CONNECTED Στο δίαυλο CAN δεν εντοπίστηκε κανένας µετατροπέας 
MOVIDRIVE® MDX. Ελέγξτε τη σύνδεση CAN! 

FB0031h E_MDX_CONNECTAXIS_CAN_ID_ERROR Το απαιτούµενο CAN-ID είναι κατειληµµένο

FB0032h E_MDX_CONNECTAXIS_CYCLIC_COMMUNICATION Η κυκλική επικοινωνία µεταξύ της µονάδας ελέγχου 
MOVI-PLC® και του µετατροπέα MOVIDRIVE® έχει 
διακοπεί.

FB0033h E_MDX_CONNECTAXIS_IPOS_DOWNLOAD_ERROR Σφάλµα κατά τη λήψη IPOS®

FB0034h E_MDX_CONNECTAXIS_WRONG_DEVICE_CONNECTED Συνδέθηκε λανθασµένη συσκευή. Ελέγξτε τη διαµόρφωση 
ελέγχου!

FB0035h E_MDX_CONNECTAXIS_SIMULATION_NOT_AVAILABLE Η λειτουργία δεν µπορεί να εκτελεστεί σε κατάσταση 
προσοµοίωσης.

FB0060h E_MDX_POWER_INVERTER_NOT_READY Ο µετατροπέας MOVIDRIVE® MDX βρίσκεται σε 
κατάσταση "Λειτουργία 24V" ή "Ασφαλής διακοπή". 
Η ενεργοποίηση δεν είναι δυνατή!

FB0061h E_MDX_POWER_INVERTER_FAULT_STATE Ο µετατροπέας MOVIDRIVE® MDX βρίσκεται σε 
κατάσταση σφάλµατος. Η ενεργοποίηση δεν είναι δυνατή!

FB0070h E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_DATA_PROFIL Το λειτουργικό στοιχείο Motion δεν επιτρέπεται να 
εκτελεστεί από την τρέχουσα κατάσταση PLCopen.

FB0071h E_MDX_MOTIONBLOCK_LOG_ADR_NOT_INITIALIZED Το λειτουργικό στοιχείο Motion ανακτήθηκε πριν το 
MC_ConnectAxis_MDX δηµιουργήσει µία λογική 
διεύθυνση (AXIS_REF).

FB0072h E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_LOG_ADR Το λειτουργικό στοιχείο Motion ανακτήθηκε µε µία µη 
έγκυρη λογική διεύθυνση (AXIS_REF). 

FB0073h E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_STATE Το λειτουργικό στοιχείο Motion δεν επιτρέπεται να 
εκτελεστεί από την τρέχουσα κατάσταση PLCopen.

FB0074h E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_OPERATING_MODE Το λειτουργικό στοιχείο Motion δεν µπορεί να εκτελεστεί 
στην κατάσταση λειτουργίας του µετατροπέα 
MOVIDRIVE® MDX.

FB0075h E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_INVERTER_STATUS Το λειτουργικό στοιχείο Motion δεν µπορεί να εκτελεστεί 
στην τρέχουσα κατάσταση του µετατροπέα MOVIDRIVE® 
MDX.

FB0076h E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_VELOCITY Οι προκαθορισµένες στροφές βρίσκονται εκτός της 
περιοχής τιµών.
Π
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FB0090h E_MDX_PARAMCHANNEL_SEND_BUFFER_OVERFLOW Η προσωρινή µνήµη για το κανάλι παραµέτρων είναι 
πλήρης.

FB0091h E_MDX_PARAMCHANNEL_WRITEPARAMETER_BUSY Έγινε πρόσβαση στην παράµετρο, ενώ το κανάλι 
παραµέτρων ήταν κατειληµµένο

FB0092h E_MDX_PARAMCHANNEL_READPARAMETER_BUSY Έγινε πρόσβαση στην παράµετρο, ενώ το κανάλι 
παραµέτρων ήταν κατειληµµένο

Κωδικοί σφαλµάτων MPLCUtilities

FC0001h E_WAGO_TIME_OUT_SBUS_INIT Εσωτερικό Timeout (χρονική υπέρβαση) κατά την 
αρχικοποίηση του SBUS

FC0002h E_WAGO_TIME_OUT_WAGO_INIT Timeout (χρονική υπέρβαση) κατά την αρχικοποίηση του 
στοιχείου WAGO

FC0003h E_WAGO_NO_CONNECTION_DURING_INIT_SEQ ∆ιακοπή της σύνδεσης µε το στοιχείο WAGO κατά την 
αρχικοποίηση

FC0004h E_WAGO_WATCH_DOG_ERROR Σφάλµα watchdog. Η επικοινωνία µε το στοιχείο WAGO 
έχει διακοπεί.

Κωδικοί σφαλµάτων MPLCSystem (απόσπασµα)

CC0070h E_NO_MATCH_FOR_PARAMSET ∆εν υπάρχει καµία καταχώρηση στη διαµόρφωση ελέγχου 
για τον άξονα.

F2000Ah E_MVLINK_CAN Σφάλµα MOVILINK®.
Πιθανή αιτία:  Τιµή εκτός περιοχής τιµών

F20002h E_MVLINK_RS485 Σφάλµα MOVILINK®.
Πιθανή αιτία:  Τιµή εκτός περιοχής τιµών

Κωδικός 
σφάλ-
µατος

Χαρακτηρισµός σφάλµατος Περιγραφή σφάλµατος
Εγχειρίδιο – Βιβλιοθήκη MPLCMotion_MDX
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5 Παραδείγµατα προγραµµατισµού
Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει µε συγκεκριµένα παραδείγµατα τον προγραµµατισµό
διαφόρων εργασιών κίνησης µε τη χρήση των λειτουργικών στοιχείων που περιέχονται
στο παρόν εγχειρίδιο.
Επιπλέον, αυτό το κεφάλαιο θα σάς εισάγει στο βασικό χειρισµό της διαµόρφωσης
ελέγχου, της διαχείρισης της βιβλιοθήκης και του [FUP-Editor] του λογισµικού
MOVITOOLS®-MotionStudio.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην online βοήθεια του λογισµικού
MOVITOOLS®-MotionStudio.

