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Dôležité upozornenia

Príručka

1 Dôležité upozornenia

Dokumentácia • Pred inštaláciou a uvedením meničov prevodov, ovládaných riadením MOVI-PLC® do

prevádzky, si pozorne prečítajte túto príručku.

• Pri práci s touto príručkou sa predpokladá, že máte k dispozícii dokumentáciu k meničom

MOVIDRIVE®, predovšetkým systémovú príručku MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

• Odkazy a odvolávky sú v tejto príručke označené symbolom "→". Napríklad

(→ Kap. X.X) znamená, že ďalšie doplňujúce informácie nájdete v kapitole X.X tejto

príručky.

• Dodržanie pokynov dokumentácie je predpokladom bezporuchovej prevádzky
a plnenia prípadných nárokov, vyplývajúcich zo záruky.

Systémy zberníc Všeobecné bezpečnostné pokyny k systémom zberníc:

Máte k dispozícii komunikačný systém, ktorý umožňuje v širokom rozsahu prispôsobit’
menič pohonu MOVIDRIVE® potrebám konkrétneho zariadenia. Ako pri všetkých
systémoch zberníc, tak aj tu existuje nebezpečenstvo zmeny parametrov, ktorá zvonka
(vzhľadom na menič) nie je badateľná a ktorá môže zmenit’ správanie sa meniča.
To môže viest’ k neočakávanému (a nekontrolovanému) správaniu systému.

Bezpečnostné 

upozornenia 

a varovania

Dodržujte bezpodmienečne tu uvedené bezpečnostné upozornenia a varovania!

• Táto príručka nenahrádza podrobný návod na obsluhu!

• Riadenie MOVI-PLC® a riadené pohony smie inštalovat’ a uviest’ do prevádzky

iba kvalifikovaný elektrotechnický personál pri dodržaní platných predpisov

o ochrane zdravia pri práci a prevencii úrazov, pokynov v príručke pre riadenie

MOVI-PLC® a návode na obsluhu MOVIDRIVE® MDX60B/61B!

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
Možné následky: Smrt’ alebo t’ažké poranenia.

Hroziace nebezpečenstvo. 
Možné následky: Smrt’ alebo t’ažké poranenia.

Nebezpečenstvo poranenia.
Možné následky: Ľahké alebo drobné poranenia.

Nebezpečná situácia.
Možné následky: Poškodenie zariadenia a okolia.

Tipy na používanie a užitočné informácie.
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2Úvod

2 Úvod

Obsah tejto 

príručky

Táto príručka pre používateľa opisuje funkčné bloky knižnice MPLCMotion_MDX a ich
používanie.

Opis MOVI-PLC® je programovanie podľa normy IEC 61131-3 s možnost’ou uloženia
v pamäti. Prvkom pre programovanie MOVI-PLC® je napr. riadiaca karta, typ DHP11B.

Riadenie MOVI-PLC® môžete používat’ napr. ako riadiacu jednotku modulu stroja.
MOVI-PLC® potom riadi všetky pohony v rámci modulu stroja a tým odľahčuje
nadradené riadenie (napr. SPS strojov alebo zariadení). V spojení s ovládacím
terminálom DOP riadenie MOVI-PLC® preberá aj celkové riadenie kompletných strojov.

Knižnica MPLCMotion_MDX, opísaná v predloženej príručke riadenia MOVI-PLC®,
umožňuje jednoduché a centrálne programovanie pohybov osí pripojených pohonov
MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

Funkcie Knižnica MPLCMotion_MDX pre každý pripojený pohon MOVIDRIVE® MDX60B/61B
poskytuje nasledujúce funkcie:

• Funkcie pre správu

• Režim meničov (zadanie otáčok) 

• Určenie referenčného bodu

• Polohovanie

• atď.

Vykonávanie týchto funkcií prebieha decentrálne v meničoch pohonu. Knižnica
MPLCMotion_MDX zabezpečuje rýchlu komunikáciu s meničmi pohonov. Umožňuje
jednoduché centrálne programovanie pohybov osí motorov v riadení MOVI-PLC®.

Doplnková 

literatúra

Pre jednoduché a efektívne využívanie knižnice MPLCMotion_MDX si okrem tejto
príručky môžete objednat’ ďalšie príručky:

• Príručku programovania MOVI-PLC® 

• Príručku Knižnica MPLCInterface pre MOVI-PLC®

• Príručku MOVIDRIVE® MDX61B riadiacej karty MOVI-PLC® DHP11B

• Systémovú príručku MOVIDRIVE® MDX60B/61B

Pri všetkých prácach na pohonovom systéme dodržiavajte návody a bezpečnostné
pokyny týchto príručiek.
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Oblasti využitia

Úvod

2.1 Oblasti využitia

Knižnica MPLCMotion_MDX.lib je vhodná pre všetky oblasti využitia, pri ktorých
riadenie MOVI-PLC® centrálne riadi jeden alebo niekoľko meničov pohonov.

Príklady použitia Typické príklady použitia knižnice MPLCMotion_MDX.lib sú:

• Moduly strojov

• Malé stroje

• Moduly zariadení

• Regálové obslužné zariadenia

• Zdvíhacie stanice

Vlastnosti Knižnica MPLCMotion_MDX.lib sa vyznačuje nasledujúcimi vlastnost’ami:

• Riadenie MOVI-PLC® môže pomocou knižnice MPLCMotion_MDX.lib riadit’ až
dvanást’ pohonov.

• Používateľ sa nemusí zaoberat’ komunikačnými rozhraniami, ale riadenie
MOVI-PLC® obsluhuje výlučne prostredníctvom príkazov na pohyb a ovládanie.
Používateľ tak nemusí mat’ žiadne vedomosti o komunikácii cez systémovú zbernicu
a potrebuje minimálne znalosti o parametrizácii meniča pohonu (napr. pri uvedení do
prevádzky a nastavení adresy systémovej zbernice).

• Systémová zbernica umožňuje rýchlu komunikáciu medzi riadením MOVI-PLC®

a meničmi pohonov.

• Knižnica MPLCMotion_MDX.lib disponuje množstvom funkčných blokov. Vďaka
tomu používateľ dokáže flexibilne a rýchlo programovat’ vlastné aplikácie.

• Príkazy PLC s oprávneným otvorením umožňujú používateľovi krátky čas zapracovania.

2.2 Prehľad knižnice MPLCMotion_MDX

Potrebné 

knižnice

Na programovanie riadenia MOVI-PLC® v spojení s meničmi pohonov MOVIDRIVE®

MDX60B/61B potrebujete nasledujúce knižnice:

• MPLCDatatypes

• MPLCIntern

• MPLCSystem_ErrorHandling_Intern

• MPLCSystem_ConfigLibDataEx_Intern

• MPLCInterface_CAN

Tieto knižnice sa automaticky spolu prepoja pri vložení knižnice MPLCMotion_MDX
do PLC editora softvéru MOVITOOLS® MotionStudio.
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Prehľad knižnice MPLCMotion_MDX

Úvod

Knižnica MPLCMotion_MDX je vybavená nasledujúcimi funkčnými blokmi, ktoré sú
podľa svojej funkcie rozdelené do viacerých adresárov:

MDX_Main Adresár MDX_Main:

– MC_ConnectAxis_MDX
– MC_Power_MDX
– MC_Reset_MDX

MDX_SingleAxis Adresár MDX_SingleAxis:

– MC_Home_MDX
– MC_AxisStop_MDX
– MC_Stop_MDX

• Funkčný blok Continuous Motion:

– MC_MoveVelocity_MDX

• Funkčné bloky Discrete Motion:

– MC_MoveAbsolute_MDX
– MC_MoveAbsoluteModulo_MDX
– MC_MoveRelative_MDX

MDX_SingleAxis

Sensorless

Adresár MDX_SingleAxisSensorless:

– MC_StopSensorless_MDX

• Funkčný blok Continuous Motion:

– MC_MoveVelocitySensorless_MDX

MDX_Inverter 

Parameters

Adresár MDX_InverterParameters:

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

MDX_Supple- 

ments

Adresár MDX_Supplements:

– MC_TouchProbe1_MDX
– MC_TouchProbe2_MDX
– MC_ReadActualPosition_MDX
– MC_ReadAxisError_MDX
– MC_ReadStatus_MDX

Upozornenie:

Knižnicu MPLCMotion_MDX.lib možno súčasne používat’ so všetkými ostatnými
knižnicami na riadenie MOVI-PLC®.

Bezchybná prevádzka je však zaručená iba v prípade, ak sa všetky meniče pohonov,
riadené pomocou funkčných blokov knižnice MPLCMotion_MDX.lib, prevádzkujú cez
jednu alebo viaceré systémové zbernice CAN, na ktorej nie sú inštalované žiadne ďalšie
objekty CAN (napr. I/O-moduly).
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Prehľad ďalších knižníc pre riadenie MOVI-PLC®

Úvod

2.3 Prehľad ďalších knižníc pre riadenie MOVI-PLC®

Okrem knižnice MPLCMotion_MDX môžete v editore PLC softvéru
MOVITOOLS®-MotionStudio previazat’ množstvo ďalších knižníc na optimálne riadenie
meničov pohonov a frekvenčných meničov SEW, ako aj ďalších periférnych modulov.

Nasledujúci prehľad informuje o základných knižniciach na riadenie zariadení,
pripojených na riadenie MOVI-PLC®. Okrem týchto knižníc máte k dispozícii podľa typu
meniča ďalšie knižnice pre špecifické aplikácie, napr. na manipuláciu, kotúčové vačky,
synchrónny chod, navíjanie atď.

MPLCProcessdata

MOVI-PLC® 
využiteľné ako 
bežné riadenie 

• Riadenie 
všetkých 
meničov SEW 
prostredníctvom 
procesných dát

• Na využitie 
profilov 
procesných dát, 
aplikačných 
modulov alebo 
vlastných 
programov 
IPOS®

MPLCMotion_MDX

MOVI-PLC® ako 
Motion Controller 
pre MOVIAXIS®

• Povely na pohyb 
v jednej osi

• Využitie rozhraní 
MOVIDRIVE® B

MPLCMotion_MC07

MOVI-PLC® ako 
Motion Controller 
pre MOVITRAC® 07

• Povely pre otáčky
• Využitie rozhraní 

MOVITRAC® 07

MPLCMotion_MX

MOVI-PLC® ako 
Motion Controller 
pre MOVIAXIS® 

• Povely na pohyb 
v jednej osi

• Využitie rozhraní 
MOVIAXIS® 

MPLCMotion_MM

MOVI-PLC® ako 
Motion Controller 
pre MOVIMOT®

• Povely pre 
otáčky

• Využitie rozhraní 
MOVIMOT®

MPLCUtilities

Pripojenie napr. 
CANopen 
I/O-modulov

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

SEW Processdata 
Module

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

Prvky, ktoré sa musia implementovat’ na používanie knižníc v konfigurácii riadenia editora PLC

Prehľad knižníc pre meniče, špecifické pohyby a vstupy/výstupy
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Predpoklady

Konfigurácia a uvedenie do prevádzky

3 Konfigurácia a uvedenie do prevádzky

Táto kapitola vám poskytne informácie o predpokladoch pri použití knižnice
MPLCMotion_MDX.lib a dôležité pokyny na konfiguráciu a uvedenie do prevádzky.

3.1 Predpoklady

PC a softvér Na programovanie riadenia MOVI-PLC® s použitím knižnice MPLCMotion_MDX.lib sú

potrebné programátorský PC a softvér MOVITOOLS®-MotionStudio. Bližšie informácie

o požiadavkách na PC a o softvére nájdete v príručke na programovanie MOVI-PLC®.

Pohonové 

meniče

Na použitie funkčných blokov Continuous-Motion (MC_MoveVelocity_MDX,
MC_MoveVelocitySensorless_MDX) je dostačujúce štandardné vyhotovenie meniča
pohonu MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

Pre funkčné bloky, ktoré polohujú os motora (Discrete-Motion-Funktionsbausteine,
MC_Home_MDX), je potrebné technologické vyhotovenie meničov pohonu
MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

Tolológia riadenia K riadeniu MOVI-PLC® môžete pripojit’ dvanást’ nasledujúcich meničov pohonu/
frekvenčných meničov:

• MOVIDRIVE® MDX60B/61B

• MOVITRAC® 07

• MOVIMOT® 

Dodržiavajte nasledujúce predpoklady:

• Na jednu systémovú zbernicu CAN pripájajte maximálne šest’ meničov pohonu/
frekvenčných meničov.

– Pri pripojení jedného až troch meničov pohonu na jednu systémovú zbernicu
CAN: Prenosovú rýchlost’ systémovej zbernice CAN nastavte na ≥ 500 kBit/s.

– Pri pripojení štyroch až šiestich meničov pohonu na jednu systémovú zbernicu
CAN: Prenosovú rýchlost’ systémovej zbernice CAN nastavte na 1000 kBit/s.

Predložená príručka opisuje riadenie meniča pohonu MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

Riadenie frekvenčných meničov je opísané v nasledujúcej príručke:

• Príručka knižníc MPLCMotion_MMc / MPLCMotion_MC07 pre MOVI-PLC®

Upozornenie:

Riadenie meniča pohonu MOVIDRIVE® MDX60B/61B pomocou riadenia MOVI-PLC®

je možné až od verzie firmvéru 824 854 0.15 základného meniča pohonu.

00

I
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Časy komunikácie
Konfigurácia a uvedenie do prevádzky

3.2 Časy komunikácie

Všetky, na riadenie MOVI-PLC® pripojené meniče pohonu MOVIDRIVE® MDX60B/61B,
posielajú svoje aktuálne skutočné hodnoty riadeniu MOVI-PLC®. 

Čas cyklu na prenos skutočných hodnôt (procesných) je závislý od dátového profilu a
od použitého dekodéra, ktoré sa nastavujú v konfigurácii riadenia pri parametroch
modulu meniča pohonu.

Pri konfigurácii zohľadnite časy aktualizácie skutočných hodnôt meničov pohonu
MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

Podrobný opis dátových profilov a príslušných časov komunikácie nájdete v odseku
"Funkčné bloky MC_ConnectAxis_MDX" od Strana 20.

Menič pohonu - 

SSI-snímač

Použitie snímača SSI spomalí všetky prístupy k parametrom o faktor pät’. Preto sa
vyhýbajte použitiu snímača SSI a namiesto neho použite snímač Hiperface®.

Toto správanie sa prejaví na reakčnom čase riadenia MOVI-PLC® v súvislosti s meničmi
pohonov. Zohľadnite toto správanie sa pri konfigurácii.

3.3 Uvedenie do prevádzky

Táto kapitola opisuje uvedenie meniča pohonu do prevádzky, ktoré musíte vykonat’,
ak sa má menič pohonu riadit’ pomocou riadenia MOVI-PLC®.

Pozor: 

Technické vlastnosti, opísané v tejto kapitole, sú platné iba v prípade, ak na systémovej
zbernici CAN, použitej na riadenie meniča pohonu, nie sú aktívni žiadni ďalší účastníci. 

Na systémovú zbernicu CAN, na ktorú sú pripojené meniče pohonu, riadené pomocou

knižnice MPLCMotion_MDX.lib, nepripájajte žiadnych ďalších účastníkov zbernice CAN!

Varovanie:

Uvedenie meniča pohonu do prevádzky smiete vykonat’ iba pomocou asistenta
uvedenia do prevádzky, opísaného v tejto kapitole.

Manuálne zmeny parametrov meniča pohonu alebo priame uvedenie meniča pohonu do
prevádzky pomocou asistenta uvedenia motora do prevádzky sú tak pri prvom uvedení
do prevádzky, ako aj pri ďalšom uvedení do prevádzky, resp. optimalizácie,
neprípustné. Manuálne zmeny môžu viest’ k nepredvídateľným prevádzkovým stavom,
ktoré môžu spôsobit’ usmrtenie alebo t’ažké zranenia personálu.

00

I
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3Uvedenie do prevádzky
Konfigurácia a uvedenie do prevádzky

K asistentovi uvedenia do prevádzky [DriveStartup MOVI-PLC Mode] sa dostanete cez
kontextové menu položky [MDX ...] v koreni softvéru MOVITOOLS®-MotionStudio.

Asistent uvedenia do prevádzky vás po krokoch povedie cez uvedenie do prevádzky:

1. Načítanie stavu pri dodávke

2. Uvedenie meniča pohonu do prevádzky

3. Konfigurácia parametrov Shell

4. Stiahnutie zadávaných hodnôt

5. Zálohovanie dát meniča

Asistent uvedenia do prevádzky pri štarte automaticky rozpozná, či ide o prvé alebo
opakované uvedenie do prevádzky. 

Pri prvom uvedení do prevádzky musíte po sebe vykonat’ všetkých pät’ krokov uvedenia
do prevádzky.

Pri opakovanom uvedení do prevádzky asistent uvedenia do prevádzky skočí priamo na
krok 3. Avšak aj pri opakovanom uvedení do prevádzky môžete manuálnym kliknutím
začat’ s krokom 1 alebo 2. Asistent uvedenia do prevádzky vám tak umožní aj dodatočne
optimalizovat’ napr. uvedenie motora do prevádzky.

20094AEN

00
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Uvedenie do prevádzky
Konfigurácia a uvedenie do prevádzky

Uvedenie do prevádzky vykonajte iba s použitím asistenta uvedenia do prevádzky
nasledujúcim spôsobom:

20029ASK

Krok 1 Načítanie nastavenia z výroby

Načíta sa stav pri expedícii.
Pri načítaní stavu pri expedícii sa údaje
• na uvedenie do prevádzky nastavia na pôvodné hodnoty
• všetky parametre Shell sa nastavia na prednastavené hodnoty
• všetky premenné IPOS® sa vymažú
• príp. existujúci kód programu IPOS® sa vymaže

↓

Štartovací/
diagnostický monitor

Prvé
uvedenie do 

Nastavenia z výroby
“Stav pri dodaní”

Uvedenie
motora do prevádzky

Konfigurácia
parametrov SHELL

Stiahnutie

Zálohovanie dát

ÁNO

NIE

prevádzky

00

I
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3Uvedenie do prevádzky
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Krok 2 Uvedenie meniča pohonu do prevádzky

Postupujte podľa pokynov asistenta na uvedenie do prevádzky. Podrobnosti 
na uvedenie motora do prevádzky si prosím vyhľadajte v systémovej príručke 
MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

Upozornenie:
V skupinách režimov prevádzky U/f a VFC sú vykonateľné iba funkčné bloky 
adresára MDX_SingleAxisSensorless. Funkčné bloky adresára 
MDX_SingleAxis vyžadujú nastavenie niektorej z nasledujúcich skupín 
režimov prevádzky
• VFC n-regulácia
• CFC-regulácia
• SERVO-regulácia

V rámci jednej skupiny režimov prevádzky, riadenie MOVI-PLC® automaticky 
nastaví režim prevádzky, potrebný pre funkčné bloky Continuous, 
resp. Discrete-Motion (pozri tiež podrobnejší opis Strana 18).

↓

Krok 3 Konfigurácia parametrov Shell

Postupujte podľa pokynov asistenta na uvedenie do prevádzky. Zvýraznené 
navrhované hodnoty môžete prevziat’ tlačidlom [pre prevzatie] alebo 
individuálne prispôsobit’.

Upozornenia:
1. Nastavená adresa zbernice S musí súhlasit’ s adresou zbernice S, použitou 

na funkčnom bloku MC_ConnectAxis_MDX, ako aj s adresou, nastavenou 
pomocou editora PLC pri konfigurácii riadenia (parameter modulu položky 
MOVIDRIVE® MDX B). Nastavená prenosová rýchlost’ musí súhlasit’ 
s prenosovou rýchlost’ou, nastavenou v konfigurácii riadenia editorom PLC 
(parameter modulu položky CAN 1/2, predvolená hodnota 500 kBaud)

2. Riadenie MOVI-PLC® môže načítat’ a použit’ digitálne vstupy základného 
meniča pohonu, resp. jeho voliteľnú možnost’ v riadiacom programe 
nezávisle od nastavenia parametrov v skupinách P60x resp. P61x Avšak 
na zabránenie prídavných funkcií digitálnych vstupných svoriek musia byt’ 
zodpovedajúce parametre nastavené na vstup IPOS alebo žiadna funkcia.
Aby digitálne výstupy základného meniča pohonu, resp. jeho voliteľnej 
možnosti, boli v riadiacom programe riadenia MOVI-PLC® použiteľné, 
zodpovedajúce parametre v skupinách P62x resp. P63x musia byt’ 
nastavené na výstup IPOS. Ak tieto parametre nie sú nastavené na 
výstup IPOS, digitálne výstupy sa v programe síce dajú opísat’, ale fyzikálne 
výstupné signály ostanú nezmenené. V riadiacom programe sa odchýlka 
medzi premennými výstupu a fyzikálnym výstupným signálom nezobrazí.
Niektoré z týchto parametrov majú už v stave pri dodaní požadované 
nastavenie.

↓

Krok 4 Stiahnutie zadávaných hodnôt 

Pomocou tejto funkcie sa relevantné užívateľské dáta SHELL načítajú 
do meniča pohonu.

↓

Krok 5 Zálohovanie dát meniča

Kompletná sada dát meniča pohonu je uložená v súbore [*.vd0].

