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Fontos tudnivalók

Dokumentáció

Buszrendszerek

•

Ez a kézikönyv nem pótolja a részletes üzemeltetési utasítást!

•

A MOVI-PLC® vezérlést és a vezérelt hajtásokat csak villamos szakképzettséggel rendelkező szakember szerelheti és helyezheti üzembe az érvényes
balesetvédelmi előírásoknak, a MOVI-PLC® vezérlés kézikönyvének és a
MOVIDRIVE® MDX60B/61B üzemeltetési utasításának a betartásával!

•

A MOVI-PLC® vezérlés által vezérelt hajtásszabályozók telepítése és üzembe
helyezése előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

•

A jelen kézikönyv feltételezi a MOVIDRIVE® dokumentációjának, különösképpen a
MOVIDRIVE® MDX60B/61B rendszerkézikönyvnek a meglétét és ismeretét.

•

A hivatkozásokat e kézikönyvben "Æ" jelöli. Így pl. a (Æ X.X fejezet) azt jelenti, hogy
további információ található e kézikönyv X.X fejezetében.

•

A dokumentáció betartása a zavarmentes üzemeltetés és az esetleges garanciaigények érvényesítésének feltétele.

Általános biztonsági tudnivalók a buszrendszerekről:
E buszrendszerrel olyan kommunikációs rendszer áll az Ön rendelkezésére, amely
lehetővé teszi a MOVIDRIVE® illesztését a különböző berendezések adottságaihoz.
Mint minden buszrendszernél, itt is fennáll annak a veszélye, hogy a paraméterek – és
ezzel a hajtásszabályozó viselkedése – kívülről (a hajtásszabályozó szempontjából)
nem észlelhető módon megváltoznak. Ez váratlan (nem ellenőrizhetetlen)
rendszerviselkedést vonhat maga után.

Biztonsági
tudnivalók és
figyelmeztetések

Feltétlenül vegye figyelembe az alábbi biztonsági tudnivalókat és figyelmeztetéseket!
Áramütés veszélye.
Lehetséges következmények: halál vagy súlyos testi
sérülések.

Sérülésveszély.
Lehetséges következmények: halál vagy súlyos testi
sérülések.

Veszélyhelyzet.
Lehetséges következmények: könnyebb vagy kisebb
sérülések.

Anyagi kárral járó helyzet.
Lehetséges következmények: a készülék és a környezet
károsodása.

Felhasználási tanácsok és hasznos információk.
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Bevezetés

A kézikönyv
tartalma

Ez a felhasználói kézikönyv az MPLCMotion_MDX könyvtár funkciómoduljait és
alkalmazását írja le.

Leírás

A MOVI-PLC® az IEC 61131-3 szabvány szerint programozható logikai vezérlő (PLC).
A MOVI-PLC® vezérlés egy formája pl. a DHP11B típusú vezérlőkártya.
A MOVI-PLC® vezérlés pl. egy gépmodul vezérlőegységeként alkalmazható. Ez
esetben a MOVI-PLC® vezérlés vezérel minden hajtást a gépmodulon belül, és így
tehermentesíti a fölérendelt vezérlést (pl. a gép vagy berendezés PLC-jét). DOP
kezelőterminállal összekapcsolva a MOVI-PLC® vezérlés átveheti teljes gépek
vezérlését is.
A MOVI-PLC® vezérlés e kézikönyvben leírt MPLCMotion_MDX könyvtára lehetővé
teszi a csatlakoztatott MOVIDRIVE® MDX60B/61B hajtások tengelymozgásainak
egyszerű és központosított programozását.

Funkciók

Az MPLCMotion_MDX könyvtár az alábbi funkciókat bocsátja rendelkezésre minden
csatlakoztatott MOVIDRIVE® MDX60B/61B hajtáshoz:
•

adminisztrációs funkciók

•

frekvenciaváltós üzem (fordulatszám-megadás)

•

referenciamenet

•

pozicionálás

•

stb.

E funkciók végrehajtása a hajtásszabályozókban decentralizáltan történik. Az
MPLCMotion_MDX könyvtár a hajtásszabályozókkal folytatott gyors kommunikációt
biztosítja. Lehetővé teszi a motoros tengelymozgások egyszerű, központi
programozását a MOVI-PLC® vezérlésben.
További
szakirodalom

Az MPLCMotion_MDX könyvtár egyszerű és hatékony használata érdekében e
kézikönyv mellett keresse az alábbi kézikönyveket is:
•

MOVI-PLC® programozási kézikönyv

•

MPLCInterface könyvtár MOVI-PLC®-hez c. kézikönyv

•

A MOVIDRIVE® MDX61B MOVI-PLC® DHP11B vezérlőkártya kézikönyve

•

Systemhandbuch MOVIDRIVE®
rendszerkézikönyv)

MDX60B/61B

(MOVIDRIVE®

MDX60/61B

A hajtásrendszeren végzett valamennyi munkánál vegye figyelembe e kézikönyvek
útmutatásait és biztonsági utasításait.
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Alkalmazási területek
Az MPLCMotion_MDX.lib könyvtár alkalmas minden olyan alkalmazási területhez,
ahol a MOVI-PLC® vezérlés egy vagy több hajtásszabályozót központilag vezérel.

Alkalmazási
példák

Tulajdonságok

2.2

Az MPLCMotion_MDX.lib könyvtár jellemző alkalmazási példái:
•

gépmodulok

•

kis gépek

•

berendezésmodulok

•

állványkiszolgáló berendezések

•

emelők

Az MPLCMotion_MDX.lib könyvtár az alábbi tulajdonságokkal tűnik ki:
•

A MOVI-PLC® vezérlés az MPLCMotion_MDX.lib könyvtár segítségével legfeljebb
12 hajtást vezérelhet.

•

A felhasználónak nem kell a kommunikációs interfésszel foglalkoznia – kizárólag az
adminisztrációs és mozgásparancsokkal vezérli a MOVI-PLC® vezérlést. Így a
felhasználónak nincs szüksége a rendszerbusz kommunikációjával kapcsolatos
tudásra, és a hajtásszabályozó paraméterezésével kapcsolatban csak csekély
tudásra van szüksége (pl. üzembe helyezéskor és a rendszerbusz címeinek
beállításakor).

•

A rendszerbusz gyors kommunikációt tesz lehetővé a MOVI-PLC® vezérlés és a
hajtásszabályozók között.

•

Az MPLCMotion_MDX.lib könyvtár számos funkciómodullal rendelkezik.
A felhasználó számára lehetővé válik a saját alkalmazások rugalmas és gyors
programozása.

•

A PLCopen szerinti parancsok lehetővé teszik a felhasználó gyors betanulását.

Az MPLCMotion_MDX könyvtár áttekintése

Szükséges
könyvtárak

A MOVI-PLC® vezérlésnek a MOVIDRIVE® MDX60B/61B hajtásszabályozókhoz
kapcsolódó programozásához az alábbi könyvtárak szükségesek:
• MPLCDatatypes
• MPLCIntern
• MPLCSystem_ErrorHandling_Intern
• MPLCSystem_ConfigLibDataEx_Intern
• MPLCInterface_CAN
Ezek a könyvtárak az MPLCMotion_MDX könyvtárnak a MOVITOOLS® MotionStudio
szoftver PLC-szerkesztőjébe való beillesztésekor szintén automatikusan beillesztésre
kerülnek.
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Az MPLCMotion_MDX könyvtár az alábbi funkciómodulokkal rendelkezik, amelyek
funkcióik szerint több mappára vannak felosztva:
MDX_Main

MDX_Main mappa:
– MC_ConnectAxis_MDX
– MC_Power_MDX
– MC_Reset_MDX

MDX_SingleAxis

MDX_SingleAxis mappa:
– MC_Home_MDX
– MC_AxisStop_MDX
– MC_Stop_MDX
•

Continuous Motion funkciómodul:
– MC_MoveVelocity_MDX

•

Discrete Motion funkciómodulok:
– MC_MoveAbsolute_MDX
– MC_MoveAbsoluteModulo_MDX
– MC_MoveRelative_MDX

MDX_SingleAxis
Sensorless

MDX_SingleAxisSensorless mappa:
– MC_StopSensorless_MDX
•

Continuous Motion funkciómodul:
– MC_MoveVelocitySensorless_MDX

MDX_Inverter
Parameters

MDX_InverterParameters mappa:

MDX_Supplements

MDX_Supplements mappa:

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

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

Megjegyzés:
Az MPLCMotion_MDX.lib könyvtár egyidejűleg használható a MOVI-PLC® vezérlés
összes többi könyvtárával.
A hibamentes üzem azonban csak akkor biztosított, ha Ön az MPLCMotion_MDX.lib
könyvtár funkciómoduljainak segítségével vezérelt minden hajtásszabályozót egy vagy
több olyan rendszer-CAN-Buson üzemeltet, amelyre nincs más CAN objektum (pl. I/O
modul) csatlakoztatva.
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2.3

A MOVI-PLC® vezérlés további könyvtárainak áttekintése
Az MPLCMotion_MDX könyvtár mellett a MOVITOOLS® MotionStudio szoftver PLCszerkesztőjébe számos további – az SEW frekvenciaváltók és hajtásszabályozók,
valamint egyéb perifériamodulok vezérlésének optimalizálására szolgáló – könyvtár
illeszthető be.
Az alábbi áttekintés a MOVI-PLC® vezérléshez csatlakoztatott készülékek vezérlésének alapkönyvtárait mutatja be. E könyvtárakon túl a frekvenciaváltó típusától
függően további alkalmazásspecifikus könyvtárak állnak rendelkezésre, pl. munkadarabmozgatási, vezérgörbe-, szinkronfutás-, tekercselő alkalmazások stb. céljára.

MPLCProcessdata
MOVI-PLC®

A
hagyományos
vezérlésként
használható
•

•

bármely SEW
frekvenciaváltó
vezérlése
folyamatadatokkal
folyamatadatprofilok,
alkalmazásmodulok vagy
saját IPOS®
programok
használatához

MPLCMotion_MDX

MPLCMotion_MC07

MPLCMotion_MX

MPLCMotion_MM

MPLCUtilities

MOVI-PLC®

mint a
MOVIDRIVE® B
Motion Controllere

MOVI-PLC® mint
MOVITRAC® 07

MOVI-PLC®

MOVI-PLC® mint a
MOVIMOT® Motion

pl. CANopen
I/O modulok
csatlakoztatása

•
•

egytengelyű
mozgásparancsok
a MOVIDRIVE®
B interfészeinek
használata

Ç

Ç

SEW folyamatadatmodulok

MOVIDRIVE® MDX

Motion Controllere

mint
a MOVIAXIS®
Motion Controllere

Controllere

•

•

•

•

a

fordulatszámparancsok
a MOVITRAC®
07 interfészeinek
használata

Ç
MOVITRAC® 07

•

egytengelyű
mozgásparancsok
a MOVIAXIS®
interfészeinek
használata

Ç
MOVIAXIS®

•

fordulatszámparancsok
a MOVIMOT®
interfészeinek
használata

Ç
MOVIMOT®

Ç
CANopen
I/O modulok

Olyan elemek, amelyeket a könyvtárak használatához be kell illeszteni a PLC-szerkesztő vezérlési konfigurációjába
A frekvenciaváltó-/készülékspecifikus motion (mozgás) és be-/kimeneti könyvtárak áttekintése
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Tervezés, üzembe helyezés
Ez a fejezet az MPLCMotion_MDX.lib könyvtár használatának feltételeiről tájékoztat,
és fontos tervezési és üzembe helyezési tudnivalókat tartalmaz.

3.1

Feltételek

PC és szoftver

A MOVI-PLC® vezérlés MPLCMotion_MDX.lib könyvtár használatával történő
programozásához tervező PC és MOVITOOLS® MotionStudio szoftver szükséges.
A PC-vel és a szoftverrel szemben támasztott követelményekről közelebbi információ
a MOVI-PLC® programozási kézikönyvben található.

Hajtásszabályozó
Megjegyzés:
A MOVIDRIVE® MDX60B/61B hajtásszabályozó MOVI-PLC® vezérléssel történő
vezérlése csak a hajtásszabályozó-alapkészülék 824 854 0.15-ös firmware-verziójától
kezdve lehetséges.
A Continuous Motion funkciómodulok (MC_MoveVelocity_MDX, MC_MoveVelocity
Sensorless_MDX) alkalmazásához elegendő a MOVIDRIVE® MDX60B/61B hajtásszabályozó standard kivitele.
A motortengelyt pozicionáló funkciómodulokhoz (Discrete Motion funkciómodulok,
MC_Home_MDX), a MOVIDRIVE® MDX60B/61B hajtásszabályozó technológiai kivitele
szükséges.
Vezérlési
topológia

A MOVI-PLC® vezérléshez az alábbi frekvenciaváltók/hajtásszabályozók közül
tizenkettő csatlakoztatható:
•

MOVIDRIVE® MDX60B/61B

•

MOVITRAC® 07

•

MOVIMOT®

Vegye figyelembe a következő feltételeket:
•

Egy rendszer-CAN-Busra
csatlakoztasson.

legfeljebb

hat

frekvenciaváltót/hajtásszabályozót

– Egy-három frekvenciaváltó/hajtásszabályozó csatlakoztatása egy rendszerCAN-Busra: a rendszer-CAN-Bus adatátviteli sebességét állítsa ≥ 500 kBit/s
értékre.
– Négy-hat frekvenciaváltó/hajtásszabályozó csatlakoztatása egy rendszer-CANBusra: a rendszer-CAN-Bus adatátviteli sebességét állítsa 1000 kBit/s értékre.
Ez a kézikönyv a MOVI-DRIVE® MDX60B/61B hajtásszabályozó vezérlését írja le.
A frekvenciaváltók vezérlését az alábbi kézikönyv írja le:
•

MPLCMotion_MMc / MPLCMotion_MC07 MOVI-PLC® könyvtár c. kézikönyv

Figyelem!
Az e fejezetben szereplő műszaki tulajdonságok csak akkor érvényesek, ha nincs
további aktív CAN-Bus résztvevő a hajtásszabályozó vezérlésére használt rendszerCAN-Buson.
Ne csatlakoztasson további CAN-Bus résztvevőt arra a rendszer-CAN-Busra, amelyhez
az MPLCMotion_MDX.lib könyvtárral vezérelt hajtásszabályozó csatlakozik!
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3.2

Kommunikációs idők
A MOVI-PLC® vezérlésre csatlakoztatott minden MOVIDRIVE® MDX60B/61B
hajtásszabályozó elküldi aktuális tényleges értékeit (ellenőrző jeleit) a MOVI-PLC®
vezérlésnek. A tényleges értékek (ellenőrző jelek) átvitelének ciklusideje függ az
adatprofiltól és az alkalmazott jeladótól. Ezek a vezérlés konfigurációjában a
hajtásszabályozó modulparamétereinél állíthatók be. Kérjük, a tervezéskor vegye
figyelembe a MOVIDRIVE® MDX60B/61B hajtásszabályozók tényleges értékeinek
(ellenőrző jeleinek) frissítési idejét.
Az adatprofilok és a hozzájuk tartozó kommunikációs idők részletes leírása az
"MC_ConnectAxis_MDX funkciómodul" c. részben található, a 20. oldaltól.

Hajtásszabályozó
– SSI jeladó

SSI jeladó alkalmazása ötödére lassít minden paraméter-hozzáférést. Ezért kerülje az
SSI jeladó alkalmazását, helyette alkalmazzon Hiperface jeladót.
Ez a tulajdonság kihat a MOVI-PLC® vezérlés reakcióidejére, a hajtásszabályozókkal
összefüggésben. Kérjük, hogy a tervezésnél vegye figyelembe ezt a tulajdonságot.

3.3

Üzembe helyezés
Ez a fejezet a hajtásszabályozó üzembe helyezését írja le, amelyet Önnek el kell
végeznie, ha a hajtásszabályozót MOVI-PLC® vezérléssel kívánja vezérelni.
Figyelmeztetés
A hajtásszabályozó üzembe helyezését csak az e fejezetben leírt üzembe helyezési
varázsló segítségével szabad végezni.
A hajtásszabályozó paramétereinek manuális módosítása, illetve a hajtásszabályozónak a motor üzembe helyezési varázslóval történő közvetlen üzembe helyezése az
első üzembe helyezés és az ismételt üzembe helyezés ill. optimalizálás alkalmával sem
megengedett. A manuális módosítások előre nem látható üzemállapothoz vezethetnek,
amelyek súlyos személyi sérülést vagy halált okozhatnak.
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Az üzembe helyezési varázslóhoz [DriveStartup MOVI-PLC Mode] a MOVITOOLS®
MotionStudio szoftver készülékfájában található [MDX …] bejegyzés helyi menüjéből
juthat el.
Az üzembe helyezési varázsló lépésről lépésre végigvezet az üzembe helyezésen:
1. A kiszállítási állapot betöltése
2. A hajtásszabályozó üzembe helyezése
3. A Shell paraméterek konfigurálása
4. A megadott értékek letöltése
5. A frekvenciaváltó adatainak mentése
Az üzembe helyezési varázsló indításkor automatikusan felismeri, hogy első vagy
ismételt üzembe helyezésről van szó.
Az első üzembe helyezéskor az üzembe helyezés mind az öt lépését egymás után
végre kell hajtani.
Az ismételt üzembe helyezéskor az üzembe helyezési varázsló közvetlenül a 3. lépésre
ugrik. Manuálisan (egérkattintással) azonban az ismételt üzembe helyezéskor is
kezdhetünk az 1. vagy a 2. lépéssel. Az üzembe helyezési varázsló így lehetővé teszi
pl. a motor üzembe helyezésének utólagos optimalizálását is.

Kézikönyv – MPLCMotion_MDX könyvtár
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Üzembe helyezés
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Start / diagnosztikai
monitor

Első üzembe
helyezés

IGEN
NEM

Gyári beállítások,
"kiszállítási állapot"

A motor üzembe
helyezése

A SHELL paraméterek
konfigurálása

Letöltés

Adatmentés

20029AHU

Az üzembe helyezést csak az üzembe helyezési varázsló használatával, a következőképpen hajtsa végre:
1. lépés

A gyári beállítások betöltése
Megtörténik a kiszállítási állapot betöltése.
A kiszállítási állapot betöltésekor megtörténik
• az üzembe helyezési adatok visszaállítása
• valamennyi Shell paraméter visszaállítása az alapértelmezett értékekre
• minden IPOS® változó törlése
• az esetleg meglévő IPOS® programkód törlése
Ç
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2. lépés

A hajtásszabályozó üzembe helyezése
Kövesse az üzembe helyezési varázsló utasításait. A motor üzembe
helyezésének részletei a MOVIDRIVE® MDX60B/61B rendszerkézikönyvben
találhatók.
Megjegyzés:
Az U/f és VFC üzemmód-csoportban csak az MDX_SingleAxisSensorless
mappa funkciómoduljai hajthatók végre. Az MDX_SingleAxis mappa
funkciómoduljai az alábbi üzemmód-csoportok egyikének beállítását igénylik:
• VFC n-Control (VFC fordulatszám-szabályozás)
• CFC control (CFC szabályozás)
• SERVO control (szervoszabályozás)
Egy üzemmód-csoporton belül a MOVI-PLC® vezérlés automatikusan beállítja
a Continuous ill. a Discrete Motion funkciómodulhoz szükséges üzemmódot
(lásd még a további leírást a 18. oldalon).
Ç

3. lépés

A Shell paraméterek konfigurálása
Kövesse az üzembe helyezési varázsló utasításait. A tárolt javasolt értékek
az [Apply proposals] gombbal átvehetők vagy egyedileg testre szabhatók.
Megjegyzések
1. A beállított S-Bus címnek egyeznie kell az MC_ConnectAxis_MDX
funkciómodulon alkalmazott S-Bus címmel, valamint a PLC-szerkesztő
vezérlési konfigurációjában beállított címmel (a MOVIDRIVE MDX B
bejegyzés modulparaméterével). A beállított adatátviteli sebességnek
egyeznie kell a PLC-szerkesztő vezérlési konfigurációjában beállított
adatátviteli sebességgel (a CAN 1/2 bejegyzés modulparamétere,
alapértelmezett értéke 500 kBaud).
2. A MOVI-PLC® vezérlés a hajtásszabályozó-alapkészülék ill. annak opcióinak
digitális bemeneteit a vezérlési programban a P60x ill. a P61x csoport
paraméterbeállításaitól függetlenül képes beolvasni és használni. Azonban
annak elkerülése érdekében, hogy a digitális bemeneti kapcsoknak
kiegészítő funkciót adjunk, a megfelelő paramétereket IPOS Input
(IPOS bemenet) vagy No function (nincs funkciója) értékre kell állítani.
Annak érdekében, hogy a hajtásszabályozó-alapkészülék ill. annak
opcióinak digitális kimeneteit a MOVI-PLC® vezérlés vezérlési programjában
használhassuk, a P62x ill. a P63x csoport megfelelő paramétereit
IPOS Output (IPOS kimenet) értékre kell állítani. Ha ezek a paraméterek
nincsenek IPOS Output (IPOS kimenet) értékre állítva, akkor a programban
írhatók ugyan a digitális kimenetek, a fizikai kimeneti jelek azonban nem
változnak. A vezérlőprogramban a kimeneti változók és a fizikai kimeneti
jelek eltérése nem jelenik meg.
E paraméterek némelyike már a kiszállítási állapotban rendelkezik a
szükséges beállítással.
Ç

4. lépés

A megadott értékek letöltése
E funkció segítségével tölthetők a releváns SHELL felhasználói adatok a
hajtásszabályozóra.
Ç

5. lépés

A frekvenciaváltó adatainak mentése
A hajtásszabályozó egy teljes adatkészletének mentése a [*.vd0] fájlba.

