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4 MOVIDRIVE®, Udvidet buspositionering

1 Vigtige bemærkninger

Dokumentation • De bedes læse denne manual omhyggeligt igennem, inden De installerer og idrift-
sætter MOVIDRIVE®-feltomformere med dette applikationsmodul.

• Denne manual forudsætter, at der foreligger og De har kendskab til MOVIDRIVE®-
dokumentation, specielt til systemmanualen for MOVIDRIVE®.

• Krydshenvisninger er i denne manual mærket med "→". F.eks. betyder (→ Kap. X.X),
at der i kapitel X.X i denne manual findes yderligere informationer.

• Det er en forudsætning for fejlfri drift og opfyldelse af eventuelle garantikrav, at
dokumentationen følges nøje.

Sikkerheds- og
advarsels-
symboler

Vær specielt opmærksom på de her viste sikkerheds- og advarselssymboler!

• Denne manual erstatter ikke den udførlige drifts- og installationsvejledning!

• MOVIDRIVE® må kun installeres og idriftsættes af autoriserede el-installatører,
idet gældende nationale bestemmelser vedr. forebyggelse af arbejdsulykker
samt anvisningerne i drifts- og installationsvejledningen for MOVIDRIVE® skal
overholdes!

Elektrisk risiko.
Mulige følger: Død eller meget alvorlige personskader.

Alvorlig risiko.
Mulige følger: Død eller meget alvorlige personskader.

Farlig situation.
Mulige følger: Lette eller ubetydelige personskader.

Skadevoldende situation.
Mulige følger: Skader på materiel og omgivelser.

Tips om anvendelse og nyttige informationer.
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Anvendelsesområder

2 Systembeskrivelse
2.1 Anvendelsesområder

Applikationsmodulet "Udvidet buspositionering" er specielt velegnet i situationer, hvor et
vilkårligt antal positioner skal betjenes med forskellige hastigheder og accelerations-
ramper. Ved positionering ved hjælp af en ekstern giver (nødvendigt ved friktions-
forbindelse mellem motoraksel og belastning) kan De vælge at anvende en inkremental-
giver eller en absolutværdigiver.

Applikationsmodulet "Udvidet buspositionering" er specielt velgegnet til følgende
brancher og anvendelsesformål:

• Transportteknik

– Køreværker
– Hejseværker
– Skinnekøretøjer

• Logistik

– Reolbetjeningsenheder
– Tværkørevogne

Applikationsmodulet "Udvidet buspositionering" udmærker sig specielt ved
følgende fordele:

• Brugervenlig betjeningsoverflade.

• Kun de parametre, som er nødvendige for modulet "Udvidet buspositionering"
(udvekslinger, hastigheder, diametre), skal indlæses.

• Tvungen parametrering i stedet for kompliceret programmering.

• Monitordrift muliggør optimal diagnose.

• Det kræves ikke, at brugeren har programmeringserfaring.

• Store kørestrækninger mulige (218 x vejenhed).

• Som ekstern giver kan vælges enten inkrementalgiver eller absolutværdigiver.

• Kort indlæringstid.
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Anvendelseseksempel

2.2 Anvendelseseksempel

Tværkørevogn Et typisk anvendelseseksempel for applikationsmodulet "Udvidet buspositionering" er
en tværkørevogn. Nedenstående billede viser en tværkørevogn i et højreollager. Ind- og
udgående kolli transporteres mellem reolgangene og fordelerbordet. Her skal tvær-
kørevognen tilbagelægge store afstande og alt efter ladning og belastning accelerere og
køre med forskellige ramper og hastigheder.

04823AXX
Fig. 1: Anvendelseseksempel tværkørevogn
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Program-identifikation

2.3 Program-identifikation

De kan identificere det applikationsprogram, som sidst er indlæst i MOVIDRIVE®-
omformeren, på to forskellige måder.

1. Med PC og MOVITOOLS:

• Forbind PC og MOVIDRIVE® via den serielle grænseflade.
• Start MOVITOOLS.
• Start "Programm ausführen/Compiler" (Kør program/Compiler).
• Start i Compiler "Anzeige/Programminformationen" (Vis/Programinformationer)

• Vinduet "Programminformationen" (Programinformationer) åbnes. Af de indlæste
oplysninger kan De se, hvilken applikationssoftware der er indlæst og gemt i
MOVIDRIVE®. Samtidig vises også versionsnummeret.

04920ADE
Fig. 2: Start programinformationer

04923ADE
Fig. 3: Vindue "Programinformationer"
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Program-identifikation

2. Med håndbetjeningen DBG11A (PC ikke nødvendig):

• Vælg parameter P940 "IPOS-Variablen Edit".
• Stil parameteren P940 = ON. Håndbetjeningen viser nu "000V".
• Benyt ↑ -tasten til at tælle cifrene op og →-tasten til at flytte cursoren til højre.

Indstil "128V".
• Håndbetjeningen viser nu indholdet af variablen H128 med decimaler og med

hexadecimaler.

• Decimalværdien i første linie har følgende betydning:

04924AXX
Fig. 4: Variabel H128

0 2 0 0 0 1 0 1 0 0

Programversion

00001 = Tabelpositionering
00002 = Tabelpositionering med busstyring
00003 = Buspositionering
00004 = Udvidet buspositionering
00005 = Absolutværdi-positionering
00006 = Reserveret
00007 = Reserveret
00008 = Reserveret
00009 = Reserveret
00010 = Trækspændingsvikler
00011 = Reserveret
00012 = Reserveret
...
00100 = Kranstyring
...

1 = Positionering
2 = Vikleteknik
3 = Forløbsstyring
4 = Flerakseanvendelse
...

1 2 V    0 1 0 0 0 0 4 1 0 0
=  0 5 F 5 F 1 0 4  H E X
8
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Forudsætninger

3 Projektering
3.1 Forudsætninger

PC og software Applikationsmodulet "Udvidet buspositionering" er realiseret som et IPOSplus®-program
og indgår som en bestanddel af SEW-softwaren MOVITOOLS. For at kunne bruge
MOVITOOLS behøves en PC med styresystem Windows® 95, Windows® 98,
Windows NT® 4.0 eller Windows® 2000.

Omformere,
motorer og givere

• Omformere

Teknologiudførelse Modulet "Udvidet buspositionering" kan kun realiseres med MOVIDRIVE®-
omformere i teknologiudførelse (...-0T).

Givertilbageføring Modulet "Udvidet buspositionering" kræver ubetinget en givertilbageføring og kan
derfor kun realiseres med MOVIDRIVE® MDV/MDS eller MOVIDRIVE® compact
MCV/MCS, - ikke med MOVIDRIVE® MDF og ikke med MOVIDRIVE® compact
MCF

MOVIDRIVE®

MDV/MDS60A
Modulet "Udvidet buspositionering" anvender 6 procesdataord. Derfor kan kun
anvendes feltbusser af typerne "PROFIBUS" og "INTERBUS med lyslederkabel".
Afhængigt af, hvilken af disse bustyper der anvendes, behøves MOVIDRIVE®-option
DFP21A, DFP11A eller DFI21A.

Ved anvendelser med friktionsforbindelse mellem motoraksel og belastning behøves
en ekstern giver til positioneringen. Anvendes der som ekstern giver en absolut-
værdigiver, behøves endvidere MOVIDRIVE®-optionen "Absolutværdigiverkort
type DIP11A".

MOVIDRIVE®

compact MCV/
MCS41A

Modulet "Udvidet buspositionering" kræver PROFIBUS-DP-udførelsen MCV/MCS-
41A.

• Motorer

– For drift med MOVIDRIVE® MDV eller MOVIDRIVE® compact MCV: Asynkrone
servomotorer CT/CV (giver indbygget som standard) eller 3-fasede veksel-
strømsmotorer DR/DT/DV/D med option "Encoder".

– For drift med MOVIDRIVE® MDS eller MOVIDRIVE® compact MCS: Synkrone
servomotorer DS/DY, resolver indbygget som standard.

Styring via
Muligt med MOVIDRIVE®

compact MCV/MCS41A MDV/MDS60A

PROFIBUS-DP Ja, uden option Ja, med option DFP21A eller
DFP11A

PROFIBUS-FMS, INTER-
BUS med lyslederkabel Nej Ja, med option DFP11A eller

DFI21A
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Forudsætninger

• Ekstern giver

Med MOVIDRIVE® compact MCV/MCS41A er det ikke muligt at foretage
beregninger med absolutværdigivere. Benyttes der friktionsforbindelse mellem
motoraksel og belastning kan der derfor kun anvendes inkrementalgivere med
signaler ifølge RS-422 (5 V TTL) som eksterne givere.

