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Pomembna opozorila

Dokumentacija

Sistemska vodila

•

Priročnik ni nadomestilo podrobnih navodil za uporabo!

•

Namestitev in zagon krmilnika MOVI-PLC® in krmiljene pogonske enote lahko
izvajajo samo strokovno usposobljeni električarji ob upoštevanju veljavnih
predpisov iz varstva pri delu, priročnika za krmilnik MOVI-PLC® in navodil za
uporabo enot MOVIDRIVE® MDX60B/61B!

•

Pred namestitvijo in zagonom pogonskih pretvornikov, ki jih boste krmilili s krmilno
enoto MOVI-PLC®, podrobno preberite priročnik.

•

Priročnik je napisan ob predpostavki, da ima uporabnik možnost dostopa in je
seznanjen z dokumentacijo MOVIDRIVE®, še posebej s sistemskim priročnikom
MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

•

V priročniku so sklicevanja označena z "Æ". Primer: (Æ pogl. X.X) pomeni, da so
dodatne informacije na voljo v poglavju X.X tega priročnika.

•

Upoštevanje navodil in informacij iz dokumentacije je pogoj za nemoteno delovanje
in izpolnjevanje morebitnih garancijskih zahtev.

Splošna varnostna opozorila za sistemska vodila:
Komunikacijski sistem omogoča natančno nastavitev pogonskega pretvornika
MOVIDRIVE® za vašo specifično aplikacijo. Pri vseh sistemskih vodilih obstaja
nevarnost vpliva zunanjih dejavnikov (glede pretvornika) na spreminjanje parametrov in
s tem na delovanje pretvornika. To lahko pripelje do nepričakovanega (vendar ne
nekontroliranega) delovanja sistema.

Varnostni nasveti
in opozorila

Obvezno upoštevajte zapisane varnostne nasvete in opozorila!

Nevarnost udara električnega toka.
Možne posledice: Smrt ali težje poškodbe.

Nevarnost.
Možne posledice: Smrt ali težje poškodbe.

Nevarne situacije.
Možne posledice: Lažje ali neznatne poškodbe.

Škodljive situacije.
Možne posledice: Poškodbe na napravi in okolici.

Nasveti za uporabo ter koristne informacije.
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Vsebina priročnika

Uporabniški priročnik opisuje funkcijske bloke knjižnice MPLCMotion_MDX in njihovo
uporabo.

Opis

MOVI-PLC® je programabilni krmilnik v skladu s standardom IEC61131-3. Ena izmed
oblik krmilnika MOVI-PLC® je npr. krmilna kartica DHP11B.
Krmilnik MOVI-PLC® lahko uporabite npr. kot krmilno enoto za modul stroja. Krmilnik
MOVI-PLC® krmili potem vse pogone v modulu stroja in s tem razbremeni glavno
krmilno enoto (npr. PLC stroja ali sistema). V povezavi z uporabniškim terminalom DOP
prevzame krmilnik MOVI-PLC® tudi skupno krmiljenje celotnega stroja.
Knjižnica MPLCMotion_MDX za krmilnik MOVI-PLC®, ki je opisana v tem priročniku,
omogoča preprosto, centralno programiranje premikanja osi priključenega pogona
MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

Funkcije

Knjižnica MPLCMotion_MDX zagotavlja za vsak priključen pogon MOVIDRIVE®
MDX60B/61B naslednje funkcije:
•

Funkcije upravljanja

•

Delovanje pretvornika (določitev števila vrtljajev)

•

Referenčni odmik

•

Pozicioniranje

•

itd.

Te funkcije se izvajajo ločeno v pogonskih pretvornikih. Knjižnica MPLCMotion_MDX
zagotavlja hitro komunikacijo s pogonskimi pretvorniki. Omogoča preprosto centralno
programiranje premikanja osi motorja s krmilnikom MOVI-PLC®.
Dodatna
dokumentacija

Za enostavno in učinkovito uporabo knjižnice MPLCMotion_MDX lahko poleg tega
priročnika naročite še naslednje priročnike:
•

Priročnik za programiranje MOVI-PLC®

•

Priročnik MPLCInterface za MOVI-PLC®

•

Priročnik MOVIDRIVE® MDX61B krmilna kartica MOVI-PLC® DHP11B

•

Sistemski priročnik MOVIDRIVE® MDX60B/61B

Pri vseh delih na pogonskem sistemu upoštevajte navodila in varnostna opozorila iz
tega priročnika.
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Področja uporabe
Knjižnica MPLCMotion_MDX.lib je primerna za vsa področja uporabe, pri katerih
krmilnik MOVI-PLC® centralno krmili enega ali več pogonskih pretvornikov.

Primeri uporabe

Lastnosti

2.2

Tipični primeri uporabe knjižnice MPLCMotion_MDX.lib:
•

Moduli stroja

•

Majhni stroji

•

Sistemski moduli

•

Sistemi za urejanje skladišč

•

Dvigala

Lastnosti knjižnice MPLCMotion_MDX.lib:
•

Krmilnik MOVI-PLC® lahko s pomočjo knjižnice MPLCMotion_MDX.lib krmili do
dvanajst pogonskih enot.

•

Uporabniku se ni potrebno ukvarjati s komunikacijskimi vmesniki, temveč upravlja
krmilnik MOVI-PLC® izključno z ukazi za premikanje in upravljanje. To pomeni, da
uporabnik ne potrebuje znanja s področja komunikacije na sistemskih vodilih.
Potrebuje samo osnovno znanje za nastavljanje parametrov pogonskega
pretvornika (npr. pri zagonu in nastavitvi naslova sistemskega vodila).

•

Sistemsko vodilo omogoča hitro komunikacijo med krmilnikom MOVI-PLC® in
pogonskimi pretvorniki.

•

Knjižnica MPLCMotion_MDX.lib vsebuje številne funkcijske bloke. Uporabnik
lahko te bloke uporablja za hitro in prilagodljivo programiranje lastnih aplikacij.

•

Ukazi, združljivi s PLCopen, omogočajo uporabniku kratek čas uvajanja.

Pregled knjižnice MPLCMotion_MDX

Potrebne
knjižnice

Za programiranje krmilnika MOVI-PLC® v povezavi s pogonskimi pretvorniki MOVIDRIVE® MDX60B/61B potrebujete naslednje knjižnice:
•

MPLCDatatypes

•

MPLCIntern

•

MPLCSystem_ErrorHandling_Intern

•

MPLCSystem_ConfigLibDataEx_Intern

•

MPLCInterface_CAN

Te knjižnice se ob namestitvi knjižnice MPLCMotion_MDX samodejno vnesejo v PLC
Editor programa MOVITOOLS® MotionStudio.
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Knjižnica MPLCMotion_MDX vsebuje naslednje funkcijske bloke, ki so razdeljeni
v različne imenike v skladu z njihovimi funkcijami:
MDX_Main

Imenik MDX_Main:
– MC_ConnectAxis_MDX
– MC_Power_MDX
– MC_Reset_MDX

MDX_SingleAxis

Imenik MDX_SingleAxis:
– MC_Home_MDX
– MC_AxisStop_MDX
– MC_Stop_MDX
•

Funkcijski bloki Continuous motion:
– MC_MoveVelocity_MDX

•

Funkcijski bloki Discrete motion:
– MC_MoveAbsolute_MDX
– MC_MoveAbsoluteModulo_MDX
– MC_MoveRelative_MDX

MDX_SingleAxis
Sensorless

Imenik MDX_SingleAxisSensorless:
– MC_StopSensorless_MDX
•

Funkcijski bloki Continuous motion:
– MC_MoveVelocitySensorless_MDX

MDX_Inverter
Parameters

Imenik MDX_InverterParameters:

MDX_Supplements

Imenik MDX_Supplements:

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

MC_ReadParameter_MDX
MC_WriteParameter_MDX
MC_SetDynamics_MDX
MC_SetLimiter_MDX
MC_SetJerk_MDX
MC_SetHomeParameters_MDX

MC_TouchProbe1_MDX
MC_TouchProbe2_MDX
MC_ReadActualPosition_MDX
MC_ReadAxisError_MDX
MC_ReadStatus_MDX

Opozorilo:
Knjižnica MPLCMotion_MDX.lib se lahko istočasno uporablja z vsemi ostalimi
knjižnicami za krmilnik MOVI-PLC®.
Brezhibno delovanje je zagotovljeno samo, če vse pogonske pretvornike, ki jih želite
krmiliti s pomočjo knjižnice MPLCMotion_MDX.lib, poganjate prek enega ali več
sistemskih vodil CAN, na katerih ni nastavljenih drugih objektov CAN (npr. I/O modulov).
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2.3

Pregled dodatnih knjižnic za krmilnik MOVI-PLC®
Poleg knjižnice MPLCMotion_MDX lahko v PLC Editor v programu MOVITOOLS®
MotionStudio namestite številne dodatne knjižnice za optimalno krmiljenje pogonskih in
frekvenčnih pretvornikov SEW ter ostalih zunanjih enot.
V naslednjem pregledu so prikazane osnovne knjižnice, ki so na voljo za krmiljenje enot,
priključenih na krmilnik MOVI-PLC®. Poleg teh knjižnic so na voljo tudi knjižnice, ki so
specifične glede na tip pretvornika, npr. za rokovanje, krivuljno krmiljenje, sinhrono
delovanje, navijanje itd.

MPLCProcessdata

MPLCMotion_MDX

MPLCMotion_MC07

MPLCMotion_MX

MPLCMotion_MM

MPLCUtilities

MOVI-PLC®

MOVI-PLC®

kot
krmilnik „Motion
controller“ za
MOVIDRIVE® B

MOVI-PLC®

kot
krmilnik „Motion
controller“ za
MOVITRAC® 07

MOVI-PLC®

kot
krmilnik „Motion
controller“ za
MOVIAXIS®

MOVI-PLC®

kot
krmilnik „Motion
controller“ za
MOVIMOT®

Za priključitev npr.
CANopen I/O
modulov

•

•

•

•

se
uporablja kot
klasičen krmilnik
•

•

Krmiljenje vseh
pretvornikov
SEW prek
podatkov
procesa
Uporablja
profile podatkov
procesa,
aplikacijske
module ali
lastne
programe
IPOS®

•

Enostavni ukazi
za premikanje
Uporablja
vmesnike
MOVIDRIVE® B

•

Ukazi za število
vrtljajev
Uporablja
vmesnike
MOVITRAC® 07

•

Enostavni
ukazi za
premikanje
Uporablja
vmesnike
MOVIAXIS®

•

Ukazi za
število vrtljajev
Uporablja
vmesnike
MOVIMOT®

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

SEW moduli
podatkov procesa

MOVIDRIVE® MDX

MOVITRAC® 07

MOVIAXIS®

MOVIMOT®

CANopen I/O
moduli

Elementi, ki morajo biti vključeni v konfiguracijo krmilnika v PLC Editor za možnost uporabe knjižnic
Pregled knjižnic, specifičnih za pretvornike/enote: knjižnice motion in vhodno/izhodne knjižnice
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Načrtovanje in zagon
V tem poglavju so opisani potrebni pogoji za uporabo knjižnice MPLCMotion_MDX.lib.
Vsebuje tudi pomembna navodila za načrtovanje in zagon.

3.1

Potrebni pogoji

Osebni
računalnik in
program

Za programiranje krmilnika MOVI-PLC® z uporabo knjižnice MPLCMotion_MDX.lib
sta potrebna osebni računalnik za inženiring in program MOVITOOLS® MotionStudio.
Podrobne informacije o zahtevah za osebni računalnik in program so na voljo
v priročniku za programiranje MOVI-PLC®.

Pogonski
pretvornik
Opozorilo:
S krmilnikom MOVI-PLC® lahko krmilite MOVIDRIVE® MDX60B/61B šele od firmware
verzije 824 854 0.15 osnovne enote pogonskega pretvornika dalje.
Za uporabo funkcijskih blokov Continuous motion (MC_MoveVelocity_MDX, MC_Move
VelocitySensorless_MDX) zadošča standardna izvedba pogonskega pretvornika
MOVIDRIVE® MDX60B/61B.
Za funkcijske bloke, ki pozicionirajo os motorja (funkcijski bloki Discrete motion,
MC_Home_MDX), je potrebna tehnološka izvedba pogonskega pretvornika
MOVIDRIVE® MDX60B/61B.
Topologija
krmiljenja

Na krmilnik MOVI-PLC® lahko priključite dvanajst naslednjih pogonskih/frekvenčnih
pretvornikov:
•

MOVIDRIVE® MDX60B/61B

•

MOVITRAC® 07

•

MOVIMOT®

Upoštevajte naslednje pogoje:
•

Na eno sistemsko vodilo CAN lahko priključite največ šest pogonskih/frekvenčnih
pretvornikov.
– V primeru priključitve enega do treh pogonskih pretvornikov na eno sistemsko
vodilo CAN: hitrost prenosa sistemskega vodila CAN nastavite na ≥ 500 kBit/s.
– V primeru priključitve štirih do šestih pogonskih pretvornikov na eno sistemsko
vodilo CAN: hitrost prenosa sistemskega vodila CAN nastavite na 1000 kBit/s.

V priročniku je opisano krmiljenje pogonskih pretvornikov MOVI-DRIVE® MDX60B/61B.
Krmiljenje frekvenčnih pretvornikov je opisano v naslednjem priročniku:
•

Priročnik "Knjižnici MPLCMotion_MMc / MPLCMotion_MC07 za MOVI-PLC®"
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Načrtovanje in zagon
Komunikacijski časi

0

Pomembno opozorilo:
Tehnične karakteristike, ki so podane v tem poglavju, veljajo samo, če na sistemskem
vodilu CAN, ki se uporablja za krmiljenje pogonskih pretvornikov, ni aktivna nobena
druga enota vodila CAN.
Na sistemsko vodilo CAN, na katero so priključeni pogonski pretvorniki, ki se krmilijo
prek knjižnice MPLCMotion_MDX.lib, ne priključite drugih enot vodila CAN!

3.2

Komunikacijski časi
Vsi pogonski pretvorniki MOVIDRIVE® MDX60B/61B, ki so priključeni na krmilnik MOVIPLC®, pošiljajo podatke o svojih trenutnih vrednostih v krmilnik MOVI-PLC®. Čas cikla
za prenos trenutnih vrednosti je odvisen od profila podatkov in uporabljenih dajalnikov,
ki so nastavljeni v konfiguraciji krmilnika pri parametrih modula pogonskega pretvornika.
Pri načrtovanju časov posodabljanja upoštevajte trenutne vrednosti pogonskih
pretvornikov MOVIDRIVE® MDX60B/61B.
Podroben opis profilov podatkov in pripadajočih komunikacijskih časov je na voljo
v poglavju "Funkcijski blok MC_ConnectAxis_MDX" od strani 20 dalje.

Pogonski
pretvorniki –
dajalniki SSI

3.3

Z uporabo dajalnika SSI se vsi dostopi do parametrov upočasnijo za faktor pet. Zaradi
tega se izogibajte uporabi dajalnika SSI – priporočamo uporabo dajalnika Hiperface®.
Te lastnosti vplivajo na odzivni čas krmilnika MOVI-PLC® v povezavi s pogonskimi
pretvorniki. Lastnosti upoštevajte pri načrtovanju.

Zagon
Poglavje opisuje zagonski postopek pogonskega pretvornika, ko je krmiljen prek
krmilnika MOVI-PLC®.
Opozorilo:
Pogonski pretvornik lahko zaženete samo s pomočjo čarovnika za zagon, ki je opisan
v tem poglavju.
Ročne spremembe parametrov pogonskega pretvornika ali neposreden zagon
pogonskega pretvornika prek čarovnika za zagon motorja niso dovoljene niti pri prvem
zagonu, kot tudi pri ponovnih zagonih oz. optimizacijah. Ročne spremembe lahko
pripeljejo do nepredvidenih stanj delovanja, ki imajo lahko za posledico smrt ali težje
poškodbe osebja.
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Čarovnik za zagon [DriveStartup MOVI-PLC Mode] zaženete v vnosnem priročnem
meniju [MDX ...] v drevesni zgradbi enot v programu MOVITOOLS® MotionStudio.
Čarovnik za zagon vas v zaporednih korakih vodi skozi postopek zagona:
1. Nalaganje začetnega stanja
2. Zagon pogonskega pretvornika
3. Konfiguracija parametrov Shell
4. Prenos vnesenih vrednosti
5. Shranjevanje podatkov pretvornika
Čarovnik za zagon samodejno prepozna, ali želite izvesti prvi ali ponovni zagon.
Pri prvem zagonu morate zaporedno izvesti vseh pet korakov.
Pri ponovnem zagonu skoči čarovnik za zagon neposredno na korak 3. Pri ponovnem
zagonu lahko začnete s 1. ali 2. korakom z ročnim klikom na želen korak. Postopek
omogoča uporabo čarovnika za zagon za naknadno optimizacijo podatkov, npr. za
zagon motorja.
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Načrtovanje in zagon
Zagon

0

Start/
diagnostični zaslon

Prvi zagon

DA
NE

Tovarniške
nastavitve
"začetno stanje"

Zagon motorja

Konfiguracija
parametrov SHELL

Download (prenos)

Shranjevanje
podatkov
20029ASL

Zagonski postopek izvedite samo z uporabo čarovnika za zagon:
Korak 1

Nalaganje tovarniških nastavitev
Začetno stanje je naloženo.
Pri nalaganju začetnega stanja:
• se ponastavijo zagonski podatki
• vsi parametri Shell se ponastavijo na privzete vrednosti
• izbrišejo se vse spremenljivke IPOS®
• izbriše se morebitna programska koda IPOS®
Ç
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Korak 2

Zagon pogonskega pretvornika
Sledite navodilom čarovnika za zagon. Podrobnosti za zagon motorja so na voljo
v sistemskem priročniku MOVIDRIVE® MDX60B/61B.
Opozorilo:
V skupinah načinov delovanja V/f in VFC se lahko izvajajo samo funkcijski bloki
iz imenika MDX_SingleAxisSensorless. Za funkcijske bloke iz imenika
MDX_SingleAxis je potrebno nastaviti eno izmed naslednjih skupin načinov
delovanja:
• VFC n-control
• CFC control
• SERVO control
Znotraj skupine načina delovanja krmilnik MOVI-PLC® samodejno nastavi
potreben način delovanja funkcijskega bloka: Continuous motion oz. Discrete
motion (glejte podroben opis na strani 18).
Ç

Korak 3

Konfiguracija parametrov Shell
Sledite navodilom čarovnika za zagon. Prevzamete lahko predlagane vrednosti
– s klikom na [Apply proposals] oz. vrednosti po potrebi prilagodite.
Opozorila:
1. Nastavljen naslov SBus mora ustrezati naslovu SBus v funkcijskem bloku
MC_ConnectAxis_MDX ter naslovu v konfiguraciji krmilnika v programu PLC
Editor (parametri modula za vnos v MOVIDRIVE MDX B). Nastavljena hitrost
prenosa mora ustrezati nastavljeni hitrosti prenosa v konfiguraciji krmilnika
v programu PLC Editor (parametri modula za vnos CAN 1/2, privzeta
vrednost 500 kbit/s).
2. Krmilnik MOVI-PLC® lahko v krmilnem programu bere in uporablja digitalne
vhode osnovne enote pogonskega pretvornika oz. njegove opcije neodvisno
od nastavljenih parametrov v skupinah P60x oz. P61x. Za preprečitev
izvajanja dodatnih funkcij digitalnih vhodnih sponk je potrebno ustrezne
parametre nastaviti na IPOS Input ali No Function.
Za možnost uporabe digitalnih izhodov osnovne enote pogonskega
pretvornika oz. njegove opcije v krmilnem programu krmilnika MOVI-PLC®
morajo biti ustrezni parametri v skupinah P62x oz. P63x nastavljeni na IPOS
Output. Če ti parametri niso nastavljeni na IPOS Output, se digitalni izhodi
sicer vpišejo v program, vendar se dejanski izhodni signali ne spremenijo.
V krmilnem programu se razlika med izhodnimi spremenljivkami in
dejanskim izhodnim signalom ne prikaže.
Nekateri izmed teh parametrov so že ob dobavi nastavljeni na pravilno
vrednost.
Ç

Korak 4

Prenos vnesenih vrednosti
Funkcijo lahko uporabite za prenos ustreznih uporabniških podatkov SHELL
v pogonski pretvornik.
Ç

Korak 5

Shranjevanje podatkov pretvornika
Celoten komplet podatkov pogonskega pretvornika se shrani v datoteko [*.vd0].

Pomembno opozorilo:
Parametrov med in po zagonu ni dovoljeno spreminjati v programu Shell. Ročno
spreminjanje parametrov lahko pripelje do nepredvidenih stanj delovanja.