Figyelem!
Az üzembe helyezés alatt és az után tilos a Shell segítségével paramétermódosítást
végezni. A paraméterek manuális módosítása előre nem látható üzemállapothoz
vezethet.
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Egységek és értéktartományok

0
Hajtásszabályozó
– IPOS®

3.4

Ha a hajtásrendszert az MPLCMotion_MDX.lib könyvtár segítségével vezéreljük,
akkor nem lehetséges a csatlakoztatott hajtásszabályozók IPOS® szoftverének szabad
programozása.

Egységek és értéktartományok

Egységek

Értéktartományok

Az MPLCMotion_MDX könyvtár funkciómoduljai be- és kimeneti jeleikhez az alábbi
egységeket használják:
•

pozíció: impulzus [imp] (a motortengely 360°-os fordulatának 4096 impulzus felel
meg)

•

sebesség: fordulat/perc [1/min]

•

gyorsulás: a sebesség 3000 1/min mértékű módosításáig eltelő rámpaidő
ezredmásodpercben [ms]

•

gyorsulásváltozás: a forgatónyomaték felépüléséig eltelő idő ezredmásodpercben
[ms]

Az MPLCMotion_MDX könyvtár funkciómoduljaihoz a következő maximális értéktartományok megengedettek. Ha a bemeneti jelek értékei kívül esnek ezen a beállítási
tartományon, akkor a funkciómodulok hibaüzenetet adnak.
A csatlakoztatott motortól és a frekvenciaváltó-paramétereknél beállított határértékektől
függően a hajtásszabályozó automatikusan ezekhez a határértékekhez igazítja a
mozgásfeladatokat. Ezek a határértékek kisebbek lehetnek a funkciómodulban
beállítható maximális értékeknél. Ekkor a funkciómodulok nem adnak hibaüzenetet.
Pozicionálási feladatoknál ebben az esetben követési hiba léphet fel.
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•

pozíciók: –(231) … 231 [imp]

•

sebesség pozicionálási feladatoknál: 0…6000 [1/min]

•

sebesség fordulatszám-szabályozott mozgásfeladatoknál: –6000…6000 [1/min]

•

gyorsulás pozicionálási feladatoknál: 10 … 20000 [ms]

•

gyorsulás fordulatszám-szabályozott mozgásfeladatoknál: 0 … 2000000 [ms]

•

gyorsulás-változás (fordulatszám-szabályozott mozgásfeladatoknál nem használjuk):
5 … 2000 [ms]
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A funkciómodulok ismertetése
Ez a fejezet az MPLCMotion_MDX könyvtár funkciómoduljainak tulajdonságait és
funkcióit írja le.

4.1

A funkciómodulok általános tulajdonságai
Ez a rész a funkciómodulok be-/kimeneteinek elvi funkcióit, valamint a MOVI-PLC®
vezérlés és a hajtásszabályozók további általános tulajdonságait írja le. Több funkciómodul együttműködésére és összjátékára konkrét példa idődiagrammal az 5. "Programozási példák" c. fejezetben található (Æ 70. oldaltól).

Enable
(engedélyezés)
bemeneti jel

A funkciómodulok két fajtáját különböztetjük meg aktiválásuk vonatkozásában:
•

az Enable (engedélyezés) bemeneti jellel aktivált funkciómodulok.

•

az Execute (végrehajtás) bemeneti jellel aktivált funkciómodulok.

Az Enable (engedélyezés) bemeneti jellel aktivált funkciómodulok jellemzően ciklikus
műveleteket hajtanak végre (pl. MC_ReadActualPosition_MDX).
•

Ha az Enable (engedélyezés) bemeneti jel = TRUE, akkor
– a funkciómodul aktív.
– a funkciómodul a kimeneti jeleket minden ciklusban újraszámolja.

•

Ha az Enable (engedélyezés) bemeneti jel = FALSE, akkor
– a funkciómodul a kimeneti jeleket nem számolja újra.
– minden kimeneti jel változatlan marad, megőrzi utoljára számított értékét. (kivétel:
a Done, a Busy és az Error jel FALSE értékre áll vissza.)

Ezért a kimeneti jelek értékének érvényességét a Done = TRUE kimeneti jellel kell
megerősíteni.
(Az MC_ConnectAxis_MDX funkciómodul Enable bemenete eltér az itt leírt tulajdonságoktól. Az ide vonatkozó részletek az adott funkciómodul leírásában találhatók.)
Execute
(végrehajtás)
bemeneti jel

Az Execute (végrehajtás) bemeneti jellel aktivált funkciómodulok jellemzően egyszeri
műveleteket hajtanak végre (pl. MC_ReadParameter_MDX).
Az Execute (végrehajtás) bemenet pozitív élváltása indítja a műveletet.
A kimeneti jelek mindaddig érvényesek maradnak, amíg az Execute (végrehajtás)
bemeneti jel FALSE értékre nem áll vissza (eső él). Ha azonban az Execute
(végrehajtás) bemeneti jel a művelet befejezése előtt visszaáll FALSE értékre, akkor a
művelet befejezéséig kialakuló kimeneti jelek még legalább egy vezérlési cikluson át
érvényben maradnak.
Ha az Execute (végrehajtás) bemeneten emelkedő él lép fel, akkor a bemeneti jelek
értékei átvételre kerülnek a művelethez. A bemeneti jeleknek a művelet során
végbemenő változása nem hat ki a műveletre. A módosult értékek átvételéhez ismételt
emelkedő élre van szükség az Execute (végrehajtás) bemeneten.

Kézikönyv – MPLCMotion_MDX könyvtár
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Done (kész)
kimeneti jel

A funkciómodul a Done (kész) ill. az InVelocity kimeneti jelet TRUE értékre állítja, ha a
funkciómodul művelete sikeresen végre lett hajtva.
Néhány funkciómodul a hajtásszabályozó "In Position" (pozícióban, Discrete Motion
feladatoknál) vagy "Speed reached" (fordulatszám elérve, Continuous Motion
feladatoknál) feltételeit leképezi a Done (kész) kimeneti jelre. Ezek a funkciómodulok az
Execute (végrehajtás) bemeneten fellépő eső élig ellenőrzik ezeket a feltételeket.
Amíg az Execute bemeneti jel értéke TRUE, a funkciómodul a Done (kész) kimeneti jel
értékét FALSE értékre állítja vissza, ha az "In Position" (pozícióban) ill. a "Speed
reached" (fordulatszám elérve) feltétel már nem teljesül. Ennek megfelelően a Done
(kész) kimeneti jel TRUE értéket kap, ha a feltétel ismét teljesül. Ha az Execute
(végrehajtás) bemeneti jel értéke TRUE, akkor a Done (kész) kimeneti jel értéke
többször is válthat a TRUE és a FALSE között.

Active (aktív)
kimeneti jel

Az Active (aktív) kimeneti jel csak a motortengely mozgását vezérlő funkciómoduloknál
létezik.
Ez a funkciómodul az Active (aktív) kimeneti jelnek TRUE értéket ad, ha a funkciómodul
által vezérelt motortengely a cél (célpozíció ill. célsebesség) elérésének irányába forog.
A funkciómodul az Active (aktív) kimeneti jelet szokás szerint TRUE értékre állítja
röviddel az után, hogy az Execute (végrehajtás) bemeneten emelkedő él lépett fel.
Ha a motortengely forgását a hajtásszabályozó kapocskiosztása akadályozza (pl.
szabályozótiltás esetén), akkor bár megtörténik a funkciómodul végrehajtása, az Active
kimeneti jel mégis visszaáll FALSE értékre.
A funkciómodul az Active (aktív) kimeneti jelet TRUE értékre állítja, ha:
•

a motortengely forgását a funkciómodul végrehajtása alatt a hajtásszabályozó
megfelelő kapocskiosztása lehetővé teszi

•

és a motortengely a cél eléréséhez szükséges mozgást hajtja végre.

A funkciómodul az Active (aktív) kimeneti jel értékét FALSE értékre állítja vissza, ha a
Done, ill. az InVelocity, az Error vagy a CommandAborted kimeneti jelek egyikének
értéke TRUE.
Busy (foglalt)
kimeneti jel

Ez a kimeneti jel csak olyan funkciómoduloknál létezik, amelyeknek több vezérlési
ciklusra van szükségük a végrehajtáshoz, és amelyek nem vezérlik a motortengely
mozgását.
Amíg a funkciómodul végrehajtás alatt áll, addig a Busy (foglalt) kimeneti jelet TRUE
értékre állítja.
A funkciómodul a Busy (foglalt) kimeneti jel értékét FALSE értékre állítja vissza, ha a
Done vagy az Error kimeneti jelek egyikének értéke TRUE.

CommandAborted (parancs
megszakítva)
kimeneti jel

Ez a kimeneti jel csak a motortengely mozgását vezérlő funkciómoduloknál létezik.
A funkciómodul a CommandAborted (parancs megszakítva) kimeneti jelet TRUE
értékre állítja, ha annak végrehajtását
•

másik funkciómodul

•

vagy ugyanannak a funkciómodulnak másik példánya

megszakítja, mert mindketten ugyanazt a motortengelyt vezérlik.
Ez azt jelenti, hogy a funkciómodul megszakított feladata már nem kerül végrehajtásra.
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Ha a megszakított funkciómodul a CommandAborted (parancs megszakítva) kimeneti
jelet TRUE értékre állítja, akkor a Done, ill. az InVelocity és az Active kimeneti jeleket
FALSE értékre állítja vissza. A funkciómodul a CommandAborted (parancs
megszakítva) kimeneti jelet az Execute (végrehajtás) bemeneti jel eső élének
fellépésekor FALSE értékre állítja vissza.
A következő funkciómodulok okozhatnak megszakítást Motion funkciómodulnál:
•

MC_Stop_MDX / MC_AxisStop_MDX / MC_StopSensorless_MDX

•

MC_ConnectAxis_MDX (ha a MOVI-PLC® vezérlés ebben a funkciómodulban frekvenciaváltó-hibát, kommunikációs hibát vagy 24 V-os hajtásszabályozó-üzemmódot ismer fel)

•

MC_Power_MDX Enable = FALSE esetén (csak olyan Discrete Motion feladatoknál,
amelyek egyszer már elérték a célpozíció ablakát; a többi funkciómodul csak
felfüggesztésre kerül, lásd alább)

•

Discrete Motion funkciómodulok csak Discrete Motion funkciómodulnál okozhatnak
megszakítást.

•

Continuous Motion funkciómodulok csak Continuous Motion funkciómodulnál
okozhatnak megszakítást.

Megszakítás esetén a funkciómodul a Done kimeneti jelet FALSE értékre állítja vissza,
még akkor is, ha a funkciómodul célja már elérésre került, és az értékek nem hagyják el
a megszakított funkciómodul megadott pozíció- ill. sebességablakát.
Error kimeneti jel

Ha egy funkciómodul végrehajtásakor hiba lép fel a MOVI-PLC® vezérlésben, akkor a
funkciómodul az Error (hiba) kimeneti jelet TRUE értékre állítja. A megfelelő hibát ebben
az esetben az ErrorID (hibaazonosító) kimeneti jel jeleníti meg.
A hajtásszabályozó hibái nem vezetnek az Error (hiba) kimeneti jel aktiválásához,
hanem azokat az MC_ConnectAxis_MDX funkciómodul ismeri fel, és a Motion
funkciómodul megszakításához vezetnek.

Viselkedés
Controller inhibit
(szabályozótiltás),
No enable (nincs
engedélyezés)
vagy Safe Stop
(biztonságos
leállás) esetén

Ha az alábbi feltételek közül egy vagy több teljesül, a funkciómodul felfüggeszti a
motortengely éppen aktív mozgási feladatát (Discrete Motion, Continuous Motion,
Homing):
•

szabályozótiltás

•

nincs engedélyezés

•

biztonságos leállás

Azonban a funkciómodul nem szakítja meg a mozgásfeladatot.
A funkciómodul az aktív mozgásfeladat felfüggesztésekor az Active (aktív) kimeneti jelet
FALSE értékre állítja vissza. Azonban a CommandAborted (parancs megszakítva)
kimeneti jelet nem állítja TRUE értékre.
Amint a fenti feltételek már nem állnak fenn, a funkciómodul folytatja a felfüggesztett
mozgásfeladatot.
A Motion funkciómodul műveletének felfüggesztése nem vezet hibához. Ha a Motion
funkciómodul műveletét további funkciómodul hozzáadása nélkül meg kell szakítani,
akkor az MC_Stop_MDX, MC_AxisStop_MDX vagy MC_StopSensorless_MDX
funkciómodul egy feladatát kell végrehajtani.
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Kivétel:
Az MC_Home_MDX funkciómodul által indított referenciamenet a szabályozótiltás
aktiválásakor és a biztonságos leállás indításakor megszakad. Ekkor az
MC_Home_MDX funkciómodul a CommandAborted (parancs megszakítva) kimeneti
jelet TRUE értékre állítja.
Az engedélyezés elvétele esetén a referenciamenet csak felfüggesztésre kerül. Ismételt
engedélyezést követően a motor folytatja a referenciamenetet.
Ha az MC_Stop_MDX, MC_AxisStop_MDX vagy MC_StopSensorless_MDX funkciómodul által indított fékezőmozgást szabályozótiltás, nincs engedélyezés vagy
biztonságos leállás felfüggeszti, akkor ez a fékezőmozgás a felfüggesztési feltétel
megszűnése után nem a felfüggesztés előtti sebességgel folytatódik. A motortengely a
felfüggesztés során tovább fékeződik.
Viselkedés
24 V-os üzemmód
esetén

Ha aktiválják a 24 V-os üzemet, akkor a motortengely mozgását éppen vezérlő
funkciómodul megszakítja a mozgásfeladatot. A funkciómodul a CommandAborted
(parancs megszakítva) kimeneti jelet TRUE értékre állítja.

Átváltás Discrete
Motion és
Continuous
Motion között

A MOVIDRIVE® hajtásszabályozó a Continuous Motion típusú Motion funkcióblokkokat
az alábbi üzemmódok egyikében valósítja meg:
•

VFC+n control (VFC + fordulatszám-szabályozás)

•

CFC control (CFC szabályozás)

•

SERVO control (szervoszabályozás)

A MOVIDRIVE® hajtásszabályozó a Discrete Motion típusú Motion funkcióblokkokat az
alábbi üzemmódok egyikében valósítja meg:
•

VFC+n control + IPOS® positioning (VFC + fordulatszám-szabályozás + IPOS®
pozicionálás)

•

CFC control + IPOS® positioning (CFC szabályozás + IPOS® pozicionálás)

•

SERVO control + IPOS® positioning (szervo-szabályozás + IPOS® pozicionálás)

A MOVIDRIVE® hajtásszabályozó nem minden üzemmódban engedélyezi a menet
közben történő (azaz szabályozótiltás nélküli) átkapcsolást. Azonban követelmény,
hogy a viselkedés minden üzemmódban egységes legyen.
Ezért forgó motortengely esetén nem lehetséges az átkapcsolás. A megfelelő
hibaüzenet ebben az esetben abban a funkciómodulban jelenik meg, amelyik a
mozgásfeladatának végrehajtásához üzemmód-átkapcsolást kérne.
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4.2

4

Állapotdiagram
Az MPLCMotion_MDX könyvtár funkciómoduljainak kialakításából következően a
MOVI-PLC® vezérlés minden időpontban definiált állapotban van. Az aktuális állapot
az MC_ConnectAxis_MDX funkciómodul PLCopenState kimenetén vagy az
MC_ReadStatus_MDX funkciómodul kimenetein mindenkor kiolvasható. Az alábbi
diagram azt mutatja be, hogy melyik funkciómodul milyen állapotban hajtható végre, és
ezáltal milyen állapotátmenetek jönnek létre.

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

4)

ERRORSTOP
MC_AxisStop_MDX
MC_Stop_MDX

5)

MC_MoveVelocity_MDX
MC_MoveVelocitySensorless_MDX

MC_AxisStop/
Stop/
StopSensorless
_MDX
Minden állapot

Drive
Error

MC_Reset
_MDX 3)

MC_ConnectAxis
_MDX.
Done = FALSE 1)

Drive Error
Done
STANDSTILL

HOMING
MC_Home_MDX

MC_ConnectAxis
_MDX.Done 2)

NOT_CONNECTED
20095AHU

1) MC_ConnectAxis_MDX.Done = FALSE a MOVI-PLC® vezérlés és a hajtásszabályozó közötti kommunikációs hiba esetén.
2) Az MC_ConnectAxis_MDX funkciómodult minden vezérlési ciklusban és így minden
állapotban be kell hívni.
3) Az MC_Reset_MDX minden állapotban behívható, azonban csak ERRORSTOP
állapotban van hatása.
4) Feltétel: MC_AxisStop_MDX.Execute / MC_Stop_MDX.Execute /
MC_StopSensorless_MDX.Execute = FALSE
5) Feltétel: MC_StopSensorless_MDX.Execute = FALSE
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4.3

MDX_Main mappa
Az MDX_Main mappa a MOVI-PLC® vezérlés és a MOVIDRIVE® MDX60B/61B hajtásszabályozók közötti kommunikáció adminisztrálására való funkciómodulokat tartalmaz.
Ezenkívül a mappa tartalmaz a hajtásszabályozók adminisztrálására való funkciómodulokat (pl. engedélyezés, nyugtázás).

4.3.1

MC_ConnectAxis_MDX funkciómodul
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

Leírás

Az MC_ConnectAxis_MDX funkciómodul létrehozza a kapcsolatot a vezérelt motortengellyel. A program ciklikusan behívja, és funkciómodul a behívott helyen megadja a
motortengelyek folyamatleképezését.
Megjegyzés:
A folyamat bemeneti ill. kimeneti leképezése nem a vezérlési ciklus kezdetén és végén
történik.
Ehelyett a bemenetek és kimenetek folyamatleképezése az MC_ConnectAxis_MDX
funkciómodul behívásakor történik meg.

Alkalmazás

Az MC_ConnectAxis_MDX funkciómodul minden motortengelyre alkalmazható.
Annak érdekében, hogy a MOVI-PLC® vezérlés és a MOVIDRIVE® MDX60B/61B
hajtásszabályozók közötti kommunikáció ne szakadjon meg, minden motortengelyhez
saját példányt kell ciklikusan behívni.
Megjegyzés:
Ha az MC_ConnectAxis_MDX funkciómodult a vezérlőprogram egy ciklusában nem
hívjuk be, a hajtásszabályozó F46 kommunikációs hibát jelez, és "No enable" (nincs
engedélyezés) állapotra vált.

Beállítások
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Az MC_ConnectAxis_MDX funkciómodulban állítható be, hogy a funkciómodul által
vezérelt hajtásszabályozó a MOVI-PLC® vezérlés melyik interfészén át (CAN 1/2
rendszerbusz) és milyen rendszerbusz-címmel csatlakozik.
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Feltételek

4

Annak érdekében, hogy a MOVI-PLC® vezérlés és egy MOVIDRIVE® MDX60B/61B
hajtásszabályozó között az MC_ConnectAxis_MDX funkciómodulon át létrejöhessen a
kommunikáció, teljesülniük kell az alábbi feltételeknek:
•

Az MC_ConnectAxis_MDX funkciómodulban beállított rendszerbusz-címnek
egyeznie kell a frekvenciaváltó-paramétereknél beállított címmel:
– P881 SBUS 1, X12 csatlakozó
– P891 SBUS 2, DFC11B

•

A vezérlési konfigurációban beállított adatátviteli sebességnek egyeznie kell a
frekvenciaváltó-paramétereknél beállított adatátviteli sebességgel:
– P884 SBUS 1, X12 csatlakozó
– P894 SBUS 2, DFC11B

Az üzembe helyezési varázsló támogatást nyújt e paraméterek beállításához.
Visszatérési
értékek

Az MC_ConnectAxis_MDX funkciómodul egyebek mellett a következő információkat
bocsátja rendelkezésre a felhasználó számára (részleteket lásd a "Kimenetek"
c. táblázatban):
•

A motortengely referenciája (a motortengely logikai címe). E cím segítségével férnek
hozzá más funkciómodulok a motortengelyhez.

•

Hibakeresési (debugging) információk
– a rendszerbusz állapota
– a paramétercsatorna kihasználtsága
– stb.

•

Aktuális állapot (Æ 4.2 fejezet, 19. oldal)

•

A frekvenciaváltó adatai
–
–
–
–

Megszakítás

a hajtásszabályozó állapota
a motortengely tényleges pozíciója
a motortengely tényleges sebessége
stb.

Ha frekvenciaváltó-hiba, 24 V-os üzem vagy kommunikációs hiba lép fel, akkor a
motortengely mozgását éppen vezérlő Motion funkciómodul megszakítja a
mozgásfeladatot.
A Motion funkciómodul az Active vagy Done ill. InVelocity jelet visszaállítja FALSE
értékre. Amíg az Execute jel értéke TRUE, addig a Motion funkciómodul a
CommandAborted jelet TRUE értékre állítja.