– Indgrebsforbindelse (= slipfri forbindelse) mellem motoraksel og belastning:
Ekstern giver ikke nødvendig. Ønsker De ved en indgrebsforbindelse alligevel at
positionere ved hjælp af en ekstern giver, benyttes samme fremgangsmåde som
ved en friktionsforbindelse.

– Friktionsforbindelse (= slipbehæftet forbindelse) mellem motoraksel og
belastning: Ud over motorgiver/resolver er en ekstern giver påkrævet.
– Inkrementalgiver som ekstern giver → Tilslutning til standardversion X14.
– Kun ved MOVIDRIVE® MDV/MDS60A: Absolutværdigiver som ekstern giver

→ Tilslutning til option DIP11A X62.

I DIP-oversigtslisten (→ Systemmanual MOVIDRIVE® MD_60A, parameter-
beskrivelse P950) er de godkendte absolutværdigivere anført.

• Mulige kombinationer MOVIDRIVE® MDV/MDS60A:

• Mulige kombinationer MOVIDRIVE® compact MCV/MCS41A:

Forbindelse
motoraksel-belastning

Indgrebsforbindelse,
ekstern giver

ikke nødvendig
Friktionsforbindelse, ekstern giver nødvendig

Type ekstern giver - Inkrementalgiver Absolutværdigiver

Referencekørsel Ja Ja Nej

Bustype
→ nødvendig option

PROFIBUS DP (12 Mbaud) → DFP21A
PROFIBUS FMS/DP → DFP11A

INTERBUS m. lyslederkabel → DFI21A

Anden MOVIDRIVE®

option nødvendig Nej Nej Absolutværdigiverkort
type DIP11A

Forbindelse
motoraksel-belastning

Indgrebsforbindelse, ekstern
giver ikke nødvendig

Friktionsforbindelse, ekstern
giver nødvendig

Type ekstern giver - Inkrementalgiver

Referencekørsel Ja Ja
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Funktionsbeskrivelse

3.2 Funktionsbeskrivelse

Funktionsegen-
skaber

Applikationen "Udvidet buspositionering" har følgende funktionsegenskaber:

• Der kan defineres et vilkårligt stort antal målpositioner via feltbus.

• Store kørestrækninger mulige. Den maksimalt mulige kørestrækning afhænger af
den indstillede vejenhed, f.eks.:

• For positioneringskørslen skal hastighed og ramper indstilles via bussen.

• Det er muligt at definere og beregne software-endestop.

• Som eksterne givere kan der benyttes inkrementalgivere og absolutværdigivere.

• Let og enkel tilslutning til den overordnede styring (PLC).

Driftsmåder
(modi)

Funktionerne realiseres ved hjælp af 3 driftsmåder eller modi:

• Funktion: ’Jogging’-modus’

– Via bit 9 eller 10 i styreord 2 (PA1) drejes drivstationen til højre eller til venstre.
– Hastigheden og ramperne er variable og defineres via feltbussen.

• Funktion: Reference-modus

– En referencekørsel startes med bit 8 i styreord 2 (PA1). Med referencekørslen
fastlægges referencepunktet (maskinnulpunkt) for de absolutte positioneringer.

– Også selv om der som ekstern giver anvendes en absolutværdigiver, kan der
foretages en referencekørsel.

• Funktion: Automatik

– I automatik startes positioneringen med bit 8 i styreord 2 (PA1).
– Bestemmelse af målpositionen via proces-udgangsdataord PA2 og PA3.
– Cyklisk tilbagemelding af aktuel position til brugerenheder via proces-indgangs-

dataordene PE2 og PE3.
– Definition af den ønskede hastighed via proces-udgangsdataord PA4.
– Cyklisk tilbagemelding af den aktuelle hastighed via proces-indgangsdataord

PE4.
– Definition af accelerations- og decelerationsramper via proces-udgangsdataord

PA5 og PA6.
– Cyklisk tilbagemelding af effektiv strøm og omformerbelastning via proces-

indgangsdataord PE5 og PE6.
– Bekræftelse af den aktuelle målposition via den virtuelle binær-udgang "Mål-

position nået".

Vejenhed Maksimalt mulig kørestrækning

1/10 mm 26.2144 m

mm 262.144 m
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Funktionsbeskrivelse

Begrænsninger Med proces-dataordet PA4 defineres den ønskede hastighed for positioneringskørslen.
Af sikkerhedsgrunde kan De endvidere begrænse den maksimalt tilladelige hastighed
for funktionerne ’Automatik’ og ’Jogging’-modus.

Vær opmærksom på, at P302 "Maks. omdrejningstal 1" skal være mindst 10% højere
end de indstillede begrænsninger for funktionerne ’Automatik’ og ’Jogging’-modus.

Desuden begrænses tællerfaktoren for skalering af vejen til værdien 8192.

04825AXX
Fig. 5: Dataudveksling via procesdata

PA = Proces-udgangsdata PE = Proces-indgangsdata

PA1 = Styreord 2 PE1 = Statusord

PA2 = Målposition High PE2 = Aktuel position High

PA3 = Målposition Low PE3 = Aktuel position Low

PA4 = Ønsket hastighed PE4 = Aktuel hastighed

PA5 = Accelerationsrampe PE5 = Effektiv strøm

PA6 = Decelerationsrampe PE6 = Omformerbelastning

E Q

PE

PA

PA1

PE1

PA2

PE2

PA3 PA4 PA5 PA6

PE3 PE4 PE5 PE6
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Skalering af drivstation

3.3 Skalering af drivstation

Styringen skal kende antallet af giverimpulser (inkrementer) pr. vejenhed for at kunne
udregne vejinformationen og positionere drivstationen rigtigt. Desuden kan De via
skaleringen indstille den brugerenhed, som passer til netop Deres anvendelsesformål.

Drivstationer
uden ekstern
giver (med ind-
grebsforbindelse)

Ved drivstationer uden ekstern giver kan De lade idrifttagningsfunktionen i modulet
"Udvidet buspositionering" udføre skaleringen automatisk. Her skal De så indlæse
følgende data:

• Diameter på drev eller spindelstigning

• Udveksling gear (i-gear, omdrejningsreducerende)

• Udveksling forlag (i-forlag, omdrejningsreducerende)

Idrifttagningsfunktionen beregner så følgende skaleringsfaktorer:

1. Skaleringsfaktor impulser/vej [inc/mm] på basis af formlen:

Impulser = 4096 × igear × iforlag

Vej = π ×ddrev eller sspindelstigning

2. Skaleringsfaktor hastighed (tæller i 1/min og nævner i mm/s)

Som enhed for nævneren kan De også indsætte m/min eller 1/min.

De kan også indsætte impulser/vej og skaleringsfaktoren for hastigheden direkte. Hvis
De som vejenhed indsætter en anden enhed end millimeter [mm], anvendes denne
brugerdefinerede enhed også for positionen for software-endestoppene, reference-
offset og buspositionerne.

Drivstation med
ekstern giver
(med friktions-
forbindelse)

I dette tilfælde skal De forud for idrifttagningen af modulet "Udvidet buspositionering"
have aktiveret og skaleret den eksterne giver. Her skal De foretage følgende indstillinger
i MOVITOOLS/SHELL:

• Indstil P941 "Kilde aktuel position" (Quelle Istposition), "EXT. GEBER (X14)" ved
inkrementalgiver eller "ABSOLUTWERTGEB. (DIP)". Denne indstilling kan også
foretages under idrifttagningen af modulet "Udvidet buspositionering".

• Indstil P942 ... P944 "Giverfaktor tæller" og "Giverfaktor nævner" og "Giverskalering
Ekst. giver". Denne indstilling skal foretages i MOVITOOLS/SHELL før idrift-
tagningen af modulet "Udvidet buspositionering".

Ved idrifttagningen af "Udvidet buspositionering" er beregningen af skaleringen nu
spærret.

Yderligere oplysninger om skaleringen af de eksterne givere findes i manualen "Posi-
tionierung und Ablaufsteuerung IPOSplus®".

02770ADE
Fig. 6: Indstilling af "Kilde aktuel position"
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Skalering af drivstation

Aktivering af
absolutværdi-
giver

Kun ved MOVIDRIVE® MDV/MDS60A: - Hvis De benytter en absolutværdigiver som
ekstern giver, skal De forud for idrifttagningen af modulet "Udvidet buspositionering"
sætte absolutværdigiveren i drift. Dette gøres på følgende måde:

• Tag omformeren i drift med "MOVITOOLS/Shell".

• Vælg "Inbetriebnahme für Absolutwertgeber DIP".

• Udfør idrifttagningen for absolutværdigiver DIP.