Priročnik – Knjižnica MPLCMotion_MDX
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I

3

Načrtovanje in zagon
Enote in območja vrednosti

0
Pogonski
pretvornik –
IPOS®

3.4

Če je pogonski sistem krmiljen z uporabo knjižnice MPLCMotion_MDX.lib, uporabniki
ne morejo sami programirati programa IPOS® v priključenih pogonskih pretvornikih.

Enote in območja vrednosti

Enote

Območja
vrednosti

Funkcijski bloki knjižnice MPLCMotion_MDX uporabljajo za vhodne in izhodne signale
naslednje enote:
•

Položaji v inkrementih [inkr] (4096 inkrementov ustreza zasuku osi motorja za 360°)

•

Hitrosti v vrtljajih / minuto [1/min]

•

Pospeševanje kot časi ramp v milisekundah [ms] za dosego hitrosti, spremenjene za
vrednost 3000 1/min

•

Sunek kot čas v milisekundah za čas trajanja vzpostavitve vrtilnega momenta [ms]

Za funkcijske bloke knjižnice MPLCMotion_MDX so dovoljena naslednja največja
območja vrednosti. Če so vrednosti vhodnih signalov izven nastavljenih območij,
funkcijski bloki pošljejo sporočilo o napaki.
Pogonski pretvornik samodejno prilagodi premike v odvisnosti od priključenega motorja
in nastavljenih mejnih vrednosti v parametrih pretvornika na te mejne vrednosti. Te
mejne vrednosti so lahko manjše od največjih vrednosti, ki so lahko nastavljene
v funkcijskih blokih. V tem primeru funkcijski bloki ne pošiljajo sporočila o napaki. Pri
postopkih pozicioniranja lahko v tem primeru pride do napake zamika.
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•

Položaji: –(231) ... 231 [inkr]

•

Hitrosti pri pozicioniranjih: 0 ... 6000 [1/min]

•

Hitrosti pri premikih s krmiljenim številom vrtljajev: –6000 ... 6000 [1/min]

•

Pospeševanja pri pozicioniranjih: 10 ... 20000 [ms]

•

Pospeševanja pri premikih s krmiljenim številom vrtljajev: 0 ... 2000000 [ms]

•

Sunek (se ne uporablja pri premikih s krmiljenim številom vrtljajev): 5 ... 2000 [ms]
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Opis funkcijskih blokov
Poglavje opisuje funkcije in lastnosti funkcijskih blokov knjižnice MPLCMotion_MDX.

4.1

Splošne lastnosti funkcijskih blokov
Poglavje opisuje osnovno delovanje vhodov in izhodov funkcijskih blokov in ostale
splošne lastnosti krmilnika MOVI-PLC® in pogonskih pretvornikov. Konkretne primere
skupnega delovanja različnih funkcijskih blokov z vključenimi časovnimi diagrami si
oglejte v poglavju 5 "Primeri programov" (Æ od strani 70).

Vhodni signal
Enable

Z ozirom na način vključitve ločimo dve vrsti funkcijskih blokov:
•

Funkcijski bloki, ki se vključijo z vhodnim signalom Enable.

•

Funkcijski bloki, ki se vključijo z vhodnim signalom Execute.

Funkcijski bloki, ki se vključijo z vhodnim signalom Enable, običajno izvajajo ciklične
akcije (npr. MC_ReadActualPosition_MDX).
•

Če je vhodni signal Enable nastavljen na TRUE,
– je funkcijski blok aktiven;
– funkcijski blok v vsakem ciklu ponovno izračuna izhodne signale.

•

Če je vhodni signal Enable nastavljen na FALSE,
– funkcijski blok ne izračuna novih izhodnih signalov v vsakem ciklu;
– vsi izhodni signali ostanejo na zadnji izračunani vrednosti (izjema: Done, Busy in
Error so ponastavljeni na FALSE).

Zaradi tega mora funkcijski blok preveriti vrednost izhodnih signalov z izhodnim
signalom Done, nastavljenim na vrednost TRUE.
(Vhod Enable funkcijskega bloka MC_ConnectAxis_MDX se razlikuje od zgoraj opisane
lastnosti. Za podrobnosti si oglejte opis tega funkcijskega bloka.)
Vhodni signal
Execute

Funkcijski bloki, ki se vključijo z vhodnim signalom Execute, običajno izvedejo enkratno
akcijo (npr. MC_ReadParameter_MDX).
Akcijo zažene pozitivna sprememba boka na vhodu Execute.
Izhodni signali so veljavni, dokler se vhodni signal Execute ne ponastavi na vrednost
FALSE (padajoči bok). Če je vhodni signal Execute vseeno ponastavljen na FALSE
pred zaključkom akcije, ostanejo izhodni signali aktivni po zaključku akcije najmanj še
za en krmilni cikel.
Če se na vhodu Execute pojavi naraščajoči bok, se za akcijo prevzamejo vrednosti
vhodnih signalov. Sprememba vhodnih signalov med potekom akcije nima nobenega
učinka. Za prevzem spremenjenih vrednosti je potreben ponoven naraščajoči bok na
vhodu Execute.

Priročnik – Knjižnica MPLCMotion_MDX
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Izhodni signal
Done

Funkcijski blok nastavi izhodni signal Done oz. InVelocity na vrednost TRUE, če se je
akcija funkcijskega bloka uspešno izvedla.
Nekateri funkcijski bloki prikazujejo pogoje "In Position" (opravila Discrete motion) ali
"Speed reached" (opravila Continuous motion) pogonskega pretvornika v izhodnem
signalu Done. Funkcijski bloki preverjajo te pogoje, dokler se na vhodu Execute ne
pojavi padajoči bok.
Dokler je vhodni signal Execute nastavljen na TRUE, ponastavlja funkcijski blok izhodni
signal Done na FALSE, če pogoj "In Position" oz. "Speed reached" ni več izpolnjen.
Podobno se izhodni signal Done nastavi na TRUE, ko je pogoj ponovno izpolnjen. Če je
vhodni signal Execute nastavljen na TRUE, lahko izhodni signal Done večkrat spremeni
vrednost med TRUE in FALSE.

Izhodni signal
Active

Izhodni signal Active obstaja samo pri funkcijskih blokih, ki krmilijo premikanje osi
motorja.
Funkcijski blok nastavi izhodni signal Active na vrednost TRUE, če se os motorja, ki jo
krmili funkcijski blok, obrne za dosego cilja (ciljni položaj oz. ciljna hitrost).
Funkcijski blok običajno nastavi izhodni signal Active na TRUE kmalu po nastopu
naraščajočega boka na vhodu Execute.
Če je vrtenje osi motorja blokirano z razporeditvijo sponk na pogonskem pretvorniku
(npr. pri zapori krmilnika), se funkcijski blok sicer izvaja, izhodni signal Active pa se
ponastavi na FALSE.
Funkcijski blok nastavi izhodni signal Active na vrednost TRUE, če:
•

razporeditev sponk na pogonskem pretvorniku omogoča vrtenje osi motorja med
izvajanjem funkcijskega bloka

•

in se os motorja premika, dokler ne doseže cilja.

Funkcijski blok nastavi izhodni signal Active na vrednost FALSE, če je eden izmed
izhodnih signalov Done, oz. InVelocity, Error ali CommandAborted nastavljen na TRUE.
Izhodni signal
Busy

Ta izhodni signal obstaja samo pri funkcijskih blokih, ki potrebujejo za izvajanje več
ciklov krmiljenja in ne krmilijo premikanja osi motorja.
Funkcijski blok nastavi izhodni signal Busy na vrednost TRUE, dokler se funkcijski blok
izvaja.
Funkcijski blok nastavi izhodni signal Busy na vrednost FALSE, če je eden izmed
izhodnih signalov Done oz. Error nastavljen na TRUE.

Izhodni signal
CommandAborted

Ta izhodni signal obstaja samo pri funkcijskih blokih, ki krmilijo premikanje osi motorja.
Funkcijski blok nastavi izhodni signal CommandAborted na vrednost TRUE, če se
njegovo izvajanje prekine
•

z drugim funkcijskim blokom

•

oz. z drugo instanco istega funkcijskega bloka,

pri čemer oba bloka krmilita isto os motorja.
To pomeni, da se prekinjeno opravilo funkcijskega bloka nič več ne izvaja.

16

Priročnik – Knjižnica MPLCMotion_MDX

Opis funkcijskih blokov
Splošne lastnosti funkcijskih blokov

4

Če prekinjeni funkcijski blok nastavi izhodni signal CommandAborted na vrednost
TRUE, nastavi izhodne signale Done oz. InVelocity in Active nazaj na FALSE. Funkcijski
blok nastavi izhodni signal CommandAborted s padajočim bokom na vhodnem signalu
Execute nazaj na FALSE.
Naslednji funkcijski bloki lahko prekinejo funkcijske bloke Motion:
•

MC_Stop_MDX / MC_AxisStop_MDX / MC_StopSensorless_MDX

•

MC_ConnectAxis_MDX (če krmilnik MOVI-PLC® v funkcijskem bloku zazna napako
pretvornika, napako v komunikaciji ali 24 V delovanje pogonskega pretvornika)

•

MC_Power_MDX pri Enable = FALSE (samo za opravila Discrete motion, ki so že
enkrat dosegli ciljno pozicionirno okno; ostali funkcijski bloki se samo prekinejo –
glejte spodaj)

•

Funkcijski bloki Discrete motion lahko prekinejo samo funkcijske bloke Discrete
motion.

•

Funkcijski bloki Continuous motion lahko prekinejo samo funkcijske bloke
Continuous motion.

Funkcijski bloki pri prekinitvi ponastavijo izhodni signal Done na vrednost FALSE, celo
v primeru, ko je funkcijski blok že dosegel cilj in se še vedno vzdržuje predhodno
določen položaj oz. okno hitrosti prekinjenega funkcijskega bloka.
Izhodni signal
Error

Če med izvajanjem funkcijskega bloka v krmilniku MOVI-PLC® pride do napake, nastavi
funkcijski blok izhodni signal Error na vrednost TRUE. V tem primeru se ustrezna
napaka prikaže v izhodnem signalu ErrorID.
Napake pogonskega pretvornika ne nastavijo izhodnega signala Error, temveč se
zaznajo v funkcijskem bloku MC_ConnectAxis_MDX in povzročijo prekinitev
funkcijskega bloka Motion.

Odziv na:
Zapora krmilnika,
Ni sprostitve oz.
Varnostna
zaustavitev

V primeru najmanj enega izmed naslednjih pogojev, prekine funkcijski blok trenutno
aktivni premik (Discrete motion, Continuous motion, Homing):
•

Zapora krmilnika

•

Ni sprostitve

•

Varnostna zaustavitev

Funkcijski blok ne prekine premika.
V primeru prekinitve aktivnega premika ponastavi funkcijski blok izhodni signal Active
na vrednost FALSE. Vendar izhodnega signala CommandAborted ne nastavi na
vrednost TRUE.
Takoj ko zgornji pogoji ne veljajo več, funkcijski blok nadaljuje izvajanje prekinjenega
premika.
Prekinitev akcije funkcijskega bloka Motion ne povzroči napake. Če se mora akcija
funkcijskega bloka Motion prekiniti brez izvajanja drugih funkcijskih blokov, se mora
izvesti opravilo funkcijskega bloka MC_Stop_MDX, MC_AxisStop_MDX ali MC_Stop
Sensorless_MDX.

Priročnik – Knjižnica MPLCMotion_MDX
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Izjema:
Referenčni odmik, ki ga sproži funkcijski blok MC_Home_MDX, se prekine z nastavitvijo
zapore krmilnika oz. s sproženjem varnostne zaustavitve. Hkrati funkcijski blok
MC_Home_MDX nastavi izhodni signal CommandAborted na vrednost TRUE.
Ob preklicu sprostitve se prekine samo referenčni odmik. Po ponovni sprostitvi motor
nadaljuje referenčni odmik.
Če se zavorno gibanje, ki ga sproži eden izmed funkcijskih blokov MC_Stop_MDX,
MC_AxisStop_MDX ali MC_StopSensorless_MDX, prekine z ukazi zapora krmilnika, ni
sprostitve ali varnostna zaustavitev, se zavorno gibanje po preklicu pogoja za prekinitev
ne nadaljuje z enako hitrostjo, kot pred prekinitvijo. Med prekinitvijo se nadaljuje
zaviranje osi motorja.
Odziv na 24 V
delovanje

Ob aktiviranem 24 V delovanju funkcijski blok, ki trenutno krmili premikanje osi motorja,
prekine premik. Funkcijski blok nastavi izhodni signal CommandAborted na vrednost
TRUE.

Preklop Discrete
motion /
Continuous
motion

Pogonski pretvornik MOVIDRIVE® realizira funkcijske bloke Motion tipa Continuous
motion v enem izmed naslednjih načinov delovanja:
•

VFC+n control

•

CFC control

•

SERVO control

Pogonski pretvornik MOVIDRIVE® realizira funkcijske bloke Motion tipa Discrete motion
v enem izmed naslednjih načinov delovanja:
•

VFC+n control + IPOS® pozicioniranje

•

CFC control + IPOS® pozicioniranje

•

SERVO control + IPOS® pozicioniranje

Pogonski pretvornik MOVIDRIVE® ne dovoljuje letečega preklopa (t.j. brez zapore
krmilnika) v vseh načinih delovanja. Za vse načine delovanja pa je zahtevana enaka
karakteristika.
Zato preklop pri vrteči osi motorja ni možen. V tem primeru se ustrezno sporočilo o
napaki pošlje funkcijskemu bloku, ki za izvajanje premika zahteva preklop delovanja.
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Diagram stanja
V skladu z izvajanjem funkcijskega bloka knjižnice MPLCMotion_MDX se krmilnik
MOVI-PLC® vedno nahaja v določenem stanju. Trenutno stanje se lahko ob vsakem
trenutku prebere na izhodu PLCopenState funkcijskega bloka MC_ConnectAxis_MDX
ali na izhodih funkcijskega bloka MC_ReadStatus_MDX. Naslednji diagram prikazuje,
kateri funkcijski bloki se lahko izvajajo v različnih stanjih in katere prehode stanj
povzročajo.

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
Vsa stanja

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
20095ASL

1) MC_ConnectAxis_MDX.Done = FALSE pri napaki v komunikaciji med krmilnikom
MOVI-PLC® in pogonskim pretvornikom.
2) MC_ConnectAxis_MDX je potrebno priklicati v vsakem krmilnem ciklu, torej v vsakem
stanju.
3) MC_Reset_MDX je možno priklicati v vsakem stanju, učinkuje pa samo v stanju
ERRORSTOP.
4) Potreben pogoj: MC_AxisStop_MDX.Execute / MC_Stop_MDX.Execute / MC_Stop
Sensorless_MDX.Execute = FALSE
5) Potreben pogoj: MC_StopSensorless_MDX.Execute = FALSE
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4.3

Imenik MDX_Main
Imenik MDX_Main vključuje funkcijske bloke za upravljanje komunikacije med
krmilnikom MOVI-PLC® in pogonskimi pretvorniki MOVIDRIVE® MDX60B/61B. Imenik
vključuje tudi funkcijske bloke za upravljanje pogonskega pretvornika (npr. sprostitev,
reset).

4.3.1

Funkcijski blok MC_ConnectAxis_MDX
MC_ConnectAxis_MDX
Enable : BOOL
Node : CAN_NODE
SBUS_Address : UINT

Done : BOOL
Error : BOOL
ErrorID : DWORD
Axis : AXIS_REF
DebugInfo : MC_DEBUGINFO_MDX
PLCopenState : MC_PLCOPENSTATE
InverterData : MC_INVERTERDATA_MDX
20001AXX

Opis

Funkcijski blok MC_ConnectAxis_MDX vzpostavlja povezavo s krmiljeno osjo motorja.
Blok se v programu ciklično kliče in ustvarja sliko procesa osi motorja na klicanem
mestu.
Opozorilo:
Slika vhodov oz. slika izhodov procesa se ne ustvari na začetku in koncu krmilnega
cikla.
Namesto tega se slika procesa na vhodih in izhodih ustvari ob klicu funkcijskega bloka
MC_ConnectAxis_MDX.

Uporaba

Funkcijski blok MC_ConnectAxis_MDX se lahko uporablja na vseh oseh motorja.
Za zagotovitev, da se komunikacija med krmilnikom MOVI-PLC® in pogonskimi
pretvorniki MOVIDRIVE® MDX60B/61B ne prekine, mora biti za vsako os motorja
klicana lastna instanca.
Opozorilo:
Če se funkcijski blok MC_ConnectAxis_MDX v enem ciklu krmilnega programa ne kliče,
sporoči pogonski pretvornik napako v komunikaciji F46 in preklopi v stanje
"Ni sprostitve".

Nastavitve
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Na funkcijskem bloku MC_ConnectAxis_MDX je določen vmesnik krmilnika MOVIPLC® (sistemsko vodilo CAN 1/2), na katerega je funkcijski blok priključen, ter naslov
sistemskega vodila, s katerim je krmiljeni pogonski pretvornik priključen na funkcijski
blok.
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Za možnost vzpostavitve komunikacije med krmilnikom MOVI-PLC® in pogonskim
pretvornikom MOVIDRIVE® MDX60B/61B prek funkcijskega bloka MC_ConnectAxis_
MDX morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
•

Naslov sistemskega vodila, ki je nastavljen v funkcijskem bloku MC_ConnectAxis_
MDX, mora ustrezati naslovu, ki je nastavljen v parametrih pretvornika:
– P881 za SBUS 1, vtič X12
– P891 za SBUS 2, DFC11B

•

Hitrost prenosa, ki je nastavljena v konfiguraciji krmilnika, mora ustrezati hitrosti
prenosa, ki je nastavljena v parametrih pretvornika.
– P884 za SBUS 1, vtič X12
– P894 za SBUS 2, DFC11B

Pri nastavitvi teh parametrov vam pomaga čarovnik za zagon.
Povratne
vrednosti

Funkcijski blok MC_ConnectAxis_MDX zagotavlja uporabniku med drugim tudi
naslednje informacije (za podrobnosti si oglejte razpredelnico "Izhodi"):
•

Referenco osi motorja (logični naslov osi motorja). Ta naslov se uporablja za dostop
do drugih funkcijskih blokov na osi motorja.

•

Informacije za odkrivanje napak
– Stanje sistemskega vodila
– Obremenjenost kanala parametrov
– itd.

•

Trenutno stanje (Æ pogl. 4.2, stran 19)

•

Podatki pretvornika
–
–
–
–

Prekinitev

Stanje pretvornika
Trenutni položaj osi motorja
Trenutna hitrost osi motorja
itd.

Funkcijski blok Motion, ki trenutno krmili os motorja, prekine premikanje, če pride do
napake pretvornika, 24 V delovanja ali napake v komunikaciji.
Funkcijski blok Motion ponastavi izhodni signal Active ali Done oz. InVelocity na
vrednost FALSE. Dokler je vhodni signal Execute nastavljen na TRUE, nastavlja
funkcijski blok Motion CommandAborted na vrednost TRUE.

Vpliv

Naslednji parametri pogonskega pretvornika MOVIDRIVE® se spremenijo enkrat, ko se
krmilnik MOVI-PLC® prvič poveže s pogonskim pretvornikom MOVIDRIVE® prek
funkcijskega bloka MC_ConnectAxis_MDX:
Parameter

Pomen

Vpisana vrednost

P630 ... P637

Binarni izhodi opcij DIO11B oz. DIP11B

Izhodni signal IPOS®

P885

Sinhronizacijska ID

128

P888

Sinhronizacija 5 ms

On

P876

PO podatki

Position high oz. Position low

Krmilnik MOVI-PLC® po prenosu teh parametrov enkrat naloži program IPOS®, ki je
potreben za komunikacijo.
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Naslednji parametri pogonskega pretvornika MOVIDRIVE® se spremenijo po vsakem
vklopu omrežne napetosti oz. ob resetu krmilnika MOVI-PLC® med inicializacijo
funkcijskega bloka MC_ConnectAxis_MDX (prvi klic z Enable = TRUE ):

Vhodi

Parameter

Pomen

P941

Izvor trenutnega položaja

Odvisno od profila podatkov

P938 ... P939

Koraki za izvajanje opravila

Optimizirani za proces

Funkcijski blok MC_ConnectAxis_MDX ima na voljo naslednje vhode:
Vhod

Tip

Pomen

Enable

BOOL

Vhod se uporablja za vključitev funkcijskega bloka. Njegovo delovanje
je drugačno, kot je opisano v splošnih lastnostih vhoda Enable
v poglavju 4.1 (od strani 15).
• TRUE: S prvim klicem funkcijskega bloka z Enable = TRUE se
funkcijski blok vključi, prevzamejo se vrednosti prisotnih vhodnih
signalov. Krmilnik MOVI-PLC® v vseh naslednjih ciklih nadaljuje
s klicanjem funkcijskega bloka, da v načinu OperationMode
NORMAL (nastavitev v konfiguraciji krmilnika) prepreči napako
v komunikaciji med krmilnikom MOVI-PLC® in pogonskim
pretvornikom MOVIDRIVE®. Neodvisno od stanja vhoda Enable
se v naslednjih ciklih spremembe vhodnih signalov nič več ne
prevzamejo.
Ponovna vključitev funkcijskega bloka z uporabo spremenjenih
vhodnih signalov je možna šele po resetu krmilnika MOVI-PLC®.
• FALSE: Opravilo funkcijskega bloka se po vključitvi oz. resetu
krmilnika MOVI-PLC® ne izvaja, dokler je vhod Enable nastavljen
na FALSE. Če pa je vhod Enable nastavljen na TRUE, vhod
Enable nima več nobene funkcije.