5.1 Προϋποθέσεις
Για να µπορείτε να ελέγξετε τα προγράµµατα µε έναν άξονα κινητήρα που
δηµιουργήσατε, θα πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
• Η µονάδα ελέγχου MOVI-PLC® και ένας µετατροπέας MOVIDRIVE® MDX60B/61B

µε συνδεδεµένο κινητήρα1) πρέπει να έχουν εγκατασταθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες
των αντίστοιχων εγχειριδίων.

• Μεταξύ της σύνδεσης CAN 1 της µονάδας ελέγχου MOVI-PLC® και της σύνδεσης
CAN 1 του µετατροπέα MOVIDRIVE® MDX60B/61B θα πρέπει να έχει εγκατασταθεί
µία σωστή σύνδεση διαύλου συστήµατος σύµφωνα µε τις υποδείξεις των
αντίστοιχων εγχειριδίων2).

• Ο υπολογιστής Engineering θα πρέπει να έχει συνδεθεί σωστά στη µονάδα ελέγχου
MOVI-PLC® σύµφωνα µε τις υποδείξεις των αντίστοιχων εγχειριδίων. Η διεπαφή του
υπολογιστή Engineering θα πρέπει να έχει διαµορφωθεί κατάλληλα.

• Η έναρξη λειτουργίας του µετατροπέα MOVIDRIVE® MDX60/B61B για τον έλεγχο
µέσω της µονάδας MOVI-PLC® πραγµατοποιήθηκε µε τη βοήθεια του βοηθού
έναρξης λειτουργίας (Æ ενότητα 3.3, σελίδα 10).

1) Για την οδήγηση σε θέση απαιτείται ένας κινητήρας µε κωδικοποιητή.
2) Εάν η µονάδα ελέγχου MOVI-PLC® επικοινωνεί µε το µετατροπέα µέσω του βύσµατος της πίσω πλευράς,

δεν απαιτείται η σύνδεση του διαύλου συστήµατος µέσω του CAN 1. 
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5.2 Οδήγηση ενός άξονα κινητήρα σε θέση

Περιγραφή 
εργασίας

Εάν σε µια ψηφιακή είσοδο του συνδεδεµένου µετατροπέα MOVIDRIVE® MDX60B/61B
υπάρξει ένα ανοδικό σήµα της τάσης 24V DC, ο συνδεδεµένος άξονας κινητήρα πρέπει
να εκτελέσει δέκα περιστροφές προς τα δεξιά και να οδηγηθεί σε θέση.
Ο χειρισµός του κινητήρα πραγµατοποιείται πλήρως µε τη χρήση των ψηφιακών
εισόδων. Η µονάδα ελέγχου MOVI-PLC® αξιολογεί τις εισόδους του µετατροπέα και
ελέγχει την οδήγηση σε θέση του άξονα κινητήρα.

Επιµέρους 
εργασίες

Το παράδειγµα προγραµµατισµού χωρίζεται στις εξής επιµέρους εργασίες:
1. ∆ηµιουργία ενός νέου έργου
2. Ρύθµιση της διαµόρφωσης ελέγχου
3. Ενσωµάτωση των απαιτούµενων βιβλιοθηκών
4. Προγραµµατισµός της επικοινωνίας µε τον άξονα του κινητήρα
5. Προγραµµατισµός της ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του µετατροπέα
6. Προγραµµατισµός της οδήγησης του άξονα κινητήρα σε θέση
7. Μεταφορά του έργου στη µονάδα ελέγχου MOVI-PLC®

8. ∆οκιµή του προγράµµατος
Εγχειρίδιο – Βιβλιοθήκη MPLCMotion_MDX
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Βήµα 1 ∆ηµιουργία νέου έργου
1. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή Engineering και τη µονάδα ελέγχου MOVI-PLC®.1)

2. Ξεκινήστε το PLC-Editor του λογισµικού MOVITOOLS®-MotionStudio σύµφωνα µε
τις οδηγίες στο κεφάλαιο "Εκκίνηση MOVITOOLS®-MotionStudio" στο εγχειρίδιο της
µονάδας MOVI-PLC®.

3. ∆ηµιουργήστε ένα νέο έργο κάνοντας κλικ στο [File] / [New].
4. Στο παράθυρο διαλόγου [Target Settings] επιλέξτε τη διαµόρφωση της µονάδας σας

MOVI-PLC®, στο συγκεκριµένο παράδειγµα προγραµµατισµού π.χ. [MOVIPLC
basic DHP11B] και κάντε κλικ στο [OK].

5. Για το παράδειγµα αυτό αλλάξτε στο παράθυρο διαλόγου [New POU] το όνοµα του
λειτουργικού στοιχείου "PLC_PRG". Η µονάδα ελέγχου MOVI-PLC® εκτελεί το
στοιχείο µε το όνοµα "PLC_PRG" αυτόµατα µετά την εκκίνηση του προγράµµατος
(στο βήµα 8 αυτού του παραδείγµατος).

6. Στο πεδίο [Type of POU] επιλέξτε [Program].
7. Στο πεδίο [Language of the POU] κάντε κλικ στην επιλογή [FBD] και επιβεβαιώστε

την καταχώρηση κάνοντας κλικ στο [OK].
8. Αποθηκεύστε το έργο κάνοντας κλικ στο [File] / [Save]  και εισάγοντας το όνοµα του

έργου που θέλετε. Επαναλάβετε τη διαδικασία αποθήκευσης τακτικά, µετά από
ορισµένες αλλαγές που έχετε πραγµατοποιήσει ή µετά την ολοκλήρωση της
δηµιουργίας προγράµµατος.

1) Η µονάδα ελέγχου MOVI-PLC® θα πρέπει να τροφοδοτηθεί µε τάση ανάλογα µε την έκδοσή της, ή θα
πρέπει να ενεργοποιηθεί ο µετατροπέας στον οποίο έχει συνδεθεί το υλικό της µονάδας ελέγχου MOVI-
PLC®.

20030AXX
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Βήµα 2 Ρύθµιση διαµόρφωσης ελέγχου
Για να µπορέσετε να χρησιµοποιήσετε τις διεπαφές της µονάδας ελέγχου MOVI-PLC®

για τη σύνδεση των περιφερειακών συσκευών αλλά και για την επικοινωνία µε άλλες
συσκευές όπως µετατροπείς, µονάδες εισόδου/εξόδου ή υπερκείµενες µονάδες
ελέγχου, πρέπει να διαµορφώσετε κατάλληλα τη διαδικασία ελέγχου.