Befolyás

A MOVIDRIVE® hajtásszabályozó alábbi paraméterei egyszer megváltoznak, ha a
MOVI-PLC® vezérlés első alkalommal kapcsolódik az MC_ConnectAxis_MDX funkciómodulon át a MOVIDRIVE® hajtásszabályozóhoz:
Paraméter

Jelentés

Írt érték

P630 ... P637

A DIO11B vagy DIP11B opció bináris kimenetei

IPOS® kimeneti jel

P885

Sync ID

128

P888

5 ms szinkronizáció

On (be)

P876

PO adatok

Pozíció High vagy Pozíció Low

E paraméter letöltése után a MOVI-PLC® vezérlés egyszer behívja a kommunikációhoz
szükséges IPOS® programot.
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A MOVIDRIVE® hajtásszabályozó alábbi paraméterei a hálózati feszültség minden
bekapcsolása és a MOVI-PLC® vezérlés alaphelyzetbe állítása után az
MC_ConnectAxis_MDX funkciómodul inicializálása során (első behívás: Enable =
TRUE) megváltoznak:

Bemenetek

Paraméter

Jelentés

P941

tényleges pozíció forrása

adatprofiltól függően

P938 ... P939

IPOS feladat-végrehajtási sebességek

folyamatoptimalizált

Az MC_ConnectAxis_MDX funkciómodul az alábbi bemenetekkel rendelkezik:
Bemenet

Típus

Jelentés

Enable

BOOL

Ez a bemenet a funkciómodul aktiválására szolgál. Tulajdonságai
alapvetően eltérnek az Enable (engedélyezés) bemenet 4.1
fejezetben (a 15. oldaltól) leírt tulajdonságaitól.
• TRUE: A funkciómodul Enable = TRUE értékkel történő
behívásával aktiválódik a funkciómodul és megtörténik a fennálló
bemeneti jelek átvétele. A MOVI-PLC® vezérlés minden további
ciklusában a funkciómodult be kell hívni, hogy OperationMode
NORMAL üzemmódban (a vezérlési konfiguráció beállítása)
elkerüljük a MOVI-PLC® vezérlés és a MOVIDRIVE® hajtásszabályozó közötti kommunikációs hibát. Azonban az Enable
bemenet állapotától függetlenül a következő ciklusokban már nem
történik meg a bemeneti jelek változásának átvétele.
A funkciómodulnak a megváltozott bemeneti jelek használatával
történő újbóli aktiválása csak a MOVI-PLC® vezérlés alaphelyzetbe állítása után lehetséges.
• FALSE: Amíg az Enable bemenet FALSE értékre van állítva, a
funkciómodul feladatának végrehajtása a bekapcsolás ill. a MOVIPLC® vezérlés alaphelyzetbe állítása után nem történik meg.
Ha azonban az Enable bemenet egyszer TRUE értékre lett állítva,
akkor az Enable bemenetnek már nincs funkciója.

Node

CAN_NODE

Ez a bemenet annak a CAN-Bus csomópontnak a beállítására
szolgál, amelyhez a hajtásszabályozó csatlakozik.
• SBUS_NODE_1: CAN 1 (DHP11B esetén X33 csatlakozó)
• SBUS_NODE_2: CAN 2 (DHP11B esetén X32 csatlakozó)

SBUS_Address

UINT

Ez a bemenet a csatlakoztatott hajtásszabályozó rendszerbuszcímének megadására szolgál.

Megjegyzés:
•
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A Node (csomópont) vagy SBUS_Address (rendszerbusz-cím) bemeneti jel
átvételéhez a MOVI-PLC® vezérlésen alaphelyzetbe állítást (reset) kell végrehajtani
([PLC-szerkesztő], [Online] / [Reset] menüpont).
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Az MC_ConnectAxis_MDX funkciómodul az alábbi kimenetekkel rendelkezik:
Kimenet

Típus

Jelentés

Done

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy befejeződött-e a funkciómodul inicializálása.
• TRUE: Az MC_ConnectAxis_MDX funkciómodul befejezte az
inicializálást és létrehozta a hajtásszabályozó kommunikációs
kapcsolatát.
• FALSE: Az inicializálás még nem fejeződött be.

Error

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy lépett-e fel hiba.
• TRUE: A funkciómodul művelete során hiba lépett fel.
• FALSE: Nem lépett fel hiba.

ErrorID

DWORD

Ez a kimenet jelzi ki a fellépett hiba kódját (Æ 68. oldal)

Axis

AXIS_REF

Ez a kimenet a tengelyreferenciát jelzi ki.
Ezt a kimeneti jelet minden olyan funkciómodulra át kell adni, amely
erre a fizikai motortengelyre hivatkozik.

DebugInfo

MC_
DEBUG
INFO_MDX

Ez a kimenet az esetleges hibák lokalizálására szolgál Debug (hibakeresés) üzemmódban (a vezérlési konfiguráció beállítása a hajtásszabályozó modulparamétereinél).
• ParameterChannelIdleTime: Ez az érték a paramétercsatorna
rendelkezésre állását mutatja százalékban. Motortengelyenként
minden vezérlési ciklusban legfeljebb egy paraméterüzenetet
kerül feldolgozásra.
0%
Æ Egy paraméterüzenet minden MOVI-PLC® ciklusban
100% Æ Nincs paraméterüzenet
• PDOxxTransmitCount: A MOVI-PLC® vezérlés által a
MOVIDRIVE® MDX60B/61B hajtásszabályozónak küldött PDOxx
darabszáma.
• PDOxxTransmitTimeStamp: A MOVI-PLC® vezérlés által küldött
PDOxx időbélyegzője.
• PDOxxReceiveCount: A MOVIDRIVE® MDX60B/61B
hajtásszabályozóról a MOVI-PLC® vezérlésre küldött PDOxx
darabszáma.
• PDOxxReceiveTimeStamp: A MOVI-PLC® vezérlés által fogadott
PDOxx időbélyegzője.
• NumberOfReceiveErrors: Az adatok fogadásakor fellépő hibák
darabszáma.
• NumberOfTransmitErrors: Az adatok küldésekor fellépő hibák
darabszáma.

PLCopenState

MC_
PLCOPEN
STATE

Ez a kimenet a motortengely üzemállapotáról ad információt
(Æ 4.2 fejezet, 19. oldal)
• NotConnected: Nincs kommunikáció a MOVI-PLC® vezérlés és
a hajtásszabályozó között.
• Standstill: Megtörtént a Discrete Motion feladat célpozícióablakának elérése, vagy befejeződött az MC_AxisStop_MDX,
MC_Stop_MDX vagy MC_StopSensorless_MDX funkciómodul
feladata.
• Errorstop: A hajtásszabályozó hibát jelez. A motortengely
a vészleállási rámpa segítségével lett lefékezve. Nyugtázás
(reset) indításával ki lehet lépni a hibaállapotból.
• Stopping: A motortengely pillanatnyilag fékezve van, a következő
miatt:
– az MC_AxisStop_MDX, MC_Stop_MDX vagy
MC_StopSensorless_MDX funkciómodul feladata
vagy
– az utoljára aktív Motion funkciómodul megszakítása az
MC_ConnectAxis_MDX funkciómodul hibájának felismerése
miatt.
A motortengely akkor is Stopping (leállás) állapotban van, ha:
– már lezárult a fékezőmozgás
és
– az MC_Stop_MDX, MC_AxisStop_MDX vagy
MC_StopSensorless_MDX funkciómodul Execute
(végrehajtás) bemenete még TRUE értékre van állítva.
• ContinuousMotion: Aktív a fordulatszám-szabályozás üzemmód.
A mozgást az MC_MoveVelocity_MDX vagy az
MC_MoveVelocitySensorless_MDX funkciómodul indítja.
• Homing: A motortengely referenciamenetet hajt végre.
• DiscreteMotion: A motortengely pozicionálási feladatot hajt végre.
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Kimenet

Típus

Jelentés

InverterData

MC_
INVERTER
DATA_MDX

Ez a kimenet a motortengely üzemállapotáról ad információt.
• Error: A hajtásszabályozón hiba lépett fel.
• Referenced: A hajtásszabályozó referenciafelvétele megtörtént.
• InverterStatus: A hajtásszabályozó állapota megfelel a
hajtásszabályozó 7 szegmenses kijelzőjének.
• FaultStatus: A hajtásszabályozó hibaszáma hiba esetén.
• ActualPosition: A hajtásszabályozó aktuális tényleges
motortengely-pozíciója. Az alkalmazott jeladó a vezérlési
konfigurációban állítható be.
(Egység: impulzus)
• ActualModuloPosition: A hajtásszabályozó aktuális tényleges
modulo pozíciója. Az alkalmazott jeladó a vezérlési
konfigurációban állítható be.
(Egység: impulzus)
• SetpointSpeed: A hajtásszabályozó előírt motortengelyfordulatszáma. (Egység: 1/min)
• ActualSpeed: A hajtásszabályozó tényleges motortengelyfordulatszáma. (Egység: 1/min)
• ActualCurrent: A hajtásszabályozó aktuális effektív árama.
(Egység: % IN)
• SoftwareLimitSwitchCW: CW szoftveres végálláskapcsoló
(az óramutató járásával megegyező irányú forgáshoz)
• SoftwareLimitSwitchCCW: CCW szoftveres végálláskapcsoló
(az óramutató járásával ellentétes irányú forgáshoz)
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A MOVIDRIVE®
tényleges
értékeinek
(ellenőrző
jeleinek) átvitele
a MOVI-PLC®
vezérlésre

4

A MOVI-PLC® vezérlés és a MOVIDRIVE® MDX60B/61B hajtásszabályozó között
CAN-Buson át különböző ciklikus és aciklikus folyamatadat-objektumok kerülnek
átvitelre.
Minden csatlakoztatott MOVIDRIVE® MDX60B/61B hajtásszabályozó elküldi a tényleges
értékeit (ellenőrző jeleit) a MOVI-PLC® vezérlésnek.
A tényleges értékek (ellenőrző jelek) átvitelének módja és ciklusideje függ az adatprofiltól és az alkalmazott jeladótól. Ezek a vezérlési konfigurációban a hajtásszabályozó modulparamétereinél állíthatók be.
Az alábbi táblázat az átvitt MOVIDRIVE® tényleges értékek és a MOVI-PLC® vezérlésre
történő átvitelük ciklusidejének áttekintése.

MDX tényleges
értékek
(ellenőrző jelek)
Ç

"Data profile" Æ

1

1

2

3

3

"Encoder type" Æ

X15, X14

SSI

X15, X14
SSI

X15, X14

SSI

"Optimized
Refresh Time"1)
Ç

Állapotszó

változáskor

X

X

X

X

X

MDX bemenetek

változáskor

X

X

X

X

X

Touch probe pozíciók

változáskor

X

X

X

X

X

2 ms

X

–

–

–

–

3 ms

–

X

X

–

–

10 ms

–

–

–

–

–

2 ms

X

–

–

X

–

Előírt fordulatszám
(alapjel)

Tényleges fordulatszám
(ellenőrző jel)

Tényleges helyzet

Modulo
Tényleges helyzet

Effektív áram

Analóg bemenetek

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) Az "Optimized Refresh Time" (optimalizált frissítési idő) mellett beállítható 5 ms, 10 ms, 20 ms, 30 ms,
40 ms, 50 ms vagy 100 ms átviteli időosztás is.
2) A "Refresh Time" (frissítési idő) 5 ms-os beállításakor az analóg bemenetek átvitele ennek ellenére
10 ms-os ciklussal történik.
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4.3.2

MC_Power_MDX funkciómodul
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

Leírás

Alkalmazás

Az MC_Power_MDX funkciómodul egy hajtásszabályozót kapcsol
•

be ("A" ill. 5. frekvenciaváltó-állapot, a kiválasztott üzemmódtól függően)

•

vagy ki (1. vagy 2. frekvenciaváltó-állapot, a beállított PowerOffMode-tól függően)

Az MC_Power_MDX funkciómodul csak jeladós motortengelyre alkalmazható.

Megjegyzés:
A jeladó nélküli hajtásokhoz Power funkciómodul behívása nem szükséges.

Felfüggesztés

Ha az Enable (engedélyezés) bemenetet visszaáll FALSE értékre, az MC_Power_MDX
funkciómodul felfüggeszti a motortengelyt éppen vezérlő Motion funkciómodult.
A Motion funkciómodul Active (aktív) kimeneti jele visszaáll FALSE értékre.
Ha az MC_Power_MDX funkciómodul Enable (engedélyezés) bemeneti jele ismét
TRUE értéket kap, akkor a Motion funkciómodul folytatja az addigi mozgásfeladatot.
Kivétel: Ha már megtörtént a Discrete Motion feladat Standstill (leállás) állapotának
elérése, amikor az Enable bemeneti jel visszaáll FALSE értékre, akkor a funkciómodul
megszakítja a Discrete Motion feladatot és a CommandAborted (parancs megszakítva)
jelet TRUE értékűre állítja.
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Az MC_Power_MDX funkciómodul az alábbi bemenetekkel rendelkezik:
Bemenet

Típus

Jelentés

Enable

BOOL

Ez a bemenet a hajtásszabályozó ki- és bekapcsolására szolgál.
A funkciómodul az aktuális bemeneti értékekkel kerül végrehajtásra
még akkor is, ha az Enable (engedélyezés) bemenet FALSE értékre
van állítva.
• TRUE: Ha az Enable (engedélyezés) bemenet TRUE értéket kap,
bekapcsol a hajtásszabályozó (5. vagy "A" frekvenciaváltó-állapot,
a beállított üzemmódtól függően). Az MC_Power_MDX funkciómodullal történő bekapcsoláskor a hajtásszabályozó "helyzetszabályozás" állapotba kerül, ha előzőleg nem indult el
Continuous Motion feladat.
• FALSE: Ha az Enable (engedélyezés) bemenet visszaáll FALSE
értékre, kikapcsol a hajtásszabályozó (1. vagy 2. frekvenciaváltóállapot, a PowerOffMode bemenettől függően).

PowerOffMode

UINT

Ez a bemenet az MC_Power_MDX kikapcsolásakor a
hajtásszabályozó által felvett állapot beállítására szolgál.
• CTRL_INHIBIT: A hajtásszabályozó szabályozótiltás
állapotra vált. A motortengely kikapcsoláskor fékeződik
(-> InverterStatus 1).
• NO_ENABLE: A hajtásszabályozó "No enable" (nincs engedélyezés) állapotra vált (-> InverterStatus 2). A P730 hajtásparamétertől függ, hogy InverterStatus 2 esetén aktiválódik-e
a fék. Alapbeállításban a fékfunkció be van kapcsolva, azaz
aktiválódik a fék. InverterStatus 1 esetén a fék minden esetben
aktiválódik.
Ennek a bemenetnek a segítségével kikapcsolt hajtásszabályozó
(Enable = FALSE) esetén is válthatunk a "Controller inhibit"
(szabályozótiltás) és a "No enable" (nincs engedélyezés) között.

Axis

AXIS_REF

Ez a bemenet határozza meg, hogy a funkciómodul műveleteinek
végrehajtása melyik motortengelyen történjen.

Az MC_Power_MDX funkciómodul az alábbi kimenetekkel rendelkezik:
Kimenet

Típus

Jelentés

Status

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy a hajtásszabályozó ki vagy be van-e
kapcsolva.
• TRUE: A hajtásszabályozó be van kapcsolva ("A" vagy 5.
frekvenciaváltó-állapot, a kiválasztott üzemmódtól függően).
• FALSE: A hajtásszabályozó ki van kapcsolva (1. vagy 2.
frekvenciaváltó-állapot, a PowerOffMode bemenettől függően).

Error

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy lépett-e fel hiba a funkciómodulban.
• TRUE: A funkciómodul művelete során hiba lépett fel.
• FALSE: Nem lépett fel hiba a funkciómodulban.

ErrorID

DWORD

Ez a kimenet jelzi ki a fellépett hiba kódját (Æ 68. oldal)

Axis

AXIS_REF

Ez a kimenet a tengelyreferenciát jelzi ki.
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4.3.3

MC_Reset_MDX funkciómodul
MC_Reset_MDX
Execute : BOOL
Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Done : BOOL
Busy : BOOL
Error : BOOL
ErrorID : DWORD
Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)
20003AXX

Leírás

Az MC_Reset_MDX funkciómodul a MOVIDRIVE® MDX60B/61B hajtásszabályozó
hibáinak nyugtázására szolgál.
Az MPLCMotion_MDX könyvtár funkciómoduljában fellépő hibákat ez a funkciómodul
nem nyugtázza. Ezek a hibák maguktól nyugtázódnak, ha megszűnt a hiba oka.

Alkalmazás

Az MC_Reset_MDX funkciómodul minden motortengelyre alkalmazható.

Bemenetek

Az MC_Reset_MDX funkciómodul az alábbi bemenetekkel rendelkezik:

Kimenetek

28

Bemenet

Típus

Jelentés

Execute

BOOL

Ez a bemenet a frekvenciaváltó-hibák nyugtázására szolgál.
Ha ezen a bemeneten emelkedő él jelenik meg, akkor a funkciómodul
törli a frekvenciaváltó-hibákat.

Axis

AXIS_REF

Ez a bemenet határozza meg, hogy a funkciómodul műveleteinek
végrehajtása melyik motortengelyen történjen.

Az MC_Reset_MDX funkciómodul az alábbi kimenetekkel rendelkezik:
Kimenet

Típus

Jelentés

Done

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy történt-e nyugtázás (reset).
• TRUE: A nyugtázás sikeresen végre lett hajtva.
• FALSE: A nyugtázás sikertelen.

Busy

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy a frekvenciaváltó-hiba nyugtázása
megtörténik-e.
• TRUE: A funkciómodul éppen nyugtázza a frekvenciaváltó-hibát.
• FALSE: A funkciómodul éppen nem nyugtáz frekvenciaváltó-hibát.

Error

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy lépett-e fel hiba a funkciómodulban.
• TRUE: A funkciómodul művelete során hiba lépett fel.
• FALSE: Nem lépett fel hiba a funkciómodulban.

ErrorID

DWORD

Ez a kimenet jelzi ki a fellépett hiba kódját (Æ 68. oldal)

Axis

AXIS_REF

Ez a kimenet a tengelyreferenciát jelzi ki.
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4.4

4

MDX_SingleAxis mappa
Az MDX_SingleAxis mappában a jeladóval ellátott motortengely mozgásfeladatait
lehetővé tevő funkciómodulok vannak összefoglalva.

4.4.1

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

InVelocity : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Active : BOOL
CommandAborted : BOOL
Error : BOOL
ErrorID : DWORD
Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)
20010AXX

Leírás

Az MC_MoveVelocity_MDX funkciómodul a motortengely folyamatos forgómozgását
indítja.
•

A Velocity (sebesség), az Acceleration (gyorsulás) és a Deceleration (lassulás)
bemenet a forgómozgás dinamikai tulajdonságait határozza meg.

•

A hajtásszabályozó a motortengelynek a Velocity (sebesség) bemeneti jel által
megadott sebességét addig szabályozza, amíg az MC_MoveVelocity_MDX funkciómodul feladata megszakításra vagy felfüggesztésre nem kerül (Æ "A funkciómodulok általános tulajdonságai" c. rész, 15. oldal)

Alkalmazás

Az MC_MoveVelocity_MDX funkciómodul csak jeladós motortengelyre alkalmazható.

Feltétel

Az MC_MoveVelocity_MDX funkciómodul végrehajtásához a motortengelynek
PLCopenState (a MC_ConnectAxis_MDX funkciómodul kimeneti jele) Standstill vagy
ContinuousMotion állapotban kell lennie.

Bemenetek

Az MC_MoveVelocity_MDX funkciómodul az alábbi bemenetekkel rendelkezik:
Bemenet

Típus

Jelentés

Execute

BOOL

Ez a bemenet a funkciómodul feladatát indítja.
Ha ezen a bemeneten emelkedő él jelenik meg, akkor a funkciómodul
elindítja a fordulatszám-szabályozást.

Velocity

DINT

Ez a bemenet a motor forgómozgásának előírt célfordulatszámát
határozza meg.
(Egység: 1/min, maximális beállítási tartomány: –6000…6000)

Acceleration

DINT

Ez a bemenet határozza meg a 3000 1/min mértékben megváltozott
fordulatszámhoz vezető gyorsulás rámpaidejét (a motor kinetikai
energiájának növelése).
(Egység: ms, maximális beállítási tartomány: 0…2000000)

Deceleration

DINT

Ez a bemenet határozza meg a 3000 1/min mértékben megváltozott
fordulatszámhoz vezető lassulás rámpaidejét (a motor kinetikai
energiájának csökkentése).
(Egység: ms, maximális beállítási tartomány: 0…2000000).

Axis

AXIS_REF

Ez a bemenet határozza meg, hogy a funkciómodul műveleteinek
végrehajtása melyik motortengelyen történjen.
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Az MC_MoveVelocity_MDX funkciómodul az alábbi kimenetekkel rendelkezik:
Kimenet

Típus

Jelentés

InVelocity

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy a motortengely az előírt célfordulatszámmal
forog-e.
• TRUE: A motortengely a Velocity (sebesség) bemenet által
meghatározott fordulatszámmal forog.
• FALSE: A motortengely az előírt célfordulatszám elérése
érdekében gyorsít vagy fékez.

Active

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy a motortengely az előírt célfordulatszám
elérése érdekében gyorsít-e.
• TRUE: A motortengely gyorsít vagy fékez.
• FALSE: A motortengely nem gyorsít és nem fékez.

Command
Aborted

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy meg lett-e szakítva a funkciómodul feladata.
• TRUE: A funkciómodul feladata meg van szakítva.
• FALSE: A funkciómodul feladata nincs megszakítva.

Error

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy lépett-e fel hiba a funkciómodulban.
• TRUE: Hiba lépett fel a funkciómodulban.
• FALSE: Nem lépett fel hiba a funkciómodulban.

ErrorID

DWORD

Ez a kimenet jelzi ki a fellépett hiba kódját (Æ 68. oldal)

Axis

AXIS_REF

Ez a kimenet a tengelyreferenciát jelzi ki.
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MC_MoveAbsolute_MDX funkciómodul
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

Leírás

Az MC_MoveAbsolute_MDX funkciómodul a motortengely mozgását abszolút tengelypozíciónál indítja.
•

A Velocity (sebesség), az Acceleration (gyorsulás) és a Deceleration (lassulás)
bemenet a forgómozgás dinamikai tulajdonságait határozza meg.

•

A motortengely a célpozícióban helyzetszabályozott módon állva marad.

Alkalmazás

Az MC_MoveAbsolute_MDX funkciómodul csak jeladós motortengelyre alkalmazható.

