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1 Belangrijke aanwijzingen

handboek1 Belangrijke aanwijzingen

Documentatie • Leest u dit handboek zorgvuldig door voordat u met de installatie en inbedrijfstelling
van de MOVIDRIVE®-applicatieregelaar met de optiekaart DFP21B PROFIBUS  be-
gint.

• Het onderhavige handboek vereist de aanwezigheid en de kennis van de MO-
VIDRIVE®-documentatie, vooral van het systeemhandboek MOVIDRIVE®

MDX60B/61B.
• Verwijzingen zijn in dit handboek met "→" aangeduid. Zo betekent bijvoorbeeld (→

hfst.X.X) dat u in hoofdstuk X.X van dit handboek aanvullende informatie vindt.
• De inachtneming van de documentatie is de voorwaarde voor een storingvrij bedrijf

en de honorering van eventuele garantieaanspraken.

Bussystemen Algemene veiligheidsaanwijzingen bij bussystemen:
U beschikt hiermee over een communicatiesysteem, dat het mogelijk maakt, de appli-
catieregelaar MOVIDRIVE® in ruime mate aan te passen aan de omstandigheden van
het aandrijfsysteem. Zoals bij alle bussystemen bestaat het gevaar van een van buiten
(t.o.v. de regelaar) onzichtbare wijziging van de parameters en dus van het regelaarge-
drag. Dit kan tot onverwacht (ongecontroleerd) systeemgedrag leiden.

Veiligheidsaan-
wijzingen en 
waarschuwingen

Let beslist op de onderstaande veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen!

• Dit handboek is geen vervanging voor de uitvoerige technische handleiding!
• Installeren en in bedrijf stellen is alleen toegestaan door elektrotechnisch ge-

schoold personeel met inachtneming van de geldende veiligheidsvoorschrif-
ten en de technische handleiding MOVIDRIVE® MDX60B/61B!

Dreigend gevaar door stroom.
Mogelijke gevolgen: dood of zeer zware verwondingen.

Dreigend gevaar. 
Mogelijke gevolgen: dood of zeer zware verwondingen.

Gevaarlijke situatie.
Mogelijke gevolgen: lichte verwondingen.

Schadelijke situatie.
Mogelijke gevolgen: beschadiging van het apparaat en van 
de omgeving.

Gebruikertips en nuttige informatie.
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2 Inleiding
Inhoud van dit 
handboek

Dit gebruikershandboek beschrijft de montage van de optiekaart PROFIBUS DFP21B
in de applicatieregelaar MOVIDRIVE® MDX61B en de inbedrijfstelling van de MO-
VIDRIVE® op het veldbussysteem PROFIBUS.

Uitgebreide litera-
tuur

Voor het eenvoudig en effectief koppelen van de MOVIDRIVE® aan het veldbussysteem
PROFIBUS dient u behalve dit gebruikershandboek voor de optie PROFIBUS de vol-
gende uitgebreide documentatie over het thema veldbus bestellen:
• Handboek voor het veldbusprotocol MOVIDRIVE®.
In het handboek voor het veldbusprotocol MOVIDRIVE® worden behalve de beschrij-
ving van de veldbusparameters en hun codering de meest uiteenlopende besturings-
concepten en applicatiemogelijkheden in de vorm van kleine voorbeelden uitgelegd.
Het handboek 'Veldbus-protocol' MOVIDRIVE® bevat een lijst van alle parameters van
de applicatieregelaar, die via de verschillende communicatie-interfaces zoals bijvoor-
beeld systeembus, RS-485 en ook via de veldbusinterface kunnen worden gelezen of
geschreven.

Eigenschappen Met de optie DFP21B kan de applicatieregelaar MOVIDRIVE® MDX61B vanwege zijn
krachtige universele veldbusinterface via PROFIBUS aan overkoepelende automatise-
ringssystemen gekoppeld worden. 

MOVIDRIVE® en 
PROFIBUS

Het gedrag van de regelaar waarop het PROFIBUS-bedrijf is gebaseerd, het zgn. appa-
raatprofiel, is veldbusonafhankelijk en zodoende uniform. U als gebruiker wordt daar-
door de mogelijkheid geboden, aandrijvingsapplicaties onafhankelijk van de veldbus te
ontwerpen. Omschakelen naar andere bussystemen zoals bijvoorbeeld INTERBUS
(optie DFI) is dus erg gemakkelijk.

Toegang tot alle 
informatie

Via de PROFIBUS-interface biedt MOVIDRIVE® MDX61B u een digitale toegang tot alle
aandrijfparameters en functies. De aansturing van de applicatieregelaar vindt plaats via
de snelle, cyclische procesdata. Via dit procesdatakanaal heeft u de mogelijkheid, be-
halve het opgeven van setpoints, zoals bijvoorbeeld toerental, integratortijd voor acce-
leratie en deceleratie enz. ook verschillende aandrijffuncties, zoals bijvoorbeeld vrijga-
ve, regelaarblokkering, normale stop, noodstop enz. te activeren. Tegelijkertijd kunt u
via dit kanaal echter ook actuele waarden uit de applicatieregelaar teruglezen, zoals bij-
voorbeeld werkelijke toerental, stroom, regelaartoestand, foutnummer of ook referentie-
meldingen.

Cyclische en acy-
clische data-uitwis-
seling via PROFI-
BUS-DPV0 
(versie 0)

Terwijl de procesdatauitwisseling in de regel cyclisch verloopt, kunnen de aandrijfpara-
meters acyclisch met functies zoals READ en WRITE resp. via het MOVILINK®-para-
meterkanaal gelezen of geschreven worden. Met deze uitwisseling van parameterdata
krijgt u applicaties, waarbij alle belangrijke aandrijfparameters in het overkoepelende
automatiseringsapparaat zijn opgeslagen, zodat er geen handmatige parametrering in
de applicatieregelaar zelf nodig is. 

Cyclische en acy-
clische data-uitwis-
seling via PROFI-
BUS-DPV1 
(versie 1)

Met de PROFIBUS-DPV1-specificatie zijn in het kader van de PROFIBUS-DP-uitbrei-
dingen nieuwe acyclische Read/Write-instructies ingevoerd. Deze acyclische instructies
worden met speciale telegrammen ingevoegd in het lopende cyclische busbedrijf, zodat
compatibiliteit tussen PROFIBUS-DP (versie 0) en PROFIBUS-DPV1 (versie 1) is ge-
waarborgd.
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2 Inleiding

Configuratie van 
de PROFIBUS-
optiekaart

In het algemeen is de PROFIBUS-optiekaart zodanig ontworpen, dat alle veldbusspeci-
fieke instellingen zoals bijvoorbeeld het stationsadres of default-busparameters met de
hardware-schakelaar op de optiekaart worden gemaakt. Door deze handmatige instel-
ling kan de applicatieregelaar snel in de PROFIBUS-omgeving worden geïntegreerd en
ingeschakeld. De parametrering kan volledig automatisch door de overkoepelende
PROFIBUS-master worden doorgevoerd (downloaden van parameters). Deze op de
toekomst gerichte variant biedt het voordeel, dat behalve een snellere inbedrijfstelling
van de installatie ook de documentatie van uw applicatieprogramma eenvoudiger wordt,
daar nu alle belangrijke parametergegevens van de aandrijving direct in uw besturings-
programma kunnen worden opgeslagen.

Bewakingsfuncties De toepassing van een veldbussysteem vereist voor de aandrijftechniek extra bewa-
kingsfuncties zoals bijvoorbeeld de tijdelijke bewaking van de veldbus (veldbus-timeout)
of ook snelstop-concepten. De bewakingsfuncties van de MOVIDRIVE® kunt u doelge-
richt op uw toepassing afstemmen. Zo kunt u bijvoorbeeld bepalen, hoe de applicatie-
regelaar in geval van een busfout moet reageren. Voor veel applicaties zal een snelstop
zinvol zijn; u kunt echter ook de laatste gewenste waarden laten vastleggen, zodat de
aandrijving met de laatst geldende setpoints verder gaat (bijv. transportband). Daar de
functionaliteit van de besturingsklemmen ook bij het veldbusbedrijf gewaarborgd is, kunt
u onafhankelijk van de veldbus nog steeds snelstop-concepten via de klemmen van de
applicatieregelaar uitvoeren.

Diagnose Voor inbedrijfstelling en service biedt de applicatieregelaar MOVIDRIVE® u talrijke diag-
nosemogelijkheden. Met de geïntegreerde veldbusmonitor kunt u bijvoorbeeld zowel de
door de overkoepelende besturing verzonden setpoints als de actuele waarden contro-
leren.

Veldbusmonitor Bovendien krijgt u veel extra informatie over de toestand van de veldbus-optiekaart. De
veldbusmonitor biedt u samen met de pc-software MOVITOOLS® een handige diagno-
semogelijkheid, waarmee niet alleen alle aandrijfparameters (incl. de veldbusparame-
ters) kunnen worden ingesteld, maar die ook gedetailleerde informatie geeft over de toe-
stand van de veldbus en de regelaar.

53488AXX
Afbeelding 1: PROFIBUS met MOVIDRIVE® ([1] = visualisatie)

Digital I/O Analog I/O

[1]

PROFIBUS Master

PROFIBUS
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3 Montage- en installatie-instructies
3.1 Montage van de optiekaart DFP21B

Vóór u begint De optiekaart DFP21B moet op de connector voor de veldbus worden geplaatst.
Let op de volgende instructies vóór u begint met het inbouwen of demonteren van
de optiekaart:
• Maak de regelaar spanningsloos. Schakel de 24 VDC en de netspanning uit.
• Ontlaadt u zich door passende maatregelen (anti-statische band, geleidend schoei-

sel etc.) vóór u de optiekaart aanraakt.
• Verwijder het programmeerapparaat en de frontafdekkap vóór u de optiekaart in-

bouwt.
• Plaats het programmeerapparaat en de frontafdekkap weer nadat u de optiekaart

heeft ingebouwd.
• Bewaar de optiekaart in de originele verpakking en pak deze pas uit direct vooraf-

gaand aan het inbouwen.
• Pak de optiekaart alleen vast aan de rand. Raak geen onderdelen aan.

De optiekaarten bij de MOVIDRIVE® MDX61B bouwgrootte 0 mogen alleen door
SEW-EURODRIVE worden ingebouwd of gedemonteerd.
• Alleen bij de MOVIDRIVE® MDX61B bouwgrootte 1 tot 6 kunnen optiekaarten

worden ingebouwd of gedemonteerd.



8 Handboek – MOVIDRIVE® MDX61B-veldbusinterface DFP21B PROFIBUS

3 Montage van de optiekaart DFP21B
Montage- en installatie-instructies

Inbouwen en 
demonteren van 
een optiekaart

1. Draai de beide bevestigingsboutjes van de kaartdrager los. Trek de kaartdrager ge-
lijkmatig (niet kantelen!) uit de insteekplaats.

2. Draai op de kaartdrager de twee bevestigingsboutjes van het zwarte afdekplaatje
los. Verwijder het zwarte afdekplaatje.

3. Plaats de optiekaart met de bevestigingsboutjes goed passend in de daarvoor be-
stemde boringen op de kaartdrager. 

4. Plaats de kaartdrager met de gemonteerde optiekaart met matige druk weer in de
insteekplaats. Schroef de kaartdrager weer vast met de beide bevestigingsboutjes.

5. Ga bij het demonteren van de optiekaart in omgekeerde volgorde te werk.

53001AXX
Afbeelding 2: het inbouwen van een optiekaart in MOVIDRIVE® MDX61B bouwgrootte 1 - 6

1.

3.

4.

2.
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3.2 Aansluiting en beschrijving van de klemmen van optie DFP21B
Artikelnummer Optie PROFIBUS-interface type DFP21B: 824 240 2

3.3 Stekerbezetting
De aansluiting aan het PROFIBUS-netwerk vindt plaats met een 9-polige Sub-D steker
overeenkomstig IEC 61158. De T-busverbinding moet met de overeenkomstig uitge-
voerde steker gerealiseerd worden.