1. Επιλέξτε το παράθυρο [Resources], κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη καρτέλα [1].
2. Ενεργοποιήστε το [PLC Configuration] κάνοντας διπλό κλικ [2].
3. Στο µενού [Extras] ρυθµίζετε µία φορά το [Standard configuration] και επιβεβαιώνετε

µε [Yes] [3] το σχετικό ερώτηµα, εάν θέλετε να απορρίψετε την τρέχουσα
διαµόρφωση και να την αντικαταστήσετε µε την τυπική.

4. Ανοίξτε τον κατάλογο διαµόρφωσης κάνοντας κλικ στο σύµβολο [+] µπροστά από το
[MOVI-PLC basic DHP11B] και [Communication] [4].

5. Ενεργοποιήστε τη διεπαφή CAN 1 της µονάδας ελέγχου MOVI-PLC®, κάνοντας δεξί
κλικ στο στοιχείο [Can 1 disabled] και επιλέγοντας στο µενού περιεχοµένων [Replace
element] / [Can 1 enabled] [5].

6. ∆ιαµορφώστε τον µετατροπέα MOVIDRIVE® MDX60B/61B στη διεπαφή CAN 1,
κάνοντας δεξί κλικ στο στοιχείο [Can-1 enabled] και επιλέγοντας στο µενού
περιεχοµένων [Append Subelement] και [MOVIDRIVE MDX B].

20031AXX
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7. Σηµειώστε το στοιχείο [MOVIDRIVE MDX B] και εισάγετε στο παράθυρο [Module
parameters] τη διεύθυνση S-Bus [1] που έχετε επιλέξει κατά την έναρξη λειτουργίας
του µετατροπέα.

8. Στο πρόγραµµα ελέγχου µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις εισόδους/εξόδους µε την
απευθείας καταχώρηση της διεύθυνσης µε σύνταξη "%I" / "%Q". 
Η χρήση των περιγραφικών συµβόλων είναι απλούστερη: Κάντε κλικ στο σύµβολο
[+] µπροστά από το [MOVIDRIVE MDX B] και [Inputs]. Κάντε κλικ στο αντίστοιχο
πεδίο [AT] στον κατάλογο διαµόρφωσης και εισάγετε το όνοµα που θέλετε. Σ' αυτό
το παράδειγµα αυτό γίνεται για τις ψηφιακές εισόδους του µετατροπέα µε τα
περιγραφικά σύµβολα [DI_MDX1] ή για τις µεµονωµένες εισόδους/εξόδους τα
περιγραφικά σύµβολα [Power_MDX1] και [Move_MDX1] [2].
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Βήµα 3 Ενσωµάτωση βιβλιοθηκών
Για να µπορέσετε να χρησιµοποιήσετε τα λειτουργικά στοιχεία της βιβλιοθήκης
MPLCMotion_MDX.lib, θα πρέπει να εισάγετε τη βιβλιοθήκη [MPLCMotion_MDX.lib],
σύµφωνα µε την περιγραφή που ακολουθεί, στις ήδη υπάρχουσες βιβλιοθήκες.

1. Ενεργοποιήστε το [Library Manager] κάνοντας διπλό κλικ [1].
2. Κάντε κλικ µε το δεξί πλήκτρο του ποντικού στο πεδίο της βιβλιοθήκης και επιλέξτε

το πεδίο µενού [Additional Library] [2].
3. Επιλέξτε τη βιβλιοθήκη [MPLCMotion_MDX.lib] και κάντε κλικ στο [Open].

20033AXX
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Βήµα 4 Προγραµµατισµός της επικοινωνίας µε τον άξονα του κινητήρα
Για τη δηµιουργία και την υλοποίηση της επικοινωνίας µεταξύ της µονάδας ελέγχου
MOVI-PLC® και του µετατροπέα εισάγετε ένα επίπεδο του λειτουργικού στοιχείου
MC_ConnectAxis_MDX µε τον εξής τρόπο.

1. Επιλέξτε το παράθυρο [POUs], κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη καρτέλα [1]. 
2. Ανοίξτε τον επεξεργαστή του στοιχείου [PLC_PRG(PRG)] κάνοντας διπλό κλικ [2].
3. Εισάγετε ένα νέο λειτουργικό στοιχείο κάνοντας κλικ στο πρώτο δίκτυο, στο πλαίσιο

δίπλα από τα ερωτηµατικά [???] και στη συνέχεια στο πλήκτρο [ ] [3].

4. Σηµειώστε το κείµενο "AND" στο λειτουργικό στοιχείο που εισάγατε.
5. Πιέστε το πλήκτρο <F2>. Το λογισµικό ανοίγει το διάλογο [Help Manager]. 
6. Επιλέξτε στην αριστερή πλευρά του διαλόγου το [Standard Function Blocks]) [1].
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7. Επιλέξτε στη δεξιά πλευρά του διαλόγου το λειτουργικό στοιχείο [MC_ConnectAxis_
MDX (FB)] στον κατάλογο [MDX_Main] της βιβλιοθήκης [MPLCMotion_MDX].
Κάντε κλικ στο [ΟΚ] [2].

8. Κάντε κλικ στο λειτουργικό στοιχείο MC_ConnectAxis_MDX που έχετε εισάγει και
στη συνέχεια στα ερωτηµατικά "???" που υπάρχουν επάνω από το λειτουργικό
στοιχείο [1]. 

9. Εισάγετε το όνοµα του επιπέδου (π.χ. "ConnectAxis_1") του λειτουργικού στοιχείου
[2] και πιέστε το πλήκτρο <ENTER>. Επιβεβαιώστε το παράθυρο διαλόγου [Declare
Variable] κάνοντας κλικ στο πλήκτρο [OK].