Feltétel

Az MC_MoveAbsolute_MDX funkciómodul végrehajtásához a motortengelynek
PLCopenState (a MC_ConnectAxis_MDX funkciómodul kimeneti jele) Standstill vagy
DiscreteMotion állapotban kell lennie.

Befolyás

A MOVIDRIVE® MDX60B/61B hajtásszabályozó alábbi paraméterei közvetlenül
befolyásolják az MC_MoveAbsolute_MDX funkciómodul végrehajtását.
•

A P916 Ramp type (rámpatípus) és a P933 Jerk time (gyorsulás-változás ideje)
paraméterekkel korlátozott rántással (gyorsulás-változással) rendelkező pozicionáló
rámpák definiálhatók. E paraméterek beállítására használja az MC_SetJerk_MDX
funkciómodult.

•

A P922 Positioning window (pozicionálási ablak) paraméterrel állítható be a
célpozíció körüli pozicionálási ablak, amelyen belül a funkciómodul a Done kimeneti
jelet TRUE "célpozíció elérve" értékre állítja.

Az üzembe helyezési varázsló támogatást nyújt e paraméterek beállításához.
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Az MC_MoveAbsolute_MDX funkciómodul az alábbi bemenetekkel rendelkezik:
Bemenet

Típus

Jelentés

Execute

BOOL

Ez a bemenet a motortengely forgásának indítására szolgál.
Ha ezen a bemeneten emelkedő él jelenik meg, akkor a funkciómodul
elindítja a motortengely forgását.

Position

DINT

Ez a bemenet határozza meg a motortengely forgásának
célpozícióját.
Ennek során 4096 impulzus felel meg a motortengely 360°-os
fordulatának.
(Egység: impulzus, maximális beállítási tartomány: –(231) … 231)

Velocity

DINT

Ez a bemenet a motor fordulatszámát határozza meg az állandó
fordulatszámú fázis során.
(Egység: 1/min, maximális beállítási tartomány: 0…6000)

Acceleration

DINT

Ez a bemenet határozza meg a 3000 1/min mértékben növelt
fordulatszámhoz vezető gyorsulás rámpaidejét (a motor kinetikai
energiájának növelése).
(Egység: ms, maximális beállítási tartomány: 10 .. 20000)

Deceleration

DINT

Ez a bemenet határozza meg a 3000 1/min mértékben csökkentett
fordulatszámhoz vezető lassulás rámpaidejét (a motor kinetikai
energiájának csökkentése).
(Egység: ms, maximális beállítási tartomány: 10 .. 20000)

Axis

AXIS_REF

Ez a bemenet határozza meg, hogy a funkciómodul műveleteinek
végrehajtása melyik motortengelyen történjen.

Az MC_MoveAbsolute_MDX funkciómodul az alábbi kimenetekkel rendelkezik:
Kimenet

Típus

Jelentés

Done

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy megtörtént-e a motortengely pozicionálása.
• TRUE: A motortengely végrehajtotta a forgást. A motortengely
elérte a célpozíció ablakát.
• FALSE: A motortengely még nem hajtotta végre teljesen a forgást.
A motortengely még nem érte el célpozíció ablakát.

Active

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy a motortengely a célpozíció ablakának
elérése céljából forog-e.
• TRUE: A motortengely forog.
• FALSE: A motortengely nem forog.

Command
Aborted

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy egy másik funkciómodul megszakította-e a
funkciómodul feladatát.
• TRUE: Egy másik funkciómodul megszakította a funkciómodul
feladatát.
• FALSE: A funkciómodul feladata nincs szakítva.

Error

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy lépett-e fel hiba a funkciómodulban.
• TRUE: Hiba lépett fel a funkciómodulban.
• FALSE: Nem lépett fel hiba a funkciómodulban.

ErrorID

DWORD

Ez a kimenet jelzi ki a fellépett hiba kódját (Æ 68. oldal)

Axis

AXIS_REF

Ez a kimenet a tengelyreferenciát jelzi ki.
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4

MC_MoveAbsoluteModulo_MDX funkciómodul
MC_MoveAbsoluteModulo_MDX
Execute : BOOL
Position : DINT
Velocity : DINT
Acceleration : DINT
Deceleration : DINT
Mode : MC_MODULO_MODE_MDX
Numerator : DINT
Dominator : DINT
EncoderResolution : DINT
Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

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

20022AXX

Leírás

Az MC_MoveAbsoluteModulo_MDX funkciómodul a motortengely mozgását abszolút
tengelypozíciónál indítja. A funkciómodul ezt a pozíciót adja meg modulo pozícióként.
Ennek során motortengely 360°-os fordulatának 216 felel meg.
•

A Velocity (sebesség), az Acceleration (gyorsulás) és a Deceleration (lassulás)
bemenet a forgómozgás dinamikai tulajdonságait határozza meg.

•

A Mode (üzemmód) bemenet határozza meg a feladat stratégiáját (rövid út, jobbra,
balra).

•

A Numerator (számláló), a Denominator (nevező) és az EncoderResolution (jeladó
felbontása) bemenet a csatlakoztatott hajtás paramétere.

•

A motortengely a célpozícióban helyzetszabályozott módon állva marad.

A pozíciómegadásról és pozíciókezelésről közelebbi információ az IPOS® kézikönyvben található.
Megjegyzés:
Két természetes szám legkisebb közös nevezőjének számítására az MPLCUtilities
könyvtárban rendelkezésre áll a CalcLCD (Calculate Least Common Denominator)
funkció.
Alkalmazás

Az MC_MoveAbsoluteModulo_MDX funkciómodul csak jeladós motortengelyre alkalmazható.

Feltétel

Az MC_MoveAbsoluteModulo_MDX funkciómodul végrehajtásához a motortengelynek
PLCopenState (a MC_ConnectAxis_MDX funkciómodul kimeneti jele) Standstill vagy
DiscreteMotion állapotban kell lennie.

Befolyás

A MOVIDRIVE® MDX60B/61B hajtásszabályozó alábbi paraméterei közvetlenül
befolyásolják az MC_MoveAbsoluteModulo_MDX funkciómodul végrehajtását.
•

A P916 Ramp type (rámpatípus) és a P933 Jerk time (gyorsulás-változás ideje)
paraméterekkel korlátozott rántással (gyorsulás-változással) rendelkező pozicionáló
rámpák definiálhatók. E paraméterek beállítására használja az MC_SetJerk_MDX
funkciómodult.

•

A P922 Positioning window (pozicionálási ablak) paraméterrel állítható be a
célpozíció körüli pozicionálási ablak, amelyen belül a funkciómodul a Done kimeneti
jelet TRUE "célpozíció elérve" értékre állítja.

Az üzembe helyezési varázsló támogatást nyújt e paraméterek beállításához.
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Az MC_MoveAbsoluteModulo_MDX funkciómodul az alábbi bemenetekkel rendelkezik:
Bemenet

Típus

Jelentés

Execute

BOOL

Ez a bemenet a motortengely forgásának indítására szolgál.
Ha ezen a bemeneten emelkedő él jelenik meg, akkor a funkciómodul
elindítja a motortengely forgását.

Position

DINT

Ez a bemenet határozza meg a motortengely forgásának
célpozícióját. Ennek során 216 impulzus felel meg a motortengely
360°-os fordulatának.
(Egység: Modulo impulzus – Az egész fordulatok száma a high
szóban, a 0° és 360° közötti célszög a low szóban van megadva)
(maximális beállítási tartomány: a modulo számlálótól, nevezőtől és
a jeladó felbontásától függ, lásd az IPOS® kézikönyvet)

Velocity

DINT

Ez a bemenet a motor fordulatszámát határozza meg az állandó
fordulatszámú fázis során.
(Egység: 1/min, maximális beállítási tartomány: 0…6000)

Acceleration

DINT

Ez a bemenet határozza meg a 3000 1/min mértékben növelt
fordulatszámhoz vezető gyorsulás rámpaidejét (a motor kinetikai
energiájának növelése).
(Egység: ms, maximális beállítási tartomány: 10 .. 20000)

Deceleration

DINT

Ez a bemenet határozza meg a 3000 1/min mértékben csökkentett
fordulatszámhoz vezető lassulás rámpaidejét (a motor kinetikai
energiájának csökkentése).
(Egység: ms, maximális beállítási tartomány: 10 .. 20000)

Mode

MC_
MODULO_
MODE_MDX

Ez a bemenet határozza meg az eljárás stratégiáját.
• SHORT: rövid út
• CW: jobbra forgás
• CCW: balra forgás

Numerator

DINT

A hajtómű emulációja a fogszám megadásával
(Egység: fogak száma, maximális beállítási tartomány: 1 … 231).

Denominator

DINT

A hajtómű emulációja a fogszám megadásával
(Egység: fogak száma, maximális beállítási tartomány: 1 … 231).

Encoder
Resolution

DINT

Ez a bemenet határozza meg a csatlakoztatott jeladórendszer
felbontását.
(Egység: impulzus, maximális beállítási tartomány: 1…20000).

Axis

AXIS_REF

Ez a bemenet határozza meg, hogy a funkciómodul műveleteinek
végrehajtása melyik motortengelyen történjen.
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Az MC_MoveAbsoluteModulo_MDX funkciómodul az alábbi kimenetekkel rendelkezik:
Kimenet

Típus

Jelentés

Done

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy megtörtént-e a motortengely pozicionálása.
• TRUE: A motortengely végrehajtotta a forgást. A motortengely
elérte a célpozíció ablakát.
• FALSE: A motortengely még nem hajtotta végre teljesen a forgást.
A motortengely még nem érte el célpozíció ablakát.

Active

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy a motortengely a célpozíció ablakának
elérése céljából forog-e.
• TRUE: A motortengely forog.
• FALSE: A motortengely nem forog.

Command
Aborted

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy egy másik funkciómodul megszakította-e
a funkciómodul feladatát.
• TRUE: Egy másik funkciómodul megszakította a funkciómodul
feladatát.
• FALSE: A funkciómodul feladata nincs szakítva.

Error

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy lépett-e fel hiba a funkciómodulban.
• TRUE: Hiba lépett fel a funkciómodulban.
• FALSE: Nem lépett fel hiba a funkciómodulban.

ErrorID

DWORD

Ez a kimenet jelzi ki a fellépett hiba kódját (Æ 68. oldal)
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4
4.4.4

MC_MoveRelative_MDX funkciómodul
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

Leírás

Az MC_MoveRelative_MDX funkciómodul a motortengely mozgását megadott
távolságnál indítja.
•

A Velocity (sebesség), az Acceleration (gyorsulás) és a Deceleration (lassulás)
bemenet a forgómozgás dinamikai tulajdonságait határozza meg.

•

A motortengely a célpozícióban helyzetszabályozott módon állva marad.

Alkalmazás

Az MC_MoveRelative_MDX funkciómodul csak jeladós motortengelyre alkalmazható.

Feltétel

Az MC_MoveRelative_MDX funkciómodul végrehajtásához a motortengelynek
PLCopenState (a MC_ConnectAxis_MDX funkciómodul kimeneti jele) Standstill vagy
DiscreteMotion állapotban kell lennie.

Befolyás

A MOVIDRIVE® MDX60B/61B hajtásszabályozó alábbi paraméterei közvetlenül
befolyásolják az MC_MoveRelative_MDX funkciómodul végrehajtását.
•

A P916 Ramp type (rámpatípus) és a P933 Jerk time (gyorsulás-változás ideje)
paraméterekkel korlátozott rántással (gyorsulás-változással) rendelkező pozicionáló
rámpák definiálhatók. E paraméterek beállítására használja az MC_SetJerk_MDX
funkciómodult.

•

A P922 Positioning window (pozicionálási ablak) paraméterrel állítható be a
célpozíció körüli pozicionálási ablak, amelyen belül a funkciómodul a Done kimeneti
jelet TRUE "célpozíció elérve" értékre állítja.

Az üzembe helyezési varázsló támogatást nyújt e paraméterek beállításához.
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Bemenetek

Kimenetek

4

Az MC_MoveRelative_MDX funkciómodul az alábbi bemenetekkel rendelkezik:
Bemenet

Típus

Jelentés

Execute

BOOL

Ez a bemenet a motortengely forgásának indítására szolgál.
Ha ezen a bemeneten emelkedő él jelenik meg, akkor a funkciómodul
elindítja a motortengely forgását.

Distance

DINT

Ez a bemenet a funkciómodul indításakor a motortengely forgásának
célpozícióját határozza meg a motortengely aktuális pozíciójához
viszonyított relatív pozícióként.
Ennek során 4096 impulzus felel meg a motortengely 360°-os
fordulatának.
(Egység: impulzus, maximális beállítási tartomány: –(231) … 231)

Velocity

DINT

Ez a bemenet a motor fordulatszámát határozza meg az állandó
sebességű fázis során.
(Egység: 1/min, maximális beállítási tartomány: 0…6000).

Acceleration

DINT

Ez a bemenet határozza meg a 3000 1/min mértékben növelt
fordulatszámhoz vezető gyorsulás rámpaidejét (a motor kinetikai
energiájának növelése).
(Egység: ms, maximális beállítási tartomány: 10…20000).

Deceleration

DINT

Ez a bemenet határozza meg a 3000 1/min mértékben csökkentett
fordulatszámhoz vezető lassulás rámpaidejét (a motor kinetikai
energiájának csökkentése).
(Egység: ms, maximális beállítási tartomány: 10…20000).

Axis

AXIS_REF

Ez a bemenet határozza meg, hogy a funkciómodul műveleteinek
végrehajtása melyik motortengelyen történjen.

Az MC_MoveRelative_MDX funkciómodul az alábbi kimenetekkel rendelkezik:
Kimenet

Típus

Jelentés

Done

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy megtörtént-e a motortengely pozicionálása.
• TRUE: A motortengely végrehajtotta a forgást. A motortengely
elérte a célpozíció ablakát.
• FALSE: A motortengely még nem hajtotta végre teljesen a forgást.
A motortengely még nem érte el célpozíció ablakát.

Active

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy a motortengely a célpozíció ablakának
elérése céljából forog-e.
• TRUE: A motortengely forog.
• FALSE: A motortengely nem forog.

Command
Aborted

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy egy másik funkciómodul felfüggesztette-e
a funkciómodul feladatát.
• TRUE: Egy másik funkciómodul felfüggesztette a funkciómodul
feladatát.
• FALSE: A funkciómodul feladata nincs felfüggesztve.

Error

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy lépett-e fel hiba a funkciómodulban.
• TRUE: Hiba lépett fel a funkciómodulban.
• FALSE: Nem lépett fel hiba a funkciómodulban.

ErrorID

DWORD

Ez a kimenet jelzi ki a fellépett hiba kódját (Æ 68. oldal)

Axis

AXIS_REF

Ez a kimenet a tengelyreferenciát jelzi ki.
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4
4.4.5

MC_Home_MDX funkciómodul
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

Leírás

Az MC_Home_MDX funkciómodul a motortengely referenciamenetét indítja.
A referenciamenet után a funkciómodul a motortengely pozícióját a RefOffset
bemenettel meghatározott értékre állítja.
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Alkalmazás

Az MC_Home_MDX funkciómodul csak jeladós motortengelyre alkalmazható.

Feltétel

Az MC_Home_MDX funkciómodul végrehajtásához a motortengelynek PLCopenState
(a MC_ConnectAxis_MDX funkciómodul kimeneti jele) Standstill állapotban kell lennie.

Befolyás

A vezérlési konfigurációban a hajtásszabályozó modulparamétereinél állítható be, hogy
melyik jeladóval történjen a referenciamenet végrehajtása. A MOVIDRIVE® MDX60B/
61B hajtásszabályozó P900 … P904 paramétere azt határozza meg, hogy hogyan
történjen a referenciamenet végrehajtása. Ezek a paraméterek az MC_SetHome
Parameters_MDX funkciómodul segítségével módosíthatók.

Bemenetek

Az MC_Home_MDX funkciómodul az alábbi bemenetekkel rendelkezik:
Bemenet

Típus

Jelentés

Execute

BOOL

Ez a bemenet a referenciamenet indítására szolgál.
Ha ezen a bemeneten emelkedő él jelenik meg, akkor a funkciómodul
elindítja a referenciamenetet.

RefOffset

DINT

Ez a bemenet határozza meg a motortengely tényleges helyzetét a
referenciamenet aktiválása után.

Axis

AXIS_REF

Ez a bemenet határozza meg, hogy a funkciómodul műveleteinek
végrehajtása melyik motortengelyen történjen.
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Kimenetek
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Az MC_Home_MDX funkciómodul az alábbi kimenetekkel rendelkezik:
Kimenet

Típus

Jelentés

Done

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy befejeződött-e a motortengely
referenciamenete.
• TRUE: A motortengely referenciamenete befejeződött.
A motortengely a RefOffset bemenet által meghatározott
pozícióban áll.
• FALSE: A motortengely referenciamenete nem fejeződött be.

Active

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy a motortengely referenciamenetet hajt-e
végre.
• TRUE: A motortengely referenciamenetet hajt végre.
• FALSE: A motortengely nem hajt végre referenciamenetet.

Command
Aborted

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy egy másik funkciómodul felfüggesztette-e
a referenciamenetet.
• TRUE: Egy másik funkciómodul felfüggesztette a
referenciamenetet.
• FALSE: A referenciamenet nem lett felfüggesztve.

Error

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy lépett-e fel hiba a funkciómodulban.
• TRUE: Hiba lépett fel a funkciómodulban.
• FALSE: Nem lépett fel hiba a funkciómodulban.

ErrorID

DWORD

Ez a kimenet jelzi ki a fellépett hiba kódját (Æ 68. oldal)

Axis

AXIS_REF

Ez a kimenet a tengelyreferenciát jelzi ki.
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4
4.4.6

MC_AxisStop_MDX funkciómodul
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

Leírás

Az MC_AxisStop_MDX funkciómodul megszakítja a motortengely aktuális forgómozgását. Ennek során a motortengely a forgómozgás indításakor meghatározott
(Deceleration [lassítás] bemenet ill. referenciamenet-paraméter) lassulással fékeződik
le.
A motortengely forgásának technológiából normál esetben adódó felfüggesztésére
használja az MC_AxisStop_MDX funkciómodult.
Megjegyzés:
Amíg az Execute bemenet értéke TRUE, addig motortengely PLCopenState kimenete
Stopping (leállás) állapotban marad. Ezáltal következő mozgásra vonatkozó
mozgásfeladat nem lehetséges.
Annak érdekében, hogy elhagyható legyen a Stopping PLCopenState állapot, a
funkciómodul Execute bemenetét legalább a funkciómodul egy behívásában vissza kell
állítani FALSE értékre.

Alkalmazás

Az MC_AxisStop_MDX funkciómodul csak jeladós motortengelyre alkalmazható. Az
MC_Interpolation_MDX funkciómodullal végzett interpolált mozgások végrehajtása
során nem alkalmazható.

Megszakítás

Az MC_AxisStop_MDX funkciómodullal működtetett fékezőmozgást csak a következők
szakítják meg:
•

MC_Stop_MDX funkciómodul (az Execute bemeneti jelet már vissza kellett állítani
FALSE értékre!)

•

vagy a "controller inhibit" (szabályozótiltás) állapot

•

vagy a "no enable" (nincs engedélyezés) állapot

•

vagy a "safe stop" (biztonságos leállás) állapot

Ezen állapotok fellépése esetén a motortengely fékezőmozgása a lehető legnagyobb
fékezőnyomatékkal folytatódik.
Bemenetek

40

Az MC_AxisStop_MDX funkciómodul az alábbi bemenetekkel rendelkezik:
Bemenet

Típus

Jelentés

Execute

BOOL

Ez a bemenet a motortengely fékezési folyamatának indítására
szolgál.
Ha ezen a bemeneten emelkedő él jelenik meg, akkor a funkciómodul
elindítja a motortengely fékezési folyamatát.

Axis

AXIS_REF

Ez a bemenet határozza meg, hogy a funkciómodul műveleteinek
végrehajtása melyik motortengelyen történjen.
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Az MC_AxisStop_MDX funkciómodul az alábbi kimenetekkel rendelkezik:
Kimenet

Típus

Jelentés

Done

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy befejeződött-e a motortengely fékezési
folyamata.
• TRUE: A motortengely fékezési folyamata befejeződött.
A motortengely áll (helyzetszabályozás).
• FALSE: A motortengely fékezési folyamata nem fejeződött be.

Active

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy forog-e a motortengely.
• TRUE: A motortengely forog.
• FALSE: A motortengely nem forog.

Error

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy lépett-e fel hiba a funkciómodulban.
• TRUE: Hiba lépett fel a funkciómodulban.
• FALSE: Nem lépett fel hiba a funkciómodulban.

ErrorID

DWORD

Ez a kimenet jelzi ki a fellépett hiba kódját (Æ 68. oldal)

Axis

AXIS_REF

Ez a kimenet a tengelyreferenciát jelzi ki.
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4
4.4.7

MC_Stop_MDX funkciómodul
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

Leírás

Az MC_Stop_MDX funkciómodul a motortengely aktuális forgómozgását a hajtásszabályozón beállított rámpával fékezi le.
A motortengely lehető legnagyobb lassulással történő fékezéséhez használja az
MC_Stop_MDX funkciómodult.
Megjegyzés:
Amíg az Execute bemenet értéke TRUE, addig motortengely PLCopenState kimenete
Stopping (leállás) állapotban marad. Ezáltal következő mozgásra vonatkozó
mozgásfeladat nem lehetséges.
Annak érdekében, hogy elhagyható legyen a Stopping PLCopenState állapot, a funkciómodul Execute bemenetét legalább a funkciómodul egy behívásában vissza kell állítani
FALSE értékre.

Alkalmazás

Az MC_Stop_MDX funkciómodul csak jeladós motortengelyre alkalmazható. Az
MC_Interpolation_MDX funkciómodullal végzett interpolált mozgások végrehajtása
során nem alkalmazható.