Yderligere oplysninger om idrifttagningen af absolutværdigivere findes i manualen
"Positionieren mit Absolutwertgeber und Absolutwertgeberkarte DIP11A".

04941ADE
Fig. 7: Idrifttagning af omformer

04992ADE
Fig. 8: Idrifttagning af absolutværdigiver
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Endestop, referenceknast og maskinnulpunkt

3.4 Endestop, referenceknast og maskinnulpunkt

Software-
endestop

Software-endestop tjener som en ekstra sikkerhedsfunktion, idet de fastlægger
grænserne for køreområdet. De skal her være opmærksom på følgende:

• Software-endestoppene skal ligge inden for den kørevej, som er fastlagt af hard-
ware-endestoppene.

• Kørekommandoer, for hvilke målpositionerne ligger uden for software-
endestoppene, udføres ikke.

• Fastlægges der via feltbus en målposition, som ligger uden for software-ende-
stoppene, genereres fejlmeddelelsen F78 "IPOS software-endestop". Denne fejl-
meddelelse skal kvitteres med en reset, hvorved drivstationens reference(punkt) går
tabt.

Referenceknast • Vær ved fastlæggelsen af referencepunktet (placering af referenceknasten) og soft-
ware-endestoppene opmærksom på, at disse ikke kommer til at overlappe hinanden.
I tilfælde af overlapning genereres i referencemodus fejlmeddelelsen F78 "IPOS
software-endestop".

Maskinnulpunkt • Hvis maskinnulpunktet (= referencepunkt for buspositioneringen) ikke skal ligge på
referencepunktet, skal De ved idrifttagningen af modulet "Udvidet buspositionering"
indsætte et reference-offset.

• Her gælder følgende formel: Maskinnulpunkt = referencepunkt + reference-offset

De kan således ændre maskinnulpunktet uden at skulle forskyde referenceknasten.

Hvis De positionerer med en absolutværdigiver, går positionsværdien ikke tabt som
følge af en reset. Definér først en ny målposition inden for software-endestoppene
og udfør så derefter reset, ellers genereres fejlmeddelelsen F78 igen.
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Procesdatakonfiguration

3.5 Procesdatakonfiguration

Den overordnede styring (PLC) sender 6 proces-udgangsdataord (PA1 ... PA6) til
omformeren og modtager fra omformeren 6 proces-indgangsdataord (PE1 ... PE6).

Proces-
udgangsdata

Proces-udgangsdataordene har følgende konfiguration:

• PA1: Styreord 2

• PA2 + PA3: Målposition

• PA4: Ønsket hastighed

04825AXX
Fig. 9: Dataudveksling via procesdata

PA = Proces-udgangsdata PE = Proces-indgangsdata

PA1 = Styreord 2 PE1 = Statusord (IPOS PE-data)

PA2 = Målposition High PE2 = Aktuel position High (IPOS PE-data)

PA3 = Målposition Low PE3 = Aktuel position Low (IPOS PE-data)

PA4 = Ønsket hastighed (IPOS PA-data) PE4 = Aktuel hastighed (IPOS PE-data)

PA5 = Accelerationsrampe (IPOS PA-data) PE5 = Effektiv strøm (IPOS PE-data)

PA6 = Decelerationsrampe (IPOS PA-data) PE6 = Omformerbelastning (IPOS PE-data)

E Q

PE

PA

PA1

PE1

PA2

PE2

PA3 PA4 PA5 PA6

PE3 PE4 PE5 PE6

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Reserveret Regulatorspærre/
frikobling

Reserveret Frikobling/hurtigstop

Reserveret Frikobling/stop

Modus-valg high Reserveret

Modus-valg low /Stopregulering

Jog - Parametersæt-
omskiftning

Jog + Fejl-reset

Start Reserveret

PA2 Målposition High PA3 Målposition Low

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Målposition [brugerdefineret enhed]

PA4 Ønsket hastighed

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Ønsket hastighed [1/min]
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Procesdatakonfiguration

• PA5 + PA6: Accelerationsrampe og decelerationsrampe

Proces-
indgangsdata

Proces-indgangsdataordene har følgende konfiguration:

• PE1: Statusord

• PE2 + PE3: Aktuel position

• PE4: Aktuel hastighed

• PE5: Effektiv strøm

• PE6: Omformerbelatning

PA5 Accelerationsrampe PA6 Decelerationsrampe

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Ramper [s]

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Omformerstatus/fejlkode
Motor kører (n ≠ 0)

Omformer driftsklar

IPOS reference
(= drivstationens referencepunkt)

Målposition nået

Bremse åben

Fejl/advarsel

Endestop højre

Endestop venstre

PE2 Aktuel position High PE3 Aktuel position Low

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Aktuel position [brugerdefineret enhed]

PE4 Aktuel hastighed

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Aktuel hastighed [1/min]

PE5 Effektiv strøm

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 0

Effektiv strøm [% omformermærkestrøm]

PE6 Omformerbelastning

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 0

Omformerbelastning [% I × t]
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Software

4 Installation
4.1 Software

MOVITOOLS Applikationsmodulet "Udvidet buspositionering" er en del af SEW-software-programmet
MOVITOOLS (version 2.60 og højere). For at installere MOVITOOLS på Deres
computer, skal De benytte følgende fremgangsmåde:

• Læg MOVITOOLS-CD’en i CD-drevet på Deres PC.

• Aktivér "Start\Kør...".

• Indlæs "(drevbogstavet på Deres CD-drev):setup" og tryk på enter-tasten.

• Setup-menuen for MOVITOOLS starter. Følg instruktionerne. De bliver automatisk
ført gennem hele installationsproceduren.

De kan nu starte MOVITOOLS via program-manager’en. Hvis der er tilsluttet en
MOVIDRIVE® til Deres PC, skal De vælge den rigtige grænseflade (port) (PC-COM) og
indstille punkt-til-punkt-forbindelsen. Med knappen <Opdatering> (Aktualisieren) vises
omformeren nu i vinduet "Tilsluttede enheder" (Angeschlossene Geräte)..

Teknologi-
udførelse
(fra og med
version 2.70)

Applikationsmodulet "Udvidet buspositionering" kan benyttes sammen med
omformerne MOVIDRIVE® MDV/MDS60A i teknologiudførelsen (-0T). Applikations-
modulerne kan ikke benyttes sammen med omformerne i standardudførelsen (-00).

04431BDE
Fig. 10: MOVITOOLS-vindue
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Standard MDV/MDS60A, med option "Absolutværdigiverkort type
DIP11A"

4.2 Standard MDV/MDS60A, med option "Absolutværdigiverkort type DIP11A"

04826ADK
Fig. 11: Tilslutningsdiagram for standardversion med option DIP11A
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Bus-installation MOVIDRIVE® MDV/MDS60A

4.3 Bus-installation MOVIDRIVE® MDV/MDS60A

Oversigt Ved bus-installationen skal De være opmærksom på anvisningerne i de feltbus-
manualer, der leveres sammen med de pågældende feltbus-grænseflader.

04827AXX
Fig. 12: Bustyper
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Bus-installation MOVIDRIVE® MDV/MDS60A

PROFIBUS
(DFP21A)

Udførlige informationer er indeholdt i PROFIBUS-dokumentationspakken, som kan
bestilles hos SEW. Denne dokumentationspakke indeholder som projekteringshjælp og
med henblik på let og enkel idrifttagning produktstamfilerne (GSD) og typefilerne for
MOVIDRIVE®.

Tekniske data

Benkonfiguration

Option Feltbus-grænseflade PROFIBUS type DFP21A

Sagsnummer 823 618 6

Hjælpemidler for idrifttagning og diagnose Betjenings-software MOVITOOLS
og håndbetjening DBG11A

Protokolvariant PROFIBUS-DP ifølge EN 50170 V2 / DIN E 19245 T3

Understøttede baud-rater Automatisk baud-rate-detektering fra
9.6 kbaud ... 12 Mbaud

Tilslutning 9-polet sub-D-fatning
Konfiguration efter EN 50170 V2 / DIN 19245 T3

Busterminering Ikke integreret, skal foretages i PROFIBUS-stikket.

Stationsadresse 0...125 kan indstilles via DIP-switch’es

Produktstamfil (GSD-fil) SEW_6003.GSD

DP-ident-nummer 6003 hex = 24579 dez

Vægt 0.2 kg (0.44 lb)

1. LED grøn: RUN
2. LED rød: BUS FAULT
3. DIP-switch’es til indstilling af stationsadressen.
4. 9-polet sub-D-fatning: Bustilslutning
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DP
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2
2
2
2

0
1
2
3

2
2
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4
5
6

DFP

X30
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PROFIBUS
DP

1

2

3

4

04434AXX
Fig. 13: Konfiguration af det 9-polede sub-D-stik ifølge EN 50170 V2

(1) 9-polet sub-D-stik

(2) Signalledninger skal snos!