Node

CAN_NODE

Vhod se uporablja za nastavitev vozlišča vodila CAN, na katerega je
priključen pogonski pretvornik.
•
SBUS_NODE_1: CAN 1 (vtič X33 pri DHP11B)
•
SBUS_NODE_2: CAN 2 (vtič X32 pri DHP11B)

SBUS_Address

UINT

Vhod se uporablja za vnos naslova sistemskega vodila priključenega
pogonskega pretvornika.

Opozorilo:
•

22

Za prenos vhodnih signalov Node oz. SBUS_Address morate sprožiti "Reset" na
krmilniku MOVI-PLC® ([PLC Editor], točka menija [Online] / [Reset]).
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Izhodi

4

Funkcijski blok MC_ConnectAxis_MDX ima na voljo naslednje izhode:
Izhod

Tip

Pomen

Done

BOOL

Izhod prikazuje, če se je inicializacija funkcijskega bloka zaključila.
• TRUE: Funkcijski blok MC_ConnectAxis_MDX je zaključil
postopek inicializacije in vzpostavil komunikacijsko povezavo
s pogonskim pretvornikom.
• FALSE: Inicializacija še ni zaključena.

Error

BOOL

Izhod prikazuje, če je prišlo do napake.
• TRUE: Med izvajanjem funkcijskega bloka je prišlo do napake.
• FALSE: Napaka se ni pojavila.

ErrorID

DWORD

Izhod prikazuje kodo napake (Æ stran 68).

Axis

AXIS_REF

Izhod prikazuje referenčno vrednost osi.
Izhodni signal se mora prenesti na vse funkcijske bloke, ki se
nanašajo na dejansko os motorja.

DebugInfo

MC_
DEBUG
INFO_MDX

Izhod se uporablja za lokalizacijo morebitne napake v načinu
delovanja za odkrivanje napak (nastavitev v konfiguraciji krmilnika pri
parametrih modula pogonskega pretvornika).
• ParameterChannelIdleTime: Ta vrednost prikazuje razpoložljivost
kanala parametrov v %. Za vsako os motorja se v vsakem
krmilnem ciklu obdela največ eno sporočilo parametrov.
0%
Æ Eno sporočilo parametrov v vsakem ciklu MOVI-PLC®
100% Æ Ni sporočila parametrov
• PDOxxTransmitCount: Število signalov PDOxx, ki jih krmilnik
MOVI-PLC® pošlje v pogonski pretvornik MOVIDRIVE®
MDX60B/61B.
• PDOxxTransmitTimeStamp: Časovni žig PDOxx, ki ga pošilja
krmilnik MOVI-PLC®.
• PDOxxReceiveCount: Število signalov PDOxx, ki jih pogonski
pretvornik MOVIDRIVE® MDX60B/61B pošlje v krmilnik MOVIPLC®.
• PDOxxReceiveTimeStamp: Časovni žig PDOxx, ki ga sprejme
krmilnik MOVI-PLC®.
• NumberOfReceiveErrors: Število napak pri sprejemu podatkov.
• NumberOfTransmitErrors: Število napak pri pošiljanju podatkov.

PLCopenState

MC_
PLCOPEN
STATE

Izhod prikazuje informacijo o stanju delovanja osi motorja
(Æ pogl. 4.2, stran 19).
• NotConnected: Med krmilnikom MOVI-PLC® in pogonskim
pretvornikom ni komunikacije.
• Standstill: Doseženo je ciljno pozicionirno okno opravila Discrete
motion oz. opravilo funkcijskega bloka MC_AxisStop_MDX,
MC_Stop_MDX ali MC_StopSensorless_MDX je zaključeno.
• Errorstop: Pogonski pretvornik je v stanju napak. Os motorja je
zaustavljena z rampo zasilne zaustavitve. Stanje napak se zapusti
s sproženjem reseta.
• Stopping: Os motorja se zavira zaradi:
– opravila funkcijskega bloka MC_AxisStop_MDX,
MC_Stop_MDX ali MC_StopSensorless_MDX
ali
– prekinitve nazadnje aktivnega funkcijskega bloka Motion
zaradi zaznave napake v funkcijskem bloku
MC_ConnectAxis_MDX.
Os motorja se nahaja v stanju Stopping, ko:
– je zavorno gibanje pravkar zaključeno
in
– je vhod Execute funkcijskega bloka MC_Stop_MDX,
MC_AxisStop_MDX ali MC_StopSensorless_MDX še vedno
nastavljen na TRUE.
• ContinuousMotion: Vključen je način delovanja krmiljenje števila
vrtljajev. Premikanje začne funkcijski blok
MC_MoveVelocity_MDX ali MC_MoveVelocitySensorless_MDX.
• Homing: Os motorja izvaja referenčni odmik.
• DiscreteMotion: Os motorja izvaja pozicioniranje.
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Izhod

Tip

Pomen

InverterData

MC_
INVERTER
DATA_MDX

Izhod prikazuje informacijo o stanju delovanja osi motorja.
• Error: Na pogonskem pretvorniku je prišlo do napake.
• Referenced: Pogonski pretvornik ima nastavljene referenčne
vrednosti.
• InverterStatus: Stanje pogonskega pretvornika ustreza
7-segmentnemu prikazu na pogonskem pretvorniku
• FaultStatus: Številka napake pogonskega pretvornika v primeru
napake
• ActualPosition: Trenutni aktualni položaj osi motorja v pogonskem
pretvorniku. Uporabljen dajalnik je nastavljen v konfiguraciji
krmilnika.
(Enota: inkrementi)
• ActualModuloPosition: Trenutni aktualni položaj modula
v pogonskem pretvorniku. Uporabljen dajalnik je nastavljen
v konfiguraciji krmilnika.
(Enota: inkrementi)
• SetpointSpeed: Nastavljena vrednost števila vrtljajev osi motorja
v pogonskem pretvorniku
(Enota: 1/min)
• ActualSpeed: Trenutno število vrtljajev osi motorja v pogonskem
pretvorniku
(Enota: 1/min)
• ActualCurrent: Trenutni delovni tok pogonskega pretvornika
(Enota: % IN)
• SoftwareLimitSwitchCW: Programsko končno stikalo CW
(za vrtenje v smeri urinega kazalca)
• SoftwareLimitSwitchCCW: Programsko končno stikalo CCW
(za vrtenje v nasprotni smeri urinega kazalca)
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Prenos trenutnih
vrednosti enote
MOVIDRIVE®
v krmilnik
MOVI-PLC®

4

Med krmilnikom MOVI-PLC® in pogonskim pretvornikom MOVIDRIVE® MDX60B/61B
se prek vodila CAN prenašajo različni ciklični in aciklični objektni podatki procesa. Vsi
priključeni pogonski pretvorniki MOVIDRIVE® MDX60B/61B pošiljajo podatke o svojih
trenutnih vrednostih v krmilnik MOVI-PLC®. Tip prenesenih trenutnih vrednosti in čas
cikla, s katerim se trenutne vrednosti prenašajo je odvisen od profila podatkov in
uporabljenega dajalnika, ki je nastavljen v konfiguraciji krmilnika v parametrih modula
pogonskega pretvornika. Naslednja razpredelnica prikazuje pregled prenesenih
trenutnih vrednosti MOVIDRIVE® in čase ciklov, s katerimi se trenutne vrednosti
prenašajo v krmilnik MOVI-PLC®.

Trenutne vrednosti
MDX
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

Beseda stanja

Med spremembo

X

X

X

X

X

Vhodi MDX

Med spremembo

X

X

X

X

X

Položaj senzorja dotika
(touch probe)

Med spremembo

X

X

X

X

X

2 ms

X

–

–

–

–

3 ms

–

X

X

–

–

Nastavljena vrednost
števila vrtljajev

Trenutno število vrtljajev

Trenutni položaj

Modul
trenutnega položaja

Delovni tok

Analogni vhodi

10 ms

–

–

–

–

–

2 ms

X

–

–

X

–

3 ms

–

X

X

–

X

10 ms

–

–

–

–

–

2 ms

X

–

–

X

–

3 ms

–

X

X

–

X

10 ms

–

–

–

–

–

2 ms

–

–

–

–

–

3 ms

–

–

X

–

–

10 ms

–

–

–

–

–

2 ms

–

–

–

X

–

3 ms

–

–

X

–

X

10 ms

–

–

–

–

–

2 ms

–

–

–

–

–

3 ms

–

–

–

–

–

10 ms

–

–

X2)

–

–

1) Poleg časa "optimized refresh time" lahko nastavite tudi čase prenosov 5 ms, 10 ms, 20 ms, 30 ms, 40 ms,
50 ms in 100 ms.
2) Če nastavite "Refresh time" na 5 ms, se analogni vhodi kljub temu prenašajo v ciklu 10 ms.
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4
4.3.2

Funkcijski blok MC_Power_MDX
MC_Power_MDX
Enable : BOOL
PowerOffMode : UINT
Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

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

Opis

Uporaba

Funkcijski blok MC_Power_MDX se uporablja za preklop pogonskega pretvornika:
•

vklop (stanje pretvornika A oz. 5, odvisno od izbranega načina delovanja)

•

ali izklop (stanje pretvornika 1 oz. 2, odvisno od nastavljenega načina PowerOffMode)

Funkcijski blok MC_Power_MDX se lahko uporablja samo na oseh motorja z dajalniki.

Opozorilo:
Za pogone brez dajalnikov klic funkcijskih blokov Power ni možen.

Prekinitev

Če je vhod Enable ponastavljen na FALSE, funkcijski blok MC_Power_MDX prekine
funkcijski blok Motion, ki trenutno krmili os motorja. Izhodni signal Active funkcijskega
bloka Motion se ponastavi na vrednost FALSE.
Če je vhodni signal Enable funkcijskega bloka MC_Power_MDX ponovno nastavljen na
TRUE, funkcijski blok Motion nadaljuje predhodno premikanje.
Izjema: Če je opravilo Discrete motion že doseglo stanje Standstill, ko je vhodni signal
Enable ponastavljen na FALSE, funkcijski blok prekine opravilo Discrete motion in
nastavi izhodni signal CommandAborted na TRUE.
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Vhodi

4

Funkcijski blok MC_Power_MDX ima na voljo naslednje vhode:
Vhod

Tip

Pomen

Enable

BOOL

Vhod se uporablja za vklop in izklop pogonskega pretvornika.
Funkcijski blok se izvaja s trenutnimi vhodnimi vrednostmi, tudi ko je
vhod Enable nastavljen na FALSE.
• TRUE: Če je vhod Enable nastavljen na TRUE, se pogonski
pretvornik vklopi (stanje pretvornika 5 oz. A, odvisno od
nastavljenega načina delovanja). Pri prvem vklopu s funkcijskim
blokom MC_Power_MDX se pogonski pretvornik preklopi v stanje
"krmiljenje položaja", če se opravilo Continuous motion še ni
začelo izvajati.
• FALSE: Če je vhod Enable ponastavljen na FALSE, se pogonski
pretvornik izklopi (stanje pretvornika 1 oz. 2, odvisno od vhoda
PowerOffMode).

PowerOffMode

UINT

Vhod se uporablja za nastavitev stanja pogonskega pretvornika, ko se
pretvornik izklopi s funkcijskim blokom MC_Power_MDX.
• CTRL_INHIBIT: Pogonski pretvornik se preklopi v stanje "Zapora
krmilnika". Pri izklopu pretvornika os motorja zavira (-> stanje
pretvornika 1).
• NO_ENABLE: Pogonski pretvornik se preklopi v stanje "Ni
sprostitve" (-> stanje pretvornika 2). Vklop zavore v stanju
pretvornika 2 je odvisen od parametra pogona P730. Funkcija
zavore je v osnovnih nastavitvah vključena, kar pomeni, da se bo
zavora vklopila. V stanju pretvornika 1 se zavora vedno vključi.
Vhod se lahko uporablja tudi pri izključenem pogonskem pretvorniku
(Enable = FALSE) za preklop med stanjema "Zapora krmilnika" in
"Ni sprostitve".

Axis

Izhodi

AXIS_REF

Vhod določa os motorja, na kateri se izvajajo akcije funkcijskega
bloka.

Funkcijski blok MC_Power_MDX ima na voljo naslednje izhode:
Izhod

Tip

Pomen

Status

BOOL

Izhod prikazuje, ali je pogonski pretvornik vključen ali izključen.
• TRUE: Pogonski pretvornik je vključen (stanje pretvornika 5 oz. A,
odvisno od nastavljenega načina delovanja).
• FALSE: Pogonski pretvornik je izključen (stanje pretvornika 1
oz. 2, odvisno od vhoda PowerOffMode)

Error

BOOL

Izhod prikazuje, če je v funkcijskem bloku prišlo do napake.
• TRUE: Med izvajanjem funkcijskega bloka je prišlo do napake.
• FALSE: V funkcijskem bloku se napaka ni pojavila.

ErrorID

DWORD

Izhod prikazuje kodo napake (Æ stran 68).

Axis

AXIS_REF

Izhod prikazuje referenčno vrednost osi.
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4
4.3.3

Funkcijski blok MC_Reset_MDX
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

Opis

Funkcijski blok MC_Reset_MDX se uporablja za potrditev napak pogonskega
pretvornika MOVIDRIVE® MDX60B/61B.
Napake, ki se pojavijo v funkcijskem bloku knjižnice MPLCMotion_MDX, se s tem
funkcijskim blokom ne potrdijo. Napake se po odpravi vzroka samodejno ponastavijo.

Uporaba

Funkcijski blok MC_Reset_MDX se lahko uporablja na vseh oseh motorja.

Vhodi

Funkcijski blok MC_Reset_MDX ima na voljo naslednje vhode:

Izhodi

28

Vhod

Tip

Pomen

Execute

BOOL

Vhod se uporablja za potrditev napak pretvornika.
Če se na tem vhodu pojavi naraščajoči bok, funkcijski blok ponastavi
napako pretvornika.

Axis

AXIS_REF

Vhod določa os motorja, na kateri se izvajajo akcije funkcijskega
bloka.

Funkcijski blok MC_Reset_MDX ima na voljo naslednje izhode:
Izhod

Tip

Pomen

Done

BOOL

Izhod prikazuje, če se je izvedel reset.
• TRUE: Reset se je uspešno izvedel.
• FALSE: Reset se ni izvedel.

Busy

BOOL

Izhod prikazuje, če se je napaka pretvornika ponastavila.
• TRUE: Funkcijski blok ponastavlja napako pretvornika.
• FALSE: Funkcijski blok ne ponastavlja napake pretvornika.

Error

BOOL

Izhod prikazuje, če je v funkcijskem bloku prišlo do napake.
• TRUE: Med izvajanjem funkcijskega bloka je prišlo do napake.
• FALSE: V funkcijskem bloku se napaka ni pojavila.

ErrorID

DWORD

Izhod prikazuje kodo napake (Æ stran 68).

Axis

AXIS_REF

Izhod prikazuje referenčno vrednost osi.
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4.4

4

Imenik MDX_SingleAxis
Imenik MDX_SingleAxis vsebuje funkcijske bloke, ki omogočajo opravila za
premikanje osi motorja z dajalnikom.

4.4.1

Funkcijski blok MC_MoveVelocity_MDX
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

Opis

Funkcijski blok MC_MoveVelocity_MDX sproži neprekinjeno vrtenje osi motorja.
•

Vhodi Velocity, Acceleration in Deceleration določajo dinamične lastnosti vrtenja.

•

Pogonski pretvornik krmili hitrost osi motorja, ki je določena prek vhodnega signala
Velocity, dokler ni opravilo funkcijskega bloka MC_MoveVelocity_MDX preklicano
oz. prekinjeno (Æ poglavje "Splošne lastnosti funkcijskih blokov", stran 15).

Uporaba

Funkcijski blok MC_MoveVelocity_MDX se lahko uporablja samo na oseh motorja
z dajalniki.

Potreben pogoj

Za izvajanje funkcijskega bloka MC_MoveVelocity_MDX mora biti za os motorja
v PLCopenState (izhodni signal funkcijskega bloka MC_ConnectAxis_MDX) dodeljeno
stanje Standstill ali ContinuousMotion.

Vhodi

Funkcijski blok MC_MoveVelocity_MDX ima na voljo naslednje vhode:
Vhod

Tip

Pomen

Execute

BOOL

Vhod zažene opravilo funkcijskega bloka.
Ko se na tem vhodu pojavi naraščajoči bok, funkcijski blok zažene
krmiljenje števila vrtljajev.

Velocity

DINT

Vhod določa ciljno nastavljeno vrednost števila vrtljajev za vrtenje
motorja.
(Enota: 1/min, najvišje območje nastavitve –6000 ...6000)

Acceleration

DINT

Vhod določa čas rampe za pospeševanje do števila vrtljajev,
spremenjenega za 3000 1/min (poviša kinetično energijo v motorju).
(Enota: ms, najvišje območje nastavitve: 0 ... 2000000)

Deceleration

DINT

Vhod določa čas rampe za zaviranje do števila vrtljajev,
spremenjenega za 3000 1/min (zmanjša kinetično energijo v motorju).
(Enota: ms, najvišje območje nastavitve: 0 ... 2000000).

Axis

AXIS_REF

Vhod določa os motorja, na kateri se izvajajo akcije funkcijskega
bloka.
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Izhodi

30

Funkcijski blok MC_MoveVelocity_MDX ima na voljo naslednje izhode:
Izhod

Tip

Pomen

InVelocity

BOOL

Izhod prikazuje, če se os motorja vrti s ciljno nastavljeno vrednostjo
števila vrtljajev.
• TRUE: Os motorja se vrti s številom vrtljajev, ki je nastavljeno
z vhodom Velocity.
• FALSE: Os motorja pospešuje oz. zavira za dosego ciljne
nastavljene vrednosti števila vrtljajev.

Active

BOOL

Izhod prikazuje, če os motorja pospešuje za dosego ciljne nastavljene
vrednosti števila vrtljajev.
• TRUE: Os motorja pospešuje oz. zavira.
• FALSE: Os motorja ne pospešuje oz.zavira.

Command
Aborted

BOOL

Izhod prikazuje, če se je opravilo funkcijskega bloka prekinilo.
• TRUE: Opravilo funkcijskega bloka se je prekinilo.
• FALSE: Opravilo funkcijskega bloka se ni prekinilo.

Error

BOOL

Izhod prikazuje, če je v funkcijskem bloku prišlo do napake.
• TRUE: V funkcijskem bloku se je pojavila napaka.
• FALSE: V funkcijskem bloku se napaka ni pojavila.

ErrorID

DWORD

Izhod prikazuje kodo napake (Æ stran 68).

Axis

AXIS_REF

Izhod prikazuje referenčno vrednost osi.
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4.4.2

4

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

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

Opis

Funkcijski blok MC_MoveAbsolute_MDX
absolutnega položaja osi.

zažene

premikanje

osi motorja

•

Vhodi Velocity, Acceleration in Deceleration določajo dinamične lastnosti vrtenja.

•

Os motorja ostane v ciljnem položaju s krmiljenjem položaja.

do

Uporaba

Funkcijski blok MC_MoveAbsolute_MDX se lahko uporablja samo na oseh motorja
z dajalniki.

Potreben pogoj

Za izvajanje funkcijskega bloka MC_MoveAbsolute_MDX mora biti za os motorja
v PLCopenState (izhodni signal funkcijskega bloka MC_ConnectAxis_MDX) dodeljeno
stanje Standstill ali DiscreteMotion.

Vpliv

Naslednji parametri pogonskega pretvornika MOVIDRIVE® MDX60B/61B neposredno
vplivajo na izvajanje funkcijskega bloka MC_MoveAbsolute_MDX.
•

S parametroma P916 Ramp type in P933 Jerk time določite rampe pozicioniranja
z omejenim sunkom. Za nastavitev teh parametrov uporabite funkcijski blok
MC_SetJerk_MDX.