Megszakítás

Az MC_Stop_MDX funkciómodul feladatát másik funkciómodul feladata nem szakítja
meg.

Befolyás

A fékezőmozgás végrehajtása a hajtásszabályozó P136 paraméterével beállított
fékezőrámpával történik.
Az üzembe helyezési varázsló támogatást nyújt e paraméter beállításához.

Bemenetek
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Az MC_Stop_MDX funkciómodul az alábbi bemenetekkel rendelkezik:
Bemenet

Típus

Jelentés

Execute

BOOL

Ez a bemenet a motortengely fékezési folyamatának indítására
szolgál.
Ha ezen a bemeneten emelkedő él jelenik meg, akkor a funkciómodul
elindítja a motortengely fékezési folyamatát.

Axis

AXIS_REF

Ez a bemenet határozza meg, hogy a funkciómodul műveleteinek
végrehajtása melyik motortengelyen történjen.
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Az MC_Stop_MDX funkciómodul az alábbi kimenetekkel rendelkezik:
Kimenet

Típus

Jelentés

Done

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy befejeződött-e a motortengely fékezési
folyamata.
• TRUE: A motortengely fékezési folyamata befejeződött.
A motortengely áll (helyzetszabályozás).
• FALSE: A motortengely fékezési folyamata nem fejeződött be.

Active

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy forog-e a motortengely.
• TRUE: A motortengely forog.
• FALSE: A motortengely nem forog.

Error

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy lépett-e fel hiba a funkciómodulban.
• TRUE: Hiba lépett fel a funkciómodulban.
• FALSE: Nem lépett fel hiba a funkciómodulban.

ErrorID

DWORD

Ez a kimenet jelzi ki a fellépett hiba kódját (Æ 68. oldal)

Axis

AXIS_REF

Ez a kimenet a tengelyreferenciát jelzi ki.
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4
4.5

MDX_SingleAxisSensorless mappa
Az MDX_SingleAxisSensorless mappában a jeladó nélküli motortengely mozgásfeladatait lehetővé tevő funkciómodulok vannak összefoglalva.

4.5.1

MC_MoveVelocitySensorless_MDX funkciómodul
MC_MoveVelocitySensorless_MDX
Execute : BOOL
Velocity : DINT
Acceleration : DINT
Deceleration : DINT
Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

InVelocity : BOOL
Active : BOOL
CommandAborted : BOOL
Error : BOOL
ErrorID : DWORD
Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)
20011AXX

Leírás

Alkalmazás

Az MC_MoveVelocitySensorless_MDX funkciómodul a jeladó nélküli motortengely
folyamatos forgómozgását indítja.
•

A Velocity (sebesség), az Acceleration (gyorsulás) és a Deceleration (lassulás)
bemenet a forgómozgás dinamikai tulajdonságait határozza meg.

•

A hajtásszabályozó a motortengelynek a Velocity (sebesség) bemeneti jel által
megadott sebességét addig vezérli, amíg az MC_MoveVelocitySensorless_MDX
funkciómodul feladata megszakításra vagy felfüggesztésre nem kerül (Æ "A
funkciómodulok általános tulajdonságai" c. rész, 15. oldal)

Az MC_MoveVelocitySensorless_MDX funkciómodul csak jeladó nélküli motortengelyre alkalmazható.
Megjegyzés:
A jeladó nélküli motortengelyek a fordulatszám-szabályozás állapotában csak a
minimális fordulatszám (P301 hajtásparaméter, de legalább 15 1/min) feletti
sebességgel üzemeltethetők. Az MC_MoveVelocity_MDX funkciómodul használatával
szemben az MC_MoveVelocitySensorless_MDX pl. 0 fordulatszám megadása esetén a
motortengelyt a minimális fordulatszámmal forgatja.

Feltétel

Az MC_MoveVelocitySensorless_MDX funkciómodul végrehajtásához a motortengelynek PLCopenState (a MC_ConnectAxis_MDX funkciómodul kimeneti jele)
Standstill, ContinuousMotion vagy Stopping állapotban kell lennie.

Megszakítás

Az MC_MoveVelocitySensorless_MDX funkciómodul által működtetett fordulatszámszabályozást az MC_StopSensorless_MDX funkciómodul megszakítja.
Megjegyzés:
Az MC_Stop_MDX vagy az MC_AxisStop_MDX funkciómodul bemenetén megjelenő
emelkedő él nem vezet az MC_MoveVelocitySensorless_MDX funkciómodul
feladatának megszakításához.
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Az MC_MoveVelocitySensorless_MDX funkciómodul az alábbi bemenetekkel rendelkezik:
Bemenet

Típus

Jelentés

Execute

BOOL

Ez a bemenet a funkciómodul feladatát indítja.
Ha ezen a bemeneten emelkedő él jelenik meg, akkor a funkciómodul
elindítja a fordulatszám-vezérlést.

Velocity

DINT

Ez a bemenet a motortengely forgásának előírt célfordulatszámát
határozza meg. (Egység: 1/min, maximális beállítási tartomány:
–6000…6000)

Acceleration

DINT

Ez a bemenet határozza meg a 3000 1/min mértékben növelt
fordulatszámhoz vezető gyorsulás rámpaidejét (a motor kinetikai
energiájának növelése).
(Egység: ms, maximális beállítási tartomány: 0…2000000)

Deceleration

DINT

Ez a bemenet határozza meg a 3000 1/min mértékben csökkentett
fordulatszámhoz vezető lassulás rámpaidejét (a motor kinetikai
energiájának csökkentése).
(Egység: ms, maximális beállítási tartomány: 0…2000000)

Axis

AXIS_REF

Ez a bemenet határozza meg, hogy a funkciómodul műveleteinek
végrehajtása melyik motortengelyen történjen.

Az MC_MoveVelocitySensorless_MDX funkciómodul az alábbi kimenetekkel rendelkezik:
Kimenet

Típus

Jelentés

InVelocity

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy a motortengely az előírt célfordulatszámmal
forog-e.
• TRUE: A motortengely a Velocity (sebesség) bemenet által
meghatározott fordulatszámmal forog.
• FALSE: A motortengely az előírt célfordulatszám elérése
érdekében gyorsít.

Active

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy a motortengely az előírt célfordulatszám
elérése érdekében gyorsít-e.
• TRUE: A motortengely gyorsít vagy fékez.
• FALSE: A motortengely nem gyorsít és nem fékez.

Command
Aborted

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy meg lett-e szakítva a funkciómodul feladata.
• TRUE: A funkciómodul feladata meg van szakítva.
• FALSE: A funkciómodul feladata nincs megszakítva.

Error

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy lépett-e fel hiba a funkciómodulban.
• TRUE: Hiba lépett fel a funkciómodulban.
• FALSE: Nem lépett fel hiba a funkciómodulban.

ErrorID

DWORD

Ez a kimenet jelzi ki a fellépett hiba kódját (Æ 68. oldal)

Axis

AXIS_REF

Ez a kimenet a tengelyreferenciát jelzi ki.
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4
4.5.2

MC_StopSensorless_MDX funkciómodul
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

Leírás

Az MC_StopSensorless_MDX funkciómodul a motortengely aktuális forgómozgását a
hajtásszabályozón beállított rámpával fékezi le.
Megjegyzés:
Amíg az Execute bemenet értéke TRUE, addig motortengely PLCopenState kimenete
Stopping (leállás) állapotban marad. Ezáltal következő mozgásra vonatkozó mozgásfeladat nem lehetséges.
Annak érdekében, hogy elhagyható legyen a Stopping PLCopenState állapot, a funkciómodul Execute bemenetét legalább a funkciómodul egy behívásában vissza kell állítani
FALSE értékre.

Alkalmazás

Az MC_StopSensorless_MDX funkciómodul csak jeladó nélküli motortengelyre alkalmazható.
Megjegyzés:
A jeladó nélküli motortengelyek a fordulatszám-szabályozás állapotában csak a
minimális fordulatszám (P301 hajtásparaméter, de legalább 15 1/min) feletti sebességgel üzemeltethetők. Az MC_AxisStop_MDX funkciómodul használatával ellentétben
az MC_StopSensorless_MDX funkciómodul kevéssel a motortengely leállása előtt
behúzza a motor fékjét, hogy a motortengely leállásig fékeződjön. Ezenkívül a
hajtásszabályozó "No enable" (nincs engedélyezés) állapotra vált.

Megszakítás

Az MC_StopSensorless_MDX funkciómodullal működtetett fékezőmozgást
•

a "controller inhibit" (szabályozótiltás) állapot

•

a "no enable" (nincs engedélyezés) állapot

•

a "safe stop" (biztonságos leállás) állapot

megszakítja. Ezen állapotok fellépése esetén a motortengely fékezőmozgása a lehető
legnagyobb fékezőnyomatékkal folytatódik.
Befolyás

A fékezőmozgás végrehajtása a hajtásszabályozó P136 paraméterével beállított
fékezőrámpával történik.
Az üzembe helyezési varázsló támogatást nyújt e paraméterek beállításához.
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Megjegyzés:
Ha az MC_MoveVelocitySensorless_MDX funkciómodul egy példányának Execute
(végrehajtás) bemenetén emelkedő él jelenik meg, akkor az MC_StopSensorless_MDX
funkciómodul feladata megszakad, ha az MC_StopSensorless_MDX funkciómodul
Execute (végrehajtás) bemenetének értéke már nem TRUE.
A jeladós motortengelyekhez való MC_Stop_MDX és MC_AxisStop_MDX funkciómodul tulajdonságaitól való ezen eltérések oka a következő:
A jeladó nélküli motortengelyeknél a leállásig történő fékezéshez az
MC_StopSensorless_MDX funkciómodult kell használni. A jeladóval ellátott
motortengelyeknél erre használható az MC_MoveVelocity_MDX funkciómodul is.
Azonban a jeladó nélküli motortengelyeknél – a jeladóval ellátott motortengelyekhez
hasonlóan – a 0 fordulatszámot célzó szabályozott fordulatszám-változtatás során
fokozatmentesen át kell tudni váltani másik fordulatszámra.
Bemenetek

Kimenetek

Az MC_StopSensorless_MDX funkciómodul az alábbi bemenetekkel rendelkezik:
Bemenet

Típus

Jelentés

Execute

BOOL

Ez a bemenet a motortengely fékezési folyamatának indítására
szolgál.
Ha ezen a bemeneten emelkedő él jelenik meg, akkor a funkciómodul
elindítja a motortengely fékezési folyamatát.

Axis

AXIS_REF

Ez a bemenet határozza meg, hogy a funkciómodul műveleteinek
végrehajtása melyik motortengelyen történjen.

Az MC_StopSensorless_MDX funkciómodul az alábbi kimenetekkel rendelkezik:
Kimenet

Típus

Jelentés

Done

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy befejeződött-e a motortengely fékezési
folyamata.
• TRUE: A motortengely fékezési folyamata befejeződött.
A motortengely áll (a motortengely állapota: "No enable"
(nincs engedélyezés)).
• FALSE: A motortengely fékezési folyamata nem fejeződött be.

Active

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy forog-e a motortengely.
• TRUE: A motortengely forog.
• FALSE: A motortengely nem forog.

Error

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy lépett-e fel hiba a funkciómodulban.
• TRUE: Hiba lépett fel a funkciómodulban.
• FALSE: Nem lépett fel hiba a funkciómodulban.

ErrorID

DWORD

Ez a kimenet jelzi ki a fellépett hiba kódját (Æ 68. oldal)

Axis

AXIS_REF

Ez a kimenet a tengelyreferenciát jelzi ki.
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4
4.6

MDX_InverterParameters mappa
Az MDX_InverterParameters mappa a MOVIDRIVE® hajtásszabályozó paramétereinek írásához és olvasásához szükséges funkciómodulokat foglalja össze.

4.6.1

MC_ReadParameter_MDX funkciómodul
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

48

Leírás

Az MC_ReadParameter_MDX funkciómodul a paramétereknek (indexeknek) a hajtásszabályozóról a MOVI-PLC® vezérlésbe történő beolvasására szolgál.

Alkalmazás

Az MC_ReadParameter_MDX funkciómodul minden motortengelyre alkalmazható.

Bemenetek

Az MC_ReadParameter_MDX funkciómodul az alábbi bemenetekkel rendelkezik:
Bemenet

Típus

Jelentés

Execute

BOOL

Ez a bemenet a paraméter olvasási folyamatának indítására szolgál.
Ha ezen a bemeneten emelkedő él jelenik meg, akkor a funkciómodul
elindítja a paraméter átvitelét a hajtásszabályozóról a MOVI-PLC®
vezérlésbe.

Index

UINT

Ez a bemenet határozza meg, hogy melyik paraméter kerül átvitelre
a hajtásszabályozóról a MOVI-PLC® vezérlésbe. A MOVITOOLS®
MotionStudio szoftver Shellje kijelzi a paraméter indexszámát, ha a
kurzort a megfelelő paramétermezőre állítjuk, és megnyomjuk a CTRL
+ F1 gombot.

Axis

AXIS_REF

Ez a bemenet határozza meg, hogy a funkciómodul műveleteinek
végrehajtása melyik motortengelyen történjen.
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4

Az MC_ReadParameter_MDX funkciómodul az alábbi kimenetekkel rendelkezik:
Kimenet

Típus

Jelentés

Done

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy a paraméter átvitele sikeresen megtörtént-e.
• TRUE: A Data kimenet paraméterének értéke érvényes.
• FALSE: A paraméter átvitele nem történt meg.

Busy

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy éppen folyamatban van-e a paraméter
átvitele.
• TRUE: A paraméter átvitele éppen folyamatban van.
• FALSE: A paraméter átvitele éppen nincs folyamatban.

Error

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy lépett-e fel hiba a funkciómodulban.
• TRUE: A paraméter átvitele során hiba lépett fel.
• FALSE: Nem lépett fel hiba.

ErrorID

DWORD

Ez a kimenet jelzi ki a fellépett hiba kódját (Æ 68. oldal)

Data

DINT

Ez a kimenet a paraméter átvitt értékét tartalmazza.

Axis

AXIS_REF

Ez a kimenet a tengelyreferenciát jelzi ki.
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4
4.6.2

MC_WriteParameter_MDX funkciómodul
MC_WriteParameter_MDX
Done : BOOL

Execute : 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

Leírás

Az MC_WriteParameter_MDX funkciómodul a paramétereknek (indexeknek) a MOVIPLC® vezérlésből a hajtásszabályozóra történő átvitelére szolgál.

Alkalmazás

Az MC_WriteParameter_MDX funkciómodul minden motortengelyre alkalmazható.
Figyelem!
Egyes olyan paraméterek módosítása, amelyek a hajtásszabályozónak a MOVI-PLC®
vezérlés általi hibamentes vezérléséhez meghatározott beállítást igényelnek, előre nem
látható üzemállapothoz vezethet. Ezért ezeket a funkciómodulokat csak az SEWEURODRIVE céggel való egyeztetés után vagy a kívánt funkció elegendő tesztelését
követően használja, biztosítva az emberek és a gép megfelelő védelmét.

Bemenetek

50

Az MC_WriteParameter_MDX funkciómodul az alábbi bemenetekkel rendelkezik:
Bemenet

Típus

Jelentés

Execute

BOOL

Ez a bemenet a paraméterátvitel indítására szolgál.
Ha ezen a bemeneten emelkedő él jelenik meg, akkor a funkciómodul
elindítja a paraméter átvitelét a MOVI-PLC® vezérlésből a
hajtásszabályozóra.

Index

UINT

Ez a bemenet határozza meg, hogy melyik paraméter kerül átvitelre
a MOVI-PLC® vezérlésből a hajtásszabályozóra. A MOVITOOLS®
MotionStudio szoftver Shellje kijelzi a paraméter indexszámát, ha a
kurzort a megfelelő paramétermezőre állítjuk, és megnyomjuk a CTRL
+ F1 gombot.

Data

DINT

Ez a bemenet az átvitt paraméter értékét tartalmazza.

NonVolatile

BOOL

Ez a bemenet határozza meg, hogy a paraméter átvitele felejtő módon
történjen-e.
• TRUE: A paraméter átvitele a hajtásszabályozóra nem felejtő
módon történik. A paraméter értéke a hajtásszabályozó ki- és
bekapcsolása után is megőrződik.
• FALSE: A paraméter átvitele a hajtásszabályozóra felejtő módon
történik. A paraméter a hajtásszabályozó ki- és bekapcsolásakor
visszaáll az eredeti értékére.

Axis

AXIS_REF

Ez a bemenet határozza meg, hogy a funkciómodul műveleteinek
végrehajtása melyik motortengelyen történjen.
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4

Az MC_WriteParameter_MDX funkciómodul az alábbi kimenetekkel rendelkezik:
Kimenet

Típus

Jelentés

Done

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy a paraméter átvitele sikeresen megtörtént-e.
• TRUE: A paraméter átvitele a MOVI-PLC® vezérlésből a
hajtásszabályozóra sikeresen megtörtént.
• FALSE: A paraméter átvitele nem történt meg.

Busy

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy éppen folyamatban van-e a paraméter
átvitele.
• TRUE: A paraméter átvitele éppen folyamatban van.
• FALSE: A paraméter átvitele éppen nincs folyamatban.

Error

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy lépett-e fel hiba a funkciómodulban.
• TRUE: A paraméter átvitele során hiba lépett fel.
• FALSE: Nem lépett fel hiba.

ErrorID

DWORD

Ez a kimenet jelzi ki a fellépett hiba kódját (Æ 68. oldal)

Axis

AXIS_REF

Ez a kimenet a tengelyreferenciát jelzi ki.

Kézikönyv – MPLCMotion_MDX könyvtár

51

A funkciómodulok ismertetése
MDX_InverterParameters mappa

4
4.6.3

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

Done : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Busy : BOOL
Error : BOOL
ErrorID : DWORD
Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)
20023AXX

Leírás

52

Az MC_SetDynamics_MDX funkciómodul a dinamikai paraméterek módosítására
szolgál az MC_MoveAbsolute_MDX vagy az MC_MoveRelative_MDX funkciómodul
feladata során.
•

Az MC_SetDynamics_MDX funkciómodul feladatát csak akkor szabad elindítani, ha
a hajtás az MC_MoveAbsolute_MDX vagy az MC_MoveRelative_MDX funkciómodul feladatát végzi.

•

A Velocity (sebesség), az Acceleration (gyorsulás) és a Deceleration (lassulás)
bemenet a forgómozgás dinamikai tulajdonságait határozza meg.

Alkalmazás

Az MC_SetDynamics_MDX funkciómodul minden motortengelyre alkalmazható.

Bemenetek

Az MC_SetDynamics_MDX funkciómodul az alábbi bemenetekkel rendelkezik:
Bemenet

Típus

Jelentés

Execute

BOOL

Ez a bemenet a funkciómodul feladatát indítja.
Ha ezen a bemeneten emelkedő él jelenik meg, akkor a funkciómodul
a motor forgómozgásának dinamikai paramétereit a Velocity
(sebesség), az Acceleration (gyorsulás) és a Deceleration (lassulás)
bemenetnek megfelelően módosítja.

Velocity

DINT

Ez a bemenet a motor forgómozgásának új előírt célfordulatszámát
határozza meg.
(Egység: 1/min, maximális beállítási tartomány: –6000…6000)

Acceleration

DINT

Ez a bemenet határozza meg a 3000 1/min mértékben növelt
fordulatszámhoz vezető gyorsulás új rámpaidejét (a motor kinetikai
energiájának növelése).
(Egység: ms, maximális beállítási tartomány: 0…2000000)

Deceleration

DINT

Ez a bemenet határozza meg a 3000 1/min mértékben csökkentett
fordulatszámhoz vezető lassulás új rámpaidejét (a motor kinetikai
energiájának csökkentése).
(Egység: ms, maximális beállítási tartomány: 0…2000000).

Axis

AXIS_REF

Ez a bemenet határozza meg, hogy a funkciómodul műveleteinek
végrehajtása melyik motortengelyen történjen.
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4

Az MC_SetDynamics_MDX funkciómodul az alábbi kimenetekkel rendelkezik:
Kimenet

Típus

Jelentés

Done

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy a motortengely az új Velocity (sebesség),
Acceleration (gyorsulás) és Deceleration (lassulás) dinamikai
paraméterekkel forog-e.
• TRUE: A motortengely az új dinamikai paraméterekkel forog.
• FALSE: A motortengely az eddigi dinamikai paraméterekkel forog.

Active

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy folyik-e az új dinamikai paraméterek átvitele a
hajtásszabályozóra.
• TRUE: Az új dinamikai paraméterek átvitele a hajtásszabályozóra
folyamatban van.
• FALSE: Az új dinamikai paraméterek átvitele a
hajtásszabályozóra nincs folyamatban.

Error

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy lépett-e fel hiba a funkciómodulban.
• TRUE: Hiba lépett fel a funkciómodulban.
• FALSE: Nem lépett fel hiba a funkciómodulban.

ErrorID

DWORD

Ez a kimenet jelzi ki a fellépett hiba kódját (Æ 68. oldal)

Axis

AXIS_REF

Ez a kimenet a tengelyreferenciát jelzi ki.
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4
4.6.4

MC_SetLimiter_MDX funkciómodul
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

Leírás

54

Az MC_SetLimiter_MDX funkciómodul az alábbi paraméterek egyikének a MOVI-PLC®
vezérlésből a hajtásszabályozóra történő átvitelére szolgál (P301 … P303, 1. paraméterkészlet):
•

Minimum speed (minimális fordulatszám)

•

Maximum speed (maximális fordulatszám)

•

Current limit (áramkorlát)

•

Torque limit (nyomatékkorlát)

Alkalmazás

Az MC_SetLimiter_MDX funkciómodul minden motortengelyre alkalmazható.

