Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service

Bibliotek MPLCMotion_MDX
til MOVI-PLC®
Udgave 07/2005
11350490 / DA

FE330000

Håndbog

SEW-EURODRIVE – Driving the world

1 Vigtige anvisninger ................................................................................................ 4

2 Indledning ............................................................................................................... 5
2.1 Anvendelsesområder ..................................................................................... 6
2.2 Oversigt over biblioteket MPLCMotion_MDX................................................. 6
2.3 Oversigt over yderligere biblioteker for styringen MOVI-PLC® ...................... 8
I
0

3 Projektering og idrifttagning ................................................................................. 9
3.1 Forudsætninger.............................................................................................. 9
3.2 Kommunikationstider.................................................................................... 10
3.3 Idrifttagning .................................................................................................. 10
3.4 Enheder og værdiområder ........................................................................... 14
4 Beskrivelse af funktionsmodulerne.................................................................... 15
4.1 Funktionsmodulernes generelle adfærd....................................................... 15
4.2 Tilstandsdiagram.......................................................................................... 19
4.3 Mappen MDX_Main ..................................................................................... 20
4.3.1 Funktionsmodulet MC_ConnectAxis_MDX ....................................... 20
4.3.2 Funktionsmodul MC_Power_MDX .................................................... 26
4.3.3 Funktionsmodulet MC_Reset_MDX .................................................. 28
4.4 Mappen MDX_SingleAxis ............................................................................ 29
4.4.1 Funktionsmodulet MC_MoveVelocity_MDX ...................................... 29
4.4.2 Funktionsmodulet MC_MoveAbsolute_MDX .................................... 31
4.4.3 Funktionsmodulet MC_MoveAbsoluteModulo_MDX ........................ 33
4.4.4 Funktionsmodulet MC_MoveRelative_MDX ..................................... 36
4.4.5 Funktionsmodulet MC_Home_MDX ................................................. 38
4.4.6 Funktionsmodulet MC_AxisStop_MDX ............................................. 40
4.4.7 Funktionsmodulet MC_Stop_MDX .................................................... 42
4.5 Mappen MDX_SingleAxisSensorless........................................................... 44
4.5.1 Funktionsmodulet MC_MoveVelocitySensorless_MDX .................... 44
4.5.2 Funktionsmodulet MC_StopSensorless_MDX .................................. 46
4.6 Mappen MDX_InverterParameters .............................................................. 48
4.6.1 Funktionsmodulet MC_ReadParameter_MDX .................................. 48
4.6.2 Funktionsmodulet MC_WriteParameter_MDX .................................. 50
4.6.3 Funktionsmodulet MC_SetDynamics_MDX ...................................... 52
4.6.4 Funktionsmodulet MC_SetLimiter_MDX ........................................... 54
4.6.5 Funktionsmodulet MC_SetJerk_MDX ............................................... 56
4.6.6 Funktionsmodulet MC_SetHomeParameters_MDX ......................... 58
4.7 Mappen MDX_Supplements ........................................................................ 60
4.7.1 Funktionsmodulet MC_TouchProbe1_MDX ..................................... 60
4.7.2 Funktionsmodulet MC_TouchProbe2_MDX ..................................... 62
4.7.3 Funktionsmodulet MC_ReadActualPosition_MDX ............................ 64
4.7.4 Funktionsmodulet MC_ReadAxisError_MDX .................................... 65
4.7.5 Funktionsmodulet MC_ReadStatus_MDX ........................................ 66
4.8 Fejl-identifikator............................................................................................ 68

I
0

5 Programmeringseksempler................................................................................. 70
5.1 Forudsætninger............................................................................................ 70
5.2 Positionering af en motorakse...................................................................... 71
5.3 Omdrejningstalsregulering af en motorakse med giver................................ 83
5.4 Rykvis drift af en motorakse uden giver ....................................................... 88
6 Indeks .................................................................................................................... 93

Håndbog – Bibliotek MPLCMotion_MDX

3

1

Vigtige anvisninger

1

Håndbog

Vigtige anvisninger

Dokumentation

Bussystemer

•

Denne håndbog erstatter ikke den udførlige driftsvejledning!

•

Styringen MOVI-PLC® og de styrede drev må kun installeres og tages i drift af
elektrikere, der overholder de gældende forskrifter for forebyggelse af uheld,
håndbogen til styringen MOVI-PLC® og driftsvejledningen MOVIDRIVE®
MDX60B/61B!

•

Læs denne håndbog omhyggeligt igennem, før du begynder på installation og
idrifttagning af frekvensomformere, der styres af styringen MOVI-PLC®.

•

Den foreliggende håndbog forudsætter eksistensen af og kendskabet til
MOVIDRIVE®-dokumentationen,
specielt
systemhåndbogen
MOVIDRIVE®
MDX60B/61B.

•

Krydshenvisninger markeres i denne håndbog med "→". Derfor betyder f.eks.
(→ Kap. X.X), at man i kapitel X.X i denne håndbog kan finde yderligere oplysninger.

•

En forudsætning for fejlfri drift og funktion af produktet er, at oplysningerne i
dokumentationen følges nøje, ligesom det er en forudsætning for, at et evt.
garantikrav kan gøres gældende.

Generelle sikkerhedsanvisninger i forbindelse med bussystemer:
Dette kommunikationssystem gør det muligt i vidt omfang at tilpasse
frekvensomformeren MOVIDRIVE® til specifikke anlæg. Som ved alle bussystemer er
der risiko for en udefra (i forhold til omformeren) ikke synlig ændring af parametrene og
dermed af omformerens reaktion. Dette kan resultere i uventet (ikke ukontrolleret)
systemadfærd.

Sikkerheds- og
advarselshenvisninger

Vær specielt opmærksom på de sikkerheds- og advarselsanvisninger, der
benyttes i driftsvejledningen!

Alvorlig risiko på grund af stød.
Mulige følger: Død eller alvorlige personskader.

Alvorlig risiko.
Mulige følger: Død eller alvorlige personskader.

Farlig situation.
Mulige følger: Lette eller ubetydelige personskader.

Farlig situation.
Mulige følger: Beskadigelse af apparatet og omgivelserne.

Anvendelsestips og nyttige informationer.
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Indledning

Indholdet i denne
håndbog

Denne brugerhåndbog beskriver funktionsmodulerne i biblioteket MPLCMotion_MDX
og anvendelsen af modulerne.

Beskrivelse

MOVI-PLC® er en programmerbar logisk styreenhed, der følger standarden
IEC 61131-3. En udgave af styringen MOVI-PLC® er f.eks. styringskortet type DHP11B.
Du kan f.eks. anvende styringen MOVI-PLC® som styreenhed for et maskinmodul.
Styringen MOVI-PLC® styrer i så fald alle drev inden for maskinmodulet og aflaster
dermed den overordnede styring (f.eks. maskinens eller anlæggets PLC). I forbindelse
med en betjeningsterminal DOP overtager styringen MOVI-PLC® også den samlede
styring af komplette maskiner.
Biblioteket MPLCMotion_MDX til styringen MOVI-PLC®, som beskrives i den
foreliggende håndbog, muliggør enkel og central programmering af aksebevægelserne
på de tilsluttede MOVIDRIVE® MDX60B/61B-drev.

Funktioner

Biblioteket MPLCMotion_MDX stiller følgende funktioner til rådighed for hvert tilsluttet
drev af typen MOVIDRIVE® MDX60B/61B:
•

Administrative funktioner

•

Omformerdrift (hastighedsindstilling)

•

Referencekørsel

•

Positionering

•

osv.

Udførelsen af disse funktioner sker decentralt i frekvensomformerne. Biblioteket
MPLCMotion_MDX sikrer hurtig kommunikation til frekvensomformerne. Det muliggør
en enkel, central programmering af motoraksebevægelserne i styringen MOVI-PLC®.
Uddybende
litteratur

For at kunne udnytte biblioteket MPLCMotion_MDX enkelt og effektivt skal du ud over
denne håndbog rekvirere følgende håndbøger:
•

Programmeringshåndbog MOVI-PLC®

•

Håndbog til biblioteket MPLCInterface for MOVI-PLC®

•

Håndbog til MOVIDRIVE® MDX61B Styringskort MOVI-PLC® DHP11B

•

Systemmanual MOVIDRIVE® MDX60B/61B

Følg vejledningerne og sikkerhedsanvisningerne i disse håndbøger ved alle arbejder på
drevsystemet.
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Anvendelsesområder

2.1

Anvendelsesområder
Biblioteket MPLCMotion_MDX.lib egner sig til alle anvendelsesområder, hvor
styringen MOVI-PLC® styrer en eller flere frekvensomformere centralt.

Anvendelseseksempler

Egenskaber

2.2

Typiske anvendelseseksempler for biblioteket MPLCMotion_MDX.lib er:
•

Maskinmoduler

•

Små maskiner

•

Anlægsmoduler

•

Reolbetjeningsenheder

•

Løftestationer

Biblioteket MPLCMotion_MDX.lib udmærker sig med følgende egenskaber:
•

Styringen MOVI-PLC® kan ved hjælp af biblioteket MPLCMotion_MDX.lib styre op
til tolv drev.

•

Brugeren skal ikke beskæftige sig med kommunikationsgrænseflader, men betjener
udelukkende styringen MOVI-PLC® med bevægelses- og administrationskommandoer. Det vil sige, at der af brugeren ikke kræves viden om kommunikation
med systembussen men blot en smule viden om parametrering af
frekvensomformeren (f.eks. ved idrifttagning og ved indstilling af systembusadressen).

•

Systembussen muliggør hurtig kommunikation mellem styringen MOVI-PLC® og
frekvensomformerne.

•

Biblioteket MPLCMotion_MDX.lib har mange funktionsmoduler. Brugeren får
mulighed for på en fleksibel og hurtig måde at programmere sine egne applikationer.

•

PLCopen-kompatible kommandoer giver brugeren en kort indkøringsperiode.

Oversigt over biblioteket MPLCMotion_MDX

Nødvendige
biblioteker

Ved programmering af styringen MOVI-PLC® i forbindelse med frekvensomformerne
MOVIDRIVE® MDX60B/61B skal du bruge følgende biblioteker:
•

MPLCDatatypes

•

MPLCIntern

•

MPLCSystem_ErrorHandling_Intern

•

MPLCSystem_ConfigLibDataEx_Intern

•

MPLCInterface_CAN

Disse biblioteker integreres ved tilføjelse af biblioteket MPLCMotion_MDX automatisk
i PLC-editoren til softwaren MOVITOOLS®-MotionStudio.
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Oversigt over biblioteket MPLCMotion_MDX

Biblioteket MPLCMotion_MDX indeholder følgende funktionsmoduler,
underinddelt i flere mapper i overensstemmelse med deres funktioner:
MDX_Main

som

er

Mappen MDX_Main:
– MC_ConnectAxis_MDX
– MC_Power_MDX
– MC_Reset_MDX

MDX_SingleAxis

Mappen MDX_SingleAxis:
– MC_Home_MDX
– MC_AxisStop_MDX
– MC_Stop_MDX
•

Continuous-Motion-funktionsmodul:
– MC_MoveVelocity_MDX

•

Discrete-Motion-funktionsmoduler:
– MC_MoveAbsolute_MDX
– MC_MoveAbsoluteModulo_MDX
– MC_MoveRelative_MDX

MDX_SingleAxis
Sensorless

Mappen MDX_SingleAxisSensorless:
– MC_StopSensorless_MDX
•

Continuous-Motion-funktionsmodul:
– MC_MoveVelocitySensorless_MDX

MDX_Inverter
Parameters

Mappen MDX_InverterParameters:

MDX_Supplements

Mappen MDX_Supplements:

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

MC_ReadParameter_MDX
MC_WriteParameter_MDX
MC_SetDynamics_MDX
MC_SetLimiter_MDX
MC_SetJerk_MDX
MC_SetHomeParameters_MDX

MC_TouchProbe1_MDX
MC_TouchProbe2_MDX
MC_ReadActualPosition_MDX
MC_ReadAxisError_MDX
MC_ReadStatus_MDX

Henvisning:
Biblioteket MPLCMotion_MDX.lib kan anvendes samtidig med alle andre biblioteker
for styringen MOVI-PLC®.
Fejlfri drift er dog kun sikret, hvis du anvender alle frekvensomformere, som aktiveres ved
hjælp af funktionsmodulerne i biblioteket MPLCMotion_MDX.lib, på en eller flere
system-CAN-busser, hvor der ikke er installeret andre CAN-objekter (f.eks. I/O-moduler).
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Oversigt over yderligere biblioteker for styringen MOVI-PLC®

2.3

Oversigt over yderligere biblioteker for styringen MOVI-PLC®
Ud over biblioteket MPLCMotion_MDX kan du i PLC-editoren til softwaren
MOVITOOLS®-MotionStudio indsætte mange andre biblioteker til optimeret aktivering
af felt- og frekvensomformere fra SEW samt andre periferimoduler.
Følgende oversigt viser grundbibliotekerne til aktivering af enheder, som sluttes til
styringen MOVI-PLC®. Ud over disse biblioteker har du afhængigt af omformertype
yderligere applikationsspecifikke biblioteker f.eks. til håndtering, knastskiver,
synkronkørsel, spoleapplikationer osv. til rådighed.

MPLCProcessdata
®

MPLCMotion_MDX
®

MPLCMotion_MC07
®

MPLCMotion_MX
®

MPLCMotion_MM
®

MOVI-PLC kan
anvendes som
normal styring

MOVI-PLC som
motion controller for
MOVIDRIVE® B

MOVI-PLC som
motion controller for
MOVITRAC® 07

MOVI-PLC som
motion controller
for MOVIAXIS®

MOVI-PLC som
motion controller
for MOVIMOT®

•

•

•

•

•

•

Aktivering af alle
SEW-omformere
via procesdata
til anvendelse af
procesdataprofiler,
applikationsmoduler eller
egne IPOS®programmer

•

En-aksebevægelseskommandoer
Anvendelse af
grænsefladerne på
MOVIDRIVE® B

•

Hastighedskommandoer
Anvendelse af
grænsefladerne på
MOVITRAC® 07

•

En-aksebevægelseskommandoer
Anvendelse af
grænsefladerne
på MOVIAXIS®

•

MPLCUtilities
Tilslutning af
f.eks. CANopen
I/O-moduler

Hastighedskommandoer
Anvendelse af
grænsefladerne
på MOVIMOT®

↓

↓

↓

↓

↓

↓

SEW-procesdatamoduler

MOVIDRIVE® MDX

MOVITRAC® 07

MOVIAXIS®

MOVIMOT®

CANopen
I/O-moduler

Elementer, som skal knyttes til PLC-editorens styringskonfiguration, for at bibliotekerne kan anvendes
Oversigt over omformer-/enhedsspecifikke motion- og ind-/udgangs-biblioteker
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Projektering og idrifttagning
Dette kapitel fortæller om forudsætningerne ved anvendelse af biblioteket
MPLCMotion_MDX.lib og giver vigtige anvisninger vedrørende projektering og
idrifttagning.

3.1

Forudsætninger

Pc og software

Til programmering af styringen MOVI-PLC® med brug af biblioteket
MPLCMotion_MDX.lib skal der bruges en engineering-pc og softwaren
MOVITOOLS®-MotionStudio. Yderligere oplysninger om kravene til pc’en og softwaren
finder du i programmeringshåndbogen MOVI-PLC®.

Frekvensomformer
Henvisning:
Aktiveringen af frekvensomformeren MOVIDRIVE® MDX60B/61B ved hjælp af
styringen MOVI-PLC® er kun mulig fra firmware-version 824 854 0.15 for
frekvensomformer-basisenheden.
Ved brug af Continuous-Motion-funktionsmodulerne (MC_MoveVelocity_MDX,
MC_MoveVelocitySensorless_MDX) er standardudførelsen af frekvensomformeren
MOVIDRIVE® MDX60B/61B tilstrækkelig.
For
funktionsmoduler,
som
positionerer
motoraksen
(Discrete-Motionfunktionsmoduler, MC_Home_MDX), er teknologiudførelsen af frekvensomformeren
MOVIDRIVE® MDX60B/61B nødvendig.
Styringstopologi

Du kan slutte 12 af de følgende felt-/frekvensomformere til styringen MOVI-PLC®:
•

MOVIDRIVE® MDX60B/61B

•

MOVITRAC® 07

•

MOVIMOT®

Vær opmærksom på følgende forudsætninger:
•

Slut maksimalt seks felt-/frekvensomformere til en system-CAN-bus.
– Ved tilslutning af en til tre frekvensomformere til en system-CAN-bus: Indstil
system-CAN-bussens baud-hastighed på ≥ 500 kBit/s.
– Ved tilslutning af fire til seks frekvensomformere til en system-CAN-bus: Indstil
system-CAN-bussens baud-hastighed på 1000 kBit/s.

Den foreliggende håndbog beskriver aktivering af frekvensomformerne MOVIDRIVE®
MDX60B/61B.
Aktivering af frekvensomformerne er beskrevet i følgende håndbog:
•

Håndbog for bibliotekerne MPLCMotion_MMc / MPLCMotion_MC07 for MOVI-PLC®

Håndbog – Bibliotek MPLCMotion_MDX

9

I

3

Projektering og idrifttagning
Kommunikationstider

0

OBS!
De tekniske egenskaber, der nævnes i dette kapitel, er kun gyldige, hvis ikke yderligere
CAN-bus-deltagere er aktive på den system-CAN-bus, der anvendes til aktivering af
frekvensomformerne.
Tilslut ikke yderligere CAN-bus-deltagere til den system-CAN-bus, hvor den aktiverede
frekvensomformer er tilsluttet via biblioteket MPLCMotion_MDX.lib!

3.2

Kommunikationstider
Alle frekvensomformere af typen MOVIDRIVE® MDX60B/61B, som er tilsluttet
frekvensomformeren MOVI-PLC®, sender deres aktuelle faktiske værdier til styringen
MOVI-PLC®. Cyklustiden til overførsel af de faktiske værdier afhænger af dataprofilen
og af den anvendte encoder, som indstilles i styringskonfigurationen ved
frekvensomformerens modulparametre. Vær ved projekteringen opmærksom på
opdateringstiderne for de faktiske værdier fra frekvensomformeren MOVIDRIVE®
MDX60B/61B.
Du finder en detaljeret beskrivelse af dataprofilerne og de tilhørende
kommunikationstider i afsnittet "Funktionsmodul MC_ConnectAxis_MDX" fra side 20.

Frekvensomformer SSI-giver

3.3

Anvendelsen af en SSI-giver sænker hastigheden på alle parametertilgange med faktor
fem. Undgå derfor at bruge en SSI-giver, og anvend i stedet en Hiperface®-giver.
Dette påvirker reaktionstiden for styringen MOVI-PLC®
frekvensomformerne. Tag hensyn til dette ved projekteringen.

i

forbindelse

med

Idrifttagning
Dette kapitel beskriver den idrifttagning af frekvensomformeren, som du skal udføre, når
frekvensomformeren skal styres af styringen MOVI-PLC®.
Advarsel:
Du må kun udføre idrifttagning af frekvensomformeren ved hjælp af den
idrifttagningsguide, der beskrives i dette kapitel.
Manuelle ændringer af frekvensomformerens parametre eller direkte idrifttagning af
frekvensomformeren via motor-idrifttagningsguiden er hverken tilladt ved første
idrifttagning eller ved gentagen idrifttagning eller optimeringer. Manuelle ændringer kan
fremkalde uforudsigelige driftstilstande, som kan medføre død eller alvorlige
personskader blandt personalet.
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20094AEN

Du åbner idrifttagningsguiden [DriveStartup MOVI-PLC Mode] via kontekstmenuen for
posten [MDX ...] i enhedshierarkiet for softwaren MOVITOOLS®-MotionStudio.
Idrifttagningsguiden fører dig trinvist gennem idrifttagningen:
1. Indlæsning af standardtilstanden
2. Idrifttagning af frekvensomformeren
3. Konfiguration af shell-parametrene
4. Download af indtastningsværdierne
5. Sikkerhedskopiering af omformerdataene
Idrifttagningsguiden registrerer automatisk ved start, om der er tale om første
idrifttagning eller om en gentagen idrifttagning.
Ved første idrifttagning skal du udføre alle fem trin for idrifttagning i rækkefølge.
Ved gentagen idrifttagning springer idrifttagningsguiden direkte til trin 3. Du kan dog
også begynde med trin 1 eller 2 ved gentagen idrifttagning ved at klikke manuelt.
Dermed giver idrifttagningsguiden dig også efterfølgende mulighed for f.eks. at optimere
motor-idrifttagningen.
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Idrifttagning

0

Start/diagnosemonitor

Første
idrifttagning

JA
NEJ

Standardindstillinger
“Leveringstilstand”

Motoridrifttagning

Konfiguration af
SHELL-parametrene

Download

Sikkerhedskopiering

20029ADA

Udfør kun idrifttagningen med brug af idrifttagningsguiden og på følgende måde:
Trin 1

Indlæsning af standardindstillingen
Standardindstillingen indlæses.
Ved indlæsning af standardtilstanden nulstilles
• idrifttagningsdataene
• samtlige shell-parametre nulstilles til standardværdierne
• alle IPOS®-variabler slettes
• den evt. eksisterende IPOS®-programkode slettes
↓
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Trin 2

Idrifttagning af frekvensomformeren
Følg anvisningerne fra idrifttagningsguiden. Yderligere oplysninger om
idrifttagning af motorer finder du i systemhåndbogen MOVIDRIVE®
MDX60B/61B.
Henvisning:
I driftstypegrupperne U/f og VFC kan kun funktionsmoduler fra mappen
MDX_SingleAxisSensorless anvendes. Funktionsmodulerne i mappen
MDX_SingleAxis kræver indstilling af en af følgende driftstypegrupper
• VFC n-regulering
• CFC-regulering
• SERVO-regulering
Inden for en driftstypegruppe indstiller styringen MOVI-PLC® automatisk den
nødvendige driftstype for Continuous- og Discrete-Motion-funktionsmodulerne
(se også den videre beskrivelse side 18).
↓

Trin 3

Konfiguration af shell-parametrene
Følg anvisningerne fra idrifttagningsguiden. Du kan overtage de fremhævede
foreslåede værdier med [übernehmen]-tasten eller tilpasse dem individuelt.
Anvisninger:
1. Den indstillede S-bus-adresse skal stemme overens med den anvendte
S-bus-adresse på funktionsmodulet MC_ConnectAxis_MDX samt med den
indstillede adresse i PLC-editorens styringskonfiguration (modulparametre
for posten MOVIDRIVE MDX B). Den indstillede baud-hastighed skal
stemme overens med den indstillede baud-hastighed i PLC-editorens
styringskonfiguration (modulparameter for posten CAN 1/2, standardværdi
500 kBaud)
2. Styringen MOVI-PLC® kan indlæse og anvende frekvensomformerbasisenhedens digitale indgange samt dens indstilling i styringsprogrammet
uafhængigt af parameterindstillingen i grupperne P60x og P61x. Men for at
forhindre ekstrafunktioner for de digitale indgangsklemmer skal de
pågældende parametre indstilles til IPOS-indgang eller Ingen funktion.
For at de digitale udgange på frekvensomformer-basisenheden og dens
indstilling i styringsprogrammet i styringen MOVI-PLC® kan anvendes, skal
de pågældende parametre i grupperne P62x og P63x indstilles på
IPOS-udgang. Hvis disse parametre ikke er indstillet på IPOS-udgang, kan
de digitale udgange ganske vist beskrives i programmet, men de fysiske
udgangssignaler ændres ikke. I styringsprogrammet vises afvigelsen mellem
udgangsvariablerne og det fysiske udgangssignal ikke.
Nogle af disse parametre har allerede den nødvendige indstilling i den
leverede tilstand.
↓

Trin 4

Download af indtastningsværdierne
De relevante SHELL-brugerdata indlæses i frekvensomformeren ved hjælp af
denne funktion.
↓

Trin 5

Sikkerhedskopiering af omformerdataene
Et komplet sæt af frekvensomformer-dataene gemmes i filen [*.vd0].