De optie "PROFIBUS-interface type DFP21B" is alleen mogelijk in combinatie met MO-
VIDRIVE® MDX61B, niet met MDX60B.
De optie DFP21B moet geplaatst worden op de connector voor de veldbus.

Vooraanzicht DFP21B Beschrijving DIP-switch
Klem Functie

06226AXX

RUN: bedrijfs-LED PROFIBUS 
(groen)

BUS FAULT: fout-LED PROFI-
BUS (rood)

Geeft de juiste werking van de buselektronica aan.

Geeft PROFIBUS-DP-fout aan.

ADDRESS: DIP-switch voor de 
instelling van het PROFIBUS-
stationsadres

20

21

22

23

24

25

26

nc

Waarde: 1
Waarde: 2
Waarde: 4
Waarde: 8
Waarde: 16
Waarde: 32
Waarde: 64
Gereserveerd.

X31: PROFIBUS-aansluiting X31:1
X31:2
X31:3
X31:4
X31:5
X31:6
X31:7
X31:8
X31:9

N.C.
N.C.
RxD/TxD-P
CNTR-P
DGND (M5V)
VP (P5V/100 mA)
N.C.
RxD/TxD-N
DGND (M5V)

DFP21B

RUN

0 1

BUS
FAULT

2
2
2
2

0

1

2

3

2
2
2
nc

4

5

6

X31

ADDRESS

1
6

59

06227AXX
Afbeelding 3: bezetting van de 9-polige Sub-D steker volgens EN 61158

[1] 9-polige Sub-D-steker
[2] signaalkabel, getwist
[3] geleidende, vlakke verbinding tussen stekerbehuizing en afscherming

3

1

5

6

9

8

4

5

6

9

RxD/TxD-P

RxD/TxD-N

CNTR-P

DGND (M5V)

VP (P5V/100mA)

DGND (M5V)

[1]

[2]

[3]
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Verbinding 
MOVIDRIVE® / 
PROFIBUS

De koppeling van de optie DFP21B met het PROFIBUS-systeem vindt in de regel plaats
met een getwiste, afgeschermde twee-aderige kabel. Let bij de selectie van de busste-
ker op de maximaal ondersteunde overdrachtssnelheid.
De tweeaderige kabel wordt op de PROFIBUS-steker op pin 3 (RxD/TxD-P) en pin 8
(RxD/TxD-N) aangesloten. Via deze beide contacten vindt de communicatie plaats. De
RS-485-signalen RxD/TxD-P en RxD/TxD-N  moeten bij alle PROFIBUS-deelnemers op
dezelfde contacten worden aangesloten, anders kan er niet via de bus worden gecom-
municeerd. 
Via pin 4 (CNTR-P) levert de PROFIBUS- interface een TTL-besturingssignaal voor een
repeater of adapter voor optische kabel (common = pin 9).

Baudrates groter 
dan 1,5 MBaud

Het bedrijf van de DFP21B met baudrates > 1,5 MBaud is alleen mogelijk met speciale
12-MBaud-Profibus-connectoren.

3.4 Buskabel afschermen en installeren
De PROFIBUS-interface ondersteunt de RS-485 overdrachtstechniek en vereist de voor
PROFIBUS gespecificeerde kabel type A volgens IEC 61158, een afgeschermde paars-
gewijs getwiste tweeaderige kabel.
Een vakkundige afscherming van de buskabel dempt de elektrische beïnvloeding die in
een industriële omgeving kan optreden. Met de volgende maatregelen bereikt u een op-
timale afscherming:
• draai de bevestigingsschroeven van stekers, modulen en potentiaalvereffeningslei-

dingen handvast aan;
• gebruik uitsluitend stekers met metalen of gemetalliseerde behuizing;
• werk de afscherming in de steker als contactverbinding af;
• leg de afscherming van de buskabel aan beide zijden aan aarde;
• leg de signaal- en buskabel niet parallel aan de vermogenskabels (motorleiding),

maar indien mogelijk in gescheiden kabelgoten;
• gebruik in een industriële omgeving metalen, geaarde kabelgoten;
• leid de signaalkabel en de bijbehorende potentiaalvereffening op geringe afstand

van elkaar via de kortste weg;
• vermijd het verlengen van buskabels via connectoren;
• leid de buskabel dicht langs aanwezige geaarde vlakken.

3.5 Busafsluiting
Voor de eenvoudige inbedrijfstelling van het bussysteem en vermindering van de fouten
bij de installatie is de optie DFP21B niet van busafsluitweerstanden voorzien.
Bevindt de optie DFP21B zich aan het begin of eind van een PROFIBUS-segment en
gaat er maar één PROFIBUS-kabel naar de DFP21B, dan kan een connector met geïn-
tegreerde busafsluitweerstand gebruikt worden.
Schakel bij deze PROFIBUS-steker de busafsluitweerstanden bij.

Bij variaties van het aardpotentiaal kan over de aan beide zijden aangesloten en met het
aardpotentiaal (PE) verbonden afscherming een vereffeningsstroom vloeien. Zorg in dit
geval voor een voldoende potentiaalvereffening overeenkomstig de desbetreffende
VDE-bepalingen.
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3.6 Stationsadres instellen
Het PROFIBUS-stationsadres wordt met de DIP-switches 20... 26 op de optiekaart inge-
steld. De MOVIDRIVE® ondersteunt het adressenbereik 0...125.

Een wijziging van het PROFIBUS-stationsadres tijdens bedrijf is niet direct actief. De
verandering is pas na het opnieuw inschakelen van de regelaar (netvoeding + 24 V
uit/aan) actief. De regelaar laat het actuele stationsadres zien in de veldbus-monitor-pa-
rameter P092 "Address Fieldbus" (uitlezing met DBG60B, MOVITOOLS®/SHELL).

06226AXX

In de fabriek is het PROFIBUS-stationsadres 4 als volgt inge-
steld:
20 → Waarde: 1 × 0 = 0
21 → Waarde: 2 × 0 = 0
22 → Waarde: 4 × 1 = 4
23 → Waarde: 8 × 0 = 0
24 → Waarde: 16 × 0 = 0
25 → Waarde: 32 × 0 = 0
26 → Waarde: 64 × 0 = 0

06228AXX

Voorbeeld: PROFIBUS-stationsadres 17 instellen
20 → Waarde: 1 × 1 = 1
21 → Waarde: 2 × 0 = 0
22 → Waarde: 4 × 0 = 0
23 → Waarde: 8 × 0 = 0
24 → Waarde: 16 × 1 = 16
25 → Waarde: 32 × 0 = 0
26 → Waarde: 64 × 0 = 0

DFP21B

RUN

0 1

BUS
FAULT

2
2
2
2

0

1

2

3

2
2
2
nc

4

5

6

X31

ADDRESS

1
6

59

DFP21B

RUN

0 1

BUS
FAULT

2
2
2
2

0

1

2

3

2
2
2
nc

4

5

6

X31

ADDRESS

1
6

59
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3.7 Bedrijfsindicaties optie DFP21B
PROFIBUS-LEDs Op de optiekaart PROFIBUS-interface DFP21B zijn twee LEDs, die de actuele toestand

van de DFP21B en van het PROFIBUS-systeem weergeven.

LED RUN (groen) • De LED RUN (groen) geeft de goede werking van de bus-elektronica aan.

LED BUS-FAULT 
(rood)

• De LED BUS FAULT (rood) geeft een fout in PROFIBUS-DP aan.

RUN Oorzaak van de fout Opheffen van de fout

Aan • PROFIBUS-hardware OK. -

Uit • Er is een hardware-defect in de buselektro-
nica aanwezig.

• MOVIDRIVE® opnieuw inschakelen. Bij 
herhaaldelijk optreden de serviceafdeling 
van Vector Aandrijftechniek raadplegen.

Knip-
pert

• PROFIBUS-adres is groter dan 125 inge-
steld.

• Controleer met P093 Fieldbus address het 
met de DIP-switches ingestelde adres

BUS FAULT Oorzaak van de fout Opheffen van de fout

Aan • De verbinding naar de DP-Master is ver-
broken.

• De regelaar herkent geen PROFIBUS-
baudrate.

• Eventuele busonderbreking.
• DP-master is buiten bedrijf.

• Controleer de PROFIBUS-DP-aanslui-
ting van de regelaar.

• Controleer de configuratie in de DP-
master.

• Controleer alle kabels in uw PROFIBUS-
DP-net

Uit • Regelaar bevindt zich in data-uitwisse-
ling met de DP-master (toestand Data-
Exchange).

-

Knippert • Apparaat heeft de Baudrate herkend, 
wordt echter door de DP-master niet 
aangesproken.

• De regelaar is niet of verkeerd geconfi-
gureerd in de DP-master.

• Controleer het ingestelde PROFIBUS-
adres op de DFP21B en in de configura-
tie-software van de DP-master.

• Controleer de configuratie van de DP-
master.

• Gebruik voor de configuratie het GSD-
bestand SEWA_6003.GSD met het ken-
teken MOVIDRIVE-DFP21B.
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3.8 GSD-bestanden

GSD-bestand 
voor PROFIBUS- 
DP

Gebruik het  GSD-bestand SEW_6003.GSD uit de directory "DP", als u de standaard
PROFIBUS-DP-communicatie voor de besturing van de applicatieregelaars wilt benut-
ten. Dit GSD-bestand komt overeen met de GSD-revisie 1 en moet naar een speciale
directory in uw configuratie-software worden gekopieerd. De gedetailleerde procedure
kunt u in de handboeken van de betreffende configuratiesoftware vinden.
De door de PROFIBUS-gebruikersorganisatie gestandaardiseerde bestanden van de
apparaat-stamgegevens kunnen door alle PROFIBUS-DP-masters worden gelezen.

GSD-bestand 
voor PROFIBUS- 
DP-V1

Gebruik het GSD-bestand SEWA6003.GSD uit de directory "DP-V1", als u behalve de
standaard PROFIBUS-DP-communicatie voor de besturing van de applicatieregelaar
ook de parametreringsmogelijkheden van DP-V1 wilt benutten.
Dit GSD-bestand komt overeen met de GSD-revisie 3. Als er oudere PROFIBUS-opties
worden gebruikt, die niet geschikt zijn voor DP-V1, dan komt er geen verbinding tussen
DP-V1-master en DFP21B tot stand. De LED "Bus Fault" van de DFP21B blijft in dit ge-
val na het opstarten van de DP-V1-master ingeschakeld. De DP-V1-master zal signale-
ren, dat er geen verbinding mogelijk is. 
Voor een gemakkelijk onderscheid worden de GSD-bestanden met de naam voor PRO-
FIBUS-DP-V1 in een speciale sub-directory in de configuratie-software voor de DP-V1-
master weergegeven (→ volgende afbeelding).

Op de SEW-homepage (http://www.sew-eurodrive.de) vindt u in de rubriek "Software"
de actuele versies van de GSD-bestanden voor de DFP21B. Beide GSD-bestanden
kunnen parallel in een STEP7-project worden gebruikt. Na het downloaden en uitpak-
ken van de software krijgt u twee directories voor de bedrijfssoorten PROFIBUS-DP en
PROFIBUS-DP-V1.

Configuratietool DP-master Bestandsnaam

Alle DP-configuratietools volgens EN 50170 (V2) voor norm-DP-master SEW_6003.GSD

Siemens S7 hardware-configuratie voor alle S7 DP-mas-
ters

Siemens S5 COM PROFIBUS voor IM 308C e.a.

53545AXX
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3 GSD-bestanden
Montage- en installatie-instructies

Geldigheid van 
het GSD-bestand 
voor DFP21B PROFIBUS-optie DFP21B

074 Firmware-optie 1:
SEW_6003.GSD voor DP SEWA6003.GSD voor DP-V1

824 399 9.10 en hoger ok ok

De ingevoerde gegevens in de GSD-bestanden mogen niet worden veranderd of aan-
gevuld. Voor het onjuist functioneren van de regelaar vanwege een gemodificeerd GSD-
bestand kan geen aansprakelijkheid genomen worden!
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4 Configuratie en inbedrijfstelling
In dit hoofdstuk krijgt u informatie voor de configuratie van de DP-master en voor de in-
bedrijfstelling van de applicatieregelaar voor het veldbusbedrijf.