10.Εισάγετε στις εισόδους του λειτουργικού στοιχείου τις εξής τιµές, κάνοντας κλικ στα
ερωτηµατικά "???" που υπάρχουν αριστερά από την είσοδο, εισάγετε την τιµή και
πιέστε το πλήκτρο <ENTER>:

20037AXX

Enable TRUE

Node SBUS_NODE_1

SBUS_Address ∆ιεύθυνση SBUS 1 που ορίστηκε κατά την έναρξη λειτουργίας του µετατροπέα
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Βήµα 5 Προγραµµατισµός της ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του µετατροπέα
Εισάγετε το λειτουργικό στοιχείο που θα ενεργοποιεί/απενεργοποιεί το µετατροπέα
MOVIDRIVE® MDX60B/61B. Η ενεργοποίηση είναι εφικτή µόνον εάν προηγουµένως το
λειτουργικό στοιχείο MC_ConnectAxis_MDX έχει εκτελεστεί επιτυχώς για τον άξονα
αυτό. Επιπλέον, ο µετατροπέας πρέπει να είναι ενεργοποιηµένος µόνο εάν στην
ψηφιακή είσοδο DI01 του µετατροπέα υπάρχει τάση 24V DC. Για το λόγο αυτό τα
αντίστοιχα σήµατα συσχετίζονται µεταξύ τους µε το στοιχείο "AND".

1. Κάντε κλικ στη γραµµή της εξόδου Done του λειτουργικού στοιχείου
MC_ConnectAxis_MDX. 

2. Εισάγετε ένα νέο λειτουργικό στοιχείο "AND" κάνοντας κλικ στο πλήκτρο < >.
3. Στη δεύτερη είσοδο του νέου λειτουργικού στοιχείου "AND" αντιστοιχήστε την τιµή

που έχει αναγνωστεί από την ψηφιακή είσοδο DI01 του µετατροπέα, εισάγοντας στη
διαµόρφωση ελέγχου το επιλεγµένο συµβολικό όνοµα (σ' αυτό το παράδειγµα
"MDX1_DI.1" ή απευθείας "Power_MDX1").

4. Εισάγετε το λειτουργικό στοιχείο MC_Power_MDX, κάνοντας κλικ δεξιά από το
λειτουργικό στοιχείο "AND" και στη συνέχεια στο πλήκτρο [ ] . Μετατρέψτε το νέο
λειτουργικό στοιχείο "AND" σε ένα λειτουργικό στοιχείο MC_Power_MDX σύµφωνα
µε το βήµα 4 της διαδικασίας. Εισάγετε για το λειτουργικό στοιχείο ένα όνοµα
επιπέδου π.χ. "Power_1".

5. Εισάγετε στην είσοδο PowerOffMode τη σταθερά "CTRL_INHIBIT".
6. Εισάγετε στην είσοδο Axis την αναφορά άξονα "ConnectAxis_1.Axis", η οποία

εκχωρείται από το επίπεδο του στοιχείου ConnectAxis_1. Κάντε κλικ στο πεδίο "???"
µπροστά από την είσοδο Axis και εισάγετε "ConnectAxis_1.". Επιλέξτε την
καταχώρηση [Axis] στο παράθυρο διαλόγου, που εµφανίζεται αυτόµατα µετά την
εισαγωγή του σηµείου. Επιβεβαιώστε την εισαγωγή πιέζοντας το πλήκτρο
<ENTER>.
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Βήµα 6 Προγραµµατισµός της οδήγησης ενός άξονα κινητήρα σε θέση
Εισάγετε ένα λειτουργικό στοιχείο MC_MoveRelative_MDX, το οποίο θα ελέγχει µία
σχετική κίνηση οδήγησης του άξονα σε θέση. Σ' αυτό το παράδειγµα ο άξονας του
κινητήρα θα πρέπει σε κάθε ανοδικό σήµα της τάσης 24V DC στην ψηφιακή είσοδο DI02
του µετατροπέα να εκτελεί δέκα περιστροφές (=10 x 4096 βήµατα του κωδικοποιητή)
προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού. Στη σταθερή διαδροµή ο άξονας του κινητήρα
θα πρέπει να περιστρέφεται µε ταχύτητα 1000 σ.α.λ.

1. Κάντε δεξί κλικ σε ένα ελεύθερο πεδίο του δικτύου [0001] και επιλέξτε στο µενού
περιεχοµένων που εµφανίζεται το [Network (after)].

2. Εισάγετε σύµφωνα µε το βήµα 4 της διαδικασίας που περιγράφεται στο νέο δίκτυο
[0002] ένα λειτουργικό στοιχείο MC_MoveRelative_MDX και δηλώστε ένα όνοµα
επιπέδου (π.χ. "MoveRelative_1"). Το λειτουργικό στοιχείο MC_MoveRelative_MDX
βρίσκεται στον κατάλογο [MDX_SingleAxis] της βιβλιοθήκης [MPLCMotion_MDX]
στο [Standard Function Blocks].

3. Εισάγετε στις εισόδους του λειτουργικού στοιχείου τις εξής τιµές:

4. Η εντολή κίνησης µπορεί να εκτελεστεί µόνον εάν προηγουµένως εκτελέστηκε µε
επιτυχία το λειτουργικό στοιχείο MC_Power_MDX. Για το λόγο αυτό ορίστε στην
είσοδο Execute του λειτουργικού στοιχείου MC_MoveRelative_MDX το αποτέλεσµα
ενός συσχετισµού "AND" µεταξύ της εξόδου Status του λειτουργικού στοιχείου
MC_Power_MDX και της ψηφιακής εισόδου που προβλέπεται για την έναρξη της
κίνησης. 
Κάντε κλικ στη γραµµή µπροστά από την είσοδο Execute. Εισάγετε ένα νέο
λειτουργικό στοιχείο "AND" κάνοντας κλικ στο πλήκτρο < >. Αντιστοιχήστε τις
εισόδους του λειτουργικού στοιχείου "AND" ανάλογα (βλέπε επάνω εικόνα).

5. Για τη µεταγλώττιση του έργου επιλέξτε το πεδίο µενού [Project]/[Rebuild all]. Εάν ο
προγραµµατισµός δεν περιέχει σφάλµατα το παράθυρο µηνυµάτων θα δείξει
"0 Error(s), 0 Warnings(s)".