OBS!
Under og efter idrifttagningen må du ikke foretage ændringer af parametrene via
shell’en. Manuel ændring af parametre kan medføre uforudsigelige driftstilstande.
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Projektering og idrifttagning
Enheder og værdiområder

0

Frekvensomformer - IPOS®

3.4

Hvis drevsystemet styres ved hjælp af biblioteket MPLCMotion_MDX.lib, er fri
programmering af softwaren IPOS® ikke mulig i de tilsluttede frekvensomformere.

Enheder og værdiområder

Enheder

Værdiområder

Funktionsmodulerne i biblioteket MPLCMotion_MDX anvender følgende enheder til
deres ind- og udgangssignaler:
•

Positioner i inkrementer [incr] (4096 inkrementer svarer til en rotation af motoraksen
på 360°)

•

Hastigheder i omdrejninger/minut [1/min]

•

Accelerationer som rampetid i millisekunder for at nå en hastighedsændring
på 3000 1/min [ms]

•

Ryk som tid i millisekunder i perioden, hvor drejningsmomentet opbygges [ms]

De efterfølgende maksimale værdiområder er tilladte for funktionsmodulerne
i biblioteket MPLCMotion_MDX. Hvis indgangssignalernes værdier ligger uden for disse
indstillingsområder, udlæser funktionsmodulerne fejlmeddelelser.
Frekvensomformeren tilpasser dog automatisk kørselsjobbene til disse grænseværdier
afhængigt af den tilsluttede motor og af de indstillede grænseværdier
i omformerparametrene. Disse grænseværdier kan være mindre end de maksimale
værdier, der kan indstilles i funktionsmodulerne. Her udlæser funktionsmodulerne ingen
fejlmeddelelser. Ved positioneringsjob kan der her forekomme slæbefejl.

14

•

Positioner: -(231) ... 231 [incr]

•

Hastigheder ved positioneringsjob: 0 ... 6000 [1/min]

•

Hastigheder ved omdrejningstalsregulerede kørselsjob: -6000 ... 6000 [1/min]

•

Accelerationer ved positioneringsjob: 10 ... 20000 [ms]

•

Accelerationer ved omdrejningstalsregulerede kørselsjob: 0 ... 2000000 [ms]

•

Ryk (anvendes ikke ved omdrejningstalsregulerede kørselsjob): 5 ... 2000 [ms]
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Beskrivelse af funktionsmodulerne
Dette kapitel beskriver funktionerne og adfærden for funktionsmodulerne i biblioteket
MPLCMotion_MDX.

4.1

Funktionsmodulernes generelle adfærd
Dette afsnit beskriver den principielle funktion for funktionsmodulernes ind-/udgange
samt andre generelle adfærdsmåder for styringen MOVI-PLC® og frekvensomformerne.
Du finder konkrete eksempler på samspillet mellem og rækkefølgen for flere
funktionsmoduler inklusive tidsdiagrammer i kapitel 5 "Programmeringseksempler"
(→ fra side 70).

Indgangssignal
Enable

I forbindelse med aktivering af funktionsmodulerne skelnes der mellem to typer af
funktionsmoduler:
•

Funktionsmoduler, som aktiveres af indgangssignalet Enable

•

Funktionsmoduler, som aktiveres af indgangssignalet Execute

Funktionsmoduler, som aktiveres af indgangssignalet Enable, udfører typisk cykliske
handlinger (f.eks. MC_ReadActualPosition_MDX).
•

Når indgangssignalet Enable =TRUE er indstillet,
– er funktionsmodulet aktivt.
– beregner funktionsmodulet udgangssignalerne på ny i hver cyklus.

•

Når indgangssignalet Enable = FALSE er indstillet,
– beregner funktionsmodulet ikke udgangssignalerne på ny.
– forbliver alle udgangssignaler uændret ved den senest beregnede værdi.
(Undtagelse: Done, Busy og Error stilles tilbage på FALSE).

Derfor skal udgangssignalernes værdi verificeres for gyldighed af udgangssignalet
Done = TRUE.
(Indgangen Enable for funktionsmodulet MC_ConnectAxis_MDX afviger fra den her
beskrevne adfærd. Yderligere oplysninger om dette finder du i beskrivelsen af dette
funktionsmodul).
Indgangssignalet
Execute

Funktionsmoduler, som aktiveres af indgangssignalet Execute, udfører typisk en
handling en enkelt gang (f.eks. MC_ReadParameter_MDX).
Et positivt flankeskift på indgangen Execute, starter handlingen.
Udgangssignalerne forbliver gyldige, indtil indgangssignalet Execute stilles tilbage på
FALSE (faldende flanke). Men hvis indgangssignalet Execute stilles tilbage på FALSE,
før handlingen er afsluttet, forbliver udgangssignalerne mindst gyldigt i endnu en
styringscyklus, indtil handlingen er afsluttet.
Når der forekommer en stigende flanke på indgangen Execute, overtages
indgangssignalernes værdier for handlingen. Ændring af indgangssignalerne under
handlingen har ingen effekt. De ændrede værdier overtages først, når der kommer en
ny stigende flanke på indgangen Execute.

Håndbog – Bibliotek MPLCMotion_MDX
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Udgangssignalet
Done

Funktionsmodulet indstiller udgangssignalet Done og InVelocity på TRUE, hvis
funktionsmodulets handling er udført med succes.
Nogle funktionsmoduler overfører frekvensomformerens betingelser "In Position"
(Discrete-Motion-job) eller "Omdrejningstal nået" (Continuous-Motion-job) til
udgangssignalet Done. Disse funktionsmoduler kontrollerer disse betingelser, indtil der
på indgangen Execute forekommer en faldende flanke.
Så længe indgangssignalet Execute er indstillet på TRUE, stiller funktionsmodulet
udgangssignalet Done tilbage på FALSE, når betingelsen "In Position" eller
"Omdrejningstal nået" ikke længere er opfyldt. Tilsvarende indstilles udgangssignalet
Done på TRUE, når betingelsen igen er opfyldt. Når indgangssignalet Execute er
indstillet på TRUE, kan udgangssignalet Done altså skifte flere gange mellem TRUE og
FALSE.

Udgangssignalet
Active

Udgangssignalet Active findes kun ved funktionsmoduler, som styrer en bevægelse af
motoraksen.
Funktionsmodulet indstiller udgangssignalet Active på TRUE, hvis den af
funktionsmodulet aktiverede motorakse roterer for at nå målet (målposition eller
målhastighed).
Normalt indstiller funktionsmodulet udgangssignalet Active på TRUE, kort efter at der på
indgangen Execute forekommer en stigende flanke.
Hvis motoraksens rotation er forhindret på grund af klemmekonfigurationen på
frekvensomformeren (f.eks. ved regulatorspærre), udføres funktionsmodulet ganske
vist, men udgangssignalet Active stilles tilbage på FALSE.
Funktionsmodulet indstiller udgangssignalet Active på TRUE, i følgende tilfælde:
•

motoraksens rotation muliggøres under udførelse af funktionsmodulet ved hjælp af
en egnet klemmekonfiguration på frekvensomformeren,

•

og motoraksen udfører bevægelsen for at nå målet.

Funktionsmodulet stiller udgangssignalet Active tilbage på FALSE, hvis et af
udgangssignalerne Done, InVelocity, Error eller CommandAborted indstilles på TRUE.
Udgangssignalet
Busy

Dette udgangssignal findes kun ved funktionsmoduler, som kræver flere
styringscyklusser for at kunne udføres, og som ikke styrer nogen bevægelse af
motoraksen.
Funktionsmodulet indstiller udgangssignalet Busy på TRUE, mens funktionsmodulet
udføres.
Funktionsmodulet stiller udgangssignalet Busy tilbage på FALSE, hvis et af
udgangssignalerne Done eller Error stilles på TRUE.

Udgangssignalet
CommandAborted

Dette udgangssignal findes kun ved funktionsmoduler, som styrer en bevægelse af
motoraksen.
Funktionsmodulet indstiller udgangssignalet CommandAborted på TRUE, hvis dets
udførelse
•

afbrydes af et andet funktionsmodul

•

eller af en anden entitet fra det samme funktionsmodul,

hvor begge aktiverer den samme motorakse.
Det betyder, at funktionsmodulets afbrudte job ikke udføres derefter.
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Hvis det afbrudte funktionsmodul indstiller udgangssignalet CommandAborted
på TRUE, indstiller modulet udgangssignalerne Done, InVelocity og Active tilbage
på FALSE. Funktionsmodulet stiller udgangssignalet CommandAborted ved hjælp af en
faldende flanke på indgangssignalet Execute tilbage på FALSE.
Følgende funktionsmoduler kan afbryde Motion-funktionsmoduler:
•

MC_Stop_MDX / MC_AxisStop_MDX / MC_StopSensorless_MDX

•

MC_ConnectAxis_MDX (hvis styringen MOVI-PLC® registrerer en omformerfejl, en
kommunikationsfejl eller 24-V-drift på frekvensomformeren i dette funktionsmodul).

•

MC_Power_MDX ved Enable = FALSE (kun ved Discrete-Motion-job, som allerede
har nået mål-positionsvinduet én gang; andre funktionsmoduler afbrydes kun, se
nedenfor).

•

Discrete-Motion-funktionsmoduler
funktionsmoduler.

•

Continuous-Motion-funktionsmoduler
funktionsmoduler.

kan
kan

kun
kun

afbryde
afbryde

Discrete-MotionContinuous-Motion-

Funktionsmodulet indstiller ved afbrydelse udgangssignalet Done tilbage på FALSE,
selv når funktionsmodulets mål allerede er nået, og det ønskede positions- resp.
hastighedsvindue for det afbrudte funktionsmodul ikke forlades.
Udgangssignalet
Error

Hvis der ved udførelse af et funktionsmodul forekommer en fejl i styringen MOVI-PLC®,
indstiller funktionsmodulet udgangssignalet Error på TRUE. Den pågældende fejl vises
i dette tilfælde med udgangssignalet ErrorID.
Fejl på frekvensomformeren medfører ikke, at udgangssignalet Error genereres, men de
registreres i funktionsmodulet MC_ConnectAxis_MDX og medfører, at Motionfunktionsmodulet afbrydes.

Adfærd ved
Regulatorspærre,
Ingen frikobling
eller Sikkert stop

Hvis en eller flere af de følgende betingelser forekommer, afbryder funktionsmodulet
motoraksens aktuelt aktive kørselsjob (Discrete-Motion, Continuous-Motion, Homing):
•

Regulatorspærre

•

Ingen frikobling

•

Sikkert stop

Funktionsmodulet afbryder dog ikke kørselsjobbet.
Funktionsmodulet stiller ved afbrydelse af det aktive kørselsjob udgangssignalet Active
tilbage på FALSE. Modulet stiller dog ikke udgangssignalet CommandAborted
på TRUE.
Når de ovennævnte betingelser ikke længere er til stede, fortsætter funktionsmodulet
det afbrudte kørselsjob.
En afbrydelse af et Motion-funktionsmoduls handling medfører ikke en fejl. Hvis et
Motion-funktionsmoduls handling skal afbrydes uden at tilføje endnu et funktionsmodul,
skal jobbet for et af funktionsmodulerne MC_Stop_MDX, MC_AxisStop_MDX eller
MC_StopSensorless_MDX udføres.

Håndbog – Bibliotek MPLCMotion_MDX
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Undtagelse:
Den af funktionsmodulet MC_Home_MDX udløste referencekørsel afbrydes ved
indstilling af Regulatorspærre eller ved udløsning af Sikkert stop. Samtidig indstiller
funktionsmodulet MC_Home_MDX udgangssignalet CommandAborted på TRUE.
Når frigivelsen fjernes, afbrydes referencekørslen blot. Efter en ny frigivelse fortsætter
motoren referencekørslen.
Hvis en bremsebevægelse, der er udløst af funktionsmodulet MC_Stop_MDX,
MC_AxisStop_MDX eller MC_StopSensorless_MDX, afbrydes af Regulatorspærre,
Ingen frikobling eller Sikkert stop, fortsættes denne bremsebevægelse efter fjernelse af
afbrydelses-betingelsen ikke med samme hastighed som før afbrydelsen. Motoraksen
nedbremses yderligere under afbrydelsen.
Adfærd under
24-V-drift

Når 24-V-drift aktiveres, afbryder det funktionsmodul, der aktuelt styrer motoraksens
bevægelse,
kørselsjobbet.
Funktionsmodulet
indstiller
udgangssignalet
CommandAborted på TRUE.

Skift
Discrete-Motion /
ContinuousMotion

Frekvensomformeren MOVIDRIVE® implementerer Motion-funktionsblokke af typen
Continuous-Motion i en af følgende driftstyper:
•

VFC+n-regulering

•

CFC-regulering

•

SERVO-regulering

Frekvensomformeren MOVIDRIVE® implementerer Motion-funktionsblokke af typen
Discrete-Motion i en af følgende driftstyper:
•

VFC+n-regulering + IPOS®-positionering

•

CFC-regulering + IPOS®-positionering

•

SERVO-regulering + IPOS®-positionering

Frekvensomformeren MOVIDRIVE® tillader ikke en flyvende omskiftning (dvs. uden
regulatorspærre) i alle driftstyper. Det er dog nødvendigt med ens adfærd for alle
driftstyper.
Derfor er omskiftning ikke mulig, mens motoraksen roterer. I dette tilfælde udlæses der
en passende fejlmeddelelse på det funktionsmodul, som ville kræve omskiftning af
driften for at kunne udføre sit kørselsjob.
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4.2

Tilstandsdiagram
I henhold til udførelsen af funktionsmodulerne i biblioteket MPLCMotion_MDX befinder
styringen MOVI-PLC® sig på ethvert tidspunkt i en defineret tilstand. Den aktuelle
tilstand kan altid udlæses på udgangen PLCopenState fra funktionsmodulet
MC_ConnectAxis_MDX
eller
på
udgangene
fra
funktionsmodulet
MC_ReadStatus_MDX. Det følgende diagram viser, hvilke funktionsmoduler der kan
udføres i hvilke tilstande, og hvilke tilstandsovergange der fremkaldes af dette.

MC_MoveAbsolute_MDX
MC_MoveAbsoluteModulo_MDX
MC_MoveRelative_MDX

MC_MoveVelocity_MDX
MC_MoveVelocitySensorless_MDX
MC_MoveVelocitySensorless_MDX

DISCRETE_
MOTION

MC_AxisStop_MDX
MC_Stop_MDX

Drive
Error

CONTINUOUS_
MOTION
MC_AxisStop_MDX
MC_Stop_MDX
MC_StopSensorless_MDX

MC_Stop_MDX

Drive
Error

STOPPING

Done
MC_MoveAbsolute_MDX
MC_MoveAbsoluteModulo_MDX
MC_MoveRelative_MDX

Drive
Error

MC_MoveVelocity_MDX
MC_MoveVelocitySensorless_MDX

4)

ERRORSTOP
MC_AxisStop_MDX
MC_Stop_MDX

5)

MC_AxisStop/
Stop/
StopSensorless
_MDX
AlleTilstande

Drive
Error

MC_Reset
_MDX 3)

MC_ConnectAxis
_MDX.
Done = FALSE 1)

DriveError
Done
STANDSTILL

HOMING
MC_Home_MDX

MC_ConnectAxis
_MDX.Done 2)

NOT_CONNECTED
20095ADA

1) MC_ConnectAxis_MDX.Done = FALSE ved en kommunikationsfejl mellem styringen
MOVI-PLC® og frekvensomformeren.
2) MC_ConnectAxis_MDX skal åbnes i hver styringscyklus og dermed i enhver tilstand.
3) MC_Reset_MDX kan åbnes i enhver tilstand, men det har kun effekt i tilstanden
ERRORSTOP.
4) Forudsætning: MC_AxisStop_MDX.Execute
MC_StopSensorless_MDX.Execute = FALSE

/

MC_Stop_MDX.Execute

/

5) Forudsætning: MC_StopSensorless_MDX.Execute = FALSE
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4.3

Mappen MDX_Main
Mappen MDX_Main omfatter funktionsmoduler til administration af kommunikationen
mellem styringen MOVI-PLC® og frekvensomformerne MOVIDRIVE® MDX60B/61B.
Desuden omfatter denne mappe funktionsmoduler til administration af
frekvensomformerne (f.eks. Frikobling, Reset).

4.3.1

Funktionsmodulet MC_ConnectAxis_MDX
MC_ConnectAxis_MDX
Enable : BOOL
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
20001AXX

Beskrivelse

Funktionsmodulet MC_ConnectAxis_MDX etablerer forbindelsen til den styrede
motorakse. Det åbnes cyklisk i programmet og viser på det åbnede sted
procesgengivelsen af motorakserne.
Henvisning:
Procesindgangs- og procesudgangs-gengivelsen genereres ikke ved starten og
slutningen af styringscyklussen.
I stedet genereres procesgengivelsen for indgangene og udgangene ved åbning af
funktionsmodulet MC_ConnectAxis_MDX.

Anvendelse

Funktionsmodulet MC_ConnectAxis_MDX kan anvendes på alle motorakser.
For at kommunikationen mellem styringen MOVI-PLC® og frekvensomformerne
MOVIDRIVE® MDX60B/61B ikke afbrydes, skal der for hver motorakse cyklisk åbnes
en selvstændig entitet.
Henvisning:
Hvis funktionsmodulet MC_ConnectAxis_MDX ikke åbnes i en cyklus fra
styringsprogrammet, melder frekvensomformeren kommunikationsfejlen F46 og skifter
til tilstanden "Ingen frikobling".

Indstillinger
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På funktionsmodulet MC_ConnectAxis_MDX indstilles det, til hvilken grænseflade på
styringen MOVI-PLC® (systembus CAN 1/2) og med hvilken systembus-adresse
frekvensomformeren, som styres via dette funktionsmodul, er tilsluttet.
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For at kommunikationen mellem styringen MOVI-PLC® og en frekvensomformer
MOVIDRIVE®
MDX60B/61B
kan
etableres
via
funktionsmodulet
MC_ConnectAxis_MDX, skal følgende forudsætninger være opfyldt:
•

Systembus-adressen, som er indstillet på funktionsmodulet MC_ConnectAxis_MDX,
skal stemme overens med den indstillede adresse i omformerparametrene:
– P881 for SBUS 1, stik X12
– P891 for SBUS 2, DFC11B

•

Baud-hastigheden, som er indstillet i styringskonfigurationen, skal stemme overens
med den baud-hastighed, som er indstillet i omformerparametrene.
– P884 for SBUS 1, stik X12
– P894 for SBUS 2, DFC11B

Idrifttagningsguiden hjælper dig med indstillingen af disse parametre.
Udlæste værdier

Funktionsmodulet MC_ConnectAxis_MDX viser bl.a. brugeren følgende informationer
(yderligere oplysninger finder du i tabellen "Udgange"):
•

Motoraksens reference (motoraksens logiske adresse). Andre funktionsmoduler får
adgang til motoraksen ved hjælp af denne adresse.

•

Debug-informationer
– Systembussens tilstand
– Udnyttelse af parameterkanalen
– osv.