Bemenetek

Az MC_SetLimiter_MDX funkciómodul az alábbi bemenetekkel rendelkezik:
Bemenet

Típus

Jelentés

Execute

BOOL

Ez a bemenet a funkciómodul feladatát indítja.
Ha ezen a bemeneten emelkedő él jelenik meg, akkor a funkciómodul
átviszi a Select (kiválasztás) bemenet által meghatározott paramétert.

Select

DINT

Ez a bemenet határozza meg, hogy melyik paramétert viszi át a
funkciómodul a MOVI-PLC® vezérlésből a hajtásszabályozóra.
• P301_P302_SPEED_LIMIT: A funkciómodul a Minimum speed
(minimális fordulatszám) és a Maximum speed (maximális
fordulatszám) paramétert viszi át.
(Egység: 1/min, maximális beállítási tartomány 0…6100)
• P303_CURRENT_LIMIT: A funkciómodul a Current limit (áramkorlát)
paramétert viszi át.
(Egység: % IN, maximális beállítási tartomány 0…150% (BGO 200%))
• P304_TORQUE_LIMIT: A funkciómodul a Torque limit
(nyomatékkorlát) paramétert viszi át.
(Egység: % IN, maximális beállítási tartomány 0…150% (BGO 200%))
• P920_SW_LIMIT_SWITCH_CW: A funkciómodul a Software limit
switch CW (jobb szoftveres végálláskapcsoló) paramétert viszi át.
(Egység: impulzus, maximális beállítási tartomány -(231-1) … (231–1))
• P921_SW_LIMIT_SWITCH_CCW: A funkciómodul a Software limit
switch CCW (bal szoftveres végálláskapcsoló) paramétert viszi át.
(Egység: impulzus, maximális beállítási tartomány –(231–1) …
(231–1))

MaxLimit

DINT

Ez a bemenet az átvitt paraméter értékét határozza meg.
Ha a Select (kiválasztás) bemenet P301_302_SPEED_LIMIT értékre van
állítva, akkor ez a bemenet a P302 paraméter értékét határozza meg.
(Egység és maximális beállítási tartomány Æ lásd Select (kiválasztás)
bemenet)

MinLimit

DINT

Ez a bemenet csak akkor használatos, ha a Select (kiválasztás) bemenet
P301_302_SPEED_LIMIT értékre van állítva. Ebben az esetben a P301
paraméter értékét határozza meg.
(Egység: 1/min, maximális beállítási tartomány 0…6100)

Axis

AXIS_REF

Ez a bemenet határozza meg, hogy a funkciómodul műveleteinek
végrehajtása melyik motortengelyen történjen.
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Az MC_SetLimiter_MDX funkciómodul az alábbi kimenetekkel rendelkezik:
Kimenet

Típus

Jelentés

Done

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy a paraméter átvitele sikeresen megtörtént-e.
• TRUE: A paraméter átvitele a MOVI-PLC® vezérlésből a
hajtásszabályozóra sikeresen megtörtént.
• FALSE: A paraméter átvitele nem történt meg.

Busy

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy éppen folyamatban van-e a paraméter
átvitele.
• TRUE: A paraméter átvitele éppen folyamatban van.
• FALSE: A paraméter átvitele éppen nincs folyamatban.

Error

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy lépett-e fel hiba a funkciómodulban.
• TRUE: A paraméter átvitele során hiba lépett fel.
• FALSE: Nem lépett fel hiba.

ErrorID

DWORD

Ez a kimenet jelzi ki a fellépett hiba kódját (Æ 68. oldal)

Axis

AXIS_REF

Ez a kimenet a tengelyreferenciát jelzi ki.
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4
4.6.5

MC_SetJerk_MDX funkciómodul
MC_SetJerk_MDX
Done : BOOL

Execute : BOOL
JerkTime : DINT
Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

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

Leírás

Az MC_SetJerk_MDX funkciómodul a pozicionáló funkciómodulok rántásának
(gyorsulás-változásának) korlátozását aktiválja. Az MC_SetJerk_MDX funkciómodul
viszi át a rántás (gyorsulás-változás) idejét a hajtásszabályozóra.
Mozgásfeladat végrehajtása során a hajtásszabályozó gyorsulás-változási ideje nem
módosítható.
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Alkalmazás

Az MC_SetJerk_MDX funkciómodul csak jeladós motortengelyre alkalmazható.

Feltételek

Az MC_SetJerk_MDX funkciómodul végrehajtásához a motortengelynek PLCopen
State (a MC_ConnectAxis_MDX funkciómodul kimeneti jele) Standstill állapotban kell
lennie.

Bemenetek

Az MC_SetJerk_MDX funkciómodul az alábbi bemenetekkel rendelkezik:
Bemenet

Típus

Jelentés

Execute

BOOL

Ez a bemenet a gyorsulás-változási idő átvitelének indítására szolgál.
Ha ezen a bemeneten emelkedő él jelenik meg, akkor a funkciómodul
elindítja a gyorsulás-változási idő átvitelét a MOVI-PLC® vezérlésből a
hajtásszabályozóra.

JerkTime

DINT

Ez a bemenet határozza meg a gyorsulás-változási időt.
(Egység: ms, maximális beállítási tartomány: 0, 5…2000)
Megjegyzés:
A pozicionálási folyamat a lineáris rámpával rendelkező pozicionálási
folyamathoz képest körülbelül a gyorsulás-változási időnek megfelelő
mértékben meghosszabbodik.

Axis

AXIS_REF

Ez a bemenet határozza meg, hogy a funkciómodul műveleteinek
végrehajtása melyik motortengelyen történjen.
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Kimenetek

4

Az MC_SetJerk_MDX funkciómodul az alábbi kimenetekkel rendelkezik:
Kimenet

Típus

Jelentés

Done

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy a gyorsulás-változási idő átvitele sikeresen
megtörtént-e.
• TRUE: A gyorsulás-változási idő átvitele a MOVI-PLC®
vezérlésből a hajtásszabályozóra sikeresen megtörtént.
• FALSE: A gyorsulás-változási idő átvitele nem történt meg.

Busy

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy a gyorsulás-változási idő átvitele éppen
folyamatban van-e.
• TRUE: A gyorsulás-változási idő átvitele éppen folyamatban van.
• FALSE: A gyorsulás-változási idő átvitele éppen nincs
folyamatban.

Error

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy lépett-e fel hiba a funkciómodulban.
• TRUE: A gyorsulás-változási idő átvitele során hiba lépett fel.
• FALSE: Nem lépett fel hiba.

ErrorID

DWORD

Ez a kimenet jelzi ki a fellépett hiba kódját (Æ 68. oldal)

Axis

AXIS_REF

Ez a kimenet a tengelyreferenciát jelzi ki.

Megjegyzés:
Az MC_SetJerk_MDX funkciómodul a hajtásszabályozó rámpatípusát lineáris rámpáról
korlátozott gyorsulás-változással rendelkező rámpára kapcsolja át. Fordulatszámszabályozott mozgásfeladat végrehajtásakor a hajtásszabályozó automatikusan
lineáris rámpát használ. Ha a hajtásszabályozó ezt követően pozicionálási feladatot hajt
végre, akkor ahhoz automatikusan ismét a korlátozott gyorsulás-változással rendelkező
rámpát használja.
Ha a JerkTime (gyorsulás-változási idő) bemenet értékét 0-ra állítjuk, akkor az
MC_SetJerk_MDX funkciómodul visszakapcsolja a rámpatípust lineáris rámpára.
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4
4.6.6

MC_SetHomeParameters_MDX funkciómodul
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

Leírás

Az MC_SetHomeParameters_MDX funkciómodul a motortengely referenciamenetéhez
szükséges paraméterek beállítására szolgál. Az MC_SetHomeParameters_MDX
funkciómodul a referenciamenethez szükséges paramétereket viszi át a MOVI-PLC®
vezérlésből a hajtásszabályozóra.
A referenciamenet paramétereiről és típusairól közelebbi információ a MOVITOOLS®
MotionStudio szoftver online súgójában található.
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Alkalmazás

Az MC_SetHomeParameters_MDX funkciómodul csak jeladós motortengelyre alkalmazható.

Bemenetek

Az MC_SetHomeParameters_MDX funkciómodul az alábbi bemenetekkel rendelkezik:
Bemenet

Típus

Jelentés

Execute

BOOL

Ez a bemenet a paraméterátvitel indítására szolgál.
Ha ezen a bemeneten emelkedő él jelenik meg, akkor a funkciómodul
elindítja a paraméterek átvitelét a MOVI-PLC® vezérlésből a
hajtásszabályozóra.

RefSpeed1

DINT

Ez a bemenet határozza meg az 1. referencia-fordulatszámot.

RefSpeed2

DINT

Ez a bemenet határozza meg a 2. referencia-fordulatszámot.

RefType

DINT

Ez a bemenet határozza meg a referenciamenet típusát (0 … 8).

ZeroPulse

BOOL

Ez a bemenet jelzi, hogy a motortengely referenciafelvétele a
referenciamenet során a nulla impulzusra történik-e.
• TRUE: A motortengely referenciafelvétele a referenciamenet
során a nulla impulzusra történik.
• FALSE: A motortengely referenciafelvétele a referenciamenet
során nem a nulla impulzusra történik.

Axis

AXIS_REF

Ez a bemenet határozza meg, hogy a funkciómodul műveleteinek
végrehajtása melyik motortengelyen történjen.
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Kimenetek

4

Az MC_SetHomeParameters_MDX funkciómodul az alábbi kimenetekkel rendelkezik:
Kimenet

Típus

Jelentés

Done

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy minden paraméter átvitele sikeresen
megtörtént-e.
• TRUE: Sikeresen megtörtént minden paraméter átvitele a MOVIPLC® vezérlésből a hajtásszabályozóra.
• FALSE: A paraméterek átvitele nem történt meg.

Busy

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy éppen folyamatban van-e a paraméterek
átvitele.
• TRUE: A paraméterek átvitele éppen folyamatban van.
• FALSE: A paraméterek átvitele éppen nincs folyamatban.

Error

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy lépett-e fel hiba a funkciómodulban.
• TRUE: A paraméterek átvitele során hiba lépett fel.
• FALSE: Nem lépett fel hiba.

ErrorID

DWORD

Ez a kimenet jelzi ki a fellépett hiba kódját (Æ 68. oldal)

Axis

AXIS_REF

Ez a kimenet a tengelyreferenciát jelzi ki.
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4
4.7

MDX_Supplements mappa

4.7.1

MC_TouchProbe1_MDX funkciómodul
MC_TouchProbe1_MDX
Enable : BOOL
TouchProbeSource : MC_TP_SOURCE_MDX
Edge : MC_TP_EDGE_MDX
PresetCounter : DINT
Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

EdgeDetected : BOOL
Enabled : BOOL
Error : BOOL
ErrorID : DWORD
TouchProbePos : DINT
Counter : DINT
20020AXX

Leírás

Touch probe rutin

Az MC_TouchProbe1_MDX funkciómodul legfeljebb két touch probe megszakításrutint
vezérel.
•

A funkciómodul leképezi a megszakítás- (interrupt) -rutinokat a csatlakoztatott
hajtásszabályozó IPOS® kódjában. A hajtásszabályozó összesen három aciklikus
küldési objektumot inicializál (2. vezérlőszó, 1. touch probe pozíció, 2. touch probe
pozíció).

•

Ha a funkciómodul Enable (engedélyezés) bemeneti jele TRUE értéket kap, akkor a
funkciómodul berendezi a fogadási objektumot. Amikor a funkciómodul touch probe
eseményt észlel, beolvassa a hajtásszabályozóról a tényleges pozíciót.

1. A funkciómodul behívása
•
•

Az MC_TouchProbe1_MDX funkciómodul az Enable (engedélyezés) jelet TRUE
értékre állítva hívható be.
A hajtásszabályozó automatikusan inicializálja az IPOS® állapotot és elindít egy
touch probe megszakításrutint.
(élváltás és touch probe kiválasztása)

2. Várakozás touch probe eseményre
•

Az MC_TouchProbe1_MDX funkciómodul az Enabled (engedélyezve) kimenetet
TRUE értékre állítja.

3. Bekövetkezett a touch probe esemény.
•
•
•
•
•

A hajtásszabályozó jelzi a MOVI-PLC® vezérlésnek a touch probe esemény
bekövetkeztét.
(2. vezérlőszó, 1. touch probe -> 0. bit, 2. touch probe -> 1. bit)
Az MC_TouchProbe1_MDX funkciómodul beolvassa a kiválasztott jeladórendszer touch probe pozícióját.
Az MC_TouchProbe1_MDX funkciómodul eggyel növeli a Counter (számláló)
kimenet értékét.
Az MC_TouchProbe1_MDX funkciómodul az EdgeDetected kimenetet TRUE
értékre állítja.
Újból elindul a touch probe bemenet felügyelete.

4. Touch probe esemény kiértékelése
•
•
•
Alkalmazás
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Az MC_TouchProbe1_MDX funkciómodul átviszi a touch probe pozíciókat a
TouchProbePos_X14 … TouchProbePos_X62 kimenetre.
A funkciómodul az EdgeDetected kimenetet FALSE értékre állítja vissza.
A funkciómodul aktiválja a touch probe megszakításrutint.

Az MC_TouchProbe1_MDX funkciómodul minden motortengelyre alkalmazható.
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Az MC_TouchProbe1_MDX funkciómodul az alábbi bemenetekkel rendelkezik:
Bemenet

Típus

Jelentés

Enable

BOOL

Ez a bemenet az MC_TouchProbe1_MDX funkciómodul aktiválására
szolgál. A funkciómodul csak akkor lesz végrehajtva, ha az Enable
(engedélyezés) bemenet értéke TRUE. A többi bemenet értéke csak
akkor kerül beolvasásra, ha az Enable (engedélyezés) bemeneten
emelkedő él jelenik meg.

TouchProbe
Source

MC_TP_
SOURCE
_MDX

Ez a bemenet határozza meg a jeladórendszert. Ez a beállítás a
vezérlési konfiguráció beállításától függetlenül történik.
• X15: Motorjeladó méri a pozíciót.
• X14: Küldő jeladó méri a pozíciót.
• SSI: Abszolútérték-jeladó méri a pozíciót (DIP11B).

Edge

MC_TP_
EDGE_MDX

Ez a bemenet határozza meg a touch probe bemenet élkiértékelését.
• EN: mindkét él
• EN_HI: emelkedő él
• EN_LO: eső él

PresetCounter

DINT

Ez a bemenet a Counter (számláló) kimenet kezdőértékét határozza
meg.

Axis

AXIS_REF

Ez a bemenet határozza meg, hogy a funkciómodul műveleteinek
végrehajtása melyik motortengelyen történjen.

Az MC_TouchProbe1_MDX funkciómodul az alábbi kimenetekkel rendelkezik:
Kimenet

Típus

Jelentés

EdgeDetected

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy történt-e touch probe esemény.
• TRUE: Történt touch probe esemény.
• FALSE: Ez a kimenet minden vezérlési ciklus után automatikusan
FALSE értéket kap.

Enabled

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy aktív-e a funkciómodul.
• TRUE: Az Enable (engedélyezés) bemenet értéke TRUE.
• FALSE: Az Enable (engedélyezés) bemenet értéke FALSE.

Error

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy lépett-e fel hiba a funkciómodulban.
• TRUE: Hiba lépett fel a funkciómodulban.
• FALSE: Nem lépett fel hiba a funkciómodulban.

ErrorID

DWORD

Ez a kimenet jelzi ki a fellépett hiba kódját (Æ 68. oldal)

TouchProbePos

DINT

Ez a kimenet a kiválasztott jeladórendszer touch probe pozícióját jelzi
ki.

Counter

DINT

Ez a kimenet a touch probe események darabszámát mutatja.
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4
4.7.2

MC_TouchProbe2_MDX funkciómodul

MC_TouchProbe2_MDX
Enable : BOOL
TouchProbeSource : MC_TP_SOURCE_MDX
Edge : MC_TP_EDGE_MDX
PresetCounter : DINT
Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

EdgeDetected : BOOL
Enabled : BOOL
Error : BOOL
ErrorID : DWORD
TouchProbePos : DINT
Counter : DINT
20028AXX

Leírás

Touch probe rutin

Az MC_TouchProbe2_MDX funkciómodul legfeljebb két touch probe megszakításrutint
vezérel.
•

A funkciómodul leképezi a megszakítás- (interrupt) -rutinokat a csatlakoztatott
hajtásszabályozó IPOS® kódjában. A hajtásszabályozó összesen három aciklikus
küldési objektumot inicializál (2. vezérlőszó, 1. touch probe pozíció, 2. touch probe
pozíció).

•

Ha a funkciómodul Enable (engedélyezés) bemeneti jele TRUE értéket kap, akkor a
funkciómodul berendezi a fogadási objektumot. Amikor a funkciómodul touch probe
eseményt észlel, beolvassa a hajtásszabályozóról a tényleges pozíciót.

1. A funkciómodul behívása
•
•

Az MC_TouchProbe2_MDX funkciómodul az Enable (engedélyezés) jelet TRUE
értékre állítva hívható be.
A hajtásszabályozó automatikusan inicializálja az IPOS® állapotot és elindít egy
touch probe megszakításrutint.
(élváltás és touch probe kiválasztása)

2. Várakozás touch probe eseményre
•

Az MC_TouchProbe2_MDX funkciómodul az Enabled (engedélyezve) kimenetet
TRUE értékre állítja.

3. Bekövetkezett a touch probe esemény.
•

•
•
•
•

A hajtásszabályozó jelzi a MOVI-PLC® vezérlésnek a touch probe esemény
bekövetkeztét.
(2. vezérlőszó, 1. touch probe -> 0. bit, 2. touch probe -> 1. bit)
Az MC_TouchProbe2_MDX funkciómodul beolvassa a kiválasztott jeladórendszer touch probe pozícióját.
Az MC_TouchProbe2_MDX funkciómodul eggyel növeli a Counter (számláló)
kimenet értékét.
Az MC_TouchProbe2_MDX funkciómodul az EdgeDetected kimenetet TRUE
értékre állítja.
Újból elindul a touch probe bemenet felügyelete.

4. Touch probe esemény kiértékelése
•
•
•
Alkalmazás
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Az MC_TouchProbe2_MDX funkciómodul átviszi a touch probe pozíciókat a
TouchProbePos_X14 … TouchProbePos_X62 kimenetre.
A funkciómodul az EdgeDetected kimenetet FALSE értékre állítja vissza.
A funkciómodul aktiválja a touch probe megszakításrutint.

Az MC_TouchProbe2_MDX funkciómodul minden motortengelyre alkalmazható.
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Az MC_TouchProbe2_MDX funkciómodul az alábbi bemenetekkel rendelkezik:
Bemenet

Típus

Jelentés

Enable

BOOL

Ez a bemenet az MC_TouchProbe2_MDX funkciómodul aktiválására
szolgál. A funkciómodul csak akkor lesz végrehajtva, ha az Enable
(engedélyezés) bemenet értéke TRUE. A többi bemenet értéke csak
akkor kerül beolvasásra, ha az Enable (engedélyezés) bemeneten
emelkedő él jelenik meg.

TouchProbe
Source

MC_TP_
SOURCE
_MDX

Ez a bemenet határozza meg a jeladórendszert. Ez a beállítás a
vezérlési konfiguráció beállításától függetlenül történik.
• X15: Motorjeladó méri a pozíciót.
• X14: Küldő jeladó méri a pozíciót.
• SSI: Abszolútérték-jeladó méri a pozíciót (DIP11B).

Edge

MC_TP_
EDGE_MDX

Ez a bemenet határozza meg a touch probe bemenet élkiértékelését.
• EN: mindkét él
• EN_HI: emelkedő él
• EN_LO: eső él

PresetCounter

DINT

Ez a bemenet a Counter (számláló) kimenet kezdőértékét határozza
meg.

Axis

AXIS_REF

Ez a bemenet határozza meg, hogy a funkciómodul műveleteinek
végrehajtása melyik motortengelyen történjen.

Az MC_TouchProbe2_MDX funkciómodul az alábbi kimenetekkel rendelkezik:
Kimenet

Típus

Jelentés

EdgeDetected

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy történt-e touch probe esemény.
• TRUE: Történt touch probe esemény.
• FALSE: Ez a kimenet minden vezérlési ciklus után automatikusan
FALSE értéket kap.

Enabled

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy aktív-e a funkciómodul.
• TRUE: Az Enable (engedélyezés) bemenet értéke TRUE.
• FALSE: Az Enable (engedélyezés) bemenet értéke FALSE.

Error

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy lépett-e fel hiba a funkciómodulban.
• TRUE: Hiba lépett fel a funkciómodulban.
• FALSE: Nem lépett fel hiba a funkciómodulban.

ErrorID

DWORD

Ez a kimenet jelzi ki a fellépett hiba kódját (Æ 68. oldal)

TouchProbePos

DINT

Ez a kimenet a kiválasztott jeladórendszer touch probe pozícióját jelzi
ki.

Counter

DINT

Ez a kimenet a touch probe események darabszámát mutatja.
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4
4.7.3

MC_ReadActualPosition_MDX funkciómodul
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

Leírás

Az MC_ReadActualPosition_MDX funkciómodul az alkalmazott jeladórendszer által
érzékelt aktuális motortengely-pozíció beolvasására szolgál. Az alkalmazott jeladórendszer a vezérlési konfigurációban a hajtásszabályozó modulparamétereinél
határozható meg.

Alkalmazás

Az MC_ReadActualPosition_MDX funkciómodul minden motortengelyre alkalmazható.
Jeladó nélküli motoroknál az átvitt tényleges pozíció értékét nem szabad felhasználni,
ha az X15 bemenetre nincs motorjeladó csatlakoztatva, és a vezérlési konfigurációban
jeladóként az X15 van beállítva.

Bemenetek

Az MC_ReadActualPosition_MDX funkciómodul az alábbi bemenetekkel rendelkezik:

Kimenetek
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Bemenet

Típus

Jelentés

Enable

BOOL

Ez a bemenet a funkciómodul aktiválására szolgál. A funkciómodul
feladata csak akkor lesz végrehajtva, ha e bemenet értéke TRUE.