4.1 Configuratie van de DP-master
Voor de configuratie van de DP-master staat een GSD-bestand ter beschikking. Dit be-
stand moet gekopieerd worden naar een speciale directory van uw configuratie-soft-
ware.
De gedetailleerde procedure kunt u in de handboeken van de betreffende configuratie-
software vinden. 

Procedure voor 
de configuratie

Voor de configuratie van de MOVIDRIVE® met PROFIBUS-DP-interface gaat u als volgt
te werk:
1. Lees het bestand README_GSD6003.PDF, die u met het GSD-bestand ontvangt,

om meer actuele informatie voor de configuratie te krijgen.
2. Installeer (kopieer) het GSD-bestand overeenkomstig de instructies van uw configu-

ratie-software. Na juiste installatie verschijnt de regelaar bij de slave-deelnemers
met de aanduiding MOVIDRIVE+DFP21.

3. Voeg nu voor de configuratie de koppelmodule in onder de naam MO-
VIDRIVE+DFP21 in de PROFIBUS-structuur en geef het stationsadres uit.

4. Kies de voor uw toepassing vereiste procesdata-configuratie (zie ook hoofdstuk "DP-
configuraties").

5. Geef de I/O- resp. periferie-adressen voor de geprojecteerde data-breedte op.
Na de configuratie kunt u de PROFIBUS-DP in bedrijf stellen. De rode LED "BUS
FAULT" geeft de toestand van de configuratie aan (OFF = configuratie OK).

DP-configuraties Om de soort en het aantal voor de overdracht gebruikte in- en uitgangsgegevens te kun-
nen definiëren, moet aan de regelaar door de DP-Master een bepaalde DP-configuratie
meegedeeld worden. Daarbij beschikt u over de mogelijkheid,
• de aandrijving met procesdata aan te sturen,
• langs het parameterkanaal alle aandrijfparameters te lezen resp. te schrijven,
• een vrij definieerbare data-uitwisseling tussen IPOSplus® en besturing te gebruiken.
De MOVIDRIVE®-applicatieregelaars maken uiteenlopende DP-configuraties voor de
data-uitwisseling tussen DP-master en regelaar mogelijk. De onderstaande tabel geeft
aanvullende informatie van alle mogelijke DP-configuraties van de serie MOVIDRIVE®.
De kolom "Procesdataconfiguratie" laat u de naam van de configuratie zien. Deze tek-
sten verschijnen ook binnen uw configuratiesoftware voor de DP-master als selectielijst.
De kolom DP-configuratie geeft weer, welke configuratiedata bij de communicatiestruc-
tuur van de PROFIBUS-DP naar de regelaar verzonden worden.

00
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4 Configuratie van de DP-master
Configuratie en inbedrijfstelling

Universele DP-
configuratie

Met de keuze van de DP-configuratie "Universal Module" (S7 HWKonfig) krijgt u de mo-
gelijkheid, de DP-configuratie individueel vorm te geven, waarbij aan de volgende rand-
voorwaarden moet worden voldaan.
Module 0 (DP-identificatie 0) definieert het parameterkanaal van de regelaar.
Om een juiste parametrering te waarborgen moet het parameterkanaal in principe in zijn
geheel over de gehele lengte worden overgedragen.

Module 1 (DP-identificatie 1) definieert het procesdatakanaal van de regelaar.
Aanvullend op de in het GSD-bestand voorgedefinieerde procesdataconfiguratie kunt u
ook de procesdataconfiguratie met 4, 5, 7, 8 en 9 procesdatawoorden vastleggen. Let
er daarbij op, dat het aantal in- en uitgangswoorden altijd gelijk is. Bij ongelijke lengte
vindt geen data-uitwisseling plaats. In dit geval blijft de LED Bus Fault in de toestand
knipperen, de parameter P090 PD configuration geeft de configuratiefout aan met 0PD.

Procesdataconfi-
guratie

Betekenis / aanwijzingen DP-configuraties

0 1

1 PD MOVIDRIVE®-besturing met 1 procesdatawoord 240dec -

2 PD MOVIDRIVE®-besturing met 2 procesdatawoorden 241dec -

3 PD MOVIDRIVE®-besturing met 3 procesdatawoorden 242dec -

6 PD MOVIDRIVE®-besturing met 6 procesdatawoorden
(PD4-PD6 nur mit IPOSplus® nutzbar)

0dec 245dec

10 PD MOVIDRIVE®-besturing met 10 procesdatawoorden
(PD4-PD10 alleen met IPOSplus® te gebruiken)

0dec 249dec

Param + 1 PD MOVIDRIVE®-besturing met 1 procesdatawoord
parametrering met 8-byte parameterkanaal

243dec 240dec

Param + 2 PD MOVIDRIVE®-besturing met 2 procesdatawoorden
parametrering met 8-byte parameterkanaal

243dec 241dec

Param + 3 PD MOVIDRIVE®-besturing met 3 procesdatawoorden
parametrering met 8-byte parameterkanaal

243dec 242dec

Param + 6 PD MOVIDRIVE®-besturing met 6 procesdatawoorden
parametrering met 8-byte parameterkanaal
(PD4-PD10 alleen met IPOSplus® te gebruiken)

243dec 245dec

Param + 10 PD MOVIDRIVE®-besturing met 10 procesdatawoorden
parametrering met 8-byte parameterkanaal
(PD4-PD10 alleen met IPOSplus® te gebruiken)

243dec 249dec

Lengte Functie

 0 Parameterkanaal uitgeschakeld

8 I/O-byte resp. 4 I/O-woorden Parameterkanaal wordt gebruikt

00

I
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De volgende afbeelding laat de structuur zien van de in EN 50170(V2) gedefinieerde
configuratiedata. Deze configuratiedata worden bij de start van de DP-master naar de
applicatieregelaar gezonden.

Lengte Functie

2 I/O-byte resp. 1 I/O-woord 1 procesdatawoord

8 I/O-byte resp. 4 I/O-woorden 2 procesdatawoorden

6 I/O-byte resp. 3 I/O-woorden 3 procesdatawoorden

8 I/O-byte resp. 4 I/O-woorden 4 procesdatawoorden

10 I/O-byte resp. 5 I/O-woorden 5 procesdatawoorden

12 I/O-byte resp. 6 I/O-woorden 6 procesdatawoorden

14 I/O-byte resp. 7 I/O-woorden 7 procesdatawoorden

8 I/O-byte resp. 8 I/O-woorden 8 procesdatawoorden

18 I/O-byte resp. 9 I/O-woorden 9 procesdatawoorden

20 I/O-byte resp. 10 I/O-woorden 10 procesdatawoorden

7 / MSB 6 5 4 3 2 1 0 / LSB

Datalengte
0000 = 1 byte/woord
1111 = 16 byte/woorden

In-/uitvoer
00 = speciale identificatieformaten
01 = invoer
10 = uitvoer
11 = in-/uitvoer

Format
0 = bytestructuur
1 = woordstructuur

Consistentie over
0 = byte of woord
1 = totale lengte

Aanwijzing:
MOVIDRIVE® ondersteunt niet de codering "Special identifier formats"!
Gebruik voor de data-overdracht alleen de instelling "Integrity over entire length"!

00
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Data-consistentie Consistente data zijn data, die altijd samenhangend tussen automatiseringsapparaat en
applicatieregelaar overgedragen moeten worden en nooit  van elkaar gescheiden mo-
gen worden verzonden. 
Data-consistentie is bijzonder belangrijk voor de overdracht van positiewaarden resp.
complete positioneeropdrachten, daar bij niet-consistente overdracht de gegevens uit
verschillende cycli van het programma van het automatiseringsapparaat kunnen stam-
men en daarmee ongedefinieerde waarden naar de regelaar gezonden zouden kunnen
worden.
Bij PROFIBUS-DP heeft de data-communicatie tussen automatiseringsapparaat en ap-
paratuur in de aandrijftechniek over het algemeen plaats met de instelling "Data integrity
over entire length".

4.2 Externe diagnose
Voor de applicatieregelaar MOVIDRIVE® MDX61B met optie DFP21B kunt u gedurende
de configuratie in de DP-Master het automatisch genereren  van externe diagnose-alar-
men met PROFIBUS-DP activeren. Als deze functie geactiveerd is, meldt de regelaar
elke optredende storing aan de DP-master. In het DP-mastersysteem moet u dan cor-
responderende (deels arbeidsintensieve ) programma-algoritmen programmeren, om
de diagnose-informatie te verwerken.

Aanbeveling Daar de MOVIDRIVE® met statuswoord 1 bij iedere PROFIBUS-DP-cyclus de actuele
toestand van de aandrijving overdraagt, is het activeren van de externe diagnose niet
absoluut noodzakelijk. 
De structuur van de regelaarspecifieke diagnose is voor PROFIBUS-DP-V1 nieuw ge-
definieerd. Het hier beschreven mechanisme kan alleen met PROFIBUS-DP (zonder
DP-V1-uitbreidingen) worden gebruikt. Voor nieuwe applicaties wordt geadviseerd, dit
mechanisme niet meer te gebruiken. 

Aanwijzing voor Simatic S7-mastersystemen!
Door het PROFIBUS-DP-systeem kunnen ook bij niet-geactiveerde diagnose-genere-
ring steeds diagnose-alarmen in de DP-Master gebracht worden, zodat de correspon-
derende operanden (bijvoorbeeld OB84 voor S7-400 resp. OB82 voor S7-300) in de be-
sturing algemeen ingevoerd kunnen worden.

00

I
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Procedure In iedere DP-master kunnen bij het ontwerp van een DP-slave voor de toepassing extra
specifieke parameters gedefinieerd worden, die bij inschakelen van de PROFIBUS-DP
naar de slave worden gezonden. Voor de MOVIDRIVE® zijn negen gebruikerspecifieke
parameterdata voorzien met de volgende functies:

Alle niet-vermelde waarden zijn niet toegestaan en kunnen tot fouten van de DFP21B
leiden!

Voorbeeld voor 
het ontwerp

In de ontwerpprogrammatuur van de DP-mastersystemen vindt u óf de mogelijkheid, de
externe diagnose in heldere tekst te activeren, zoals bijv. met STEP7 (afbeelding 4), óf
als hexcode direct aan te geven (tabel x).

Byte: Toelaatbare 
waarde

Functie

0 00 hex Gereserveerd voor DP-V1

1 00 hex Gereserveerd voor DP-V1

2 00 hex Gereserveerd voor DP-V1

3 06 hex Gestructureerd gebruikers-parameterblok met een lengte van 6 byte

4 81 hex Structuurtype: gebruiker (fabrikaatspecifiek)

5 00 hex Slot-nummer: 0 = compleet apparaat

6 00 hex Gereserveerd

7 01 hex SEW gebruikers-parameterversie: 1

8 00 hex DFP21 genereert diagnose-alarm in geval van storing

01 hex DFP21 genereert in geval van storing geen diagnose-alarm (fabrieksinstelling)

50256AXX
Afbeelding 4: activering van de externe diagnose met STEP7

Parametreerdata (hex) Functie

00, 00 ,00 ,06 ,81 ,00 ,00 ,01 ,00 Diagnose-alarmen worden ook in geval van storing gegenereerd 
(enabled = on)

00, 00, 00, 06, 81, 00, 00, 01, 01 Diagnose-alarmen worden in geval van storing niet gegenereerd 
(disabled = off, fabrieksinstelling)

00
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4.3 Inbedrijfstelling van de applicatieregelaar
De applicatieregelaar MOVIDRIVE®kan na het installeren van de PROFIBUS-optiekaart
zonder verdere instellingen direct via PROFIBUS worden geparametreerd. Zodoende
kunnen bijvoorbeeld na het inschakelen alle parameters van de overkoepelende bestu-
ring worden ingesteld. 
Voor de besturing van de applicatieregelaar via PROFIBUS moet deze echter van tevo-
ren omgeschakeld worden naar stuurbron (P101) en setpoint-bron (P100) = FIELDBUS.
Met de instelling op FIELDBUS wordt de applicatieregelaar geparametreerd op setpoint-
overname van PROFIBUS. Nu reageert de applicatieregelaar MOVIDRIVE® op de pro-
cesuitgangsdata, die door de overkoepelende besturing worden verzonden.
De activering van de stuur- en setpoint-bron FIELDBUS wordt aan de overkoepelende
besturing gemeld met de bit "Fieldbus mode active" in het statuswoord.
Om veiligheidstechnische redenen moet de applicatieregelaar voor de besturing via het
veldbussysteem bovendien op de klemmen worden vrijgegeven. Dientengevolge moe-
ten de klemmen zo aangesloten resp. geprogrammeerd worden, dat de regelaar via de
ingangsklemmen wordt vrijgegeven. De eenvoudigste variant om de regelaar op de
klemmen vrij te geven, is bijv. op de ingangsklem DIØØ (functie /CONTROLLER INHI-
BIT) een +24V-signaal te geven en de ingangsklemmen DIØ1 ... DIØ3 te programmeren
met NO FUNCTION. De procedure voor de inbedrijfstelling van de applicatieregelaar
MOVIDRIVE® met veldbuskoppeling is op de volgende pagina beschreven.