•

Aktuel tilstand (→ kap. 4.2, side 19)

•

Omformerdata
–
–
–
–

Afbrydelse

Omformertilstand
Motoraksens faktiske position
Motoraksens faktiske hastighed
osv.

Hvis der forekommer en omformerfejl, 24-V-drift eller en kommunikationsfejl, afbryder
det Motion-funktionsmodul, der aktuelt styrer motoraksen, kørselsjobbet.
Motion-funktionsmodulet indstiller udgangssignalet Active eller Done eller InVelocity
tilbage til FALSE. Så længe indgangssignalet Execute er indstillet på TRUE, indstiller
Motion-funktionsmodulet CommandAborted på TRUE.

Effekt

Følgende parametre for frekvensomformeren MOVIDRIVE® ændres én gang, når
styringen MOVI-PLC® via funktionsmodulet MC_ConnectAxis_MDX første gang
forbindes med frekvensomformeren MOVIDRIVE®:
Parameter

Betydning

Skrevet værdi

P630 ... P637

Binærudgange for option DIO11B eller DIP11B

IPOS®-udgangssignal

P885

Sync ID

128

P888

5 ms synkronisering

On

P876

PA-data

Position High eller position Low

Efter overførsel af disse parametre indlæser styringen MOVI-PLC® en enkelt gang et
IPOS®-program, som er nødvendigt for kommunikationen.
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Følgende parametre for frekvensomformeren MOVIDRIVE® ændres efter hver
tilslutning af netspændingen eller reset af styringen MOVI-PLC® under initialiseringen af
funktionsmodulet MC_ConnectAxis_MDX (første kald med Enable = TRUE):

Indgange

Parameter

Betydning

P941

Kilde aktuel position

afhængigt af dataprofil

P938 ... P939

Taskinterpretersteps

procesoptimeret

Funktionsmodulet MC_ConnectAxis_MDX har følgende indgange:
Indgang

Type

Betydning

Enable

BOOL

Denne indgang anvendes til aktivering af funktionsmodulet. Dens
adfærd afviger fra den generelle adfærd for indgangen Enable i
henhold til kapitel 4.1 (fra side 15).
• TRUE: Ved første kald af funktionsmodulet med Enable = TRUE
aktiveres funktionsmodulet, og de tilsluttede indgangssignaler
overtages. I alle følgende cyklusser for styringen MOVI-PLC® skal
funktionsmodulet fortsat kaldes for i OperationMode NORMAL
(indstilling i styringskonfigurationen) at forhindre
kommunikationsfejl mellem styringen MOVI-PLC® og
frekvensomformeren MOVIDRIVE®. Uafhængigt af status for
indgangen Enable overtages ændringerne af indgangssignalerne
ikke i de følgende cyklusser. En ny aktivering af funktionsmodulet
med brug af de ændrede indgangssignaler er kun mulig efter reset
af styringen MOVI-PLC®.
• FALSE: Så længe indgangen Enable er stillet tilbage på FALSE,
udføres funktionsmodulets job ikke efter aktivering eller efter reset
af styringen MOVI-PLC®. Men hvis indgangen Enableen gang er
indstillet på TRUE, har indgangen Enable ingen funktion længere.

Node

CAN_NODE

Denne indgang anvendes til indstilling af den CAN-bus-node, som
frekvensomformeren er tilsluttet.
•
SBUS_NODE_1: CAN 1 (stik X33 ved DHP11B)
•
SBUS_NODE_2: CAN 2 (stik X32 ved DHP11B)

SBUS_Address

UINT

Denne indgang anvendes til angivelse af systembus-adressen for den
tilsluttede frekvensomformer.

Henvisning:
•

22

For at overtage indgangssignalerne Node eller SBUS_Address skal du på styringen
MOVI-PLC® udløse "Reset" ([PLC-Editor], menupunktet [Online] / [Reset]).

Håndbog – Bibliotek MPLCMotion_MDX

Beskrivelse af funktionsmodulerne
Mappen MDX_Main

Udgange

4

Funktionsmodulet MC_ConnectAxis_MDX har følgende udgange:
Udgang

Type

Betydning

Done

BOOL

Denne udgang angiver, om initialiseringen af funktionsmodulet er
afsluttet.
• TRUE: Funktionsmodulet MC_ConnectAxis_MDX har afsluttet
initialiseringen og etableret kommunikationsforbindelse til
frekvensomformeren.
• FALSE: Initialiseringen er endnu ikke afsluttet.

Error

BOOL

Denne udgang angiver, om der har været en fejl.
• TRUE: Under funktionsmodulets handling har der været en fejl.
• FALSE: Der har ikke været nogen fejl.

ErrorID

DWORD

Denne udgang viser fejlkoden for den pågældende fejl (→ side 68).

Axis

AXIS_REF

Denne udgang viser aksereferencen.
Udgangssignalet skal sendes til alle funktionsmoduler, som refererer til
denne fysiske motorakse.

DebugInfo

MC_
DEBUG
INFO_MDX

Denne udgang anvendes til lokalisering af eventuelle fejl i OperationMode Debug (indstilling i styringskonfigurationen ved
frekvensomformerens modulparametre).
• ParameterChannelIdleTime: Denne værdi angiver
parameterkanalens tilgængelighed i %. Pr. motorakse bearbejdes
der i hver styrings-cyklus maksimalt et parametertelegram.
0%
→ Et parametertelegram i hver MOVI-PLC®-cyklus
100 % → Intet parametertelegram
• PDOxxTransmitCount: Antal PDOxx, som er sendt fra styringen
MOVI-PLC® til frekvensomformeren MOVIDRIVE® MDX60B/61B.
• PDOxxTransmitTimeStamp: Tidsstempel for de fra styringen
MOVI-PLC® sendte PDOxx.
• PDOxxReceiveCount: Antal PDOxx, som er sendt fra
frekvensomformeren MOVIDRIVE® MDX60B/61B til styringen
MOVI-PLC®.
• PDOxxReceiveTimeStamp: Tidsstempel for de af styringen
MOVI-PLC® modtagne PDOxx.
• NumberOfReceiveErrors: Antal fejl ved modtagelse af dataene.
• NumberOfTransmitErrors: Antal fejl ved afsendelse af dataene.

PLCopenState

MC_
PLCOPEN
STATE

Denne udgang viser oplysninger om motoraksens driftstilstand
(→ kap. 4.2, side 19).
• NotConnected: Der er ingen kommunikation mellem styringen
MOVI-PLC® og frekvensomformeren.
• Standstill: Positions-målvinduet for et Discrete-Motion-job er nået,
eller jobbet for funktionsmodulet MC_AxisStop_MDX,
MC_Stop_MDX eller MC_StopSensorless_MDX er afsluttet.
• Errorstop: Frekvensomformeren er i fejltilstand. Motoraksen blev
nedbremset ved hjælp af nødstop-rampen. Fejltilstanden forlades
ved at udløse reset.
• Stopping: Motoraksen nedbremses aktuelt på grund af følgende:
– Job for funktionsmodulerne MC_AxisStop_MDX,
MC_Stop_MDX eller MC_StopSensorless_MDX
eller
– Afbrydelse af det senest aktive Motion-funktionsmodul på
grund af registrering af en fejl i funktionsmodulet
MC_ConnectAxis_MDX.
Motoraksen befinder sig også i tilstanden Stopping, hvis:
– en bremsebevægelse allerede er afsluttet
og
– indgangen Execute for funktionsmodulet MC_Stop_MDX,
MC_AxisStop_MDX eller MC_StopSensorless_MDX stadig er
indstillet på TRUE.
•
•
•
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ContinuousMotion: Driftstypen Omdrejningstalregulering er aktiv.
Bevægelsen blev startet af funktionsmodulet
MC_MoveVelocity_MDX eller MC_MoveVelocitySensorless_MDX.
Homing: Motoraksen udfører en referencekørsel.
DiscreteMotion: Motoraksen udfører et positioneringsjob.
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Udgang

Type

InverterData

MC_INVERTER Denne udgang viser oplysninger om motoraksens driftstilstand.
DATA_
• Error: Der opstod en fejl på frekvensomformeren.
MDX
• Referenced: Frekvensomformeren er referenceret.
• InverterStatus: Status for frekvensomformeren svarer til
7-segment-visningen på frekvensomformeren.
• FaultStatus: Fejlnummer for frekvensomformeren ved fejl
• ActualPosition: Aktuel faktisk position for frekvensomformerens
motorakse. Den anvendte giver indstilles i styringskonfigurationen.
(Enhed: Inkrementer)
• ActualModuloPosition: Frekvensomformerens aktuelle faktiske
Modulo-position. Den anvendte giver indstilles i
styringskonfigurationen.
(Enhed: Inkrementer)
• SetpointSpeed: Nominelt motorakse-omdrejningstal for
frekvensomformeren
(Enhed: 1/min)
• ActualSpeed: Faktisk motorakse-omdrejningstal for
frekvensomformeren
(Enhed: 1/min)
• ActualCurrent: Frekvensomformerens aktuelle aktive strøm
(Enhed: % IN)
• SoftwareLimitSwitchCW: Software-endestop CW (for rotation
med uret)
• SoftwareLimitSwitchCCW: Software-endestop CCW (for rotation
mod uret)

Betydning

Håndbog – Bibliotek MPLCMotion_MDX

4

Beskrivelse af funktionsmodulerne
Mappen MDX_Main

Overførsel
af faktiske
MOVIDRIVE®værdier
til styringen
MOVI-PLC®

Mellem styringen MOVI-PLC® og frekvensomformeren MOVIDRIVE® MDX60B/61B
overføres forskellige cykliske og acykliske procesdataobjekter via CAN-bussen. Alle
tilsluttede frekvensomformere MOVIDRIVE® MDX60B/61B sender deres faktiske
værdier til styringen MOVI-PLC®. Typen af overførte faktiske værdier og den cyklustid,
hvormed de faktiske værdier overføres, afhænger af dataprofilen og den anvendte giver,
som indstilles i styringskonfigurationen ved frekvensomformerens modulparametre.
Den følgende tabel viser en oversigt over de overførte faktiske MOVIDRIVE®-værdier
og de cyklustider, hvormed de faktiske værdier overføres til styringen MOVI-PLC®.

Faktiske MDX-værdier
↓

"Data profile" →

1

1

2

3

3

"Encoder type" →

X15, X14

SSI

X15, X14
SSI

X15, X14

SSI

"Optimized
Refresh Time"1)
↓

Statusord

ved ændring

X

X

X

X

X

MDX-indgange

ved ændring

X

X

X

X

X

TouchProbe-positioner

ved ændring

X

X

X

X

X

2 ms

X

-

-

-

-

Nominelt omdrejningstal

Faktisk omdrejningstal

Faktisk position

Faktisk Moduloposition

Aktiv strøm

Analogindgange

3 ms

-

X

X

-

-

10 ms

-

-

-

-

-

2 ms

X

-

-

X

-

3 ms

-

X

X

-

X

10 ms

-

-

-

-

-

2 ms

X

-

-

X

-

3 ms

-

X

X

-

X

10 ms

-

-

-

-

-

2 ms

-

-

-

-

-

3 ms

-

-

X

-

-

10 ms

-

-

-

-

-

2 ms

-

-

-

X

-

3 ms

-

-

X

-

X

10 ms

-

-

-

-

-

2 ms

-

-

-

-

-

3 ms

-

-

-

-

-

10 ms

-

-

X2)

-

-

1) Ud over "Optimized Refresh Time" kan du også indstille overførselsraster på 5 ms, 10 ms, 20 ms, 30 ms,
40 ms, 50 ms og 100 ms.
2) Ved indstilling af "Refresh Time" 5 ms overføres analogindgangene alligevel i 10 ms cyklus.
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4.3.2

Funktionsmodul MC_Power_MDX
MC_Power_MDX
Enable : BOOL
PowerOffMode : UINT
Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Status : BOOL
Error : BOOL
ErrorID : DWORD
Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)
20002AXX

Beskrivelse

Anvendelse

Funktionsmodulet MC_Power_MDX aktiverer en frekvensomformer
•

(omformertilstand A eller 5, afhængigt af den valgte driftstype)

•

eller deaktiverer en frekvensomformer (omformertilstand 1 eller 2, afhængigt af den
indstillede PowerOffMode)

Funktionsmodulet MC_Power_MDX kan kun anvendes på motorakser med giver.

Henvisning:
Kald af et Power-funktionsmodul er ikke nødvendigt ved drev uden giver.

Afbrydelse

Hvis indgangen Enable stilles tilbage på FALSE, afbryder funktionsmodulet
MC_Power_MDX det Motion-funktionsmodul, som aktuelt styrer motoraksen.
Udgangssignalet Active for Motion-funktionsmodulet stilles tilbage på FALSE.
Når indgangssignalet Enable for funktionsmodulet MC_Power_MDX igen stilles på
TRUE, fortsætter Motion-funktionsmodulet det hidtidige bevægelsesjob.
Undtagelse: Hvis tilstanden Standstill allerede var nået for et Discrete-Motion-job, da
indgangssignalet Enable blev stillet tilbage på FALSE, afbryder funktionsmodulet
Discrete-Motion-jobbet og stiller udgangssignalet CommandAborted på TRUE.
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Indgange

4

Funktionsmodulet MC_Power_MDX har følgende indgange:
Indgang

Type

Betydning

Enable

BOOL

Denne indgang anvendes til aktivering og deaktivering af
frekvensomformeren. Funktionsmodulet udføres med de aktuelle
indgangsværdier, selv når indgangen Enable er indstillet på FALSE.
• TRUE: Når indgangen Enable indstilles på TRUE, aktiveres
frekvensomformeren (omformertilstand 5 eller A, afhængigt af den
indstillede driftstype). Ved første aktivering med funktionsmodulet
MC_Power_MDX stilles frekvensomformeren på tilstanden
"Positionsregulering", hvis der ikke først er startet et ContinuousMotion-job.
• FALSE: Når indgangen Enable stilles tilbage på FALSE,
deaktiveres frekvensomformeren (omformertilstand 1 eller 2,
afhængigt af indgangen PowerOffMode).

PowerOffMode

UINT

Denne indgang anvendes til indstilling af den tilstand, som
frekvensomformeren har, når den deaktiveres med funktionsmodulet
MC_Power_MDX.
• CTRL_INHIBIT: Frekvensomformeren skifter til tilstanden
Regulatorspærre. Motoraksen bremses ved deaktivering
(-> InverterStatus 1).
• NO_ENABLE: Frekvensomformeren skifter til tilstanden "Ingen
frikobling" (-> InverterStatus 2). Om bremsen aktiveres i
InverterStatus 2, afhænger af drevparameteren P730.
I grundindstillingen er bremsefunktionen aktiveret, dvs. at
bremsen aktiveres. I InverterStatus 1 aktiveres bremsen altid.
Ved hjælp af denne indgang kan der også skiftes mellem
"Regulatorspærre" og "Ingen frikobling" med deaktiveret
frekvensomformer (Enable = FALSE).

Axis

Udgange

AXIS_REF

Denne indgang bestemmer, på hvilken motorakse funktionsmodulets
handlinger udføres.

Funktionsmodulet MC_Power_MDX har følgende udgange:
Udgang

Type

Betydning

Status

BOOL

Denne udgang angiver, om frekvensomformeren er aktiveret eller
deaktiveret.
• TRUE: Frekvensomformeren aktiveres (omformertilstand 5 eller A,
afhængigt af den indstillede driftstype).
• FALSE: Frekvensomformeren er deaktiveret (omformertilstand 1
eller 2, afhængigt af indgangen PowerOffMode)

Error

BOOL

Denne udgang angiver, om der har været en fejl i funktionsmodulet.
• TRUE: Under funktionsmodulets handling har der været en fejl.
• FALSE: Der har ikke været nogen fejl i funktionsmodulet.

ErrorID

DWORD

Denne udgang viser fejlkoden for den pågældende fejl (→ side 68).

Axis

AXIS_REF

Denne udgang viser aksereferencen.
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4.3.3

Funktionsmodulet MC_Reset_MDX
MC_Reset_MDX
Done : BOOL
Busy : BOOL
Error : BOOL
ErrorID : DWORD
Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Execute : BOOL
Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

20003AXX

Beskrivelse

Funktionsmodulet MC_Reset_MDX anvendes
frekvensomformeren MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

til

bekræftelse

af

fejl

på

Fejl, som forekommer i et funktionsmodul i biblioteket MPLCMotion_MDX, bekræftes
ikke af dette funktionsmodul. Disse fejl resettes automatisk, når årsagen til fejlen er
afhjulpet.
Anvendelse

Funktionsmodulet MC_Reset_MDX kan anvendes på alle motorakser.

Indgange

Funktionsmodulet MC_Reset_MDX har følgende indgange:

Udgange

28

Indgang

Type

Betydning

Execute

BOOL

Denne indgang anvendes til bekræftelse af omformerfejl.
Hvis der på denne indgang forekommer en stigende flanke, resetter
funktionsmodulet omformerfejlene.

Axis

AXIS_REF

Denne indgang bestemmer, på hvilken motorakse funktionsmodulets
handlinger udføres.

Funktionsmodulet MC_Reset_MDX har følgende udgange:
Udgang

Type

Betydning

Done

BOOL

Denne udgang angiver, om reset blev udført.
• TRUE: Det lykkedes at udføre reset.
• FALSE: Det lykkedes ikke at udføre reset.

Busy

BOOL

Denne udgang angiver, om omformerfejlen resettes.
• TRUE: Funktionsmodulet resetter i øjeblikket omformerfejlen.
• FALSE: Funktionsmodulet resetter i øjeblikket ikke omformerfejlen.

Error

BOOL

Denne udgang angiver, om der har været en fejl i funktionsmodulet.
• TRUE: Under funktionsmodulets handling har der været en fejl.
• FALSE: Der har ikke været nogen fejl i funktionsmodulet.

ErrorID

DWORD

Denne udgang viser fejlkoden for den pågældende fejl (→ side 68).

Axis

AXIS_REF

Denne udgang viser aksereferencen.
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4.4

Mappen MDX_SingleAxis
I mappen MDX_SingleAxis er de funktionsmoduler samlet, som muliggør
bevægelsesjob for en motorakse med giver.

4.4.1

Funktionsmodulet MC_MoveVelocity_MDX
MC_MoveVelocity_MDX
Execute : BOOL
Velocity : DINT
Acceleration : DINT
Deceleration : DINT

InVelocity : BOOL
Active : BOOL
CommandAborted : BOOL
Error : BOOL
ErrorID : DWORD
Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

20010AXX

Beskrivelse

Funktionsmodulet MC_MoveVelocity_MDX starter en kontinuerlig rotationsbevægelse
af en motorakse.
•

Indgangene Velocity, Acceleration
bevægelsens dynamiske adfærd.

og

Deceleration

bestemmer

rotations-

•

Frekvensomformeren regulerer den via indgangssignalet Velocity fastsatte hastighed
på motoraksen, indtil jobbet for funktionsmodulet MC_MoveVelocity_MDX afbrydes
eller standses (→ afsnittet "Funktionsmodulernes generelle adfærd", side 15).

Anvendelse

Funktionsmodulet MC_MoveVelocity_MDX kan kun anvendes på motorakser med
giver.

Forudsætning

For at kunne udføre funktionsmodulet MC_MoveVelocity_MDX skal motoraksen
befinde
sig
i
PLCopenState
(udgangssignal
for
funktionsmodulet
MC_ConnectAxis_MDX) Standstill eller ContinuousMotion.

Indgange

Funktionsmodulet MC_MoveVelocity_MDX har følgende indgange:
Indgang

Type

Betydning

Execute

BOOL

Denne indgang starter funktionsmodulets job.
Hvis der på denne indgang forekommer en stigende flanke, starter
funktionsmodulet omdrejningstalsreguleringen.

Velocity

DINT

Denne indgang fastlægger det nominelle målomdrejningstal for motorrotationsbevægelsen.
(Enhed: 1/min, maksimalt indstillingsområde -6000 ... 6000)

Acceleration

DINT

Denne indgang fastlægger rampetiden for accelerationen på et
omdrejningstal, der er ændret med 3000 1/min (øgning af den
kinetiske energi i motoren).
(Enhed: ms, maksimalt indstillingsområde: 0 ... 2000000)

Deceleration

DINT

Denne indgang fastlægger rampetiden for decelerationen på et
omdrejningstal, der er ændret med 3000 1/min (reduktion af den
kinetiske energi i motoren).
(Enhed: ms, maksimalt indstillingsområde: 0 ... 2000000).

Axis

AXIS_REF

Denne indgang bestemmer, på hvilken motorakse funktionsmodulets
handlinger udføres.
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Udgange

30

Funktionsmodulet MC_MoveVelocity_MDX har følgende udgange:
Udgang

Type

Betydning

InVelocity

BOOL

Denne udgang angiver, om motoraksen roterer med det nominelle
målomdrejningstal.
• TRUE: Motoraksen roterer med det omdrejningstal, som er blevet
fastlagt med indgangen Velocity.
• FALSE: Motoraksen accelereres eller nedbremses for at nå det
nominelle målomdrejningstal.

Active

BOOL

Denne udgang angiver, om motoraksen accelereres for at nå det
nominelle omdrejningstal.
• TRUE: Motoraksen accelereres eller bremses.
• FALSE: Motoraksen accelereres eller bremses ikke.

Command
Aborted

BOOL

Denne udgang angiver, om funktionsmodulets job blev afbrudt.
• TRUE: Funktionsmodulets job blev afbrudt.
• FALSE: Funktionsmodulets job blev ikke afbrudt.