(3) Ledende forbindelse mellem stikhus og skærmning nødvendig!
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Bus-installation MOVIDRIVE® MDV/MDS60A

PROFIBUS
(DFP11A)

Udførlige informationer er indeholdt i PROFIBUS-dokumentationspakken, som kan
bestilles hos SEW. Denne dokumentationspakke indeholder som projekteringshjælp og
med henblik på let og enkel idrifttagning produktstamfilerne (GSD) og typefilerne for
MOVIDRIVE®.

Tekniske data

Benkonfiguration

Option Feltbus-grænseflade PROFIBUS type DFP11A

Sagsnummer 822 724 1

Hjælpemidler for idrifttagning og diagnose Betjenings-software MOVITOOLS
og håndbetjening DBG11A

Protokolvarianter
• PROFIBUS-DP ifølge EN 50170 V2 / DIN E 19245 T3
• PROFIBUS-FMS ifølge EN 50170 V2 / DIN E 19245 T3
• Blandet drift PROFIBUS-DP/FMS (combi-slave)

Understøttede baud-rater

Automatisk baud-rate-detektering af:
• 9.6 kbaud
• 19.2 kbaud
• 93.75 kbaud
• 187.5 kbaud
• 500 kbaud
• 1500 kbaud

Tilslutning 9-polet sub-D-fatning
Konfiguration ifølge EN 50170 V2 / DIN 19245 T3

Busterminering Tilkobbelbar for ledningstype A (indtil 1500 kbaud)
ifølge EN 50170 V2 / DIN E 19245 T3

Stationsadresse 0...125 kan indstilles via DIP-switch’es

Default-busparameter Min-TSDR for FMS/DP- resp. DP-drift
kan vælges via DIP-switch’es

Produktstamfil (GSD-fil) SEW_6000.GSD

Vægt 0.2 kg (0.44 lb)

1. LED grøn: RUN
2. LED rød: BUS FAULT
3. DIP-switch’es til indstilling af stationsadressen og til omskiftning fra blandet drift FMS/DP til ren DP-drift.
4. DIP-switch for til- og frakobling af bustermineringsmodstanden
5. 9-polet sub-D-fatning: Bustilslutning

DFP
PROFIBUS
FMS / DP

1.

2.

3.

4.

5.

04434AXX
Fig. 14: Konfiguration af det 9-polede sub-D-stik ifølge EN 50170 V2

(1) 9-polet sub-D-stik

(2) Signalledninger skal snos!

(3) Ledende forbindelse mellem stikhus og skærmning nødvendig!
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Bus-installation MOVIDRIVE® MDV/MDS60A

INTERBUS med
lyslederkabel
(DFI21A)

Udførlige informationer er indeholdt i INTERBUS-LWL-dokumentationspakken, som De
kan bestille hos SEW.

Tekniske data

Tilslutnings-
konfiguration

Option Feltbus-grænseflade INTEBUS type DFI21A (LWL)

Sagsnummer 823 093 5

Hjælpemidler for idrifttagning og diagnose Betjenings-software MOVITOOLS,
håndbetjening DBG11A og CMD-Tool

Understøttede baud-rater 500 kbaud og 2 Mbaud, omkobbelbar via DIP-switch’es

Tilslutning
Fjernbus-indgang: 2 F-SMA-stik
Fjernbus-udgang: 2 F-SMA-stik
Optisk reguleret lysleder-grænseflade

Vægt 0.2 kg (0.44 lb)

1. DIP-switch’es for procesdatalængde, PCP-længde og baud-rate
2. Diagnose-LED’er
3. Lysleder: Remote IN
4. Lysleder: Indgående fjernbus
5. Lysleder: Remote OUT
6. Lysleder: Videreførende fjernbus

DFI
INTERBUS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Position Signal Retning Lyslederfarve

3 Lysleder remote IN Modtagedata Orange (OG)

4 Indgående fjernbus Sendedata Sort (BK)

5 Lysleder remote OUT Modtagedata Sort (BK)

6 Udgående fjernbus Sendedata Orange (OG)
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MOVIDRIVE® compact MCV/MCS41A

4.4 MOVIDRIVE® compact MCV/MCS41A

Ben-
konfiguration
PROFIBUS-DP

Følg anvisningerne i driftsvejledningen for MOVIDRIVE® compact MC_41A.

04940ADK
Fig. 15: Tilslutningsdiagram MOVIDRIVE® compact MCV/MCS41A

04915AXX
Fig. 16: Konfiguration af det 9-polede sub-D-stik ifølge EN 50170 V2

(1) X30: 9-polet sub-D-stik

(2) Signalledninger skal snos!

(3) Ledende forbindelse mellem stikhus og skærmning nødvendig!
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Tilslutning af endestoppene

4.5 Tilslutning af endestoppene

Knasterne på endestoppene skal dække køreområdet indtil stop.

Anvend kun endestop med brydekontakter (Low-aktiv)!

04437AXX
Fig. 17: Tilslutning af endestoppene

CW = Højrerotation feltomformer

X = Kørevej

ES CW = Endestop højre

ES CCW = Endestop venstre
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S
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X
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Vær opmærksom på korrekt allokering af endestoppene. Dette betyder, at det ved
højrerotation (CW) er endestoppet til højre (ES CW), der køres i retning mod, og ved
venstrerotation (CCW) er endestoppet til venstre (ES CCW), der køres i retning mod.
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Generelt

5 Idrifttagning
5.1 Generelt

Forudsætningen for problemfri idrifttagning er, at projekteringen er foretaget korrekt og
at installationen er fejlfri. Udførlige projekteringsanvisninger er indeholdt i system-
manualerne for MOVIDRIVE® MD_60A og MOVIDRIVE®compact. Disse system-
manualer indgår i dokumentationspakkerne for MOVIDRIVE® MD_60A og
MOVIDRIVE®compact, som De kan bestille hos SEW.

Kontrollér installationen, også tilslutningen af giverne, ved hjælp af installations-
anvisningerne i drifts- og installationsvejledningen for MOVIDRIVE® og i denne manual
(→ Kap. Installation, side 18).

Hvis De anvender en absolutværdigiver, skal De være opmærksom på
bemærkningerne til installationen og idrifttagningen af absolutværdigiveren i manualen
" Positionering med absolutværdigiver og absolutværdigiverkort DIP11A" (Positionieren
mit Absolutwertgeber und Absolutwertgeberkarte DIP11A), som De kan bestille hos
SEW.

5.2 Forberedelser

Inden idrifttagningen skal De foretage Dem følgende:

• Forbind omformeren med PC’en via en seriel grænseflade
(RS-232, USS21A på PC-COM).

• Installér SEW-softwaren MOVITOOLS (version 2.60 og højere).

• Tag omformeren i drift med "MOVITOOLS/Shell"..

• Indstil følgende driftsmåder (modi):

04941ADE
Fig. 18: Idrifttagning af omformeren

Omformer
Motortype

DR/DT/DV/D CT/CV DS/DY

MOVIDRIVE® MDV60A eller
MOVIDRIVE® compact MCV41A VFC-n-REG.&IPOS CFC&IPOS -

MOVIDRIVE® MDS60A eller
MOVIDRIVE® compact MCS41A - - SERVO&IPOS
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Forberedelser

• Kun ved drift med en inkrementalgiver på standardversion: X14 som ekstern giver:

– Indstil i MOVITOOLS/SHELL parametrene P942 ... P944 ’Giverfaktor tæller’ og
’Giverfaktor nævner’ og ’Giverskalering Ekst. giver’. En udførlig beskrivelse af
parametrene P942 ... P944 findes i manualen "Positionierung und Ablauf-
steuerung IPOSplus®".

• Kun ved drift med en absolutværdigiver på DIP: X62 som ekstern giver:

– Vælg "Idrifttagning for absolutværdigiver DIP" (Inbetriebnahme für Absolutwert-
geber DIP).

– Udfør idrifttagningen for absolutværdigiver DIP.

• "0"-signal på klemme X13:1 (DIØØ, /Regulatorspærre).

04992ADE
Fig. 19: Idrifttagning af absolutværdigiver
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Start af programmet "Udvidet buspositionering"

5.3 Start af programmet "Udvidet buspositionering"

Generelt • Start "MOVITOOLS/Shell".

• Start "Idrifttagning/Udvidet buspositionering" (Inbetriebnahme / Erweiterte Bus-
positionierung)

Førstegangs-
idrifttagning

Hvis programmet "Udvidet buspositionering" startes for første gang, vises vinduerne for
idrifttagningen straks.