Pozor: 

Počas a po uvedení do prevádzky nesmiete prostredníctvom Shell vykonávat’ žiadne
zmeny parametrov. Manuálna zmena parametrov môže viest’ k nepredvídateľným
prevádzkovým stavom.

00

I
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Jednotky a rozsahy hodnôt
Konfigurácia a uvedenie do prevádzky

Menič pohonu - 

IPOS®

Ak sa systém pohonu riadi pomocou knižnice MPLCMotion_MDX.lib, voľné
programovanie softvéru IPOS® v pripojených meničoch pohonu nie je možné.

3.4 Jednotky a rozsahy hodnôt

Jednotky Funkčné bloky knižnice MPLCMotion_MDX pre svoje vstupné a výstupné signály
používajú nasledujúce jednotky:

• Polohovanie v inkrementoch [incr] (4096 inkrementov zodpovedá otočeniu osi
motora o 360°) 

• Rýchlosti v otáčkach za minútu [1/min]

• Zrýchlenia ako prechodové časy v milisekundách [ms] na dosiahnutie rýchlosti,
zmenenej o 3000 ot/min

• Ráz ako čas v milisekundách [ms], ktorý určuje čas na dosiahnutie krútiaceho
momentu

Rozsahy hodnôt Pre funkčné bloky knižnice MPLCMotion_MDX sú prípustné nasledujúce maximálne
rozsahy hodnôt. Ak hodnoty vstupných signálov ležia mimo týchto rozsahov nastavenia,
funkčné bloky vyšlú chybové hlásenia. 

V závislosti od pripojeného motora a od nastavených limitných (hraničných) hodnôt
v parametroch meničov, menič pohonu automaticky prispôsobí povely na pohyb týmto
limitným (hraničným) hodnotám. Tieto limitné (hraničné) hodnoty môžu byt’ menšie ako
maximálne, ako sú funkčnými blokmi nastaviteľné hodnoty. Funkčné bloky pritom
nevyšlú žiadne chybové hlásenia. Pri polohovacích úlohách sa môžu v tomto prípade
vyskytnút’ vlečné chyby.

• Polohy: -(231) ... 231 [incr]

• Rýchlosti pri polohovacích úlohách: 0 ... 6000 [1/min]

• Rýchlosti pri pohybových úlohách s riadenými otáčkami: -6000 ... 6000 [1/min]

• Zrýchlenia pri polohovacích úlohách: 10 ... 20000 [ms]

• Zrýchlenia pri pohybových úlohách s riadenými otáčkami: 0 ... 2000000 [ms]

• Ráz (pri pohybových úlohách s riadenými otáčkami sa nepoužíva): 5 ... 2000 [ms]

00

I
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4 Opis funkčných blokov

Táto kapitola opisuje funkcie a reakcie funkčných blokov knižnice MPLCMotion_MDX.

4.1 Všeobecné reakcie funkčných blokov

Tento odsek opisuje principiálnu funkcionalitu vstupov/výstupov funkčných blokov, ako
aj ďalší celkový spôsob reakcie riadenia MOVI-PLC® a meničov pohonu. Konkrétne
príklady pre súhru a postupnost’ viacerých funkčných blokov vrátane časových
diagramov nájdete v kapitole 5 "Príklady programu" (→ Strana 70).

Vstupný signál 

sprístupnit’ 

(Enable)

V súvislosti s aktiváciou funkčných blokov sa rozlišujú dva druhy funkčných blokov:

• Funkčné bloky, ktoré sa aktivujú vstupným signálom Enable (sprístupnit’).

• Funkčné bloky, ktoré sa aktivujú vstupným signálom Execute (vykonat’).

Funkčné bloky, ktoré sa aktivujú vstupným signálom Enable, vykonávajú obvykle
cyklické akcie (napr. MC_ReadActualPosition_MDX).

• Ak sa vstupný signál Enable = nastaví ako TRUE, 

– je funkčný blok aktívny.
– funkčný blok prepočíta výstupné signály v každom cykle nanovo.

• Ak sa vstupný signál Enable = nastaví na FALSE,

– funkčný blok výstupné signály nanovo neprepočíta.
– všetky výstupné signály ostanú nezmenené pri naposledy vypočítanej hodnote.

(výnimka: Done, Busy a Error (chyba) sa nastavia spät’ na FALSE.) 

Preto sa hodnota výstupných signálov pomocou výstupného signálu Done = nastaví
ako TRUE musí overit’ na platnost’.

(Vstup Enable funkčného bloku MC_ConnectAxis_MDX sa od tu opísanej reakcie
odlišuje. Detaily k tomu si prosím vyhľadajte v opise tohto funkčného bloku.)

Vstupný signál 

Execute

Funkčné bloky, ktoré sa aktivujú vstupným signálom Execute, vykonávajú obvykle
jednorázovú akciu (napr. MC_ReadParameter_MDX). 

Pozitívna zmena nábehu hrany na vstupe Execute spustí akciu.

Výstupné signály ostávajú platné dovtedy, kým sa vstupný signál Execute nenastaví
spät’ na FALSE (zostupnou hranou). Ak sa však vstupný signál Execute nastaví spät’
na FALSE pred skončením akcie ostávajú výstupné signály až do skončenia akcie
(minimálne ešte jeden riadiaci cyklus) platné.

Ak sa na vstupe Execute vyskytne vzostupná hrana, hodnoty vstupných signálov pre
akciu sa prevezmú. Zmena vstupných signálov počas akcie nemá žiadny účinok. Aby sa
zmenené hodnoty prevzali, je na vstupe Execute opät’ potrebná vzostupná hrana.



4

16 Príručka – Knižnica MPLCMotion_MDX

Všeobecné reakcie funkčných blokov
Opis funkčných blokov

Výstupný 

signál Done

Funkčný blok nastaví výstupný signál Done resp. InVelocity na TRUE, ak sa akcia
funkčného bloku úspešne vykoná.

Niektoré funkčné bloky zobrazujú podmienky "In Position" (úlohy Discrete-Motion) alebo
"Otáčky dosiahnuté" (úlohy Continuous Motion) meniča pohonu na výstupný signál
Done. Tieto funkčné bloky testujú tieto podmienky, kým sa na vstupe Execute
nevyskytne zostupná hrana. 

Pokiaľ je vstupný signál Execute nastavený na TRUE, funkčný blok nastaví výstupný
signál Done spät’ na FALSE, ak podmienka "In Position", resp. "Otáčky dosiahnuté" už
nie je splnená. Zodpovedajúcim spôsobom sa výstupný signál Done nastaví na TRUE,
ak je podmienka opät’ splnená. Ak sa vstupný signál Execute nastavený na TRUE, sa
výstupný signál môže Done niekoľkokrát zmenit’ medzi TRUE a FALSE. 

Výstupný 

signál Active

Výstupný signál Active existuje iba pri funkčných blokoch, ktoré riadia pohyb osi motora.

Funkčný blok nastaví výstupný signál Active na TRUE, ak sa funkčným blokom riadená
os motora na dosiahnutie cieľa (cieľovej polohy, resp. cieľovej rýchlosti) otáča.

Funkčný blok obvykle nastaví výstupný signál Active na TRUE, krátko potom, ak sa na
vstupe Execute vyskytne vzostupná hrana.

Ak otáčaniu osi motora zabraňuje obsadenie svoriek na meniči pohonu (napr. pri
zablokovaní regulátora), funkčný blok sa síce vykoná, ale výstupný signál Active sa
nastaví spät’ na FALSE.  

Funkčný blok nastaví výstupný signál Active na TRUE, ak:

• sa umožní otáčanie osi motora počas vykonávania funkčného bloku pomocou
vhodného obsadenia svoriek na meniči pohonu

• a os motora vykoná pohyb na dosiahnutie cieľa.

Funkčný blok nastaví výstupný signál Active spät’ na FALSE, ak niektorý z výstupných
signálov nastaví Done, resp. InVelocity, Error (chyba) alebo CommandAborted na je
nastavený na TRUE.

Výstupný 

signál Busy

Tento výstupný signál existuje iba pri funkčných blokoch, ktoré na vykonanie potrebujú
viaceré riadiace cykly, a ktoré neriadia žiadny pohyb osi motora.

Funkčný blok nastaví výstupný signál Busy na TRUE, pokiaľ sa funkčný blok vykonáva.

Funkčný blok nastaví výstupný signál Busy spät’ na FALSE, ak niektorý z výstupných
signálov nastaví Done alebo Error (chyba) na TRUE.

Výstupný signál 

Command- 

Aborted

Tento výstupný signál existuje iba pri funkčných blokoch, ktoré riadia niektorý pohyb osi
motora.

Funkčný blok nastaví výstupný signál CommandAborted na TRUE, ak je jeho vykonanie 

• pozastavené niektorým iným funkčným blokom

• alebo niektorou inou inštanciou toho istého funkčného bloku,

pričom obidva riadia tú istú os motora.

To znamená, že zastavená úloha funkčného bloku sa nakoniec už nevykoná.
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Ak pozastavený funkčný blok nastaví výstupný signál CommandAborted na TRUE,
nastaví výstupné signály Done, resp. InVelocity a Active spät’ na FALSE. Funkčný blok
nastaví výstupný signál CommandAborted zostupnou hranou vstupného signálu
Execute spät’ na FALSE.

Nasledujúce funkčné bloky môžu funkčné bloky Motion pozastavit’:

• MC_Stop_MDX / MC_AxisStop_MDX / MC_StopSensorless_MDX

• MC_ConnectAxis_MDX (ak riadenie MOVI-PLC® v tomto funkčnom bloku zistí
chybu meniča, chybu komunikácie alebo 24 V prevádzku meniča pohonu)

• MC_Power_MDX pri Enable = FALSE (iba pri úlohách Discrete Motion, ktoré už niekedy

dosiahli polohovacie okno cieľa; ostatné funkčné bloky sa iba prerušia, pozri nižšie)

• Funkčné bloky Discrete Motion môžu pozastavit’ iba funkčné bloky Discrete Motion.

• Funkčné bloky Continuous Motion môžu pozastavit’ iba funkčné bloky Continuous
Motion.

Funkčný blok pri pozastavení nastaví výstupný signál Done spät’ na FALSE, aj keď sa
cieľ funkčného bloku už dosiahol a zadané pozičné okno, resp. okno rýchlosti
pozastaveného funkčného bloku sa neopustí.

Výstupný 

signál Error

Ak sa pri vykonávaní funkčného bloku v riadení MOVI-PLC® vyskytne chyba, funkčný
blok nastaví výstupný signál Error (chyba) na TRUE. Príslušná chyba sa v tomto prípade
prejaví na výstupnom signále ErrorID.

Chyby meniča pohonu nevedú k nastaveniu výstupného signálu Error (chyba), ale sú
rozpoznané vo funkčnom bloku MC_ConnectAxis_MDX a vedú k pozastaveniu
funkčného bloku Motion.

Reakcia 

pri blokovaní 

regulátora, 

žiadne 

sprístupnenie 

alebo bezpečné 

zastavenie

Ak sa vyskytne jedna alebo niekoľko z nasledujúcich podmienok, funkčný blok preruší
momentálnu aktívnu pohybovú úlohu (Discrete-Motion, Continuous-Motion, Homing)
osi motora:

• Blokovanie regulátora

• Žiadne sprístupnenie (uvoľnenie)

• Bezpečné zastavenie

Funkčný blok však pohybovú úlohu nepreruší.

Funkčný blok pri prerušení aktívnej pohybovej úlohy nastaví výstupný signál Active spät’
na FALSE. Avšak výstupný signál CommandAborted nenastaví na TRUE.

Ak už vyššie uvedené podmienky neplatia, funkčný blok pokračuje v prerušenej
pohybovej úlohe (zadaní).

Prerušenie akcie funkčného bloku Motion nevedie k chybe. Ak sa má akcia funkčného
bloku Motion prerušit’ bez zainteresovania ďalšieho funkčného bloku, musí sa vykonat’
úloha (zadanie) funkčného bloku MC_Stop_MDX, MC_AxisStop_MDX alebo
MC_StopSensorless_MDX.
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Výnimka:

Funkčným blokom spustený referenčný pohyb MC_Home_MDX sa pri nastavení
blokovania regulátora alebo pri aktivácii bezpečného zastavenia pozastaví. Funkčný
blok MC_Home_MDX pritom nastaví výstupný signál CommandAborted na TRUE. 

Pri zrušení sprístupnenia (uvoľnenia) sa referenčný pohyb iba preruší. Po sprístupnení
(uvoľnení) bude motor pokračovat’ v referenčnom pohybe. 

Ak sa funkčným blokom MC_Stop_MDX, MC_AxisStop_MDX alebo
MC_StopSensorless_MDX aktivovaný brzdiaci pohyb v dôsledku blokovania
regulátora, žiadneho sprístupnenia (uvoľnenia) alebo bezpečného zastavenia preruší,
potom tento brzdiaci pohyb po odstránení (zrušení) podmienky prerušenia nebude
pokračovat’ rýchlost’ou pred prerušením. Os motora bude počas prerušenia ďalej
pribrzďovaná.

Reakcia pri 24 V 

prevádzke

Ak sa aktivuje 24 V prevádzka, funkčný blok, ktorý momentálne riadi pohyb osi motora,
pozastaví pohybovú úlohu (zadanie). Funkčný blok nastaví výstupný signál
CommandAborted na TRUE.

Zámena 

Discrete-Motion/

Continuous-

Motion

Menič pohonu MOVIDRIVE® realizuje funkčné bloky Motion typu Continuous-Motion
v niektorom z nasledujúcich režimov prevádzky:

• VFC+n-regulácia

• CFC-regulácia

• SERVO-regulácia

Menič pohonu MOVIDRIVE® realizuje funkčné bloky Motion typu Discrete-Motion
v niektorom z nasledujúcich režimov prevádzky:

• VFC+n-regulácia + IPOS®-polohovanie

• CFC-regulácia + IPOS®-polohovanie

• SERVO-regulácia + IPOS®-polohovanie

Menič pohonu MOVIDRIVE® nepripúšt’a plynulé prepínanie (t. j. bez blokovania regulátora)

vo všetkých režimoch prevádzky. Jednotná reakcia pre všetky režimy prevádzky je však

potrebná.

Preto prepínanie pri otáčajúcej sa osi motora nie je možné. V takomto prípade sa
funkčnému bloku, ktorý by na vykonanie svojej pohybovej úlohy (zadania) vyžadoval
prepnutie režimu, odošle zodpovedajúce chybové hlásenie.
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4.2 Stavový diagram

V súlade s vykonávaním funkčných blokov knižnice MPLCMotion_MDX sa riadenie
MOVI-PLC® v každom okamihu nachádza v určitom definovanom stave. Aktuálny stav
možno kedykoľvek vyčítat’ na výstupe PLCopenState funkčného bloku
MC_ConnectAxis_MDX alebo na výstupoch funkčného bloku MC_ReadStatus_MDX.
Nasledujúci diagram znázorňuje, ktoré funkčné bloky sú v akých stavoch vykonateľné
a aké prechodové stavy sa tým vyvolajú.

1) MC_ConnectAxis_MDX.Done = FALSE pri chybe komunikácie medzi riadením
MOVI-PLC® a meničom pohonu.

2) MC_ConnectAxis_MDX sa musí vyvolat’ v každom riadiacom cykle a tým v každom
stave.

3) MC_Reset_MDX je vyvolateľný v každom stave, avšak iba v stave ERRORSTOP je
účinný.

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

5) Predpoklad: MC_StopSensorless_MDX.Execute = FALSE

20095ASK

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

Všetky stavy

DriveError

Drive
Error

Drive
Error

Drive
Error

Drive
Error

Done

Done

DISCRETE_
MOTION

HOMING STANDSTILL NOT_CONNECTED

ERRORSTOP

STOPPING

CONTINUOUS_
MOTION
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4.3 Adresár MDX_Main

Adresár MDX_Main zahŕňa funkčné bloky pre správu komunikácie medzi riadením
MOVI-PLC® a meničmi pohonu MOVIDRIVE® MDX60B/61B. Tento adresár okrem toho
zahŕňa funkčné bloky pre správu meničov pohonu (napr. uvoľnenie, reset).

4.3.1 Funkčný blok MC_ConnectAxis_MDX

Opis Funkčný blok MC_ConnectAxis_MDX vytvára prepojenie k riadenej osi motora. Cyklicky
vyvoláva program a na vyvolanom mieste vytvára procesný obraz osí motora.

Využitie Funkčný blok MC_ConnectAxis_MDX je použiteľný pre všetky osi motorov.

Aby sa komunikácia medzi riadením MOVI-PLC® a meničmi pohonu MOVIDRIVE®

MDX60B/61B nepozastavila, musí sa pre každú os motora cyklicky volat’ vlastná

inštancia. 

Nastavenia Na funkčnom bloku MC_ConnectAxis_MDX je nastavené, na ktoré rozhranie riadenia
MOVI-PLC® (systémová zbernica CAN 1/2) a na ktorej systémovej adrese je pripojený
menič pohonu, riadený týmto funkčným blokom.

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

Upozornenie:

Obraz procesného vstupu, resp. výstupu sa nevytvára na začiatku a na konci riadiaceho
cyklu.

Namiesto toho sa vytvára procesný obraz pre vstupy a výstupy pri vyvolaní funkčného
bloku MC_ConnectAxis_MDX.

Upozornenie:

Ak sa funkčný blok MC_ConnectAxis_MDX v jednom cykle riadiaceho programu
nevyvolá, menič pohonu hlási chybu komunikácie F46 a prejde do stavu "Keine
Freigabe" (žiadne uvoľnenie).
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Predpoklady Aby sa mohla vytvorit’ komunikácia medzi riadením MOVI-PLC® a meničom pohonu
MOVIDRIVE® MDX60B/61B cez funkčný blok MC_ConnectAxis_MDX, musia byt’
splnené nasledujúce predpoklady:

• Adresa systémovej zbernice, nastavená na funkčnom bloku MC_ConnectAxis_MDX
musí súhlasit’ s adresou, nastavenou v parametroch meniča:

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

• Prenosová rýchlost’, nastavená v konfigurácii riadenia, musí súhlasit’ s prenosovou
rýchlost’ou, nastavenou v parametroch meniča.

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

Asistent uvedenia do prevádzky vám pomôže pri nastavovaní týchto parametrov.

Vrátené hodnoty 

(odozva)

Funkčný blok MC_ConnectAxis_MDX poskytne používateľovi okrem iného nasledujúce
informácie (podrobnosti pozri tabuľku "Výstupy"):

• Referencia osi motora (logická adresa osi motora). Pomocou tejto adresy majú
prístup ostatné funkčné bloky k osi motora.

• Informácie o odlaďovaní

– Stav systémovej zbernice
– Vyt’aženie parametrového kanála
– atď.

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

• Dáta meniča

– Stav meniča
– Skutočná poloha osi motora
– Skutočná rýchlost’ osi motora
– atď.

Pozastavenie Ak sa vyskytne chyba meniča, 24 V prevádzka alebo chyba komunikácie, funkčný
blok Motion, ktorý momentálne riadi os motora, pohybovú úlohu preruší (pozastaví).

Funkčný blok Motion nastaví výstupný signál Active alebo Done, resp. InVelocity naspät’
na FALSE. Pokiaľ je vstupný signál Execute nastavený na TRUE, funkčný blok Motion
nastaví CommandAborted na TRUE.

Vplyv Nasledujúce parametre meniča pohonu MOVIDRIVE® sa jednorazovo zmenia, ak je
riadenie MOVI-PLC® po prvý raz spojené s meničom pohonu MOVIDRIVE® cez funkčný
blok MC_ConnectAxis_MDX:

Po stiahnutí týchto parametrov riadenie MOVI-PLC® jednorazovo načíta program IPOS®,

potrebný na komunikáciu.

Parameter Význam Zapísaná hodnota

P630 ... P637 Binárne výstupy voľby DIO11B alebo DIP11B Výstupný signál IPOS®

P885 Sync ID 128

P888 5 ms synchronizácia Zap.

P876 PA dáta Poloha High alebo poloha Low
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Nasledujúce parametre meniča pohonu MOVIDRIVE® sa po každom zapnutí siet’ového
napätia alebo resete riadenia MOVI-PLC® počas inicializácie funkčného bloku
MC_ConnectAxis_MDX (prvé vyvolanie s Enable = zmenia na TRUE):

Vstupy Funkčný blok Axis_MDX disponuje nasledujúcimi vstupmi: 

Parameter Význam

P941 Zdroj skutočnej polohy v závislosti od dátového profilu

P938 ... P939 Kroky prekladača úloh IPOS procesne optimalizované

Vstup Typ Význam

Enable BOOL Tento vstup slúži na aktiváciu funkčného bloku. Jeho reakcia sa líši od 
celkovej reakcie vstupu Enable v súlade s kapitolou 4.1 (od Strana 15).
• TRUE: Pri prvom volaní funkčného bloku s Enable = TRUE sa 

funkčný blok aktivuje a prítomné vstupné signály sa prevezmú. 
Vo všetkých nasledujúcich cykloch riadenia MOVI-PLC® sa musí 
funkčný blok naďalej vyvolávat’, aby sa v OperationMode 
NORMAL (nastavenie v konfigurácii riadenia) zabránilo chybe 
v komunikácii medzi riadením MOVI-PLC® a meničom pohonu 
MOVIDRIVE®. Nezávisle od stavu vstupu Enable sa však zmeny 
vstupných signálov v nasledujúcich cykloch už neprevezmú. 
Opakovaná aktivácia funkčného bloku s použitím zmenených 
vstupných signálov je možná iba po resete riadenia MOVI-PLC®.