00
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Procedure voor de inbedrijfstelling van de applicatieregelaar MOVIDRIVE®

1. Geef de vermogenseindtrap via de klemmen vrij.
Zet op de ingangsklem DIØØ / X13.1 (functie /CONTROLLER INHIBIT) een +24V-
signaal (bijvoorbeeld met doorverbinding op regelaar).

2. Schakel de 24V-voeding in.
Schakel alleen de externe 24V-voeding in (geen netspanning!), om de applicatiere-
gelaar te kunnen parametreren.

3. Setpoint-bron = FIELDBUS / stuurbron = FIELDBUS.
Parametreer voor de besturing van de applicatieregelaar via de veldbus de setpoint-
bron en de stuurbron op FIELDBUS.

4. Ingangsklemmen DIØ1 ... DIØ3 = NO FUNCTION.
Programmeer de functionaliteit van de ingangsklemmen op NO FUNCTION.

Meer informatie over de inbedrijfstelling en besturing van de MOVIDRIVE®-applicatie-
regelaar kunt u vinden in het handboek voor het veldbusprotocol.

DI00 = /regelaarblokkering

DI01 = geen functie

DI02 = geen functie

DI03 = geen functie

DI04 = geen functie

DI05 = geen functie

DCOM = 0 V voor X13:DI00 ... DI05

VO24 = + 24 V

DGND = 0V-potentiaal binaire signa-
len

ST11 = RS-485 +

ST12 = RS-485 -

TF1 = TF-ingang

DGND = 0V-potentiaal binaire signa-
len

DB00 = /rem

DO01-C = relaiscontact

DO01-NO = maakcontact

DO01-NO = verbreekcontact

DO02 = /storing

VO24 = + 24 V

VI24 = + 24 V (externe voeding)

DGND = 0V-potentiaal binaire signa-
len

Vrijgave van de vermogenseindtrap met doorverbinding op 
regelaar [1]

01234BXX

P100 setpoint-bron = FIELDBUS
P101 stuurbron = FIELDBUS

P600 programmering klem DIØ1 = NO FUNCTION
P601 programmering klem DIØ2 = NO FUNCTION
P602 programmering klem DIØ3 = NO FUNCTION

+
-

X13:
DI00
DI01
DI02
DI03
DI04
DI05
DCOM
VO24
DGND
ST11
ST12

24 V ext.

-
-
-

TF1
DGND
DB00
DO01-C
DO01-NO
DO01-NC
DO02
VO24
VI24
DGND

X10:

[1]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

00
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5 Gedrag van de regelaar met de PROFIBUS-DP
Dit hoofdstuk beschrijft het principiële gedrag van de applicatieregelaar aan de PROFI-
BUS-DP.

5.1 Besturing van de applicatieregelaar
De besturing van de regelaar heeft plaats over het procesdata-kanaal, dat maximaal
tien I/O-woorden lang is. Deze procesdatawoorden worden bijvoorbeeld bij de toepas-
sing van een plc als DP-master in het I/O- resp. periferieke deel van de besturing weer-
gegeven en kunnen zodoende op de gewone manier worden aangesproken.

Besturingsvoor-
beeld voor Sima-
tic S7

De besturing van de applicatieregelaar via Simatic S7 hangt af van de gekozen proces-
data-configuratie, óf direct met laad- en overdrachtcommando’s, óf met speciale sy-
steemfuncties  SFC 14 DPRD_DAT en SFC15 DPWR_DAT.
In principe moeten bij de S7 datalengten met 3 bytes of meer dan 4 bytes via de sy-
steemfuncties SFC14  en SFC15 verzonden worden. 

53493ANL
Afbeelding 5: overzicht van de PROFIBUS-data en de plc-adressen

PW148
PW150

PW152
PW154
PW156
PW158
PW160 PI 3

PO 3

PI 1

PO 1

PI 2

PO 2

PI 2

PO 2

PI 1

PO 1

PI 3

PO 3

PI 10

PO 10

PW148
PW150
PW152
PW154
PW156
PW158
PW160

[1]

[1]
[2]

[1] 8-byte-MOVILINK®-parameterkanaal
[2] plc-adressen

PI1 ... PI10 procesingangsdata
PO1 ... PO10 procesuitgangsdata

• Overige informatie voor het programmeren en configureren vindt u in het bestand
README_GSD6003.PDF, dat u met het GSD-bestand ontvangt.

• Meer informatie over de besturing via het procesdatakanaal, vooral over de codering
van het besturings- en statuswoord vindt u in het handboek voor het veldbus appa-
raatprofiel met parameterlijst, documentnummer 09191674.

00
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Dientengevolge geldt de volgende tabel:

STEP7 program-
mavoorbeeld

Voor dit voorbeeld wordt de MOVIDRIVE® met de procesdata-configuratie "3 PD" op de
ingangsadressen PIW576... en uitgangsadressen POW576... geconfigureerd.
Er wordt een databouwsteen DB3 met ca. 50 datawoorden aangelegd.
Met het oproepen van SFC14 worden de procesingangsdata naar de databouwsteen
DB3, datawoord 0, 2 en 4 gekopieerd. Na de bewerking van het besturingsprogramma
worden met het oproepen van SFC15 de procesuitgangsdata van datawoord 20, 22 en
24 naar het uitgangsadres POW 576... gekopieerd.
Let bij de parameter RECORD op de opgave van de lengte in byte. Deze moet overeen-
stemmen met de geconfigureerde lengte.
Verdere informatie over de systeemfuncties vindt u in de Online-Help voor STEP7.

Procesdataconfiguratie STEP7-toegang via

1 PD Zend- en ontvangcommando’s

2 PD Zend- en ontvangcommando’s

3 PD Systeemfuncties SFC14/15 (lengte 6 byte)

6 PD Systeemfuncties SFC14/15 (lengte 12 byte)

10 PD Systeemfuncties SFC14/15 (lengte 20 byte)

Param + 1 PD Parameterkanaal: systeemfuncties SFC14/15 (lengte 8 byte)
Procesdata: zend- en ontvangcommando’s

Param + 2 PD Parameterkanaal: systeemfuncties SFC14/15 (lengte 8 byte)
Procesdata: zend- en ontvangcommando’s

Param + 3 PD Parameterkanaal: systeemfuncties SFC14/15 (lengte 8 byte)
Procesdata: systeemfuncties SFC14/15 (lengte 6 byte)

Param + 6 PD Parameterkanaal: systeemfuncties SFC14/15 (lengte 8 byte)
Procesdata: systeemfuncties SFC14/15 (lengte 12 byte)

Param + 10 PD Parameterkanaal: systeemfuncties SFC14/15 (lengte 8 byte)
Procesdata: systeemfuncties SFC14/15 (lengte 20 byte)

//Start of cycical program processing in OB1
BEGIN
NETWORK
TITLE =Copy PI data from inverter to DB3, word 0/2/4
CALL SFC  14 (DPRD_DAT) //Read DP Slave Record
  LADDR  := W#16#240 //Input address 576
  RET_VAL:= MW 30    //Result in flag word 30
  RECORD := P#DB3.DBX 0.0 BYTE 6 //Pointer

NETWORK
TITLE =PLC program with drive application
// PLC program uses the porcess data in DB3 for 
// controlling the drive

L  DB3.DBW 0//Load PI1 (status word 1)
L  DB3.DBW 2 //Load PI2 (actual speed value)
L  DB3.DBW 4 //Load PI3 (no function)

L  W#16#0006
T DB3.DBW 20//Write 6hex to PO1 (control word = enable)
L  1500
T DB3.DBW 22//Write 1500dec to PO2 (speed setpoint = 300 rpm)
L W#16#0000
T DB3.DBW 24//Write 0hex to PO3 (however, it has no function)

//End of cylical program processing in OB1
NETWORK
TITLE =Copy PO data from DB3, word 20/22/24 to inverter
CALL SFC  15 (DPWR_DAT) //Write DP Slave Record
  LADDR  := W#16#240 //Output address 576 = 240hex
  RECORD := P#DB3.DBX 20.0 BYTE 6 //Pointer to DB/DW
  RET_VAL:= MW 32 //Result in flag word 32

00
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5.2 PROFIBUS-DP timeout
Wordt de data-overdracht via PROFIBUS-DP gestoord resp. onderbroken, dan loopt in
de MOVIDRIVE® de aanspreektijd van de bewaking af (indien in de DP-master gecon-
figureerd). De LED "BUS-FAULT" licht op of knippert en signaleert dat geen nieuwe ge-
bruiksdata ontvangen worden. Tegelijkertijd voert MOVIDRIVE® de met P831 Fieldbus
timeout response geselecteerde foutreactie uit.
P819 Fieldbus timeout laat de door de DP-master in de aanloop van de PROFIBUS-DP
opgegeven aanspreektijd van de bewaking zien. De verandering van de timeout kan al-
leen over de DP-Master plaatsvinden. Veranderingen met het programmeerapparaat of
MOVITOOLS® worden weliswaar weergegeven, maar worden niet actief en worden bij
de volgende DP-aanloop weer overschreven.

5.3 Reactie veldbus-timeout
Met P831 wordt de foutreactie geparametreerd, die gemeld wordt door de veldbus-time-
outbewaking. De hier geparametreerde instelling moet logisch zijn voor de instelling in
het mastersysteem (S7: aanspreekbewaking).

5.4 Parametrering met PROFIBUS-DP
Het aanroepen van de aandrijfparameters heeft bij PROFIBUS-DP plaats over het 8-
byte-MOVILINK®-parameterkanaal, dat naast de oorspronkelijke instructies READ en
WRITE nog andere parameterinstructies biedt.

Structuur van het 
8-byte-
MOVILINK®-
parameterkanaal

De toegang tot de aandrijfparameters van de regelaar vindt bij PROFIBUS-DP plaats
met het "parameter proces data object" (PPO). Deze PPO wordt cyclisch verzonden en
bevat naast het procesdatakanaal [2] een parameterkanaal [1], waarmee de acyclische
parameterwaarden uitgewisseld kunnen worden.

De onderstaande tabel laat de structuur zien van het 8 byte-MOVILINK®-parameterka-
naal. In principe wordt deze samengesteld uit managementbyte, een index-woord, een
gereserveerde byte alsmede vier databytes.