•

S parametrom P922 Positioning window (pozicionirno okno) nastavite pozicionirno
okno za ciljni položaj znotraj katerega funkcijski blok nastavi izhodni signal Done na
TRUE "Dosežen ciljni položaj".

Pri nastavitvi teh parametrov vam pomaga čarovnik za zagon.
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Funkcijski blok MC_MoveAbsolute_MDX ima na voljo naslednje vhode:
Vhod

Tip

Pomen

Execute

BOOL

Vhod se uporablja za zagon vrtenja osi motorja.
Ko se na tem vhodu pojavi naraščajoči bok, funkcijski blok zažene
vrtenje osi motorja.

Position

DINT

Vhod določa ciljni položaj za vrtenje osi motorja.
4096 inkrementov ustreza zasuku osi motorja za 360°.
(Enota: inkrementi, najvišje območje nastavitve: –(231) ... 231 )

Velocity

DINT

Vhod določa število vrtljajev motorja med fazo s konstantnim številom
vrtljajev.
(Enota: 1/min, najvišje območje nastavitve: 0 ... 6000)

Acceleration

DINT

Vhod določa čas rampe za pospeševanje do števila vrtljajev,
povišanega za 3000 1/min (poviša kinetično energijo v motorju).
(Enota: ms, najvišje območje nastavitve: 10 .. 20000)

Deceleration

DINT

Vhod določa čas rampe za zaviranje do števila vrtljajev, zmanjšanega
za 3000 1/min (zmanjša kinetično energijo v motorju).
(Enota: ms, najvišje območje nastavitve: 10 .. 20000)

Axis

AXIS_REF

Vhod določa os motorja, na kateri se izvajajo akcije funkcijskega
bloka.

Funkcijski blok MC_MoveAbsolute_MDX ima na voljo naslednje izhode:
Izhod

Tip

Pomen

Done

BOOL

Izhod prikazuje, če se izvaja pozicioniranje osi motorja.
• TRUE: Vrtenje osi motorja se je izvedlo. Os motorja je dosegla
ciljno pozicionirno okno.
• FALSE: Vrtenje osi motorja se še ni izvedlo do konca. Os motorja
še ni dosegla ciljnega pozicionirnega okna.

Active

BOOL

Izhod prikazuje, če se os motorja vrti za dosego ciljnega
pozicionirnega okna.
• TRUE: Os motorja se vrti.
• FALSE: Os motorja se ne vrti.

Command
Aborted

BOOL

Izhod prikazuje, če je opravilo funkcijskega bloka prekinil drug
funkcijski blok.
• TRUE: Drug funkcijski blok je prekinil opravilo funkcijskega bloka.
• FALSE: Opravilo funkcijskega bloka se ni prekinilo.

Error

BOOL

Izhod prikazuje, če je v funkcijskem bloku prišlo do napake.
• TRUE: V funkcijskem bloku se je pojavila napaka.
• FALSE: V funkcijskem bloku se napaka ni pojavila.

ErrorID

DWORD

Izhod prikazuje kodo napake (Æ stran 68).

Axis

AXIS_REF

Izhod prikazuje referenčno vrednost osi.
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4

Funkcijski blok MC_MoveAbsoluteModulo_MDX
MC_MoveAbsoluteModulo_MDX
Execute : BOOL
Position : DINT
Velocity : DINT
Acceleration : DINT

Done : BOOL
Active : BOOL
CommandAborted : BOOL

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

Error : BOOL
ErrorID : DWORD

20022AXX

Opis

Funkcijski blok MC_MoveAbsoluteModulo_MDX zažene premikanje osi motorja do
absolutnega položaja osi. Funkcijski blok določa položaj kot položaj modula. Zasuk osi
motorja za 360° ustreza vrednosti 216.
•

Vhodi Velocity, Acceleration in Deceleration določajo dinamične lastnosti vrtenja.

•

Vhod Mode določa strategijo opravila (kratka razdalja, desno, levo).

•

Vhodi Numerator, Denominator in EncoderResolution so parametri priključenega
pogona.

•

Os motorja ostane v ciljnem položaju s krmiljenjem položaja.

Podrobne informacije o vrednosti položaja in upravljanju položaja so na voljo
v priročniku IPOS®.
Opozorilo:
Za izračun najmanjšega skupnega imenovalca dveh naravnih števil je na voljo funkcija
CalcLCD (Calculate Least Common Denominator) v knjižnici MPLCUtlilities.

Uporaba

Funkcijski blok MC_MoveAbsoluteModulo_MDX se lahko uporablja samo na oseh
motorja z dajalniki.

Potreben pogoj

Za izvajanje funkcijskega bloka MC_MoveAbsoluteModulo_MDX mora biti za os
motorja v PLCopenState (izhodni signal funkcijskega bloka MC_ConnectAxis_MDX)
dodeljeno stanje Standstill ali DiscreteMotion.

Vpliv

Naslednji parametri pogonskega pretvornika MOVIDRIVE® MDX60B/61B neposredno
vplivajo na izvajanje funkcijskega bloka MC_MoveAbsoluteModulo_MDX.
•

S parametroma P916 Ramp type in P933 Jerk time določite rampe pozicioniranja
z omejenim sunkom. Za nastavitev teh parametrov uporabite funkcijski blok
MC_SetJerk_MDX.

•

S parametrom P922 Positioning window (pozicionirno okno) nastavite pozicionirno
okno za ciljni položaj znotraj katerega funkcijski blok nastavi izhodni signal Done na
TRUE "Dosežen ciljni položaj".

Pri nastavitvi teh parametrov vam pomaga čarovnik za zagon.
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34

Funkcijski blok MC_MoveAbsoluteModulo_MDX ima na voljo naslednje vhode:
Vhod

Tip

Pomen

Execute

BOOL

Vhod se uporablja za zagon vrtenja osi motorja.
Ko se na tem vhodu pojavi naraščajoči bok, funkcijski blok zažene
vrtenje osi motorja.

Position

DINT

Vhod določa ciljni položaj za vrtenje osi motorja. 216 inkrementov
ustreza zasuku osi motorja za 360°.
(Enota: inkrementi modula – število celih vrtljajev je podano
v zgornjem delu besede (high word); ciljni kot med 0° in 360° pa
v spodnjem delu besede (low word)
(najvišje območje nastavitve: odvisno od števca in imenovalca modula
ter ločljivosti dajalnika, glejte priročnik IPOS®)

Velocity

DINT

Vhod določa število vrtljajev motorja med fazo s konstantnim številom
vrtljajev.
(Enota: 1/min, najvišje območje nastavitve: 0 ... 6000)

Acceleration

DINT

Vhod določa čas rampe za pospeševanje do števila vrtljajev,
povišanega za 3000 1/min (poviša kinetično energijo v motorju).
(Enota: ms, najvišje območje nastavitve: 10 .. 20000)

Deceleration

DINT

Vhod določa čas rampe za zaviranje do števila vrtljajev, zmanjšanega
za 3000 1/min (zmanjša kinetično energijo v motorju).
(Enota: ms, najvišje območje nastavitve: 10 .. 20000)

Mode

MC_
MODULO_
MODE_MDX

Vhod določa strategijo pomika.
• SHORT: kratka razdalja
• CW: vrtenje v desno stran
• CCW: vrtenje v levo stran

Numerator

DINT

Simulacija gonila z vnosom števila zob
(Enota: število zob, najvišje območje nastavitve: 1 ... 231).

Denominator

DINT

Simulacija gonila z vnosom števila zob
(Enota: število zob, najvišje območje nastavitve: 1 ... 231).

Encoder
Resolution

DINT

Vhod določa ločljivost priključenega sistema dajalnika.
(Enota: inkrementi, najvišje območje nastavitve: 1 ... 20000).

Axis

AXIS_REF

Vhod določa os motorja, na kateri se izvajajo akcije funkcijskega
bloka.
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Funkcijski blok MC_MoveAbsoluteModulo_MDX ima na voljo naslednje izhode:
Izhod

Tip

Pomen

Done

BOOL

Izhod prikazuje, če se izvaja pozicioniranje osi motorja.
• TRUE: Vrtenje osi motorja se je izvedlo. Os motorja je dosegla
ciljno pozicionirno okno.
• FALSE: Vrtenje osi motorja se še ni izvedlo do konca. Os motorja
še ni dosegla ciljnega pozicionirnega okna.

Active

BOOL

Izhod prikazuje, če se os motorja vrti za dosego ciljnega
pozicionirnega okna.
• TRUE: Os motorja se vrti.
• FALSE: Os motorja se ne vrti.

Command
Aborted

BOOL

Izhod prikazuje, če je opravilo funkcijskega bloka prekinil drug
funkcijski blok.
• TRUE: Drug funkcijski blok je prekinil opravilo funkcijskega bloka.
• FALSE: Opravilo funkcijskega bloka se ni prekinilo.

Error

BOOL

Izhod prikazuje, če je v funkcijskem bloku prišlo do napake.
• TRUE: V funkcijskem bloku se je pojavila napaka.
• FALSE: V funkcijskem bloku se napaka ni pojavila.

ErrorID

DWORD

Izhod prikazuje kodo napake (Æ stran 68).
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4
4.4.4

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

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

Opis

Funkcijski blok MC_MoveRelative_MDX zažene premikanje osi motorja za predpisano
razdaljo.
•

Vhodi Velocity, Acceleration in Deceleration določajo dinamične lastnosti vrtenja.

•

Os motorja ostane v ciljnem položaju s krmiljenjem položaja.

Uporaba

Funkcijski blok MC_MoveRelative_MDX se lahko uporablja samo na oseh motorja
z dajalniki.

Potreben pogoj

Za izvajanje funkcijskega bloka MC_MoveRelative_MDX mora biti za os motorja
v PLCopenState (izhodni signal funkcijskega bloka MC_ConnectAxis_MDX) dodeljeno
stanje Standstill ali DiscreteMotion.

Vpliv

Naslednji parametri pogonskega pretvornika MOVIDRIVE® MDX60B/61B neposredno
vplivajo na izvajanje funkcijskega bloka MC_MoveRelative_MDX.
•

S parametroma P916 Ramp type in P933 Jerk time določite rampe pozicioniranja
z omejenim sunkom. Za nastavitev teh parametrov uporabite funkcijski blok
MC_SetJerk_MDX.

•

S parametrom P922 Positioning window (pozicionirno okno) nastavite pozicionirno
okno za ciljni položaj znotraj katerega funkcijski blok nastavi izhodni signal Done na
TRUE "Dosežen ciljni položaj".

Pri nastavitvi teh parametrov vam pomaga čarovnik za zagon.
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Funkcijski blok MC_MoveRelative_MDX ima na voljo naslednje vhode:
Vhod

Tip

Pomen

Execute

BOOL

Vhod se uporablja za zagon vrtenja osi motorja.
Ko se na tem vhodu pojavi naraščajoči bok, funkcijski blok zažene
vrtenje osi motorja.

Distance

DINT

Vhod določa ciljni položaj vrtenja osi motorja kot relativni položaj do
trenutnega položaja motorja ob zagonu funkcijskega bloka.
4096 inkrementov ustreza zasuku osi motorja za 360°.
(Enota: inkrementi, najvišje območje nastavitve: –(231) ... 231 )

Velocity

DINT

Vhod določa število vrtljajev motorja med fazo s konstantno hitrostjo.
(Enota: 1/min, najvišje območje nastavitve: 0... 6000).

Acceleration

DINT

Vhod določa čas rampe za pospeševanje do števila vrtljajev,
povišanega za 3000 1/min (poviša kinetično energijo v motorju).
(Enota: ms, najvišje območje nastavitve: 10 ... 20000).

Deceleration

DINT

Vhod določa čas rampe za zaviranje do števila vrtljajev, zmanjšanega
za 3000 1/min (zmanjša kinetično energijo v motorju).
(Enota: ms, najvišje območje nastavitve: 10 ... 20000).

Axis

AXIS_REF

Vhod določa os motorja, na kateri se izvajajo akcije funkcijskega
bloka.

Funkcijski blok MC_MoveRelative_MDX ima na voljo naslednje izhode:
Izhod

Tip

Pomen

Done

BOOL

Izhod prikazuje, če se izvaja pozicioniranje osi motorja.
• TRUE: Vrtenje osi motorja se je izvedlo. Os motorja je dosegla
ciljno pozicionirno okno.
• FALSE: Vrtenje osi motorja se še ni izvedlo do konca. Os motorja
še ni dosegla ciljnega pozicionirnega okna.

Active

BOOL

Izhod prikazuje, če se os motorja vrti za dosego ciljnega
pozicionirnega okna.
• TRUE: Os motorja se vrti.
• FALSE: Os motorja se ne vrti.

Command
Aborted

BOOL

Izhod prikazuje, če je opravilo funkcijskega bloka prekinil drug
funkcijski blok.
• TRUE: Drug funkcijski blok je prekinil opravilo funkcijskega bloka.
• FALSE: Opravilo funkcijskega bloka se ni prekinilo.

Error

BOOL

Izhod prikazuje, če je v funkcijskem bloku prišlo do napake.
• TRUE: V funkcijskem bloku se je pojavila napaka.
• FALSE: V funkcijskem bloku se napaka ni pojavila.

ErrorID

DWORD

Izhod prikazuje kodo napake (Æ stran 68).

Axis

AXIS_REF

Izhod prikazuje referenčno vrednost osi.
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4
4.4.5

Funkcijski blok MC_Home_MDX
MC_Home_MDX
Execute : BOOL
RefOffset : DINT

Done : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

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

Opis

Funkcijski blok MC_Home_MDX zažene referenčni odmik osi motorja.
Po referenčnem odmiku nastavi funkcijski blok položaj osi motorja na vrednost, ki jo
določa RefOffset.

Uporaba

Funkcijski blok MC_Home_MDX se lahko uporablja samo na oseh motorja z dajalniki.

Potreben pogoj

Za izvajanje funkcijskega bloka MC_Home_MDX mora biti za os motorja
v PLCopenState (izhodni signal funkcijskega bloka MC_ConnectAxis_MDX) dodeljeno
stanje Standstill ali DiscreteMotion.

Vpliv

V konfiguraciji krmilnika nastavite pri parametrih modula v pogonskem pretvorniku
dajalnik, ki bo uporabljen za referenčni odmik.
Parametri P900 do P904 pogonskega pretvornika MOVIDRIVE® MDX60B/61B določajo
način referenčnega odmika. Te parametre lahko spreminjate z uporabo funkcijskega
bloka MC_SetHomeParameters_ MDX.

Vhodi

38

Funkcijski blok MC_Home_MDX ima na voljo naslednje vhode:
Vhod

Tip

Pomen

Execute

BOOL

Vhod se uporablja za začetek referenčnega odmika.
Ko se na tem vhodu pojavi naraščajoči bok, funkcijski blok zažene
referenčni odmik.

RefOffset

DINT

Vhod določa trenutni položaj osi motorja, ki se nastavi po referenčnem
odmiku.

Axis

AXIS_REF

Vhod določa os motorja, na kateri se izvajajo akcije funkcijskega
bloka.
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Funkcijski blok MC_Home_MDX ima na voljo naslednje izhode:
Izhod

Tip

Pomen

Done

BOOL

Izhod prikazuje, če se je referenčni odmik osi motorja zaključil.
• TRUE: Referenčni odmik osi motorja se je zaključil. Os motorja je
na položaju, ki ga določa vhod RefOffset.
• FALSE: Referenčni odmik osi motorja se ni zaključil.

Active

BOOL

Izhod prikazuje, če je os motorja izvedla referenčni odmik.
• TRUE: Os motorja izvaja referenčni odmik.
• FALSE: Os motorja ne izvaja referenčnega odmika.

Command
Aborted

BOOL

Izhod prikazuje, če je referenčni odmik prekinil drug funkcijski blok.
• TRUE: Drug funkcijski blok je prekinil referenčni odmik.
• FALSE: Referenčni odmik ni bil prekinjen.

Error

BOOL

Izhod prikazuje, če je v funkcijskem bloku prišlo do napake.
• TRUE: V funkcijskem bloku se je pojavila napaka.
• FALSE: V funkcijskem bloku se napaka ni pojavila.

ErrorID

DWORD

Izhod prikazuje kodo napake (Æ stran 68).

Axis

AXIS_REF

Izhod prikazuje referenčno vrednost osi.
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4
4.4.6

Funkcijski blok MC_AxisStop_MDX
MC_AxisStop_MDX
Execute : BOOL

Done : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

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

Opis

Funkcijski blok MC_AxisStop_MDX prekine trenutno vrtenje osi motorja. Hitrost osi
motorja se znižuje z zaviranjem, ki je določeno ob zagonu vrtenja (vhod Deceleration
oz. parameter referenčnega odmika).
Funkcijski blok MC_AxisStop_MDX uporabite za prekinitev vrtenja osi motorja med
izvajanjem standardnih postopkov.
Opozorilo:
PLCopenState osi motorja ostaja v stanju Stopping, dokler je vhod Execute nastavljen
na TRUE. To pomeni, da opravilo naslednjega premikanja ni možno.
Za izhod iz stanja PLCopenState Stopping mora biti vhod Execute funkcijskega bloka
ponastavljen na FALSE v vsaj enem klicu funkcijskega bloka.

Uporaba

Funkcijski blok MC_AxisStop_MDX se lahko uporablja samo na oseh motorja z dajalniki.
Ne more se uporabljati med izvajanjem interpoliranega premikanja za uporabo
funkcijskega bloka MC_Interpolation_MDX.

Prekinitev

Zavorno gibanje, ki ga sproži funkcijski blok MC_AxisStop_MDX, lahko prekine:
•

funkcijski blok MC_Stop_MDX (vhodni signal Execute mora biti predhodno
ponastavljen na FALSE!)

•

oz. stanje "Zapora krmilnika"

•

oz. stanje "Ni sprostitve"

•

oz. stanje "Varnostna zaustavitev"

Pri nastopu enega izmed teh stanj se os motorja zavira z največjim možnim zavornim
učinkom.
Vhodi
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Funkcijski blok MC_AxisStop_MDX ima na voljo naslednje vhode:
Vhod

Tip

Pomen

Execute

BOOL

Vhod se uporablja za zagon postopka zaviranja osi motorja.
Ko se na tem vhodu pojavi naraščajoči bok, funkcijski blok zažene
postopek zaviranja osi motorja.

Axis

AXIS_REF

Vhod določa os motorja, na kateri se izvajajo akcije funkcijskega
bloka.
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Funkcijski blok MC_AxisStop_MDX ima na voljo naslednje izhode:
Izhod

Tip

Pomen

Done

BOOL

Izhod prikazuje, če se je postopek zaviranja osi motorja zaključil.
• TRUE: Postopek zaviranja osi motorja se je zaključil. Os motorja
je zaustavljena (krmiljenje položaja).
• FALSE: Postopek zaviranja osi motorja se ni zaključil.

Active

BOOL

Izhod prikazuje, če se os motorja vrti.
• TRUE: Os motorja se vrti.
• FALSE: Os motorja se ne vrti.

Error

BOOL

Izhod prikazuje, če je v funkcijskem bloku prišlo do napake.
• TRUE: V funkcijskem bloku se je pojavila napaka.
• FALSE: V funkcijskem bloku se napaka ni pojavila.

ErrorID

DWORD

Izhod prikazuje kodo napake (Æ stran 68).

Axis

AXIS_REF

Izhod prikazuje referenčno vrednost osi.
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Imenik MDX_SingleAxis

4
4.4.7

Funkcijski blok MC_Stop_MDX
MC_Stop_MDX
Execute : BOOL

Done : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

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

Opis

Funkcijski blok MC_Stop_MDX zavira trenutno vrtenje osi motorja z rampo, nastavljeno
v pogonskem pretvorniku.
Funkcijski blok MC_Stop_MDX uporabite za zaviranje osi motorja z največjim možnim
zaviranjem.
Opozorilo:
PLCopenState osi motorja ostaja v stanju Stopping, dokler je vhod Execute nastavljen
na TRUE. To pomeni, da opravilo naslednjega premikanja ni možno.
Za izhod iz stanja PLCopenState Stopping mora biti vhod Execute funkcijskega bloka
ponastavljen na FALSE v vsaj enem klicu funkcijskega bloka.

Uporaba

Funkcijski blok MC_Stop_MDX se lahko uporablja samo na oseh motorja z dajalniki. Ne
more se uporabljati med izvajanjem interpoliranega premikanja za uporabo funkcijskega
bloka MC_Interpolation_MDX.

Prekinitev

Opravilo funkcijskega bloka MC_Stop_MDX ni prekinilo opravila drugega funkcijskega
bloka.