Error

BOOL

Denne udgang angiver, om der har været en fejl i funktionsmodulet.
• TRUE: Der har været en fejl i funktionsmodulet.
• FALSE: Der har ikke været nogen fejl i funktionsmodulet.

ErrorID

DWORD

Denne udgang viser fejlkoden for den pågældende fejl (→ side 68).

Axis

AXIS_REF

Denne udgang viser aksereferencen.
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4.4.2

Funktionsmodulet MC_MoveAbsolute_MDX
MC_MoveAbsolute_MDX
Execute : BOOL
Position : DINT
Velocity : DINT
Acceleration : DINT
Deceleration : DINT
Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Done : BOOL
Active : BOOL
CommandAborted : BOOL
Error : BOOL
ErrorID : DWORD
Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)
20005AXX

Beskrivelse

Funktionsmodulet MC_MoveAbsolute_MDX starter en motorakses bevægelse til en
absolut akseposition.
•

Indgangene Velocity, Acceleration
bevægelsens dynamiske adfærd.

og

Deceleration

bestemmer

•

Motoraksen bliver stående positionsreguleret på målpositionen.

rotations-

Anvendelse

Funktionsmodulet MC_MoveAbsolute_MDX kan kun anvendes på motorakser med
giver.

Forudsætning

For at kunne udføre funktionsmodulet MC_MoveAbsolute_MDX skal motoraksen
befinde
sig
i
PLCopenState
(udgangssignal
for
funktionsmodulet
MC_ConnectAxis_MDX) Standstill eller DiscreteMotion.

Effekt

Følgende parametre for frekvensomformeren MOVIDRIVE® MDX60B/61B påvirker
direkte udførelsen af funktionsmodulet MC_MoveAbsolute_MDX.
•

Med parametrene P916 Rampeform og P933 Ryktid definerer du
positioneringsramper med begrænset ryk. Du skal bruge funktionsmodulet
MC_SetJerk_MDX til at indstille denne parameter.

•

Med parameteren P922 Positionsvindue indstiller du positionsvinduet om
målpositionen, og inden for dette vindue indstiller funktionsmodulet udgangssignalet
Done på TRUE "Målposition nået".

Idrifttagningsguiden hjælper dig med indstillingen af disse parametre.
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Indgange

Udgange

32

Funktionsmodulet MC_MoveAbsolute_MDX har følgende indgange:
Indgang

Type

Betydning

Execute

BOOL

Denne indgang anvendes til start af motorakse-rotationen.
Hvis der på denne indgang forekommer en stigende flanke, starter
funktionsmodulet motorakse-rotationen.

Position

DINT

Denne indgang fastlægger motorakse-rotationens målposition.
Her svarer 4096 inkrementer til en motorakse-rotation på 360°.
(Enhed: inkrementer, maksimalt indstillingsområde: -(231) ... 231)

Velocity

DINT

Denne indgang fastlægger motoromdrejningstallet under fasen med
konstant omdrejningstal.
(Enhed: 1/min, maksimalt indstillingsområde: 0 ... 6000)

Acceleration

DINT

Denne indgang fastlægger rampetiden for accelerationen på et
omdrejningstal, der er øget med 3000 1/min (øgning af den kinetiske
energi i motoren).
(Enhed: ms, maksimalt indstillingsområde: 10 ... 20000)

Deceleration

DINT

Denne indgang fastlægger rampetiden for decelerationen på et
omdrejningstal, der er reduceret med 3000 1/min (reduktion af den
kinetiske energi i motoren).
(Enhed: ms, maksimalt indstillingsområde: 10 ... 20000)

Axis

AXIS_REF

Denne indgang bestemmer, på hvilken motorakse funktionsmodulets
handlinger udføres.

Funktionsmodulet MC_MoveAbsolute_MDX har følgende udgange:
Udgang

Type

Betydning

Done

BOOL

Denne udgang angiver, om motorakse-positioneringen er blevet
udført.
• TRUE: Motoraksen har udført rotationen. Motoraksen har nået
målpositionsvinduet.
• FALSE: Motoraksen har endnu ikke udført den komplette rotation.
Motoraksen har endnu ikke nået målpositionsvinduet.

Active

BOOL

Denne udgang angiver, om motoraksen roterer for at nå målpositionsvinduet.
• TRUE: Motoraksen roterer.
• FALSE: Motoraksen roterer ikke.

Command
Aborted

BOOL

Denne udgang angiver, om et andet funktionsmodul har afbrudt funktionsmodulets job.
• TRUE: Et andet funktionsmodul har afbrudt funktionsmodulets job.
• FALSE: Funktionsmodulets job blev ikke afbrudt.

Error

BOOL

Denne udgang angiver, om der har været en fejl i funktionsmodulet.
• TRUE: Der har været en fejl i funktionsmodulet.
• FALSE: Der har ikke været nogen fejl i funktionsmodulet.

ErrorID

DWORD

Denne udgang viser fejlkoden for den pågældende fejl (→ side 68).

Axis

AXIS_REF

Denne udgang viser aksereferencen.
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4.4.3

Funktionsmodulet MC_MoveAbsoluteModulo_MDX
MC_MoveAbsoluteModulo_MDX
Execute : BOOL
Position : DINT
Velocity : DINT
Acceleration : DINT

Done : BOOL
Active : BOOL
CommandAborted : BOOL
Error : BOOL
ErrorID : DWORD

Deceleration : DINT
Mode : MC_MODULO_MODE_MDX
Numerator : DINT
Dominator : DINT
EncoderResolution : DINT
Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

20022AXX

Beskrivelse

Funktionsmodulet MC_MoveAbsoluteModulo_MDX starter en motorakses bevægelse
til en absolut akseposition. Funktionsmodulet angiver positionen som Modulo-position.
En rotation på motoraksen på 360° svarer til 216.
•

Indgangene Velocity, Acceleration
bevægelsens dynamiske adfærd.

og

Deceleration

bestemmer

rotations-

•

Indgangen Mode fastlægger jobstrategien (kort vej, højre, venstre).

•

Indgangene Numerator, Denominator og EncoderResolution er parametre for det
tilsluttede drev.

•

Motoraksen bliver stående positionsreguleret på målpositionen.

Yderligere oplysninger om positionsstandarden og positionsadministration finder du
i håndbogen IPOS®.
Henvisning:
Til beregning af den mindste fællesnævner for to naturlige tal har du funktionen
CalcLCD (Calculate Least Common Denominator) i biblioteket MPLCUtlilities til
rådighed.
Anvendelse

Funktionsmodulet MC_MoveAbsoluteModulo_MDX kan kun anvendes på motorakser
med giver.

Forudsætning

For at kunne udføre funktionsmodulet MC_MoveAbsoluteModulo_MDX skal
motoraksen befinde sig i PLCopenState (udgangssignal for funktionsmodulet
MC_ConnectAxis_MDX) Standstill eller DiscreteMotion.

Effekt

Følgende parametre for frekvensomformeren MOVIDRIVE® MDX60B/61B påvirker
direkte udførelsen af funktionsmodulet MC_MoveAbsoluteModulo_MDX.
•

Med parametrene P916 Rampeform og P933 Ryktid definerer du positionsramper
med begrænset ryk. Du skal bruge funktionsmodulet MC_SetJerk_MDX til at indstille
denne parameter.

•

Med parameteren P922 Positionsvindue indstiller du positionsvinduet om
målpositionen, og inden for dette vindue indstiller funktionsmodulet udgangssignalet
Done på TRUE "Målposition nået".

Idrifttagningsguiden hjælper dig med indstillingen af disse parametre.
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Indgange
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Funktionsmodulet MC_MoveAbsoluteModulo_MDX har følgende indgange:
Indgang

Type

Betydning

Execute

BOOL

Denne indgang anvendes til start af motorakse-rotationen.
Hvis der på denne indgang forekommer en stigende flanke, starter
funktionsmodulet motorakse-rotationen.

Position

DINT

Denne indgang fastlægger motorakse-rotationens målposition.
Her svarer 216 inkrementer til en motorakse-rotation på 360°.
(Enhed: Modulo-inkrementer - Antallet af hele omdrejninger angives
i High-ordet, målvinklen mellem 0° og 360° i Low-ordet)
(maksimalt indstillingsområde: afhængigt af Modulo Numerator,
Denominator og giveropløsning, se IPOS®-håndbogen)

Velocity

DINT

Denne indgang fastlægger motoromdrejningstallet under fasen med
konstant omdrejningstal.
(Enhed: 1/min, maksimalt indstillingsområde: 0 ... 6000)

Acceleration

DINT

Denne indgang fastlægger rampetiden for accelerationen på et
omdrejningstal, der er øget med 3000 1/min (øgning af den kinetiske
energi i motoren).
(Enhed: ms, maksimalt indstillingsområde: 10 ... 20000)

Deceleration

DINT

Denne indgang fastlægger rampetiden for decelerationen på et
omdrejningstal, der er reduceret med 3000 1/min (reduktion af den
kinetiske energi i motoren).
(Enhed: ms, maksimalt indstillingsområde: 10 ... 20000)

Mode

MC_
MODULO_
MODE_MDX

Denne indgang fastlægger processtrategien.
• SHORT: kort vej
• CW: rotation til højre
• CCW: rotation til venstre

Numerator

DINT

Simulering af gearet med indtastning af tandantal
(Enhed: antal tænder, maksimalt indstillingsområde: 1 ... 231).

Denominator

DINT

Simulering af gearet med indtastning af tandantal
(Enhed: antal tænder, maksimalt indstillingsområde: 1 ... 231).

Encoder
Resolution

DINT

Denne indgang fastlægger det tilsluttede giversystems opløsning.
(Enhed: inkrementer, maksimalt indstillingsområde: 1 ... 20000).

Axis

AXIS_REF

Denne indgang bestemmer, på hvilken motorakse funktionsmodulets
handlinger udføres.

Håndbog – Bibliotek MPLCMotion_MDX

Beskrivelse af funktionsmodulerne
Mappen MDX_SingleAxis

Udgange

4

Funktionsmodulet MC_MoveAbsoluteModulo_MDX har følgende udgange:
Udgang

Type

Betydning

Done

BOOL

Denne udgang angiver, om motorakse-positioneringen er blevet udført.
• TRUE: Motoraksen har udført rotationen. Motoraksen har nået
målpositionsvinduet.
• FALSE: Motoraksen har endnu ikke udført den komplette rotation.
Motoraksen har endnu ikke nået målpositionsvinduet.

Active

BOOL

Denne udgang angiver, om motoraksen roterer for at nå
målpositionsvinduet.
• TRUE: Motoraksen roterer.
• FALSE: Motoraksen roterer ikke.

Command
Aborted

BOOL

Denne udgang angiver, om et andet funktionsmodul har afbrudt
funktionsmodulets job.
• TRUE: Et andet funktionsmodul har afbrudt funktionsmodulets job.
• FALSE: Funktionsmodulets job blev ikke afbrudt.

Error

BOOL

Denne udgang angiver, om der har været en fejl i funktionsmodulet.
• TRUE: Der har været en fejl i funktionsmodulet.
• FALSE: Der har ikke været nogen fejl i funktionsmodulet.

ErrorID

DWORD

Denne udgang viser fejlkoden for den pågældende fejl (→ side 68).
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4.4.4

Funktionsmodulet MC_MoveRelative_MDX
MC_MoveRelative_MDX
Execute : BOOL
Distance : DINT
Velocity : DINT
Acceleration : DINT
Deceleration : DINT
Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Done : BOOL
Active : BOOL
CommandAborted : BOOL
Error : BOOL
ErrorID : DWORD
Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)
20006AXX

Beskrivelse

Funktionsmodulet MC_MoveRelative_MDX starter bevægelsen af en motorakse med
en på forhånd fastlagt afstand.
•

Indgangene Velocity, Acceleration
bevægelsens dynamiske adfærd.

og

Deceleration

bestemmer

•

Motoraksen bliver stående positionsreguleret på målpositionen.

rotations-

Anvendelse

Funktionsmodulet MC_MoveRelative_MDX kan kun anvendes på motorakser med
giver.

Forudsætning

For at kunne udføre funktionsmodulet MC_MoveRelative_MDX skal motoraksen
befinde
sig
i
PLCopenState
(udgangssignal
for
funktionsmodulet
MC_ConnectAxis_MDX) Standstill eller DiscreteMotion.

Effekt

Følgende parametre for frekvensomformeren MOVIDRIVE® MDX60B/61B påvirker
direkte udførelsen af funktionsmodulet MC_MoveRelative_MDX.
•

Med parametrene P916 Rampeform og P933 Ryktid definerer du positionsramper
med begrænset ryk. Du skal bruge funktionsmodulet MC_SetJerk_MDX til at indstille
denne parameter.

•

Med parameteren P922 Positionsvindue indstiller du positionsvinduet om
målpositionen, og inden for dette vindue indstiller funktionsmodulet udgangssignalet
Done på TRUE "Målposition nået".

Idrifttagningsguiden hjælper dig med indstillingen af disse parametre.
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Indgange

Udgange

4

Funktionsmodulet MC_MoveRelative_MDX har følgende indgange:
Indgang

Type

Betydning

Execute

BOOL

Denne indgang anvendes til start af motorakse-rotationen.
Hvis der på denne indgang forekommer en stigende flanke, starter
funktionsmodulet motorakse-rotationen.

Distance

DINT

Denne indgang fastlægger motorakse-rotationens målposition som
relativ position i forhold til den aktuelle motoraksepositon ved start af
funktionsmodulet.
Her svarer 4096 inkrementer til en motorakse-rotation på 360°.
(Enhed: inkrementer, maksimalt indstillingsområde: -(231) ... 231)

Velocity

DINT

Denne indgang fastlægger motoromdrejningstallet under fasen med
konstant hastighed.
(Enhed: 1/min, maksimalt indstillingsområde: 0 ... 6000).

Acceleration

DINT

Denne indgang fastlægger rampetiden for accelerationen på et
omdrejningstal, der er øget med 3000 1/min (øgning af den kinetiske
energi i motoren).
(Enhed: ms, maksimalt indstillingsområde: 10 ... 20000).

Deceleration

DINT

Denne indgang fastlægger rampetiden for decelerationen på et
omdrejningstal, der er reduceret med 3000 1/min (reduktion af den
kinetiske energi i motoren).
(Enhed: ms, maksimalt indstillingsområde: 10 ... 20000).

Axis

AXIS_REF

Denne indgang bestemmer, på hvilken motorakse funktionsmodulets
handlinger udføres.

Funktionsmodulet MC_MoveRelative_MDX har følgende udgange:
Udgang

Type

Betydning

Done

BOOL

Denne udgang angiver, om motorakse-positioneringen er blevet
udført.
• TRUE: Motoraksen har udført rotationen. Motoraksen har nået
målpositionsvinduet.
• FALSE: Motoraksen har endnu ikke udført den komplette rotation.
Motoraksen har endnu ikke nået målpositionsvinduet.

Active

BOOL

Denne udgang angiver, om motoraksen roterer for at nå
målpositionsvinduet.
• TRUE: Motoraksen roterer.
• FALSE: Motoraksen roterer ikke.

Command
Aborted

BOOL

Denne udgang angiver, om et andet funktionsmodul har stoppet
funktionsmodulets job.
• TRUE: Et andet funktionsmodul har stoppet funktionsmodulets job.
• FALSE: Funktionsmodulets job blev ikke stoppet.

Error

BOOL

Denne udgang angiver, om der har været en fejl i funktionsmodulet.
• TRUE: Der har været en fejl i funktionsmodulet.
• FALSE: Der har ikke været nogen fejl i funktionsmodulet.

ErrorID

DWORD

Denne udgang viser fejlkoden for den pågældende fejl (→ side 68).

Axis

AXIS_REF

Denne udgang viser aksereferencen.
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4.4.5

Funktionsmodulet MC_Home_MDX
MC_Home_MDX
Execute : BOOL
RefOffset : DINT

Done : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Active : BOOL
CommandAborted : BOOL
Error : BOOL
ErrorID : DWORD
Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)
20007AXX

Beskrivelse

Funktionsmodulet MC_Home_MDX starter referencekørslen for en motorakse.
Efter referencekørslen indstiller funktionsmodulet motoraksens position på den værdi,
som er blevet fastlagt af indgangen RefOffset.
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Anvendelse

Funktionsmodulet MC_Home_MDX kan kun anvendes på motorakser med giver.

Forudsætning

For at kunne udføre funktionsmodulet MC_Home_MDX skal motoraksen befinde sig i
PLCopenState (udgangssignal for funktionsmodulet MC_ConnectAxis_MDX) Standstill.

Effekt

I styringskonfigurationen indstiller du ved frekvensomformerens modulparametre,
med hvilken giver referencekørslen udføres. Parametrene P900 til P904 for
frekvensomformeren
MOVIDRIVE® MDX60B/61B
fastlægger,
hvordan
referencekørslen udføres. Du kan ændre disse parametre ved hjælp af
funktionsmodulet MC_SetHomeParameters_MDX.

Indgange

Funktionsmodulet MC_Home_MDX har følgende indgange:
Indgang

Type

Betydning

Execute

BOOL

Denne indgang anvendes til start af referencekørslen.
Hvis der på denne indgang forekommer en stigende flanke, starter
funktionsmodulet referencekørslen.

RefOffset

DINT

Denne indgang fastlægger motoraksens faktiske position, som
indstilles efter referencekørslen.

Axis

AXIS_REF

Denne indgang bestemmer, på hvilken motorakse funktionsmodulets
handlinger udføres.
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Funktionsmodulet MC_Home_MDX har følgende udgange:
Udgang

Type

Betydning

Done

BOOL

Denne udgang angiver, om motoraksens referencekørsel er afsluttet.
• TRUE: Motoraksens referencekørsel er afsluttet. Motoraksen står
på den position, som er fastlagt af indgangen RefOffset.
• FALSE: Motoraksens referencekørsel er ikke afsluttet.

Active

BOOL

Denne udgang angiver, om motoraksen udfører en referencekørsel.
• TRUE: Motoraksen udfører en referencekørsel.
• FALSE: Motoraksen udfører ikke en referencekørsel.

Command
Aborted

BOOL

Denne udgang angiver, om et andet funktionsmodul har afbrudt
referencekørslen.
• TRUE: Et andet funktionsmodul har afbrudt referencekørslen.
• FALSE: Referencekørslen blev ikke afbrudt.

Error

BOOL

Denne udgang angiver, om der har været en fejl i funktionsmodulet.
• TRUE: Der har været en fejl i funktionsmodulet.
• FALSE: Der har ikke været nogen fejl i funktionsmodulet.

ErrorID

DWORD

Denne udgang viser fejlkoden for den pågældende fejl (→ side 68).

Axis

AXIS_REF

Denne udgang viser aksereferencen.
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4.4.6

Funktionsmodulet MC_AxisStop_MDX
MC_AxisStop_MDX
Execute : BOOL

Done : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Active : BOOL
Error : BOOL
ErrorID : DWORD
Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)
20008AXX

Beskrivelse

Funktionsmodulet
MC_AxisStop_MDX
afbryder
motoraksens
aktuelle
rotationsbevægelse. Samtidig bremses motoraksen med den deceleration, som blev
fastlagt ved starten af rotationsbevægelsen (indgang Deceleration og
Referencekørselsparametre).
Brug funktionsmodulet
motoraksens rotation.

MC_AxisStop_MDX

til

procesgængse

afbrydelser

af

Henvisning:
Så længe indgangen Execute er indstillet på TRUE, bliver PLCopenState for
motoraksen i tilstanden Stopping. Dermed er et bevægelsesjob for en efterfølgende
bevægelse ikke muligt.
For at kunne forlade PLCopenState Stopping skal funktionsmodulets indgang Execute
mindst i et kald af funktionsmodulet stilles tilbage på FALSE.
Anvendelse

Funktionsmodulet MC_AxisStop_MDX kan kun anvendes på motorakser med giver. Det
kan ikke anvendes under udførelse af interpolerede bevægelser ved hjælp af
funktionsmodulet MC_Interpolation_MDX.

Afbrydelse

Bremsebevægelsen, som er udløst af funktionsmodulet MC_AxisStop_MDX, afbrydes
kun af følgende:
•

funktionsmodulet MC_Stop_MDX (indgangssignalet Execute skal allerede være
stillet tilbage på FALSE!)

•

eller tilstanden "Regulatorspærre"

•

eller tilstanden "Ingen frikobling"

•

eller tilstanden "Sikkert stop"

Når en af disse tilstande forekommer, fortsættes motoraksens bremsebevægelse med
den størst mulige bremsevirkning.
Indgange
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Funktionsmodulet MC_AxisStop_MDX har følgende indgange:
Indgang

Type

Betydning

Execute

BOOL

Denne indgang anvendes til start af motoraksens bremsning.
Hvis der på denne indgang forekommer en stigende flanke, starter
funktionsmodulet motoraksens bremsning.

Axis

AXIS_REF

Denne indgang bestemmer, på hvilken motorakse funktionsmodulets
handlinger udføres.
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Udgange

4

Funktionsmodulet MC_AxisStop_MDX har følgende udgange:
Udgang

Type

Betydning

Done

BOOL

Denne udgang angiver, om motoraksens bremsning er afsluttet.
• TRUE: Motoraksens bremsning er afsluttet. Motoraksen er standset
(positionsregulering).
• FALSE: Motoraksens bremsning er ikke afsluttet.

Active

BOOL

Denne udgang angiver, om motoraksen roterer.
• TRUE: Motoraksen roterer.
• FALSE: Motoraksen roterer ikke.