Axis

AXIS_REF

Ez a bemenet határozza meg, hogy a funkciómodul műveleteinek
végrehajtása melyik motortengelyen történjen.

Az MC_ReadActualPosition_MDX funkciómodul az alábbi kimenetekkel rendelkezik:
Kimenet

Típus

Jelentés

Done

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy a motortengely-pozíció átvitele sikeresen
megtörtént-e.
• TRUE: A Position kimenet motortengely-pozíció értéke érvényes.
• FALSE: A motortengely-pozíció átvitele nem történt meg.

Error

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy lépett-e fel hiba a funkciómodulban.
• TRUE: A motortengely-pozíció átvitele során hiba lépett fel.
• FALSE: Nem lépett fel hiba.

ErrorID

DWORD

Ez a kimenet jelzi ki a fellépett hiba kódját (Æ 68. oldal)

Position

DINT

Ez a kimenet az átvitt motortengely-pozíciót tartalmazza.

Axis

AXIS_REF

Ez a kimenet a tengelyreferenciát jelzi ki.
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MC_ReadAxisError_MDX funkciómodul
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

Leírás

Az MC_ReadAxisError_MDX funkciómodul a motortengely aktuális hibakódjának a
hajtásszabályozóról a MOVI-PLC® vezérlésbe történő beolvasására szolgál.

Alkalmazás

Az MC_ReadAxisError_MDX funkciómodul minden motortengelyre alkalmazható.

Bemenetek

Az MC_ReadAxisError_MDX funkciómodul az alábbi bemenetekkel rendelkezik:

Kimenetek

Bemenet

Típus

Jelentés

Enable

BOOL

Ez a bemenet a funkciómodul aktiválására szolgál. A funkciómodul
feladata csak akkor lesz végrehajtva, ha e bemenet értéke TRUE.

Axis

AXIS_REF

Ez a bemenet határozza meg, hogy a funkciómodul műveleteinek
végrehajtása melyik motortengelyen történjen.

Az MC_ReadAxisError_MDX funkciómodul az alábbi kimenetekkel rendelkezik:
Kimenet

Típus

Jelentés

Done

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy a hibakód átvitele sikeresen megtörtént-e.
• TRUE: A kimenet hibakódjának értéke érvényes.
• FALSE: A hibakód átvitele nem történt meg.

Error

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy lépett-e fel hiba a funkciómodulban.
• TRUE: A hibakód átvitele során hiba lépett fel.
• FALSE: Nem lépett fel hiba.

ErrorID

DWORD

Ez a kimenet jelzi ki a fellépett hiba kódját (Æ 68. oldal)

AxisError

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy a hajtásszabályozó ismert-e fel hibát.
• TRUE: A hajtásszabályozó hibát ismert fel.
• FALSE: Nem lépett fel hiba.

AxisErrorCode

WORD

Ez a kimenet az átvitt hibakódot tartalmazza.

Axis

AXIS_REF

Ez a kimenet a tengelyreferenciát jelzi ki.
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4.7.5

MC_ReadStatus_MDX funkciómodul
MC_ReadStatus_MDX
Enable : BOOL
Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Done : BOOL
Error : BOOL
ErrorID : DWORD
Errorstop : BOOL
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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Leírás

Az MC_ReadStatus_MDX funkciómodul a motortengely PLCopen állapotának a hajtásszabályozóról a MOVI-PLC® vezérlésbe történő beolvasására szolgál.

Alkalmazás

Az MC_ReadStatus_MDX funkciómodul minden motortengelyre alkalmazható.

Bemenetek

Az MC_ReadStatus_MDX funkciómodul az alábbi bemenetekkel rendelkezik:
Bemenet

Típus

Jelentés

Enable

BOOL

Ez a bemenet a funkciómodul aktiválására szolgál. A funkciómodul
feladata csak akkor lesz végrehajtva, ha e bemenet értéke TRUE.

Axis

AXIS_REF

Ez a bemenet határozza meg, hogy a funkciómodul műveleteinek
végrehajtása melyik motortengelyen történjen.
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Az MC_ReadStatus_MDX funkciómodul az alábbi kimenetekkel rendelkezik:
Kimenet

Típus

Jelentés

Done

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy a PLCopen állapot átvitele megtörtént-e.
• TRUE: A PLCopen állapot átvitele megtörtént.
• FALSE: A PLCopen állapot átvitele nem történt meg.

Error

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy lépett-e fel hiba a funkciómodulban.
• TRUE: A PLCopen állapot átvitele során hiba lépett fel.
• FALSE: Nem lépett fel hiba.

ErrorID

DWORD

Ez a kimenet jelzi ki a fellépett hiba kódját (Æ 68. oldal)

Errorstop

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy a hajtásszabályozó PLCopen állapota
Errorstop értékre van-e állítva.
• TRUE: A PLCopen állapot Errorstop értékre van állítva.
• FALSE: A PLCopen állapot nincs Errorstop értékre állítva.

Stopping

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy a hajtásszabályozó PLCopen állapota
Stopping értékre van-e állítva.
• TRUE: A PLCopen állapot Stopping értékre van állítva.
• FALSE: A PLCopen állapot nincs Stopping értékre állítva.

StandStill

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy a hajtásszabályozó PLCopen állapota
StandStill értékre van-e állítva.
• TRUE: A PLCopen állapot StandStill értékre van állítva.
• FALSE: A PLCopen állapot nincs Standstill értékre állítva.

Discrete Motion

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy a hajtásszabályozó PLCopen állapota
DiscreteMotion értékre van-e állítva.
• TRUE: A PLCopen állapot DiscreteMotion értékre van állítva.
• FALSE: A PLCopen állapot nincs DiscreteMotion értékre állítva.

Continuous
Motion

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy a hajtásszabályozó PLCopen állapota
ContinuousMotion értékre van-e állítva.
• TRUE: A PLCopen állapot ContinuousMotion értékre van állítva.
• FALSE: A PLCopen állapot nincs ContinuousMotion értékre
állítva.

Synchronized
Motion

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy a hajtásszabályozó PLCopen állapota
SynchronizedMotion értékre van-e állítva.
• TRUE: A PLCopen állapot SynchronizedMotion értékre van
állítva.
• FALSE: A PLCopen állapot nincs SynchronizedMotion értékre
állítva.

Homing

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy a hajtásszabályozó PLCopen állapota
Homing értékre van-e állítva.
• TRUE: A PLCopen állapot Homing értékre van állítva.
• FALSE: A PLCopen állapot nincs Homing értékre állítva.

Interpolation

BOOL

Ez a kimenet jelzi, hogy a hajtásszabályozó PLCopen állapota
Interpolation értékre van-e állítva.
• TRUE: A PLCopen állapot Interpolation értékre van állítva.
• FALSE: A PLCopen állapot nincs Interpolation értékre állítva.

Axis

AXIS_REF

Ez a kimenet a tengelyreferenciát jelzi ki.
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Hibaazonosító
Az alábbi táblázat azoknak a hibáknak a kódját, a jelölését és leírását tartalmazza,
amelyek megjelenhetnek a funkciómodulok ErrorID kimenetén.

Hibakód

Hibajelölés

Hibaleírás

Általános IEC hibakódok
FA0001h

E_IEC_GENERAL_MAX_NUMBER_OF_AXIS

A csatlakoztatható tengelyek maximális darabszámának
túllépése

FA0002h

E_IEC_GENERAL_INTERNAL_ERROR

Hiba a MOVI-PLC® interfész inicializálásakor

FA0003h

E_IEC_GENERAL_COM_NOT_READY

A COM interfész nem üzemkész

FA0004h

E_IEC_GENERAL_INVALID_COM_NODE

Érvénytelen COM interfész

FA0005h

E_IEC_GENERAL_INVALID_COM_ADR

Érvénytelen COM cím

FA0006h

E_IEC_GENERAL_INVALID_TECHNOLOGIE_OPTION

A kért funkcióhoz technológiai kivitelű MOVIDRIVE®
hajtásszabályozó szükséges.

FA0070h

E_IEC_PARAMETER_VALUE_OUT_OF_RANGE

A paraméter-hozzáférés kívül esik a megengedett
értéktartományon.

FA0071h

E_IEC_PARAMETER_INVALID_SELECTION

Érvénytelen bemenetválasztás a funkciómodulban

FA0072h

E_IEC_PARAMETER_INVALID_SERVICE

Érvénytelen művelet

MPLCMotion_MDX hibakódok
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FB0030h

E_MDX_CONNECTAXIS_NO_INVERTER_CONNECTED

A rendszer nem ismert fel MOVIDRIVE® MDX hajtásszabályozót a CAN-Buson. Ellenőrizze a CAN
kapcsolatot!

FB0031h

E_MDX_CONNECTAXIS_CAN_ID_ERROR

A kívánt CAN-ID foglalt

FB0032h

E_MDX_CONNECTAXIS_CYCLIC_COMMUNICATION

Megszakadt A MOVI-PLC® vezérlés és a MOVIDRIVE®
hajtásszabályozó közötti ciklikus kommunikáció.

FB0033h

E_MDX_CONNECTAXIS_IPOS_DOWNLOAD_ERROR

Hiba az IPOS® letöltés során

FB0034h

E_MDX_CONNECTAXIS_WRONG_DEVICE_CONNECTED

Helytelen készülék van csatlakoztatva. Ellenőrizze a
vezérlési konfigurációt!

FB0035h

E_MDX_CONNECTAXIS_SIMULATION_NOT_AVAILABLE

A funkció szimulációs üzemmódban nem hajtható végre.

FB0060h

E_MDX_POWER_INVERTER_NOT_READY

A MOVIDRIVE® MDX hajtásszabályozó "24 V-os üzem"
vagy "biztonságos leállás" üzemmódban van.
Bekapcsolás nem lehetséges!

FB0061h

E_MDX_POWER_INVERTER_FAULT_STATE

A MOVIDRIVE® MDX hajtásszabályozó hibát jelez.
Bekapcsolás nem lehetséges!

FB0070h

E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_DATA_PROFIL

Az aktuális PLCopen állapotból nem hajtható végre
Motion funkciómodul.

FB0071h

E_MDX_MOTIONBLOCK_LOG_ADR_NOT_INITIALIZED

Motion funkciómodul lett behívva, mielőtt az
MC_ConnectAxis_MDX logikai címet (AXIS_REF)
generált volna.

FB0072h

E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_LOG_ADR

A Motion funkciómodul érvénytelen logikai címmel
(AXIS_REF) lett behívva.

FB0073h

E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_STATE

Az aktuális PLCopen állapotból nem hajtható végre
Motion funkciómodul.

FB0074h

E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_OPERATING_MODE

A MOVIDRIVE® hajtásszabályozó ezen üzemmódjából
nem hajtható végre Motion funkciómodul.

FB0075h

E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_INVERTER_STATUS

A MOVIDRIVE® hajtásszabályozó aktuális állapotában
nem hajtható végre Motion funkciómodul.

FB0076h

E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_VELOCITY

A megadott fordulatszám kívül esik az értéktartományon.

FB0090h

E_MDX_PARAMCHANNEL_SEND_BUFFER_OVERFLOW

A paramétercsatorna puffere megtelt.

FB0091h

E_MDX_PARAMCHANNEL_WRITEPARAMETER_BUSY

Paraméter-hozzáférés foglalt paramétercsatorna mellett.

FB0092h

E_MDX_PARAMCHANNEL_READPARAMETER_BUSY

Paraméter-hozzáférés foglalt paramétercsatorna mellett.
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Hibaleírás

MPLCUtilities hibakódok
FC0001h

E_WAGO_TIME_OUT_SBUS_INIT

Belső időtúllépés az SBUS inicializálás során

FC0002h

E_WAGO_TIME_OUT_WAGO_INIT

Időtúllépés a WAGO modul inicializálása során

FC0003h

E_WAGO_NO_CONNECTION_DURING_INIT_SEQ

Megszakadt a kapcsolat a WAGO modullal az inicializálás
során

FC0004h

E_WAGO_WATCH_DOG_ERROR

Watchdog Error (felügyeleti hiba). Megszakadt a
kommunikáció a WAGO modullal.

MPLCSystem hibakódok (kivonat)
CC0070h

E_NO_MATCH_FOR_PARAMSET

Ehhez a tengelyhez nincs bejegyzés a vezérlési
konfigurációban.

F2000Ah

E_MVLINK_CAN

MOVILINK® hiba.
Lehetséges ok: Az érték kívül esik az értéktartományon.

F20002h

E_MVLINK_RS485

MOVILINK® hiba.
Lehetséges ok: Az érték kívül esik az értéktartományon.
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Programozási példák
Ez a fejezet különböző hajtásfeladatok programozását írja le a jelen kézikönyvben leírt
funkciómodulok felhasználásával, konkrét példák segítségével.
Ezenkívül a fejezet bevezetést nyújt a MOVITOOLS® MotionStudio szoftver vezérlési
konfigurációjának, könyvtár-adminisztrációjának, valamint [FUP-Editor] szerkesztőjének alapvető kezelésébe.
Közelebbi információ a MOVITOOLS® MotionStudio szoftver online súgójában
található.

5.1

Feltételek
Annak érdekében, hogy a létrehozott programokat egy motortengellyel tesztelhessük,
teljesülniük kell az alábbi feltételeknek:
•

A MOVI-PLC® vezérlés és a MOVIDRIVE® MDX60B/61B hajtásszabályozó a
csatlakoztatott motorral1) a megfelelő kézikönyvek útmutatása szerint telepítve van.

•

A MOVI-PLC® vezérlés CAN 1 csatlakozása és a MOVIDRIVE® MDX60B/61B
hajtásszabályozó CAN 1 csatlakozása közötti rendszerbusz-kapcsolat a megfelelő
kézikönyvek utasításai szerint helyesen telepítve van.2)

•

A tervező PC a megfelelő kézikönyvek utasításai szerint, helyesen csatlakoztatva
van a MOVI-PLC® vezérlésre. A tervező PC interfésze megfelelően konfigurálva
van.

•

A MOVI-PLC® vezérlés által vezérelt MOVIDRIVE® MDX60/B61B hajtásszabályozó
üzembe helyezését az üzembe helyezési varázsló segítségével elvégezték
(Æ 3.3 fejezet, 10. oldal).

1) Pozicionáláshoz jeladóval ellátott motor szükséges.
2) Ha a MOVI-PLC® vezérlés a hátoldali csatlakozón át kommunikál a hajtásszabályozóval, akkor a CAN 1
rendszerbusz-kapcsolat nem szükséges.
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5.2

Motortengely pozicionálása

A feladat leírása

Ha a csatlakoztatott MOVIDRIVE® MDX60B/61B hajtásszabályozó egy digitális
bemenetén megjelenik a 24 V DC feszültség emelkedő éle, akkor a csatlakoztatott
motortengelyt tíz fordulattal jobbra kell forgatni és pozicionálni kell.
A hajtás kezelése teljes egészében a digitális bemenetek használatával történik.
A MOVI-PLC® vezérlés kiértékeli a hajtásszabályozó bemeneteit és vezérli a motortengely pozicionálását.

Részfeladatok

A programozási példa a következő részfeladatokra tagozódik:
1. új projekt létrehozása
2. a vezérlési konfiguráció beállítása
3. a szükséges könyvtárak beillesztése
4. a motortengellyel folytatott kommunikáció programozása
5. a hajtásszabályozó ki-/bekapcsolásának programozása
6. a motortengely pozicionálásának programozása
7. a projekt átvitele a MOVI-PLC® vezérlésre
8. a program tesztelése
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Új projekt létrehozása
1. Kapcsolja be a tervező PC-t és a MOVI-PLC® vezérlést.1)
2. A MOVI-PLC® kézikönyvének "A MOVITOOLS® MotionStudio indítása" c.
fejezetében található útmutató szerint indítsa el a MOVITOOLS® MotionStudio
szoftver PLC-szerkesztőjét.
3. Új projekt létrehozásához kattintson a [File] / [New] (fájl / új) menüpontra.
4. A [Target Settings] (célrendszer beállításai) párbeszédablakban válassza ki a MOVIPLC® konfigurációját, ebben a programozási példában pl. [MOVIPLC basic
DHP11B], majd kattintson az [OK] gombra.

20030AXX

5. Ennél a példánál a [New POU] (új modul) párbeszédablakban ne módosítsa a
"PLC_PRG" funkciómodul nevét. A MOVI-PLC® vezérlés a program indítása után
(e példa 8. lépésében) automatikusan futtatja a "PLC_PRG" nevű modult.
6. A [Type of POU] (modultípus) mezőben válassza ki a [Program] pontot.
7. A [Language of the POU] (modul nyelve) mezőben kattintson az [FBD]
választógombra, majd az [OK] gombra kattintva nyugtázza a bevitelt.
8. A [File] / [Save] (fájl / mentés) menüpontra kattintva és a kívánt nevet megadva
mentse el a projektet. Rendszeresen mentsen néhány módosítás végrehajtása után,
ill. a programozás befejeztével mentse el a programot.

1) A MOVI-PLC® vezérlést kivitelének megfelelően kell táplálni, vagy pedig be kell kapcsolni a hajtásszabályozót, amelybe a MOVI-PLC® vezérlés hardvere be van dugva.
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A vezérlési konfiguráció beállítása
Annak érdekében, hogy a MOVI-PLC® vezérlés a perifériakészülékek bekötésére,
valamint a további készülékek – pl. frekvenciaváltók, I/O modulok vagy akár fölérendelt
vezérlés – kommunikációjára használható legyen, megfelelően be kell állítani a
vezérlési konfigurációt.

20031AXX

1. Ehhez a megfelelő fülre [1] kattintva válassza ki a [Resources] (erőforrások) ablakot.
2. Dupla kattintással aktiválja a [PLC Configuration]-t (vezérlési konfigurációt) [2].
3. Egyszer az [Extras] (eszközök) menüben állítsa be a [Standard configuration]-t
(standard konfigurációt), és az [Igen] [3] megnyomásával nyugtázza a megjelenő
kérdést, hogy az aktuális konfigurációt elveti és a standard konfigurációra cseréli-e.
4. A [MOVI-PLC basic DHP11B] és a [Communication] bejegyzés előtti [+] jelre [4]
kattintva nyissa meg a konfigurációs fát.
5. Az egér jobb gombjával a [Can 1 disabled] elemre kattintva és a helyi menü [Replace
element] / [Can 1 enabled] (elem cseréje / CAN 1 engedélyezve) pontját [5]
kiválasztva aktiválja a MOVI-PLC® vezérlés CAN 1 interfészét.
6. Az egér jobb gombjával a [Can 1 enabled] elemre kattintva és a helyi menü [Append
Subelement] (alelem hozzáadása) és [MOVIDRIVE MDX B] pontját kiválasztva
aktiválja a MOVIDRIVE® MDX60B/61B hajtásszabályozót a CAN 1 interfészen.
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7. Jelölje ki a [MOVIDRIVE MDX B] elemet és a [Module parameters] (modulparaméterek) ablakban adja meg a hajtásszabályozó üzembe helyezésekor kiválasztott
S-Bus címet [1].
8. A vezérlőprogramban a be-/kimenetek "%I" / "%Q" szintaktikájú közvetlen címmegadással használhatók.
Azonban egyszerűbb az alábbi szimbolikus megnevezések használata: Kattintson a
[MOVIDRIVE MDX B] és az [Inputs] előtti [+] jelre. Kattintson a konfigurációs fa
megfelelő [AT] mezőjére és adja meg a kívánt nevet. Ebben a példában a hajtásszabályozó digitális bemeneteinek szimbolikus megnevezése [DI_MDX1], az egyes
be- és kimenetek szimbolikus megnevezése pedig [Power_MDX1] és [Move_MDX1]
[2].

74

Kézikönyv – MPLCMotion_MDX könyvtár

Programozási példák
Motortengely pozicionálása

I

5

0
3. lépés

Könyvtárak beillesztése
Az MPLCMotion_MDX.lib könyvtár funkciómoduljainak használatához az
[MPLCMotion_MDX.lib] könyvtárat az alábbi leírásnak megfelelően fűzze hozzá a már
meglévő könyvtárakhoz.

20033AXX

1. Dupla kattintással aktiválja a [Library Manager] (könyvtárkezelő) pontot [1].
2. Az egér jobb gombjával kattintson a könyvtármezőre, és válassza ki az [Additional
Library] (további könyvtár) menüpontot [2].
3. Válassza ki az [MPLCMotion_MDX.lib] könyvtárat, és kattintson a [Megnyitás]
gombra.
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4. lépés

A motortengellyel folytatott kommunikáció programozása
A MOVI-PLC® vezérlés és a hajtásszabályozó közötti kommunikáció felépítéséhez és
végrehajtásához az alábbiak szerint illessze be az MC_ConnectAxis_MDX funkciómodul egy példányát.

20034AXX

1. Ehhez a megfelelő fülre [1] kattintva válassza ki a [POUs] (modulok) ablakot.
2. Dupla kattintással nyissa meg a [PLC_PRG(PRG)] modul szerkesztőjét [2].
3. Az első hálózaton a [???] kérdőjelek melletti négyzetre, majd a [
kattintva illesszen be egy új funkciómodult.

] gombra [3]

20036AXX

4. Az újonnan beillesztett funkciómodulon jelölje ki az "AND" szöveget.
5. Nyomja meg az <F2> gombot. A szoftver megnyitja a [Help Manager] (beviteli súgó)
párbeszédablakot.
6. A párbeszédablak bal oldalán válassza ki a [Standard Function Blocks] (standard
funkcióblokkok) pontot [1].
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7. A párbeszédablak jobb oldalán, az [MPLCMotion_MDX] könyvtár [MDX_Main]
mappájában válassza ki az [MC_ConnectAxis_MDX (FB)] funkciómodult. Kattintson
az [OK] gombra [2].