Vpliv

Postopek zaviranja se izvede z zaustavitveno rampo, ki je nastavljena v parametru
P136 pogonskega pretvornika.
Pri nastavitvi tega parametra vam pomaga čarovnik za zagon.

Vhodi

42

Funkcijski blok MC_Stop_MDX ima na voljo naslednje vhode:
Vhod

Tip

Pomen

Execute

BOOL

Vhod se uporablja za zagon postopka zaviranja osi motorja.
Ko se na tem vhodu pojavi naraščajoči bok, funkcijski blok zažene
postopek zaviranja osi motorja.

Axis

AXIS_REF

Vhod določa os motorja, na kateri se izvajajo akcije funkcijskega
bloka.
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Funkcijski blok MC_Stop_MDX ima na voljo naslednje izhode:
Izhod

Tip

Pomen

Done

BOOL

Izhod prikazuje, če se je postopek zaviranja osi motorja zaključil.
• TRUE: Postopek zaviranja osi motorja se je zaključil. Os motorja
je zaustavljena (krmiljenje položaja).
• FALSE: Postopek zaviranja osi motorja se ni zaključil.

Active

BOOL

Izhod prikazuje, če se os motorja vrti.
• TRUE: Os motorja se vrti.
• FALSE: Os motorja se ne vrti.

Error

BOOL

Izhod prikazuje, če je v funkcijskem bloku prišlo do napake.
• TRUE: V funkcijskem bloku se je pojavila napaka.
• FALSE: V funkcijskem bloku se napaka ni pojavila.

ErrorID

DWORD

Izhod prikazuje kodo napake (Æ stran 68).

Axis

AXIS_REF

Izhod prikazuje referenčno vrednost osi.

Priročnik – Knjižnica MPLCMotion_MDX

43

Opis funkcijskih blokov
Imenik MDX_SingleAxisSensorless

4
4.5

Imenik MDX_SingleAxisSensorless
Imenik MDX_SingleAxisSensorless vsebuje funkcijske bloke, ki omogočajo
opravila za premikanje osi motorja brez dajalnika.

4.5.1

Funkcijski blok MC_MoveVelocitySensorless_MDX
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

Opis

Uporaba

Funkcijski blok MC_MoveVelocitySensorles_MDX sproži neprekinjeno vrtenje osi
motorja brez dajalnika.
•

Vhodi Velocity, Acceleration in Deceleration določajo dinamične lastnosti vrtenja.

•

Pogonski pretvornik krmili hitrost osi motorja, ki je določena prek vhodnega signala
Velocity, dokler ni opravilo funkcijskega bloka MC_MoveVelocitySensorless_MDX
preklicano oz. prekinjeno (Æ poglavje "Splošne lastnosti funkcijskih blokov",
stran 15).

Funkcijski blok MC_MoveVelocitySensorless_MDX se lahko uporablja samo na oseh
motorja brez dajalnika.
Opozorilo:
Osi motorja brez dajalnikov lahko v stanju krmiljenja števila vrtljajev delujejo samo
s hitrostmi, ki so višje od najnižjega števila vrtljajev (parameter pogona P301; hitrost ne
sme biti pod 15 1/min). Funkcijski blok MC_MoveVelocitySensorless – v nasprotju
s funkcijskim blokom MC_MoveVelocity_MDX vrti os motorja z minimalnim številom
vrtljajev tudi v primeru, ko je npr. nastavljeno število vrtljajev 0.

Potreben pogoj

Za izvajanje funkcijskega bloka MC_MoveVelocitySensorless_MDX mora biti za os
motorja v PLCopenState (izhodni signal funkcijskega bloka MC_ConnectAxis_MDX)
dodeljeno stanje Standstill, ContinuousMotion ali Stopping.

Prekinitev

Krmiljenje števila vrtljajev, ki ga sproži funkcijski blok MC_MoveVelocitySensorless_
MDX, se prekine s funkcijskim blokom MC_StopSensorless_MDX.

Opozorilo:
Naraščajoči bok na vhodu funkcijskega bloka MC_Stop_MDX ali MC_AxisStop_MDX
ne prekine opravila funkcijskega bloka MC_MoveVelocitySensorless_MDX.
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Funkcijski blok MC_MoveVelocitySensorless_MDX ima na voljo naslednje vhode:
Vhod

Tip

Pomen

Execute

BOOL

Vhod zažene opravilo funkcijskega bloka.
Ko se na tem vhodu pojavi naraščajoči bok, funkcijski blok zažene
krmiljenje števila vrtljajev.

Velocity

DINT

Vhod določa ciljno nastavljeno vrednost števila vrtljajev za vrtenje osi
motorja. (Enota: 1/min, najvišje območje nastavitve: –6000 ... 6000)

Acceleration

DINT

Vhod določa čas rampe za pospeševanje do števila vrtljajev,
povišanega za 3000 1/min (poviša kinetično energijo v motorju).
(Enota: ms, najvišje območje nastavitve: 0 ... 2000000)

Deceleration

DINT

Vhod določa čas rampe za zaviranje do števila vrtljajev, zmanjšanega
za 3000 1/min (zmanjša kinetično energijo v motorju).
(Enota: ms, najvišje območje nastavitve: 0 ... 2000000)

Axis

AXIS_REF

Vhod določa os motorja, na kateri se izvajajo akcije funkcijskega
bloka.

Funkcijski blok MC_MoveVelocitySensorless_MDX ima na voljo naslednje izhode:
Izhod

Tip

Pomen

InVelocity

BOOL

Izhod prikazuje, če se os motorja vrti s ciljno nastavljeno vrednostjo
števila vrtljajev.
• TRUE: Os motorja se vrti s številom vrtljajev, ki je nastavljeno
z vhodom Velocity.
• FALSE: Os motorja pospešuje za dosego ciljne nastavljene
vrednosti števila vrtljajev.

Active

BOOL

Izhod prikazuje, če os motorja pospešuje za dosego ciljne nastavljene
vrednosti števila vrtljajev.
• TRUE: Os motorja pospešuje oz. zavira.
• FALSE: Os motorja ne pospešuje oz.zavira.

Command
Aborted

BOOL

Izhod prikazuje, če se je opravilo funkcijskega bloka prekinilo.
• TRUE: Opravilo funkcijskega bloka se je prekinilo.
• FALSE: Opravilo funkcijskega bloka se ni prekinilo.

Error

BOOL

Izhod prikazuje, če je v funkcijskem bloku prišlo do napake.
• TRUE: V funkcijskem bloku se je pojavila napaka.
• FALSE: V funkcijskem bloku se napaka ni pojavila.

ErrorID

DWORD

Izhod prikazuje kodo napake (Æ stran 68).

Axis

AXIS_REF

Izhod prikazuje referenčno vrednost osi.
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4
4.5.2

Funkcijski blok MC_StopSensorless_MDX
MC_StopSensorless_MDX
Execute : BOOL
Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

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

Opis

Funkcijski blok MC_StopSensorless_MDX zavira trenutno vrtenje osi motorja z rampo,
nastavljeno v pogonskem pretvorniku.
Opozorilo:
PLCopenState osi motorja ostaja v stanju Stopping, dokler je vhod Execute nastavljen
na TRUE. To pomeni, da opravilo naslednjega premikanja ni možno.
Za izhod iz stanja PLCopenState Stopping mora biti vhod Execute funkcijskega bloka
ponastavljen na FALSE v vsaj enem klicu funkcijskega bloka.

Uporaba

Funkcijski blok MC_StopSensorless_MDX se lahko uporablja samo na oseh motorja
brez dajalnika.
Opozorilo:
Osi motorja brez dajalnikov lahko v stanju krmiljenja števila vrtljajev delujejo samo
s hitrostmi, ki so višje od najnižjega števila vrtljajev (parameter pogona P301; hitrost ne
sme biti pod 15 1/min). Funkcijski blok MC_StopSensorless_MDX v nasprotju
s funkcijskim blokom MC_AxisStop_MDX vklopi motorno zavoro tik pred zaustavitvijo
osi motorja, tako da se os motorja zavira do zaustavitve. Pogonski pretvornik se poleg
tega preklopi v stanje "Ni sprostitve".

Prekinitev

Zavorno gibanje, ki ga sproži funkcijski blok MC_StopSensorless_MDX, lahko prekine
samo:
•

stanje "Zapora krmilnika"

•

stanje "Ni sprostitve"

•

stanje "Varnostna zaustavitev".

Pri nastopu enega izmed teh stanj se os motorja zavira z največjim možnim zavornim
učinkom.
Vpliv

Postopek zaviranja se izvede z zaustavitveno rampo, ki je nastavljena v parametru
P136 pogonskega pretvornika.
Pri nastavitvi teh parametrov vam pomaga čarovnik za zagon.
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4

Opozorilo:
Če se naraščajoč bok pojavi na vhodu Execute instance funkcijskega bloka MC_Move
VelocitySensorless_MDX, se opravilo funkcijskega bloka MC_StopSensorless_MDX
prekine, ko vhod Execute funkcijskega bloka MC_StopSensorless_MDX ni več
nastavljen na TRUE.
Razlika med delovanjem funkcijskih blokov MC_Stop_MDX in MC_AxisStop_MDX za
osi motorjev brez dajalnika:
Pri oseh motorjev brez dajalnika morate uporabiti funkcijski blok MC_StopSensorless_
MDX za zaviranje do mirovanja. Pri oseh motorjev z dajalnikom lahko uporabite
funkcijski blok MC_MoveVelocity_MDX.
Med krmiljenjem števila vrtljajev od zaustavitve na drugo število vrtljajev je možno
neprekinjeno spreminjanje pri oseh motorja brez dajalnika, kot tudi pri oseh motorja
z dajalnikom.
Vhodi

Izhodi

Funkcijski blok MC_StopSensorless_MDX ima na voljo naslednje vhode:
Vhod

Tip

Pomen

Execute

BOOL

Vhod se uporablja za zagon postopka zaviranja osi motorja.
Ko se na tem vhodu pojavi naraščajoči bok, funkcijski blok zažene
postopek zaviranja osi motorja.

Axis

AXIS_REF

Vhod določa os motorja, na kateri se izvajajo akcije funkcijskega
bloka.

Funkcijski blok MC_StopSensorless_MDX ima na voljo naslednje izhode:
Izhod

Tip

Pomen

Done

BOOL

Izhod prikazuje, če se je postopek zaviranja osi motorja zaključil.
• TRUE: Postopek zaviranja osi motorja se je zaključil. Os motorja
je zaustavljena (stanje osi motorja: "Ni sprostitve").
• FALSE: Postopek zaviranja osi motorja se ni zaključil.

Active

BOOL

Izhod prikazuje, če se os motorja vrti.
• TRUE: Os motorja se vrti.
• FALSE: Os motorja se ne vrti.

Error

BOOL

Izhod prikazuje, če je v funkcijskem bloku prišlo do napake.
• TRUE: V funkcijskem bloku se je pojavila napaka.
• FALSE: V funkcijskem bloku se napaka ni pojavila.

ErrorID

DWORD

Izhod prikazuje kodo napake (Æ stran 68).

Axis

AXIS_REF

Izhod prikazuje referenčno vrednost osi.
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4
4.6

Imenik MDX_InverterParameters
Imenik MDX_InverterParameters vsebuje funkcijske bloke, ki so potrebni za pisanje
in branje parametrov pogonskega pretvornika MOVIDRIVE®.

4.6.1

Funkcijski blok MC_ReadParameter_MDX
MC_ReadParameter_MDX
Execute : BOOL
Index : UINT
Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

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

48

Opis

Funkcijski blok MC_ReadParameter_MDX se uporablja za branje parametrov
(indeksov) pogonskega pretvornika v krmilniku MOVI-PLC®.

Uporaba

Funkcijski blok MC_ReadParameter_MDX se lahko uporablja na vseh oseh motorja.

Vhodi

Funkcijski blok MC_ReadParameter_MDX ima na voljo naslednje vhode:
Vhod

Tip

Pomen

Execute

BOOL

Vhod se uporablja za zagon postopka branja parametrov.
Ko se na tem vhodu pojavi naraščajoči bok, funkcijski blok začne
prenos podatkov iz pogonskega pretvornika v krmilnik MOVI-PLC®.

Index

UINT

Vhod določa parameter za prenos iz pogonskega pretvornika v
krmilnik MOVI-PLC®. Z orodjem Shell v programu MOVITOOLS®
MotionStudio lahko prikažete številko indeksa parametra: kurzor
postavite na ustrezno okno parametrov in pritisnite kombinacijo tipk
CTRL + F1.

Axis

AXIS_REF

Vhod določa os motorja, na kateri se izvajajo akcije funkcijskega
bloka.
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Izhodi

4

Funkcijski blok MC_ReadParameter_MDX ima na voljo naslednje izhode:
Izhod

Tip

Pomen

Done

BOOL

Izhod prikazuje, če se je parameter uspešno prenesel.
• TRUE: Vrednost parametra na izhodu Data je veljavna.
• FALSE: Parameter se ni prenesel.

Busy

BOOL

Izhod prikazuje, če se parameter trenutno prenaša.
• TRUE: Parameter se prenaša.
• FALSE: Parameter se ne prenaša.

Error

BOOL

Izhod prikazuje, če je v funkcijskem bloku prišlo do napake.
• TRUE: Med prenosom parametra je prišlo do napake.
• FALSE: Napaka se ni pojavila.

ErrorID

DWORD

Izhod prikazuje kodo napake (Æ stran 68).

Data

DINT

Izhod vsebuje vrednost parametra, ki se je prenesel.

Axis

AXIS_REF

Izhod prikazuje referenčno vrednost osi.
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4
4.6.2

Funkcijski blok MC_WriteParameter_MDX
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

Opis

Funkcijski blok MC_WriteParameter_MDX se uporablja za prenos parametrov
(indeksov) iz krmilnika MOVI-PLC® v pogonski pretvornik.

Uporaba

Funkcijski blok MC_WriteParameter_MDX se lahko uporablja na vseh oseh motorja.
Pomembno opozorilo:
Spreminjanje nekaterih parametrov, ki potrebujejo določene nastavitve za zagotovitev
brezhibnega krmiljenja pogonskega pretvornika s krmilnikom MOVI-PLC®, lahko
pripelje do nepredvidenih stanj delovanja. Zaradi tega lahko ta funkcijski blok uporabite
šele po posvetu s predstavniki podjetja SEW-EURODRIVE, oz. zagotovite ustrezno
zaščito oseb in strojev po temeljitem preverjanju.

Vhodi

50

Funkcijski blok MC_WriteParameter_MDX ima na voljo naslednje vhode:
Vhod

Tip

Pomen

Execute

BOOL

Vhod se uporablja za začetek prenosa parametrov.
Ko se na tem vhodu pojavi naraščajoči bok, funkcijski blok začne
prenos parametra iz krmilnika MOVI-PLC® v pogonski pretvornik.

Index

UINT

Vhod določa parameter za prenos iz krmilnika MOVI-PLC® v pogonski
pretvornik. Z orodjem Shell v programu MOVITOOLS® MotionStudio
lahko prikažete številko indeksa parametra: kurzor postavite na
ustrezno okno parametrov in pritisnite kombinacijo tipk CTRL + F1.

Data

DINT

Vhod vsebuje vrednost parametra, ki se je prenesel.

NonVolatile

BOOL

Vhod določa, ali se bo parameter prenesel v obstojni pomnilnik.
• TRUE: Parameter se bo prenesel v obstojni pomnilnik
pogonskega pretvornika. Vrednost parametra je shranjena tudi po
izklopu in ponovnem vklopu pogonskega pretvornika.
• FALSE: Parameter se bo prenesel v neobstojni pomnilnik
pogonskega pretvornika. Vrednost parametra se po izklopu in
ponovnem vklopu pogonskega pretvornika ponastavi na svojo
originalno vrednost.

Axis

AXIS_REF

Vhod določa os motorja, na kateri se izvajajo akcije funkcijskega
bloka.
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Izhodi

4

Funkcijski blok MC_WriteParameter_MDX ima na voljo naslednje izhode:
Izhod

Tip

Pomen

Done

BOOL

Izhod prikazuje, če se je parameter uspešno prenesel.
• TRUE: Parameter se je uspešno prenesel iz krmilnika
MOVI-PLC® v pogonski pretvornik.
• FALSE: Parameter se ni prenesel.

Busy

BOOL

Izhod prikazuje, če se parameter trenutno prenaša.
• TRUE: Parameter se prenaša.
• FALSE: Parameter se ne prenaša.

Error

BOOL

Izhod prikazuje, če je v funkcijskem bloku prišlo do napake.
• TRUE: Med prenosom parametra je prišlo do napake.
• FALSE: Napaka se ni pojavila.

ErrorID

DWORD

Izhod prikazuje kodo napake (Æ stran 68).

Axis

AXIS_REF

Izhod prikazuje referenčno vrednost osi.

Priročnik – Knjižnica MPLCMotion_MDX

51

Opis funkcijskih blokov
Imenik MDX_InverterParameters

4
4.6.3

Funkcijski blok MC_SetDynamics_MDX
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

Opis

52

Funkcijski blok MC_SetDynamics_MDX se uporablja za spreminjanje dinamičnih
parametrov med izvajanjem opravila funkcijskega bloka MC_MoveAbsolute_MDX ali
MC_MoveRelative_MDX.
•

Opravilo funkcijskega bloka MC_SetDynamics_MDX se lahko začne šele, ko pogon
izvaja opravilo funkcijskega bloka MC_MoveAbsolute_MDX ali MC_MoveRelative_
MDX.

•

Vhodi Velocity, Acceleration in Deceleration določajo dinamične lastnosti vrtenja.

Uporaba

Funkcijski blok MC_SetDynamics_MDX se lahko uporablja na vseh oseh motorja.

Vhodi

Funkcijski blok MC_SetDynamics_MDX ima na voljo naslednje vhode:
Vhod

Tip

Pomen

Execute

BOOL

Vhod zažene opravilo funkcijskega bloka.
Ko se na tem vhodu pojavi naraščajoči bok, funkcijski blok spremeni
dinamične parametre za vrtenje motorja v skladu z vhodi Velocity,
Acceleration in Deceleration.

Velocity

DINT

Vhod določa novo ciljno nastavljeno vrednost števila vrtljajev za
vrtenje motorja.
(Enota: 1/min, najvišje območje nastavitve: –6000 ... 6000)

Acceleration

DINT

Vhod določa nov čas rampe za pospeševanje do števila vrtljajev,
povišanega za 3000 1/min (poviša kinetično energijo v motorju).
(Enota: ms, najvišje območje nastavitve: 0 ... 2000000)

Deceleration

DINT

Vhod določa nov čas rampe za zaviranje do števila vrtljajev,
zmanjšanega za 3000 1/min (zmanjša kinetično energijo v motorju).
(Enota: ms, najvišje območje nastavitve: 0 ... 2000000).

Axis

AXIS_REF

Vhod določa os motorja, na kateri se izvajajo akcije funkcijskega
bloka.
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Izhodi

4

Funkcijski blok MC_SetDynamics_MDX ima na voljo naslednje izhode:
Izhod

Tip

Pomen

Done

BOOL

Izhod prikazuje, če se os motorja vrti v skladu z novimi dinamičnimi
parametri Velocity, Acceleration in Deceleration.
• TRUE: Os motorja se vrti v skladu z novimi dinamičnimi parametri.
• FALSE: Os motorja se vrti v skladu s prejšnjimi dinamičnimi
parametri.

Active

BOOL

Izhod prikazuje, če so se novi dinamični parametri prenesli v pogonski
pretvornik.
• TRUE: Novi dinamični parametri so se prenesli v pogonski
pretvornik.
• FALSE: Novi dinamični parametri se niso prenesli v pogonski
pretvornik.

Error

BOOL

Izhod prikazuje, če je v funkcijskem bloku prišlo do napake.
• TRUE: V funkcijskem bloku se je pojavila napaka.
• FALSE: V funkcijskem bloku se napaka ni pojavila.

ErrorID

DWORD

Izhod prikazuje kodo napake (Æ stran 68).

Axis

AXIS_REF

Izhod prikazuje referenčno vrednost osi.
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4
4.6.4

Funkcijski blok MC_SetLimiter_MDX
MC_SetLimiter_MDX
Execute : BOOL
Select : MC_LIMITER_MDX
MaxLimit : DINT
MinLimit : DINT

Done : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

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

Opis

54

Funkcijski blok MC_SetLimiter_MDX se uporablja za prenos enega izmed naslednjih
parametrov iz krmilnika MOVI-PLC® v pogonski pretvornik (P301 do P303 iz kompleta
parametrov 1):
•

Najnižje število vrtljajev

•

Najvišje število vrtljajev

•

Tokovna meja

•

Omejitev vrtilnega momenta

Uporaba

Funkcijski blok MC_SetLimiter_MDX se lahko uporablja na vseh oseh motorja.