• FALSE: Pokiaľ je na vstupe Enablenastaví spät’ na FALSE, 
úloha funkčného bloku sa po zapnutí, resp. po resete riadenia 
MOVI-PLC® nevykoná. Ak by sa však vstup Enable niekedy 
nastavil na TRUE vstup Enable už nemá žiadnu funkciu.

Node CAN_NODE Tento vstup slúži na nastavenie uzla zbernice CAN, na ktorú je menič 
pohonu pripojený.
• SBUS_NODE_1: CAN 1 (zástrčka X33 pri DHP11B)
• SBUS_NODE_2: CAN 2 (zástrčka X32 pri DHP11B)

SBUS_Address UINT Tento vstup slúži na udanie adresy systémovej zbernice pripojeného 
meniča pohonu.

Upozornenie:

• Na prevzatie vstupných signálov Node alebo SBUS_Address musíte na riadení
MOVI-PLC® aktivovat’ "Reset" (editor [PLC], položka menu [Online] / [Reset]).
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Výstupy Funkčný blok MC_ConnectAxis_MDX disponuje nasledujúcimi vstupmi:

Výstup Typ Význam

Done BOOL Tento výstup oznamuje, či je inicializácia funkčného bloku ukončená.
• TRUE: Funkčný blok MC_ConnectAxis_MDX ukončil inicializáciu 

a vytvoril komunikačné spojenie k meniču pohonu.
• FALSE: Inicializácia ešte nie je ukončená.

Error (chyba) BOOL Tento výstup oznamuje, či sa vyskytuje chyba.
• TRUE: Počas akcie funkčného bloku sa vyskytla chyba.
• FALSE: Žiadna chyba sa nevyskytla.

ErrorID DWORD Tento výstup oznamuje chybový kód vyskytnutej chyby (→ Strana 68).

Axis AXIS_REF Tento výstup oznamuje referenciu osi.
Tento výstupný signál sa musí odovzdat’ všetkým funkčným blokom, 
ktoré sa vzt’ahujú na fyzikálnu os motora.

DebugInfo MC_
DEBUG 
INFO_MDX

Tento výstup slúži na lokalizáciu prípadných chýb v operačnom režime 
Debug (nastavenie v konfigurácii riadenia pri parametroch modulu 
meniča pohonu).
• ParameterChannelIdleTime: Táto hodnota oznamuje dostupnost’ 

kanála parametrov v %. Pre každú os motora sa v každom cykle 
riadenia spracuje maximálne jeden telegram parametrov.
0 % → Jeden telegram parametrov v každom cykle MOVI-PLC®

100 % → Žiadny telegram parametrov
• PDOxxTransmitCount: Počet PDOxx, ktoré sa z riadenia MOVI-PLC® 

odoslali do meniča pohonu MOVIDRIVE® MDX60B/61B.
• PDOxxTransmitTimeStamp: Časová pečiatka PDOxx, odoslaných 

riadením MOVI-PLC®.
• PDOxxReceiveCount: Počet PDOxx, ktoré sa z meniča pohonu 

MOVIDRIVE® MDX60B/61B odoslali do riadenia MOVI-PLC®.
• PDOxxReceiveTimeStamp: Časová pečiatka PDOxx, prijatých 

riadením MOVI-PLC®.
• NumberOfReceiveErrors: Počet chýb pri prijímaní dát.
• NumberOfTransmitErrors: Počet chýb pri odosielaní dát.

PLCopenState MC_
PLCOPEN 
STATE

Tento výstup oznamuje informácie o prevádzkovom stave osi motora 
(→ kap. 4.2, Strana 19).
• NotConnected: Medzi riadením MOVI-PLC® a meničom pohonu 

nie je žiadna komunikácia.
• Standstill: Cieľové okno polohy úlohy Discrete Motion sa 

nedosiahlo alebo úloha funkčného bloku MC_AxisStop_MDX, 
MC_Stop_MDX alebo MC_StopSensorless_MDX je ukončená.

• Errorstop: Menič pohonu sa nachádza v chybovom stave. 
Os motora bola zabrzdená pomocou rampy núdzového 
zastavenia. Aktiváciou resetu sa chybový stav opustí.

• Stopping: Os motora je momentálne zabrzdená kvôli:
– úlohe funkčného bloku MC_AxisStop_MDX, MC_Stop_MDX 

alebo MC_StopSensorless_MDX
alebo

– pozastaveniu naposledy aktívneho funkčného bloku Motion 
z dôvodov zistenia chyby vo funkčnom bloku 
MC_ConnectAxis_MDX. 

Os motora sa tiež nachádza v stave Stopping, keď:
– sa brzdiaci pohyb práve skončil 

a
– vstup Execute funkčného bloku MC_Stop_MDX, 

MC_AxisStop_MDX alebo MC_StopSensorless_MDX je ešte 
nastavený na TRUE.

• ContinuousMotion: Režim prevádzky regulácie otáčok je aktívny. 
Pohyb bol odštartovaný funkčným blokom 
MC_MoveVelocity_MDX alebo 
MC_MoveVelocitySensorless_MDX

• Homing: Os motora vykonáva referenčný pohyb.
• DiscreteMotion: Os motora vykonáva polohovaciu úlohu.
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InverterData MC_ 
INVERTER 
DATA_MDX

Tento výstup oznamuje informácie o prevádzkovom stave osi motora.
• Error: Na meniči pohonu sa vyskytla chyba.
• Referenced: Menič pohonu sa referencuje.
• InverterStatus: Stav meniča pohonu zodpovedá údajom 

na 7-segmentovom displeji na meniči pohonu.
• FaultStatus: Číslo chyby meniča pohonu v prípade chyby
• ActualPosition: Aktuálna skutočná poloha osi motora meniča 

pohonu. Použitý snímač je nastavený v konfigurácii riadenia. 
(jednotka: inkrementy)

• ActualModuloPosition: Aktuálna skutočná modulárna poloha 
meniča pohonu. Použitý snímač je nastavený v konfigurácii 
riadenia.
(jednotka: inkrementy)

• SetpointSpeed: Požadované otáčky osi motora meniča pohonu
(jednotka: 1/min)

• ActualSpeed: Skutočné otáčky osi motora meniča pohonu
(jednotka: 1/min)

• ActualCurrent: Aktuálny činný prúd meniča pohonu
(jednotka: % IN)

• SoftwareLimitSwitchCW: Softvérový koncový spínač CW 
(na otáčanie v smere pohybu hodinových ručičiek)

• SoftwareLimitSwitchCCW: Softvérový koncový spínač CW 
(na otáčanie proti smeru pohybu hodinových ručičiek)

Výstup Typ Význam
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Prenos 

skutočných 

hodnôt 

(procesných 

veličín) 

MOVIDRIVE® 

k riadeniu 

MOVI-PLC®

Medzi riadením MOVI-PLC® a meničom pohonu MOVIDRIVE® MDX60B/61B sa cez
zbernicu CAN prenášajú rôzne cyklické a acyklické objekty procesných dát.

Každý pripojený menič pohonu MOVIDRIVE® MDX60B/61B vysiela svoje skutočné
hodnoty (procesné veličiny) do riadenia MOVI-PLC®.

Druh prenášaných skutočných hodnôt (procesných veličín) a čas cyklu, v ktorom sa
procesné veličiny prenášajú, závisia od dátového profilu a použitého snímača, ktoré sa
nastavia v konfigurácii riadenia pri parametroch modulu meniča pohonu.

Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad prenášaných skutočných hodnôt (procesných
veličín) MOVIDRIVE® a časy cyklu, v ktorom sa skutočné hodnoty (procesné veličiny)
prenášajú do riadenia MOVI-PLC®.

"Data profile" → 1 1 2 3 3

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

SSI

X15, X14 SSI

Skutočné hodnoty 

(procesné veličiny) MDX

↓

"Optimized 

Refresh Time"1)

↓

1) Okrem "Optimized Refresh Time" (optimalizovaného času obnovy) môžete nastavit’ aj raster prenosu 5 ms,

10 ms, 20 ms, 30 ms, 40 ms, 50 ms a 100 ms.

Stavové slovo pri zmene X X X X X

Vstupy MDX pri zmene X X X X X

Polohy TouchProbe pri zmene X X X X X

Požadované otáčky 2 ms X - - - -

3 ms - X X - -

10 ms - - - - -

Skutočné otáčky 2 ms X - - X -

3 ms - X X - X

10 ms - - - - -

Skutočná poloha 2 ms X - - X -

3 ms - X X - X

10 ms - - - - -

Modulo
Skutočná poloha

2 ms - - - - -

3 ms - - X - -

10 ms - - - - -

Činný prúd 2 ms - - - X -

3 ms - - X - X

10 ms - - - - -

Analógové vstupy 2 ms - - - - -

3 ms - - - - -

10 ms - - X2)

2) Pri nastavení "Refresh Time" 5 ms sa analógové vstupy napriek tomu prenášajú v 10 ms cykle.

- -
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4.3.2 Funkčný blok MC_Power_MDX

Opis Funkčný blok MC_Power_MDX zapína menič pohonu

• (stav meniča A, resp. 5, v závislosti od zvoleného režimu prevádzky)

• alebo ho vypína (stav meniča 1 alebo 2, v závislosti od nastaveného PowerOffMode)

Využitie Funkčný blok MC_Power_MDX je použiteľný iba na osiach motora so snímačom. 

Prerušenie Ak sa vstup Enable nastaví spät’ na FALSE, funkčný blok MC_Power_MDX preruší
funkčný blok Motion, ktorý momentálne riadi os motora. Výstupný signál Active
funkčného bloku Motion sa nastaví spät’ na FALSE. 

Ak sa vstupný signál Enable funkčného bloku MC_Power_MDX opät’ nastaví na TRUE,
funkčný blok Motion pokračuje v doterajšej pohybovej úlohe. 

Výnimka: Ak sa stav Standstill úlohy Discrete-Motion práve dosiahol, keď sa vstupný
signál Enable nastaví spät’ na FALSE, potom funkčný blok pozastaví úlohu
Discrete-Motion a výstupný signál CommandAborted nastaví spät’ na TRUE.

20002AXX

MC_Power_MDX

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

PowerOffMode : UINT

Status : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Enable : BOOL

Upozornenie:

Vyvolanie funkčného bloku Power nie je potrebné pre pohony bez snímača.
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Vstupy Funkčný blok MC_Power_MDX disponuje nasledujúcimi vstupmi:

Výstupy Funkčný blok MC_Power_MDX disponuje nasledujúcimi výstupmi:

Vstup Typ Význam

Enable BOOL Tento vstup slúži na zapnutie a vypnutie meniča pohonu. Funkčný 
blok sa vykoná s aktuálnymi vstupnými hodnotami, aj keď je vstup 
Enable nastavený na FALSE.
• TRUE: Ak je vstup Enable nastavený na TRUE, menič pohonu sa 

zapne (stav meniča 5 alebo A, v závislosti od nastaveného režimu 
prevádzky). Pri prvom zapnutí s funkčným blokom 
MC_Power_MDX, menič pohonu prejde do stavu "Lageregelung" 
(regulácia polohy), ak sa predtým neodštartovala úloha 
Continuous-Motion.

• FALSE: Ak je vstup Enable nastavený spät’ na FALSE, menič 
pohonu sa vypne (stav meniča 1 alebo 2, v závislosti od vstupu 
PowerOffMode).

PowerOffMode UINT Tento vstup slúži na nastavenie stavu, ktorý menič pohonu prijme, 
ak je vypnutý funkčným blokom MC_Power_MDX.
• CTRL_INHIBIT: Menič pohonu prejde do stavu blokovania 

regulátora. Os motora sa pri vypnutí pribrzdí (-> InverterStatus 1).
• NO_ENABLE: Menič pohonu sa prepne do stavu "žiadne 

uvoľnenie" (-> InverterStatus 2). Či sa brzda v InverterStatus 2 
aktivuje, závisí od parametrov pohonu P730. V základnom 
nastavení je funkcia brzdy zapnutá, t. j. brzda je aktivovaná. 
V InverterStatus 1 je brzda aktivovaná v každom prípade.

Pomocou tohto vstupu možno aj pri vypnutom meniči pohonu 
(Enable = FALSE) prepínat’ medzi "blokovaním regulátora" a "žiadnym 
uvoľnením".

Axis AXIS_REF Tento vstup určuje, na ktorej osi motora sa budú vykonávat’ akcie 
funkčného bloku.

Výstup Typ Význam

Status BOOL Tento výstup oznamuje, či je menič pohonu zapnutý alebo vypnutý.
• TRUE: Menič pohonu je zapnutý (stav meniča 5 alebo A, 

v závislosti od nastaveného režimu prevádzky).
• FALSE: Menič pohonu je vypnutý (stav meniča 1 alebo 2, 

v závislosti od vstupu PowerOffMode)

Error) BOOL Tento výstup oznamuje, či sa vo funkčnom bloku vyskytuje chyba.
• TRUE: Počas akcie funkčného bloku sa vyskytla chyba.
• FALSE: Vo funkčnom bloku sa nevyskytuje žiadna chyba.

ErrorID DWORD Tento výstup oznamuje chybový kód vyskytnutej chyby (→ Strana 68).

Axis AXIS_REF Tento výstup oznamuje referenciu osi.



4

28 Príručka – Knižnica MPLCMotion_MDX

Adresár MDX_Main

Opis funkčných blokov

4.3.3 Funkčný blok MC_Reset_MDX

Opis Funkčný blok MC_Reset_MDX slúži na potvrdzovanie chýb meniča pohonu
MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

Chyby, ktoré sa vyskytnú v niektorom funkčnom bloku knižnice MPLCMotion_MDX,
tento funkčný blok nepotvrdí. Tieto chyby sa automaticky nastavia spät’, keď sa príčina
chyby odstráni.

Využitie Funkčný blok MC_Reset_MDX je použiteľný pre všetky osi motora.

Vstupy Funkčný blok MC_Reset_MDX disponuje nasledujúcimi vstupmi:

Výstupy Funkčný blok MC_Reset_MDX disponuje nasledujúcimi výstupmi:

20003AXX

MC_Reset_MDX

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Done : BOOL

Error : BOOL

Busy : BOOL

ErrorID : DWORD

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Execute : BOOL

Vstup Typ Význam

Execute BOOL Tento vstup slúži na potvrdzovanie chýb meniča.
Ak sa na tomto vstupe vyskytne vzostupná hrana, funkčný blok 
nastaví meniče spät’. 

Axis AXIS_REF Tento vstup určuje, na ktorej osi motora sa budú vykonávat’ akcie 
funkčného bloku.

Výstup Typ Význam

Done BOOL Tento výstup oznamuje, či sa reset vykonal.
• TRUE: Reset sa úspešne vykonal.
• FALSE: Reset sa úspešne nevykonal.

Busy BOOL Tento výstup oznamuje, či bola chyba meniča nastavená spät’.
• TRUE: Funkčný blok nastaví chybu meniča momentálne spät’.
• FALSE: Funkčný blok nenastaví chybu meniča momentálne spät’.

Error (chyba) BOOL Tento výstup oznamuje, či sa vo funkčnom bloku vyskytuje chyba.
• TRUE: Počas akcie funkčného bloku sa vyskytla chyba.
• FALSE: Vo funkčnom bloku sa nevyskytuje žiadna chyba.

ErrorID DWORD Tento výstup oznamuje chybový kód vyskytnutej chyby (→ Strana 68).

Axis AXIS_REF Tento výstup oznamuje referenciu osi.
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4.4 Adresár MDX_SingleAxis

V adresári MDX_SingleAxis sú zhrnuté funkčné bloky, ktoré umožňujú pohybové
úlohy (príkazy) osi motora so snímačom.

4.4.1 Funkčný blok MC_MoveVelocity_MDX

Opis Funkčný blok MC_MoveVelocity_MDX štartuje kontinuálny otáčavý pohyb osi motora. 

• Vstupy Velocity, Acceleration a Deceleration určujú dynamiku otáčavého pohybu.

• Menič pohonu cez vstupný signál Velocity riadi predvolenú rýchlost’ osi motora
dovtedy, kým sa úloha (príkaz) funkčného bloku MC_MoveVelocity_MDX
nepozastaví alebo nepreruší (→ odstavec "Celková reakcia funkčných blokov",
Strana 15).

Využitie Funkčný blok MC_MoveVelocity_MDX je použiteľný iba na osiach motora so snímačom.

Predpoklad Na vykonanie funkčného bloku MC_MoveVelocity_MDX sa os motora musí nachádzat’
v PLCopenState (výstupný signál funkčného bloku MC_ConnectAxis_MDX) Standstill
alebo ContinuousMotion.

Vstupy Funkčný blok MC_MoveVelocity_MDX disponuje nasledujúcimi vstupmi:

20010AXX

MC_MoveVelocity_MDX

Acceleration : DINT

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Deceleration : DINT

Velocity : DINT

InVelocity : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)

CommandAborted : BOOL

Active : BOOL

Execute : BOOL

Vstup Typ Význam

Execute BOOL Tento vstup štartuje úlohu (príkaz) funkčného bloku.
Ak sa na tomto vstupe vyskytne vzostupná hrana, funkčný blok spustí 
reguláciu otáčok. 

Velocity DINT Tento vstup stanovuje cieľové požadované otáčky otáčavého pohybu 
motora. 
(jednotka: 1/min, maximálny rozsah nastavenia -6000 ... 6000)

Acceleration DINT Tento vstup stanovuje čas odozvy pre zrýchlenie na otáčky, zmenené 
o 3000 ot/min (zvýšenie kinetickej energie v motore).
(jednotka: ms, maximálny rozsah nastavenia: 0 ... 2000000)

Deceleration DINT Tento vstup stanovuje čas odozvy pre spomalenie na otáčky, 
zmenené o 3000 ot/min (zníženie kinetickej energie v motore).
(jednotka: ms, maximálny rozsah nastavenia: 0 ... 2000000). 

Axis AXIS_REF Tento vstup určuje, na ktorej osi motora sa budú vykonávat’ akcie 
funkčného bloku.
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Výstupy Funkčný blok MC_MoveVelocity_MDX disponuje nasledujúcimi výstupmi:

Výstup Typ Význam

InVelocity BOOL Tento výstup oznamuje, či sa os motora otáča s cieľovými 
požadovanými otáčkami.
• TRUE: Os motora sa otáča s otáčkami, ktoré boli stanovené 

prostredníctvom vstupu Velocity.
• FALSE: Os motora sa zrýchli alebo pribrzdí, aby dosiahla cieľové 

požadované otáčky.

Active BOOL Tento výstup oznamuje, či sa os motora zrýchľuje, aby dosiahla 
požadované otáčky.
• TRUE: Os motora sa zrýchľuje alebo pribrzďuje.
• FALSE: Os motora sa nezrýchľuje alebo nepribrzďuje.

Command 
Aborted

BOOL Tento výstup oznamuje, či bola úloha (príkaz) funkčného bloku 
pozastavená.
• TRUE: Úloha (príkaz) funkčného bloku bola pozastavená.
• FALSE: Úloha (príkaz) funkčného bloku nebola pozastavená.

Error BOOL Tento výstup oznamuje, či sa vo funkčnom bloku vyskytuje chyba.
• TRUE: Vo funkčnom bloku sa vyskytuje chyba.
• FALSE: Vo funkčnom bloku sa nevyskytuje žiadna chyba.

ErrorID DWORD Tento výstup oznamuje chybový kód vyskytnutej chyby (→ Strana 68).

Axis AXIS_REF Tento výstup oznamuje referenciu osi.
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4.4.2 Funkčný blok MC_MoveAbsolute_MDX

Opis Funkčný blok MC_MoveAbsolute_MDX štartuje pohyb osi motora do absolútnej polohy osi. 

• Vstupy Velocity, Acceleration a Deceleration určujú dynamiku otáčavého pohybu.

• Os motora pri regulácii polohy v cieľovej polohe zastane.

Využitie Funkčný blok MC_MoveAbsolute_MDX je použiteľný iba na osiach motora so snímačom.

Predpoklad Na vykonanie funkčného bloku MC_MoveAbsolute_MDX sa os motora musí nachádzat’
v PLCopenState (výstupný signál funkčného bloku MC_ConnectAxis_MDX) Standstill
alebo DiscreteMotion.

Vplyv Nasledujúce parametre meniča pohonu MOVIDRIVE® MDX60B/61B priamo ovplyvňujú
vykonanie funkčného bloku MC_MoveAbsolute_MDX. 

• Parametrami P916 Forma odozvy a P933 Čas rázu definujete polohovacie odozvy
s ohraničeným rázom. Na nastavenie týchto parametrov použite funkčný blok
MC_SetJerk_MDX.

• Parametrami P922 Rozsah polôh nastavujete rozsah polôh (polohovacie okno) pre
cieľovú polohu, v rámci ktorej funkčný blok nastaví výstupný signál Done na TRUE
"cieľová poloha dosiahnutá". 

Asistent uvedenia do prevádzky vám pomôže pri nastavovaní týchto parametrov.