Error

BOOL

Denne udgang angiver, om der har været en fejl i funktionsmodulet.
• TRUE: Der har været en fejl i funktionsmodulet.
• FALSE: Der har ikke været nogen fejl i funktionsmodulet.

ErrorID

DWORD

Denne udgang viser fejlkoden for den pågældende fejl (→ side 68).

Axis

AXIS_REF

Denne udgang viser aksereferencen.
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4.4.7

Funktionsmodulet MC_Stop_MDX
MC_Stop_MDX
Execute : BOOL

Done : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Active : BOOL
Error : BOOL
ErrorID : DWORD
Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)
20009AXX

Beskrivelse

Funktionsmodulet MC_Stop_MDX nedbremser motoraksens aktuelle rotationsbevægelse med den rampe, der er indstillet i frekvensomformeren.
Brug funktionsmodulet MC_Stop_MDX til at nedbremse motoraksen med den størst
mulige deceleration.
Henvisning:
Så længe indgangen Execute er indstillet på TRUE, bliver PLCopenState for
motoraksen i tilstanden Stopping. Dermed er et bevægelsesjob for en efterfølgende
bevægelse ikke muligt.
For at kunne forlade PLCopenState Stopping skal funktionsmodulets indgang Execute
mindst i et kald af funktionsmodulet stilles tilbage på FALSE.

Anvendelse

Funktionsmodulet MC_Stop_MDX kan kun anvendes på motorakser med giver. Det kan
ikke anvendes under udførelse af interpolerede bevægelser ved hjælp af
funktionsmodulet MC_Interpolation_MDX.

Afbrydelse

Jobbet for funktionsmodulet MC_Stop_MDX afbrydes ikke af et job fra andre
funktionsmoduler.

Effekt

Bremsebevægelsen udføres med den stoprampe, der er indstillet i frekvensomformerens
parameter P136.
Idrifttagningsguiden hjælper dig med indstillingen af denne parameter.

Indgange

42

Funktionsmodulet MC_Stop_MDX har følgende indgange:
Indgang

Type

Betydning

Execute

BOOL

Denne indgang anvendes til start af motoraksens bremsning.
Hvis der på denne indgang forekommer en stigende flanke, starter
funktionsmodulet motoraksens bremsning.

Axis

AXIS_REF

Denne indgang bestemmer, på hvilken motorakse funktionsmodulets
handlinger udføres.
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Udgange
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Funktionsmodulet MC_Stop_MDX har følgende udgange:
Udgang

Type

Betydning

Done

BOOL

Denne udgang angiver, om motoraksens bremsning er afsluttet.
• TRUE: Motoraksens bremsning er afsluttet. Motoraksen er standset
(positionsregulering).
• FALSE: Motoraksens bremsning er ikke afsluttet.

Active

BOOL

Denne udgang angiver, om motoraksen roterer.
• TRUE: Motoraksen roterer.
• FALSE: Motoraksen roterer ikke.

Error

BOOL

Denne udgang angiver, om der har været en fejl i funktionsmodulet.
• TRUE: Der har været en fejl i funktionsmodulet.
• FALSE: Der har ikke været nogen fejl i funktionsmodulet.

ErrorID

DWORD

Denne udgang viser fejlkoden for den pågældende fejl (→ side 68).

Axis

AXIS_REF

Denne udgang viser aksereferencen.
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4.5

Mappen MDX_SingleAxisSensorless
I mappen MDX_SingleAxisSensorless er de funktionsmoduler samlet, som
muliggør bevægelsesjob for en motorakse uden giver.

4.5.1

Funktionsmodulet MC_MoveVelocitySensorless_MDX
MC_MoveVelocitySensorless_MDX
Execute : BOOL
Velocity : DINT
Acceleration : DINT
Deceleration : DINT

InVelocity : BOOL
Active : BOOL
CommandAborted : BOOL
Error : BOOL
ErrorID : DWORD
Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

20011AXX

Beskrivelse

Anvendelse

Funktionsmodulet MC_MoveVelocitySensorless_MDX
rotationsbevægelse af en motorakse uden giver.
og

starter

Deceleration

en

•

Indgangene Velocity, Acceleration
bevægelsens dynamiske adfærd.

•

Frekvensomformeren regulerer den via indgangssignalet Velocity fastsatte
hastighed
på
motoraksen,
indtil
jobbet
for
funktionsmodulet
MC_MoveVelocitySensorless_MDX afbrydes eller standses (→ afsnittet
"Funktionsmodulernes generelle adfærd", side 15).

Funktionsmodulet MC_MoveVelocitySensorless_MDX
motorakser uden giver.

bestemmer

kontinuerlig

kan

kun

rotations-

anvendes

på

Henvisning:
Motorakser uden giver kan i status med omdrejningstalsregulering kun anvendes med
hastigheder over det minimale omdrejningstal (drevparameter P301, dog ikke
under 15 1/min).
I
modsætning
til
anvendelse
af
funktionsmodulet
MC_MoveVelocity_MDX udfører funktionsmodulet MC_MoveVelocitySensorless ved
fastsættelse af et omdrejningstal på f.eks. 0 en rotation af motoraksen med det minimale
omdrejningstal.
Forudsætning

For at kunne udføre funktionsmodulet MC_MoveVelocitySensorless_MDX skal
motoraksen befinde sig i PLCopenState (udgangssignal for funktionsmodulet
MC_ConnectAxis_MDX) Standstill, ContinuousMotion eller Stopping.

Afbrydelse

Omdrejningstalstyringen,
som
MC_MoveVelocitySensorless_MDX,
MC_StopSensorless_MDX.

er

udløst
afbrydes

af
af

funktionsmodulet
funktionsmodulet

Henvisning:
En stigende flanke på indgangen for funktionsmodulet MC_Stop_MDX eller
MC_AxisStop_MDX medfører ikke afbrydelse af et job fra funktionsmodulet
MC_MoveVelocitySensorless_MDX.
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Indgange

Udgange

4

Funktionsmodulet MC_MoveVelocitySensorless_MDX har følgende indgange:
Indgang

Type

Betydning

Execute

BOOL

Denne indgang starter funktionsmodulets job.
Hvis der på denne indgang forekommer en stigende flanke, starter
funktionsmodulet omdrejningstalsreguleringen.

Velocity

DINT

Denne indgang fastlægger det nominelle målomdrejningstal
for motorakserotationen.
(Enhed: 1/min, maksimalt indstillingsområde: -6000 ... 6000)

Acceleration

DINT

Denne indgang fastlægger rampetiden for accelerationen på et
omdrejningstal, der er øget med 3000 1/min (øgning af den kinetiske
energi i motoren).
(Enhed: ms, maksimalt indstillingsområde: 0 ... 2000000)

Deceleration

DINT

Denne indgang fastlægger rampetiden for decelerationen på et
omdrejningstal, der er reduceret med 3000 1/min (reduktion af den
kinetiske energi i motoren).
(Enhed: ms, maksimalt indstillingsområde: 0 ... 2000000)

Axis

AXIS_REF

Denne indgang bestemmer, på hvilken motorakse funktionsmodulets
handlinger udføres.

Funktionsmodulet MC_MoveVelocitySensorless_MDX har følgende udgange:
Udgang

Type

Betydning

InVelocity

BOOL

Denne udgang angiver, om motoraksen roterer med det nominelle
målomdrejningstal.
• TRUE: Motoraksen roterer med det omdrejningstal, som er blevet
fastlagt med indgangen Velocity.
• FALSE: Motoraksen accelereres for at nå det nominelle
målomdrejningstal.

Active

BOOL

Denne udgang angiver, om motoraksen accelereres for at nå det
nominelle omdrejningstal.
• TRUE: Motoraksen accelereres eller bremses.
• FALSE: Motoraksen accelereres eller bremses ikke.

Command
Aborted

BOOL

Denne udgang angiver, om funktionsmodulets job blev afbrudt.
• TRUE: Funktionsmodulets job blev afbrudt.
• FALSE: Funktionsmodulets job blev ikke afbrudt.

Error

BOOL

Denne udgang angiver, om der har været en fejl i funktionsmodulet.
• TRUE: Der har været en fejl i funktionsmodulet.
• FALSE: Der har ikke været nogen fejl i funktionsmodulet.

ErrorID

DWORD

Denne udgang viser fejlkoden for den pågældende fejl (→ side 68).

Axis

AXIS_REF

Denne udgang viser aksereferencen.
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4.5.2

Funktionsmodulet MC_StopSensorless_MDX
MC_StopSensorless_MDX
Execute : BOOL
Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Done : BOOL
Active : BOOL
Error : BOOL
ErrorID : DWORD
Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)
20012AXX

Beskrivelse

Funktionsmodulet MC_StopSensorless_MDX nedbremser motoraksens aktuelle
rotationsbevægelse med den rampe, der er indstillet i frekvensomformeren.
Henvisning:
Så længe indgangen Execute er indstillet på TRUE, bliver PLCopenState for
motoraksen i tilstanden Stopping. Dermed er et bevægelsesjob for en efterfølgende
bevægelse ikke muligt.
For at kunne forlade PLCopenState Stopping skal funktionsmodulets indgang Execute
mindst i et kald af funktionsmodulet stilles tilbage på FALSE.

Anvendelse

Funktionsmodulet MC_StopSensorless_MDX kan kun anvendes på motorakser uden
giver.
Henvisning:
Motorakser uden giver kan i status med omdrejningstalsregulering kun anvendes med
hastigheder over det minimale omdrejningstal (drevparameter P301, dog ikke
under 15 1/min). I modsætning til anvendelsen af funktionsmodulet MC_AxisStop_MDX
aktiverer funktionsmodulet MC_StopSensorless_MDX motorbremsen, kort før
motoraksen er standset, således at motoraksen nedbremses til stilstand. Derudover
skifter frekvensomformeren til tilstanden "Ingen frikobling".

Afbrydelse

Bremsebevægelsen, som er udløst af funktionsmodulet MC_StopSensorless_MDX,
afbrydes af følgende:
•

tilstanden "Regulatorspærre"

•

tilstanden "Ingen frikobling"

•

tilstanden "Sikkert stop"

Når en af disse tilstande forekommer, fortsættes motoraksens bremsebevægelse med
den størst mulige bremsevirkning.
Effekt

Bremsebevægelsen udføres med den stoprampe, der er indstillet i frekvensomformerens parameter P136.
Idrifttagningsguiden hjælper dig med indstillingen af disse parametre.
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Henvisning:
Hvis der på indgangen Execute ved en entitet af funktionsmodulet
MC_MoveVelocitySensorless_MDX forekommer en stigende flanke, afbrydes jobbet for
funktionsmodulet
MC_StopSensorless_MDX,
når
indgangen
Execute
for
funktionsmodulet MC_StopSensorless_MDX ikke længere er indstillet på TRUE.
Denne afvigelse fra adfærden for funktionsmodulerne MC_Stop_MDX
MC_AxisStop_MDX for motorakser med giver skyldes følgende:

og

Ved motorakser uden giver skal du bruge funktionsmodulet MC_StopSensorless_MDX
for at nedbremse til stilstand. Ved motorakser med giver kan du derudover også bruge
funktionsmodulet MC_MoveVelocity_MDX.
Ved motorakser uden giver skal der dog ligesom ved motorakser med giver under en
reguleret ændring af omdrejningstallet til omdrejningstallet 0 flyvende kunne skiftes til et
andet omdrejningstal.
Indgange

Udgange

Funktionsmodulet MC_StopSensorless_MDX har følgende indgange:
Indgang

Type

Betydning

Execute

BOOL

Denne indgang anvendes til start af motoraksens bremsning.
Hvis der på denne indgang forekommer en stigende flanke, starter
funktionsmodulet motoraksens bremsning.

Axis

AXIS_REF

Denne indgang bestemmer, på hvilken motorakse funktionsmodulets
handlinger udføres.

Funktionsmodulet MC_StopSensorless_MDX har følgende udgange:
Udgang

Type

Betydning

Done

BOOL

Denne udgang angiver, om motoraksens bremsning er afsluttet.
• TRUE: Motoraksens bremsning er afsluttet. Motoraksen er
standset (motoraksens tilstand: "Ingen frikobling").
• FALSE: Motoraksens bremsning er ikke afsluttet.

Active

BOOL

Denne udgang angiver, om motoraksen roterer.
• TRUE: Motoraksen roterer.
• FALSE: Motoraksen roterer ikke.

Error

BOOL

Denne udgang angiver, om der har været en fejl i funktionsmodulet.
• TRUE: Der har været en fejl i funktionsmodulet.
• FALSE: Der har ikke været nogen fejl i funktionsmodulet.

ErrorID

DWORD

Denne udgang viser fejlkoden for den pågældende fejl (→ side 68).

Axis

AXIS_REF

Denne udgang viser aksereferencen.
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4.6

Mappen MDX_InverterParameters
I mappen MDX_InverterParameters er de funktionsmoduler samlet, som er
nødvendige til skrivning og læsning af frekvensomformeren MOVIDRIVE®’s parametre.

4.6.1

Funktionsmodulet MC_ReadParameter_MDX
MC_ReadParameter_MDX
Execute : BOOL
Index : UINT
Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Done : BOOL
Busy : BOOL
Error : BOOL
ErrorID : DWORD
Data : DINT
Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)
20016AXX
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Beskrivelse

Funktionsmodulet
MC_ReadParameter_MDX
anvendes
til
indlæsning
parametrene (indekser) fra frekvensomformeren til styringen MOVI-PLC®.

Anvendelse

Funktionsmodulet MC_ReadParameter_MDX kan anvendes på alle motorakser.

Indgange

Funktionsmodulet MC_ReadParameter_MDX har følgende indgange:

af

Indgang

Type

Betydning

Execute

BOOL

Denne indgang anvendes til start af læsning af parameteren.
Hvis der på denne indgang forekommer en stigende flanke, starter
funktionsmodulet overførslen af parameteren fra frekvensomformeren
til styringen MOVI-PLC®.

Indeks

UINT

Denne indgang fastlægger, hvilken parameter der overføres fra
frekvensomformeren til styringen MOVI-PLC®. Shell’en for softwaren
MOVITOOLS®-MotionStudio viser parameterens indeksnummer,
når du flytter markøren hen til det pågældende parameterfelt og
trykker på tasterne CTRL + F1.

Axis

AXIS_REF

Denne indgang bestemmer, på hvilken motorakse funktionsmodulets
handlinger udføres.
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Udgange

4

Funktionsmodulet MC_ReadParameter_MDX har følgende udgange:
Udgang

Type

Betydning

Done

BOOL

Denne udgang angiver, om det lykkedes at overføre parameteren.
• TRUE: Parameterens værdi på udgangen Data er gyldig.
• FALSE: Parameteren blev ikke overført.

Busy

BOOL

Denne udgang angiver, om parameteren overføres i øjeblikket.
• TRUE: Parameteren overføres i øjeblikket.
• FALSE: Parameteren overføres ikke i øjeblikket.

Error

BOOL

Denne udgang angiver, om der har været en fejl i funktionsmodulet.
• TRUE: Under overførslen af parameteren har der været en fejl.
• FALSE: Der har ikke været nogen fejl.

ErrorID

DWORD

Denne udgang viser fejlkoden for den pågældende fejl (→ side 68).

Data

DINT

Denne udgang indeholder parameterens overførte værdi.

Axis

AXIS_REF

Denne udgang viser aksereferencen.
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4.6.2

Funktionsmodulet MC_WriteParameter_MDX
MC_WriteParameter_MDX
Execute : BOOL

Done : BOOL

Index : UINT
Data : DINT
NonVolatile : BOOL
Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Busy : BOOL
Error : BOOL
ErrorID : DWORD
Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)
20017AXX

Beskrivelse

Funktionsmodulet
MC_WriteParameter_MDX
anvendes
til
overførsel
parametrene (indekser) fra styringen MOVI-PLC® til frekvensomformeren.

Anvendelse

Funktionsmodulet MC_WriteParameter_MDX kan anvendes på alle motorakser.

af

OBS!
Ændring af parametre, som kræver bestemte indstillinger, for at styringen MOVI-PLC®
kan aktivere frekvensomformerne fejlfrit, kan medføre uforudsigelige driftstilstande.
Anvend derfor kun dette funktionsmodul efter aftale med SEW-EURODRIVE eller i
forbindelse med en fyldestgørende test af den ønskede funktion med passende
beskyttelse af personer og maskine.
Indgange

50

Funktionsmodulet MC_WriteParameter_MDX har følgende indgange:
Indgang

Type

Betydning

Execute

BOOL

Denne indgang anvendes til start af overførsel af parameteren.
Hvis der på denne indgang forekommer en stigende flanke, starter
funktionsmodulet overførslen af parameteren fra styringen
MOVI-PLC® til frekvensomformeren.

Indeks

UINT

Denne indgang fastlægger, hvilken parameter der overføres fra
styringen MOVI-PLC® til frekvensomformeren. Shell’en for softwaren
MOVITOOLS®-MotionStudio viser parameterens indeksnummer,
når du flytter markøren hen til det pågældende parameterfelt og
trykker på tasterne CTRL + F1.

Data

DINT

Denne indgang indeholder parameterens overførte værdi.

NonVolatile

BOOL

Denne indgang fastlægger, om parameteren skal overføres til den
flygtige hukommelse.
• TRUE: Parameteren overføres ikke til den flygtige hukommelse
i frekvensomformeren. Parameterens værdi bibeholdes, efter
at frekvensomformeren er blevet slukket og tændt igen.
• FALSE: Parameteren overføres til den flygtige hukommelse i
frekvensomformeren. Parameteren nulstilles til den oprindelige
værdi, når frekvensomformeren slukkes og tændes igen.

Axis

AXIS_REF

Denne indgang bestemmer, på hvilken motorakse funktionsmodulets
handlinger udføres.
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4

Funktionsmodulet MC_WriteParameter_MDX har følgende udgange:
Udgang

Type

Betydning

Done

BOOL

Denne udgang angiver, om det lykkedes at overføre parameteren.
• TRUE: Det lykkedes at overføre parameteren fra styringen
MOVI-PLC® til frekvensomformeren.
• FALSE: Parameteren blev ikke overført.

Busy

BOOL

Denne udgang angiver, om parameteren overføres i øjeblikket.
• TRUE: Parameteren overføres i øjeblikket.
• FALSE: Parameteren overføres ikke i øjeblikket.

Error

BOOL

Denne udgang angiver, om der har været en fejl i funktionsmodulet.
• TRUE: Under overførslen af parameteren har der været en fejl.
• FALSE: Der har ikke været nogen fejl.

ErrorID

DWORD

Denne udgang viser fejlkoden for den pågældende fejl (→ side 68).

Axis

AXIS_REF

Denne udgang viser aksereferencen.
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4.6.3

Funktionsmodulet MC_SetDynamics_MDX
MC_SetDynamics_MDX
Execute : BOOL
Velocity : DINT
Acceleration : DINT
Deceleration : DINT

Done : BOOL
Busy : BOOL
Error : BOOL
ErrorID : DWORD
Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

20023AXX

Beskrivelse
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Funktionsmodulet MC_SetDynamics_MDX anvendes til ændring af dynamikparametrene under et job for funktionsmodulerne MC_MoveAbsolute_MDX eller
MC_MoveRelative_MDX.
•

Jobbet for funktionsmodulet MC_SetDynamics_MDX må kun startes, når drevet
udfører et job for funktionsmodulerne MC_MoveAbsolute_MDX eller
MC_MoveRelative_MDX.

•

Indgangene Velocity, Acceleration
bevægelsens dynamiske adfærd.

og

Deceleration

bestemmer

rotations-

Anvendelse

Funktionsmodulet MC_SetDynamics_MDX kan anvendes på alle motorakser.

Indgange

Funktionsmodulet MC_SetDynamics_MDX har følgende indgange:
Indgang

Type

Betydning

Execute

BOOL

Denne indgang starter funktionsmodulets job.
Hvis der forekommer en stigende flanke på denne indgang, ændrer
funktionsmodulet dynamikparametrene for motor-rotationsbevægelsen
i overensstemmelse med indgangene Velocity, Acceleration
og Deceleration.

Velocity

DINT

Denne indgang fastlægger det nye nominelle målomdrejningstal for
motor-rotationsbevægelsen.
(Enhed: 1/min, maksimalt indstillingsområde -6000 ... 6000)

Acceleration

DINT

Denne indgang fastlægger den nye rampetid for accelerationen på et
omdrejningstal, der er øget med 3000 1/min (øgning af den kinetiske
energi i motoren).
(Enhed: ms, maksimalt indstillingsområde: 0 ... 2000000)

Deceleration

DINT

Denne indgang fastlægger den nye rampetid for decelerationen på et
omdrejningstal, der er reduceret med 3000 1/min (reduktion af den
kinetiske energi i motoren).
(Enhed: ms, maksimalt indstillingsområde: 0 ... 2000000)

Axis

AXIS_REF

Denne indgang bestemmer, på hvilken motorakse funktionsmodulets
handlinger udføres.
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Udgange

4

Funktionsmodulet MC_SetDynamics_MDX har følgende udgange:
Udgang

Type

Betydning

Done

BOOL

Denne udgang angiver, om motoraksen roterer med de nye
dynamikparametre Velocity, Acceleration og Deceleration.
• TRUE: Motoraksen roterer med de nye dynamikparametre.
• FALSE: Motoraksen roterer med de hidtidige dynamikparametre.

Active

BOOL

Denne udgang angiver, om de nye dynamikparametre overføres til
frekvensomformeren.
• TRUE: Der overføres nye dynamikparametre til frekvensomformeren.
• FALSE: Der overføres ikke nye dynamikparametre til
frekvensomformeren.