Vhodi

Funkcijski blok MC_SetLimiter_MDX ima na voljo naslednje vhode:
Vhod

Tip

Pomen

Execute

BOOL

Vhod zažene opravilo funkcijskega bloka.
Ko se na tem vhodu pojavi naraščajoči bok, funkcijski blok prenese
parameter, ki je določen z vhodom Select.

Select

DINT

Vhod določa parameter funkcijskega bloka za prenos iz krmilnika
MOVI-PLC® v pogonski pretvornik.
• P301_P302_SPEED_LIMIT: Funkcijski blok prenese parametra
Najnižje število vrtljajev in Najvišje število vrtljajev.
(Enota: 1/min, najvišje območje nastavitve: 0 ... 6100)
• P303_CURRENT_LIMIT: Funkcijski blok prenese parameter
Tokovna meja.
(Enota: % IN, najvišje območje nastavitve: 0 ... 150 %
(BGO 200%))
• P304_TORQUE_LIMIT: Funkcijski blok prenese parameter
Omejitev vrtilnega momenta.
(Enota: % IN, najvišje območje nastavitve: 0 ... 150 %
(BGO 200%))
• P920_SW_LIMIT_SWITCH_CW: Funkcijski blok prenese
parameter DESNO programsko končno stikalo.
(Enota: inkrementi, najvišje območje nastavitve:
–(231–1) ... (231–1))
• P921_SW_LIMIT_SWITCH_CCW: Funkcijski blok prenese
parameter LEVO programsko končno stikalo.
(Enota: inkrementi, najvišje območje nastavitve:
–(231–1) ... (231–1))

MaxLimit

DINT

Vhod določa vrednost parametra, ki se je prenesel.
Če je vhod Select nastavljen na P301_302_SPEED_LIMIT,
ta vhod določa vrednost parametra P302.
(Enota in najvišje območje nastavitve Æ glejte vhod Select)

MinLimit

DINT

Ta vhod se uporablja samo, če je vhod Select nastavljen na
P301_302_SPEED_LIMIT. V tem primeru določa vrednost parametra
P301.
(Enota: 1/min, najvišje območje nastavitve: 0 ... 6100)

Axis

AXIS_REF

Vhod določa os motorja, na kateri se izvajajo akcije funkcijskega
bloka.
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Izhodi

4

Funkcijski blok MC_SetLimiter_MDX ima na voljo naslednje izhode:
Izhod

Tip

Pomen

Done

BOOL

Izhod prikazuje, če se je parameter uspešno prenesel.
• TRUE: Parameter se je uspešno prenesel iz krmilnika
MOVI-PLC® v pogonski pretvornik.
• FALSE: Parameter se ni prenesel.

Busy

BOOL

Izhod prikazuje, če se parameter trenutno prenaša.
• TRUE: Parameter se prenaša.
• FALSE: Parameter se ne prenaša.

Error

BOOL

Izhod prikazuje, če je v funkcijskem bloku prišlo do napake.
• TRUE: Med prenosom parametra je prišlo do napake.
• FALSE: Napaka se ni pojavila.

ErrorID

DWORD

Izhod prikazuje kodo napake (Æ stran 68).

Axis

AXIS_REF

Izhod prikazuje referenčno vrednost osi.
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4
4.6.5

Funkcijski blok MC_SetJerk_MDX
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

Opis

Funkcijski blok MC_SetJerk_MDX se uporablja za vključitev omejitve sunka funkcijskih
blokov za pozicioniranje. Funkcijski blok MC_SetJerk_MDX prenaša čas sunka
v pogonski pretvornik.
Časa sunka pogonskega pretvornika med postopkom premikanja ni možno spreminjati.
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Uporaba

Funkcijski blok MC_SetJerk_MDX se lahko uporablja samo na oseh motorja z dajalniki.

Potrebni pogoji

Za izvajanje funkcijskega bloka MC_SetJerk_MDX mora biti za os motorja
v PLCopenState (izhodni signal funkcijskega bloka MC_ConnectAxis_MDX) dodeljeno
stanje Standstill ali DiscreteMotion.

Vhodi

Funkcijski blok MC_SetJerk_MDX ima na voljo naslednje vhode:
Vhod

Tip

Pomen

Execute

BOOL

Vhod se uporablja za prenos časa sunka.
Ko se na tem vhodu pojavi naraščajoči bok, funkcijski blok začne
prenos časa sunka iz krmilnika MOVI-PLC® v pogonski pretvornik.

JerkTime

DINT

Vhod določa čas sunka.
(Enota: ms, najvišje območje nastavitve: 0, 5 ... 2000)
Opozorilo:
Postopek pozicioniranja je približno za čas sunka daljši od postopka
pozicioniranja z linearno rampo.

Axis

AXIS_REF

Vhod določa os motorja, na kateri se izvajajo akcije funkcijskega
bloka.
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Izhodi

4

Funkcijski blok MC_SetJerk_MDX ima na voljo naslednje izhode:
Izhod

Tip

Pomen

Done

BOOL

Izhod prikazuje, če se je čas sunka uspešno prenesel.
• TRUE: Čas sunka se je uspešno prenesel iz krmilnika
MOVI-PLC® v pogonski pretvornik.
• FALSE: Čas sunka se ni prenesel.

Busy

BOOL

Izhod prikazuje, če se čas sunka prenaša.
• TRUE: Čas sunka se prenaša.
• FALSE: Čas sunka se ne prenaša.

Error

BOOL

Izhod prikazuje, če je v funkcijskem bloku prišlo do napake.
• TRUE: Med prenosom časa sunka je prišlo do napake.
• FALSE: Napaka se ni pojavila.

ErrorID

DWORD

Izhod prikazuje kodo napake (Æ stran 68).

Axis

AXIS_REF

Izhod prikazuje referenčno vrednost osi.

Opozorilo:
Funkcijski blok MC_SetJerk_MDX preklopi obliko rampe pogonskega pretvornika iz
linearne rampe na rampo za omejitev sunka. Pogonski pretvornik pri premikih
s krmiljenim številom vrtljajev samodejno uporabi linearno rampo. Če pogonski
pretvornik zatem izvaja pozicioniranje, samodejno rampo za omejitev sunka.
Če vhod JerkTime nastavite na 0, funkcijski blok MC_SetJerk_MDX preklopi obliko
rampe nazaj na linearno rampo.
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4
4.6.6

Funkcijski blok MC_SetHomeParameters_MDX
MC_SetHomeParameters_MDX
Execute : BOOL
RefSpeed1 : DINT

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

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

Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)
20018AXX

Opis

Funkcijski blok MC_SetHomeParameters_MDX se uporablja za nastavitev parametrov,
ki so potrebni za referenčni odmik osi motorja. Funkcijski blok MC_SetHome
Parameters_MDX prenaša parametre, ki so potrebni za referenčni odmik, iz krmilnika
MOVI-PLC® v pogonski pretvornik.
Podrobne informacije o parametrih referenčnega odmika in tipih referenčnega odmika
so na voljo v omrežni pomoči za program MOVITOOLS® MotionStudio.
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Uporaba

Funkcijski blok MC_SetHomeParameters_MDX se lahko uporablja samo na oseh
motorja z dajalniki.

Vhodi

Funkcijski blok MC_SetHomeParameters_MDX ima na voljo naslednje vhode:
Vhod

Tip

Pomen

Execute

BOOL

Vhod se uporablja za začetek prenosa parametrov.
Ko se na tem vhodu pojavi naraščajoči bok, funkcijski blok začne
prenos parametrov iz krmilnika MOVI-PLC® v pogonski pretvornik.

RefSpeed1

DINT

Vhod določa referenčno število vrtljajev 1.

RefSpeed2

DINT

Vhod določa referenčno število vrtljajev 2.

RefType

DINT

Vhod določa tip referenčnega odmika (0 ... 8).

ZeroPulse

BOOL

Vhod prikazuje, če se je pri referenčnem odmiku referenčna vrednost
za os motorja nastavila na nič impulzov.
• TRUE: Referenčna vrednost za os motorja se je pri referenčnem
odmiku nastavila na nič impulzov.
• FALSE: Referenčna vrednost za os motorja se pri referenčnem
odmiku ni nastavila na nič impulzov.

Axis

AXIS_REF

Vhod določa os motorja, na kateri se izvajajo akcije funkcijskega
bloka.
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Izhodi

4

Funkcijski blok MC_SetHomeParameters_MDX ima na voljo naslednje izhode:
Izhod

Tip

Pomen

Done

BOOL

Izhod prikazuje, če so se vsi parametri uspešno prenesli.
• TRUE: Vsi parametri so se uspešno prenesli iz krmilnika
MOVI-PLC® v pogonski pretvornik.
• FALSE: Parametri se niso prenesli.

Busy

BOOL

Izhod prikazuje, če se parametri prenašajo.
• TRUE: Parametri se prenašajo.
• FALSE: Parametri se ne prenašajo.

Error

BOOL

Izhod prikazuje, če je v funkcijskem bloku prišlo do napake.
• TRUE: Med prenosom parametrov je prišlo do napake.
• FALSE: Napaka se ni pojavila.

ErrorID

DWORD

Izhod prikazuje kodo napake (Æ stran 68).

Axis

AXIS_REF

Izhod prikazuje referenčno vrednost osi.
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4
4.7

Imenik MDX_Supplements

4.7.1

Funkcijski blok MC_TouchProbe1_MDX
MC_TouchProbe1_MDX
Enable : BOOL
TouchProbeSource : MC_TP_SOURCE_MDX
Edge : MC_TP_EDGE_MDX
PresetCounter : DINT

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

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

20020AXX

Opis

Rutina
TouchProbe

Funkcijski blok
TouchProbe.

MC_TouchProbe1_MDX

krmili

največ

dve

prekinitveni

rutini

•

Funkcijski blok kopira prekinitveni (interrupt) rutini v kodo IPOS® priključenega
pogonskega pretvornika. Pogonski pretvornik inicializira skupno tri aciklične
prenosne objekte (krmilno besedo 2, položaj TouchProbe1, položaj TouchProbe2).

•

Če je vhodni signal Enable funkcijskega bloka nastavljen na TRUE, funkcijski blok
nastavi sprejemni objekt. Ko funkcijski blok zazna dogodek TouchProbe, prebere iz
pogonskega pretvornika trenutni položaj.

1. Klic funkcijskega bloka
•
•

Funkcijski blok MC_TouchProbe1_MDX se kliče z nastavitvijo izhodnega signala
Enable na vrednost TRUE.
Pogonski pretvornik samodejno inicializira stanje IPOS® in zažene prekinitveno
rutino TouchProbe.
(Menjava boka signala in izbira TouchProbe)

2. Čakanje na dogodek TouchProbe
•

Funkcijski blok MC_TouchProbe1_MDX nastavi izhod Enabled na vrednost
TRUE.

3. Nastopil je dogodek TouchProbe.
•
•
•
•
•

Pogonski pretvornik sporoči krmilniku MOVI-PLC® pojav dogodka TouchProbe.
(CtrlWord2, TouchProbe1 -> Bit 0, TouchProbe2 -> Bit 1)
Funkcijski blok MC_TouchProbe1_MDX bere položaj TouchProbe izbranega
sistema dajalnika.
Funkcijski blok MC_TouchProbe1_MDX za eno poviša vrednost izhoda Counter.
Funkcijski blok MC_TouchProbe1_MDX nastavi izhod EdgeDetected na vrednost
TRUE.
Ponovno se zažene nadzor vhoda TouchProbe.

4. Ovrednotenje dogodka TouchProbe
•
•
•
Uporaba
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Funkcijski blok MC_TouchProbe1_MDX prenese položaje TouchProbe na
izhodih TouchProbePos_X14 do TouchProbePos_X62.
Funkcijski blok ponastavi izhod EdgeDetected na FALSE.
Funkcijski blok vključi prekinitveno rutino TouchProbe.

Funkcijski blok MC_TouchProbe1_MDX se lahko uporablja na vseh oseh motorja.
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Vhodi

Izhodi

4

Funkcijski blok MC_TouchProbe1_MDX ima na voljo naslednje vhode:
Vhod

Tip

Pomen

Enable

BOOL

Vhod se uporablja za vključitev funkcijskega bloka
MC_TouchProbe1_MDX. Funkcijski blok se izvede samo, če je vhod
Enable nastavljen na vrednost TRUE. Vrednosti drugih vhodov se
preberejo samo, če se na vhodu Enable pojavi naraščajoči bok.

TouchProbe
Source

MC_TP_
SOURCE
_MDX

Vhod določa sistem dajalnika. Ta nastavitev se izvede neodvisno od
nastavitve v konfiguraciji krmilnika.
• X15: Dajalnik motorja meri položaj.
• X14: Zunanji dajalnik meri položaj.
• SSI: Dajalnik absolutne vrednosti meri položaj (DIP11B).

Edge

MC_TP_
EDGE_MDX

Vhod določa analizo bokov vhoda TouchProbe:
• EN: oba boka
• EN_HI: naraščajoči bok
• EN_LO: padajoči bok

PresetCounter

DINT

Vhod določa začetno vrednost izhoda Counter.

Axis

AXIS_REF

Vhod določa os motorja, na kateri se izvajajo akcije funkcijskega
bloka.

Funkcijski blok MC_TouchProbe1_MDX ima na voljo naslednje izhode:
Izhod

Tip

Pomen

EdgeDetected

BOOL

Izhod prikaže, če se je prekinitveni dogodek TouchProbe izvedel.
• TRUE: Dogodek TouchProbe se je izvedel.
• FALSE: Izhod se po vsakem krmilnem ciklu samodejno nastavi na
FALSE.

Enabled

BOOL

Izhod prikazuje, če je funkcijski blok vključen.
• TRUE: Vhod Enable je nastavljen na TRUE.
• FALSE: Vhod Enable je nastavljen na FALSE.

Error

BOOL

Izhod prikazuje, če je v funkcijskem bloku prišlo do napake.
• TRUE: V funkcijskem bloku se je pojavila napaka.
• FALSE: V funkcijskem bloku se napaka ni pojavila.

ErrorID

DWORD

Izhod prikazuje kodo napake (Æ stran 68).

TouchProbePos

DINT

Izhod prikazuje položaj TouchProbe izbranega sistema dajalnika.

Counter

DINT

Izhod prikazuje število prekinitvenih dogodkov TouchProbe.
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4
4.7.2

Funkcijski blok MC_TouchProbe2_MDX

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

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

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

20028AXX

Opis

Rutina
TouchProbe

Funkcijski blok
TouchProbe.

MC_TouchProbe2_MDX

krmili

največ

dve

prekinitveni

rutini

•

Funkcijski blok kopira prekinitveni (interrupt) rutini v kodo IPOS® priključenega
pogonskega pretvornika. Pogonski pretvornik inicializira skupno tri aciklične
prenosne objekte (krmilno besedo 2, položaj TouchProbe1, položaj TouchProbe2).

•

Če je vhodni signal Enable funkcijskega bloka nastavljen na TRUE, funkcijski blok
nastavi sprejemni objekt. Ko funkcijski blok zazna dogodek TouchProbe, prebere iz
pogonskega pretvornika trenutni položaj.

1. Klic funkcijskega bloka
•
•

Funkcijski blok MC_TouchProbe2_MDX se kliče z nastavitvijo izhodnega signala
Enable na vrednost TRUE.
Pogonski pretvornik samodejno inicializira stanje IPOS® in zažene prekinitveno
rutino TouchProbe.
(Menjava boka signala in izbira TouchProbe)

2. Čakanje na dogodek TouchProbe
•

Funkcijski blok MC_TouchProbe2_MDX nastavi izhod Enabled na vrednost
TRUE.

3. Nastopil je dogodek TouchProbe.
•
•
•
•
•

Pogonski pretvornik sporoči krmilniku MOVI-PLC® pojav dogodka TouchProbe.
(CtrlWord2, TouchProbe2 -> Bit 0, TouchProbe2 -> Bit 1)
Funkcijski blok MC_TouchProbe2_MDX bere položaj TouchProbe izbranega
sistema dajalnika.
Funkcijski blok MC_TouchProbe2_MDX za eno poviša vrednost izhoda Counter.
Funkcijski blok MC_TouchProbe2_MDX nastavi izhod EdgeDetected na vrednost
TRUE.
Ponovno se zažene nadzor vhoda TouchProbe.

4. Ovrednotenje dogodka TouchProbe
•
•
•
Uporaba
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Funkcijski blok MC_TouchProbe2_MDX prenese položaje TouchProbe na
izhodih TouchProbePos_X14 do TouchProbePos_X62.
Funkcijski blok ponastavi izhod EdgeDetected na FALSE.
Funkcijski blok vključi prekinitveno rutino TouchProbe.

Funkcijski blok MC_TouchProbe2_MDX se lahko uporablja na vseh oseh motorja.
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Vhodi

Izhodi

4

Funkcijski blok MC_TouchProbe2_MDX ima na voljo naslednje vhode:
Vhod

Tip

Pomen

Enable

BOOL

Vhod se uporablja za vključitev funkcijskega bloka
MC_TouchProbe2_MDX. Funkcijski blok se izvede samo, če je vhod
Enable nastavljen na vrednost TRUE. Vrednosti drugih vhodov se
preberejo samo, če se na vhodu Enable pojavi naraščajoči bok.

TouchProbe
Source

MC_TP_
SOURCE
_MDX

Vhod določa sistem dajalnika. Ta nastavitev se izvede neodvisno od
nastavitve v konfiguraciji krmilnika.
• X15: Dajalnik motorja meri položaj.
• X14: Zunanji dajalnik meri položaj.
• SSI: Dajalnik absolutne vrednosti meri položaj (DIP11B).

Edge

MC_TP_
EDGE_MDX

Vhod določa analizo bokov vhoda TouchProbe:
• EN: oba boka
• EN_HI: naraščajoči bok
• EN_LO: padajoči bok

PresetCounter

DINT

Vhod določa začetno vrednost izhoda Counter.

Axis

AXIS_REF

Vhod določa os motorja, na kateri se izvajajo akcije funkcijskega
bloka.

Funkcijski blok MC_TouchProbe2_MDX ima na voljo naslednje izhode:
Izhod

Tip

Pomen

EdgeDetected

BOOL

Izhod prikaže, če se je prekinitveni dogodek TouchProbe izvedel.
• TRUE: Dogodek TouchProbe se je izvedel.
• FALSE: Izhod se po vsakem krmilnem ciklu samodejno nastavi na
FALSE.

Enabled

BOOL

Izhod prikazuje, če je funkcijski blok vključen.
• TRUE: Vhod Enable je nastavljen na TRUE.
• FALSE: Vhod Enable je nastavljen na FALSE.

Error

BOOL

Izhod prikazuje, če je v funkcijskem bloku prišlo do napake.
• TRUE: V funkcijskem bloku se je pojavila napaka.
• FALSE: V funkcijskem bloku se napaka ni pojavila.

ErrorID

DWORD

Izhod prikazuje kodo napake (Æ stran 68).

TouchProbePos

DINT

Izhod prikazuje položaj TouchProbe izbranega sistema dajalnika.

Counter

DINT

Izhod prikazuje število prekinitvenih dogodkov TouchProbe.
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4
4.7.3

Funkcijski blok MC_ReadActualPosition_MDX
MC_ReadActualPosition_MDX
Done : BOOL
Error : BOOL
ErrorID : DWORD
Position : DINT

Enable : BOOL
Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)
20025AXX

Opis

Funkcijski blok MC_ReadActualPosition_MDX se uporablja za branje trenutnega
položaja osi motorja, ki ga zajame sistem dajalnika. Uporabljen sistem dajalnika se
določi v konfiguraciji krmilnika pri parametrih modula pogonskega pretvornika.

Uporaba

Funkcijski blok MC_ReadActualPosition_MDX se lahko uporablja na vseh oseh motorja.
Za osi motorja brez dajalnikov se vrednost prenesenega trenutnega položaja morda ne
bo uporabila, če dajalnik motorja ni priključen na vhod X15 in ni nastavljen kot dajalnik
v konfiguraciji krmilnika X15.

Vhodi

Funkcijski blok MC_ReadActualPosition_MDX ima na voljo naslednje vhode:

Izhodi

64

Vhod

Tip

Pomen

Enable

BOOL

Vhod se uporablja za vključitev funkcijskega bloka. Opravilo
funkcijskega bloka se izvede samo, če je ta vhod nastavljen na
vrednost TRUE.

Axis

AXIS_REF

Vhod določa os motorja, na kateri se izvajajo akcije funkcijskega
bloka.

Funkcijski blok MC_ReadActualPosition_MDX ima na voljo naslednje izhode:
Izhod

Tip

Pomen

Done

BOOL

Izhod prikazuje, če se je položaj osi motorja uspešno prenesel.
• TRUE: Vrednost položaja osi motorja na izhodu Position je
veljavna.
• FALSE: Položaj osi motorja se ni prenesel.