53492AXX
Afbeelding 6: communicatie met PROFIBUS-DP

Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7

Manage-
ment

Gereser-
veerd

Index High Index Low MSB-data Data Data LSB-data

Parameterindex 4 byte data

[1]

[1]

[2]

[2]

00

I
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Management van 
het 8 byte-
MOVILINK®-
parameterkanaal

De gehele procedure van de parametrering wordt met het byte 0: Management gecoör-
dineerd. Met deze byte worden belangrijke instructieparameters als service-identificatie,
datalengte, uitvoering en status van de uitgevoerde instructie ter beschikking gesteld.
De volgende tabel laat zien, dat bit 0, 1, 2 en 3 het servicekenteken bevatten, dus ook
definiëren, welke instructie wordt uitgevoerd. Met bit 4 en bit 5 wordt voor de Write-in-
structie, die voor SEW-applicatieregelaars in het algemeen op 4 byte ingesteld moet
worden, de datalengte in byte aangegeven. 

Bit 6 fungeert als handshake tussen besturing en applicatieregelaar. Hij activeert in de
regelaar de uitvoering van de overgedragen instructie. Omdat bij de PROFIBUS-DP het
parameterkanaal cyclisch met de procesdata wordt verzonden, moet de instructie-uit-
voering in de applicatieregelaar flankgestuurd met de handshake-bit 6 geactiveerd wor-
den. Daartoe wordt de waarde van deze bit voor elke nieuw uit te voeren instructie om-
gezet (getoggeld). De regelaar signaleert met de handshake-bit, of de instructie uitge-
voerd werd of niet. Zodra in de besturing de ontvangen handshake-bit overeenstemt
met de verzondene, dan is de instructie uitgevoerd. De status-bit 7 geeft weer, of de in-
structie juist kon worden uitgevoerd of onjuist was.

Index-adressering Met byte 2: index-High en byte 3: index-Low wordt de parameter bepaald, die via het
veldbussysteem gelezen of geschreven moet worden. De parameters van een applica-
tieregelaar worden onafhankelijk van het aangesloten veldbussysteem met een eendui-
dige index geadresseerd. Byte 1 moet als gereserveerd beschouwd worden en moet in
het algemeen op 0x00 worden ingesteld.

Data-omvang De data bevindt zich zoals in de volgende tabel wordt weergegeven in byte 4 tot byte 7
van het parameterkanaal. Er kunnen zodoende maximaal 4 byte data per instructie wor-
den overgedragen. In principe worden de data rechtsgebonden ingevoerd, d.w.z. byte
7 bevat de minst significante databyte (LSB-data), byte 4 dienovereenkomstig de meest
significante databyte (MSB-data).

7 / MSB 6 5 4 3 2 1 0 / LSB

servicekenteken
0000 = No Service
0001 = Read Parameter
0010 = Write Parameter
0011 = Write Parameter volatile
0100 = Read Minimum
0101 = Read Maximum
0110 = Read Default
0111 = Read Scale
1000 = Read Attribute

Datalengte
00 = 1 byte
01 = 2 byte
10 = 3 byte
11 = 4 byte (moet ingesteld zijn!)

Handshake-bit
Moet bij cyclische overdracht met elke nieuwe opdracht uitgewisseld worden

Status-bit
0 = geen fout bij instructie-uitvoering
1 = fout bij instructie-uitvoering

Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7

Manage-
ment

Gereser-
veerd

Index High Index Low MSB-data Data Data LSB-data

High-byte 1 Low-byte 1 High-byte 2 Low-byte 2

High-woord Low-woord

Dubbelwoord

00
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Onjuiste instructie-
uitvoering

Een onjuiste instructie-uitvoering wordt door het zetten van de statusbit in de manage-
mentbyte gesignaleerd. Is de ontvangen handshake-bit gelijk aan de verzonden hand-
shake-bit, dan is de instructie door de regelaar uitgevoerd. Signaleert de statusbit nu
een fout, dan wordt in het databereik van het parametertelegram de foutcode ingevoerd.
Byte 4-7 leveren de return-code in gestructureerde vorm (→ hoofdstuk "Return-codes")
terug.

Lezen van een 
parameter via 
PROFIBUS-DP 
(Read)

Voor het uitvoeren van een READ-instructie via het  8 byte-MOVILINK®-parameterka-
naal mag op grond van de cyclische overdracht van het parameterkanaal de hand-
shake-bit pas dan uitgewisseld worden, als het gehele parameterkanaal overeenkom-
stig de instructie gereed werd gemaakt. Houd daarom voor het lezen van een parameter
onderstaande volgorde aan:
1. voer de index van de te lezen parameter in byte 2 (index-High) en byte 3 (index-Low)

in;
2. voer de service-identificatie voor de Read-instructie in het managementbyte in

(byte 0);
3. geef door het wisselen van de handshake-bit de Read-instructie aan de regelaar.
Daar het om een leesinstructie gaat, worden de verzonden databytes (byte 4...7) even-
als de datalengte (in de managementbyte) genegeerd en moeten dientengevolge ook
niet ingesteld worden.
De regelaar bewerkt nu de Read-instructie en levert met het uitwisselen van de hand-
shake-bit de instructiebevestiging terug.

Bovenstaande tabel toont de codering van een READ-instructie in de managementbyte.
De datalengte is niet relevant, alleen moet de service-identificatie voor de READ-in-
structie worden ingevoerd. Een activering van deze instructie in de regelaar heeft nu
plaats met het uitwisselen van de handshake-bit. Bijvoorbeeld zou daarom de Read-
dienst met de managementbyte-codering 01 hex of 41 hex geactiveerd kunnen worden.

Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7

Manage-
ment

Gereser-
veerd

Index High Index Low Error-
Class

Error-Code Add.-Code 
high:

Add.-Code 
low:

Statusbit = 1: onjuiste instructie-uitvoering

7 / MSB 6 5 4 3 2 1 0 / LSB

0 0/11)

1) Bitwaarde wordt uitgewisseld

X2)

2) Niet relevant

X2) 0 0 0 1

Service-identificatie
0001 = Read Parameter

Datalengte
voor READ-instructie niet relevant

Handshake-bit
Moet bij cyclische overdracht met elke nieuwe opdracht uitgewisseld worden

Status-bit
0 = geen fout bij instructie-uitvoering
1 = fout bij instructie-uitvoering

00
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Schrijven van een 
parameter via 
PROFIBUS-DP 
(Write)

Voor het uitvoeren van een WRITE-instructie via het  8 byte-MOVILINK®-parameterka-
naal mag op grond van de cyclische overdracht van het parameterkanaal de hand-
shake-bit pas dan uitgewisseld worden, als het gehele parameterkanaal overeenkom-
stig de instructie gereed werd gemaakt. Houd daarom voor het lezen van een parameter
onderstaande volgorde aan:
1. voer de index van de te schrijven parameter in byte 2 (index-High) en byte 3 (index-

Low) in;
2. Voer de te schrijven data in in Byte 4...7.
3. voer de service-identificatie en de datalengte voor de Write-instructie in de manage-

mentbyte in (byte 0);
4. geef door het uitwisselen van de handshake-bit de Read-instructie aan de regelaar.
De regelaar bewerkt nu de Write-instructie en levert met het uitwisselen van de hand-
shake-bit de instructiebevestiging terug.
De volgende tabel toont de codering van een WRITE-instructie in de managementbyte.
De datalengte bedraagt voor alle parameters van de SEW-applicatieregelaars 4 bytes.
Een activering van deze instructie in de regelaar heeft nu plaats met het uitwisselen van
de handshake-bit. Bijgevolg heeft een Write-instructie op de SEW-regelaar in ’t alge-
meen de managementbyte-codering 32 hex of 72 hex.

Programma van 
de parametrering 
bij PROFIBUS-DP

Bij het voorbeeld van de Write-dienst moet aan de hand van de volgende afbeelding een
parametrerings-programma tussen besturing en regelaar over PROFIBUS-DP gemaakt
worden. Ter vereenvoudiging van de procedure wordt in de volgende afbeelding alleen
de managementbyte van het parameterkanaal beschreven.
Terwijl de besturing nu het parameterkanaal voor de Write-instructie voorbereidt, wordt
het parameterkanaal door de regelaar alleen ontvangen en teruggezonden. Het active-
ren van de instructie vindt pas op dat moment plaats, als de handshake-bit veranderd
wordt, dus in dit voorbeeld van 0 naar 1 is gewisseld. Nu interpreteert de applicatiere-
gelaar het parameterkanaal en bewerkt de Write-instructie, beantwoordt alle telegram-
men echter verder met handshake-bit = 0. De bevestiging voor de uitgevoerde instructie
vindt plaats met een wisseling van het handshake-bit in het antwoordtelegram van de
applicatieregelaar. De besturing herkent nu, dat de ontvangen handshake-bit met de
verzondene weer overeenstemt en kan nu een nieuwe parametrering voorbereiden.

7 / MSB 6 5 4 3 2 1 0 / LSB

0 0/11)

1) Bitwaarde wordt uitgewisseld

1 1 0 0 1 0

Service-identificatie
0010 = Write Parameter

Datalengte
11 = 4 byte

Handshake-bit
moet bij cyclische overdracht met elke nieuwe opdracht uitgewisseld worden

Status-bit
0 = geen fout bij instructie-uitvoering
1 = fout bij instructie-uitvoering

00

I



28 Handboek – MOVIDRIVE® MDX61B-veldbusinterface DFP21B PROFIBUS

5 Parametrering met PROFIBUS-DP
Gedrag van de regelaar met de PROFIBUS-DP

Parameter-
dataformaat

Bij de parametrering over de veldbus-interface wordt dezelfde parameter-codering ge-
bruikt als over de seriële RS-485-interface resp. de systeembus.
De dataformaten en waarden voor de afzonderlijke parameters vindt u in de documen-
tatie "Parameterlijst MOVIDRIVE®".

Besturing PROFIBUS-DP(V0) Applicatieregelaar (slave)

-- 00110010XXX... → Parameterkanaal wordt ontvan-
gen, maar niet verwerkt← 00110010XXX... --

Parameterkanaal wordt 
voor Write-instructie 
voorbereid

Handshake-bit wordt uit-
gewisseld en instructie 
aan applicatieregelaar 
overgedragen -- 01110010XXX... →

← 00110010XXX... --

-- 01110010XXX... →

← 00110010XXX... -- Write-instructie uitgevoerd, hands-
hake-bit wordt uitgewisseld

Instructiebevestiging 
ontvangen, daar hand-
shake-bit voor zenden 
en ontvangen nu weer 
gelijk zijn

← 01110010XXX... --

-- 01110010XXX... → Parameterkanaal wordt ontvan-
gen, maar niet verwerkt

00
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5.5 Return-codes van de parametrering
Elementen Bij onjuiste parametrering worden door de applicatieregelaar meerdere return-codes

aan de parametrerende master teruggegeven, die gedetailleerd uitsluitsel over de oor-
zaak van de fout geven. Over het algemeen zijn deze return-codes gestructureerd op-
gebouwd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de elementen:
• Error-Class
• Error-Code
• Additional-Code
Deze return-codes zijn in het handboek voor het veldbus-communicatieprotocol eendui-
dig beschreven en vormen geen bestanddeel van deze documentatie. In combinatie
met PROFIBUS kunnen echter de volgende bijzondere gevallen optreden:

Error-Class Met het element Error-Class wordt de soort fout nader geclassificeerd. MOVIDRIVE®

ondersteunt de volgende, volgens EN 50170(V2) gedefinieerde foutklassen:

De Error-Class wordt met uitzondering van Error-Class 8 = Other error bij onjuiste com-
municatie door de communicatie-software van de veldbuskaart gegenereerd. Return-
codes, die door het regelaarsysteem geleverd worden, vallen allemaal onder de Error-
Class 8 = Other error. Nauwkeuriger informatie van de fout volgt uit het element Addi-
tional-Code.

Error-Code Het element Error-Code geeft nauwkeuriger informatie van de oorzaak van de fout bin-
nen de Error-Class en wordt bij onjuiste communicatie door de communicatie-software
van de veldbuskaart gegenereerd. Voor Error-Class 8 = Other error is alleen de Error-
Code = 0 (andere foutcode) gedefinieerd. De gedetailleerde informatie staat in dit geval
in de Additional Code.