20039AXX

Distance 40960

Velocity 1000

Acceleration 500

Deceleration 500

Axis ConnectAxis_1.Axis
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Βήµα 7 Μεταφορά του έργου στη µονάδα ελέγχου MOVI-PLC®

Κάντε κλικ στο πεδίο µενού [Online] / [Communication Parameters].
Στο παράθυρο διαλόγου που εµφανίζεται ρυθµίστε τις παραµέτρους επικοινωνίας,
ανάλογα µε το κανάλι επικοινωνίας που χρησιµοποιείται. Αυτό το βήµα εκτελείται µόνο
µία φορά.
Κάντε κλικ στο πεδίο µενού [Online] / [Login]. 
Επιβεβαιώστε στο παράθυρο διαλόγου που εµφανίζεται, την ερώτηση για το εάν θέλετε
να φορτωθεί ένα πρόγραµµα, κάνοντας κλικ στο [Yes].

Βήµα 8 ∆οκιµή προγράµµατος
Στο τελευταίο βήµα εκτελείτε το πρόγραµµα, ενεργοποιώντας κατάλληλα τις ψηφιακές
εισόδους που έχετε χρησιµοποιήσει.

Ενεργοποιήστε το µετατροπέα MOVIDRIVE® MDX60B/61B, εάν αυτό δεν έχει γίνει ήδη
στο βήµα 1 για την ενεργοποίηση της µονάδας ελέγχου MOVI-PLC®.
Εκκινήστε τη µονάδα ελέγχου MOVI-PLC®, κάνοντας κλικ στο πεδίο µενού [Online] /
[Run].
Ενεργοποιήστε το µετατροπέα, εφαρµόζοντας διαδοχικά στην είσοδο DI00 "/ Αναστολή
ελεγκτή" και στην είσοδο DI01 (Ενεργοποίηση του λειτουργικού στοιχείου MC_Power_
MDX) την τάση 24V DC.
Ξεκινήστε την οδήγηση του άξονα του κινητήρα σε θέση εφαρµόζοντας στην είσοδο
DI02 του µετατροπέα την τάση 24V DC.

Ο προγραµµατισµός είναι επιτυχής όταν ο άξονας του κινητήρα εκτελεί σε κάθε ανοδικό
σήµα της τάσης 24V DC στην είσοδο DI02 δέκα περιστροφές προς τη θετική
κατεύθυνση.

Περισσότερες πληροφορίες για τη συµπεριφορά της µονάδας ελέγχου MOVI-PLC® και
του συνδεδεµένου µετατροπέα MOVIDRIVE® σ' αυτό το παράδειγµα, θα βρείτε στην
ενότητα που ακολουθεί "Καταγραφή ίχνους".

Προσοχή:
Ο άξονας του κινητήρα µπορεί να κινηθεί αµέσως µετά την εκκίνηση της µονάδας
ελέγχου MOVI-PLC®, ανάλογα µε την αντιστοίχηση ακροδεκτών, την κατάσταση του
µετατροπέα και το πρόγραµµα ελέγχου. Για να αποφευχθούν οι ζηµιές, κρατήστε την
απαραίτητη απόσταση από όλα τα κινητά µέρη!
Π
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Καταγραφή 
ίχνους

Με το ανοδικό σήµα Move_MDX1 στην είσοδο Execute του λειτουργικού στοιχείου
MC_MoveRelative_MDX ο άξονας του κινητήρα αρχίζει να κινείται για να έρθει στη θέση
προορισµού [1]. Η έξοδος Active το υποδηλώνει αυτό, ορίζοντας την κατάσταση σε
TRUE. 
Αφού η οδήγηση σε θέση ολοκληρωθεί µε επιτυχία, το λειτουργικό στοιχείο επαναφέρει
την έξοδο Active πάλι στην κατάσταση FALSE και ορίζει την έξοδο Done στην
κατάσταση TRUE [2]. Σ' αυτό το παράδειγµα η έξοδος Done ορίζεται στην κατάσταση
TRUE µόνον για έναν κύκλο ελέγχου, επειδή το σήµα εισόδου Execute επανήλθε στην
κατάσταση FALSE πριν να ολοκληρωθεί η οδήγηση σε θέση.
Λόγω του ανοδικού σήµατος στην είσοδο Execute, ο άξονας κινητήρα ξεκινά και πάλι
µία κίνηση οδήγησης σε θέση [3]. 
Ωστόσο το επόµενο ανοδικό σήµα στην είσοδο Execute ακολουθεί πριν από την
ολοκλήρωση της οδήγησης σε θέση. Μία πρόσθετη οδήγηση σε θέση ακολουθεί εν
κινήσει, αµέσως µετά την τρέχουσα θέση του άξονα του κινητήρα, κατά τη χρονική
στιγµή του τελευταίου ανοδικού σήµατος στην είσοδο Execute [4]. Έτσι ο άξονας
κινητήρα δεν φρενάρει µέχρι την ακινητοποίησή του, αλλά εκτελεί την επόµενη κίνηση.
Αφού ολοκληρωθεί η οδήγηση σε θέση το λειτουργικό στοιχείο επαναφέρει την έξοδο
Active πάλι στην κατάσταση FALSE. Το σήµα εξόδου Done διατηρείται σ' αυτή
την περίπτωση και µετά την ολοκλήρωση της οδήγησης σε θέση, στην κατάσταση
TRUE, επειδή το σήµα της εισόδου Execute δεν έχει επανέλθει ακόµα στην κατάσταση
FALSE [5].
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5.3 Έλεγχος στροφών ενός άξονα κινητήρα µε κωδικοποιητή
Περιγραφή 
εργασίας

Εάν σε µια ψηφιακή είσοδο του ελεγχόµενου µετατροπέα MOVIDRIVE® MDX60B/61B
υπάρξει ένα ανοδικό σήµα της τάσης 24V DC, ο συνδεδεµένος άξονας κινητήρα πρέπει
να εκτελέσει µία κίνηση µε ελεγχόµενες στροφές. Με τη βοήθεια µίας πρόσθετης
ψηφιακής εισόδου πρέπει να προσφέρεται η δυνατότητα εναλλαγής των στροφών του
άξονα µεταξύ δύο τιµών. Πρέπει να χρησιµοποιηθούν δύο είσοδοι για την έναρξη της
κίνησης φρεναρίσµατος µε τη βοήθεια του λειτουργικού στοιχείου MC_Stop_MDX ή
MC_AxisStop_MDX.
Ο χειρισµός του κινητήρα πραγµατοποιείται πλήρως µε τη χρήση των ψηφιακών
εισόδων. Η µονάδα ελέγχου MOVI-PLC® αξιολογεί τις εισόδους του µετατροπέα και
ελέγχει τη ρύθµιση στροφών του άξονα κινητήρα.