04829ADE
Fig. 20: Start af programmet "Udvidet buspositionering"
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Start af programmet "Udvidet buspositionering"

Feltbusparametre

• Indstil den korrekte feltbustype.

• Indstil de nødvendige busparametre.

• Tryk på knappen "Næste>>" (Weiter>>), hvorefter det næste idrifttagningsvindue
vises.

04830ADE
Fig. 21: Indstilling af feltbusparametre
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Start af programmet "Udvidet buspositionering"

Skalering

• Indstil "Kilde aktuel position" (Quelle Istposition). Følgende indstillinger er mulige:

– "Motorgiver (X15)" (Motorgeber (X15)) ved drift uden ekstern giver.
– "EKST. GIVER (X14)" (EXT. GEBER (X14)) ved drift med inkrementalgiver som

ekstern giver.
– "ABSOLUTVÆRDIGIVER (DIP)" (ABSOLUTWERTGEB. (DIP)) ved drift med

option DIP11A og absolutværdigiver som ekstern giver.

• Kun ved "Kilde aktuel position = Motorgiver (X15) (Quelle Istposition =
Motorgeber (X15): Udfør "Beregning af skalering" (Berechnung der Skalierung).
Indsæt følgende værdier:

– Indsæt værdien for "Diameter drev" (Durchmesser Antriebsrad) eller "Spindel-
stigning" (Spindelsteigung) i enheden millimeter [mm]
eller 1/10 millimeter [1/10 mm].

– Indsæt udvekslingerne (= i-værdier) for gear (i-Getriebe) og forlag (i-Vorgelege).
– Vælg "Enhed for hastighed" (Einheit der Geschwindigkeit).
– Tryk på knappen <Beregning> (<Berechnung>), og skaleringsfaktoren beregnes.

"Impulser/Vej" (Impulse/Weg) indsættes i enheden [inc/mm].

04832ADE
Fig. 22: Indstilling af skalering
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Start af programmet "Udvidet buspositionering"

De kan også selv beregne "Skaleringsfaktoren Vej" (Skalierungsfaktor Weg) og
indsætte værdien direkte. I dette tilfælde kan De for vejen også indsætte en anden
enhed end millimeter.

• Ved drift med ekstern giver er "Beregning af skalering" (Berechnung der Skalierung)
spærret.

• "Skaleringsfaktor Vej" (Skalierungsfaktor Weg)

Hvis De lader programmet beregne skaleringen, beregnes og indsættes "Skalerings-
faktor Vej" (Skalierungsfaktor Weg) automatisk. Tællerfaktoren begrænses her til
maks. 8192 inc. Hvis beregningen ikke foretages af programmet, f.eks. ved drift med
ekstern giver, skal De selv beregne og indsætte skaleringsfaktoren.

Eksempel på beregningen af "Skaleringsfaktor Vej":

Positionering med en absolutværdigiver type WCS2 (Fa. Stahl).

Fysisk giveropløsning = 1,25 inkrementer/millimeter

Giverskalering P955 = 8

Giveropløsning med giverskalering = 10 inkrementer/millimeter [inc/mm]

Indstil "Impulser/Vej = 10/1 [inc/mm]".

• "Skaleringsfaktor for hastighed" (Skalierungsfaktor der Geschwindigkeit)

Hvis De lader programmet beregne skaleringen, indsættes "Skaleringsfaktor for
hastighed" (Skalierungsfaktor der Geschwindigkeit) automatisk. Som enhed for
nævneren anvendes den tidligere indstillede "Enhed for hastighed" (Einheit der Ge-
schwindigkeit). Hvis beregningen ikke foretages af programmet, f.eks. ved drift med
ekstern giver, skal De selv beregne og indsætte skaleringsfaktoren.

Eksempel på beregningen af "Skaleringsfaktor for hastighed":

Positionering med en absolutværdigiver type WCS2 (Fa. Stahl).

Tæller = igear × iforlag × omregningsfaktor hastighed

Tæller = 2 × 1 × 60 s/min = 120 s/min

Nævner = omkreds = pi × d = 3,14159 × 50 mm = 157,08 mm

Indstil følgende værdier:

Tæller = 12000

Nævner = 15708

Vær opmærksom på, at tællerfaktoren maks. må være 8192 inc.

Vær opmærksom på, at værdien på tæller og nævner maks. må være 32767.
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Start af programmet "Udvidet buspositionering"

Indstilling af
begrænsninger

• Indsæt positionen for software-endestoppene. Indsættes værdien "0" for begge
endestop, deaktiveres software-endestoppet. Vær opmærksom på, at positionen for
software-endestoppene skal ligge inden for kørevejen for hardware-endestoppene.
På tallinien i den nederste halvdel af skærmbilledet vises positionen for software-
endestoppene.

• Indsæt reference-offset. Reference-offset korrigerer maskinnulpunktet. Her gælder
følgende formel: Maskinnulpunkt = referencepunkt + reference-offset.

04833ADE
Fig. 23: Indstilling af endestop, referencekørselstype og begrænsninger
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Start af programmet "Udvidet buspositionering"

• Vælg den rigtige referencekørselstype (0...7):

Gemme ændringer De bliver nu spurgt, om De ønsker at gemme de foretagne indlæsninger..

02791AXX

Type 0: Ingen referencekørsel. Referencepunkt er den venstre nul-
impuls for den øjeblikkelige position.
Maskinnulpunkt = venstre nulimpuls for den øjeblikkelige position +
reference-offset

Type 1: Referencepunkt er venstre side af referenceknasten.
Maskinnulpunkt = referencepunkt + reference-offset

Type 2: Referencepunkt er højre side af referenceknasten.
Maskinnulpunkt = referencepunkt + reference-offset

Type 3: Referencepunkt er det højre endestop.
Hertil kræves der ikke nogen referenceknast.
Maskinnulpunkt = referencepunkt + reference-offset

Type 4: Referencepunkt er det venstre endestop.
Hertil kræves der ikke nogen referenceknast.
Maskinnulpunkt = referencepunkt + reference-offset

Type 5: Ingen referencekørsel. Referencepunkt er den øjeblikkelige
position uden reference til en nulimpuls.
Maskinnulpunkt = øjeblikkelig position + reference-offset

Type 6: Referencepunkt er venstre side af referenceknasten.
Maskinnulpunkt = referencepunkt + reference-offset

Type 7: Referencepunkt er højre side af referenceknasten.
Maskinnulpunkt = referencepunkt + reference-offset

] [
ZP

] [

] [

] [
CAM

] [
CAM

] [
CAM

] [
CAM

] [

• Indsæt med "Begrænsninger" (Begrenzungen) de maksimalt tilladelige omdrejnings-
tal for funktionerne ’automatik’ (Automatik-Mode), ’jogging’ (Tippbetrieb) og
’omdrejningsregulator’ (Drehzahlregler). De skal være opmærksom på, at det
maksimalt tilladelige omdrejningstal for ’omdrejningsregulatoren’ (Drehzahlregler)
skal være mindst 10% større end for ’automatik’ (Automatik-Mode) og ’jogging’ (Tipp-
betrieb).

04444ADE
Fig. 24: Gemme ændringer
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Start af programmet "Udvidet buspositionering"

Download Tryk på knappen "Download"; alle nødvendige indstillinger i omformeren udføres
automatisk og IPOS-programmet "Absolutværdipositionering" (Absolutwertposition-
ierung) starter..

Skift til monitor Efter "Download" bliver De spurgt, om De ønsker at skifte til "Monitor for bus-
positionering".

Med "Ja" skifter De til "Monitor" og kan dér starte i den ønskede driftsmåde (modus).
Med "Nej" skifter De til MOVITOOLS/Shell.

04834ADE
Fig. 25: Download-vinduer

04835ADE
Fig. 26: Monitor Ja/Nej
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Start af programmet "Udvidet buspositionering"

Ny idrifttagning Genstartes "Udvidet buspositionering" efter en allerede udført førstegangsidrifttagning,
vises monitoren for "Udvidet buspositionering" straks.

De kan vælge, om procesdata’ene skal vises dekodet eller hexadecimalt.

Dekodet visning

04836ADE
Fig. 27: Monitor for "Udvidet buspositionering", dekodet visning
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Start af programmet "Udvidet buspositionering"

Hexadecimal
visning

Tryk på knappen "Idrifttagning" (Inbetriebnahme), hvis De ønsker at udføre en ny idrift-
tagning. Herefter vises så idrifttagnings-vinduerne (→ Kap. Førstegangs-idrifttagning,
side 28).