Class (hex) Aanduiding Betekenis

1 vfd-state Statusfout van het virtuele veldapparaat

2 application-reference Fout in het gebruikersprogramma

3 definition Definitiefout

4 resource Resource-fout

5 service Fout bij de uitvoering van de instructie

6 access Toegangsfout

7 ov Fout in de objectenlijst

8 other Andere fout (zie Additional-Code)

00

I



30 Handboek – MOVIDRIVE® MDX61B-veldbusinterface DFP21B PROFIBUS

5 Uitzonderlijke gevallen
Gedrag van de regelaar met de PROFIBUS-DP

Additional Code De Additional-Code bevat de SEW-specifieke return-codes voor onjuiste parametrering
van de applicatieregelaars. Ze worden onder Error-Class 8 = Other error naar de master
teruggestuurd. De onderstaande tabel geeft alle mogelijke coderingen voor de Additio-
nal-Code weer.

5.6 Uitzonderlijke gevallen
Bijzondere 
return-codes

Fouten in de parametrering, die noch automatisch door de gebruikerslaag van het veld-
bus-systeem, noch door de systeem-software van de regelaar geïdentificeerd kunnen
worden, worden als speciale gevallen behandeld. Daarbij gaat het om de volgende mo-
gelijke fouten, die in relatie met de gebruikte veldbus-optiekaarten kunnen optreden:
• onjuiste codering van een instructie via het parameterkanaal;
• onjuiste lengte-opgave van een instructie via het parameterkanaal;
• interne communicatiefout.

Add.-Code 
high (hex)

Add.-Code low 
(hex)

Betekenis

00 00 Geen fout

00 10 Ongeoorloofde parameter-index

00 11 Functie/parameter niet geïmplementeerd

00 12 Alleen leestoegang geoorloofd

00 13 Parameterblokkering is actief.

00 14 Fabrieksinstelling is actief.

00 15 Waarde voor parameter te groot.

00 16 Waarde voor parameter te klein.

00 17 Voor deze functie/parameter ontbreekt de noodzakelijke optiekaart

00 18 Fout in systeem-software

00 19 Parametertoegang alleen via RS485-proces-communicatie op X13

00 1A Parametertoegang alleen via RS485-diagnose-interface 

00 1B Parameter is beveiligd tegen toegang.

00 1C Regelaarblokkering noodzakelijk.

00 1D Ontoelaatbare waarde voor parameter

00 1E Fabrieksinstelling werd geactiveerd.

00 1F Parameter werd niet in de EEPROM opgeslagen.

00 20 Parameter kan niet bij vrijgegeven eindtrap veranderd worden

00
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Onjuiste instructie-
codering in het 
parameterkanaal

Bij de parametrering via het parameterkanaal werd een onjuiste codering in de manage-
ment- resp. gereserveerde byte aangegeven. De volgende tabel laat de return-codes
voor dit uitzonderlijke geval zien.

Opheffen van de fout:
Controleer byte 0 en 1 in het parameterkanaal.

Onjuiste lengte-
opgave in het 
parameterkanaal

Bij de parametrering via het parameterkanaal werd bij een Read- of Write-instructie een
data-lengte niet gelijk aan 4 databyte aangegeven. De return-code toont de volgende
tabel.

Opheffen van de fout:
Controleer bit 4 en bit 5 voor de data-lengte in de managementbyte van het parameter-
kanaal. Beide bits moeten de waarde 1 bezitten.

Interne communi-
catiefout

De in de volgende tabel weergegeven return-code wordt teruggemeld, wanneer intern
in het systeem een communicatiefout is opgetreden. De via de veldbus overgedragen
parameter-instructie werd eventueel niet uitgevoerd en zou herhaald moeten worden.
Bij herhaaldelijk optreden van deze fout moet de applicatieregelaar in zijn geheel uit- en
weer ingeschakeld worden, zodat er een nieuwe initialisatie wordt doorgevoerd.

Opheffen van de fout:
Herhaal de Read- of Write-instructie. Treedt de fout opnieuw op, dan moet u van de ap-
plicatieregelaar kortstondig de voeding uitschakelen en weer inschakelen. Treedt de
fout permanent op, dan moet u de SEW-service raadplegen.

Code (dec) Betekenis

Error-Class: 5 Service

Error-Code: 5 Illegal Parameter

Add.-Code high: 0 -

Add.-Code low: 0 -

Code (dec) Betekenis

Error-Class: 6 Access

Error-Code: 8 Type conflict

Add.-Code high: 0 -

Add.-Code low: 0 -

Code (dec) Betekenis

Error-Class: 6 Access

Error-Code: 2 Hardware Fault

Add.-Code high: 0 -

Add.-Code low: 0 -

00
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6 DP-V1-functies
6.1 Introductie PROFIBUS-DP-V1

In dit hoofdstuk worden de functies en begrippen beschreven, die gebruikt worden als
de SEW-applicatieregelaar op de PROFIBUS-DP-V1 is aangesloten. Uitgebreide tech-
nische informatie over PROFIBUS-DP-V1 verkrijgt u bij de PROFIBUS-gebruikersorga-
nisatie onder www.profibus.com.
Met de PROFIBUS-DP-V1-specificatie zijn in het kader van de PROFIBUS-DP-V1-uit-
breidingen nieuwe acyclische Read/Write-instructies ingevoerd. Deze acyclische in-
structies worden met speciale telegrammen ingevoegd in het lopende cyclische busbe-
drijf, zodat compatibiliteit tussen PROFIBUS-DP (versie 0) en PROFIBUS-DP-V1 (ver-
sie 1) is gewaarborgd.
Met de acyclische Read/Write-instructies kunnen grotere hoeveelheden data tussen
master en slave (applicatieregelaars) worden uitgewisseld dan bijvoorbeeld met het 8-
byte-parameterkanaal in de cyclische input- resp. outputdata kunnen worden overge-
dragen. Het voordeel van de acyclische data-uitwisseling via DP-V1 is de minimale be-
lasting van het cyclische busbedrijf, daar DP-V1-telegrammen alleen naar behoefte in
de buscyclus worden ingevoegd.
Het DP-V1-parameterkanaal biedt de gebruiker twee mogelijkheden:
• De overkoepelende besturing heeft toegang tot alle informatie over de apparatuur

van de SEW-DP-V1-slaves. Zo kunnen niet alleen de cyclische procesdata, maar
ook regelaarinstellingen worden gelezen, in de besturing worden opgeslagen en in
de slave worden gewijzigd.

• Bovendien bestaat de mogelijkheid, de service- en inbedrijfstellings-tool MOVI-
TOOLS® via het DP-V1-parameterkanaal door te sluizen in plaats van hiervoor een
aparte RS-485-verbinding te gebruiken. Gedetailleerde informatie is na de installatie
van de MOVITOOLS®-software in directory ...\SEW\MOVITOOLS\Fieldbus opgesla-
gen.

Hieronder worden voor het duidelijke begrip de principiële kenmerken van PROFIBUS-
DP-V1 weergegeven.

52123AXX

C1-Master

C2-Master C2-Master

Acyclic DP-V1
 C2-Services

Acyclic DP-V1
C2-Services

Acyclic DP-V1
C1-Services

Cyclic OUT Data

Cyclic IN Data

Param PD

Param PD

SEW
Drive

PROFIBUS DP-V1
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Klasse 1 master 
(C1-master)

In een PROFIBUS-DP-V1-netwerk wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende
masterklassen. De C1-master verzorgt in principe de cyclische datauitwisseling met de
slaves. Typische C1-masters zijn bijvoorbeeld besturingssystemen (bijv. plc’s), die cy-
clische procesdata uitwisselen met de slave. De acyclische verbinding tussen C1-mas-
ter en slave wordt automatisch mee opgebouwd door de cyclische verbindingsstructuur
van de PROFIBUS-DP-V1, voorzover via het GSD-bestand de DP-V1-functie is geacti-
veerd. In een PROFIBUS-DP-V1-netwerk kan slechts één C1-master functioneren.

Klasse 2 master 
(C2-master)

De C2-master verzorgt zelf geen cyclische datauitwisseling met de slaves. Typische C2-
masters zijn bijvoorbeeld visualisatiesystemen of tijdelijk geïnstalleerde programmeer-
apparatuur (notebook / pc). De C2-master gebruikt uitsluitend de acyclische verbindin-
gen voor de communicatie met de slaves. Deze acyclische verbindingen tussen C2-
master en slave worden door de Initiate-instructie opgebouwd. Zodra de Initiate-instruc-
tie is geslaagd, is de verbinding opgebouwd. In de opgebouwde toestand kunnen per
Read- of Write-instructie acyclische data met de slaves worden uitgewisseld. In een DP-
V1-netwerk kunnen meerdere C2-masters actief zijn. Het aantal C2-verbindingen, dat
gelijktijdig tot een slave wordt opgebouwd, wordt door de slave bepaald. De SEW-appli-
catieregelaars ondersteunen twee parallelle C2-verbindingen. 

Datasets (DS) De via een DP-V1-instructie getransporteerde gebruikersdata worden als dataset sa-
mengevoegd. Elke dataset wordt eenduidig vertegenwoordigd door de lengte, een slot-
nummer en een index. Voor de DP-V1-communicatie met de SEW-applicatieregelaar
wordt de structuur van de dataset 47 gebruikt, die in het PROFIdrive-protocol Aandrijf-
techniek van de PROFIBUS-gebruikersorganisatie vanaf V3.1 als DP-V1-parameterka-
naal voor aandrijvingen is gedefinieerd. Via dit parameterkanaal worden verschillende
toegangsmethodes op de parameterdata van de applicatieregelaar beschikbaar ge-
steld. 

DP-V1-instructies Met de DP-V1-uitbreidingen ontstaan nieuwe instructies, die voor de acyclische data-
uitwisseling tussen master en slave kunnen worden gebruikt. Er wordt in principe onder-
scheid gemaakt tussen de volgende instructies:

DP-V1-alarmver-
werking

Behalve de acyclische instructies is met de DP-V1-specificatie ook een uitgebreide
alarmbehandeling gedefinieerd. Er wordt nu onderscheid gemaakt tussen verschillende
soorten alarm. Zodoende is er in het DP-V1-bedrijf geen verwerking meer mogelijk van
de regelaarspecifieke diagnose met de DP-V1-instructie „DDLM_SlaveDiag“. Voor de
aandrijftechniek is geen DP-V1-alarmverwerking gedefinieerd, omdat bij een applicatie-
regelaar de statusinformatie over het algemeen via de cyclische procesdatacommuni-
catie wordt overgedragen.

C1-master Type verbinding: MSAC1 (Master/Slave Acyclic C1)

Read Dataset lezen

Write Dataset schrijven

C2-master Type verbinding: MSAC2 (Master/Slave Acyclic C2)

INITIATE 2-verbinding opbouwen

ABORT 2-verbinding afsluiten

Read Dataset lezen

Write Dataset schrijven
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6.2 Eigenschappen van de SEW-applicatieregelaar
De SEW-veldbusinterfaces volgens PROFIBUS-DP-V1 bezitten alle dezelfde commu-
nicatiekenmerken voor de DP-V1-interface. In principe worden de aandrijvingen over-
eenkomstig de DP-V1-norm via een C1-master met cyclische procesdata gestuurd.
Deze C1-master (in de regel een plc) kan in de cyclische datauitwisseling bovendien
een 8-byte-MOVILINK®-parameterkanaal gebruiken, om parameterinstructies met de
DFP21B uit te voeren. De toegang tot onderliggende deelnemers krijgt de C1-master via
het DP-V1-C1-kanaal met de instructies Read en Write.
Parallel aan deze parametreerkanalen kunnen nog twee C2-kanalen worden opge-
bouwd, waarover bijvoorbeeld de eerste C2-master de parameterdata leest voor de vi-
sualisatie en een tweede C2-master in de vorm van een notebook de aandrijving confi-
gureert met MOVITOOLS®.