Προγραµµατισµός Αµετάβλητα βήµατα
Προγραµµατίστε τα βήµατα 1, 3-5 και 7 σύµφωνα µε το παράδειγµα προγραµµατισµού
"Οδήγηση του άξονα κινητήρα σε θέση".

Βήµα 2 ∆ηµιουργία διαµόρφωσης ελέγχου

Στη διαµόρφωση ελέγχου αντιστοιχήστε εκτός από τα [Power_MDX1] και
[Move_MDX1], και τις περιγραφές
• [RapidSpeed_MDX1]
• [AxisStop_MDX1]
• [Stop_MDX1]
στις ψηφιακές εισόδους του µετατροπέα MOVIDRIVE® MDX60B/61B, σύµφωνα µε την
απεικόνιση [1].
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Βήµα 6 Προγραµµατισµός του ελέγχου στροφών

1. ∆ηµιουργήστε σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο προηγούµενο
παράδειγµα, το πρόγραµµα που εµφανίζεται στην εικόνα. 

2. Για τον προγραµµατισµό της αντιστοίχησης τιµών της µεταβλητής Speed στη
µεταβλητή Speed_old κάντε κλικ µετά την εισαγωγή στο δίκτυο [0004] πρώτα στο
πλαίσιο µε τα ερωτηµατικά "???" και στη συνέχεια στο πλήκτρο [ ] [1]. 
Αντικαταστήστε τα ερωτηµατικά "???" µε το όνοµα της µεταβλητής.
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Βήµα 8 ∆οκιµή προγράµµατος
Εκτελέστε το πρόγραµµα, ενεργοποιώντας κατάλληλα τις ψηφιακές εισόδους που έχετε
χρησιµοποιήσει.

Ενεργοποιήστε το µετατροπέα MOVIDRIVE® MDX60B/61B, εάν αυτό δεν έχει γίνει ήδη
στο βήµα 1 για την ενεργοποίηση της µονάδας ελέγχου MOVI-PLC®.
Εκκινήστε τη µονάδα ελέγχου MOVI-PLC®, κάνοντας κλικ στο πεδίο µενού [Online] /
[Run].
Ενεργοποιήστε το µετατροπέα, εφαρµόζοντας διαδοχικά στην είσοδο DI00 "/ Αναστολή
ελεγκτή" και στην είσοδο DI01 (Ενεργοποίηση του λειτουργικού στοιχείου
MC_Power_MDX) την τάση 24V DC.
Ξεκινήστε τον έλεγχο στροφών του άξονα του κινητήρα εφαρµόζοντας στην είσοδο DI02
του µετατροπέα την τάση 24V DC.

Ο προγραµµατισµός είναι επιτυχής εάν
• ο άξονας του κινητήρα αρχίζει να περιστρέφεται όταν υπάρξει ένα ανοδικό σήµα

τάσης 24V DC στην είσοδο DI02,
• οι στροφές του άξονα του κινητήρα µε την εναλλαγή µεταξύ 0V και 24V DC τάσης

στην είσοδο DI03 αλλάζουν ανάµεσα σε 500 σ.α.λ. και 1000 σ.α.λ. και 
• η κίνηση του άξονα του κινητήρα φρενάρει µε την εφαρµογή τάσης 24V DC στην

είσοδο DI04 ή DI05.

Περισσότερες πληροφορίες για τη συµπεριφορά της µονάδας ελέγχου MOVI-PLC® και
του συνδεδεµένου µετατροπέα MOVIDRIVE® σ' αυτό το παράδειγµα, θα βρείτε στην
ενότητα που ακολουθεί "Καταγραφή ίχνους".

Προσοχή:
Ο άξονας του κινητήρα µπορεί να κινηθεί αµέσως µετά την εκκίνηση της µονάδας
ελέγχου MOVI-PLC®, ανάλογα µε την αντιστοίχηση ακροδεκτών, την κατάσταση του
µετατροπέα και το πρόγραµµα ελέγχου. Για να αποφευχθούν οι ζηµιές, κρατήστε την
απαραίτητη απόσταση από όλα τα κινητά µέρη!
Π
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Έλεγχος στροφών ενός άξονα κινητήρα µε κωδικοποιητή
Καταγραφή 
ίχνους