Error

BOOL

Denne udgang angiver, om der har været en fejl i funktionsmodulet.
• TRUE: Der har været en fejl i funktionsmodulet.
• FALSE: Der har ikke været nogen fejl i funktionsmodulet.

ErrorID

DWORD

Denne udgang viser fejlkoden for den pågældende fejl (→ side 68).

Axis

AXIS_REF

Denne udgang viser aksereferencen.
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4.6.4

Funktionsmodulet MC_SetLimiter_MDX
MC_SetLimiter_MDX
Execute : BOOL
Select : MC_LIMITER_MDX
MaxLimit : DINT
MinLimit : DINT

Done : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Busy : BOOL
Error : BOOL
ErrorID : DWORD
Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)
20024AXX

Beskrivelse
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Funktionsmodulet MC_SetLimiter_MDX anvendes til overførsel af en af følgende
parametre fra styringen MOVI-PLC® til frekvensomformeren (P301 til P303
Parametersæt 1):
•

Minimum-omdrejningstal

•

Maksimum-omdrejningstal

•

Strømbegrænsning

•

Drejningsmomentgrænse

Anvendelse

Funktionsmodulet MC_SetLimiter_MDX kan anvendes på alle motorakser.

Indgange

Funktionsmodulet MC_SetLimiter_MDX har følgende indgange:
Indgang

Type

Betydning

Execute

BOOL

Denne indgang starter funktionsmodulets job.
Hvis der på denne indgang forekommer en stigende flanke, overfører
funktionsmodulet den parameter, som er fastlagt af indgangen Select.

Select

DINT

Denne indgang fastlægger de parametre, som funktionsmodulet
overfører fra styringen MOVI-PLC® til frekvensomformeren.
• P301_P302_SPEED_LIMIT: Funktionsmodulet overfører parametrene
Minimum-omdrejningstal og Maksimum-omdrejningstal.
(Enhed: 1/min, maksimalt indstillingsområde 0 ... 6100)
• P303_CURRENT_LIMIT: Funktionsmodulet overfører parameteren
Strømbegrænsning.
(Enhed: % IN, maksimalt indstillingsområde 0 ... 150 % (BGO 200%))
• P304_TORQUE_LIMIT: Funktionsmodulet overfører parameteren
Drejningsmomentgrænse.
(Enhed: % IN, maksimalt indstillingsområde 0 ... 150 (BGO 200%))
• P920_SW_LIMIT_SWITCH_CW: Funktionsmodulet overfører
parameteren Software-endestop HØJRE.
(Enhed: Inkrementer, maksimalt indstillingsområde -(231-1) ... (231-1))
• P921_SW_LIMIT_SWITCH_CCW: Funktionsmodulet overfører
parameteren Software-endestop VENSTRE.
(Enhed: Inkrementer, maksimalt indstillingsområde -(231-1) ... (231-1))

MaxLimit

DINT

Denne indgang fastlægger parameterens overførte værdi.
Hvis indgangen Select er indstillet på P301_302_SPEED_LIMIT,
fastlægger denne indgang værdien for parameteren P302.
(Enhed og maksimalt indstillingsområde → se indgangen Select)

MinLimit

DINT

Denne indgang anvendes kun, hvis indgangen Select er indstillet på
P301_302_SPEED_LIMIT. I dette tilfælde fastlægger den værdien for
parameteren P301.
(Enhed: 1/min, maksimalt indstillingsområde 0 ... 6100)

Axis

AXIS_REF

Denne indgang bestemmer, på hvilken motorakse funktionsmodulets
handlinger udføres.
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Udgange

4

Funktionsmodulet MC_SetLimiter_MDX har følgende udgange:
Udgang

Type

Betydning

Done

BOOL

Denne udgang angiver, om det lykkedes at overføre parameteren.
• TRUE: Det lykkedes at overføre parameteren fra styringen
MOVI-PLC® til frekvensomformeren.
• FALSE: Parameteren blev ikke overført.

Busy

BOOL

Denne udgang angiver, om parameteren overføres i øjeblikket.
• TRUE: Parameteren overføres i øjeblikket.
• FALSE: Parameteren overføres ikke i øjeblikket.

Error

BOOL

Denne udgang angiver, om der har været en fejl i funktionsmodulet.
• TRUE: Under overførslen af parameteren har der været en fejl.
• FALSE: Der har ikke været nogen fejl.

ErrorID

DWORD

Denne udgang viser fejlkoden for den pågældende fejl (→ side 68).

Axis

AXIS_REF

Denne udgang viser aksereferencen.
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4.6.5

Funktionsmodulet MC_SetJerk_MDX
MC_SetJerk_MDX
Execute : BOOL

Done : BOOL

JerkTime : DINT
Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Busy : BOOL
Error : BOOL
ErrorID : DWORD
Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)
20019AXX

Beskrivelse

Funktionsmodulet MC_SetJerk_MDX anvendes til aktivering af rykbegrænsningen for
positionerings-funktionsmodulerne. Funktionsmodulet MC_SetJerk_MDX overfører
ryktiden til frekvensomformeren.
Under udførelsen af et kørselsjob kan du ikke ændre frekvensomformerens ryktid.
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Anvendelse

Funktionsmodulet MC_SetJerk_MDX kan kun anvendes på motorakser med giver.

Forudsætninger

For at kunne udføre funktionsmodulet MC_SetJerk_MDX skal motoraksen befinde sig
i PLCopenState (udgangssignal for funktionsmodulet MC_ConnectAxis_MDX) Standstill.

Indgange

Funktionsmodulet MC_SetJerk_MDX har følgende indgange:
Indgang

Type

Betydning

Execute

BOOL

Denne indgang anvendes til start af overførsel af ryktiden.
Hvis der på denne indgang forekommer en stigende flanke, starter
funktionsmodulet overførslen af ryktiden fra styringen MOVI-PLC®
til frekvensomformeren.

JerkTime

DINT

Denne indgang fastlægger ryktiden.
(Enhed: ms, maksimalt indstillingsområde: 0, 5 ... 2000)
Henvisning:
Positioneringsprocessen forlænges i forhold til en
positioneringsproces med lineær rampe med ca. ryktiden.

Axis

AXIS_REF

Denne indgang bestemmer, på hvilken motorakse funktionsmodulets
handlinger udføres.
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Udgange

4

Funktionsmodulet MC_SetJerk_MDX har følgende udgange:
Udgang

Type

Betydning

Done

BOOL

Denne udgang angiver, om det lykkedes at overføre ryktiden.
• TRUE: Det lykkedes at overføre ryktiden fra styringen
MOVI-PLC® til frekvensomformeren.
• FALSE: Ryktiden blev ikke overført.

Busy

BOOL

Denne udgang angiver, om ryktiden overføres.
• TRUE: Ryktiden overføres i øjeblikket.
• FALSE: Ryktiden overføres ikke i øjeblikket.

Error

BOOL

Denne udgang angiver, om der har været en fejl i funktionsmodulet.
• TRUE: Under overførslen af ryktiden har der været en fejl.
• FALSE: Der har ikke været nogen fejl.

ErrorID

DWORD

Denne udgang viser fejlkoden for den pågældende fejl (→ side 68).

Axis

AXIS_REF

Denne udgang viser aksereferencen.

Henvisning:
Funktionsmodulet MC_SetJerk_MDX omskifter frekvensomformerens rampeform fra en
lineær rampe til en rykbegrænset rampe. Ved udførelse af et omdrejningstalreguleret
kørselsjob anvender frekvensomformeren automatisk en lineær rampe. Hvis
frekvensomformeren derefter udfører et positioneringsjob, anvender den igen
automatisk den rykbegrænsede rampe til dette.
Hvis du indstiller indgangen JerkTime på 0, skifter funktionsmodulet MC_SetJerk_MDX
rampeformen tilbage til den lineære rampe igen.
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4.6.6

Funktionsmodulet MC_SetHomeParameters_MDX
MC_SetHomeParameters_MDX
Execute : BOOL
RefSpeed1 : DINT

Done : BOOL
Busy : BOOL
Error : BOOL
ErrorID : DWORD

RefSpeed2 : DINT
RefType : DINT
ZeroPulse : BOOL
Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)
20018AXX

Beskrivelse

Funktionsmodulet MC_SetHomeParameters_MDX anvendes til indstilling af de
parametre, der er nødvendige for en referencekørsel af motoraksen. Funktionsmodulet
MC_SetHomeParameters_MDX overfører de parametre, som er nødvendige for en
referencekørsel fra styringen MOVI-PLC® til frekvensomformeren.
Yderligere oplysninger om referencekørsel-parametrene og referencekørsel-typerne
finder du i online-hjælpen til softwaren MOVITOOLS®-MotionStudio.
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Anvendelse

Funktionsmodulet MC_SetHomeParameters_MDX kan kun anvendes på motorakser
med giver.

Indgange

Funktionsmodulet MC_SetHomeParameters_MDX har følgende indgange:
Indgang

Type

Betydning

Execute

BOOL

Denne indgang anvendes til start af overførsel af parametrene.
Hvis der på denne indgang forekommer en stigende flanke, starter
funktionsmodulet overførslen af parametrene fra styringen
MOVI-PLC® til frekvensomformeren.

RefSpeed1

DINT

Denne indgang fastlægger reference-omdrejningstallet 1.

RefSpeed2

DINT

Denne indgang fastlægger reference-omdrejningstallet 2.

RefType

DINT

Denne indgang fastlægger typen af referencekørsel (0 ... 8).

ZeroPulse

BOOL

Denne indgang angiver, om motoraksen under referencekørslen
referenceres til nul-impulsen.
• TRUE: Motoraksen referenceres til nul-impulsen under
referencekørslen.
• FALSE: Motoraksen referenceres ikke til nul-impulsen under
referencekørslen.

Axis

AXIS_REF

Denne indgang bestemmer, på hvilken motorakse funktionsmodulets
handlinger udføres.
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Udgange

4

Funktionsmodulet MC_SetHomeParameters_MDX har følgende udgange:
Udgang

Type

Betydning

Done

BOOL

Denne udgang angiver, om det lykkedes at overføre alle parametre.
• TRUE: Det lykkedes at overføre alle parametre fra styringen
MOVI-PLC® til frekvensomformeren.
• FALSE: Parametrene blev ikke overført.

Busy

BOOL

Denne udgang angiver, om parametrene overføres.
• TRUE: Parametrene overføres i øjeblikket.
• FALSE: Parametrene overføres ikke i øjeblikket.

Error

BOOL

Denne udgang angiver, om der har været en fejl i funktionsmodulet.
• TRUE: Under overførslen af parametrene har der været en fejl.
• FALSE: Der har ikke været nogen fejl.

ErrorID

DWORD

Denne udgang viser fejlkoden for den pågældende fejl (→ side 68).

Axis

AXIS_REF

Denne udgang viser aksereferencen.
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4.7

Mappen MDX_Supplements

4.7.1

Funktionsmodulet MC_TouchProbe1_MDX
MC_TouchProbe1_MDX
Enable : BOOL
TouchProbeSource : MC_TP_SOURCE_MDX
Edge : MC_TP_EDGE_MDX
PresetCounter : DINT

EdgeDetected : BOOL
Enabled : BOOL
Error : BOOL
ErrorID : DWORD
TouchProbePos : DINT
Counter : DINT

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

20020AXX

Beskrivelse

TouchProberutine

Funktionsmodulet MC_TouchProbe1_MDX styrer maksimalt to TouchProbe-Interruptrutiner.
•

Funktionsmodulet afbilder Interrupt-rutinerne i IPOS®-koden for den tilsluttede
frekvensomformer. Frekvensomformeren initialiserer ialt tre acykliske sendeobjekter
(styreord 2, TouchProbe1-position, TouchProbe2-position).

•

Når funktionsmodulets indgangssignal Enable indstilles på TRUE, opretter
funktionsmodulet et modtageobjekt. Når funktionsmodulet konstaterer TouchProbehændelsen, indlæser det de faktiske positioner fra frekvensomformeren.

1. Kald af funktionsmodulet
•
•

Funktionsmodulet MC_TouchProbe1_MDX kaldes ved, at indgangssignalet
Enable indstilles på TRUE.
Frekvensomformeren initialiserer automatisk IPOS®-tilstanden og starter en
TouchProbe-Interrupt-rutine
(flankeskift og TouchProbe-valg).

2. Afventning af en TouchProbe-hændelse
•

Funktionsmodulet
på TRUE.

MC_TouchProbe1_MDX

indstiller

udgangen

Enabled

3. TouchProbe-hændelsen er sket.
•

•
•
•
•

Frekvensomformeren meddeler til styringen MOVI-PLC®, at TouchProbehændelsen er sket.
(CtrlWord2, TouchProbe1 -> Bit 0, TouchProbe2 -> Bit 1)
Funktionsmodulet MC_TouchProbe1_MDX indlæser det valgte giversystems
TouchProbe-position.
Funktionsmodulet MC_TouchProbe1_MDX øger værdien på udgangen Counter
med en.
Funktionsmodulet MC_TouchProbe1_MDX indstiller udgangen EdgeDetected
på TRUE.
Overvågningen af TouchProbe-indgangen startes igen.

4. Analyse af TouchProbe-hændelsen
•
•
•
Anvendelse
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Funktionsmodulet MC_TouchProbe1_MDX overfører TouchProbe-positionerne
til udgangene TouchProbePos_X14 til TouchProbePos_X62.
Funktionsmodulet indstiller udgangen EdgeDetected tilbage på FALSE.
Funktionsmodulet aktiverer TouchProbe-Interrupt-rutinen.

Funktionsmodulet MC_TouchProbe1_MDX kan anvendes på alle motorakser.
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Indgange

Udgange

4

Funktionsmodulet MC_TouchProbe1_MDX har følgende indgange:
Indgang

Type

Betydning

Enable

BOOL

Denne indgang anvendes til aktivering af funktionsmodulet
MC_TouchProbe1_MDX. Funktionsmodulet udføres kun, når indgangen
Enable er indstillet på TRUE. Værdierne for de andre indgange indlæses
kun, hvis der på indgangen Enable findes en stigende flanke.

TouchProbe
Source

MC_TP_
SOURCE
_MDX

Denne indgang fastlægger giversystemet. Denne indstilling sker
uafhængigt af indstillingen i styringskonfigurationen.
• X15: En motorencoder måler positionen.
• X14: En ekstern encoder måler positionen.
• SSI: En Absolut-encoder måler positionen (DIP11B).

Edge

MC_TP_
EDGE_MDX

Denne indgang fastlægger flankeanalysen af TouchProbe-indgangen:
• EN: Begge flanker
• EN_HI: Stigende flanke
• EN_LO: Faldende flanke

PresetCounter

DINT

Denne indgang fastlægger initialværdien for udgangen Counter.

Axis

AXIS_REF

Denne indgang fastlægger, på hvilken motorakse funktionsmodulets
handlinger udføres.

Funktionsmodulet MC_TouchProbe1_MDX har følgende udgange:
Udgang

Type

Betydning

EdgeDetected

BOOL

Denne udgang angiver, om der er sket en TouchProbe-Interrupthændelse.
• TRUE: Der er sket en TouchProbe-hændelse.
• FALSE: Denne udgang indstilles automatisk på FALSE efter hver
styringscyklus.

Enabled

BOOL

Denne udgang angiver, om funktionsmodulet er aktivt.
• TRUE: Indgangen Enable er indstillet på TRUE.
• FALSE: Indgangen Enable er indstillet på FALSE.

Error

BOOL

Denne udgang angiver, om der har været en fejl i funktionsmodulet.
• TRUE: Der har været en fejl i funktionsmodulet.
• FALSE: Der har ikke været nogen fejl i funktionsmodulet.

ErrorID

DWORD

Denne udgang viser fejlkoden for den pågældende fejl (→ side 68).

TouchProbePos

DINT

Denne udgang viser det valgte giversystems TouchProbe-position.

Counter

DINT

Denne udgang angiver antallet af TouchProbe-Interrupt-hændelser.
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4.7.2

Funktionsmodulet MC_TouchProbe2_MDX
MC_TouchProbe2_MDX
Enable : BOOL
TouchProbeSource : MC_TP_SOURCE_MDX
Edge : MC_TP_EDGE_MDX
PresetCounter : DINT

EdgeDetected : BOOL
Enabled : BOOL
Error : BOOL
ErrorID : DWORD
TouchProbePos : DINT
Counter : DINT

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

20028AXX

Beskrivelse

TouchProberutine

Funktionsmodulet MC_TouchProbe2_MDX styrer maksimalt to TouchProbe-Interruptrutiner.
•

Funktionsmodulet afbilder Interrupt-rutinerne i den tilsluttede frekvensomformers
IPOS®-kode. Frekvensomformeren initialiserer ialt tre acykliske sendeobjekter
(styreord 2, TouchProbe1-position, TouchProbe2-position).

•

Når funktionsmodulets indgangssignal Enable indstilles på TRUE, opretter
funktionsmodulet et modtageobjekt. Når funktionsmodulet konstaterer TouchProbehændelsen, indlæser det de faktiske positioner fra frekvensomformeren.

1. Kald af funktionsmodulet
•
•

Funktionsmodulet MC_TouchProbe2_MDX kaldes ved, at indgangssignalet
Enable indstilles på TRUE.
Frekvensomformeren initialiserer automatisk IPOS®-tilstanden og starter en
TouchProbe-Interrupt-rutine
(flankeskift og TouchProbe-valg).

2. Afventning af en TouchProbe-hændelse
•

Funktionsmodulet
på TRUE.

MC_TouchProbe2_MDX

indstiller

udgangen

Enabled

3. TouchProbe-hændelsen er sket.
•

•
•
•
•

Frekvensomformeren meddeler til styringen MOVI-PLC®, at TouchProbehændelsen er sket.
(CtrlWord2, TouchProbe2 -> Bit 0, TouchProbe2 -> Bit 1)
Funktionsmodulet MC_TouchProbe2_MDX indlæser det valgte giversystems
TouchProbe-position.
Funktionsmodulet MC_TouchProbe2_MDX øger værdien på udgangen Counter
med en.
Funktionsmodulet MC_TouchProbe2_MDX indstiller udgangen EdgeDetected
på TRUE.
Overvågningen af TouchProbe-indgangen startes igen.

4. Analyse af TouchProbe-hændelsen
•
•
•
Anvendelse
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Funktionsmodulet MC_TouchProbe2_MDX overfører TouchProbe-positionerne
til udgangene TouchProbePos_X14 til TouchProbePos_X62.
Funktionsmodulet indstiller udgangen EdgeDetected tilbage på FALSE.
Funktionsmodulet aktiverer TouchProbe-Interrupt-rutinen.

Funktionsmodulet MC_TouchProbe2_MDX kan anvendes på alle motorakser.
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Indgange

Udgange

4

Funktionsmodulet MC_TouchProbe2_MDX har følgende indgange:
Indgang

Type

Betydning

Enable

BOOL

Denne indgang anvendes til aktivering af funktionsmodulet
MC_TouchProbe2_MDX. Funktionsmodulet udføres kun, når
indgangen Enable er indstillet på TRUE. Værdierne for de andre
indgange indlæses kun, hvis der på indgangen Enable findes en
stigende flanke.

TouchProbe
Source

MC_TP_
SOURCE
_MDX

Denne indgang fastlægger giversystemet. Denne indstilling sker
uafhængigt af indstillingen i styringskonfigurationen.
• X15: En motorencoder måler positionen.
• X14: En ekstern encoder måler positionen.
• SSI: En Absolut-encoder måler positionen (DIP11B).

Edge

MC_TP_
EDGE_MDX

Denne indgang fastlægger flankeanalysen af TouchProbe-indgangen:
• EN: Begge flanker
• EN_HI: Stigende flanke
• EN_LO: Faldende flanke

PresetCounter

DINT

Denne indgang fastlægger initialværdien for udgangen Counter.

Axis

AXIS_REF

Denne indgang bestemmer, på hvilken motorakse funktionsmodulets
handlinger udføres.

Funktionsmodulet MC_TouchProbe2_MDX har følgende udgange:
Udgang

Type

Betydning

EdgeDetected

BOOL

Denne udgang angiver, om der er sket en TouchProbe-Interrupthændelse.
• TRUE: Der er sket en TouchProbe-hændelse.
• FALSE: Denne udgang indstilles automatisk på FALSE efter hver
styringscyklus.

Enabled

BOOL

Denne udgang angiver, om funktionsmodulet er aktivt.
• TRUE: Indgangen Enable er indstillet på TRUE.
• FALSE: Indgangen Enable er indstillet på FALSE.

Error

BOOL

Denne udgang angiver, om der har været en fejl i funktionsmodulet.
• TRUE: Der har været en fejl i funktionsmodulet.
• FALSE: Der har ikke været nogen fejl i funktionsmodulet.

ErrorID

DWORD

Denne udgang viser fejlkoden for den pågældende fejl (→ side 68).

TouchProbePos

DINT

Denne udgang viser det valgte giversystems TouchProbe-position.

Counter

DINT

Denne udgang angiver antallet af TouchProbe-Interrupt-hændelser.

Håndbog – Bibliotek MPLCMotion_MDX

63

4

Beskrivelse af funktionsmodulerne
Mappen MDX_Supplements

4.7.3

Funktionsmodulet MC_ReadActualPosition_MDX
MC_ReadActualPosition_MDX
Done : BOOL
Error : BOOL
ErrorID : DWORD
Position : DINT

Enable : BOOL
Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)
20025AXX

Beskrivelse

Funktionsmodulet MC_ReadActualPosition_MDX anvendes til indlæsning af
motoraksens aktuelle position, som registreres af det anvendte giversystem.
Det anvendte
giversystem
fastlægges
i
styringskonfigurationen
ved
frekvensomformerens modulparametre.