53124AXX
Afbeelding 7: parametreerkanalen bij PROFIBUS-DP-V1
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6Structuur van het DP-V1-parameterkanaal
DP-V1-functies

6.3 Structuur van het DP-V1-parameterkanaal
Principieel wordt via de dataset index 47 de parametrering van de aandrijvingen volgens
het PROFIdrive DP-V1-parameterkanaal van de protocolversie 3.0 gerealiseerd. Via de
invoer Request-ID wordt onderscheid gemaakt tussen de parametertoegang volgens
PROFIdrive-protocol of via de SEW-MOVILINK®-instructies. De volgende tabel laat de
mogelijke coderingen zien van de afzonderlijke elementen. De structuur van de dataset
is voor de PROFIdrive- en MOVILINK®-toegang identiek.

De volgende MOVILINK®-instructies worden ondersteund:
• 8-byte-MOVILINK®-parameterkanaal met alle door de applicatieregelaar onder-

steunde instructies zoals
– Read Parameter
– Write Parameter
– Write Parameter volatile (vluchtig)
– enz.

53125AXX

DP-V1
Read/Write

PROFIdrive
Parameter Channel
DS47

SEW MoviLink
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De volgende PROFIdrive-instructies worden ondersteund:
• lezen (Request Parameter) van afzonderlijke parameters van het type dubbel woord
• schrijven (Change Parameter) van afzonderlijke parameters van het type dubbel

woord
Tabel 1: Elementen van de dataset DS47

Field Data Type Values

Request Refe-
rence

Unsigned8 0x00 reserved
0x01 ... 0xFF

Request ID Unsigned8 0x01 Request parameter (PROFIdrive)
0x02 Change parameter (PROFIdrive)
0x40 SEW MOVILINK®-service

Response ID Unsigned8 Response (+):
0x00 reserved
0x01 Request parameter (+) (PROFIdrive)
0x02 Change parameter (+) (PROFIdrive)
0x40 SEW MOVILINK®-service (+)

Response (–):
0x81 Request parameter (–) (PROFIdrive)
0x82 Change parameter (–) (PROFIdrive)
0xC0 SEW MOVILINK®-service (–)

Axis Unsigned8 0x00 ... 0xFF Number of axis 0 ... 255

No. of Parame-
ters

Unsigned8 0x01 ... 0x13 1 ... 19 DWORDs (240 DP-V1 data bytes)

Attribute Unsigned8 0x10 Value

Voor SEW MOVILINK® (Request ID =  0x40):
0x00 No service
0x10 Read Parameter
0x20 Write Parameter
0x30 Write Parameter volatile
0x40 ... 0xF0 gereserveerd

No. of Elements Unsigned8 0x00 for non-indexed parameters
0x01 ... 0x75 Quantity 1 ... 117 

Parameter Num-
ber

Unsigned16 0x0000 ... 0xFFFF MOVILINK® parameter index

Subindex Unsigned16 0x0000 SEW: always 0

Format Unsigned8 0x43 Double word
0x44 Error

No. of Values Unsigned8 0x00 ... 0xIO Quantity 0 ... 234

Error Value Unsigned16 0x0000 ... 0x0064 PROFIdrive-Errorcodes
0x0080 + MOVILINK®-AdditionalCode Low
Voor SEW MOVILINK® 16 Bit Error Value 
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Procedure van de 
parametrering via 
dataset 47

De parametertoegang vindt plaats met de combinatie van de DP-V1-instructies Write en
Read. Met Write.req wordt de parametreeropdracht overgedragen aan de slave. Hierop
volgt de interne bewerking van de slave.
De master verzendt nu een Read.req, om het parameterantwoord af te halen. Ontvangt
de master een negatief antwoord Read.res van de slave, herhaalt hij de Read.req. Zo-
dra de parametreerbewerking in de applicatieregelaar is afgesloten, antwoordt deze met
een positieve response Read.res. De gebruikersdata bevatten dan het parametreerant-
woord van de tevoren met Write.req verzonden parametreeropdracht (→ volgende af-
beelding). Dit mechanisme geldt zowel voor een C1- als voor een C2-master.

53127AXX
Afbeelding 8: telegramvolgorde voor parametertoegang via PROFIBUS-DP-V1

Master PROFIBUS-DP-V1 Slave (Drive)

Write.req DS47
with data (parameter request)

Read.req DS47
without data

Write.res
without data

Read.res(-)
without data

Read.req DS47
without data

Read.res(+)
with data (parameter response)

Parameter
Request

Parameter
Processing

Parameter
Response

Parameter
Request

Parameter
Response
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Stroomdiagram 
voor de DP-V1-
master

Bij een zeer korte cyclustijd van de bus wordt het parametreerantwoord eerder aange-
vraagd, als de regelaar de parametertoegang in de regelaar heeft afgesloten. Zodoende
staan op dit moment de antwoordgegevens van de regelaar nog niet gereed. In deze
toestand zendt de regelaar op DP-V1-niveau een negatief antwoord met de
Error_Code _1 = 0xB5 (toestandsconflict). De DP-V1-master moet dan een her-
nieuwde aanvraag met bovengenoemde Read.req-Header zenden, tot er een positief
antwoord van de applicatieregelaar komt.

53127AXX

Send Write.request
with Parameterdata

Send DS_Read.req
with Parameterdata

Check Write.
response

Write.response
negative

Write.response
positive

Parameter transfer
 aborted with ERROR

Read.
response

State
Conflict?

Other Errors
or Timeout

yes

no

yes

no

Parameter transfer
ok, data available
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Adressering van 
de onderlig-
gende applicatie-
regelaars

De structuur van de dataset DS47 definieert een element Axis. Met dit element kunnen
multi-as-aandrijvingen worden opgebouwd, die via een gemeenschappelijke PROFI-
BUS-interface worden aangestuurd. Het element Axis adresseert zodoende een rege-
laar die een niveau lager ligt dan de PROFIBUS-interface. Dit mechanisme wordt bij-
voorbeeld toegepast bij de SEW-busmodules van het type MQP voor MOVIMOT® of
UFP voor MOVITRAC® 07.

Adressering van 
een MOVIDRIVE® 
op PROFIBUS-
DP-V1

Met de instelling Axis = 0 wordt de toegang geactiveerd tot de parameters van de appli-
catieregelaar. Daar er een niveau lager dan de MOVIDRIVE® geen regelaars zijn, wordt
de opdracht met Axis=0 met een foutcode teruggestuurd.

MOVILINK®-para-
meteropdrachten

Het MOVILINK®-parameterkanaal van de SEW-applicatieregelaar wordt direct in de
structuur van de dataset 47 weergegeven. Voor de uitwisseling van MOVILINK®-para-
metreeropdrachten worden de Request-ID 0x40 (SEW MOVILINK®-service) gebruikt.
De parametertoegang met de MOVILINK®-instructies vindt in principe plaats volgens de
hieronder beschreven structuur. Daarbij wordt de karakteristieke telegram-volgorde
voor de dataset 47 gebruikt.
Request-ID: 0x40 SEW MOVILINK®-service
In het MOVILINK®-parameterkanaal wordt de eigenlijke instructie door het dataset-ele-
ment Attribute gedefinieerd. De High-Nibble van dit element komt daarbij overeen met
de Service-Nibble in de managements-byte van het DP-parameterkanaal.

53556AXX
Afbeelding 9: directe adressering van een MOVIDRIVE® via PROFIBUS-DP-V1 met Axis = 0

C1-Master

C2-Master C2-Master

Acyclic DPV1
 C2-Services

Acyclic DPV1
C2-Services

Acyclic DPV1
C1-Services

Axis = 0

Axis = 0

Axis = 0

Cyclic OUT Data

Cyclic IN Data

Param PD

Param PD
PROFIBUS DPV1
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6 Structuur van het DP-V1-parameterkanaal
DP-V1-functies

Voorbeeld van het 
lezen van een 
parameter via 
MOVILINK®

De volgende tabellen tonen bijvoorbeeld de structuur van de gebruikersdata Wri-
te.request en Read.res voor het lezen van een afzonderlijke parameter met het MOVI-
LINK®-parameterkanaal. 

Parameteropdracht verzenden
De tabel laat de codering zien van de gebruikersdata voor de instructie Write.req met
opgave van de DP-V1-Header. Met de instructie Write.req wordt de parametreerop-
dracht naar de applicatieregelaar verzonden. De firmware-versie wordt gelezen.

Parameterantwoord navragen
De tabel laat de codering zien van de gebruikersdata Read.req met opgave van de DP-
V1-Header:

Positief MOVILINK®-parametreerantwoord
De tabel laat de gebruikersdata Read.res. zien met de positieve antwoordgegevens van
de parametreeropdracht. De parameterwaarde voor bijvoorbeeld index 8300 (firmware-
versie) wordt teruggeleverd.

Tabel 2: Write.request Header voor de overdracht van de parametreeropdracht

Instructie: Write.request

Slot_Number 0 Willekeurig, (wordt niet verwerkt)

Index 47 Index van de dataset, constante index 47

Length 10 10 byte gebruikersdata voor paramatreeropdracht

Tabel 3: Write.req gebruikersdata voor MOVILINK® "Read parameters"

Byte Field Value Description

0 Request Reference 0x01 Individueel referentienummer voor de parame-
treeropdracht, wordt in het parameterantwoord 
gespiegeld.

1 Request ID 0x40 SEW MOVILINK®-service

2 Axis 0x00 Asnummer, 0 = enkele as

3 No. of Parameters 0x01 1 parameter

4 Attribute 0x10 MOVILINK®-service “Read Parameter”

5 No. of Elements 0x00 0 = toegang tot directe waarde, geen subelement

6..7 Parameter Number 0x206C MOVILINK® index 8300 = “firmwareversie”

8..9 Subindex 0x0000 Subindex 0

Tabel 4: read.req voor het opvragen van het parametreerantwoord

Instructie: Read.request

Slot_Number 0 Willekeurig, (wordt niet verwerkt)

Index 47 Index van de dataset, constante index 47

Length 240 Maximale lengte van de antwoordbuffer in DP-V1-master

Tabel 5: DP-V1-Header van de positieve Read.response met parametreerantwoord

Instructie: Read.request

Slot_Number 0 Willekeurig, (wordt niet verwerkt)

Index 47 Index van de dataset, constante index 47

Length 10 10 byte gebruikersdata in de antwoordbuffer
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Voorbeeld van het 
schrijven van een 
parameter via 
MOVILINK®

De volgende tabellen tonen bijvoorbeeld de structuur van de instructies Write en Read
voor het vluchtig schrijven van de waarde 12345 op de IPOS®plus-variabele H0 (para-
meter-index 11000). Daartoe wordt de MOVILINK®-service Write parameter volatile ge-
bruikt.

Opdracht „Write parameter volatile“ verzenden

Na het verzenden van deze Write.request wordt de Write.response ontvangen. Voorzo-
ver er geen toestandsconflict in de bewerking van het parameterkanaal was, vindt er
een positieve Write.response plaats. Anders staat Error_code_1 in de toestandsfout.

Tabel 6: Positieve respons voor MOVILINK®-service

Byte Field Value Description

0 Response Reference 0x01 Gespiegeld referentienummer van de parame-
treeropdracht

1 Response ID 0x40 Positief MOVILINK®-antwoord

2 Axis 0x00 Gespiegeld asnummer, 0 = enkele as

3 No. of Parameters 0x01 1 parameter

4 Format 0x43 Parameterformaat: Dubbelwoord

5 No. of values 0x01 1 waarde

6..7 Value Hi 0x311C Meest significante deel van de parameter

8..9 Value Lo 0x7289 Minst significante deel van de parameter

Decodering:
0x 311C 7289 = 823947913 dec
>> firmware-versie 823 947 9.13

Tabel 7: DP-V1-Header van de Write.request met parametreeropdracht

Instructie: Write.request

Slot_Number 0 Willekeurig, (wordt niet verwerkt)

Index 47 Index van de dataset, constante index 47

Length 16 16 byte gebruikersdata voor opdrachtbuffer

Tabel 8: Write.req gebruikersdata voor MOVILINK®-service "Write Parameter volatile"

Byte Field Value Description

0 Request Reference 0x01 Individueel referentienummer voor de parame-
treeropdracht, wordt in het parameterantwoord 
gespiegeld.