Error

BOOL

Izhod prikazuje, če je v funkcijskem bloku prišlo do napake.
• TRUE: Med prenosom položaja osi motorja je prišlo do napake.
• FALSE: Napaka se ni pojavila.

ErrorID

DWORD

Izhod prikazuje kodo napake (Æ stran 68).

Position

DINT

Izhod vsebuje vrednost prenesenega položaja osi motorja.

Axis

AXIS_REF

Izhod prikazuje referenčno vrednost osi.
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4.7.4

4

Funkcijski blok MC_ReadAxisError_MDX
MC_ReadAxisError_MDX
Done : BOOL
Error : BOOL
ErrorID : DWORD
AxisError : BOOL

Enable : BOOL
Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

AxisErrorCode : WORD
Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)
20026AXX

Opis

Funkcijski blok MC_ReadAxisError_MDX se uporablja za branje trenutne kode napake
osi motorja iz pogonskega pretvornika v krmilnik MOVI-PLC®.

Uporaba

Funkcijski blok MC_ReadAxisError_MDX se lahko uporablja na vseh oseh motorja.

Vhodi

Funkcijski blok MC_ReadAxisError_MDX ima na voljo naslednje vhode:

Izhodi

Vhod

Tip

Pomen

Enable

BOOL

Vhod se uporablja za vključitev funkcijskega bloka. Opravilo
funkcijskega bloka se izvede samo, če je ta vhod nastavljen na
vrednost TRUE.

Axis

AXIS_REF

Vhod določa os motorja, na kateri se izvajajo akcije funkcijskega
bloka.

Funkcijski blok MC_ReadAxisError_MDX ima na voljo naslednje izhode:
Izhod

Tip

Pomen

Done

BOOL

Izhod prikazuje, če se je koda napake uspešno prenesla.
• TRUE: Vrednost kode napake na izhodu je veljavna.
• FALSE: Koda napake se ni prenesla.

Error

BOOL

Izhod prikazuje, če je v funkcijskem bloku prišlo do napake.
• TRUE: Med prenosom kode napake je prišlo do napake.
• FALSE: Napaka se ni pojavila.

ErrorID

DWORD

Izhod prikazuje kodo napake (Æ stran 68).

AxisError

BOOL

Izhod prikazuje, če je pogonski pretvornik zaznal napako.
• TRUE: Pogonski pretvornik ni zaznal napake.
• FALSE: Napaka se ni pojavila.

AxisErrorCode

WORD

Izhod vsebuje preneseno kodo napake.

Axis

AXIS_REF

Izhod prikazuje referenčno vrednost osi.
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Funkcijski blok MC_ReadStatus_MDX
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

66

Opis

Funkcijski blok MC_ReadStatus_MDX se uporablja za branje stanja PLCopen osi
motorja iz pogonskega pretvornika v krmilnik MOVI-PLC®.

Uporaba

Funkcijski blok MC_ReadStatus_MDX se lahko uporablja na vseh oseh motorja.

Vhodi

Funkcijski blok MC_ReadStatus_MDX ima na voljo naslednje vhode:
Vhod

Tip

Pomen

Enable

BOOL

Vhod se uporablja za vključitev funkcijskega bloka. Opravilo
funkcijskega bloka se izvede samo, če je ta vhod nastavljen na
vrednost TRUE.

Axis

AXIS_REF

Vhod določa os motorja, na kateri se izvajajo akcije funkcijskega
bloka.
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Funkcijski blok MC_ReadStatus_MDX ima na voljo naslednje izhode:
Izhod

Tip

Pomen

Done

BOOL

Izhod prikazuje, če se je stanje PLCopen preneslo.
• TRUE: Stanje PLCopen se je preneslo.
• FALSE: Stanje PLCopen se ni preneslo.

Error

BOOL

Izhod prikazuje, če je v funkcijskem bloku prišlo do napake.
• TRUE: Med prenosom stanja PLCopen je prišlo do napake.
• FALSE: Napaka se ni pojavila.

ErrorID

DWORD

Izhod prikazuje kodo napake (Æ stran 68).

Errorstop

BOOL

Izhod prikazuje, če je stanje PLCopen pogonskega pretvornika
nastavljeno na Errorstop.
• TRUE: Stanje PLCopen je nastavljeno na Errorstop.
• FALSE: Stanje PLCopen ni nastavljeno na Errorstop.

Stopping

BOOL

Izhod prikazuje, če je stanje PLCopen pogonskega pretvornika
nastavljeno na Stopping.
• TRUE: Stanje PLCopen je nastavljeno na Stopping.
• FALSE: Stanje PLCopen ni nastavljeno na Stopping.

StandStill

BOOL

Izhod prikazuje, če je stanje PLCopen pogonskega pretvornika
nastavljeno na StandStill.
• TRUE: Stanje PLCopen je nastavljeno na StandStill.
• FALSE: Stanje PLCopen ni nastavljeno na StandStill.

Discrete Motion

BOOL

Izhod prikazuje, če je stanje PLCopen pogonskega pretvornika
nastavljeno na DiscreteMotion.
• TRUE: Stanje PLCopen je nastavljeno na DiscreteMotion.
• FALSE: Stanje PLCopen ni nastavljeno na DiscreteMotion.

Continuous
Motion

BOOL

Izhod prikazuje, če je stanje PLCopen pogonskega pretvornika
nastavljeno na ContinuousMotion.
• TRUE: Stanje PLCopen je nastavljeno na ContinuousMotion.
• FALSE: Stanje PLCopen ni nastavljeno na ContinuousMotion.

Synchronized
Motion

BOOL

Izhod prikazuje, če je stanje PLCopen pogonskega pretvornika
nastavljeno na SynchronizedMotion.
• TRUE: Stanje PLCopen je nastavljeno na SynchronizedMotion.
• FALSE: Stanje PLCopen ni nastavljeno na SynchronizedMotion.

Homing

BOOL

Izhod prikazuje, če je stanje PLCopen pogonskega pretvornika
nastavljeno na Homing.
• TRUE: Stanje PLCopen je nastavljeno na Homing.
• FALSE: Stanje PLCopen ni nastavljeno na Homing.

Interpolation

BOOL

Izhod prikazuje, če je stanje PLCopen pogonskega pretvornika
nastavljeno na Interpolation.
• TRUE: Stanje PLCopen je nastavljeno na Interpolation.
• FALSE: Stanje PLCopen ni nastavljeno na Interpolation.

Axis

AXIS_REF

Izhod prikazuje referenčno vrednost osi.
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Identifikator napake
Naslednja razpredelnica prikazuje kode napak, oznake napak in opis napak, ki se lahko
pojavijo na izhodu ErrorID funkcijskega bloka.

Koda
napake

Oznaka napake

Opis napake

Splošne IEC kode napak
FA0001h

E_IEC_GENERAL_MAX_NUMBER_OF_AXIS

Preseženo je največje število osi

FA0002h

E_IEC_GENERAL_INTERNAL_ERROR

Napaka pri inicializaciji vmesnika MOVI-PLC®

FA0003h

E_IEC_GENERAL_COM_NOT_READY

Vmesnik COM ni pripravljen

FA0004h

E_IEC_GENERAL_INVALID_COM_NODE

Vmesnik COM ni veljaven

FA0005h

E_IEC_GENERAL_INVALID_COM_ADR

Naslov COM ni veljaven

FA0006h

E_IEC_GENERAL_INVALID_TECHNOLOGIE_OPTION

Za izvedbo zahtevane funkcije je potreben pogonski
pretvornik MOVIDRIVE® v tehnološki izvedbi.

FA0070h

E_IEC_PARAMETER_VALUE_OUT_OF_RANGE

Vrednost za dostop do parametra je izven dovoljenega
območja vrednosti.

FA0071h

E_IEC_PARAMETER_INVALID_SELECTION

Neveljavna izbira vhoda na funkcijskem bloku

FA0072h

E_IEC_PARAMETER_INVALID_SERVICE

Neveljavna storitev

Kode napak MPLCMotion_MDX
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FB0030h

E_MDX_CONNECTAXIS_NO_INVERTER_CONNECTED

Na vodilu CAN ni zaznan noben pogonski pretvornik
MOVIDRIVE® MDX. Preverite povezavo CAN!

FB0031h

E_MDX_CONNECTAXIS_CAN_ID_ERROR

Potreben identifikator CAN je zaseden

FB0032h

E_MDX_CONNECTAXIS_CYCLIC_COMMUNICATION

Ciklična komunikacija med krmilnikom MOVI-PLC® in
pogonskim pretvornikom MOVIDRIVE® je prekinjena.

FB0033h

E_MDX_CONNECTAXIS_IPOS_DOWNLOAD_ERROR

Napaka med prenosom IPOS®

FB0034h

E_MDX_CONNECTAXIS_WRONG_DEVICE_CONNECTED

Priključena je nepravilna enota. Preverite konfiguracijo
krmilnika!

FB0035h

E_MDX_CONNECTAXIS_SIMULATION_NOT_AVAILABLE

Funkcija se ne more izvesti v simulacijskem načinu.

FB0060h

E_MDX_POWER_INVERTER_NOT_READY

Pogonski pretvornik MOVIDRIVE® MDX je v stanju "24 V
delovanje" oz. "Varnostna zaustavitev". Vključitev ni
možna!

FB0061h

E_MDX_POWER_INVERTER_FAULT_STATE

Na pogonskem pretvorniku MOVIDRIVE® MDX je prišlo
do napake. Vključitev ni možna!

FB0070h

E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_DATA_PROFIL

Funkcijski blok Motion se iz trenutnega stanja PLCopen
ne more izvajati.

FB0071h

E_MDX_MOTIONBLOCK_LOG_ADR_NOT_INITIALIZED

Funkcijski blok Motion je bil klican, preden je
MC_ConnectAxis_MDX generiral logični naslov
(AXIS_REF).

FB0072h

E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_LOG_ADR

Funkcijski blok Motion je bil klican z neveljavnim logičnim
naslovom (AXIS_REF).

FB0073h

E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_STATE

Funkcijski blok Motion se iz trenutnega stanja PLCopen
ne more izvajati.

FB0074h

E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_OPERATING_MODE

Funkcijski blok Motion se v nastavljenem načinu
delovanja pretvornika MOVIDRIVE® MDX ne more
izvajati.

FB0075h

E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_INVERTER_STATUS

Funkcijski blok Motion se v trenutnem stanju pretvornika
MOVIDRIVE® MDX ne more izvajati.

FB0076h

E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_VELOCITY

Določeno število vrtljajev je izven dovoljenega območja
vrednosti.

FB0090h

E_MDX_PARAMCHANNEL_SEND_BUFFER_OVERFLOW

Pomnilnik za kanal parametrov je poln.

FB0091h

E_MDX_PARAMCHANNEL_WRITEPARAMETER_BUSY

Poskus dostopa do parametrov, ko je kanal parametrov še
zaseden

FB0092h

E_MDX_PARAMCHANNEL_READPARAMETER_BUSY

Poskus dostopa do parametrov, ko je kanal parametrov še
zaseden
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Opis napake

Kode napak MPLCUtilities
FC0001h

E_WAGO_TIME_OUT_SBUS_INIT

Notranja prekinitev med inicializacijo SBUS

FC0002h

E_WAGO_TIME_OUT_WAGO_INIT

Prekinitev med inicializacijo modula WAGO

FC0003h

E_WAGO_NO_CONNECTION_DURING_INIT_SEQ

Prekinitev povezave z modulom WAGO med inicializacijo

FC0004h

E_WAGO_WATCH_DOG_ERROR

Napaka Watchdog. Prekinjena komunikacija z modulom
WAGO.

Kode napak MPLCSystem (izvleček)
CC0070h

E_NO_MATCH_FOR_PARAMSET

V konfiguraciji krmilnika ni vnosa za os.

F2000Ah

E_MVLINK_CAN

Napaka MOVILINK®.
Možen vzrok: Vrednost je izven dovoljenega območja
vrednosti.

F20002h

E_MVLINK_RS485

Napaka MOVILINK®.
Možen vzrok: Vrednost je izven dovoljenega območja
vrednosti.
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Primeri programov
Poglavje opisuje programiranje različnih pogonskih opravil na konkretnih primerih
z uporabo funkcijskih blokov, ki so opisani v tem priročniku.
V poglavju je poleg tega predstavljeno tudi osnovno delovanje s konfiguracijo krmilnika,
upravljanje knjižnic ter urejevalnik [FUP Editor] v programskem okolju MOVITOOLS®
MotionStudio.
Podrobne informacije so na voljo v omrežni pomoči za program MOVITOOLS®
MotionStudio.

5.1

Potrebni pogoji
Za možnost preverjanja pripravljenih programov z osjo motorja morajo biti izpolnjeni
naslednji pogoji:
•

Krmilnik MOVI-PLC® in pogonski pretvornik MOVIDRIVE® MDX60B/61B s priključenim
motorjem1) priključite v skladu z navodili v ustreznih priročnikih.

•

Sistemsko vodilo med priključkom CAN 1 krmilnika MOVI-PLC® in priključkom CAN 1
pogonskega pretvornika MOVIDRIVE® MDX60B/61B je pravilno priključeno v skladu
z navodili v ustreznih priročnikih2).

•

Osebni računalnik za inženiring je pravilno priključen na krmilnik MOVI-PLC®
v skladu z navodili v ustreznih priročnikih. Vmesnik osebnega računalnika za
inženiring je pravilno konfiguriran.

•

Za zagon pogonskega pretvornika MOVIDRIVE® MDX60/B61B s krmiljenjem
s krmilnikom MOVI-PLC® uporabite čarovnik za zagon (Æ poglavje 3.3, stran 10).

1) Za pozicioniranje je potreben motor z dajalnikom.
2) Ko krmilnik MOVI-PLC® komunicira s pogonskim pretvornikom prek priključka na zadnji steni,
sistemskega vodila ni potrebno priključiti prek priključka CAN 1.
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5.2

Pozicioniranje osi motorja

Opis opravila

Če se na digitalnem vhodu priključenega pogonskega pretvornika MOVIDRIVE®
MDX60B/61B pojavi naraščajoči bok napetosti 24 V DC, se priključena os motorja zavrti
deset vrtljajev v desno stran in se pozicionira.
Upravljanje pogona se v celoti izvaja prek digitalnih vhodov. Krmilnik MOVI-PLC®
ovrednoti vhode pogonskega pretvornika in krmili pozicioniranje osi motorja.

Delna opravila

Primer programa je razdeljen v naslednja delna opravila:
1. Priprava novega projekta
2. Nastavitev konfiguracije krmilnika
3. Vključitev potrebnih knjižnic
4. Programiranje komunikacije z osjo motorja
5. Programiranje vklopov in izklopov pogonskega pretvornika
6. Programiranje postopkov pozicioniranja osi motorja
7. Prenos projekta v krmilnik MOVI-PLC®
8. Preverjanje programa
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Korak 1

Priprava novega projekta
1. Vklopite osebni računalnik za inženiring in krmilnik MOVI-PLC®.1)
2. Zaženite urejevalnik PLC Editor v programu MOVITOOLS® MotionStudio v skladu
z navodili v poglavju "Zagon programa MOVITOOLS® MotionStudio" v priročniku
krmilnika MOVI-PLC®.
3. Pripravite nov projekt – izberite [File] / [New].
4. V oknu [Target Settings] izberite konfiguracijo vašega krmilnika MOVI-PLC® – v tem
primeru programa [MOVIPLC basic DHP11B] – in kliknite polje [OK].

20030AXX

5. V tem primeru ne spreminjajte imena funkcijskega bloka "PLC_PRG" v izbirnem
polju [Name of the new POU:]. Krmilnik MOVI-PLC® po zagonu programa (korak 8
tega primera) samodejno izvede funkcijski blok "PLC_PRG".
6. V polju [Type of POU] izberite [Program].
7. V polju [Language of the POU] izberite možnost [FBD] in vnos potrdite s klikom na
polje [OK].
8. Projekt shranite s klikom na [File] / [Save] in vpišite želeno ime projekta. Projekt
redno shranjujte po izvedenih spremembah oz. po zaključku izdelave projekta.

1) Napajanje krmilnika MOVI-PLC® mora biti izvedeno ustrezno za uporabljeno izvedbo; oz. pogonski
pretvornik, na katerega je priključen krmilnik MOVI-PLC®, mora biti vključen.
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Korak 2

Nastavitev konfiguracije krmilnika
Nastavite ustrezno konfiguracijo krmilnika za možnost uporabe vmesnikov krmilnika
MOVI-PLC® za priključitev zunanjih enot in vzpostavitev komunikacije z drugimi
enotami, npr. pretvorniki, I/O moduli ali glavno krmilno enoto.

20031AXX

1. Izberite polje [Resources] na spodnjem delu zaslona [1].
2. Vključite možnost [PLC Configuration]" z dvojnim klikom nanjo [2].
3. V meniju [Extras] nastavite [Standard configuration] in vprašanje, ali želite izbrisati
trenutno konfiguracijo in jo zamenjati s standardno konfiguracijo, potrdite z [Yes] [3].
4. S klikom na simbol [+] pred vnosnima poljema [MOVI-PLC basic DHP11B] in
[Communication] [4] odprite konfiguracijsko strukturo.
5. Vmesnik CAN 1 krmilnika MOVI-PLC® vključite s klikom desne miškine tipke na polje
[Can 1 disabled] in v priročnem meniju izberite [Replace element]) / [Can 1 enabled]
[5].
6. Pogonski pretvornik MOVIDRIVE® MDX60B/61B konfigurirajte na vmesnik CAN 1
s klikom desne miškine tipke na polje [Can 1 enabled] ter v priročnem meniju izberite
[Append Subelement] in [MOVIDRIVE MDX B].
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7. Označite element [MOVIDRIVE MDX B] ter ob zagonu pogonskega pretvornika
v okno [Module parameters] vnesite naslov SBus [1].
8. V krmilnem programu lahko vhode in izhode uporabite z neposrednim vnosom
naslova z uporabo sintakse "%I" / "%Q".
Preprostejša pa je uporaba simboličnih identifikatorjev: Kliknite na simbol [+] pred
poljema [MOVIDRIVE MDX B] in [Inputs]. Kliknite na ustrezno polje [AT]
v konfiguracijski strukturi in vnesite ustrezna imena. Simbolični identifikator za
digitalne vhode pogonskega pretvornika je za naš primer [DI_MDX1] oz. simbolična
identifikatorja za posamezne vhode/izhode sta [Power_MDX1] in [Move_MDX1] [2].
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Vključitev knjižnic
Za možnost uporabe funkcijskih blokov knjižnice MPLCMotion_MDX.lib dodajte
knjižnico [MPLCMotion_MDX.lib] obstoječim knjižnicam na spodaj opisan način.

20033AXX

1. Z dvojnim klikom na vnos vključite [Library Manager] [1].
2. Z desno miškino tipko kliknite v polje knjižnice in izberite [Additional Library] [2].
3. Izberite knjižnico [MPLCMotion_MDX.lib] in kliknite polje [Open].
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Programiranje komunikacije z osjo motorja
Za vzpostavitev in izvajanje komunikacije med krmilnikom MOVI-PLC® in pogonskim
pretvornikom vstavite instanco funkcijskega bloka MC_ConnectAxis_MDX po spodnjem
opisu.

20034AXX

1. Izberite okno [POUs] na spodnjem delu zaslona [1].
2. Z dvojnim klikom odprite urejevalnik bloka [PLC_PRG(PRG)] [2].
3. Nov funkcijski blok vstavite tako, da najprej kliknete na polje poleg vprašajev [???] in
nato pritisnite tipko [
] [3].

20036AXX

4. Označite besedilo "AND" in funkcijski blok, ki ste ga dodali.
5. Pritisnite tipko <F2>. Program odpre pogovorno okno [Help Manager].
6. Na levi strani pogovornega okna izberite [Standard Function Blocks] [1].
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7. V imeniku [MDX_Main] knjižnice [MPLCMotion_MDX] na desni strani pogovornega okna izberite funkcijski blok [MC_ConnectAxis_MDX (FB)]. Kliknite na tipko
[OK] [2].