Anvendelse

Funktionsmodulet MC_ReadActualPosition_MDX kan anvendes på alle motorakser.
Ved motorakser uden giver må værdien for den overførte faktiske position ikke
anvendes, hvis der på indgangen X15 ikke er tilsluttet nogen motorgiver, og X15 er
indstillet som giver i styringskonfigurationen.

Indgange

Funktionsmodulet MC_ReadActualPosition_MDX har følgende indgange:

Udgange

64

Indgang

Type

Betydning

Enable

BOOL

Denne indgang anvendes til aktivering af funktionsmodulet.
Funktionsmodulets job udføres kun, når denne indgang er indstillet
på TRUE.

Axis

AXIS_REF

Denne indgang bestemmer, på hvilken motorakse funktionsmodulets
handlinger udføres.

Funktionsmodulet MC_ReadActualPosition_MDX har følgende udgange:
Udgang

Type

Betydning

Done

BOOL

Denne udgang angiver, om det lykkedes at overføre motoraksepositionen.
• TRUE: Værdien for motorakse-positionen for udgangen Position
er gyldig.
• FALSE: Motorakse-positionen blev ikke overført.

Error

BOOL

Denne udgang angiver, om der har været en fejl i funktionsmodulet.
• TRUE: Under overførslen af motorakse-positionen har der været
en fejl.
• FALSE: Der har ikke været nogen fejl.

ErrorID

DWORD

Denne udgang viser fejlkoden for den pågældende fejl (→ side 68).

Position

DINT

Denne udgang indeholder den overførte motorakse-position.

Axis

AXIS_REF

Denne udgang viser aksereferencen.
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4.7.4

Funktionsmodulet MC_ReadAxisError_MDX
MC_ReadAxisError_MDX
Done : BOOL
Error : BOOL
ErrorID : DWORD
AxisError : BOOL

Enable : BOOL
Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

AxisErrorCode : WORD
Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)
20026AXX

Beskrivelse

Funktionsmodulet MC_ReadAxisError_MDX anvendes til indlæsning af motoraksens
aktuelle fejlkode fra frekvensomformeren til styringen MOVI-PLC®.

Anvendelse

Funktionsmodulet MC_ReadAxisError_MDX kan anvendes på alle motorakser.

Indgange

Funktionsmodulet MC_ReadAxisError_MDX har følgende indgange:

Udgange

Indgang

Type

Betydning

Enable

BOOL

Denne indgang anvendes til aktivering af funktionsmodulet.
Funktionsmodulets job udføres kun, når denne indgang er indstillet
på TRUE.

Axis

AXIS_REF

Denne indgang bestemmer, på hvilken motorakse funktionsmodulets
handlinger udføres.

Funktionsmodulet MC_ReadAxisError_MDX har følgende udgange:
Udgang

Type

Betydning

Done

BOOL

Denne udgang angiver, om det lykkedes at overføre fejlkoden.
• TRUE: Fejlkodeværdien for udgangen er gyldig.
• FALSE: Fejlkoden blev ikke overført.

Error

BOOL

Denne udgang angiver, om der har været en fejl i funktionsmodulet.
• TRUE: Under overførslen af fejlkoden har der været en fejl.
• FALSE: Der har ikke været nogen fejl.

ErrorID

DWORD

Denne udgang viser fejlkoden for den pågældende fejl (→ side 68).

AxisError

BOOL

Denne udgang angiver, om frekvensomformeren har registreret en fejl.
• TRUE: Frekvensomformeren har registreret en fejl.
• FALSE: Der har ikke været nogen fejl.

AxisErrorCode

WORD

Denne udgang indeholder den overførte fejlkode.

Axis

AXIS_REF

Denne udgang viser aksereferencen.
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4.7.5

Funktionsmodulet MC_ReadStatus_MDX
MC_ReadStatus_MDX
Done : BOOL
Error : BOOL
ErrorID : DWORD
Errorstop : BOOL

Enable : BOOL
Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Stopping : BOOL
StandStill : BOOL
DiscreteMotion : BOOL
ContinuousMotion : BOOL
SynchronizedMotion : BOOL
Homing : BOOL
Interpolation : BOOL
Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)
20027AXX
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Beskrivelse

Funktionsmodulet MC_ReadStatus_MDX anvendes til indlæsning af motoraksens
PLCopen-tilstand fra frekvensomformeren til styringen MOVI-PLC®.

Anvendelse

Funktionsmodulet MC_ReadStatus_MDX kan anvendes på alle motorakser.

Indgange

Funktionsmodulet MC_ReadStatus_MDX har følgende indgange:
Indgang

Type

Betydning

Enable

BOOL

Denne indgang anvendes til aktivering af funktionsmodulet.
Funktionsmodulets job udføres kun, når denne indgang er indstillet
på TRUE.

Axis

AXIS_REF

Denne indgang bestemmer, på hvilken motorakse funktionsmodulets
handlinger udføres.
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Udgange

4

Funktionsmodulet MC_ReadStatus_MDX har følgende udgange:
Udgang

Type

Betydning

Done

BOOL

Denne udgang angiver, om det lykkedes at overføre PLCopentilstanden.
• TRUE: PLCopen-tilstanden blev overført.
• FALSE: PLCopen-tilstanden blev ikke overført.

Error

BOOL

Denne udgang angiver, om der har været en fejl i funktionsmodulet.
• TRUE: Under overførslen af PLCopen-tilstanden har der været en fejl.
• FALSE: Der har ikke været nogen fejl.

ErrorID

DWORD

Denne udgang viser fejlkoden for den pågældende fejl (→ side 68).

Errorstop

BOOL

Denne udgang angiver, om frekvensomformerens PLCopen-tilstand er
indstillet på Errorstop.
• TRUE: PLCopen-tilstanden er indstillet på Errorstop.
• FALSE: PLCopen-tilstanden er ikke indstillet på Errorstop.

Stopping

BOOL

Denne udgang angiver, om frekvensomformerens PLCopen-tilstand er
indstillet på Stopping.
• TRUE: PLCopen-tilstanden er indstillet på Stopping.
• FALSE: PLCopen-tilstanden er ikke indstillet på Stopping.

StandStill

BOOL

Denne udgang angiver, om frekvensomformerens PLCopen-tilstand er
indstillet på StandStill.
• TRUE: PLCopen-tilstanden er indstillet på StandStill.
• FALSE: PLCopen-tilstanden er ikke indstillet på StandStill.

Discrete Motion

BOOL

Denne udgang angiver, om frekvensomformerens PLCopen-tilstand er
indstillet på DiscreteMotion.
• TRUE: PLCopen-tilstanden er indstillet på DiscreteMotion.
• FALSE: PLCopen-tilstanden er ikke indstillet på DiscreteMotion.

Continuous
Motion

BOOL

Denne udgang angiver, om frekvensomformerens PLCopen-tilstand er
indstillet på ContinuousMotion.
• TRUE: PLCopen-tilstanden er indstillet på ContinuousMotion.
• FALSE: PLCopen-tilstanden er ikke indstillet på ContinuousMotion.

Synchronized
Motion

BOOL

Denne udgang angiver, om frekvensomformerens PLCopen-tilstand er
indstillet på SynchronizedMotion.
• TRUE: PLCopen-tilstanden er indstillet på SynchronizedMotion.
• FALSE: PLCopen-tilstanden er ikke indstillet på SynchronizedMotion.

Homing

BOOL

Denne udgang angiver, om frekvensomformerens PLCopen-tilstand er
indstillet på Homing.
• TRUE: PLCopen-tilstanden er indstillet på Homing.
• FALSE: PLCopen-tilstanden er ikke indstillet på Homing.

Interpolation

BOOL

Denne udgang angiver, om frekvensomformerens PLCopen-tilstand er
indstillet på Interpolation.
• TRUE: PLCopen-tilstanden er indstillet på Interpolation.
• FALSE: PLCopen-tilstanden er ikke indstillet på Interpolation.

Axis

AXIS_REF

Denne udgang viser aksereferencen.
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4.8

Fejl-identifikator
Den følgende tabel viser den fejlkode, fejlbetegnelsen og beskrivelsen af de fejl, som
kan forekomme på funktionsmodulernes udgang ErrorID.

Fejlkode

Fejlbetegnelse

Fejlbeskrivelse

Generelle IEC-fejlkoder
FA0001h

E_IEC_GENERAL_MAX_NUMBER_OF_AXIS

Maksimalt antal akser, der kan tilsluttes, er overskredet

FA0002h

E_IEC_GENERAL_INTERNAL_ERROR

Fejl ved initialisering af en MOVI-PLC®-grænseflade

FA0003h

E_IEC_GENERAL_COM_NOT_READY

COM-grænseflade er ikke klar

FA0004h

E_IEC_GENERAL_INVALID_COM_NODE

COM-grænseflade er ikke gyldig

FA0005h

E_IEC_GENERAL_INVALID_COM_ADR

COM-adresse er ikke gyldig

FA0006h

E_IEC_GENERAL_INVALID_TECHNOLOGIE_OPTION

Til den forespurgte funktion kræves der en frekvensomformer MOVIDRIVE® i teknologi-udførelse.

FA0070h

E_IEC_PARAMETER_VALUE_OUT_OF_RANGE

Værdien for parameteradgangen ligger uden for det tilladte
værdiområde.

FA0071h

E_IEC_PARAMETER_INVALID_SELECTION

Ugyldigt valg af indgang på funktionsmodul

FA0072h

E_IEC_PARAMETER_INVALID_SERVICE

Ugyldig service

MPLCMotion_MDX Fejlkoder
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FB0030h

E_MDX_CONNECTAXIS_NO_INVERTER_CONNECTED

FB0031h

E_MDX_CONNECTAXIS_CAN_ID_ERROR

Det nødvendige CAN-ID er optaget

FB0032h

E_MDX_CONNECTAXIS_CYCLIC_COMMUNICATION

Den cykliske kommunikation mellem styringen MOVI-PLC®
og frekvensomformeren MOVIDRIVE® er afbrudt.

FB0033h

E_MDX_CONNECTAXIS_IPOS_DOWNLOAD_ERROR

Fejl under IPOS®-downloads

FB0034h

E_MDX_CONNECTAXIS_WRONG_DEVICE_CONNECTED

Forkert enhed tilsluttet. Kontrollér styringskonfigurationen!

FB0035h

E_MDX_CONNECTAXIS_SIMULATION_NOT_AVAILABLE

Funktionen kan ikke udføres i simulationstilstand.

FB0060h

E_MDX_POWER_INVERTER_NOT_READY

Frekvensomformeren MOVIDRIVE® MDX er i tilstanden
"24-V-drift" eller "Sikkert stop". Aktivering er ikke mulig!

FB0061h

E_MDX_POWER_INVERTER_FAULT_STATE

Frekvensomformer MOVIDRIVE® MDX er i fejltilstand.
Aktivering er ikke mulig!

FB0070h

E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_DATA_PROFIL

Motion-funktionsmodulet må ikke udføres fra den aktuelle
PLCopen-tilstand.

FB0071h

E_MDX_MOTIONBLOCK_LOG_ADR_NOT_INITIALIZED

Motion-funktionsmodulet blev kaldt, før
MC_ConnectAxis_MDX havde genereret en logisk
adresse (AXIS_REF).

FB0072h

E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_LOG_ADR

Motion-funktionsmodulet blev kaldt med en ugyldig logisk
adresse (AXIS_REF).

FB0073h

E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_STATE

Motion-funktionsmodulet må ikke udføres fra den aktuelle
PLCopen-tilstand.

FB0074h

E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_OPERATING_MODE

Motion-funktionsmodulet kan ikke udføres i driftstypen for
omformeren MOVIDRIVE® MDX.

FB0075h

E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_INVERTER_STATUS

Motion-funktionsmodulet kan ikke udføres i den aktuelle
tilstand for omformeren MOVIDRIVE® MDX.

FB0076h

E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_VELOCITY

Hastighedsindstillingen er uden for værdiområdet.

FB0090h

E_MDX_PARAMCHANNEL_SEND_BUFFER_OVERFLOW

Buffer for parameterkanal er fuld.

FB0091h

E_MDX_PARAMCHANNEL_WRITEPARAMETER_BUSY

Parameteradgang, mens parameterkanalen stadig
er optaget

FB0092h

E_MDX_PARAMCHANNEL_READPARAMETER_BUSY

Parameteradgang, mens parameterkanalen stadig
er optaget

På CAN-bussen blev der ikke registreret nogen frekvensomformer MOVIDRIVE® MDX. Kontrollér CAN-forbindelsen!
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Fejlbeskrivelse

MPLCUtilities Fejlkoder
FC0001h

E_WAGO_TIME_OUT_SBUS_INIT

Intern timeout under SBUS-initialisering

FC0002h

E_WAGO_TIME_OUT_WAGO_INIT

Timeout under initialisering af WAGO-modulet

FC0003h

E_WAGO_NO_CONNECTION_DURING_INIT_SEQ

Afbrydelse af forbindelsen til WAGO-modulet under
initialiseringen

FC0004h

E_WAGO_WATCH_DOG_ERROR

Watchdog-fejl. kommunikation til WAGO-modulet
er afbrudt.

MPLCSystem Fejlkoder (uddrag)
CC0070h

E_NO_MATCH_FOR_PARAMSET

Der findes ingen post for aksen i styringskonfigurationen.

F2000Ah

E_MVLINK_CAN

MOVILINK®-fejl.
Mulig årsag: Værdi uden for værdiområdet

F20002h

E_MVLINK_RS485

MOVILINK®-fejl.
Mulig årsag: Værdi uden for værdiområdet
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Programmeringseksempler
Dette kapitel beskriver programmeringen af forskellige drevopgaver, hvor de beskrevne
funktionsmoduler i den foreliggende håndbog anvendes på konkrete eksempler.
Desuden introducerer dette kapitel dig for den grundlæggende håndtering af
styringskonfigurationen, bibliotekadministratoren samt [FUP-editor] for softwaren
MOVITOOLS®-MotionStudio.
Yderligere oplysninger finder du i online-hjælpen til softwaren MOVITOOLS®MotionStudio.

5.1

Forudsætninger
Følgende forudsætninger skal være opfyldt, for at de oprettede programmer kan testes
med en motorakse:
•

Styringen MOVI-PLC® og en frekvensomformer MOVIDRIVE® MDX60B/61B med
tilsluttet motor1) er installeret i henhold til vejledningerne i de pågældende
håndbøger.

•

Mellem CAN-1-tilslutningen på styringen MOVI-PLC® og CAN-1-tilslutningen på
frekvensomformeren MOVIDRIVE® MDX60B/61B er der udført en korrekt
installation af en systembusforbindelse i henhold til anvisningerne i de pågældende
håndbøger2).

•

Engineering-pc’en er sluttet korrekt til styringen MOVI-PLC® i henhold til de
pågældende håndbøger. Grænsefladen på Engineering-pc’en er passende
konfigureret.

•

Idrifttagningen af frekvensomformeren MOVIDRIVE® MDX60/B61B til aktivering ved
hjælp af en MOVI-PLC®-styring blev udført ved hjælp af idrifttagningsguiden
(→ afsnit 3.3, side 10).

1) Til positionering skal der bruges en motor med giver.
2) Hvis styringen MOVI-PLC® kommunikerer med frekvensomformeren via stikket på bagsiden,
er systembus-forbindelsen via CAN 1-tilslutningen ikke nødvendig.
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5.2

Positionering af en motorakse

Opgavebeskrivelse

Hvis der på en digital indgang på den tilsluttede frekvensomformer MOVIDRIVE®
MDX60B/61B forekommer en stigende flanke for DC-24-V-spændingen, skal den
tilsluttede motorakse roteres ti omdrejninger mod højre og positioneres.
Betjeningen af drevet sker udelukkende med brug af de digitale indgange. Styringen
MOVI-PLC® analyserer frekvensomformerens indgange og styrer positioneringen af
motoraksen.

Delopgaver

Programmeringseksemplet er underopdelt i følgende delopgaver:
1. Oprettelse af et nyt projekt
2. Indstilling af styringskonfigurationen
3. Integrering af de nødvendige biblioteker
4. Programmering af kommunikationen med motoraksen
5. Programmering af frekvensomformerens aktivering/deaktivering
6. Programmering af positioneringen af motoraksen
7. Overførsel af projektet til styringen MOVI-PLC®
8. Test af programmet
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Trin 1

Oprettelse af et nyt projekt
1. Tænd Engineering-pc’en og styringen MOVI-PLC® 1).
2. Start PLC-editoren til softwaren MOVITOOLS®-MotionStudio i henhold til vejledningen
i kapitlet "Start MOVITOOLS®-MotionStudio" i håndbogen til MOVI-PLC®.
3. Opret et nyt projekt ved at klikke på [Fil] / [NY] (resp. [File] / [New]).
4. I dialogboksen [Målsystem Indstillinger] (resp. [Target Settings]) vælger du
konfigurationen af din MOVI-PLC®, i dette programmeringseksempel
f.eks. [MOVIPLC basic DHP11B] og klikker på [OK]-tasten.

20030AXX

5. Rediger i dette eksempel ikke navnet på funktionsmodulet "PLC_PRG" i
dialogboksen [Nyt modul] (resp. [New POU]). Styringen MOVI-PLC® udfører
automatisk modulet med navnet "PLC_PRG" efter programstart (i trin 8 i dette
eksempel).
6. Vælg i feltet [Modultype] (resp. [Type of POU]) punktet [Program] (resp. [Program]).
7. Klik i feltet [Modulsprog] (resp. [Language of the POU]) på punktet [FUP]
(resp. [FBD]), og bekræft indtastningen ved at klikke på [OK].
8. Gem projektet ved at klikke på [Fil] / [Gem] (resp. [File] / [Save]), og indtast det
ønskede navn på projektet. Gem regelmæssigt, når du har foretaget nogle
ændringer, og når du er færdig med oprettelsen af programmet.

1) Styringen MOVI-PLC® skal forsynes med spænding i overensstemmelse med udførelsen, eller den
frekvensomformer, hvor hardwaren til styringen MOVI-PLC® er tilsluttet, skal tændes.
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Indstilling af styringskonfiguration
For at kunne bruge grænsefladerne på styringen MOVI-PLC® til integrering af periferi
samt kommunikation med andre enheder som f.eks. omformere, I/O-moduler eller også
til overordnet styring, skal du indstille styringskonfigurationen på en passende måde.

20031AXX

1. Vælg her vinduet [Ressourcer] (resp. [Recources]) ved at klikke på den pågældende
fane [1].
2. Aktivér [Styringskonfiguration] (resp. [PLC Configuration]“) ved at dobbeltklikke [2].
3. Indstil i menuen [Extras] [Standardkonfiguration] (resp. [Standard configuration]) én
gang, og bekræft det viste spørgsmål, om du vil slette den aktuelle konfiguration og
erstatte den med standardkonfigurationen, med [Ja] [3].
4. Åbn konfigurationstræet ved at klikke på [+]-symbolet [4] foran [MOVI-PLC basic
DHP11B] og [Communication].
5. Aktivér CAN-1-grænsefladen for styringen MOVI-PLC® ved at klikke med højre
musetast på elementet [Can 1 disabled] [5] og vælge [Can 1 enabled] i
genvejsmenuen [Erstat element] (resp. [Replace element]).
6. Konfigurer frekvensomformeren MOVIDRIVE® MDX60B/61B på CAN-1-interfacet
ved at højreklikke på elementet [Can 1 enabled] og i genvejsmenuen vælge [Vedhæft
underelement] (resp. [Append Subelement]) og [MOVIDRIVE MDX B].
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20032AXX

7. Markér elementet [MOVIDRIVE MDX B], og indtast den S-bus-adresse, som blev
valgt ved idrifttagning af frekvensomformeren, i vinduet [Modulparametre]
(resp. [Module parameters]) [1].
8. I styringsprogrammet kan du anvende ind-/udgangene
adresseindtastning ved hjælp af syntaksen "%I" / "%Q".

med

direkte

Det er dog lettere at bruge symbolske identifikatorer på følgende måde:
Klik på [+]-symbolet foran [MOVIDRIVE MDX B] og [Inputs]. Klik på det pågældende
felt [AT] i konfigurationstræet, og indtast det ønskede navn. I dette eksempel er det
for frekvensomformerens digitale indgange den symbolske identifikator [DI_MDX1]
og for de enkelte ind-/udgange de symbolske identifikatorer [Power_MDX1]
og [Move_MDX1] [2].
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Integrering af biblioteker
For at kunne bruge funktionsmodulerne i biblioteket MPLCMotion_MDX.lib skal du
føje biblioteket [MPLCMotion_MDX.lib] til de allerede eksisterende biblioteker som vist
i den følgende beskrivelse.

20033AXX

1. Aktivér [Bibliotekadministrator] (resp. [Library Manager]) ved at dobbeltklikke [1].
2. Højreklik i biblioteksfeltet, og vælg menupunktet [Ekstra bibliotek] (resp. [Additional
Library]) [2].
3. Vælg biblioteket [MPLCMotion_MDX.lib], og klik på [Åbn]-tasten.
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Programmering af kommunikationen med motoraksen
For at etablere og udføre kommunikationen mellem styringen MOVI-PLC® og
frekvensomformeren
skal
du
tilføje
en
entitet
fra
funktionsmodulet
MC_ConnectAxis_MDX på følgende måde:

20034AXX

1. Vælg her vinduet [Moduler] (resp. [POUs]) ved at klikke på den pågældende fane [1].
2. Åbn editoren for modulet [PLC_PRG(PRG)] ved at dobbeltklikke [2].
3. Tilføj et nyt funktionsmodul ved i det første netværk først at klikke på boksen ved
siden af spørgsmålstegnene [???] og derefter på [
]-tasten [3].