20005AXX

MC_MoveAbsolute_MDX

Acceleration : DINT

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Deceleration : DINT

Velocity : DINT

Position : DINT

Done : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)

CommandAborted : BOOL

Active : BOOL

Execute : BOOL
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Vstupy Funkčný blok MC_MoveAbsolute_MDX disponuje nasledujúcimi vstupmi:

Výstupy Funkčný blok MC_MoveAbsolute_MDX disponuje nasledujúcimi výstupmi:

Vstup Typ Význam

Execute BOOL Tento vstup slúži na spustenie otáčania osi motora.
Ak sa na tomto vstupe vyskytne vzostupná hrana, funkčný blok spustí 
otáčanie osi motora. 

Pozícia DINT Tento vstup stanovuje cieľovú polohu otáčania osi motora. 
4096 inkrementov pritom zodpovedá otočeniu osi motora o 360°.
(jednotka: inkrementy, maximálny rozsah nastavenia: -(231) ... 231)

Velocity DINT Tento vstup stanovuje otáčky motora počas fázy s konštantnými 
otáčkami.
(jednotka: 1/min, maximálny rozsah nastavenia: 0 ... 6000)

Acceleration DINT Tento vstup stanovuje čas odozvy pre zrýchlenie na otáčky, zvýšené o 
3000 ot/min (zvýšenie kinetickej energie v motore).
(jednotka: ms, maximálny rozsah nastavenia: 10.. 20000)

Deceleration DINT Tento vstup stanovuje čas odozvy pre spomalenie na otáčky, 
znížené o 3000 ot/min (zníženie kinetickej energie v motore).
(jednotka: ms, maximálny rozsah nastavenia: 10.. 20000)

Axis AXIS_REF Tento vstup určuje, na ktorej osi motora sa budú vykonávat’ akcie 
funkčného bloku.

Výstup Typ Význam

Done BOOL Tento výstup oznamuje, či sa vykonalo polohovanie osi motora.
• TRUE: Os motora vykonala otočenie. Os motora dosiahla 

rozsah (okno) cieľovej polohy.
• FALSE: Os motora nevykonala úplné otočenie. Os motora ešte 

nedosiahla rozsah (okno) cieľovej polohy.

Active BOOL Tento výstup oznamuje, či sa os motora na dosiahnutie rozsahu (okna) 
cieľovej polohy otáča.
• TRUE: Os motora sa otáča.
• FALSE: Os motora sa neotáča.

Command 
Aborted

BOOL Tento výstup oznamuje, či niektorý iný funkčný blok nepozastavil 
úlohu (príkaz) funkčného bloku.
• TRUE: Iný funkčný blok pozastavil úlohu (príkaz) funkčného bloku.
• FALSE: Úloha (príkaz) funkčného bloku nebola pozastavená.

Error (chyba) BOOL Tento výstup oznamuje, či sa vo funkčnom bloku vyskytuje chyba.
• TRUE: Vo funkčnom bloku sa vyskytuje chyba.
• FALSE: Vo funkčnom bloku sa nevyskytuje žiadna chyba.

ErrorID DWORD Tento výstup oznamuje chybový kód vyskytnutej chyby (→ Strana 68).

Axis AXIS_REF Tento výstup oznamuje referenciu osi.
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4.4.3 Funkčný blok MC_MoveAbsoluteModulo_MDX

Opis Funkčný blok MC_MoveAbsoluteModulo_MDX štartuje pohyb osi motora do absolútnej
polohy osi. Funkčný blok udáva polohu ako modulárnu polohu. Jedno otočenie osi
o 360° zodpovedá 216.

• Vstupy Velocity, Acceleration a Deceleration určujú dynamiku otáčavého pohybu.

• Vstup Mode stanovuje stratégiu úlohy (krátka dráha, vpravo, vľavo).

• Vstupy Numerator, Denominator a EncoderResolution sú parametre pripojeného
pohonu.

• Os motora pri regulácii polohy v cieľovej polohe zastane.

Bližšie informácie o predvoľbe polohy a správe polôh si prosím vyhľadajte v príručke IPOS®.

Využitie Funkčný blok MC_MoveAbsoluteModulo_MDX je použiteľný iba na osiach motora
so snímačom.

Predpoklad Na vykonanie funkčného bloku MC_MoveAbsoluteModulo_MDX sa os motora musí
nachádzat’ v PLCopenState (výstupný signál funkčného bloku MC_ConnectAxis_MDX)
Standstill alebo DiscreteMotion.

Vplyv Nasledujúce parametre meniča pohonu MOVIDRIVE® MDX60B/61B priamo ovplyvňujú
vykonanie funkčného bloku MC_MoveAbsoluteModulo_MDX. 

• Parametrami P916 Forma odozvy a P933 Čas rázu definujete odozvy polohy
s ohraničeným rázom. Na nastavenie týchto parametrov použite funkčný blok
MC_SetJerk_MDX.

• Parametrami P922 Rozsah polôh nastavujete rozsah polôh (polohovacie okno) pre
cieľovú polohu, v rámci ktorej funkčný blok nastaví výstupný signál Done na TRUE
"cieľová poloha dosiahnutá". 

Asistent uvedenia do prevádzky vám pomôže pri nastavovaní týchto parametrov.

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

Upozornenie:

Na výpočet najmenšieho spoločného menovateľa dvoch prirodzených čísel máte
k dispozícii funkciu CalcLCD (Calculate Least Common Denominator = vypočítaj
najmenší spoločný menovateľ) v knižnici MPLCUtlilities.
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Vstupy Funkčný blok MC_MoveAbsoluteModulo_MDX disponuje nasledujúcimi vstupmi:

Vstup Typ Význam

Execute BOOL Tento vstup slúži na spustenie otáčania osi motora.
Ak sa na tomto vstupe vyskytne vzostupná hrana, funkčný blok spustí 
otáčanie osi motora. 

Pozícia DINT Tento vstup stanovuje cieľovú polohu otáčania osi motora. 216 pritom 
zodpovedá otočeniu osi motora o 360°. 
(jednotka: Modulo-inkrementy - počet celých otáčok sa pritom udáva 
nadradeným slovom, cieľový uhol medzi 0° a 360° podradeným 
slovom)
(maximálny rozsah nastavenia: v závislosti od čitateľa (Modulo 
Numerator), menovateľa (Denominator) a rozlíšenia snímača, 
pozri príručku IPOS®)

Velocity DINT Tento vstup stanovuje otáčky motora počas fázy s konštantnými 
otáčkami.
(jednotka: 1/min, maximálny rozsah nastavenia: 0 ... 6000)

Acceleration DINT Tento vstup stanovuje čas odozvy pre zrýchlenie na otáčky, zvýšené 
o 3000 ot/min (zvýšenie kinetickej energie v motore).
(jednotka: ms, maximálny rozsah nastavenia: 10.. 20000)

Deceleration DINT Tento vstup stanovuje čas odozvy pre spomalenie na otáčky, znížené 
o 3000 ot/min (zníženie kinetickej energie v motore).
(jednotka: ms, maximálny rozsah nastavenia: 10.. 20000)

mód MC_ 
MODULO_ 
MODE_MDX

Tento vstup stanovuje stratégiu postupu.
• SHORT: krátka dráha
• CW: otáčanie doprava
• CCW: otáčanie doľava

Numerator DINT Simulácia prevodovky zadaním počtu zubov
(jednotka: počet zubov, maximálny rozsah nastavenia: 1 ... 231). 

Denominator DINT Simulácia prevodovky zadaním počtu zubov
(jednotka: počet zubov, maximálny rozsah nastavenia: 1 ... 231). 

Encoder 
Resolution

DINT Tento vstup stanovuje rozlíšenie pripojeného systému snímača.
(jednotka: inkrementy, maximálny rozsah nastavenia: 1 ... 20000). 

Axis AXIS_REF Tento vstup určuje, na ktorej osi motora sa budú vykonávat’ akcie 
funkčného bloku.
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Výstupy Funkčný blok MC_MoveAbsoluteModulo_MDX disponuje nasledujúcimi výstupmi:

Výstup Typ Význam

Done BOOL Tento výstup oznamuje, či sa vykonalo polohovanie osi motora.
• TRUE: Os motora vykonala otočenie. Os motora dosiahla 

rozsah (okno) cieľovej polohy.
• FALSE: Os motora nevykonala úplné otočenie. Os motora ešte 

nedosiahla rozsah (okno) cieľovej polohy.

Active BOOL Tento výstup oznamuje, či sa os motora na dosiahnutie rozsahu (okna) 
cieľovej polohy otáča.
• TRUE: Os motora sa otáča.
• FALSE: Os motora sa neotáča.

Command 
Aborted

BOOL Tento výstup oznamuje, či niektorý iný funkčný blok nepozastavil 
úlohu (príkaz) funkčného bloku.
• TRUE: Iný funkčný blok pozastavil úlohu (príkaz) funkčného bloku.
• FALSE: Úloha (príkaz) funkčného bloku nebola pozastavená.

Error BOOL Tento výstup oznamuje, či sa vo funkčnom bloku vyskytuje chyba.
• TRUE: Vo funkčnom bloku sa vyskytuje chyba.
• FALSE: Vo funkčnom bloku sa nevyskytuje žiadna chyba.

ErrorID DWORD Tento výstup oznamuje chybový kód vyskytnutej chyby (→ Strana 68).
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4.4.4 Funkčný blok MC_MoveRelative_MDX

Opis Funkčný blok MC_MoveRelative_MDX štartuje pohyb osi motora o predvolenú
vzdialenost’.

• Vstupy Velocity, Acceleration a Deceleration určujú dynamiku otáčavého pohybu.

• Os motora pri regulácii polohy v cieľovej polohe zastane.

Využitie Funkčný blok MC_MoveRelative_MDX je použiteľný iba na osiach motora so snímačom.

Predpoklad Na vykonanie funkčného bloku MC_MoveRelative_MDX sa os motora musí nachádzat’
v PLCopenState (výstupný signál funkčného bloku MC_ConnectAxis_MDX) Standstill
alebo DiscreteMotion.

Vplyv Nasledujúce parametre meniča pohonu MOVIDRIVE® MDX60B/61B priamo ovplyvňujú
vykonanie funkčného bloku MC_MoveRelative_MDX. 

• Parametrami P916 Forma odozvy a P933 Čas rázu definujete odozvy polohy
s ohraničeným rázom. Na nastavenie týchto parametrov použite funkčný blok
MC_SetJerk_MDX.

• Parametrami P922 Rozsah polôh nastavujete rozsah polôh (polohovacie okno) pre
cieľovú polohu, v rámci ktorej funkčný blok nastaví výstupný signál Done na TRUE
"cieľová poloha dosiahnutá". 

Asistent uvedenia do prevádzky vám pomôže pri nastavovaní týchto parametrov.

20006AXX

MC_MoveRelative_MDX

Acceleration : DINT

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Deceleration : DINT

Velocity : DINT

Distance : DINT

Done : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)

CommandAborted : BOOL

Active : BOOL

Execute : BOOL
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Vstupy Funkčný blok MC_MoveRelative_MDX disponuje nasledujúcimi vstupmi:

Výstupy Funkčný blok MC_MoveRelative_MDX disponuje nasledujúcimi výstupmi:

Vstup Typ Význam

Execute BOOL Tento vstup slúži na spustenie otáčania osi motora.
Ak sa na tomto vstupe vyskytne vzostupná hrana, funkčný blok spustí 
otáčanie osi motora. 

Distance DINT Tento vstup stanovuje cieľovú polohu otáčania osi motora ako relatívnu 
polohu voči aktuálnej polohe osi motora pri spustení funkčného bloku. 
4096 inkrementov pritom zodpovedá otočeniu osi motora o 360°.
(jednotka: inkrementy, maximálny rozsah nastavenia: -(231) ... 231)

Velocity DINT Tento vstup stanovuje otáčky motora počas fázy s konštantnou 
rýchlost’ou.
(jednotka: 1/min, maximálny rozsah nastavenia: 0 ... 6000). 

Acceleration DINT Tento vstup stanovuje čas odozvy pre zrýchlenie na otáčky, 
zvýšené o 3000 ot/min (zvýšenie kinetickej energie v motore).
(jednotka: ms, maximálny rozsah nastavenia: 10 ... 20000). 

Deceleration DINT Tento vstup stanovuje čas odozvy pre spomalenie na otáčky, 
znížené o 3000 ot/min (zníženie kinetickej energie v motore).
(jednotka: ms, maximálny rozsah nastavenia: 10 ... 20000). 

Axis AXIS_REF Tento vstup určuje, na ktorej osi motora sa budú vykonávat’ akcie 
funkčného bloku.

Výstup Typ Význam

Done BOOL Tento výstup oznamuje, či sa vykonalo polohovanie osi motora.
• TRUE: Os motora vykonala otočenie. Os motora dosiahla 

rozsah (okno) cieľovej polohy.
• FALSE: Os motora nevykonala úplné otočenie. Os motora ešte 

nedosiahla rozsah (okno) cieľovej polohy.

Active BOOL Tento výstup oznamuje, či sa os motora na dosiahnutie rozsahu 
(okna) cieľovej polohy otáča.
• TRUE: Os motora sa otáča.
• FALSE: Os motora sa neotáča.

Command 
Aborted

BOOL Tento výstup oznamuje, či niektorý iný funkčný blok neprerušil 
úlohu (príkaz) funkčného bloku.
• TRUE: Iný funkčný blok prerušil úlohu (príkaz) funkčného bloku.
• FALSE: Úloha (príkaz) funkčného bloku nebola prerušená.

Error (chyba) BOOL Tento výstup oznamuje, či sa vo funkčnom bloku vyskytuje chyba.
• TRUE: Vo funkčnom bloku sa vyskytuje chyba.
• FALSE: Vo funkčnom bloku sa nevyskytuje žiadna chyba.

ErrorID DWORD Tento výstup oznamuje chybový kód vyskytnutej chyby (→ Strana 68).

Axis AXIS_REF Tento výstup oznamuje referenciu osi.
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4.4.5 Funkčný blok MC_Home_MDX

Opis Funkčný blok MC_Home_MDX spúšt’a referenčný pohyb osi motora.

Funkčný blok po referenčnom pohybe nastaví polohu osi motora na hodnotu, ktorá bola
stanovená vstupom RefOffset.

Využitie Funkčný blok MC_Home_MDX je použiteľný iba na osiach motora so snímačom.

Predpoklad Na vykonanie funkčného bloku MC_Home_MDX sa os motora musí nachádzat’
v PLCopenState (výstupný signál funkčného bloku MC_ConnectAxis_MDX) Standstill.

Vplyv V konfigurácii riadenia nastavujete pri modulárnych parametroch meniča pohonu,
s ktorým snímačom sa referenčný pohyb vykoná. Parametre P900 až P904 meniča
pohonu MOVIDRIVE® MDX60B/61B stanovujú, ako sa referenčný pohyb vykoná. Tieto
parametre môžete zmenit’ pomocou funkčného bloku MC_SetHomeParameters_MDX.

Vstupy Funkčný blok MC_Home_MDX disponuje nasledujúcimi vstupmi:

20007AXX

MC_Home_MDX

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

RefOffset : DINT

Done : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)

CommandAborted : BOOL

Active : BOOL

Execute : BOOL

Vstup Typ Význam

Execute BOOL Tento vstup slúži na spustenie referenčného pohybu.
Ak sa na tomto vstupe vyskytne vzostupná hrana, funkčný blok spustí 
referenčný pohyb.

RefOffset DINT Tento vstup stanovuje skutočnú polohu osi motora, ktorá sa nastaví 
po referenčnom pohybe.

Axis AXIS_REF Tento vstup určuje, na ktorej osi motora sa budú vykonávat’ akcie 
funkčného bloku.
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Výstupy Funkčný blok MC_Home_MDX disponuje nasledujúcimi výstupmi:

Výstup Typ Význam

Done BOOL Tento výstup oznamuje, či je referenčný pohyb osi motora ukončený.
• TRUE: Referenčný pohyb osi motora je ukončený. Os motora stojí 

v polohe, stanovenej vstupom RefOffset.
• FALSE: Referenčný pohyb osi motora nie je ukončený.

Active BOOL Tento výstup oznamuje, či os motora vykonáva referenčný pohyb.
• TRUE: Os motora vykonáva referenčný pohyb.
• FALSE: Os motora nevykonáva žiadny referenčný pohyb.

Command 
Aborted

BOOL Tento výstup oznamuje, či niektorý iný funkčný blok neprerušil 
referenčný pohyb.
• TRUE: Iný funkčný blok prerušil referenčný pohyb.
• FALSE: Referenčný pohyb nebol prerušený.

Error (chyba) BOOL Tento výstup oznamuje, či sa vo funkčnom bloku vyskytuje chyba.
• TRUE: Vo funkčnom bloku sa vyskytuje chyba.
• FALSE: Vo funkčnom bloku sa nevyskytuje žiadna chyba.

ErrorID DWORD Tento výstup oznamuje chybový kód vyskytnutej chyby (→ Strana 68).

Axis AXIS_REF Tento výstup oznamuje referenciu osi.
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4.4.6 Funkčný blok MC_AxisStop_MDX

Opis Funkčný blok MC_AxisStop_MDX pozastaví aktuálny otáčavý pohyb osi motora.
Os motora sa pritom pribrzdí s oneskorením, ktoré sa stanovilo pri spustení otáčavého
pohybu (vstup Deceleration, resp. parameter referenčného pohybu).

Funkčný blok MC_AxisStop_MDX používajte pre proces zvyčajné prerušenia otáčania
osi motora.

Využitie Funkčný blok MC_AxisStop_MDX je použiteľný iba na osiach motora so snímačom.
Nie je použiteľný počas vykonávania interpolovaných pohybov pomocou funkčného
bloku MC_Interpolation_MDX.

Pozastavenie Brzdiaci pohyb, aktivovaný funkčným blokom MC_AxisStop_MDX sa teraz pozastaví
prostredníctvom:

• funkčného bloku MC_Stop_MDX (vstupný signál Execute musí byt’ práve nastavený
spät’ na FALSE!)

• alebo stavu "blokovanie regulátora"

• alebo stavu "žiadne uvoľnenie"

• alebo stavu "bezpečné zastavenie"

Pri výskyte niektorého z týchto stavov bude brzdiaci pohyb osi motora pokračovat’
s najväčším možným brzdiacim účinkom.

Vstupy Funkčný blok MC_AxisStop_MDX disponuje nasledujúcimi vstupmi:

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

Upozornenie:

Pokým je vstup Execute nastavený na TRUE, ostane PLCopenState osi motora v stave
Stopping. Pohybová úloha (príkaz) pre následný pohyb preto nie je možný. 

Aby bolo možné PLCopenState Stopping opustit’, musí byt’ vstup Execute funkčného
bloku minimálne v jednom volaní funkčného bloku nastavený spät’ na FALSE.

Vstup Typ Význam

Execute BOOL Tento vstup slúži na spustenie procesu brzdenia osi motora.
Ak sa na tomto vstupe vyskytne vzostupná hrana, funkčný blok spustí 
proces brzdenia osi motora. 

Axis AXIS_REF Tento vstup určuje, na ktorej osi motora sa budú vykonávat’ akcie 
funkčného bloku.
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Výstupy Funkčný blok MC_AxisStop_MDX disponuje nasledujúcimi výstupmi:

Výstup Typ Význam

Done BOOL Tento výstup oznamuje, či je proces brzdenia osi motora ukončený.
• TRUE: Proces brzdenia osi motora je ukončený. Os motora stojí 

(riadenie polohy).
• FALSE: Proces brzdenia osi motora nie je ukončený.

Active BOOL Tento výstup oznamuje, či sa os motora otáča.
• TRUE: Os motora sa otáča.
• FALSE: Os motora sa neotáča.

Error (chyba) BOOL Tento výstup oznamuje, či sa vo funkčnom bloku vyskytuje chyba.
• TRUE: Vo funkčnom bloku sa vyskytuje chyba.
• FALSE: Vo funkčnom bloku sa nevyskytuje žiadna chyba.

ErrorID DWORD Tento výstup oznamuje chybový kód vyskytnutej chyby (→ Strana 68).

Axis AXIS_REF Tento výstup oznamuje referenciu osi.
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4.4.7 Funkčný blok MC_Stop_MDX

Opis Funkčný blok MC_Stop_MDX zabrzdí aktuálny otáčavý pohyb osi motora s odozvou,
nastavenou v meniči pohonu.

Funkčný blok MC_Stop_MDX používajte na to, aby ste os motora pribrzdili s najväčším
možným oneskorením.

Využitie Funkčný blok MC_Stop_MDX je použiteľný iba na osiach motora so snímačom. Nie je
použiteľný počas vykonávania interpolovaných pohybov pomocou funkčného bloku
MC_Interpolation_MDX.

Pozastavenie Úloha (príkaz) MC_Stop_MDX nebol pozastavený úlohou (príkazom) iných funkčných

blokov.

Vplyv Brzdiaci pohyb sa vykoná odozvou (rampou) zastavenia, nastavenou v parametri P136

meniča pohonu.

Asistent uvedenia do prevádzky vám pomôže pri nastavovaní tohto parametra.

Vstupy Funkčný blok MC_Stop_MDX disponuje nasledujúcimi vstupmi:

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

Upozornenie:

Pokým je vstup Execute nastavený na TRUE, ostane PLCopenState osi motora
v stave Stopping. Pohybová úloha (príkaz) pre následný pohyb preto nie je možný. 