04837ADE
Fig. 28: Monitor for "Udvidet buspositionering", hexadecimal visning
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Start af programmet "Udvidet buspositionering"

Monitor I monitoren "Udvidet buspositionering" præsenteres de procesdata, som overføres via
feltbussen. Desuden præsenteres status for de enkelte bit i "PA1: Styreord" (PA1:
Steuerwort) og "PE1: Statusord" (PE1: Statuswort).

Styring i monitoren I monitoren kan De endvidere simulere en styring. Benyt følgende fremgangsmåde for
at aktivere styringen:

• "0"-signal på klemme DIØØ "/REGULATORSPÆRRE/".

• Gå til præsentationen "Dekodet visning" (Decodierte Anzeige).

• Aktivér herefter oven over "PA1: Styreord 2" punktet "Styring" (Steuerung).

• De kan nu aktivere og deaktivere enkelte bit i styreordet (PA1) og definere værdier
for proces-udgangsdataordene.

• Tryk på knappen "Send PA" (PA senden) for at sende disse styreord til omformeren.

Omformeren udfører nu kørekommandoen i overensstemmelse med disse definitioner.

04838ADE
Fig. 29: Simulering af styring

• De kan kun skifte fra "Styring" (Steuerung) til "Monitor" med DIØØ "/REGULATOR-
SPÆRRE" = "0".

• For at kunne afslutte programmet "Udvidet buspositionering" skal "Monitor" være
aktiv.
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Parametre

5.4 Parametre

Ved idrifttagningen indstilles følgende parametre automatisk:

Parameter-nummer Parametre Indstilling

P100 Setpunkt-kilde Feltbus

P101 Styreordkilde Feltbus

P136 Stop-rampe 0.5 s

P137 Nød-rampe 0.5 s

P600 Binær-indgang DIØ1 Frikobling/hurtigstop

P601 Binær-indgang DIØ2 Reset

P602 Binær-indgang DIØ3 Referenceknast

P603 Binær-indgang DIØ4 /Endestop højre

P604 Binær-indgang DIØ5 /Endestop venstre

P819 Feltbus "timeout"-tid
0 ... 650 s

P815 SBus "timeout"-tid

P831 Reaktion feltbus ’timeout’

Ingen reaktion
Vis fejl

Straksudkobling/fejl
Nødstop/fejl

Hurtigstop/fejl
Straksudkobling/advarsel

Nødstop/advarsel
Hurtigstop/advarsel

P870 Setpunkt-beskrivelse PA1 Styreord 2

P871 Setpunkt-beskrivelse PA2 Position HI

P872 Setpunkt-beskrivelse PA3 Position LO

Setpunkt-beskrivelse PA4 IPOS PA-DATA

Setpunkt-beskrivelse PA5 IPOS PA-DATA

Setpunkt-beskrivelse PA6 IPOS PA-DATA

P873 ’Aktuel værdi’-beskrivelse PE1 IPOS PE-DATA

P874 ’Aktuel værdi’-beskrivelse PE2 IPOS PE-DATA

P875 ’Aktuel værdi’-beskrivelse PE3 IPOS PE-DATA

’Aktuel værdi’-beskrivelse PE4 IPOS PE-DATA

’Aktuel værdi’-beskrivelse PE5 IPOS PE-DATA

’Aktuel værdi’-beskrivelse PE6 IPOS PE-DATA

P876 Frikobling af PA-data ON

P300 Start-stop-omdrejningstal 1 0 1/min

P301 Min. omdrejningstal 1 0 1/min

P302 Maks. omdrejningstal 1 0 ... 5500 1/min

P730 Bremsefunktion 1 ON

P941 Kilde aktuel position Motorgiver, ekst. giver,
absolutværdigiver

Disse parametre må ikke ændres efter idrifttagningen!
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Start af drivstation

5.5 Start af drivstation

Efter "Download" med "Ja" skiftes til monitoren for "Udvidet buspositionering". Med bit
11 og 12 i "PA1: Styreord 2" (PA1: Steuerwort 2) kan De nu vælge driftsmåde eller
modus.

Driftsmåder
(modi)

• ’Jogging’-modus: Ved at sætte bit PA1:9 "Jog +" (Tippen+) eller bit PA1:10 "Jog -"
(Tippen-) kører drivstationen med omdrejningsretning hhv til højre og venstre.
Hastighed og ramper fastlægges med procesdataordene PA4 ... PA6.

• Reference-modus: Med referencekørslen i retning mod referenceknasten fast-
lægges referencepunktet. Med reference-offset, som De indstiller ved idrift-
tagningen, kan De ændre maskinnulpunktet uden også at skulle ændre reference-
knasten. Her gælder følgende formel:

Maskinnulpunkt = referencepunkt + reference-offset.

• Automatik-modus:

– Styringen sender via proces-udgangsdata målposition (PA2 og PA3), ønsket
hastighed (PA4), accelerationsrampe (PA5) og decelerationsrampe (PA6) til
omformeren.

– Styringen starter positioneringen med PA1:8 "Start" = "1". "1"-signalet skal være
påtrykt under hele positioneringsforløbet. Positioneringen stoppes med PA1:8 =
"0".

– Omformeren meddeler cyklisk via proces-indgangsdata den aktuelle position
(PE2 og PE3), aktuel hastighed (PE4), effektiv strøm (PE5) og omformer-
belastning (PE6) til styringen.

– Omformeren meddeler med PE1:3 "Målposition nået" = "1" til styringen, at den
valgte målposition er nået.

For at kunne starte drivstationen skal De være opmærksom på følgende. Dette gælder
for alle driftsmåder (modi):

• Binær-indgang X13:1 "DIØØ, /Regulatorspærre" skal påtrykkes et "1"-signal.

• Sæt styrebit PA1:0 "Regulatorspærre/frikobling" = "0"
og styrebit PA1:1 "Frikobling/hurtigstop" og PA1:2 "Frikobling/stop" = "1".

Driftsmåde (modus)
Styreord 2:Bit

PA1:12 PA1:11

’Jogging’-modus "0" "1"

Reference-modus "1" "0"

Automatik-modus "1" "1"

Ugyldig "0" "0"

Hvis drivstationen endnu ikke er referencepunktindstillet eller dette skal nyindstilles:
Vælg driftsmåde "Reference-modus" med styreord 2 (PA1).

Hvis ikke referencekørslen er foretaget korrekt, tillader programmet ikke, at der
vælges "Automatik-modus".

Undtagelse: Ved drift med absolutværdigiver (MOVIDRIVE® MDV/MDS60A med
option DIP11A) er referencekørsel ikke påkrævet.

00
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’Jogging’-modus

5.6 ’Jogging’-modus

• PA1:12 = "0"og PA1:11 = "1"

I ’jogging’-modus kan De ved at sætte styrebit PA1:9 "Jog +" (Tippen+) eller PA1:10
"Jog -" (Tippen -) køre drivstationen med omdrejningsretning hhv. til højre og venstre.

Den ønskede hastighed fastlægges med procesudgangs-dataord PA4.

Ramperne fastlægges med procesudgangs-dataord PA5 og PA6.

04856ADE
Fig. 30: ’Jogging’-modus

Drivstationens aktuelle position vises med den grønne pil på tallinien nederst i skærm-
billedet.
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Reference-modus

5.7 Reference-modus

• PA1:12 = "1" og PA1:11 = "0"

Med referencekørslen i retning mod referenceknasten fastlægges referencepunktet.
Med reference-offset, som De indstiller i forbindelse med idrifttagningen, kan De ændre
maskinnulpunktet uden også at skulle ændre referenceknasten.

Her gælder følgende formel: Maskinnulpunkt = referencepunkt + reference-offset.

• De skal ved idrifttagningen have indstillet den korrekte referencekørselstype. Hvis
dette ikke er tilfældet, skal de genstarte idrifttagningen og indstille den korrekte
referencekørselstype.

• Start referencekørslen med bit PA1:8 "START" = "1". "1"-signalet skal være påtrykt
under hele referencekørselsforløbet. Vær opmærksom på, at der ikke udføres nogen
referencekørsel ved referencekørselstyperne 0 og 5 (→ side 32).

• Når drivstationen har nået referencepunktet (DIØ3 "Referenceknast" = "1"), kører
drivstationen videre med referenceomdrejningstal 2 og bliver stående positions-
reguleret, når referencepunktet forlades (DIØ3 "1"→"0").=I statusord PE1 sættes bit
PE1:2 "IPOS Reference" = "1". "1"-signalet til bit PA1:8 fjernes igen.

• Drivstationen er nu referencepunktindstillet og De kan nu starte automatik-modus.