20037AXX

8. Kattintson a beillesztett MC_ConnectAxis_MDX funkciómodulra, majd a funkciómodul [1] feletti "???" kérdőjelekre.
9. Adja meg a funkciómodul [2] példányának nevét (pl. "ConnectAxis_1"), és nyomja
meg az <ENTER> gombot. Az [OK] gombra kattintva nyugtázza a megjelenő
[Declare Variable] (változódeklaráció) párbeszédablakot.
10.A funkciómodul bemeneteinél adja meg az alábbi értékeket, a bemenettől balra lévő
"???" kérdőjelekre kattintva, az értéket megadva, majd az <ENTER> gombot
megnyomva:
Enable

TRUE

Node

SBUS_NODE_1

SBUS_Address

a hajtásszabályozó üzembe helyezésekor beállított SBUS 1 cím
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A hajtásszabályozó ki-/bekapcsolásának programozása
Illesszen be egy funkciómodult, amely ki- ill. bekapcsolja a MOVIDRIVE® MDX60B/61B
hajtásszabályozót. A bekapcsolás csak akkor lehetséges, ha előzőleg ennél a
tengelynél sikeresen megtörtént az MC_ConnectAxis_MDX funkciómodul futtatása.
Ezenkívül a hajtásszabályozó csak olyankor legyen bekapcsolva, ha a hajtásszabályozó DI01 digitális bemenetén rendelkezésre áll a 24 V DC feszültség. Ezért a
megfelelő jeleket "AND" (és) modullal kapcsoljuk egymáshoz.

20038AXX

1. Ehhez kattintson az MC_ConnectAxis_MDX funkciómodul Done (kész) kimenetének
vonalára.
2. A [

] gombra kattintva illesszen be egy új "AND" funkciómodult.

3. A hajtásszabályozó DI01 digitális bemenetén beolvasott jelet a vezérlési konfigurációban kiválasztott szimbolikus név (ebben a példában "MDX1_DI.1" vagy
közvetlenül "Power_MDX1") megadásával kösse az új "AND" funkciómodul második
bemenetére.
4. Közvetlenül az "AND" funkciómodul mellett jobbra kattintva, majd a [
] gombra
kattintva illessze be az MC_Power_MDX funkciómodult. Az újonnan beillesztett
"AND" funkciómodult a 4. lépésnél leírt módon változtassa át MC_Power_MDX
funkciómodullá. Adja a funkciómodul e példányának pl. a "Power_1" nevet.
5. A PowerOffMode bemeneten adjon meg "CTRL_INHIBIT" állandót.
6. Az Axis bemeneten adja meg a ConnectAxis_1 funkciómodul-példány által kiadott
"ConnectAxis_1.Axis" tengelyreferenciát. Ehhez kattintson az Axis bemenet előtti
"???" kérdőjelekre, és adja meg a "ConnectAxis_1." értéket. A párbeszédablakban
válassza ki azt az [Axis] bejegyzést, amely a pont megadása után automatikusan
megjelenik. Az <ENTER> gomb megnyomásával nyugtázza a bevitelt.
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A motortengely pozicionálásának programozása
Illesszen be egy a motortengely relatív pozicionáló mozgását vezérlő MC_Move
Relative_MDX funkciómodult. Ebben a példában a motortengelynek a hajtásszabályozó
DI02 digitális bemenetére kötött 24 V DC feszültség minden emelkedő élénél tíz
fordulatot (=10 × 4096 jeladóimpulzus) kell fordulnia az óramutató járásával megegyező
irányba. Az állandó mozgás során a motortengelynek 1000 1/min fordulatszámmal kell
forognia.

20039AXX

1. Kattintson az egér jobb gombjával a [0001] hálózat egy üres felületére, és a
megjelenő helyi menüben válassza ki a [Network (after)] (hálózat, utána) pontot.
2. A 4. lépésben leírt módon illesszen be az új [0002] hálózatba egy
MC_MoveRelative_MDX funkciómodult, és adjon ennek a példánynak egy nevet
(pl. "MoveRelative_1").
Az
MC_MoveRelative_MDX
funkciómodul
az
[MPLCMotion_MDX] könyvtár [MDX_SingleAxis] mappájában a [Standard
Function Blocks] pont alatt található.
3. A funkciómodul bemenetén adja meg az alábbi értékeket:
Distance

40960

Velocity

1000

Acceleration

500

Deceleration

500

Axis

ConnectAxis_1.Axis

4. A mozgásparancs csak akkor hajtható végre, ha előzőleg sikeresen megtörtént az
MC_Power_MDX funkciómodul futtatása. Ezért az MC_MoveRelative_MDX funkciómodul Execute (végrehajtás) bemenetére kösse annak az "AND" (és) kapcsolatnak
az eredményét, amely az MC_Power_MDX funkciómodul Status (állapot) kimenetét
és a mozgás indítására szolgáló digitális bemenetet kapcsolja össze.
Ehhez kattintson az Execute (végrehajtás) bemenet előtti vonalra. A [
] gombra
kattintva illesszen be egy új "AND" funkciómodult. Az "AND" (és) funkciómodul
bemeneteit megfelelően kösse be (lásd a fenti ábrán).
5. A projekt fordításához válassza ki a [Project] / [Rebuild all] (projekt / mindet felépíti)
menüpontot. Hibátlan programozás esetén az üzenetablakban "0 Error(s),
0 Warnings(s)" (0 hiba, 0 figyelmeztetés) látható.
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Projekt átvitele a MOVI-PLC® vezérlésre
Kattintson az [Online] / [Communication Parameters] (online / kommunikációs paraméterek) menüpontra.
A megjelenő párbeszédablakban az alkalmazott kommunikációs csatornának megfelelően állítsa be a kommunikációs paramétereket. Ez a lépés csak egyszer
szükséges.
Ezt követően kattintson az [Online] / [Login] (online / bejelentkezés) menüpontra.
A megjelenő párbeszédablakban az [Igen] gombra kattintva nyugtázza a kérdést, hogy
kíván-e programot betölteni.

8. lépés

Programtesztelés
Az utolsó lépésben a felhasznált digitális bemenetek megfelelő kapcsolásával futtassa
a programot.
Figyelmeztetés
A kapocskiosztástól, a hajtásszabályozó állapotától és a vezérlőprogramtól függően a
motortengely a MOVI-PLC® vezérlés indítása után azonnal mozoghat. A károk
elkerülése érdekében tartson elegendő távolságot minden mozgó alkatrésztől!
Kapcsolja be a MOVIDRIVE® MDX60B/61B hajtásszabályozót, ha a MOVI-PLC®
vezérlés bekapcsolására szolgáló 1. lépésben ez még nem történt meg.
Az [Online] / [Run] (online / start) menüpontra kattintva indítsa el a MOVI-PLC®
vezérlést.
A DI00 "/ Controler inhibit" (szabályozótiltás) és a DI01 (az MC_Power_MDX funkciómodul engedélyezése) bemenetre egymás után 24 V DC feszültséget adva kapcsolja
be a hajtásszabályozót.
A hajtásszabályozó DI02 bemenetére 24 V DC feszültséget adva indítsa el a motortengely pozicionáló mozgását.
A programozás sikeres volt, ha a motortengely a DI02 bemenetre adott 24 V DC feszültség minden emelkedő élénél tíz fordulatot fordul pozitív irányba.
A MOVI-PLC® vezérlés és a csatlakoztatott MOVIDRIVE® hajtásszabályozó e példában
bemutatott tulajdonságairól további részletek alább találhatók a "Trace-felvétel"
c. részben.
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20087AXX

Az MC_MoveRelative_MDX funkciómodul Execute (végrehajtás) bemenetén a
Move_MDX1 jel emelkedő éle esetén a motortengely a célpozíció elérése érdekében
mozgásba jön [1]. Ezt az Active kimenet TRUE értéke jelzi.
A sikeres pozicionálást követően a funkciómodul az Active (aktív) kimenetet ismét
FALSE értékre állítja, a Done (kész) kimenetet pedig TRUE értékre állítja [2]. Ebben a
példában a Done (kész) kimenet csak egy vezérlési ciklusra kap TRUE értéket, mert az
Execute (végrehajtás) bemeneti jel már a pozicionálás lezárulása előtt visszaáll FALSE
értékre.
Az Execute (végrehajtás) bemeneten ezt követően megjelenő emelkedő él a motortengely újbóli pozicionálását indítja el [3].
Mindenesetre az Execute (végrehajtás) bemeneten a következő emelkedő él már a
pozicionálás lezárulása előtt megjelenik. A további pozicionálás, a motortengelynek az
Execute (végrehajtás) bemeneten megjelent utolsó emelkedő él időpontjában aktuális
pozíciójából kiindulva, folytonosan hozzákapcsolódik a folyamathoz [4]. Ezáltal a
motortengely nem fékeződik le álló helyzetig, hanem közvetlenül áttér a következő
mozgásra.
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A pozicionálás lezárultával a funkciómodul az Active (aktív) kimenetet ismét visszaállítja
FALSE értékre. A Done (kész) kimenet ebben az esetben azonban a pozicionálás
lezárulása után is TRUE értéken marad, mert az Execute (végrehajtás) bemeneti jel
még nem lett visszaállítva FALSE értékre [5].
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5.3

Jeladós motortengely fordulatszám-szabályozása

A feladat leírása

Ha a vezérelt MOVIDRIVE® MDX60B/61B hajtásszabályozó egy digitális bemenetén
megjelenik a 24 V DC feszültség emelkedő éle, akkor el kell indulnia a csatlakoztatott
motortengely fordulatszám-szabályozott mozgásának. Egy másik digitális bemenet
segítségével a motortengely fordulatszámának két érték között átkapcsolhatónak kell
lennie. Két bemenetet a fékezőmozgás MC_Stop_MDX ill. MC_AxisStop_MDX funkciómodul segítségével történő indítására kell használni.
A hajtás kezelése teljes egészében a digitális bemenetek használatával történik.
A MOVI-PLC® vezérlés kiértékeli a hajtásszabályozó bemeneteit és vezérli a motortengely fordulatszám-szabályozását.

Programozás

Változatlan lépések
Az 1., a 3-5. és a 7. lépést az előző, "Motortengely pozicionálása" c. programozási példa
szerint, változatlanul kell programozni.

2. lépés

Vezérlési konfiguráció létrehozása

20088AXX

A vezérlési konfigurációban a [Power_MDX1] és [Move_MDX1] megnevezésen kívül
rendelje hozzá a
•

[RapidSpeed_MDX1]

•

[AxisStop_MDX1]

•

[Stop_MDX1]

megnevezést is a MOVIDRIVE® MDX60B/61B hajtásszabályozó digitális bemeneteihez,
az ábrának megfelelően [1].
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6. lépés

A fordulatszám-szabályozás programozása

20089AXX

1. Az előző programozási példánál leírt módon hozza létre az ábrán látható programot.
2. A Speed_old változóhoz rendelje a Speed változó értékét. Ennek programozásához
a [0004] hálózat beillesztését követően kattintson a "???" kérdőjelek melletti
négyzetre, majd a [
] gombra [1].
A "???" kérdőjeleket helyettesítse a változónevekkel.
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Programtesztelés
A felhasznált digitális bemenetek megfelelő kapcsolásával futtassa a programot.
Figyelmeztetés
A kapocskiosztástól, a hajtásszabályozó állapotától és a vezérlőprogramtól függően a
motortengely a MOVI-PLC® vezérlés indítása után azonnal mozoghat. A károk
elkerülése érdekében tartson elegendő távolságot minden mozgó alkatrésztől!
Kapcsolja be a MOVIDRIVE® MDX60B/61B hajtásszabályozót, ha a MOVI-PLC®
vezérlés bekapcsolására szolgáló 1. lépésben ez még nem történt meg.
Az [Online] / [Run] (online / start) menüpontra kattintva indítsa el a MOVI-PLC®
vezérlést.
A DI00 "/ Controler inhibit" (szabályozótiltás) és a DI01 (az MC_Power_MDX funkciómodul engedélyezése) bemenetre egymás után 24 V DC feszültséget adva kapcsolja
be a hajtásszabályozót.
A hajtásszabályozó DI02 bemenetére 24 V DC feszültséget adva indítsa el a motortengely fordulatszám-szabályozását.
A programozás sikeres volt, ha
•

a motortengely a DI02 bemenetre adott 24 V DC feszültség minden emelkedő élénél
forogni kezd,

•

a motortengely fordulatszáma a DI03 bemenet feszültségét 0 V és 24 V DC között
átváltva 500 1/min és 1000 1/min között átkapcsolható, és

•

a DI04 vagy a DI05 bemenetre 24 V DC feszültséget adva lefékeződik a motortengely mozgása.

A MOVI-PLC® vezérlés és a csatlakoztatott MOVIDRIVE® hajtásszabályozó e példában
bemutatott tulajdonságairól további részletek alább találhatók a "Trace-felvétel"
c. részben.
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20090AXX

Az MC_MoveVelocity_MDX funkciómodul Execute (végrehajtás) bemenetén megjelenő
emelkedő él indítja a motortengely fordulatszám-szabályozását [1]. A funkciómodul az
Active (aktív) kimenetnek csak addig ad TRUE értéket, amíg el nem éri az előírt
fordulatszámot. Az előírt fordulatszám (alapjel) elérésekor az Active (aktív) kimenet
visszaáll FALSE értékre és az InVelocity kimenet (nem szerepel az idődiagramon)
TRUE értéket kap.
Az MC_AxisStop_MDX funkciómodul Execute (végrehajtás) bemenetén megjelenő
emelkedő él következtében a motortengely az MC_MoveVelocity_MDX funkciómodul
Deceleration (lassulás) bemenetével meghatározott lassulással fékezőmozgást hajt
végre [2]. Az éppen végzett fordulatszám-szabályozás megszakítását az MC_Move
Velocity_MDX funkciómodul a CommandAborted (parancs megszakítva) kimenet
TRUE értékre állításával jelzi.
Mialatt az MC_AxisStop_MDX funkciómodul Execute (végrehajtás) bemenete még
TRUE értékű, az MC_MoveVelocity_MDX funkciómodulon újabb emelkedő él jelenik
meg. Jóllehet a fékezőmozgás már lezárult, a motortengely nem jön mozgásba. Újbóli
mozgáshoz először az MC_AxisStop_MDX funkciómodul Execute (végrehajtás)
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bemenetét FALSE értékre visszaállítva el kell hagyni a "Stopping" állapotot. Ha a feltétel
teljesül, akkor a motortengely az MC_MoveVelocity_MDX funkciómodul Execute
(végrehajtás) bemenetén megjelenő emelkedő él megjelenésekor ismét megkezdi a
fordulatszám-szabályozott mozgást [4].
Ha ezt követően az MC_AxisStop_MDX funkciómodul Execute (végrehajtás)
bemenetén él jelenik meg, ismét elindul a fékezőmozgás [5]. Mindenesetre ebben az
esetben az MC_MoveVelocity_MDX funkciómodul a CommandAborted (parancs
megszakítva) kimenetet nem állítja TRUE értékre, mert az Execute (végrehajtás)
bemenet már előzőleg vissza lett állítva FALSE értékre.
A RapidSpeed_MDX1 jel TRUE értékről FALSE értékre történő átkapcsolásakor az
MC_MoveVelocity_MDX funkciómodul Execute (végrehajtás) bemenete visszaáll
FALSE értékre [6]. A visszaállítást a vezérlőprogram összehasonlító modulja [EQ] egy
vezérlési ciklusban végzi el. A következő vezérlési ciklusban megjelenő emelkedő él a
fordulatszám-szabályozást az új, kisebb előírt fordulatszámmal (alapjellel) indítja.
Ennek megfelelően a motortengely a RapidSpeed_MDX1 jel TRUE értékre való
átkapcsolását követően ismét a nagyobbik előírt fordulatszámmal forog [7].
Az MC_AxisStop_MDX funkciómodul Execute (végrehajtás) bemenetén megjelenő
emelkedő él által indított fékezőmozgás az MC_Stop_MDX funkciómodul Execute
(végrehajtás) bemenetén megjelenő emelkedő éllel megszakítható. Ennek következtében a hajtás a hajtásszabályozó paramétereinél beállított fékezőrámpával történő
fékezőmozgást hajt végre [8].
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5.4

Jeladó nélküli motortengely léptető üzemmódja

A feladat leírása

Ebben a programozási példában léptető üzemmódot kell megvalósítani a motortengely
két fordulatszámával.
A vezérelt MOVIDRIVE® MDX60B/61B hajtásszabályozó két digitális bemenetét
használjuk a Jog positive (léptetés pozitív irányba) ill. a Jog negative (léptetés negatív
irányba) jelekhez. Ha a két digitális bemenet közül csak az egyikre van 24 V DC
feszültség adva, akkor a motortengelynek léptető üzemmódban kell forognia.
Máskülönben a hajtást fékezni kell. Egy másik digitális bemenet segítségével a
motortengely fordulatszámának két érték között átkapcsolhatónak kell lennie.
A hajtás kezelése teljes egészében a digitális bemenetek használatával történik.
A MOVI-PLC® vezérlés kiértékeli a hajtásszabályozó bemeneteit és vezérli a motortengely fordulatszám-szabályozását.

Programozás

Változatlan lépések
Az 1., a 3., a 4. és a 7. lépést az előző, "Motortengely pozicionálása" és a "Jeladós
motortengely fordulatszám-szabályozása" c. programozási példa szerint, változatlanul
kell programozni.
Megjegyzés:
Az 5. lépést nem szabad beprogramozni, mivel az MC_Power_MDX funkciómodul
jeladó nélküli motortengelyekhez nem alkalmazható.

2. lépés

Vezérlési konfiguráció létrehozása

20091AXX

A vezérlési konfigurációban rendelje hozzá a
•

[JogPlus_MDX1]

•

[JogMinus_MDX1]

•

[RapidSpeed_MDX1]

megnevezést is a MOVIDRIVE® MDX60B/61B hajtásszabályozó digitális bemeneteihez,
az ábrának megfelelően [1].
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6. lépés

A léptető üzemmód programozása

20092AXX

Az előző programozási példáknál leírt módon hozza létre az ábrán látható programot.
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0
8. lépés

Programtesztelés
A felhasznált digitális bemenetek megfelelő kapcsolásával futtassa a programot.
Figyelmeztetés
A kapocskiosztástól, a hajtásszabályozó állapotától és a vezérlőprogramtól függően a
motortengely a MOVI-PLC® vezérlés indítása után azonnal mozoghat. A károk
elkerülése érdekében tartson elegendő távolságot minden mozgó alkatrésztől!
Kapcsolja be a MOVIDRIVE® MDX60B/61B hajtásszabályozót, ha a MOVI-PLC®
vezérlés bekapcsolására szolgáló 1. lépésben ez még nem történt meg.
Az [Online] / [Run] (online / start) menüpontra kattintva indítsa el a MOVI-PLC®
vezérlést.
A hajtásszabályozó DI00 "/ Controller inhibit" (szabályozótiltás) bemenetére 24 V DC
feszültséget adva kapcsolja ki a szabályozótiltást.
A hajtásszabályozó DI01 vagy DI02 (csak az egyik) bemenetére 24 V DC feszültséget
adva indítsa el a motortengely léptető üzemmódját.
A programozás sikeres volt, ha
•

a motortengely a DI01 ill. a DI02 bemenetre 24 V DC feszültséget adva pozitív
irányba (jobbra) ill. negatív irányba (balra) forog,

•

a motorfordulatszám abszolút értéke a DI03 bemenet feszültségét 0 V és 24 V DC
között átváltva 500 1/min és 1000 1/min között átkapcsolható, és

•

a DI01 és a DI02 bemenet mindegyikére 24 V DC feszültséget adva vagy mindkét
bemenetről elvéve lefékeződik a motortengely mozgása.

A MOVI-PLC® vezérlés és a csatlakoztatott MOVIDRIVE® hajtásszabályozó e példában
bemutatott tulajdonságairól további részletek alább találhatók a "Trace-felvétel"
c. részben.
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Trace-felvétel
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A JogPlus_MDX1 jel emelkedő élének megjelenésekor a motortengely a
RapidSpeed_MDX1 jel által meghatározott fordulatszámmal megkezdi a fordulatszámszabályozást [1].
A RapidSpeed_MDX1 jel FALSE értékről TRUE értékre történő átkapcsolásakor a
motortengely a fordulatszámot a nagyobbik megadott értékre növeli [3].
Ha rövid időre a JogPlus_MDX1 és a JogMinus_MDX1 jel egyidejűleg TRUE értékű,
akkor az XOR kapcsolat a vezérlési program negációjával együtt emelkedő élt ad az
MC_StopSensorless_MDX funkciómodul Execute (végrehajtás) bemenetére.
Megkezdődik a fékezőmozgás [5].
Jeladó nélküli tengelyeknél az MC_StopSensorless_MDX funkciómodul Execute
(végrehajtás) bemenetén megjelenő emelkedő él által működtetett fékezőmozgás
megszakítható. Ez a megszakítás az MC_MoveVelocitySensorless_MDX funkciómodul
Execute (végrehajtás) bemenetén megjelenő emelkedő él által fordulatszám-
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szabályozott mozgást kérve történik [6]. Ebben a példában a szükséges emelkedő él a
[0005] hálózat XOR kapcsolatával jön létre, amint a JogPlus_MDX1 jel TRUE értéktől
FALSE értékre vált.
A RapidSpeed_MDX1 jelet TRUE értékről ismét FALSE értékre átkapcsolva a motortengely a fordulatszámot a kisebbik megadott értékre fékezi [8].
A JogPlus_MDX1 és a JogMinus_MDX1 jel együttes visszaállítása FALSE értékre – a
jelek előzőleg leírt együttes TRUE értékre állításához hasonlóan – fékezőmozgást indít
el [10].
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