20036AXX

4. Markér teksten "AND" i det nyindsatte funktionsmodul.
5. Tryk på <F2>-tasten. Softwaren åbner dialogboksen [Indtastningshjælp] (resp. [Help
Manager]).
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6. Vælg [Standard-funktionsblokke] (resp. [Standard Function Blocks]) i venstre side af
dialogboksen [1].
7. Vælg funktionsmodulet [MC_ConnectAxis_MDX (FB)] i mappen [MDX_Main] fra
biblioteket [MPLCMotion_MDX] i højre side af dialogboksen. Klik på [OK]-tasten [2].

20037AXX

8. Klik på det tilføjede funktionsmodul MC_ConnectAxis_MDX og derefter på
spørgsmålstegnene "???" over funktionsmodulet [1].
9. Indtast entitetsnavnet (f.eks. "ConnectAxis_1") fra funktionsmodulet [2], og tryk på
<ENTER>-tasten. Bekræft den åbnede dialogboks [Variabeldeklaration]
(resp. [Declare Variable]) ved at klikke på [OK]-tasten.
10.Indtast følgende værdier på funktionsmodulets indgange ved at klikke
på spørgsmålstegnene "???" til venstre for indgangen, indtaste værdien og trykke
på <ENTER>-tasten:
Enable

TRUE

Node

SBUS_NODE_1

SBUS_Address

ved idrifttagning af den indstillede SBUS-1-adresse for frekvensomformeren
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Programmering af frekvensomformerens aktivering/deaktivering
Tilføj et funktionsmodul, som aktiverer og deaktiverer frekvensomformeren
MOVIDRIVE® MDX60B/61B. Aktivering er kun mulig, hvis funktionsmodulet
MC_ConnectAxis_MDX først er blevet udført for denne akse. Desuden skal
frekvensomformeren kun være aktiveret, når der på den digitale indgang DI01 på
frekvensomformeren er tilsluttet DC-24-V-spænding. Derfor knyttes de pågældende
signaler til hinanden via et "AND"-modul.

20038AXX

1. Klik her på linjen
MC_ConnectAxis_MDX.

ud

for

udgangen

Done

2. Indsæt et nyt "AND"-funktionsmodul ved at klikke på <

fra

funktionsmodulet

>-tasten.

3. Opret på den anden indgang på det nye "AND"-funktionsmodul den indlæste værdi
for frekvensomformerens digitale indgang DI01 ved at indtaste det symbolske navn,
som du har valgt i styringskonfigurationen (i dette eksempel "MDX1_DI.1" eller
direkte "Power_MDX1").
4. Indsæt funktionsmodulet MC_Power_MDX ved at klikke direkte til højre for "AND"funktionsmodulet og derefter klikke på [
]-tasten. Omdan det nyindsatte "AND"funktionsmodul til et funktionsmodul af typen MC_Power_MDX ved at følge den
fremgangsmåde, som er beskrevet i trin 4. Giv f.eks. funktionsmodulet entitetsnavnet
"Power_1".
5. Indtast ved indgangen PowerOffMode konstanten "CTRL_INHIBIT".
6. Indtast ved indgangen Axis aksereferencen "ConnectAxis_1.Axis", som udlæses af
modulentiteten ConnectAxis_1. Dette gør du ved at klikke på feltet "???" foran
indgangen Axis og indtaste "ConnectAxis_1.". Vælg posten [Axis] i den dialogboks,
som automatisk åbnes efter indtastning af punktet. Bekræft indtastningen ved at
trykke på <ENTER>-tasten.

78

Håndbog – Bibliotek MPLCMotion_MDX

Programmeringseksempler
Positionering af en motorakse

I

5

0
Trin 6

Programmering af positioneringen af motoraksen
Indsæt et funktionsmodul af typen MC_MoveRelative_MDX, som styrer en relativ
positioneringsbevægelse af motoraksen. I dette eksempel skal motoraksen for hver
stigende flanke for DC-24-V-spændingen på den digitale indgang DI02 på
frekvensomformeren rotere ti omdrejninger (=10 x 4096 inkrementer for giveren) med
uret. Under konstant kørsel skal motoraksen rotere med en hastighed på 1000 1/min.

20039AXX

1. Højreklik på et ledigt område i netværket [0001], og vælg [Netværk (efter)]
(resp. [Network (after)] i den genvejsmenu, der åbnes.
2. Indsæt ved hjælp af den fremgangsmåde, der er beskrevet i trin 4, et funktionsmodul
af typen MC_MoveRelative_MDX i det nye netværk [0002], og giv det et entitetsnavn
(f.eks. "MoveRelative_1"). Funktionsmodulet MC_MoveRelative_MDX finder du i
mappen [MDX_SingleAxis] fra biblioteket [MPLCMotion_MDX] under [Standard
Function Blocks].
3. Indtast følgende værdier ved funktionsmodulets indgange:
Distance

40960

Velocity

1000

Acceleration

500

Deceleration

500

Axis

ConnectAxis_1.Axis

4. Kørselskommandoen kan kun udføres, hvis det først er lykkedes at udføre
funktionsmodulet MC_Power_MDX. Derfor skal du ved indgangen Execute til
funktionsmodulet MC_MoveRelative_MDX oprette resultatet af en "AND"komposition mellem Status-udgangen fra funktionsmodulet MC_Power_MDX og den
digitale indgang, der er beregnet til start af bevægelsen.
Dette gør du ved at klikke på linjen foran indgangen Execute. Indsæt et nyt "AND"funktionsmodul ved at klikke på [
]-tasten. Indsæt også her værdier ved
indgangene til "AND"-funktionsmodulet (se ovenstående figur).
5. For at oversætte projektet vælger du menupunktet [Projekt] (resp. [Project]) ./
[Oversæt alt] (resp. [Rebuild all]). Hvis programmeringen er fejlfri, viser
meddelelsesvinduet "0 Error(s), 0 Warnings(s)".
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Overførsel af projekt til styringen MOVI-PLC®
Klik på menupunktet [Online] / [Kommunikationsparametre] (resp. [Communication
Parameters]).
I den dialogboks, der åbnes, skal du indstille de kommunikationsparametre, der passer
til den anvendte kommunikationskanal. Dette trin er kun nødvendigt en gang.
Klik derefter på menupunktet [Online] / [Logon] (resp. [Login]).
Bekræft i den åbnede dialogboks spørgsmålet, om der skal indlæses et program, ved at
klikke på [Ja].

Trin 8

Test af program
I det sidste trin udfører du programmet ved at tilslutte de anvendte digitale indgange
på passende måde.
Advarsel:
Afhængigt af klemmetilslutning, frekvensomformer-tilstanden og styringsprogrammet
kan motoraksen bevæge sig straks efter start af styringen MOVI-PLC®. For at forhindre
skader skal du holde dig på afstand af alle bevægelige dele!
Aktivér frekvensomformeren MOVIDRIVE® MDX60B/61B, hvis det ikke allerede er sket
i trin 1, for at aktivere styringen MOVI-PLC®.
Start styringen MOVI-PLC® ved at klikke på menupunktet [Online] / [Start] (resp. [Run]).
Aktivér frekvensomformeren ved efter hinanden at tilslutte DC-24-V-spænding til
indgangen DI00 "/ Regulatorspærre" og til indgangen DI01 (Enable for funktionsmodulet
MC_Power_MDX).
Start motoraksens positioneringsbevægelse ved på frekvensomformerens indgang
DI02 at tilslutte DC-24-V-spænding.
Programmeringen lykkedes, hvis motoraksen med hver stigende flanke for DC-24-Vspændingen på indgangen DI02 roterer med ti omdrejninger i positiv retning.
Yderligere oplysninger om adfærden for styringen MOVI-PLC® og den tilsluttede
frekvensomformer MOVIDRIVE® i dette eksempel finder du i det følgende afsnit "Traceregistrering".
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20087AXX

Ved den stigende flanke for signalet Move_MDX1 på indgangen Execute fra
funktionsmodulet MC_MoveRelative_MDX sætter motoraksen sig i bevægelse for at nå
målpositionen [1]. Udgangen Active angiver dette ved, at den indstilles på TRUE.
Efter vellykket positionering stiller funktionsmodulet igen udgangen Active tilbage
på FALSE og indstiller udgangen Done på TRUE [2]. I dette eksempel er udgangen
Done kun indstillet på TRUE, fordi indgangssignalet Execute allerede er stillet tilbage
på FALSE før afslutningen af positioneringen.
På grund af den efterfølgende stigende flanke på indgangen Execute starter
motoraksen igen en positioneringsbevægelse [3].
Dog følger den næste stigende flanke på indgangen Execute allerede før afslutning af
positioneringen. En yderligere positionering, der går ud fra motoraksens aktuelle
position på tidspunktet for den sidste stigende flanke på indgangen Execute, vedhæftes
løbende [4]. Dermed nedbremses motoraksen ikke til stilstand, men overføres direkte til
den næste bevægelse.
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Efter afslutningen af positioneringen stiller funktionsmodulet igen udgangen Active
tilbage på FALSE. Udgangssignalet Done forbliver dog i dette tilfælde også efter
afslutning af positioneringen indstillet på TRUE, fordi indgangssignalet Execute endnu
ikke er stillet tilbage på FALSE [5].
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5.3

Omdrejningstalsregulering af en motorakse med giver

Opgavebeskrivelse

Hvis der på den digitale indgang til den aktiverede frekvensomformer MOVIDRIVE®
MDX60B/61B forekommer en stigende flanke for DC-24-V-spændingen, skal den
tilsluttede motorakse starte en omdrejningstalsreguleret bevægelse. Ved hjælp af
endnu en digital indgang skal motoraksens omdrejningstal kunne omskiftes mellem to
værdier. Der skal anvendes to indgange til start af en bremsebevægelse ved hjælp af
funktionsmodulet MC_Stop_MDX og MC_AxisStop_MDX.
Betjeningen af drevet sker fuldstændigt med brug af de digitale indgange. Styringen
MOVI-PLC® analyserer frekvensomformerens indgange og styrer motoraksens
omdrejningstalsregulering.

Programmering

Uændrede trin
Programmér trinnene 1, 3-5 og 7 uændret i overensstemmelse med det foregående
programmeringseksempel "Positionering af en motorakse".

Trin 2

Oprettelse af styringskonfiguration

20088AXX

Knyt i styringskonfigurationen ud
[Move_MDX1] også identifikatorerne
•

[RapidSpeed_MDX1]

•

[AxisStop_MDX1]

•

[Stop_MDX1]

over

identifikatorerne

[Power_MDX1]

og

til de digitale indgange på frekvensomformeren MOVIDRIVE® MDX60B/61B som vist
på figuren [1].
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Programmering af omdrejningstalsreguleringen

20089AXX

1. Opret det program, som er vist på figuren, i overensstemmelse med den beskrevne
fremgangsmåde i det foregående programmeringseksempel.
2. For at programmere værditilknytningen af variablen Speed til variablen Speed_old
skal du efter indsættelse af netværket [0004] først klikke på boksen ved siden af
spørgsmålstegnene "???" og derefter på [
]-tasten [1].
Udskift spørgsmålstegnene "???" med variabelnavnene.
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Test af program
Udfør programmet ved at tilslutte de anvendte digitale indgange på passende måde.
Advarsel:
Afhængigt af klemmetilslutning, frekvensomformer-tilstanden og styringsprogrammet
kan motoraksen bevæge sig straks efter start af styringen MOVI-PLC®. For at forhindre
skader skal du holde dig på afstand af alle bevægelige dele!
Aktivér frekvensomformeren MOVIDRIVE® MDX60B/61B, hvis det ikke allerede er sket
i trin 1, for at aktivere styringen MOVI-PLC®.
Start styringen MOVI-PLC® ved at klikke på menupunktet [Online] / [Start] (resp. [Run]).
Aktivér frekvensomformeren ved efter hinanden at tilslutte DC-24-V-spænding til
indgangen DI00 "/ Regulatorspærre" og på indgangen DI01 (Enable for
funktionsmodulet MC_Power_MDX).
Start motoraksens omdrejningstalsregulering ved på frekvensomformerens indgang
DI02 at tilslutte DC-24-V-spænding.
Programmeringen lykkedes, hvis
•

motoraksen begynder at rotere med en stigende flanke fra DC-24-V-spændingen på
indgang DI02,

•

motoraksens omdrejningstal ved hjælp af skiftet mellem 0 V og DC-24-V-spænding
på indgangen DI03 skifter mellem 500 1/min og 1000 1/min, og

•

motoraksens bevægelse nedbremses ved at slutte DC-24-V-spændingen til indgang
DI04 eller DI05.

Yderligere oplysninger om adfærden for styringen MOVI-PLC® og den tilsluttede
frekvensomformer MOVIDRIVE® i dette eksempel finder du i det følgende afsnit "Traceregistrering".
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Ved
stigende
flanke
på
indgangen
Execute
for
funktionsmodulet
MC_MoveVelocity_MDX starter motoraksen omdrejningstalsreguleringen [1].
Funktionsmodulet indstiller kun udgangen Active på TRUE, indtil det nominelle
omdrejningstal er nået. Når det nominelle omdrejningstal nås, stilles udgangen Active
tilbage på FALSE, og udgangen InVelocity (som ikke er vist i tidsdiagrammet) indstilles
på TRUE.
På grund af den stigende flanke på indgangen Execute på funktionsmodulet
MC_AxisStop_MDX udfører motoraksen en bremsebevægelse med den deceleration, der
er angivet på indgangen Deceleration på funktionsmodulet MC_MoveVelocity_MDX [2].
Afbrydelsen af den netop udførte omdrejningstalsregulering angives af funktionsmodulet
MC_MoveVelocity_MDX ved, at det indstiller udgangen CommandAborted på TRUE.
Mens indgangen Execute på funktionsmodulet MC_AxisStop_MDX stadig er indstillet
på TRUE, følger der en ny stigende flanke på funktionsmodulet
MC_MoveVelocity_MDX. Selvom bremsebevægelsen allerede var afsluttet, sætter
motoraksen sig ikke i bevægelse. For at opnå en ny bevægelse skal tilstanden
"Stopping" først forlades ved, at indgangen Execute på funktionsmodulet
MC_AxisStop_MDX stilles tilbage på FALSE. Når betingelsen er opfyldt, starter
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motoraksen ved en stigende flanke på indgangen Execute på funktionsmodulet
MC_MoveVelocity_MDX igen bevægelsen med omdrejningstalsregulering [4].
Ved den efterfølgende flanke på indgangen Execute på funktionsmodulet
MC_AxisStop_MDX startes der igen en bremsebevægelse [5]. Dog indstiller
funktionsmodulet MC_MoveVelocity_MDX i dette tilfælde ikke udgangen CommandAborted
på TRUE, fordi indgangen Execute allerede før blev stillet tilbage på FALSE.
Ved omskiftning af signalet RapidSpeed_MDX1 fra TRUE til FALSE stilles indgangen
Execute på funktionsmodulet MC_MoveVelocity_MDX tilbage på FALSE [6].
Tilbagestillingen fremkaldes af sammenligningsmodulet [EQ] i styringsprogrammet
under en styringscyklus. Den stigende flanke i den følgende styringscyklus aktiverer
omdrejningstalsreguleringen med det nye, mindre, nominelle omdrejningstal.
Tilsvarende roterer motoraksen efter omskiftning af signalet RapidSpeed_MDX1 til
TRUE igen med det største af de to nominelle omdrejningstal [7].
Bremsebevægelsen, som er startet af en stigende flanke på indgangen Execute på
funktionsmodulet MC_AxisStop_MDX, kan afbrydes med en stigende flanke på
indgangen Execute på funktionsmodulet MC_Stop_MDX. Dermed udføres der en
bremsebevægelse med den bremserampe, der er indstillet i frekvensomformerens
parametre [8].

Håndbog – Bibliotek MPLCMotion_MDX

87

I

5

Programmeringseksempler
Rykvis drift af en motorakse uden giver

0

5.4

Rykvis drift af en motorakse uden giver

Opgavebeskrivelse

I dette programmeringseksempel skal den rykvise drift implementeres med to
hastigheder på motoraksen.
Her anvendes der to digitale indgange på den aktiverede frekvensomformer
MOVIDRIVE® MDX60B/61B til signalerne Rykvis drift Plus og Rykvis drift Minus. Når
der på netop en af de to digitale indgange er tilsluttet DC-24-V-spænding, skal
motoraksen rotere i rykvis drift. Ellers skal driften nedbremses. Ved hjælp af endnu en
digital indgang skal motoraksens omdrejningstal kunne omskiftes mellem to værdier.
Betjeningen af drevet sker udelukkende med brug af de digitale indgange. Styringen
MOVI-PLC® analyserer frekvensomformerens indgange og styrer motoraksens
omdrejningstalsregulering.

Programmering

Uændrede trin
Programmér trinnene 1, 3, 4 og 7 uændret som beskrevet i de foregående
programmeringseksempler "Positionering af en motorakse" og "Omdrejningstalsregulering
af en motorakse med giver".
Henvisning:
Du må ikke programmere trin 5, fordi funktionsmodulet MC_Power_MDX ikke anvendes
til motorakser uden giver.

Trin 2

Oprettelse af styringskonfiguration

20091AXX

Knyt i styringskonfigurationen identifikatorerne
•

[JogPlus_MDX1]

•

[JogMinus_MDX1]

•

[RapidSpeed_MDX1]

til de digitale indgange på frekvensomformeren MOVIDRIVE® MDX60B/61B som vist
på figuren [1].
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Trin 6

Programmering af rykvis drift

20092AXX

Opret det program, som er vist på figuren, i overensstemmelse med den beskrevne
fremgangsmåde i de foregående programmeringseksempler.
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Trin 8

Test af program
Udfør programmet ved at tilslutte de anvendte digitale indgange på passende måde.
Advarsel:
Afhængigt af klemmetilslutning, frekvensomformer-tilstanden og styringsprogrammet
kan motoraksen bevæge sig straks efter start af styringen MOVI-PLC®. For at forhindre
skader skal du holde dig på afstand af alle bevægelige dele!
Aktivér frekvensomformeren MOVIDRIVE® MDX60B/61B, hvis det ikke allerede er sket
i trin 1, for at aktivere styringen MOVI-PLC®.
Start styringen MOVI-PLC® ved at klikke på menupunktet [Online] / [Start] (resp. [Run]).
Deaktiver regulatorspærren
DI00 "/ Regulatorspærre".

ved

at

slutte

DC-24-V-spænding

til

indgangen

Start motoraksens rykvise drift ved på præcist en af de to indgange DI01 eller DI02 på
frekvensomformeren at tilslutte DC-24-V-spænding.
Programmeringen lykkedes, hvis
•

motoraksen, når der er tilsluttet DC-24-V-spænding på indgangen DI01 eller DI02
roterer i positiv (til højre) eller i negativ retning (til venstre),

•

motoromdrejningstallets absolutte værdi ved hjælp af skiftet mellem 0 V og DC-24-Vspænding på indgangen DI03 skifter mellem 500 1/min og 1000 1/min, og

•

motoraksens bevægelse nedbremses ved hjælp af tilslutning af DC-24-V-spænding
på de to indgange DI01 og DI02 eller ved at fjerne spændingen fra disse to indgange.

Yderligere oplysninger om adfærden for styringen MOVI-PLC® og den tilsluttede
frekvensomformer MOVIDRIVE® i dette eksempel finder du i det følgende afsnit "Traceregistrering".
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Ved en stigende flanke for signalet JogPlus_MDX1 starter motoraksen
omdrejningstalsreguleringen med den hastighed, som er fastlagt ved hjælp af signalet
RapidSpeed_MDX1 [1].
Ved skift af signalet RapidSpeed_MDX1 fra FALSE til TRUE øger motoraksen
hastigheden til den højeste af de to fastlagte værdier [3].
Hvis de to signaler JogPlus_MDX1 og JogMinus_MDX1 indstilles på TRUE samtidig,
medfører XOR-kompositionen sammen med negationen i styringsprogrammet en
stigende flanke på indgangen Execute i funktionsmodulet MC_StopSensorless_MDX.
Bremsebevægelsen startes [5].
Ved akser uden giver kan bremsebevægelsen, som er udløst af den stigende flanke på
indgangen Execute i funktionsmodulet MC_StopSensorless_MDX, afbrydes. Denne
afbrydelse udføres ved hjælp af anmodning om en omdrejningstalsreguleret bevægelse
ved hjælp af den stigende flanke på indgangen Execute i funktionsmodulet
MC_MoveVelocitySensorless_MDX. [6]. I dette eksempel dannes den nødvendige

Håndbog – Bibliotek MPLCMotion_MDX

91

5

I

Programmeringseksempler
Rykvis drift af en motorakse uden giver

0

stigende flanke af XOR-kompositionen i netværket [0005], så snart signalet
JogPlus_MDX1 skifter fra TRUE til FALSE.
Ved det gentagne skift af signalet RapidSpeed_MDX1 fra TRUE til FALSE nedbremses
motoraksen til den mindste af de to fastlagte hastigheder [8].
Tilbagestillingen af de to signaler JogPlus_MDX1 og JogMinus_MDX1 til FALSE fører
ligesom den tidligere beskrevne samtidige indstilling af signalerne på TRUE til start af
en bremsebevægelse [10].
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