04857ADE
Fig. 31: Automatik-modus

00
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Automatik-modus

5.8 Automatik-modus

• PA1:12 = "1" og PA1:11 = "1"

Positioneringskørslen startes med bit PA1:8 "Start" = "1". Drivstationen kører nu i
retning mod den målposition, som De definerer via procesudgangs-dataordene PA2 og
PA3. Positioneringskørslen afbrydes med PA1:8 = "0".

Omformeren meddeler cyklisk den aktuelle position til styringen via procesindgangs-
dataordene PE2 og PE3. Desuden meddeler omformeren via PE4, PE5 og PE6 aktuel
hastighed, effektiv strøm og omformerbelastning til styringen.

Når drivstationen har nået målpositionen, sættes i statusordet PE1 bit’en PE1:3
"Målposition nået" = "1" (Ziel-Position erreicht" = "1").

Forbliver styrebit PA1:8 = "1" og fastlægger De via procesudgangs-dataordene PA2 og
PA3 en ny målposition, så kører drivstationen straks til denne nye position.

Hvis De under kørslen ønsker at ændre målposition og ønsket hastighed samtidigt, skal
parameteren P916 indstilles til "Rampeform" = LINEÆR. Ved rampeform KVADRATISK
eller SINUS skal DIØØ "/REGULATORSPÆRRE" = "0", hvis De ønsker at ændre mål-
position og ønsket hastighed samtidigt.

Hvis styrebit PA1:8 = "1", når De skifter til automatik-modus, køres der straks til den mål-
position, der er fastlagt med PA2 og PA3.

04858ADE
Fig. 32: Automatik-modus

Drivstationens aktuelle position vises med den grønne pil på tallinien nederst i skærm-
billedet.
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Taktdiagrammer

6 Drift og service
6.1 Taktdiagrammer

For taktdiagrammerne gælder følgende forudsætninger:

• Idrifttagningen skal være udført korrekt.

• DIØØ "/Regulatorspærre" = "1" (ingen spærring)

• DIØ1 "Frikobling/hurtigstop" = "1"

Funktion
’Jogging’-modus

04852AXX
Fig. 33: Taktdiagram for funktionen ’Jogging’-modus

PA1:0 = Regulatorspærre/frikobling (1) = Start ’jogging’-modus, ’jog’ +

PA1:1 = Frikobling/hurtigstop (2) = Ny ønsket hastighed via PA4

PA1:2 = Frikobling/stop (3) = Start ’jogging’-modus, ’jog’ -

PA1:11 = Modus-valg

PA1:12 = Modus-valg n1 = Hastighed 1

PA1:9 = ’Jog’ + n2 = Hastighed 2

PA1:10 = ’Jog’ -

PA4 = Procesdataord ønsket hastighed

DBØØ = /Bremse

n [1/min]

n2

n1

0

-n1

-n2

PA1:0

PA1:1

PA1:2

PA1:11

PA1:12

PA1:9

PA1:10

PA4

DBØØ

(1) (2) (3)

03E8 hex 0BB8 hex 03E8 hex
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Taktdiagrammer

Funktion:
’Reference’-
modus

04854AXX
Fig. 34: Taktdiagram for funktionen ’Reference’-modus

PA1:0 = Regulatorspærre/frikobling (1) = Start ’reference’-modus

PA1:1 = Frikobling/hurtigstop (2) = Referencepunkt nået

PA1:2 = Frikobling/stop

PA1:11 = Modus-valg

PA1:12 = Modus-valg

DIØ3 = Referenceknast

PA1:8 = Start

PE1:2 = IPOS reference

DBØØ = /Bremse

n [1/min]

0

PA1:0

PA1:1

PA1:2

PA1:11

PA1:12

DIØ3

PA1:8

PE1:2

DBØØ

(1) (2)
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Taktdiagrammer

Funktion:
’Automatik’-
modus

04853AXX
Fig. 35: Taktdiagram for funktionen ’Automatik’-modus

PA1:0 = Regulatorspærre/frikobling (1) = Start ’jogging’-modus

PA1:1 = Frikobling/hurtigstop (2) = Position 50000 nået

PA1:2 = Frikobling stop (3) = Position 100000 nået

PA1:11 = Modus-valg (4) = Position 75000 nået

PA1:12 = Modus-valg

PA4 = Procesdataord ønsket hastighed n1 = Hastighed 1

PA1:8 = Start n2 = Hastighed 2

PA2 = Målposition High

PA3 = Målposition Low

PE1:3 = Målposition nået

DBØØ = /Bremse

n [1/min]

n2

n1

0

-n1

-n2

PA1:0

PA1:1

PA1:2

PA1:11

PA1:12

PA4

PA1:8

PA2

PA3

PE1:3

DBØØ

(1) (2) (3) (4)

0000 hex

03E8 hex

C350 hex

0001 hex

0BB8 hex

86A0 hex

0001 hex

03E8 hex

24F8 hex
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Taktdiagrammer

Frikøring af
endestop

Hvis et endestop påkøres (DIØ4 eller DIØ5 = "0"), sættes bit PE1:5 "Fejl" = "1" og
drivstationen bringes til standsning med nødstop.

Til at frikøre drivstationen benyttes følgende fremgangsmåde:

1. Indstil funktionen "jogging"-modus (PA1:12 = "0" og PA1:11 = "1").

2. Sæt bit PA1:6 eller binær-indgang DIØ2 "Fejl-reset" = "1",
herved sættes bit PE1:5 "Fejl" = "0".

3. Sæt igen bit PA1:6 eller binær-indgang DIØ2 på "0", så snart bit PE1:5 = "0".

4. Drivstationen frikøres herved automatisk med motoromdrejningstallet n = 100 1/min.

5. Når drivstationen igen er frikørt, sættes DIØ4 eller DIØ5 fra "0" → "1".
Sæt nu PA1:6 = "0". Indstil den ønskede driftsmåde (modus),
f.eks. ’Automatik’-modus (PA1:12 = "1" og PA1:11 = "1").

04855AXX
Fig. 36: Frikøring af endestop

PA1:0 = Regulatorstpærre/frikobling (1) = Endestop påkørt

PA1:1 = Frikobling/hurtigstop (2) = Endestop frikørt

PA1:2 = Frikobling/stop (3) = ’Automatik’-modus

DIØ4 = Endestop højre (4) = ’Jogging’-modus

PA1:11 = Modus-valg

PA1:12 = Modus-valg

PE1:5 = Fejl

PA1:6 = Reset

(1) (2)

PA1:0

PA1:1

PA1:2

DIØ4

PA1: 11

PA1: 12

PE1: 5

PA1: 6

(3) (4) (3)
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Fejlinformationer

6.2 Fejlinformationer

Fejlhukommelsen (P080) gemmer de sidste 5 fejlmeddelelser (fejl t-0...t-4). I tilfælde af,
at der optræder mere end 5 fejlbegivenheder, slettes den ældste fejlmeddelelse. - På
tidspunktet for fejlens opståen gemmes følgende informationer:

Aktuel fejl • Status for de binære ind-/udgange • Omformerens driftstilstand • Omformer-
status • Kølelegemetemperatur • Omdrejningstal • Udgangsstrøm • Effektiv strøm •
Omformerbelastning • Mellemkredsspænding • Antal driftstimer • Antal frikoblingstimer
• Parametersæt • Motorbelastning.

Afhængigt af fejlens art findes der 3 udkoblingsreaktioner; omformeren forbliver
spærret, så længe fejltilstanden vedvarer:

• Straksudkobling:

Omformeren kan ikke nedbremse drivstationen; udgangstrinnet bliver i tilfælde af en
fejl højimpedant, og bremsen falder straks ind (DBØØ "/Bremse" = "0").

• Hurtigstop:

Drivstationen nedbremses ved hjælp af stoprampen t13/t23. Når stopomdrejnings-
tallet er nået, falder bremsen ind (DBØØ "/Bremse" = "0"). Udgangstrinnet bliver
højimpedant efter udløbet af bremseindfaldstiden (P732 / P735).

• Nødstop:

Drivstationen nedbremses ved hjælp af nødrampen t14/t24. Når stopomdrejnings-
tallet er nået, falder bremsen ind (DBØØ "/Bremse" = "0"). Udgangstrinnet bliver
højimpedant efter udløbet af bremseindfaldstiden (P732 / P735).

Reset En fejlmeddelelse kan kvitteres med:

• Netudkobling og efterfølgende genindkobling på nettet

Anbefaling: For netkontaktor K11 er en mindste-udkoblingstid på 10 sekunder
påkrævet.

• Reset via binær-indgang DIØ2. Ved idrifttagning af modulet "Udvidet bus-
positionering" konfigureres denne binær-indgang med funktionen "Reset".

• I manager’en i MOVITOOLS trykkes der på knappen "Reset"

• I styreord 2 bit PA1:6 = "0"→"1"→"0".