Σε ανοδικό σήµα στην είσοδο Execute του λειτουργικού στοιχείου MC_Move
Velocity_MDX ο άξονας του κινητήρα ξεκινά τον έλεγχο στροφών [1]. Το λειτουργικό
στοιχείο ορίζει την έξοδο Active στην κατάσταση TRUE µόνο για όση ώρα
επιτυγχάνονται οι ονοµαστικές στροφές. Όταν επιτευχθούν οι ονοµαστικές στροφές η
έξοδος Active επανέρχεται στην κατάσταση FALSE και η έξοδος InVelocity (η οποία δεν
καταγράφεται στο χρονικό διάγραµµα) ορίζεται στην κατάσταση TRUE.
Λόγω του ανοδικού σήµατος στην είσοδο Execute του λειτουργικού στοιχείου
MC_AxisStop_MDX ο άξονας κινητήρα εκτελεί µία κίνηση φρεναρίσµατος µε την
επιβράδυνση που έχει οριστεί στην είσοδο Deceleration του λειτουργικού στοιχείου
MC_MoveVelocity_MDX [2]. Η διακοπή του ελέγχου στροφών παρουσιάζεται από το
λειτουργικό στοιχείο MC_MoveVelocity_MDX, το οποίο ορίζει την έξοδο Command
Aborted στην κατάσταση TRUE.
Ενώ η είσοδος Execute του λειτουργικού στοιχείου MC_AxisStop_MDX παραµένει στην
κατάσταση TRUE, ακολουθεί ένα νέο ανοδικό σήµα στο λειτουργικό στοιχείο
MC_MoveVelocity_MDX. Παρόλο που η κίνηση φρεναρίσµατος είχε ολοκληρωθεί, ο
άξονας κινητήρα δεν τίθεται σε κίνηση. Για τη νέα κίνηση θα πρέπει να εγκαταλειφθεί η
κατάσταση "Stopping", µε την επαναφορά της εισόδου Execute του λειτουργικού
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στοιχείου MC_AxisStop_MDX στην κατάσταση FALSE. Όταν πληρωθεί αυτή η
προϋπόθεση, ο άξονας του κινητήρα ξεκινά την κίνηση µε ελεγχόµενες στροφές όταν
υπάρξει ανοδικό σήµα στην είσοδο Execute του λειτουργικού στοιχείου
MC_MoveVelocity_MDX [4]. 
Με το ακόλουθο σήµα στην είσοδο Execute του λειτουργικού στοιχείου MC_AxisStop_
MDX ξεκινά πάλι µία κίνηση φρεναρίσµατος [5]. Σ' αυτή την περίπτωση όµως το
λειτουργικό στοιχείο MC_MoveVelocity_MDX δεν ορίζει την έξοδο CommandAborted σε
κατάσταση TRUE, επειδή η είσοδος Execute είχε επανέλθει προηγουµένως στην
κατάσταση FALSE.
Στην εναλλαγή του σήµατος RapidSpeed_MDX1 από TRUE σε FALSE η είσοδος
Execute του λειτουργικού στοιχείου MC_MoveVelocity_MDX επανέρχεται στην
κατάσταση FALSE [6]. Η επαναφορά γίνεται από το στοιχείο σύγκρισης [EQ] στο
πρόγραµµα ελέγχου κατά τη διάρκεια ενός κύκλου ελέγχου. Το ανοδικό σήµα στον
κύκλο ελέγχου που ακολουθεί ενεργοποιεί τον έλεγχο στροφών µε νέες, µικρότερες
ονοµαστικές στροφές. Αντίστοιχα, ο άξονας του κινητήρα κινείται πάλι µε τις
µεγαλύτερες από τις δύο ονοµαστικές στροφές µετά την εναλλαγή του σήµατος
RapidSpeed_MDX1 στην κατάσταση TRUE [7].
Η κίνηση φρεναρίσµατος που αρχίζει µε το ανοδικό σήµα στην είσοδο Execute του
λειτουργικού στοιχείου MC_AxisStop_MDX µπορεί να διακοπεί από ένα ανοδικό σήµα
στην είσοδο Execute του λειτουργικού στοιχείου MC_Stop_MDX. Κατά συνέπεια,
εκτελείται µία κίνηση φρεναρίσµατος µε τη ράµπα φρεναρίσµατος που έχει ρυθµιστεί
στις παραµέτρους του µετατροπέα [8].
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5.4 ∆ιακεκοµµένη λειτουργία ενός άξονα κινητήρα χωρίς κωδικοποιητή
Περιγραφή 
εργασίας

Σ' αυτό το παράδειγµα προγραµµατισµού η διακεκοµµένη λειτουργία υλοποιείται µε δύο
ταχύτητες του άξονα του κινητήρα. 
Εδώ χρησιµοποιούνται δύο ψηφιακές είσοδοι του ελεγχόµενου µετατροπέα
MOVIDRIVE® MDX60B/61B για τα σήµατα Jog positive ή Jog negative. Εάν
εφαρµόζεται η τάση 24V DC σε µία από τις δύο ψηφιακές εισόδους, τότε ο άξονας του
κινητήρα θα πρέπει να περιστρέφεται µε διακεκοµµένη λειτουργία. ∆ιαφορετικά θα
πρέπει να φρενάρει ο κινητήρας. Με τη βοήθεια µίας πρόσθετης ψηφιακής εισόδου
πρέπει να προσφέρεται η δυνατότητα εναλλαγής των στροφών του άξονα µεταξύ δύο
τιµών.
Ο χειρισµός του κινητήρα πραγµατοποιείται πλήρως µε τη χρήση των ψηφιακών
εισόδων. Η µονάδα ελέγχου MOVI-PLC® αξιολογεί τις εισόδους του µετατροπέα και
ελέγχει τη ρύθµιση στροφών του άξονα κινητήρα.

Προγραµµατισµός Αµετάβλητα βήµατα
Προγραµµατίστε τα βήµατα 1, 3, 4 και 7 σύµφωνα µε το παράδειγµα προγραµµατισµού
"Οδήγηση του άξονα κινητήρα σε θέση" και "Έλεγχος στροφών ενός άξονα κινητήρα µε
κωδικοποιητή".

Βήµα 2 ∆ηµιουργία διαµόρφωσης ελέγχου

Στη διαµόρφωση ελέγχου αντιστοιχήστε τις περιγραφές
• [JogPlus_MDX1]
• [JogMinus_MDX1]
• [RapidSpeed_MDX1]
στις ψηφιακές εισόδους του µετατροπέα MOVIDRIVE® MDX60B/61B, σύµφωνα µε την
απεικόνιση [1].

Επισήµανση:
Το βήµα 5 δεν επιτρέπεται να το προγραµµατίσετε επειδή το λειτουργικό στοιχείο
MC_Power_MDX δεν µπορεί να εφαρµοστεί σε άξονες κινητήρα χωρίς κωδικοποιητή.
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Βήµα 6 Προγραµµατισµός της διακεκοµµένης λειτουργίας

∆ηµιουργήστε σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στα προηγούµενα
παραδείγµατα, το πρόγραµµα που εµφανίζεται στην εικόνα. 

20092AXX
Π
∆

00

I

Εγχειρίδιο – Βιβλιοθήκη MPLCMotion_MDX



5Παραδείγµατα προγραµµατισµού
∆ιακεκοµµένη λειτουργία ενός άξονα κινητήρα χωρίς κωδικοποιητή
Βήµα 8 ∆οκιµή προγράµµατος
Εκτελέστε το πρόγραµµα, ενεργοποιώντας κατάλληλα τις ψηφιακές εισόδους που έχετε
χρησιµοποιήσει.