20037AXX

8. Kliknite na vstavljen funkcijski blok MC_ConnectAxis_MDX in za tem na vprašaje
"???" nad funkcijskim blokom [1].
9. Vnesite ime instance (npr. "ConnectAxis_1") funkcijskega bloka [2] in pritisnite tipko
<ENTER>. Pogovorno okno [Declare Variable], ki se odpre, potrdite s tipko [OK].
10.S klikom na vprašaje "???" na levi strani vhoda vnesite na vhode funkcijskega bloka
naslednje vrednosti in za tem pritisnite tipko <ENTER>:
Enable

TRUE

Node

SBUS_NODE_1

SBUS_Address

Naslov SBUS 1, nastavljen med zagonom pogonskega pretvornika
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Programiranje vklopov in izklopov pogonskega pretvornika
Vnesite funkcijski blok, ki se uporablja za vklop/izklop pogonskega pretvornika
MOVIDRIVE® MDX60B/61B. Vklop je možen samo, če se je funkcijski blok
MC_ConnectAxis_MDX že uspešno izvedel za to os. Pogonski pretvornik se lahko
vklopi samo, če je na digitalnem vhodu DI01 pogonskega pretvornika prisotna napetost
24 V DC. Ustrezni signali so med sabo povezani z blokom "AND".

20038AXX

1. Kliknite na vrstico izhoda Done funkcijskega bloka MC_ConnectAxis_MDX.
2. S klikom na tipko <

> vstavite nov funkcijski blok "AND".

3. Na drugi vhod novega funkcijskega bloka "AND" dodajte vrednost, ki je bila prebrana
na digitalnem vhodu DI01 pogonskega pretvornika. V ta namen vnesite simbolično
ime, ki je bilo izbrano v konfiguraciji krmilnika (v našem primeru "MDX1_DI.1" oz.
direktno "Power_MDX1").
4. S klikom na desno stran funkcijskega bloka "AND" in pritiskom tipke [
] vstavite
funkcijski blok MC_Power_MDX. Funkcijski blok "AND", ki ste ga pravkar vstavili,
pretvorite v funkcijski blok MC_Power_MDX po postopku, ki je opisan v koraku 4.
Vstavite ime funkcijskega bloka, npr. ime instance "Power_1".
5. Na vhodu PowerOffMode vnesite konstanto "CTRL_INHIBIT".
6. Na vhodu Axis vnesite referenco osi "ConnectAxis_1.Axis", ki jo prikaže instanca
bloka ConnectAxis_1. Kliknite na polje "???" pred vhodom Axis in vnesite
"ConnectAxis_1.". V pogovornem oknu, ki se po vnosu samodejno odpre, izberite
vnos [Axis]. Vnos potrdite s tipko <ENTER>.
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Programiranje postopkov pozicioniranja osi motorja
Vstavite funkcijski blok MC_MoveRelative_MDX, ki krmili relativno pozicioniranje osi
motorja. V tem primeru se os motorja pri vsakem naraščajočem boku napetosti 24 V DC
na digitalnem vhodu DI02 pogonskega pretvornika zavrti deset vrtljajev (=10 x 4096
inkrementov dajalnika) v smeri urinega kazalca. Med konstantnim pomikom naj se os
motorja vrti s hitrostjo 1000 1/min.

20039AXX

1. Z desno miškino tipko kliknite na prosto področje omrežja [0001] ter v priročnem
meniju, ki se odpre, izberite [Network (after)].
2. Po postopku, ki je opisan v koraku 4, vstavite v novo omrežje [0002] funkcijski blok
MC_MoveRelative_MDX in mu dodelite ime instance (npr. "MoveRelative_1").
Funkcijski blok MC_MoveRelative_MDX je vključen v imenik [MDX_SingleAxis]
v knjižnici [MPLCMotion_MDX] pod vnosom [Standard Function Blocks].
3. Vhodom funkcijskega bloka dodelite naslednje vrednosti:
Distance

40960

Velocity

1000

Acceleration

500

Deceleration

500

Axis

ConnectAxis_1.Axis

4. Ukaz za pomik je možno izvesti samo v primeru, če se je funkcijski blok
MC_Power_MDX predhodno uspešno izvedel. Zato vhodu Execute funkcijskega
bloka MC_MoveRelative_MDX dodelite rezultat operacije "AND" med izhodom
Status funkcijskega bloka MC_Power_MDX in digitalnim vhodom, ki je predviden za
zagon premikanja.
Kliknite na vrstico pred vhodom Execute. S klikom na tipko [
] vstavite nov
funkcijski blok "AND". Določite vhode funkcijskega bloka "AND" (glejte zgornjo sliko).
5. Za prevod projekta izberite [Project] / [Rebuild all]. Če v programu ni napak, se v
sporočilnem oknu izpiše "0 Error(s), 0 Warnings(s)".
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Korak 7

Prenos projekta v krmilnik MOVI-PLC®
Izberite menijsko točko [Online] / [Communication Parameters].
V pogovornem oknu, ki se odpre, nastavite komunikacijske parametre v skladu
z uporabljenim komunikacijskim kanalom. Ta korak izvedite samo enkrat.
Nazadnje izberite menijsko točko [Online] / [Login].
V pogovornem oknu, ki se odpre, izberite [Yes] za potrditev vprašanja, ali želite naložiti
program.

Korak 8

Preverjanje programa
V zadnjem koraku izvedite program z ustrezno vključitvijo uporabljenih digitalnih
vhodov.
Opozorilo:
Os motorja se – v odvisnosti od razporeditve priključkov, stanja pogonskega pretvornika
in krmilnega programa – lahko začne premikati takoj po vklopu krmilnika MOVI-PLC®.
Za preprečitev nevarnosti poškodb ohranite dovolj veliko razdaljo od vseh premičnih
delov!
Pogonski pretvornik MOVIDRIVE® MDX60B/61B vklopite, če ga niste vklopili že v 1. koraku
ob vklopu krmilnika MOVI-PLC®.
Zaženite krmilnik MOVI-PLC® – kliknite na menijsko točko [Online] / [Run].
Vklopite pogonski pretvornik: na vhoda DI00 "/ Zapora krmilnika" in DI01 (vhod Enable
funkcijskega bloka MC_Power_MDX) zaporedno priključite napetost 24 V DC.
Zaženite pozicioniranje osi motorja: na vhod DI02 pogonskega pretvornika priključite
napetost 24 V DC.
Programiranje je pravilno, če se os motorja z vsakim naraščajočim bokom napetosti
24 V DC na vhodu DI02 zavrti za deset vrtljajev v pozitivni smeri.
Podrobnosti o delovanju krmilnika MOVI-PLC® in priključenega pogonskega pretvornika
MOVIDRIVE® v predstavljenem primeru so opisane v poglavju "Zapisovanje sledi".
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Pri naraščajočem boku signala Move_MDX1 na vhodu Execute funkcijskega bloka
MC_MoveRelative_MDX se os motorja začne premikati proti ciljnemu položaju [1].
Izhod Active prikazuje potek, če je nastavljen na TRUE.
Po uspešno izvedenem pozicioniranju nastavi funkcijski blok izhod Active ponovno na
vrednost FALSE ter izhod Done na TRUE [2]. V tem primeru je izhod Done nastavljen
na TRUE samo med krmilnim ciklom, vhodni signal Execute pa je že pred zaključkom
pozicioniranja ponastavljen na FALSE.
Ko se na vhodu Execute pojavi naraščajoči bok, os motorja ponovno zažene postopek
pozicioniranja [3].
Naslednji naraščajoči bok pride na vhod Execute pred zaključkom pozicioniranja.
Naslednji postopek pozicioniranja, ki se začne od trenutnega položaja osi motorja do
zadnjega naraščajočega boka na vhodu Execute, se začne brez prekinitve [4]. Na ta
način se os motorja ne zaustavi, temveč direktno začne naslednji postopek premikanja.
Po izvedenem pozicioniranju ponastavi funkcijski blok izhod Active na vrednost FALSE.
V tem primeru ostane izhod Done tudi po izvedenem pozicioniranju nastavljen na
TRUE, ker vhodni signal Execute še ni ponastavljen na FALSE [5].
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5.3

Krmiljenje števila vrtljajev osi motorja z dajalnikom

Opis opravila

Ko se na digitalnem vhodu krmiljenega pogonskega pretvornika MOVIDRIVE®
MDX60B/61B pojavi naraščajoči bok napetosti 24 V DC, se priključena os motorja
premika s krmiljenim številom vrtljajev. S pomočjo dodatnega digitalnega vhoda lahko
os motorja preklaplja med dvema vrednostma. Za zagon postopka zaviranja s pomočjo
funkcijskega bloka MC_Stop_MDX oz. MC_AxisStop_MDX se uporabljata dva vhoda.
Upravljanje pogona se v celoti izvaja prek digitalnih vhodov. Krmilnik MOVI-PLC®
ovrednoti vhode pogonskega pretvornika in krmili število vrtljajev osi motorja.

Programiranje

Nespremenjeni koraki
Korake 1, 3-5 in 7 programirajte enako kot v predhodno opisanem primeru
"Pozicioniranje osi motorja".

Korak 2

Priprava konfiguracije krmilnika

20088AXX

V konfiguraciji krmilnika določite poleg identifikatorjev [Power_MDX1] in [Move_MDX1]
tudi identifikatorje:
•

[RapidSpeed_MDX1]

•

[AxisStop_MDX1]

•

[Stop_MDX1]

za digitalne vhode pogonskega pretvornika MOVIDRIVE® MDX60B/61B, kot je
prikazano na sliki [1].
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Korak 6

Programiranje funkcije krmiljenja števila vrtljajev

20089AXX

1. Program, ki je prikazan na sliki, izdelajte v skladu s postopki, ki so opisani za prejšnji
primer programa.
2. Za programiranje dodeljevanja vrednosti spremenljivke Speed v spremenljivko
Speed_old vstavite omrežje [0004] in za tem kliknite polje poleg vprašajev "???" in
nazadnje pritisnite tipko [
] [1].
Vprašaje "???" zamenjajte z imeni spremenljivk.
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Korak 8

Preverjanje programa
Program izvedite z ustrezno vključitvijo uporabljenih digitalnih vhodov.
Opozorilo:
Os motorja se – v odvisnosti od razporeditve priključkov, stanja pogonskega pretvornika
in krmilnega programa – lahko začne premikati takoj po vklopu krmilnika MOVI-PLC®.
Za preprečitev nevarnosti poškodb ohranite dovolj veliko razdaljo od vseh premičnih
delov!
Pogonski pretvornik MOVIDRIVE® MDX60B/61B vklopite, če ga niste vklopili že v 1. koraku
ob vklopu krmilnika MOVI-PLC®.
Zaženite krmilnik MOVI-PLC® – kliknite na menijsko točko [Online] / [Run].
Vklopite pogonski pretvornik: na vhoda DI00 "/ Zapora krmilnika" in DI01 (vhod Enable
funkcijskega bloka MC_Power_MDX) zaporedno priključite napetost 24 V DC.
Zaženite funkcijo krmiljenje števila vrtljajev osi motorja: na vhod DI02 pogonskega
pretvornika priključite napetost 24 V DC.
Programiranje je pravilno, če:
•

se os motorja začne obračati z naraščajočim bokom napetosti 24 V DC na vhodu
DI02;

•

se število vrtljajev osi motorja preklaplja med 500 1/min in 1000 1/min, ko se napetost
na vhodu DI03 preklaplja med 0 V in 24 V DC;

•

se premikanje osi motorja zavira z napetostjo 24 V DC na vhodu DI04 ali DI05.

Podrobnosti o delovanju krmilnika MOVI-PLC® in priključenega pogonskega pretvornika
MOVIDRIVE® v predstavljenem primeru so opisane v poglavju "Zapisovanje sledi".
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Ko se na vhodu Execute pojavi naraščajoči bok, funkcijski blok MC_MoveVelocity_MDX
zažene krmiljenje števila vrtljajev osi motorja [1]. Funkcijski blok nastavi izhod Active na
vrednost TRUE, dokler ni doseženo nastavljeno število vrtljajev. Ko je doseženo
nastavljeno število vrtljajev, se izhod Active ponastavi na FALSE, izhod InVelocity
(ni prikazan v časovnem diagramu) pa je nastavljen na TRUE.
Zaradi naraščajočega boka na vhodu Execute funkcijskega bloka MC_AxisStop_MDX
izvaja os motorja postopek zaviranja s pojemkom, ki je določen na vhodu Deceleration
funkcijskega bloka MC_MoveVelocity_MDX [2]. Funkcijski blok MC_MoveVelocity_
MDX prikazuje prekinitev funkcije krmiljenja števila vrtljajev z nastavitvijo Command
Aborted na TRUE.
Ko je vhod Execute funkcijskega bloka MC_AxisStop_MDX še vedno nastavljen na
TRUE, pride na funkcijski blok MC_MoveVelocity_MDX naslednji naraščajoči bok.
Čeprav se je postopek zaviranja že zaključil, se os motorja ne premika. Za začetek
ponovnega premikanja mora biti najprej izključeno stanje "Stopping" s ponastavitvijo
vhoda Execute funkcijskega bloka MC_AxisStop_MDX na FALSE. Takoj, ko je pogoj
izpolnjen, se os motorja začne ponovno premikati s funkcijo krmiljenja števila vrtljajev,
ko se na vhodu Execute funkcijskega bloka MC_MoveVelocity_MDX pojavi naraščajoči
bok [4].
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Postopek zaviranja se ponovno zažene ob pojavu naraščajočega boka na vhodu
Execute funkcijskega bloka MC_AxisStop_MDX [5]. Funkcijski blok MC_MoveVelocity_
MDX v tem primeru ne nastavi izhoda CommandAborted na TRUE, ker je bil vhod
Execute že ponastavljen na FALSE.
Ko se signal RapidSpeed_MDX1 spremeni iz TRUE na FALSE, se vhod Execute
funkcijskega bloka MC_MoveVelocity_MDX ponastavi na FALSE [6]. Ponastavitev se
izvede s primerjalnim blokom [EQ] v krmilnem programu med izvajanjem krmilnega
cikla. Naraščajoči bok naslednjega krmilnega cikla vključi funkcijo krmiljenja števila
vrtljajev z novo, nižjo nastavljeno vrednostjo števila vrtljajev. Ustrezno se os motorja
ponovno vrti z višjim številom vrtljajev po preklopu signala RapidSpeed_MDX1 na
TRUE [7].
Postopek zaviranja, ki ga vklopi naraščajoči bok na vhodu Execute funkcijskega bloka
MC_AxisStop_MDX, se lahko prekine z naraščajočim bokom na vhodu Execute
funkcijskega bloka MC_Stop_MDX. Postopek zaviranja se izvaja z zaustavitveno
rampo, ki je nastavljena v parametrih pogonskega pretvornika [8].
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5.4

Impulzni način delovanja osi motorja brez dajalnika

Opis opravila

V tem primeru programiranja se impulzni način izvaja z dvema hitrostma osi motorja.
Za digitalna vhoda krmiljenega pogonskega pretvornika MOVIDRIVE® MDX60B/61B se
uporabljata dva vhoda za signala Jog plus oz. Jog minus. Os motorja se vrti
v impulznem načinu, če je na enem od obeh digitalnih vhodov prisotna napetost 24 V
DC. V nasprotnem primeru se pogon zavira. S pomočjo dodatnega digitalnega vhoda
lahko os motorja preklaplja med dvema vrednostma.
Upravljanje pogona se v celoti izvaja prek digitalnih vhodov. Krmilnik MOVI-PLC®
ovrednoti vhode pogonskega pretvornika in krmili število vrtljajev osi motorja.

Programiranje

Nespremenjeni koraki
Korake 1, 3, 4 in 7 programirajte enako kot v predhodno opisanih primerih programov
za "Pozicioniranje osi motorja" in "Krmiljenje števila vrtljajev osi motorja z dajalnikom".
Opozorilo:
Programskega koraka 5 ni potrebno programirati, ker se funkcijski blok MC_Power_
MDX ne uporablja za osi motorjev brez dajalnikov.

Korak 2

Priprava konfiguracije krmilnika

20091AXX

V konfiguraciji krmilnika določite identifikatorje
•

[JogPlus_MDX1]

•

[JogMinus_MDX1]

•

[RapidSpeed_MDX1]

za digitalne vhode pogonskega pretvornika MOVIDRIVE® MDX60B/61B, kot je
prikazano na sliki [1].
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Korak 6

Programiranje impulznega načina delovanja

20092AXX

Program, ki je prikazan na sliki, izdelajte v skladu s postopki, ki so opisani v prejšnjih
primerih programov.
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Korak 8

Preverjanje programa
Program izvedite z ustrezno vključitvijo uporabljenih digitalnih vhodov.
Opozorilo:
Os motorja se – v odvisnosti od razporeditve priključkov, stanja pogonskega pretvornika
in krmilnega programa – lahko začne premikati takoj po vklopu krmilnika MOVI-PLC®.
Za preprečitev nevarnosti poškodb ohranite dovolj veliko razdaljo od vseh premičnih
delov!
Pogonski pretvornik MOVIDRIVE® MDX60B/61B vklopite, če ga niste vklopili že v 1. koraku
ob vklopu krmilnika MOVI-PLC®.
Zaženite krmilnik MOVI-PLC® – kliknite na menijsko točko [Online] / [Run].
S priključitvijo napetosti 24 V DC na vhod DI00 "/Zapora krmilnika" izključite zaporo
krmilnika.
Zaženite impulzen način delovanja osi motorja: na vhoda DI01 ali DI02 pogonskega
pretvornika priključite napetost 24 V DC.
Programiranje je pravilno, če:
•

se os motorja vrti v pozitivni smeri (v smeri urinega kazalca) oz. negativni smeri
(v nasprotni smeri urinega kazalca), ko na vhod DI01 oz. DI02 priključite napetost
24 V DC;

•

se absolutna vrednost števila vrtljajev motorja preklaplja med 500 1/min in 1000
1/min, ko se napetost na vhodu DI03 preklaplja med 0 V in 24 V DC;

•

se premikanje osi motorja zavira z napetostjo 24 V DC na obeh vhodih DI01 in DI02
oz. z odstranitvijo napetosti z obeh vhodov.

Podrobnosti o delovanju krmilnika MOVI-PLC® in priključenega pogonskega pretvornika
MOVIDRIVE® v predstavljenem primeru so opisane v poglavju "Zapisovanje sledi".
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Pri naraščajočem boku signala JogPlus_MDX1 začne os motorja izvajati funkcijo
krmiljenja števila vrtljajev s hitrostjo, ki je določena s signalom RapidSpeed_MDX1 [1].
Ko signal RapidSpeed_MDX1 preklopi iz FALSE na TRUE, se hitrost osi motorja poviša
na večjo izmed obeh podanih vrednosti [3].
Če se oba signala JogPlus_MDX1 in JogMinus_MDX1 hkrati nastavita na TRUE,
povzroči operacija XOR v povezavi z negacijo v krmilnem programu naraščajoči bok na
vhodu Execute funkcijskega bloka MC_StopSensorless_MDX. Zažene se postopek
zaviranja [5].
Postopek zaviranja, ki se za osi brez dajalnikov sproži z naraščajočim bokom na vhodu
Execute funkcijskega bloka MC_StopSensorless_MDX, se lahko prekine. Prekinitev se
izvede, ko se pri premikanju s krmiljenim številom vrtljajev sproži zahteva
z naraščajočim bokom na vhodu Execute funkcijskega bloka MC_MoveVelocity
Sensorless_MDX [6]. V tem primeru se potreben naraščajoči bok generira z operacijo
XOR v omrežju [0005], ko se signal JogPlus_MDX1 preklopi iz TRUE na FALSE.

90

Priročnik – Knjižnica MPLCMotion_MDX

Primeri programov
Impulzni način delovanja osi motorja brez dajalnika

I

5

0
Pri ponovnem preklopu signala RapidSpeed_MDX1 iz TRUE na FALSE se os motorja
zavira z nižjo izmed obeh hitrosti [8].
Ponastavitev obeh signalov JogPlus_MDX1 in JogMinus_MDX1 na FALSE zažene
postopek zaviranja na podoben način kot predhodno opisana istočasna nastavitev obeh
signalov na TRUE [10].
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SEW-EURODRIVE – Driving the world

Motorna gonila \ industrijska gonila \ pogonska elektronika \ avtomatizacija pogonov \ storitve

Kako človek spreminja svet

Z ljudmi, ki
hitreje in napredno
razmišljajo ter
skupaj z vami
ustvarjajo prihodnost.

S storitvijo, ki
je na dosegu
roke po vsem svetu.

S pogonskimi in
krmilnimi enotami,
ki samodejno povečajo
vašo storilnost.

Z obširnimi
viri znanja na
najpomembnejših
področjih
današnjega časa.

S kakovostjo,
katere visoki
standardi olajšajo
vsakodnevno delo.

SEW-EURODRIVE
Driving the world

Z globalno prisotnostjo
za hitre in prepričljive
rešitve.
Po vsem svetu.

Z inovativnimi idejami,
ki prinašajo rešitve
tudi za bodočnost.

S prisotnostjo na
svetovnem spletu, ki
24 ur na dan omogoča
dostop do informacij
in posodobitev
programske opreme.
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