Aby bolo možné PLCopenState Stopping opustit’, musí byt’ vstup Execute funkčného
bloku minimálne v jednom volaní funkčného bloku nastavený spät’ na FALSE.

Vstup Typ Význam

Execute BOOL Tento vstup slúži na spustenie procesu brzdenia osi motora.
Ak sa na tomto vstupe vyskytne vzostupná hrana, funkčný blok spustí 
proces brzdenia osi motora. 

Axis AXIS_REF Tento vstup určuje, na ktorej osi motora sa budú vykonávat’ akcie 
funkčného bloku.
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Výstupy Funkčný blok MC_Stop_MDX disponuje nasledujúcimi výstupmi:

Výstup Typ Význam

Done BOOL Tento výstup oznamuje, či je proces brzdenia osi motora ukončený.
• TRUE: Proces brzdenia osi motora je ukončený. Os motora stojí 

(riadenie polohy).
• FALSE: Proces brzdenia osi motora nie je ukončený.

Active BOOL Tento výstup oznamuje, či sa os motora otáča.
• TRUE: Os motora sa otáča.
• FALSE: Os motora sa neotáča.

Error (chyba) BOOL Tento výstup oznamuje, či sa vo funkčnom bloku vyskytuje chyba.
• TRUE: Vo funkčnom bloku sa vyskytuje chyba.
• FALSE: Vo funkčnom bloku sa nevyskytuje žiadna chyba.

ErrorID DWORD Tento výstup oznamuje chybový kód vyskytnutej chyby (→ Strana 68).

Axis AXIS_REF Tento výstup oznamuje referenciu osi.
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4.5 Adresár MDX_SingleAxisSensorless

V adresári MDX_SingleAxisSensorless sú zhrnuté funkčné bloky, ktoré umožňujú
pohybové úlohy (príkazy) osi motora bez snímača.

4.5.1 Funkčný blok MC_MoveVelocitySensorless_MDX

Opis Funkčný blok MC_MoveVelocitySensorless_MDX štartuje kontinuálny otáčavý pohyb
osi motora bez snímača. 

• Vstupy Velocity, Acceleration a Deceleration určujú dynamiku otáčavého pohybu.

• Menič pohonu cez vstupný signál Velocity riadi predvolenú rýchlost’ osi motora
dovtedy, kým sa úloha (príkaz) funkčného bloku MC_MoveVelocitySensorless_MDX
nepozastaví alebo nepreruší (→ odstavec "Celková reakcia funkčných blokov",
Strana 15).

Využitie Funkčný blok MC_MoveVelocitySensorless_MDX je použiteľný iba na osiach motora
bez snímača.

Predpoklad Na vykonanie funkčného bloku MC_MoveVelocitySensorless_MDX sa os motora musí
nachádzat’ v PLCopenState (výstupný signál funkčného bloku MC_ConnectAxis_MDX)
Standstill, ContinuousMotion alebo Stopping.

Pozastavenie Regulácia otáčok, aktivovaná funkčným blokom MC_MoveVelocitySensorless_MDX,
a funkčným blokom MC_StopSensorless_MDX pozastaví.

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

Upozornenie:

Osi motorov bez snímača sa v stave regulácie otáčok dajú prevádzkovat’ iba s rýchlost’ami

nad minimálnymi otáčkami (parameter pohonu P301, avšak nie pod 15 ot/min).

Oproti použitiu funkčného bloku MC_MoveVelocity_MDX, funkčný blok

MC_MoveVelocitySensorless pri predvoľbe otáčok napr. od. 0 vykoná jednu otáčku osi

motora pri minimálnych otáčkach.

Upozornenie:

Vzostupná hrana na vstupe funkčného bloku MC_Stop_MDX alebo MC_AxisStop_MDX

nevedie k pozastaveniu úlohy (príkazu) funkčného bloku MC_MoveVelocitySensorless_MDX.



Príručka – Knižnica MPLCMotion_MDX 45

4
Adresár MDX_SingleAxisSensorless

Opis funkčných blokov

Vstupy Funkčný blok MC_MoveVelocitySensorless_MDX disponuje nasledujúcimi vstupmi:

Výstupy Funkčný blok MC_MoveVelocitySensorless_MDX disponuje nasledujúcimi výstupmi:

Vstup Typ Význam

Execute BOOL Tento vstup štartuje úlohu (príkaz) funkčného bloku.
Ak sa na tomto vstupe vyskytne vzostupná hrana, funkčný blok spustí 
riadenie otáčok. 

Velocity DINT Tento vstup stanovuje cieľové požadované otáčky otáčania osi motora. 
(jednotka: 1/min, maximálny rozsah nastavenia: -6000 ... 6000) 

Acceleration DINT Tento vstup stanovuje čas odozvy pre zrýchlenie na otáčky, zvýšené 
o 3000 ot/min (zvýšenie kinetickej energie v motore).
(jednotka: ms, maximálny rozsah nastavenia: 0 ... 2000000) 

Deceleration DINT Tento vstup stanovuje čas odozvy pre spomalenie na otáčky, znížené 
o 3000 ot/min (zníženie kinetickej energie v motore).
(jednotka: ms, maximálny rozsah nastavenia: 0 ... 2000000) 

Axis AXIS_REF Tento vstup určuje, na ktorej osi motora sa budú vykonávat’ akcie 
funkčného bloku.

Výstup Typ Význam

InVelocity BOOL Tento výstup oznamuje, či sa os motora otáča s cieľovými 
požadovanými otáčkami.
• TRUE: Os motora sa otáča s otáčkami, ktoré boli stanovené 

prostredníctvom vstupu Velocity.
• FALSE: Os motora sa zrýchli, aby dosiahla cieľové požadované 

otáčky.

Active BOOL Tento výstup oznamuje, či sa os motora zrýchľuje, aby dosiahla 
požadované otáčky.
• TRUE: Os motora sa zrýchľuje alebo pribrzďuje.
• FALSE: Os motora sa nezrýchľuje alebo nepribrzďuje.

Command 
Aborted

BOOL Tento výstup oznamuje, či bola úloha (príkaz) funkčného bloku 
pozastavená.
• TRUE: Úloha (príkaz) funkčného bloku bola pozastavená.
• FALSE: Úloha (príkaz) funkčného bloku nebola pozastavená.

Error (chyba) BOOL Tento výstup oznamuje, či sa vo funkčnom bloku vyskytuje chyba.
• TRUE: Vo funkčnom bloku sa vyskytuje chyba.
• FALSE: Vo funkčnom bloku sa nevyskytuje žiadna chyba.

ErrorID DWORD Tento výstup oznamuje chybový kód vyskytnutej chyby (→ Strana 68).

Axis AXIS_REF Tento výstup oznamuje referenciu osi.
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4.5.2 Funkčný blok MC_StopSensorless_MDX

Opis Funkčný blok MC_StopSensorless_MDX zabrzdí aktuálny otáčavý pohyb osi motora
s odozvou (rampou), nastavenou v meniči pohonu. 

Využitie Funkčný blok MC_StopSensorless_MDX je použiteľný iba na osiach motora
bez snímača.

Pozastavenie Brzdiaci pohyb, aktivovaný funkčným blokom MC_StopSensorless_MDX sa teraz
pozastaví prostredníctvom:

• stavu "blokovanie regulátora"

• stavu "žiadne uvoľnenie"

• stavu "bezpečné zastavenie"

Pri výskyte niektorého z týchto stavov bude brzdiaci pohyb osi motora pokračovat’
s najväčším možným brzdiacim účinkom.

Vplyv Brzdiaci pohyb sa vykoná odozvou (rampou) zastavenia, nastavenou v parametri P136

meniča pohonu.

Asistent uvedenia do prevádzky vám pomôže pri nastavovaní týchto parametrov.

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

Upozornenie:

Pokým je vstup Execute nastavený na TRUE, ostane PLCopenState osi motora
v stave Stopping. Pohybová úloha (príkaz) pre následný pohyb preto nie je možný. 

Aby bolo možné PLCopenState Stopping opustit’, musí byt’ vstup Execute funkčného
bloku minimálne v jednom volaní funkčného bloku nastavený spät’ na FALSE.

Upozornenie:

Osi motorov bez snímača sa v stave regulácie otáčok dajú prevádzkovat’ iba s rýchlost’ami

nad minimálnymi otáčkami (parameter pohonu P301, avšak nie pod 15 ot/min). Oproti

použitiu funkčného bloku MC_AxisStop_MDX, funkčný blok MC_StopSensorless_MDX

krátko pred zastavením osi motora zapne brzdu motora, aby sa os motora zabrzdila až

po úplné zastavenie. Menič pohonu okrem toho prejde do stavu "žiadne uvoľnenie".
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Vstupy Funkčný blok MC_StopSensorless_MDX disponuje nasledujúcimi vstupmi:

Výstupy Funkčný blok MC_StopSensorless_MDX disponuje nasledujúcimi výstupmi:

Upozornenie:

Ak sa na vstupe Execute niektorej inštancie funkčného bloku
MC_MoveVelocitySensorless_MDX vyskytne vzostupná hrana, sa úloha (príkaz)
funkčného bloku MC_StopSensorless_MDX pozastaví, ak vstup Execute funkčného
bloku MC_StopSensorless_MDX už nie je nastavený na TRUE.

Táto odlišnost’ v reakcii funkčných blokov MC_Stop_MDX a MC_AxisStop_MDX pre osi
motorov so snímačom má nasledujúci dôvod: 

Pri osiach motorov bez snímača musíte na zabrzdenie až po úplné zastavenie použit’
funkčný blok MC_StopSensorless_MDX. Pri osiach motorov so snímačmi môžete na to
použit’ aj funkčný blok MC_MoveVelocity_MDX. 

Pri osiach motorov bez snímača, by sa však ako pri osiach motorov so snímačmi, malo
počas regulovanej zmeny otáčok na otáčky 0 dat’ plynule prepnút’ na iné otáčky.

Vstup Typ Význam

Execute BOOL Tento vstup slúži na spustenie procesu brzdenia osi motora.
Ak sa na tomto vstupe vyskytne vzostupná hrana, funkčný blok spustí 
proces brzdenia osi motora. 

Axis AXIS_REF Tento vstup určuje, na ktorej osi motora sa budú vykonávat’ akcie 
funkčného bloku.

Výstup Typ Význam

Done BOOL Tento výstup oznamuje, či je proces brzdenia osi motora ukončený.
• TRUE: Proces brzdenia osi motora je ukončený. Os motora stojí 

(stav osi motora: "žiadne uvoľnenie").
• FALSE: Proces brzdenia osi motora nie je ukončený.

Active BOOL Tento výstup oznamuje, či sa os motora otáča.
• TRUE: Os motora sa otáča.
• FALSE: Os motora sa neotáča.

Error (chyba) BOOL Tento výstup oznamuje, či sa vo funkčnom bloku vyskytuje chyba.
• TRUE: Vo funkčnom bloku sa vyskytuje chyba.
• FALSE: Vo funkčnom bloku sa nevyskytuje žiadna chyba.

ErrorID DWORD Tento výstup oznamuje chybový kód vyskytnutej chyby (→ Strana 68).

Axis AXIS_REF Tento výstup oznamuje referenciu osi.



4

48 Príručka – Knižnica MPLCMotion_MDX

Adresár MDX_InverterParameters

Opis funkčných blokov

4.6 Adresár MDX_InverterParameters

V adresári MDX_InverterParameters sú zhrnuté funkčné bloky, ktoré sú potrebné
na zápis a čítanie parametrov meniča pohonu MOVIDRIVE®.

4.6.1 Funkčný blok MC_ReadParameter_MDX

Opis Funkčný blok MC_ReadParameter_MDX slúži na načítanie parametrov (indexov)
z meniča pohonu do riadenia MOVI-PLC®.

Využitie Funkčný blok MC_ReadParameter_MDX je použiteľný pre všetky osi motorov.

Vstupy Funkčný blok MC_ReadParameter_MDX disponuje nasledujúcimi vstupmi:

20016AXX

MC_ReadParameter_MDX

Index : UINT

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Done : BOOL

Error : BOOL

Busy : BOOL

ErrorID : DWORD

Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)

Data : DINT

Execute : BOOL

Vstup Typ Význam

Execute BOOL Tento vstup slúži na spustenie procesu čítania parametrov.
Ak sa na tomto vstupe vyskytne vzostupná hrana, funkčný blok spustí 
prenos parametrov z meniča pohonu do riadenia MOVI-PLC®. 

Index UINT Tento vstup stanovuje, ktorý parameter sa z meniča pohonu 
prenesie do riadenia MOVI-PLC®. Shell (správca súborov) softvéru 
MOVITOOLS® MotionStudio oznamuje číslo indexu parametra, 
ak kurzor presuniete na zodpovedajúce pole parametra a stlačíte 
klávesy CTRL + F1.

Axis AXIS_REF Tento vstup určuje, na ktorej osi motora sa budú vykonávat’ akcie 
funkčného bloku.
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Výstupy Funkčný blok MC_ReadParameter_MDX disponuje nasledujúcimi výstupmi:

Výstup Typ Význam

Done BOOL Tento výstup oznamuje, či sa parameter úspešne preniesol.
• TRUE: Hodnota parametra na výstupe Data je platná.
• FALSE: Parameter sa nepreniesol.

Busy BOOL Tento výstup oznamuje, či sa parameter momentálne prenáša.
• TRUE: Parameter sa momentálne prenáša.
• FALSE: Parameter sa momentálne neprenáša.

Error (chyba) BOOL Tento výstup oznamuje, či sa vo funkčnom bloku vyskytuje chyba.
• TRUE: Počas prenosu parametra sa vyskytla chyba.
• FALSE: Žiadna chyba sa nevyskytla.

ErrorID DWORD Tento výstup oznamuje chybový kód vyskytnutej chyby (→ Strana 68).

Data DINT Tento výstup obsahuje prenášanú hodnotu parametra.

Axis AXIS_REF Tento výstup oznamuje referenciu osi.
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4.6.2 Funkčný blok MC_WriteParameter_MDX

Opis Funkčný blok MC_WriteParameter_MDX slúži na prenos parametrov (indexov)
z riadenia MOVI-PLC® do meniča pohonu.

Využitie Funkčný blok MC_WriteParameter_MDX je použiteľný pre všetky osi motorov.

Vstupy Funkčný blok MC_WriteParameter_MDX disponuje nasledujúcimi vstupmi:

20017AXX

MC_WriteParameter_MDX

Index : UINT

Data : DINT

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

NonVolatile : BOOL

Done : BOOL

Busy : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)

Execute : BOOL

Pozor: 

Zmena niektorých parametrov, ktoré pre bezchybné riadenie meničov pohonu pomocou
riadenia MOVI-PLC® potrebujú určité nastavenia, môže viest’ k neočakávaným
prevádzkovým stavom. Tento funkčný blok preto používajte iba po konzultácii
so spoločnost’ou SEW-EURODRIVE alebo v spojení s dostatočným testovaním
požadovanej funkcionality pri zodpovedajúcej ochrane človeka a stroja.

Vstup Typ Význam

Execute BOOL Tento vstup slúži na spustenie prenosu parametra.
Ak sa na tomto vstupe vyskytne vzostupná hrana, funkčný blok spustí 
prenos parametra z riadenia MOVI-PLC® do meniča pohonu. 

Index UINT Tento vstup stanovuje, ktorý parameter sa z riadenia MOVI-PLC® 
prenesie do meniča pohonu. Shell (správca súborov) softvéru 
MOVITOOLS® MotionStudio oznamuje číslo indexu parametra, 
ak kurzor presuniete na zodpovedajúce pole parametra a stlačíte 
klávesy CTRL + F1.

Data DINT Tento vstup obsahuje hodnotu prenášaného parametra.

NonVolatile BOOL Tento vstup stanovuje, či sa má parametre preniest’ zbežne.
• TRUE: Parameter sa neprenesie zbežne do meniča pohonu. 

Hodnota parametra sa po vypnutí a opakovanom zapnutí meniča 
pohonu zachová.

• FALSE: Parameter sa zbežne prenesie do meniča pohonu. 
Parameter sa pri vypnutí a opakovanom zapnutí meniča pohonu 
nastaví na svoju pôvodnú hodnotu.

Axis AXIS_REF Tento vstup určuje, na ktorej osi motora sa budú vykonávat’ akcie 
funkčného bloku.
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Výstupy Funkčný blok MC_WriteParameter_MDX disponuje nasledujúcimi výstupmi:

Výstup Typ Význam

Done BOOL Tento výstup oznamuje, či sa parameter úspešne preniesol.
• TRUE: Parameter sa úspešne preniesol z riadenia MOVI-PLC® 

do meniča pohonu.
• FALSE: Parameter sa nepreniesol.

Busy BOOL Tento výstup oznamuje, či sa parameter momentálne prenáša.
• TRUE: Parameter sa momentálne prenáša.
• FALSE: Parameter sa momentálne neprenáša.

Error (chyba) BOOL Tento výstup oznamuje, či sa vo funkčnom bloku vyskytuje chyba.
• TRUE: Počas prenosu parametra sa vyskytla chyba.
• FALSE: Žiadna chyba sa nevyskytla.

ErrorID DWORD Tento výstup oznamuje chybový kód vyskytnutej chyby (→ Strana 68).

Axis AXIS_REF Tento výstup oznamuje referenciu osi.
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4.6.3 Funkčný blok MC_SetDynamics_MDX

Opis Funkčný blok MC_SetDynamics_MDX slúži na zmenu parametrov dynamiky počas úlohy
(príkazu) funkčných blokov MC_MoveAbsolute_MDX alebo MC_MoveRelative_MDX. 

• Úloha (príkaz) funkčného bloku MC_SetDynamics_MDX sa smie spustit’ iba v prípade,
ak pohon vykonáva úlohu (príkaz) funkčných blokov MC_MoveAbsolute_MDX alebo
MC_MoveRelative_MDX. 

• Vstupy Velocity, Acceleration a Deceleration určujú dynamiku otáčavého pohybu.

Využitie Funkčný blok MC_SetDynamics_MDX je použiteľný pre všetky osi motorov.

Vstupy Funkčný blok MC_SetDynamics_MDX disponuje nasledujúcimi vstupmi:

20023AXX

MC_SetDynamics_MDX

Acceleration : DINT

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Deceleration : DINT

Velocity : DINT

Done : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)

Busy : BOOL

Execute : BOOL

Vstup Typ Význam

Execute BOOL Tento vstup štartuje úlohu (príkaz) funkčného bloku.
Ak sa na tomto vstupe vyskytne vzostupná hrana, funkčný blok zmení 
parametre dynamiky otáčavého pohybu motora v súlade so vstupmi 
Velocity, Acceleration a Deceleration. 

Velocity DINT Tento vstup stanovuje nové cieľové požadované otáčky otáčavého 
pohybu motora. 
(jednotka: 1/min, maximálny rozsah nastavenia -6000 ... 6000)

Acceleration DINT Tento vstup stanovuje nový čas odozvy pre zrýchlenie na otáčky, 
zvýšené o 3000 ot/min (zvýšenie kinetickej energie v motore).
(jednotka: ms, maximálny rozsah nastavenia: 0 ... 2000000)

Deceleration DINT Tento vstup stanovuje nový čas odozvy pre spomalenie na otáčky, 
znížené o 3000 ot/min (zníženie kinetickej energie v motore).
(jednotka: ms, maximálny rozsah nastavenia: 0 ... 2000000). 

Axis AXIS_REF Tento vstup určuje, na ktorej osi motora sa budú vykonávat’ akcie 
funkčného bloku.
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Výstupy Funkčný blok MC_SetDynamics_MDX disponuje nasledujúcimi výstupmi:

Výstup Typ Význam

Done BOOL Tento výstup oznamuje, či sa os motora otáča s novými parametrami 
dynamiky Velocity, Acceleration a Deceleration.
• TRUE: Os motora sa otáča s novými parametrami dynamiky.
• FALSE: Os motora sa otáča s pôvodnými parametrami dynamiky.

Active BOOL Tento výstup oznamuje, či sa nové parametre dynamiky prenášajú 
do meniča pohonu.
• TRUE: Nové parametre dynamiky sa prenášajú do meniča pohonu.
• FALSE: Do meniča pohonu sa neprenášajú žiadne nové 

parametre dynamiky.

Error (chyba) BOOL Tento výstup oznamuje, či sa vo funkčnom bloku vyskytuje chyba.
• TRUE: Vo funkčnom bloku sa vyskytuje chyba.
• FALSE: Vo funkčnom bloku sa nevyskytuje žiadna chyba.

ErrorID DWORD Tento výstup oznamuje chybový kód vyskytnutej chyby (→ Strana 68).

Axis AXIS_REF Tento výstup oznamuje referenciu osi.
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4.6.4 Funkčný blok MC_SetLimiter_MDX

Opis Funkčný blok MC_SetLimiter_MDX slúži na prenos niektorého z nasledujúcich parametrov

z riadenia MOVI-PLC® do meniča pohonu (P301 až P303 Sada parametrov 1):

• Minimálne otáčky

• Maximálne otáčky

• Obmedzenie prúdu

• Obmedzenie krútiaceho momentu

Využitie Funkčný blok MC_SetLimiter_MDX je použiteľný pre všetky osi motorov.