Ενεργοποιήστε το µετατροπέα MOVIDRIVE® MDX60B/61B, εάν αυτό δεν έχει γίνει ήδη
στο βήµα 1 για την ενεργοποίηση της µονάδας ελέγχου MOVI-PLC®.
Εκκινήστε τη µονάδα ελέγχου MOVI-PLC®, κάνοντας κλικ στο πεδίο µενού [Online] /
[Run].
Απενεργοποιήστε την αναστολή ελεγκτή, εφαρµόζοντας στην είσοδο DI00 "/Αναστολή
ελεγκτή" την τάση 24V DC.
Ξεκινήστε τη διακεκοµµένη λειτουργία του άξονα του κινητήρα εφαρµόζοντας σε µία από
τις εισόδους DI01 ή DI02 του µετατροπέα την τάση 24V DC.

Ο προγραµµατισµός είναι επιτυχής εάν
• ο άξονας του κινητήρα περιστρέφεται προς τη θετική (προς τα δεξιά) κατεύθυνση ή

προς την αρνητική (προς τα αριστερά) κατεύθυνση όταν εφαρµόζεται η τάση 24V DC
στην είσοδο DI01 ή αντίστοιχα στην είσοδο DI02,

• η απόλυτη τιµή των στροφών του κινητήρα µε την εναλλαγή µεταξύ 0V και 24V DC
τάσης στην είσοδο DI03 αλλάζει ανάµεσα σε 500 σ.α.λ. και 1000 σ.α.λ. και 

• εάν η κίνηση του άξονα του κινητήρα φρενάρει µε την εφαρµογή της τάσης 24V DC
στις δύο εισόδους DI01 και DI02 ή µε την απουσία τάσης από αυτές τις δύο εισόδους.

Περισσότερες πληροφορίες για τη συµπεριφορά της µονάδας ελέγχου MOVI-PLC® και
του συνδεδεµένου µετατροπέα MOVIDRIVE® σ' αυτό το παράδειγµα, θα βρείτε στην
ενότητα που ακολουθεί "Καταγραφή ίχνους".

Προσοχή:
Ο άξονας του κινητήρα µπορεί να κινηθεί αµέσως µετά την εκκίνηση της µονάδας
ελέγχου MOVI-PLC®, ανάλογα µε την αντιστοίχηση ακροδεκτών, την κατάσταση του
µετατροπέα και το πρόγραµµα ελέγχου. Για να αποφευχθούν οι ζηµιές, κρατήστε την
απαραίτητη απόσταση από όλα τα κινητά µέρη!
Εγχειρίδιο – Βιβλιοθήκη MPLCMotion_MDX
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90
Καταγραφή 
ίχνους

Σε ένα ανοδικό σήµα JogPlus_MDX1 ο άξονας ξεκινά τη ρύθµιση των στροφών µε την
ταχύτητα που έχει οριστεί στο σήµα RapidSpeed_MDX1 [1].
Στην αλλαγή του σήµατος RapidSpeed_MDX1 από FALSE σε TRUE ο άξονας του
κινητήρα αυξάνει την ταχύτητα στην υψηλότερη από τις δύο προκαθορισµένες τιµές [3].
Εάν και τα δύο σήµατα JogPlus_MDX1 και JogMinus_MDX1 οριστούν ταυτόχρονα σε
TRUE, τότε ο συσχετισµός XOR, σε συνδυασµό µε το πρόγραµµα ελέγχου, οδηγεί σε
ένα ανοδικό σήµα στην είσοδο Execute του λειτουργικού στοιχείου MC_Stop
Sensorless_MDX. Η κίνηση φρεναρίσµατος ξεκινά [5].
Στους άξονες χωρίς κωδικοποιητή, η κίνηση φρεναρίσµατος διακόπτεται µε το ανοδικό
σήµα στην είσοδο Execute του λειτουργικού στοιχείου MC_StopSensorless_MDX. Αυτή
η διακοπή πραγµατοποιείται µε την αίτηση µίας κίνησης µε ελεγχόµενες στροφές από
το ανοδικό σήµα στην είσοδο Execute του λειτουργικού στοιχείου MC_MoveVelocity
Sensorless_MDX [6]. Σ' αυτό το παράδειγµα το ανοδικό σήµα δηµιουργείται από το
συσχετισµό XOR στο δίκτυο [0005], µόλις το σήµα JogPlus_MDX1 αλλάξει από TRUE
σε FALSE.
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Σε νέα αλλαγή του σήµατος RapidSpeed_MDX1 από TRUE σε FALSE, ο άξονας του
κινητήρα φρενάρει στη µικρότερη από τις δύο προκαθορισµένες ταχύτητες [8].
Η επαναφορά των δύο σηµάτων JogPlus_MDX1 και JogMinus_MDX1 στην κατάσταση
FALSE οδηγεί, όπως και στον ταυτόχρονο ορισµό σε κατάσταση TRUE που
αναφέρθηκε παραπάνω, στην έναρξη µίας κίνησης φρεναρίσµατος [10].
Εγχειρίδιο – Βιβλιοθήκη MPLCMotion_MDX
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Πώς κρατάµε τον κόσµο σε κίνηση

Με ανθρώπους 
που σκέπτονται 
γρήγορα και 
αναπτύσσουν το 
µέλλον µαζί σας.

Με ένα δίκτυο 
εξυπηρέτησης 
που είναι πάντα 
κοντά σας σε 
όλον τον κόσµο.

Με µηχανισµούς κίνησης 
και συστήµατα ελέγχου 
που βελτιώνουν 
αυτόµατα την 
παραγωγικότητά σας.

Με ένα ευρύτατο 
Know-how στους 
βασικότερους 
βιοµηχανικούς τοµείς 
της εποχής µας.

Με ποιότητα υψηλών 
προδιαγραφών, χωρίς 
συµβιβασµούς, ώστε η 
καθηµερινή εργασία να 
γίνεται όλο και πιο απλή.

Με παγκόσµια παρουσία 
για γρήγορες και 
αποτελεσµατικές λύσεις.
Σε κάθε µέρος του κόσµου.

Με νεωτεριστικές ιδέες 
που προσφέρουν 
σήµερα λύσεις για 
προβλήµατα του αύριο.

Με παρουσία στο 
διαδίκτυο, που 
παρέχει 24 ώρες 
την ηµέρα 
πρόσβαση σε 
πληροφορίες και 
σε αναβαθµίσεις 
λογισµικού.
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