• Manuel reset i MOVITOOLS/Shell (P840 = "JA" eller [Parameter] / [Manuel reset]).

• Manuel reset med DBG11A (ved at trykke på tasten <E> i tilfælde af fejl kommer man
direkte til parameter P840).

’Timeout’ aktiv Styres omformeren via en kommunikationsgrænseflade (feltbus, RS-485 eller SBus) og
er der foretaget en netudkobling med efterfølgende genindkobling på nettet eller en fejl-
reset, forbliver frikoblingen ugyldig, indtil omformeren via den ’timeout’-overvågede
grænseflade atter modtager gyldige data.

02771ADE
Fig. 37: Reset med MOVITOOLS
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Fejlmeddelelser

6.3 Fejlmeddelelser

Display-
indikering

Fejl- eller advarselskoden indikeres i BCD-kodet form, idet display-indikeringen altid
foregår som følger:

Efter reset eller hvis fejl- eller advarselskoden atter antager værdien "0", skifter display-
indikeringen til driftsindikering.

Fejlliste Følgende tabel indeholder en række eksempler fra den komplette fejlliste (→ Drifts- og
installationsvejledning MOVIDRIVE® MD_60A). Tabellen oplister kun de fejl, som
specielt kan forekomme i forbindelse med modulet "Udvidet buspositionering".

En prik i spalten "P" betyder, at reaktionen er programmérbar (P83_ Fejlreaktion).
I spalten "Reaktion" er den fabriksindstillede fejlreaktion oplistet..

01038AXX

Blinker, ca. 1 s

Display slukket, ca. 0,2 s

10’er-decimal, ca. 1 s

Display slukket, ca. 0,2 s

1’er-decimal, ca. 1 s

Display slukket, ca. 0,2 s

Fejl-
kode Betegnelse Reaktion P Mulig årsag Afhjælpning

00 Ingen fejl -

07 UZ-over-
spænding

Straks-
udkobling Mellemkredsspænding for høj

• Forlæng forsinkelsesramper
• Kontrollér tilledning til

bremsemodstand
• Kontrollér tekniske data for

bremsemodstand
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Fejlmeddelelser

08 n-overvåg-
ning

Straks-
udkobling

• Omdrejningsregulator eller
strømregulator (i modus
VFC uden giver) arbejder
ved den indstillede grænse
på grund af mekanisk over-
belastning eller faseudfald i
net eller motor.

• Giver er ikke korrekt tilslut-
tet eller forkert omdrejnings-
retning.

• Ved momentregulering over-
skrides nmaks .

• Reducér belastningen.
• Forøg indstillet forsinkelses-

tid (P501 resp. P503).
• Kontrollér givertilslutning, evt.

ombyttes A/A und B/B parvis.
• Kontrollér spændings-

forsyningen til giveren.
• Kontrollér strømbegræns-

ningen.
• Forlæng evt. ramper.
• Kontrollér motortilledning og

motor.
• Kontrollér netfaser.

14 Giver Straks-
udkobling

• Giverkabel eller skærm ikke
korrekt tilsluttet.

• Kortslutning/trådbrud i
giverkabel.

• Giver defekt.

Giverkabel og skærm kontrolleres
for korrekt tilslutning, kortslutning
og trådbrud.

27 Endestop
mangler Nødstop

• Trådbrud/begge endestop
mangler.

• Endestop er ombyttet i
forhold til motorens
omdrejningsretning.

• Kontrollér ledningsføring til
endestop.

• Ombyt endestoptilslutninger.
• Omprogrammér klemmer.

28 Feltbus
’timeout’ Hurtigstop •

Der har inden for den projekte-
rede kommunikations-
overvågning ikke fundet nogen
kommunikation sted mellem
’master’ og ’slave’.

• Kontrollér ’masterens’
kommunikationsrutine.

• Forlæng feltbus ’timeout’-
tiden (P819)/frakobl over-
vågningen.

29 Endestop
påkørt Nødstop I modus IPOS påkørtes et

endestop.
• Kontrollér køreområdet.
• Korrigér brugerprogrammet.

31 TF-udløser Ingen
reaktion •

• Motor for varm, TF har
udløst.

• Motorens TF slet ikke eller
ikke korrekt tilsluttet.

• Forbindelse MOVIDRIVE®

og TF på motoren afbrudt.
• Jumper mellem X10:1 og

X10:2 mangler.
Ved MDS: Forbindelsen
X15:9-X15: 5 mangler.

• Lad motoren afkøle og reset
fejlen.

• Kontrollér tilslutninger /
forbindelse mellem
MOVIDRIVE® og TF.

• Tilsluttes der ingen TF:
Jumper mellem X10:1 og
X10:2. Ved MDS: Jumper
mellem X15:9 og X15:5.

• P834 sættes på
"Ingen reaktion".

36 Optionen
mangler

Straks-
udkobling

• Utilladelig optionskorttype.
• Setpunkt-kilde, styrekilde

eller modus for dette
optionskort ikke tilladt.

• Der er indstillet forkert giver-
type for DIP11A.

• Installér korrekt optionskort.
• Indstil korrekt setpunkt-kilde

(P100).
• Indstil korrekt styrekilde

(P101).
• Indstil korrekt modus (P700

resp. P701).
• Indstil korrekt givertype.

39 Reference-
kørsel

Straks-
udkobling

• Referenceknast mangler
eller kobler ikke.

• Tilslutning for endestop
defekt.

• Referencekørselstypen blev
ændret under reference-
kørslen.

• Kontrollér referenceknaster.
• Kontrollér tilslutning for

endestop
• Kontrollér indstilling for

referencekørselstype og de
hertil nødvendige parametre.

42 Setpunkt-
afvigelse

Straks-
udkobling •

• Omdrejningsgiver forkert
tilsluttet.

• Accelerationsramper for
korte.

• P-andel for positions-
regulator for lille.

• Omdrejningsregulator forkert
parametreret.

• Værdi for setpunkt-
afvigelsestolerance for lille.

• Kontrollér tilslutning
omdrejningsgiver.

• Forlæng ramper.
• Forøg indstilling for P-andel.
• Omparametrér omdrejnings-

regulator.
• Forøg setpunkt-afvigelses-

tolerance.
• Kontrollér lednings-

forbindelser til giver, motor
samt netfaser.

• Kontrollér, at mekanikken
kører tilstrækkeligt let.

Fejl-
kode Betegnelse Reaktion P Mulig årsag Afhjælpning
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Fejlmeddelelser

78
IPOS soft-
ware-ende-
stop

Ingen
reaktion

Kun i modus IPOS:
Den programmerede målposition
ligger uden for det driftsområde,
der er begrænset af software-
endestoppene.

• Kontrollér brugerprogrammet.
• Kontrollér position for soft-

ware-endestoppene.

92 DIP arbejds-
område Nødstop

Kun med option DIP11A:
Drivstationen er kørt ud over
absolutværdigiverens tilladelige
arbejdsområde. Evt. er ind-
stillingen af DIP-parametre for
givertype/arbejdsområde forkert.

Kontrollér parametrene for
positions-offset, nulpunkt-offset.

93 DIP giverfejl Nødstop

Kun med option DIP11A:
Giveren afgiver fejlmeddelelse,
f.eks. ’Powerfail’.
• Forbindelseskabel giver-DIP

opfylder ikke kravene (par-
snoet, skærmet).

• Taktfrekvens for lednings-
længden er for høj.

• Overskridelse af tilladt maks.
hastighed/acceleration for
giver.

• Giver defekt.

• Kontrollér tilslutning for
absolutværdigiver.

• Kontrollér forbindelseskabel.
• Indstil korrekt taktfrekvens.
• Reducér maks. køre-

hastighed resp. rampe.
• Udskift absolutværdigiver.

94 Kontrolsum
EEPROM

Straks-
udkobling

Fejl ved omformerelektronik.
Evt. årsag er EMC-påvirkning
eller defekt.

Indlevér omformer til reparation.

95
DIP
plausibilitets-
fejl

Nødstop

Kun med option DIP11A:
Der kunne ikke bestemmes
nogen plausible position.
• Forkert givertype indstillet.
• IPOS-køreparameter forkert

indstillet.
• Tæller-/nævnerfaktor forkert

indstillet.
• Nulindjustering foretaget.
• Giver defekt.

• Indstil korrekt givertype.
• Kontrollér IPOS-køre-

parameter.
• Kontrollér kørehastighed.
• Korrigér tæller-/nævnerfaktor.
• Efter nulindjustering

foretages reset.
• Udskift absolutværdigiver.

Fejl-
kode Betegnelse Reaktion P Mulig årsag Afhjælpning
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