Vstupy Funkčný blok MC_SetLimiter_MDX disponuje nasledujúcimi vstupmi:

20024AXX

MC_SetLimiter_MDX

MaxLimit : DINT

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

MinLimit : DINT

Select : MC_LIMITER_MDX

Done : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)

Busy : BOOL

Execute : BOOL

Vstup Typ Význam

Execute BOOL Tento vstup štartuje úlohu (príkaz) funkčného bloku.
Ak sa na tomto vstupe vyskytne vzostupná hrana, funkčný blok prenesie 
parameter, ktorý je stanovený vo vstupe Select. 

Select DINT Tento vstup stanovuje parametre, ktoré funkčný blok prenáša z riadenia 
MOVI-PLC® do meniča pohonu. 
• P301_P302_SPEED_LIMIT: Funkčný blok prenáša parametre 

Minimálne otáčky a Maximálne otáčky. 
(jednotka: 1/min, maximálny rozsah nastavenia 0 ... 6100)

• P303_CURRENT_LIMIT: Funkčný blok prenáša parameter 
Obmedzenie prúdu.
(jednotka: % IN, maximálny rozsah nastavenia 0 ... 150 % (BGO 200 %))

• P304_TORQUE_LIMIT: Funkčný blok prenáša parameter 
Obmedzenie krútiaceho momentu.
(jednotka: % IN, maximálny rozsah nastavenia 0 ...150 (BGO 200 %))

• P920_SW_LIMIT_SWITCH_CW: Funkčný blok prenáša parameter 
Softvérový koncový spínač RECHTS.
(jednotka: inkrementy, maximálny rozsah nastavenia -(231-1) ... (231-1))

• P921_SW_LIMIT_SWITCH_CCW: Funkčný blok prenáša parameter 
Softvérový koncový spínač LINKS.
(jednotka: inkrementy, maximálny rozsah nastavenia -(231-1) ... (231-1))

MaxLimit DINT Tento vstup stanovuje hodnotu prenášaného parametra.
Ak je vstup Select nastavený na P301_302_SPEED_LIMIT, tento vstup 
stanoví hodnotu parametra P302.
(jednotka a maximálny rozsah nastavenia → pozri vstup Select)

MinLimit DINT Tento vstup sa používa iba v prípade, ak je vstup Select nastavený 
na P301_302_SPEED_LIMIT. V tomto prípade vstup stanoví hodnotu 
parametra P301.
(jednotka: 1/min, maximálny rozsah nastavenia 0 ... 6100)

Axis AXIS_REF Tento vstup určuje, na ktorej osi motora sa budú vykonávat’ akcie 
funkčného bloku.
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Výstupy Funkčný blok MC_SetLimiter_MDX disponuje nasledujúcimi výstupmi:

Výstup Typ Význam

Done BOOL Tento výstup oznamuje, či sa parameter úspešne preniesol.
• TRUE: Parameter sa úspešne preniesol z riadenia MOVI-PLC® 

do meniča pohonu.
• FALSE: Parameter sa nepreniesol.

Busy BOOL Tento výstup oznamuje, či sa parameter momentálne prenáša.
• TRUE: Parameter sa momentálne prenáša.
• FALSE: Parameter sa momentálne neprenáša.

Error (chyba) BOOL Tento výstup oznamuje, či sa vo funkčnom bloku vyskytuje chyba.
• TRUE: Počas prenosu parametra sa vyskytla chyba.
• FALSE: Žiadna chyba sa nevyskytla.

ErrorID DWORD Tento výstup oznamuje chybový kód vyskytnutej chyby (→ Strana 68).

Axis AXIS_REF Tento výstup oznamuje referenciu osi.
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4.6.5 Funkčný blok MC_SeJerk_MDX

Opis Funkčný blok MC_SetJerk_MDX slúži na aktiváciu obmedzenia rázu pre polohovacie
funkčné bloky. Funkčný blok MC_SetJerk_MDX prenáša čas rázu do meniča pohonu. 

Počas vykonávania pohybovej úlohy (príkazu) nemôžete menit’ čas rázu meniča pohonu. 

Využitie Funkčný blok MC_SetJerk_MDX je použiteľný iba na osiach motora so snímačom.

Predpoklady Na vykonanie funkčného bloku MC_SetJerk_MDX sa os motora musí nachádzat’
v PLCopenState (výstupný signál funkčného bloku MC_ConnectAxis_MDX) Standstill. 

Vstupy Funkčný blok MC_SetJerk_MDX disponuje nasledujúcimi vstupmi:

20019AXX

MC_SetJerk_MDX

JerkTime : DINT

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Done : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)

Busy : BOOL

Execute : BOOL

Vstup Typ Význam

Execute BOOL Tento vstup slúži na spustenie prenosu času rázu.
Ak sa na tomto vstupe vyskytne vzostupná hrana, funkčný blok spustí 
prenos času rázu z riadenia MOVI-PLC® do meniča pohonu. 

JerkTime DINT Tento vstup stanovuje čas rázu.
(jednotka: ms, maximálny rozsah nastavenia: 0, 5 ... 2000)
Upozornenie:
Proces polohovania sa oproti procesu polohovania s lineárnou 
odozvou (rampou) predĺži približne o čas rázu.

Axis AXIS_REF Tento vstup určuje, na ktorej osi motora sa budú vykonávat’ akcie 
funkčného bloku.
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Výstupy Funkčný blok MC_SetJerk_MDX disponuje nasledujúcimi výstupmi:

Výstup Typ Význam

Done BOOL Tento výstup oznamuje, či sa čas rázu úspešne preniesol.
• TRUE: Čas rázu sa úspešne preniesol z riadenia MOVI-PLC® 

do meniča pohonu.
• FALSE: Čas rázu sa nepreniesol.

Busy BOOL Tento výstup oznamuje, či sa čas rázu prenáša.
• TRUE: Čas rázu sa momentálne prenáša.
• FALSE: Čas rázu sa momentálne neprenáša.

Error (chyba) BOOL Tento výstup oznamuje, či sa vo funkčnom bloku vyskytuje chyba.
• TRUE: Počas prenosu času rázu sa vyskytla chyba.
• FALSE: Žiadna chyba sa nevyskytla.

ErrorID DWORD Tento výstup oznamuje chybový kód vyskytnutej chyby (→ Strana 68).

Axis AXIS_REF Tento výstup oznamuje referenciu osi.

Upozornenie:

Funkčný blok MC_SetJerk_MDX prepína tvar odozvy (rampy) meniča pohonu z lineárnej

odozvy (rampy) na odozvu (rampu) s obmedzeným rázom. Pri vykonávaní pohybovej

úlohy (príkazu) s riadenými otáčkami, menič pohonu automaticky používa lineárnu

odozvu (rampu). Ak menič pohonu na záver vykonáva polohovaciu úlohu (príkaz),

používa k tomu automaticky opät’ odozvu (rampu) s obmedzeným rázom.

Ak vstup JerkTime nastavíte na 0, funkčný blok MC_SetJerk_MDX prepne tvar
odozvy (rampy) opät’ na lineárnu odozvu (rampu).
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4.6.6 Funkčný blok MC_SetHomeParameters_MDX

Opis Funkčný blok MC_SetHomeParameters_MDX slúži na nastavenie parametrov,
potrebných na referenčný pohyb osi motora. Funkčný blok
MC_SetHomeParameters_MDX prenáša parametre, potrebné na referenčný pohyb
z riadenia MOVI-PLC® do meniča pohonu. 

Bližšie informácie o parametroch referenčného pohybu a typoch referenčného pohybu
si prosím vyhľadajte v online-pomoci softvéru MOVITOOLS® MotionStudio.

Využitie Funkčný blok MC_SetHomeParameters_MDX je použiteľný iba na osiach motora
so snímačom.

Vstupy Funkčný blok MC_SetHomeParameters_MDX disponuje nasledujúcimi vstupmi:

20018AXX

MC_SetHomeParameters_MDX

RefSpeed2 : DINT

RefType : DINT

ZeroPulse : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

RefSpeed1 : DINT

Done : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)

Busy : BOOL

Execute : BOOL

Vstup Typ Význam

Execute BOOL Tento vstup slúži na spustenie prenosu parametrov.
Ak sa na tomto vstupe vyskytne vzostupná hrana, funkčný blok spustí 
prenos parametrov z riadenia MOVI-PLC® do meniča pohonu. 

RefSpeed1 DINT Tento vstup stanovuje referenčné otáčky 1.

RefSpeed2 DINT Tento vstup stanovuje referenčné otáčky 2.

RefType DINT Tento vstup stanovuje typ referenčného pohybu (0 ... 8). 

ZeroPulse BOOL Tento vstup oznamuje, či sa os motora pri referenčnom pohybe 
referencuje na nulový impulz.
• TRUE: Os motora sa pri referenčnom pohybe referencuje 

na nulový impulz.
• FALSE: Os motora sa pri referenčnom pohybe nereferencuje 

na nulový impulz.

Axis AXIS_REF Tento vstup určuje, na ktorej osi motora sa budú vykonávat’ akcie 
funkčného bloku.



Príručka – Knižnica MPLCMotion_MDX 59

4
Adresár MDX_InverterParameters

Opis funkčných blokov

Výstupy Funkčný blok MC_SetHomeParameters_MDX disponuje nasledujúcimi výstupmi:

Výstup Typ Význam

Done BOOL Tento výstup oznamuje, či sa všetky parametre úspešne preniesli.
• TRUE: Všetky parametre sa úspešne preniesli z riadenia MOVI-PLC® 

do meniča pohonu.
• FALSE: Parametre sa nepreniesli.

Busy BOOL Tento výstup oznamuje, či sa parametre prenášajú.
• TRUE: Parametre sa momentálne prenášajú.
• FALSE: Parametre sa momentálne neprenášajú.

Error (chyba) BOOL Tento výstup oznamuje, či sa vo funkčnom bloku vyskytuje chyba.
• TRUE: Počas prenosu parametrov sa vyskytla chyba.
• FALSE: Žiadna chyba sa nevyskytla.

ErrorID DWORD Tento výstup oznamuje chybový kód vyskytnutej chyby (→ Strana 68).

Axis AXIS_REF Tento výstup oznamuje referenciu osi.
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4.7 Adresár MDX_Supplements

4.7.1 Funkčný blok MC_TouchProbe1_MDX

Opis Funkčný blok MC_TouchProbe1_MDX riadi maximálne dve procedúry na prerušenie
TouchProbe. 

• Funkčný blok znázorňuje procedúry na prerušenie v kóde IPOS® pripojeného
meniča pohonu. Menič pohonu inicializuje spolu tri acyklické odosielacie objekty
(riadiace slovo 2, poloha TouchProbe1, poloha TouchProbe2).

• Ak sa vstupný signál Enable funkčného bloku nastaví na TRUE, funkčný blok vytvorí
prijímací objekt. Ak funkčný blok zistí udalost’ TouchProbe, z meniča pohonu načíta
skutočné polohy.

Procedúra 

TouchProbe

1. Vyvolanie funkčného bloku

• Funkčný blok MC_TouchProbe1_MDX sa vyvolá tým, že vstupný signál Enable

sa nastaví na TRUE.
• Menič pohonu automaticky inicializuje stav IPOS® a spustí procedúru na

prerušenie TouchProbe.
(Zmena hrany a výber TouchProbe)

2. Čakanie na udalost’ TouchProbe

• Funkčný blok MC_TouchProbe1_MDX nastaví výstup Enabled na TRUE.

3. Udalost’ TouchProbe nastane.

• Menič pohonu ohlási riadeniu MOVI-PLC®, že došlo k_udalosti TouchProbe.
(CtrlWord2, TouchProbe1 -> bit 0, TouchProbe2 -> bit 1)

• Funkčný blok MC_TouchProbe1_MDX načíta polohu TouchProbe zvoleného
systému snímača.

• Funkčný blok MC_TouchProbe1_MDX zvýši hodnotu výstupu Counter

o jednotku.
• Funkčný blok MC_TouchProbe1_MDX nastaví výstup EdgeDetected na TRUE.
• Sledovanie vstupu TouchProbe sa opät’ spustí.

4. Vyhodnotenie udalosti TouchProbe

• Funkčný blok MC_TouchProbe1_MDX prenesie polohy TouchProbe na výstupy
TouchProbePos_X14 až TouchProbePos_X62.

• Funkčný blok nastaví výstup EdgeDetected spät’ na FALSE.
• Funkčný blok aktivuje procedúru na prerušenie TouchProbe.

Využitie Funkčný blok MC_TouchProbe1_MDX je použiteľný pre všetky osi motorov.

20020AXX

MC_TouchProbe1_MDX

Edge : MC_TP_EDGE_MDX

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

PresetCounter : DINT

TouchProbeSource : MC_TP_SOURCE_MDX

EdgeDetected : BOOL

TouchProbePos : DINT

ErrorID : DWORD

Counter : DINT

Error : BOOL

Enabled : BOOL

Enable : BOOL
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Vstupy Funkčný blok MC_TouchProbe1_MDX disponuje nasledujúcimi vstupmi:

Výstupy Funkčný blok MC_TouchProbe1_MDX disponuje nasledujúcimi výstupmi:

Vstup Typ Význam

Enable BOOL Tento vstup slúži na aktiváciu funkčného bloku MC_TouchProbe1_MDX. 
Funkčný blok sa vykoná iba v prípade, ak je vstup Enable nastavený 
na TRUE. Hodnoty ostatných vstupov sa načítajú iba v prípade, ak sa 
na vstupe Enable vyskytne vzostupná hrana.

TouchProbe 
Source

MC_TP_ 
SOURCE
_MDX

Tento vstup stanovuje systém snímača. Toto nastavenie prebieha 
nezávisle od nastavenia v konfigurácii riadenia.
• X15: Kódovač motora meria polohu.
• X14: Externý kódovač meria polohu.
• SSI: Absolútny kódovač meria polohu (DIP11B).

Edge MC_TP_ 
EDGE_MDX

Tento vstup stanovuje vyhodnotenie hrany vstupu TouchProbe:
• EN: Obidve hrany (ramená)
• EN_HI: Vzostupná hrana
• EN_LO: Zostupná hrana

PresetCounter DINT Tento vstup stanovuje iniciálnu hodnotu výstupu Counter.

Axis AXIS_REF Tento vstup určuje, na ktorej osi motora sa budú vykonávat’ akcie 
funkčného bloku.

Výstup Typ Význam

EdgeDetected BOOL Tento výstup oznamuje, či sa udalost’ na prerušenie TouchProbe 
uskutočnila.
• TRUE: Udalost’ TouchProbe sa uskutočnila.
• FALSE: Tento výstup sa po každom riadiacom cykle automaticky 

nastaví na FALSE.

Enabled BOOL Tento výstup oznamuje, či je funkčný blok aktívny.
• TRUE: Vstup Enable je nastavený na TRUE.
• FALSE: Vstup Enable je nastavený na FALSE.

Error (chyba) BOOL Tento výstup oznamuje, či sa vo funkčnom bloku vyskytuje chyba.
• TRUE: Vo funkčnom bloku sa vyskytuje chyba.
• FALSE: Vo funkčnom bloku sa nevyskytuje žiadna chyba.

ErrorID DWORD Tento výstup oznamuje chybový kód vyskytnutej chyby (→ Strana 68).

TouchProbePos DINT Tento výstup oznamuje polohu TouchProbe zvoleného systému 
snímača.

Counter DINT Tento výstup oznamuje počet udalostí prerušenia TouchProbe.
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4.7.2 Funkčný blok MC_TouchProbe2_MDX

Opis Funkčný blok MC_TouchProbe2_MDX riadi maximálne dve procedúry na prerušenie
TouchProbe. 

• Funkčný blok znázorňuje procedúry na prerušenie v kóde IPOS® pripojeného
meniča pohonu. Menič pohonu inicializuje spolu tri acyklické odosielacie objekty
(riadiace slovo 2, poloha TouchProbe1, poloha TouchProbe2).

• Ak sa vstupný signál Enable funkčného bloku nastaví na TRUE, funkčný blok vytvorí
prijímací objekt. Ak funkčný blok zistí udalost’ TouchProbe, z meniča pohonu načíta
skutočné polohy.

Procedúra 

TouchProbe

1. Vyvolanie funkčného bloku

• Funkčný blok MC_TouchProbe2_MDX sa vyvolá tým, že vstupný signál Enable

sa nastaví na TRUE.
• Menič pohonu automaticky inicializuje stav IPOS® a spustí procedúru na

prerušenie TouchProbe.
(Zmena hrany a výber TouchProbe)

2. Čakanie na udalost’ TouchProbe

• Funkčný blok MC_TouchProbe2_MDX nastaví výstup Enabled na TRUE.

3. Udalost’ TouchProbe nastane.

• Menič pohonu ohlási riadeniu MOVI-PLC® nastanie udalosti TouchProbe.
(CtrlWord2, TouchProbe2 -> bit 0, TouchProbe2 -> bit 1)

• Funkčný blok MC_TouchProbe2_MDX načíta polohu TouchProbe zvoleného
systému snímača.

• Funkčný blok MC_TouchProbe2_MDX zvýši hodnotu výstupu Counter

o jedničku.
• Funkčný blok MC_TouchProbe2_MDX nastaví výstup EdgeDetected na TRUE.
• Sledovanie vstupu TouchProbe sa opät’ spustí.

4. Vyhodnotenie udalosti TouchProbe

• Funkčný blok MC_TouchProbe2_MDX prenesie polohy TouchProbe na výstupy
TouchProbePos_X14 až TouchProbePos_X62.

• Funkčný blok nastaví výstup EdgeDetected spät’ na FALSE.
• Funkčný blok aktivuje procedúru na prerušenie TouchProbe.

Využitie Funkčný blok MC_TouchProbe2_MDX je použiteľný pre všetky osi motorov.

20028AXX

MC_TouchProbe2_MDX

Edge : MC_TP_EDGE_MDX

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

PresetCounter : DINT

TouchProbeSource : MC_TP_SOURCE_MDX

EdgeDetected : BOOL

TouchProbePos : DINT

ErrorID : DWORD

Counter : DINT

Error : BOOL

Enabled : BOOL

Enable : BOOL
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Vstupy Funkčný blok MC_TouchProbe2_MDX disponuje nasledujúcimi vstupmi:

Výstupy Funkčný blok MC_TouchProbe2_MDX disponuje nasledujúcimi výstupmi:

Vstup Typ Význam

Enable BOOL Tento vstup slúži na aktiváciu funkčného bloku MC_TouchProbe2_MDX. 
Funkčný blok sa vykoná iba v prípade, ak je vstup Enable nastavený 
na TRUE. Hodnoty ostatných vstupov sa načítajú iba v prípade, ak sa 
na vstupe Enable vyskytne vzostupná hrana.

TouchProbe 
Source

MC_TP_ 
SOURCE
_MDX

Tento vstup stanovuje systém snímača. Toto nastavenie prebieha 
nezávisle od nastavenia v konfigurácii riadenia.
• X15: Kódovač motora meria polohu.
• X14: Externý kódovač meria polohu.
• SSI: Absolútny kódovač meria polohu (DIP11B).

Edge MC_TP_ 
EDGE_MDX

Tento vstup stanovuje vyhodnotenie hrany vstupu TouchProbe:
• EN: Obidve hrany (ramená)
• EN_HI: Vzostupná hrana
• EN_LO: Zostupná hrana

PresetCounter DINT Tento vstup stanovuje iniciálnu hodnotu výstupu Counter.

Axis AXIS_REF Tento vstup určuje, na ktorej osi motora sa budú vykonávat’ akcie 
funkčného bloku.

Výstup Typ Význam

EdgeDetected BOOL Tento výstup oznamuje, či sa udalost’ na prerušenie TouchProbe 
uskutočnila.
• TRUE: Udalost’ TouchProbe sa uskutočnila.
• FALSE: Tento výstup sa po každom riadiacom cykle automaticky 

nastaví na FALSE.

Enabled BOOL Tento výstup oznamuje, či je funkčný blok aktívny.
• TRUE: Vstup Enable je nastavený na TRUE.
• FALSE: Vstup Enable je nastavený na FALSE.

Error (chyba) BOOL Tento výstup oznamuje, či sa vo funkčnom bloku vyskytuje chyba.
• TRUE: Vo funkčnom bloku sa vyskytuje chyba.
• FALSE: Vo funkčnom bloku sa nevyskytuje žiadna chyba.

ErrorID DWORD Tento výstup oznamuje chybový kód vyskytnutej chyby (→ Strana 68).

TouchProbePos DINT Tento výstup oznamuje polohu TouchProbe zvoleného systému 
snímača.

Counter DINT Tento výstup oznamuje počet udalostí prerušenia TouchProbe.
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4.7.3 Funkčný blok MC_ReadActualPosition_MDX

Opis Funkčný blok MC_ReadActualPosition_MDX slúži na načítanie aktuálnej polohy
osi motora, ktorú zaznamenal použitý systém snímača. Použitý systém snímača
sa stanovuje v konfigurácii riadenia pri parametroch modulu meniča pohonu.

Využitie Funkčný blok MC_ReadActualPosition_MDX je použiteľný pre všetky osi motorov.
Pri osiach motorov bez snímača sa hodnota prenášanej skutočnej polohy nesmie
použit’, ak na vstupe X15 nie je pripojený žiadny snímač motora a ak je ako snímač
v konfigurácii riadenia nastavený X15.

Vstupy Funkčný blok MC_ReadActualPosition_MDX disponuje nasledujúcimi vstupmi:

Výstupy Funkčný blok MC_ReadActualPosition_MDX disponuje nasledujúcimi výstupmi:

20025AXX

MC_ReadActualPosition_MDX

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Done : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)

Position : DINT

Enable : BOOL

Vstup Typ Význam

Enable BOOL Tento vstup slúži na aktiváciu funkčného bloku. Úloha (príkaz) 
funkčného bloku sa vykoná iba v prípade, ak je tento vstup nastavený 
na TRUE. 

Axis AXIS_REF Tento vstup určuje, na ktorej osi motora sa budú vykonávat’ akcie 
funkčného bloku.

Výstup Typ Význam

Done BOOL Tento výstup oznamuje, či sa poloha osi motora úspešne preniesla.
• TRUE: Hodnota polohy osi motora výstupu Position je platná.
• FALSE: Poloha osi motora sa nepreniesla.

Error (chyba) BOOL Tento výstup oznamuje, či sa vo funkčnom bloku vyskytuje chyba.
• TRUE: Počas prenosu polohy osi motora sa vyskytla chyba.
• FALSE: Žiadna chyba sa nevyskytla.

ErrorID DWORD Tento výstup oznamuje chybový kód vyskytnutej chyby (→ Strana 68).

Pozícia DINT Tento výstup obsahuje prenášanú polohu osi motora.

Axis AXIS_REF Tento výstup oznamuje referenciu osi.
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4.7.4 Funkčný blok MC_ReadAxisError_MDX

Opis Funkčný blok MC_ReadAxisError_MDX slúži na načítanie aktuálneho chybového kódu
osi motora z meniča pohonu do riadenia MOVI-PLC®.

Využitie Funkčný blok MC_ReadAxisError_MDX je použiteľný pre všetky osi motorov.

Vstupy Funkčný blok MC_ReadAxisError_MDX disponuje nasledujúcimi vstupmi:

Výstupy Funkčný blok MC_ReadAxisError_MDX disponuje nasledujúcimi výstupmi:

20026AXX

MC_ReadAxisError_MDX

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Done : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

AxisErrorCode : WORD

Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)

AxisError : BOOL

Enable : BOOL

Vstup Typ Význam

Enable BOOL Tento vstup slúži na aktiváciu funkčného bloku. Úloha (príkaz) 
funkčného bloku sa vykoná iba v prípade, ak je tento vstup nastavený 
na TRUE. 

Axis AXIS_REF Tento vstup určuje, na ktorej osi motora sa budú vykonávat’ akcie 
funkčného bloku.

Výstup Typ Význam

Done BOOL Tento výstup oznamuje, či sa chybový kód úspešne preniesol.
• TRUE: Hodnota chybového kódu výstupu je platná.
• FALSE: Chybový kód sa nepreniesol.

Error (chyba) BOOL Tento výstup oznamuje, či sa vo funkčnom bloku vyskytuje chyba.
• TRUE: Počas prenosu chybového kódu sa vyskytla chyba.
• FALSE: Žiadna chyba sa nevyskytla.

ErrorID DWORD Tento výstup oznamuje chybový kód vyskytnutej chyby (→ Strana 68).

AxisError BOOL Tento výstup oznamuje, či menič pohonu rozpoznal chybu.
• TRUE: Menič pohonu rozpoznal chybu.
• FALSE: Žiadna chyba sa nevyskytla.

AxisErrorCode WORD Tento výstup obsahuje prenášaný chybový kód.

Axis AXIS_REF Tento výstup oznamuje referenciu osi.
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4.7.5 Funkčný blok MC_ReadStatus_MDX

Opis Funkčný blok MC_ReadStatus_MDX slúži na načítanie stavu PLCopen osi motora
z meniča pohonu do riadenie MOVI-PLC®.

Využitie Funkčný blok MC_ReadStatus_MDX je použiteľný pre všetky osi motorov.

Vstupy Funkčný blok MC_ReadStatus_MDX disponuje nasledujúcimi vstupmi:

20027AXX

MC_ReadStatus_MDX

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Done : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

Stopping : BOOL

StandStill : BOOL

DiscreteMotion : BOOL

ContinuousMotion : BOOL

SynchronizedMotion : BOOL

Homing : BOOL

Interpolation : BOOL

Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)

Errorstop : BOOL

Enable : BOOL

Vstup Typ Význam

Enable BOOL Tento vstup slúži na aktiváciu funkčného bloku. Úloha (príkaz) 
funkčného bloku sa vykoná iba v prípade, ak je tento vstup nastavený 
na TRUE. 

Axis AXIS_REF Tento vstup určuje, na ktorej osi motora sa budú vykonávat’ akcie 
funkčného bloku.
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Výstupy Funkčný blok MC_ReadStatus_MDX disponuje nasledujúcimi výstupmi:

Výstup Typ Význam

Done BOOL Tento výstup oznamuje, či sa stav PLCopen preniesol.
• TRUE: Stav PLCopen sa preniesol.
• FALSE: Stav PLCopen sa nepreniesol.

Error (chyba) BOOL Tento výstup oznamuje, či sa vo funkčnom bloku vyskytuje chyba.
• TRUE: Počas prenosu stavu PLCopen sa vyskytla chyba.
• FALSE: Žiadna chyba sa nevyskytla.

ErrorID DWORD Tento výstup oznamuje chybový kód vyskytnutej chyby (→ Strana 68).

Errorstop BOOL Tento výstup oznamuje, či je stav PLCopen meniča pohonu nastavený 
na Errorstop.
• TRUE: Stav PLCopen je nastavený na Errorstop.
• FALSE: Stav PLCopen nie je nastavený na Errorstop.

Stopping BOOL Tento výstup oznamuje, či je stav PLCopen meniča pohonu nastavený 
na Stopping.
• TRUE: Stav PLCopen je nastavený na Stopping.
• FALSE: Stav PLCopen nie je nastavený na Stopping.

StandStill BOOL Tento výstup oznamuje, či je stav PLCopen meniča pohonu nastavený 
na StandStill.
• TRUE: Stav PLCopen je nastavený na StandStill.
• FALSE: Stav PLCopen nie je nastavený na StandStill.

Discrete Motion BOOL Tento výstup oznamuje, či je stav PLCopen meniča pohonu nastavený 
na DiscreteMotion.
• TRUE: Stav PLCopen je nastavený na DiscreteMotion.
• FALSE: Stav PLCopen nie je nastavený na DiscreteMotion.

Continuous 
Motion

BOOL Tento výstup oznamuje, či je stav PLCopen meniča pohonu nastavený 
na ContinuousMotion.
• TRUE: Stav PLCopen je nastavený na ContinuousMotion.
• FALSE: Stav PLCopen nie je nastavený na ContinuousMotion.

Synchronized 
Motion

BOOL Tento výstup oznamuje, či je stav PLCopen meniča pohonu nastavený 
na SynchronizedMotion.
• TRUE: Stav PLCopen je nastavený na SynchronizedMotion.
• FALSE: Stav PLCopen nie je nastavený na SynchronizedMotion.

Homing BOOL Tento výstup oznamuje, či je stav PLCopen meniča pohonu nastavený 
na Homing.
• TRUE: Stav PLCopen je nastavený na Homing.
• FALSE: Stav PLCopen nie je nastavený na Homing.

Interpolation BOOL Tento výstup oznamuje, či je stav PLCopen meniča pohonu nastavený 
na Interpolation.
• TRUE: Stav PLCopen je nastavený na Interpolation.
• FALSE: Stav PLCopen nie je nastavený na Interpolation.

Axis AXIS_REF Tento výstup oznamuje referenciu osi.
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4.8 Identifikátor chýb

Nasledujúca tabuľka uvádza chybové kódy, označenie chýb a opis chýb, ktoré sa môžu
vyskytnút’ na výstupe ErrorID funkčných blokov.

Chybový

kód

Označenie

chyby

Opis

chyby

Všeobecné chybové kódy IEC

FA0001h E_IEC_GENERAL_MAX_NUMBER_OF_AXIS Prekročený maximálny počet pripojiteľných osí

FA0002h E_IEC_GENERAL_INTERNAL_ERROR Chyba pri inicializácii niektorého rozhrania MOVI-PLC®

FA0003h E_IEC_GENERAL_COM_NOT_READY Rozhranie COM nie je pripravené

FA0004h E_IEC_GENERAL_INVALID_COM_NODE Rozhranie COM nie je platné

FA0005h E_IEC_GENERAL_INVALID_COM_ADR Adresa COM nie je platná

FA0006h E_IEC_GENERAL_INVALID_TECHNOLOGIE_OPTION Pre požadovanú funkciu je potrebný menič pohonu 
MOVIDRIVE® v technologickom vyhotovení.

FA0070h E_IEC_PARAMETER_VALUE_OUT_OF_RANGE Hodnota pre prístup k parametrom leží mimo prípustného 
rozsahu hodnoty.

FA0071h E_IEC_PARAMETER_INVALID_SELECTION Neplatná voľba vstupu na funkčnom bloku

FA0072h E_IEC_PARAMETER_INVALID_SERVICE Neplatný servis

Chybové kódy MPLCMotion_MDX

FB0030h E_MDX_CONNECTAXIS_NO_INVERTER_CONNECTED Na zbernici CAN nebol rozpoznaný žiadny menič pohonu 
MOVIDRIVE® MDX. Skontrolujte spojenie CAN! 

FB0031h E_MDX_CONNECTAXIS_CAN_ID_ERROR Požadované CAN-ID je obsadené.

FB0032h E_MDX_CONNECTAXIS_CYCLIC_COMMUNICATION Cyklická komunikácia medzi riadením MOVI-PLC® 
a meničom pohonu MOVIDRIVE® je prerušená.

FB0033h E_MDX_CONNECTAXIS_IPOS_DOWNLOAD_ERROR Chyba počas st’ahovania IPOS®

FB0034h E_MDX_CONNECTAXIS_WRONG_DEVICE_CONNECTE
D

Pripojené nesprávne zariadenie. Skontrolujte konfiguráciu 
riadenia!

FB0035h E_MDX_CONNECTAXIS_SIMULATION_NOT_AVAILABLE Funkciu nie je možné vykonat’ v režime simulácie.

FB0060h E_MDX_POWER_INVERTER_NOT_READY Menič pohonu MOVIDRIVE® MDX je v stave 
"24 V prevádzka" alebo "bezpečné zastavenie". 
Zapnutie nie je možné!

FB0061h E_MDX_POWER_INVERTER_FAULT_STATE Menič pohonu MOVIDRIVE® MDX je v chybovom stave. 
Zapnutie nie je možné!

FB0070h E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_DATA_PROFIL Funkčný blok Motion sa nesmie z aktuálneho stavu 
PLCopen vykonat’.

FB0071h E_MDX_MOTIONBLOCK_LOG_ADR_NOT_INITIALIZED Funkčný blok Motion bol volaný skôr, než 
MC_ConnectAxis_MDX vygeneroval logickú adresu 
(AXIS_REF).

FB0072h E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_LOG_ADR Funkčný blok Motion bol volaný s neplatnou logickou 
adresou (AXIS_REF). 

FB0073h E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_STATE Funkčný blok Motion sa nesmie z aktuálneho stavu 
PLCopen vykonat’.

FB0074h E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_OPERATING_MODE Funkčný blok Motion nie je možné v režime prevádzky 
meniča MOVIDRIVE® MDX vykonat’.

FB0075h E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_INVERTER_STATUS Funkčný blok Motion nie je možné v aktuálnom stave 
meniča MOVIDRIVE® MDX vykonat’.

FB0076h E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_VELOCITY Predvoľba otáčok je mimo rozsahu hodnôt.

FB0090h E_MDX_PARAMCHANNEL_SEND_BUFFER_OVERFLOW Vyrovnávacia pamät’ v parametrovom kanáli je plná.

FB0091h E_MDX_PARAMCHANNEL_WRITEPARAMETER_BUSY Prístup k parametrom v čase, kedy je parametrový kanál 
ešte obsadený.

FB0092h E_MDX_PARAMCHANNEL_READPARAMETER_BUSY Prístup k parametrom v čase, kedy je parametrový kanál 
ešte obsadený.
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Chybové kódy MPLCUtilities

FC0001h E_WAGO_TIME_OUT_SBUS_INIT Vypršanie interného časového limitu počas inicializácie SBUS.

FC0002h E_WAGO_TIME_OUT_WAGO_INIT Vypršanie časového limitu počas inicializácie modulu WAGO.

FC0003h E_WAGO_NO_CONNECTION_DURING_INIT_SEQ Pozastavenie (prerušenie) spojenia s modulom WAGO 
počas inicializácie.

FC0004h E_WAGO_WATCH_DOG_ERROR Chyba sledovača času. Komunikácia s modulom WAGO 
je prerušená.

Chybové kódy MPLCSystem (výber)

CC0070h E_NO_MATCH_FOR_PARAMSET Pre os neexistuje žiadny záznam v konfigurácii riadenia.

F2000Ah E_MVLINK_CAN Chyba MOVILINK®.
Možná príčina: hodnota mimo rozsahu hodnôt

F20002h E_MVLINK_RS485 Chyba MOVILINK®.
Možná príčina: hodnota mimo rozsahu hodnôt

Chybový

kód

Označenie

chyby

Opis

chyby
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5 Príklady programovania

Táto kapitola opisuje programovanie rôznych úloh pohonu s použitím funkčných blokov,
uvedených v predloženej príručke na konkrétnych prípadoch.

Táto kapitola vás taktiež oboznámi so základnými postupmi pri konfigurácii riadenia,

správcom knižnice, ako aj s editorom [editor FUP] softvéru MOVITOOLS® MotionStudio.

Bližšie informácie si prosím vyhľadajte v online-pomoci softvéru MOVITOOLS®

MotionStudio.

5.1 Predpoklady

Na možnost’ testovania vytvorených programov s osou motora musia byt’ splnené
nasledujúce predpoklady:

• Riadenie MOVI-PLC® a menič pohonu MOVIDRIVE® MDX60B/61B s pripojeným
motorom1) sú inštalované v súlade s pokynmi v príslušných príručkách.

• Medzi prípojom CAN 1 riadenia MOVI-PLC® a prípojom CAN 1 meniča pohonu

MOVIDRIVE® MDX60B/61B je správne nainštalované pripojenie systémovej zbernice

v súlade s pokynmi v príslušných príručkách2).

• Riadiaci PC je správne pripojený k riadeniu MOVI-PLC® v súlade s pokynmi
v príslušných príručkách. Rozhranie riadiaceho PCs je zodpovedajúco
nakonfigurované.

• Uvedenie meniča pohonu MOVIDRIVE® MDX60/B61B do prevádzky na riadenie
pomocou riadenia MOVI-PLC® bolo vykonané pomocou asistenta na uvedenie
do prevádzky (→ odsek 3.3, Strana 10).

1) Na polohovanie je potrebný motor so snímaèom.

2) Ak riadenie MOVI-PLC® komunikuje s meničom pohonu cez konektor na zadnej stene, pripojenie
systémovej zbernice cez prípoj CAN 1 nie je potrebné. 
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5.2 Polohovanie osi motora

Opis úlohy Ak sa na digitálnom vstupe pripojeného meniča pohonu MOVIDRIVE® MDX60B/61B
vyskytne vzostupná hrana jednosmerného 24 V napätia, mala by pripojená os motora
vykonat’ desat’ otáčok doprava a polohovat’ sa.

Ovládanie pohonu sa plne realizuje použitím digitálnych vstupov. Riadenie MOVI-PLC®

vyhodnotí vstupy meniča pohonu a riadi polohovanie osi motora.

Parciálne úlohy Príklad programovania sa rozdeľuje na nasledujúce parciálne úlohy:

1. Vytvorenie nového projektu

2. Nastavenie konfigurácie riadenia 

3. Previazanie s potrebnými knižnicami

4. Programovanie komunikácie s osou motora

5. Programovanie zapnutia/vypnutia meniča pohonu

6. Programovanie polohovania osi motora

7. Prenos projektu do riadenia MOVI-PLC®

8. Testovanie programu

00
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Krok 1 Vytvorenie nového projektu

1. Zapnite riadiaci PC a riadenie MOVI-PLC®1).

2. Spust’te editor PLC softvéru MOVITOOLS® MotionStudio podľa pokynov v kapitole
"Štart MOVITOOLS® MotionStudio" v príručke pre MOVI-PLC®.

3. Kliknutím na [súbor] / [NOVÝ] (resp. [File] / [New]) vytvorte nový projekt.

4. V dialógu [Nastavenie cieľového systému] (resp. [Target Settings]) zvoľte
konfiguráciu vášho MOVI-PLC®, v tomto príklade programovania napr. [MOVIPLC
basic DHP11B], a kliknite na tlačidlo [OK].

5. Pre tento príklad v dialógu [nový blok] (resp. [New POU]) nemeňte názov funkčného
bloku "PLC_PRG". Riadenie MOVI-PLC® po štarte programu automaticky vykoná
blok s názvom "PLC_PRG" (v kroku 8 tohto príkladu).

6. V poli [typ bloku] (resp. [Type of POU]) si vyberte voľbu [program] (resp. [Program]).

7. V poli [jazyk bloku] (resp. [Language of the POU]) odkliknite voľbu [FUP]
(resp. [FBD]) a zadanie potvrďte kliknutím na [OK].

8. Projekt uložte tak, že kliknete na [súbor] / [uložit’] (resp. [File] / [Save]) a zadáte
požadovaný názov projektu. Ukladanie pravidelne opakujte po každých vykonaných
zmenách, resp. po skončení vytvárania programu.

1) Riadenie MOVI-PLC® sa musí podľa vyhotovenia napájat’ príslušným napätím, alebo menič pohonu,
v ktorom je zasunutý hardvér riadenia MOVI-PLC®, musí byt’ zapnutý.

20030AXX
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Krok 2 Nastavenie konfigurácie riadenia

Na možnost’ využívania rozhraní riadenia MOVI-PLC® pre zapojenie periférie, ako aj na
komunikáciu s ďalšími zariadeniami, napr. meničmi, modulmi E/A alebo aj na možnost’
využívania nadradeného riadenia, konfiguráciu riadenia zodpovedajúco nastavte.

1. Zvoľte si k tomu okno [zdroje] (resp. [Recources]) tak, že kliknete na príslušnú
záložku [1].

2. Aktivujte [konfiguráciu riadenia] (resp. [PLC Configuration]) dvojitým kliknutím [2].

3. V menu [Extras] jednorazovo nastavte [štandardnú konfiguráciu] (resp. [Standard
configuration]) a zobrazenú otázku, že odmietate aktuálnu konfiguráciu a chcete ju
nahradit’ štandardnou konfiguráciou, potvrďte s [áno] [3].

4. Otvorte konfiguračnú schému tak, že vždy kliknete na symbol [+] pred [MOVI-PLC
basic DHP11B] a [Communication] [4].

5. Aktivujte rozhranie CAN 1 riadenia MOVI-PLC® tak, že pravým tlačidlom myši
kliknete na prvok [Can 1 disabled] a v kontextovom menu si zvolíte [nahradit’ prvok]
(resp. [Replace element]) / [Can 1 enabled] [5].

6. Nakonfigurujte menič pohonu MOVIDRIVE® MDX60B/61B na rozhraní CAN 1 tak,
že pravým tlačidlom myši kliknete na prvok [Can 1 enabled] a v kontextovom menu
si zvolíte [pripojit’ podprvok] (resp. [Append Subelement]) a [MOVIDRIVE MDX B].
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7. Prvok [MOVIDRIVE MDX B] označte a v okne [parametre modulu] (resp. [Module
parameters]) zadajte adresu zbernice S, zvolenú pri uvedení meniča pohonu
do prevádzky [1].

8. V riadiacom programe môžete použit’ vstupy/výstupy priamym zadaním adresy
pomocou syntaxe "%I" / "%Q". 

Jednoduchšie je však použitie symbolických identifikátorov nasledujúcim spôsobom:
Zakaždým kliknite na symbol [+] pred [MOVIDRIVE MDX B] a [Inputs]. Kliknite
na príslušné pole [AT] v konfiguračnej schéme a zadajte požadovaný názov. V tomto
príklade sú pre digitálne vstupy meniča pohonu použité symbolické identifikátory
[DI_MDX1], resp. pre jednotlivé vstupy/výstupy symbolické identifikátory
[Power_MDX1] a [Move_MDX1] [2].
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Krok 3 Previazanie knižníc

Na možnost’ používania funkčných blokov knižnice MPLCMotion_MDX.lib, pripojte
knižnicu [MPLCMotion_MDX.lib] v súlade s nasledujúcim opisom k už existujúcim
knižniciam.

1. Dvojitým kliknutím aktivujte [správcu knižnice] (resp. [Library Manager]) [1].

2. Pravým tlačidlom myši kliknite do poľa knižnice a zvoľte si položku menu [Ďalšia
knižnica] (resp. [Additional Library]) [2].

3. Zvoľte si knižnicu [MPLCMotion_MDX.lib] a kliknite na tlačidlo [otvorit’].
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Krok 4 Programovanie komunikácie s osou motora

Na vytvorenie a vykonávanie komunikácie medzi riadením MOVI-PLC® a meničom pohonu

nasledujúcim spôsobom vložte inštanciu funkčného bloku MC_ConnectAxis_MDX.

1. Zvoľte si k tomu okno [bloky] (resp. [POUs]) tak, že kliknete na príslušnú záložku [1]. 

2. Dvojitým kliknutím otvorte editor bloku [PLC_PRG(PRG)] [2].

3. Vložte nový funkčný blok tak, že v prvej sieti najprv kliknete na štvorček vedľa

otáznikov [???] a potom na tlačidlo [ ] [3].

4. Označte text "AND" v novo vloženom funkčnom bloku.

5. Stlačte tlačidlo <F2>. Softvér otvorí dialóg [pomoc pri zadávaní] (resp. [Help Manager]). 
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6. Na ľavej strane dialógu si zvoľte [štandardné funkčné bloky] (resp. [Standard
Function Blocks]) [1].

7. Na pravej strane dialógu si zvoľte funkčný blok [MC_ConnectAxis_MDX (FB)]
v adresári [MDX_Main] knižnice [MPLCMotion_MDX]. Kliknite na tlačidlo [OK] [2].

8. Kliknite na vložený funkčný blok MC_ConnectAxis_MDX a potom na otázniky "???"
nad funkčným blokom [1]. 

9. Zadajte názov inštancie (napr. "ConnectAxis_1") funkčného bloku [2] a stlačte
tlačidlo <ENTER>. Zobrazený dialóg [deklarovanie premennej] (resp. [Declare
Variable]) potvrďte tak, že kliknete na tlačidlo [OK].

10.Na vstupoch funkčného bloku zadajte nasledujúce hodnoty tak, že zakaždým
kliknete na otázniky "???" vedľa zadania, zadáte hodnotu a stlačíte tlačidlo
<ENTER>:

20037AXX

Enable TRUE

Node SBUS_NODE_1

SBUS_Address adresa SBUS 1, nastavená pri uvedení meniča pohonu do prevádzky
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Krok 5 Programovanie zapnutia/vypnutia meniča pohonu

Vložte funkčný blok, ktorý zapína, resp. vypína menič pohonu MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

Zapnutie je možné iba v prípade, ak sa predtým úspešne vykonal funkčný blok

MC_ConnectAxis_MDX pre túto os. Okrem toho by sa menič pohonu mal zapnút’ iba

v prípade, ak je na digitálnom vstupe DI01 meniča pohonu jednosmerné 24 V napätie. Preto

sú príslušné signály navzájom prepojené cez blok "AND".

1. Na to kliknite na linku výstupu Done funkčného bloku MC_ConnectAxis_MDX. 

2. Vložte nový funkčný blok "AND" tak, že kliknete na tlačidlo < >.

3. Na druhý vstup nového funkčného bloku "AND" pripojte hodnotu, načítanú na
digitálnom vstupe DI01 meniča pohonu tak, že zadáte symbolický názov, zvolený
v konfigurácii riadenia (v tomto príklade "MDX1_DI.1" alebo priamo "Power_MDX1").

4. Vložte funkčný blok MC_Power_MDX tak, že kliknete priamo vpravo vedľa
funkčného bloku "AND" a potom na tlačidlo [ ]. Novo vložený funkčný blok "AND"
podľa postupu, opísaného v kroku 4, zmeňte na funkčný blok MC_Power_MDX.
Nový funkčný blok pomenujte názvom inštancie napr. "Power_1".

5. Na vstup PowerOffMode zadajte konštantu "CTRL_INHIBIT".

6. Na vstup Axis zadajte referenciu osi "ConnectAxis_1.Axis", ktorá vyplýva z inštancie
bloku ConnectAxis_1. Na to kliknite na pole "???" pred zadaním Axis a zadajte
"ConnectAxis_1.". V dialógu si zvoľte položku [Axis], ktorá sa automaticky zobrazí po
zadaní bodky. Zadanie potvrďte stlačením tlačidla <ENTER>.
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Krok 6 Programovanie polohovania osi motora

Vložte funkčný blok MC_MoveRelative_MDX, ktorý riadi relatívny polohovací pohyb osi
motora. V tomto príklade sa má os motora pri každej vzostupnej hrane jednosmerného
24 V napätia na digitálnom vstupe DI02 meniča pohonu otočit’ o desat’ otáčok
(=10 x 4096 inkrementov snímača) v smere pohybu hodinových ručičiek. Počas
konštantného pohybu sa os motora má otáčat’ rýchlost’ou 1000 ot/min.

1. Pravým tlačidlom myši kliknite na voľnú plochu siete [0001] a v zobrazenom
kontextovom menu si zvoľte [siet’ (potom)] (resp. [Network (after)]).

2. Podľa postupu, opísanom v kroku 4, do novej siete [0002] vložte funkčný blok
MC_MoveRelative_MDX a priraďte mu názov inštancie (napr. "MoveRelative_1").
Funkčný blok MC_MoveRelative_MDX nájdete v adresári [MDX_SingleAxis]
knižnice [MPLCMotion_MDX] pod [Standard Function Blocks].

3. Na vstupy funkčného bloku zadajte nasledujúce hodnoty:

4. Povel na pohyb je vykonateľný iba v prípade, ak sa funkčný blok MC_Power_MDX
predtým úspešne vykonal. Preto na vstup Execute funkčného bloku
MC_MoveRelative_MDX vložte výsledok prepojenia "AND" medzi výstupom Status

funkčného bloku MC_Power_MDX a digitálnym vstupom, ktorý je určený na
spustenie pohybu. 

Na to kliknite na linku pred vstupom Execute. Vložte nový funkčný blok "AND" tak,
že kliknete na tlačidlo [ ]. Vstupy funkčného bloku "AND" obsaďte podľa (pozri
obr. vyššie).

5. Na prevod projektu zvoľte položku menu [projekt] (resp. [Project]) ./ [všetko preložit’]
(resp. [Rebuild all]). Okno hlásení pri bezchybnom programovaní zobrazí "0 Error(s),
0 Warnings(s)".
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Acceleration 500

Deceleration 500
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Krok 7 Prenos projektu do riadenia MOVI-PLC®

Kliknite na položku menu [Online] / [parametre komunikácie] (resp. [Communication
Parameters]).

V zobrazenom dialógu nastavte parametre konfigurácie podľa použitého
komunikačného kanála. Tento krok je potrebné vykonat’ iba raz.

Potom kliknite na položku menu [Online] / [prihlásenie] (resp. [Login]). 

V zobrazenom dialógu potvrďte zobrazenú otázku, či sa má program natiahnut’ tak,
že kliknete na [áno].

Krok 8 Testovanie programu

V poslednom kroku vykonajte program tak, že použité digitálne vstupy zodpovedajúco
zapnete.

Menič pohonu MOVIDRIVE® MDX60B/61B zapnite, ak sa tak už nestalo v kroku 1 pri
zapínaní riadenia MOVI-PLC®.

Spust’te riadenie MOVI-PLC® tak, že kliknete na položku menu [Online] / [Start]
(resp. [Run]).

Menič pohonu zapnite tak, že po sebe na vstup DI00 "/ blokovanie regulátora" a na
vstup DI01 (Enable funkčného bloku MC_Power_MDX) privediete jednosmerné 24 V
napätie.

Spust’te polohovací pohyb osi motora tak, že na vstup DI02 meniča pohonu privediete
jednosmerné 24 V napätie.

Programovanie bolo úspešné, ak sa os motora s každou vzostupnou hranou
jednosmerného 24 V napätia na vstupe DI02 otočí o desat’ otáčok v kladnom smere.

Ďalšie podrobnosti o reakciách riadenia MOVI-PLC® a pripojeného meniča pohonu
MOVIDRIVE® v tomto príklade si prosím vyhľadajte v nasledujúcom odstavci "Nákres
krokovania".

Varovanie:

V závislosti od obsadenia svoriek, stavu meniča pohonu a programu riadenia sa
os motora po spustení riadenia MOVI-PLC® môže začat’ hneď pohybovat’.
Na zamedzenie škôd dodržiavajte dostatočnú vzdialenost’ od všetkých pohybujúcich sa
častí!
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Pri vzostupnej hrane signálu Move_MDX1 na vstupe Execute funkčného bloku
MC_MoveRelative_MDX sa os motora na dosiahnutie cieľovej polohy uvedie
do pohybu [1]. Výstup Active to oznamuje, zatiaľ čo sa nastaví na TRUE. 

Funkčný blok po úspešnom polohovaní nastaví výstup Active opät’ spät’ na FALSE

a výstup Done nastaví na TRUE [2]. V tomto príklade je výstup Done nastavený
na TRUE iba počas riadiaceho cyklu, pretože vstupný signál Execute sa nastavil spät’
na FALSE už pred ukončením polohovania.

Z dôvodov nasledujúcej vzostupnej hrany na vstupe Execute odštartuje os motora opät’
polohovací pohyb [3]. 

Avšak nasledujúca vzostupná hrana na vstupe Execute nasleduje už pred ukončením
polohovania. Ďalšie polohovanie, vychádzajúce z aktuálnej polohy osi motora v okamihu
poslednej vzostupnej hrany na vstupe Execute plynule nasleduje [4]. Os motora sa preto
nepribrzdí až po zastavenie, ale priamo prechádza do nasledujúceho pohybu.
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Po ukončení polohovania nastaví funkčný blok výstup Active opät’ spät’ na FALSE.
Výstupný signál Done ostane však v tomto prípade aj po skončení polohovania nastavený
na TRUE, pretože vstupný signál Execute sa ešte nenastavil spät’ na FALSE [5].
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5.3 Riadenie otáčok osi motora so snímačom

Opis úlohy Ak sa na niektorom digitálnom vstupe riadeného meniča pohonu MOVIDRIVE®

MDX60B/61B vyskytne vzostupná hrana jednosmerného 24 V napätia, mala by
pripojená os motora odštartovat’ pohyb s riadenými otáčkami. Pomocou ďalšieho
digitálneho vstupu sa dajú otáčky osi motora prepínat’ medzi dvomi hodnotami.
Na spustenie brzdiaceho pohybu pomocou funkčného bloku MC_Stop_MDX,
resp. MC_AxisStop_MDX sa dajú použit’ dva vstupy.

Ovládanie pohonu sa plne realizuje použitím digitálnych vstupov. Riadenie MOVI-PLC®

vyhodnotí vstupy meniča pohonu a riadi reguláciu otáčok osi motora.

Programovanie Nezmenené kroky

Programujte kroky 1, 3-5 a 7 nezmenené podľa predchádzajúceho príkladu
programovania "Polohovanie osi motora".

Krok 2 Vytvorenie konfigurácie riadenia

V konfigurácii riadenia spolu s identifikátormi [Power_MDX1] a [Move_MDX1] priraďte
aj identifikátory

• [RapidSpeed_MDX1]

• [AxisStop_MDX1]

• [Stop_MDX1]

digitálnym vstupom meniča pohonu MOVIDRIVE® MDX60B/61B podľa vyobrazenia [1].
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Krok 6 Programovanie regulácie otáčok

1. Podľa opísaného postupu v predchádzajúcom príklade programovania vytvorte
program, znázornený na vyobrazení. 

2. Na programovanie priraďovania hodnôt premenných Speed k premenným
Speed_old kliknite po vložení siete [0004] najprv na štvorček vedľa otáznikov "???"
a potom na tlačidlo [ ] [1]. 

Otázniky "???" nahraďte názvami premenných.
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Krok 8 Testovanie programu

Vykonajte program tak, že použité digitálne vstupy zodpovedajúco zapnete.

Menič pohonu MOVIDRIVE® MDX60B/61B zapnite, ak sa tak už nestalo v kroku 1
pri zapínaní riadenia MOVI-PLC®.

Spust’te riadenie MOVI-PLC® tak, že kliknete na položku menu [Online] / [Start]
(resp. [Run]).

Menič pohonu zapnite tak, že po sebe na vstup DI00 "/ blokovanie regulátora" a na
vstup DI01 (Enable funkčného bloku MC_Power_MDX) privediete jednosmerné 24 V
napätie.

Spust’te reguláciu otáčok osi motora tak, že na vstup DI02 meniča pohonu privediete
jednosmerné 24 V napätie.

Programovanie bolo úspešné, keď 

• sa os motora so vzostupnou hranou jednosmerného 24 V napätia na vstupe DI02
začne otáčat’,

• sa otáčky osi motora zmenou medzi 0 V a jednosmerným 24 V napätím na vstupe
DI03 prepnú medzi 500 ot/min a 1000 ot/min a

• sa pohyb osi motora po privedení jednosmerného 24 V napätia na vstup DI04 alebo
DI05 pribrzdí.

Ďalšie podrobnosti o reakciách riadenia MOVI-PLC® a pripojeného meniča pohonu
MOVIDRIVE® v tomto príklade si prosím vyhľadajte v nasledujúcom odstavci "Nákres
krokovania".

Varovanie:

V závislosti od obsadenia svoriek, stavu meniča pohonu a programu riadenia sa os
motora po spustení riadenia MOVI-PLC® môže začat’ hneď pohybovat’. Na zamedzenie
škôd dodržiavajte dostatočnú vzdialenost’ od všetkých pohybujúcich sa častí!
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Pri vzostupnej hrane na vstupe Execute funkčného bloku MC_MoveVelocity_MDX os
motora odštartuje reguláciu otáčok [1]. Funkčný blok nastaví výstup Active na TRUE iba
dovtedy, kým sa nedosiahnu požadované otáčky. Pri dosiahnutí požadovaných otáčok
sa výstup Active nastaví spät’ na FALSE a výstup InVelocity (v časovom diagrame nie je
znázornený) sa nastaví na TRUE.

Na základe vzostupnej hrany na vstupe Execute funkčného bloku MC_AxisStop_MDX,
os motora vykoná brzdiaci pohyb s brzdiacim zrýchlením, špecifikovaným na vstupe
Deceleration funkčného bloku MC_MoveVelocity_MDX [2]. Pozastavenie práve
vykonávanej regulácie otáčok oznamuje funkčný blok MC_MoveVelocity_MDX tak,
že výstup CommandAborted nastaví na TRUE.

Zatiaľ čo vstup Execute funkčného bloku MC_AxisStop_MDX je nastavený ešte

na TRUE, nasleduje opakovaná vzostupná hrana na funkčnom bloku

MC_MoveVelocity_MDX. Hoci brzdiaci pohyb bol práve skončený, os motora sa

neuvedie do pohybu. Na obnovenie pohybu sa najprv musí opustit’ stav "Stopping" tak,

že vstup Execute funkčného bloku MC_AxisStop_MDX sa nastaví spät’ na FALSE.

Akonáhle je podmienka splnená, os motora pri vzostupnej hrane na vstupe Execute

funkčného bloku MC_MoveVelocity_MDX opät’ odštartuje pohyb s reguláciou otáčok [4]. 
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Pri nasledujúcej hrane na vstupe Execute funkčného bloku MC_AxisStop_MDX sa opät’
odštartuje brzdiaci pohyb [5]. Avšak funkčný blok MC_MoveVelocity_MDX v tomto
prípade nenastaví výstup CommandAborted na TRUE, pretože vstup Execute bol
predtým práve nastavený spät’ na FALSE.

Pri prepnutí signálu RapidSpeed_MDX1 z TRUE na FALSE sa vstup Execute funkčného

bloku MC_MoveVelocity_MDX nastaví spät’ na FALSE [6]. Nastavenie spät’ je spôsobené

porovnávacím blokom [EQ] v riadiacom programe počas riadiaceho cyklu. Vzostupná

hrana v nasledujúcom riadiacom cykle aktivuje reguláciu otáčok s novými, menšími

požadovanými otáčkami. V súlade s tým sa os motora po prepnutí signálu

RapidSpeed_MDX1 na TRUE opät’ otáča s vyššími z obidvoch požadovaných otáčok [7].

Brzdiaci pohyb, odštartovaný vzostupnou hranou na vstupe Execute funkčného bloku
MC_AxisStop_MDX možno prostredníctvom vzostupnej hrany na vstupe Execute

funkčného bloku MC_Stop_MDX pozastavit’. V dôsledku toho sa brzdiaci pohyb vykoná
s odozvou (rampou) brzdenia, nastavenou v parametroch meniča pohonu [8].
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5.4 Krokovací režim osi motora bez snímača

Opis úlohy V tomto príklade programovania sa má realizovat’ krokový režim s dvomi rýchlost’ami osi
motora. 

Používajú sa na to dva digitálne vstupy riadeného meniča pohonu MOVIDRIVE®

MDX60B/61B pre signály krokovanie plus, resp. krokovanie mínus. Ak sa práve na
jednom z dvoch digitálnych vstupov nachádza jednosmerné 24 V napätie, mala by sa
os motora otáčat’ v krokovom režime. Inak sa pohon musí pribrzdit’. Pomocou ďalšieho
digitálneho vstupu sa dajú otáčky osi motora prepínat’ medzi dvomi hodnotami.

Ovládanie pohonu sa plne realizuje použitím digitálnych vstupov. Riadenie MOVI-PLC®

vyhodnotí vstupy meniča pohonu a riadi reguláciu otáčok osi motora.

Programovanie Nezmenené kroky

Programujte kroky 1, 3, 4 a 7 nezmenené podľa predchádzajúcich príkladov

programovania "Polohovanie osi motora" a "Regulácia otáčok osi motora so snímačom".

Krok 2 Vytvorenie konfigurácie riadenia

V konfigurácii riadenia priraďte identifikátory 

• [JogPlus_MDX1]

• [JogMinus_MDX1]

• [RapidSpeed_MDX1]

digitálnym vstupom meniča pohonu MOVIDRIVE® MDX60B/61B podľa vyobrazenia [1].

Upozornenie:

Krok 5 nesmiete programovat’, pretože funkčný blok MC_Power_MDX sa nepoužíva
pre osi motora bez snímača.
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Krok 6 Programovanie krokového režimu

Podľa opísaného postupu v predchádzajúcich príkladoch programovania vytvorte
program, znázornený na vyobrazení. 
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Krok 8 Testovanie programu

Vykonajte program tak, že použité digitálne vstupy zodpovedajúco zapnete.

Menič pohonu MOVIDRIVE® MDX60B/61B zapnite, ak sa tak už nestalo v kroku 1
pri zapínaní riadenia MOVI-PLC®.

Spust’te riadenie MOVI-PLC® tak, že kliknete na položku menu [Online] / [Start]
(resp. [Run]).

Blokovanie regulátora deaktivujte tak, že na vstup DI00 "/ blokovanie regulátora"
privediete jednosmerné 24 V napätie.

Krokový režim osi motora odštartujte tak, že na jeden z obidvoch vstupov DI01 alebo
DI02 meniča pohonu privediete jednosmerné 24 V napätie.

Programovanie bolo úspešné, keď 

• sa os motora pri privedenom jednosmernom 24 V napätí na vstupe DI01, resp. DI02

otáča v kladnom (doprava), resp. v zápornom smere (doľava),

• sa absolútna hodnota otáčok motora zmenou medzi 0 V a jednosmerným 24 V
napätím na vstupe DI03 prepne medzi 500 ot/min a 1000 ot/min a

• sa pohyb osi motora privedením jednosmerného 24 V napätia na obidva vstupy DI01

a DI02 odpojením napätia z týchto obidvoch vstupov pribrzdí.

Ďalšie podrobnosti o reakciách riadenia MOVI-PLC® a pripojeného meniča pohonu
MOVIDRIVE® v tomto príklade si prosím vyhľadajte v nasledujúcom odstavci "Nákres
krokovania".

Varovanie:

V závislosti od obsadenia svoriek, stavu meniča pohonu a programu riadenia sa os motora

po spustení riadenia MOVI-PLC® môže začat’ hneď pohybovat’. Na zamedzenie škôd

dodržiavajte dostatočnú vzdialenost’ od všetkých pohybujúcich sa častí!
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Nákres krokovania

Pri vzostupnej hrane signálu JogPlus_MDX1 os motora odštartuje reguláciu otáčok
rýchlost’ou, stanovenou signálom RapidSpeed_MDX1 [1].

Pri zmene signálu RapidSpeed_MDX1 z FALSE na TRUE os motora zvýši rýchlost’
na vyššiu z obidvoch predvolených hodnôt [3].

Ak sa obidva signály JogPlus_MDX1 a JogMinus_MDX1 súčasne nastavia na TRUE,

väzba XOR v spojení s negáciou v riadiacom programe vedie k vzostupnej hrane na

vstupe Execute funkčného bloku MC_StopSensorless_MDX. Brzdiaci pohyb sa spustí [5].

Pri osiach bez snímača sa vzostupnou hranou na vstupe Execute funkčného bloku
MC_StopSensorless_MDX dá aktivovaný brzdiaci pohyb pozastavit’. Toto pozastavenie
sa uskutočňuje požiadavkou pohybu s regulovanými otáčkami cez vzostupnú hranu
na vstupe Execute funkčného bloku MC_MoveVelocitySensorless_MDX. [6]. V tomto
prípade sa požadovaná vzostupná hrana vytvorí väzbou XOR v sieti [0005], akonáhle
sa signál JogPlus_MDX1 zmení z TRUE na FALSE.
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Pri opätovnej zmene signálu RapidSpeed_MDX1 z TRUE na FALSE sa os motora
pribrzdí na menšiu z obidvoch predvolených rýchlostí [8].

Nastavenie obidvoch signálov JogPlus_MDX1 a JogMinus_MDX1 spät’ na FALSE vedie
rovnako ako predtým opísané súčasné nastavenie signálov na TRUE na odštartovanie
brzdiaceho pohybu [10].
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