1 Request ID 0x40 SEW MOVILINK®-service

2 Axis 0x00 Asnummer, 0 = enkele as

3 No. of Parameters 0x01 1 parameter

4 Attribute 0x30 MOVILINK®-service “Write Parameter volatile”

5 No. of Elements 0x00 0 = toegang tot directe waarde, geen subelement

6..7 Parameter Number 0x2AF8 Parameterindex 11000 = "IPOS variabele H0"

8..9 Subindex 0x0000 Subindex 0

10 Format 0x43 Dubbelwoord

11 No. of values 0x01 1 parameterwoord wijzigen

12..13 Value HiWord 0x0000 Meest ignificante deel van de parameterwaarde

14..15 Value LoWord 0x0BB8 Minst significante deel van de parameterwaarde
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Parameterantwoord navragen
De tabel laat de codering zien van de gebruikersdata Write.req met opgave van de DP-
V1-Header.

Positief antwoord op 'Write Parameter volatile' 

Negatief parame-
terantwoord

De volgende tabel toont de codering van een negatieve response van een MOVILINK®-
service. Bij het negatieve antwoord wordt de bit 7 in de Response ID gezet.

Tabel 9: read.req voor het opvragen van het parametreerantwoord

Field Value Description

Function_Num Read.req

Slot_Number X Slot_Number not used

Index 47 Index of data set

Length 240 Maximum length of response buffer in DP-Master

Tabel 10: DP-V1-Header van de positieve Read.response met parametreerantwoord

Instructie: Read.response

Slot_Number 0 Willekeurig, (wordt niet verwerkt)

Index 47 Index van de dataset, constante index 47

Length 4 12 byte gebruikersdata in de antwoordbuffer

Tabel 11: Positieve response voor MOVILINK®-service„Write parameter'

Byte Field Value Description

0 Response Reference 0x01 Gespiegeld referentienummer van de parame-
treeropdracht

1 Response ID 0x40 Positief MOVILINK®-antwoord

2 Axis 0x00 Gespiegeld asnummer, 0 = enkele as

3 No. of Parameters 0x01 1 parameter

Tabel 12: Negatieve response voor MOVILINK®-service

Instructie: Read.response

Slot_Number 0 Willekeurig, (wordt niet verwerkt)

Index 47 Index van de dataset, constante index 47

Length 8 8 byte gebruikersdata in de antwoordbuffer

Byte Field Value Description

0 Response Reference 0x01 Gespiegeld referentienummer van de parametreeropdracht

1 Response ID 0xC0 Negatief MOVILINK®-antwoord

2 Axis 0x00 Gespiegeld asnummer, 0 = enkele as

3 No. of Parameters 0x01 1 parameter

4 Format 0x44 Fout

5 No. of values 0x01 1 foutcode

6..7 Error value 0x0811 MOVILINK® return-code
Bijvoorbeeld ErrorClass 0x08, Add.-Code 0x11
(zie tabel MOVILINK® Return-codes voor DP-V1)
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MOVILINK® 
return-codes van 
de parametrering 
voor DP-V1

De volgende tabel toont de return-codes, die door de SEW-DP-V1-koppeling bij onjuiste
parametertoegang van de DP-V1 worden teruggestuurd.

MOVILINK® 
Return-code (hex)

Beschrijving

0x0810 Ongeoorloofde index, parameterindex in in regelaar aanwezig

0x0811 Functie/parameter niet geïmplementeerd

0x0812 Alleen leestoegang geoorloofd

0x0813 Parameterblokkering actief

0x0814 Fabrieksinstelling is actief.

0x0815 Waarde voor parameter te groot.

0x0816 Waarde voor parameter te klein.

0x0817 Noodzakelijke optiekaart ontbreekt

0x0818 Fout in de systeemsoftware

0x0819 Parametertoegang alleen via RS-485-proces-interface

0x081A Parametertoegang alleen via RS-485-diagnose-interface

0x081B Parameter is beveiligd tegen toegang.

0x081C Regelaarblokkering is noodzakelijk

0x081D Ontoelaatbare waarde voor parameter

0x081E Fabrieksinstelling is geactiveerd

0x081F Parameter is niet in EEPROM opgeslagen

0x0820 Parameter kan niet bij vrijgegeven eindtrap worden gewijzigd / gereserveerd

0x0821 Gereserveerd.

0x0822 Gereserveerd.

0x0823 Parameter mag alleen bij IPOS programmastop worden veranderd

0x0824 Parameter mag alleen bij uitgeschakelde Autosetup veranderd worden

0x0505 Onjuiste codering van managements- en gereserveerde byte

0x0602 Communicatiefout tussen regelaarsysteem en veldbus-optiekaart

0x0502 Timeout van de verbinding lager in de structuur (bijv. tijdens Reset of bij Sys-Fault)
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PROFIdrive-para-
meteropdrachten

Het PROFIdrive-parameterkanaal van de SEW-applicatieregelaar wordt direct in de
structuur van de dataset 47 weergegeven. De parametertoegang met de PROFIdrive-
instructies vindt in principe plaats volgens de hieronder beschreven structuur. Daarbij
wordt de karakteristieke telegram-volgorde voor de dataset 47 gebruikt. Daar PRO-
FIdrive alleen de beide Request-IDs
Request-ID:0x01Request Parameter (PROFIdrive)
Request-ID:0x02Change Parameter (PROFIdrive)
definieert, is vergeleken met de MOVILINK®-instructies alleen een beperkte datatoe-
gang bruikbaar. 

Voorbeeld van het 
lezen van een 
parameter volgens 
PROFIdrive

De volgende tabellen tonen bijvoorbeeld de structuur van de gebruikersdata Wri-
te.request en Read.res voor het lezen van een afzonderlijke parameter met het MOVI-
LINK®-parameterkanaal.

Parameteropdracht verzenden
De tabel laat de codering zien van de gebruikersdata voor de instructie Write.req met
opgave van de DP-V1-Header. Met de instructie Write.req wordt de parametreerop-
dracht naar de applicatieregelaar verzonden.

De Request-ID = 0x02 = Change Parameter (PROFIdrive) bewerkt een remanente
schrijftoegang op de geselecteerde parameter. Dientengevolge wordt met elke schrijf-
toegang het interne flash/EEPROM van de regelaar beschreven. Bestaat de noodzaak,
parameters op korte afstanden cyclisch te schrijven, gebruik dan de MOVILINK®-ser-
vice„Write Parameter volatile“. Met deze instructie verandert u de parameterwaarden al-
leen in de RAM van de regelaar.

Tabel 13: Write.request Header voor de overdracht van de parametreeropdracht

Instructie: Write.request

Slot_Number 0 Willekeurig, (wordt niet verwerkt)

Index 47 Index van de dataset, constante index 47

Length 10 10 byte gebruikersdata voor paramatreeropdracht

Tabel 14: Write.req gebruikersdata voor MOVILINK® "Read parameters"

Byte Field Value Description

0 Request Reference 0x01 Individueel referentienummer voor de parame-
treeropdracht, wordt in het parameterantwoord 
gespiegeld.

1 Request ID 0x01 Request parameter (PROFIdrive)

2 Axis 0x00 Asnummer, 0 = enkele as

3 No. of Parameters 0x01 1 parameter

4 Attribute 0x10 Toegang tot parameterwaarde

5 No. of Elements 0x00 0 = toegang tot directe waarde, geen subelement

6..7 Parameter Number 0x206C MOVILINK® index 8300 = “firmwareversie”

8..9 Subindex 0x0000 Subindex 0
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Parameterantwoord navragen
De tabel laat de codering zien van de gebruikersdata Read.req met opgave van de DP-
V1-Header:

Positief PROFIdrive-parametreerantwoord
De tabel laat de gebruikdersdata Read.res. zien met de positieve antwoordgegevens
van de parametreeropdracht. De parameterwaarde voor bijvoorbeeld index 8300 (firm-
ware-versie) wordt teruggeleverd.

Tabel 15: read.req voor het opvragen van het parametreerantwoord

Instructie: Read.request

Slot_Number 0 Willekeurig, (wordt niet verwerkt)

Index 47 Index van de dataset, constante index 47

Length 240 Maximale lengte van de antwoordbuffer in DP-V1-master

Tabel 16: DP-V1-Header van de positieve Read.response met parametreerantwoord

Instructie: Read.request

Slot_Number 0 Willekeurig, (wordt niet verwerkt)

Index 47 Index van de dataset, constante index 47

Length 10 10 byte gebruikersdata in de antwoord-buffer

Tabel 17: Positieve response voor MOVILINK®-service

Byte Field Value Description

0 Response Reference 0x01 Gespiegeld referentienummer van de parame-
treeropdracht

1 Response ID 0x01 Positief antwoord voor „Request Parameter“

2 Axis 0x00 Gespiegeld asnummer; 0 = enkele as

3 No. of Parameters 0x01 1 parameter

4 Format 0x43 Parameterformaat: Dubbelwoord

5 No. of values 0x01 1 waarde

6..7 Value Hi 0x311C Meest ignificante deel van de parameter

8..9 Value Lo 0x7289 Minst significante deel van de parameter

Decodering:
0x 311C 7289 = 823947913 dec
>> firmware-versie 823 947 9.13
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Voorbeeld van het 
schrijven van een 
parameter volgens 
PROFIdrive

De volgende tabellen laten bijvoorbeeld de structuur zien van de instructies Write en
Read voor het remanente schrijven van het interne setpoint n11 (zie "Voorbeeld voor
het schrijven van een parameter via MOVILINK®"). Daartoe wordt de PROFIdrive-ser-
vice Change Parameter gebruikt.

Opdracht „Write parameter volatile“ verzenden

Na het verzenden van deze Write.request wordt de Write.response ontvangen. Voorzo-
ver er geen toestandsconflict in de bewerking van het parameterkanaal was, vindt er
een positieve Write.response plaats. Anders staat Error_code_1 in de toestandsfout.

Parameterantwoord navragen
De tabel laat de codering zien van de gebruikersdata Write.req met opgave van de DP-
V1-Header.

Tabel 18: DP-V1-Header van de Write.request met parametreeropdracht

Instructie: Write.request

Slot_Number 0 Willekeurig, (wordt niet verwerkt)

Index 47 Index van de dataset, constante index 47

Length 16 16 byte gebruikersdata voor opdrachtbuffer

Tabel 19: Write.req gebruikersdata voor MOVILINK®-service "Write Parameter volatile"

Byte Field Value Description

0 Request Reference 0x01 Individueel referentienummer voor de parame-
treeropdracht, wordt in het parameterantwoord 
gespiegeld.

1 Request ID 0x02 Change Parameter (PROFIdrive)

2 Axis 0x01 Asnummer, 0 = enkele as

3 No. of Parameters 0x01 1 parameter

4 Attribute 0x10 Toegang tot parameterwaarde

5 No. of Elements 0x00 0 = toegang tot directe waarde, geen subelement

6..7 Parameter Number 0x7129 Parameter Index 8489 = P160 n11

8..9 Subindex 0x0000 Subindex 0

10 Format 0x43 Dubbelwoord

11 No. of values 0x01 1 parameterwoord wijzigen

12..13 Value HiWord 0x0000 Meest significante deel van de parameterwaarde

14..15 Value LoWord 0x0BB8 Minst significante deel van de parameterwaarde

Tabel 20: read.req voor het opvragen van het parametreerantwoord

Field Value Description

Function_Num Read.req

Slot_Number X Slot_Number not used

Index 47 Index of data set

Length 240 Maximum length of response buffer in DP-V1-master
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Positief antwoord op 'Write Parameter volatile' 

Negatief parame-
terantwoord

De volgende tabel toont de codering van een negatieve response van een PROFIdrive-
service. Bij het negatieve antwoord wordt het bit 7 in de Response ID gezet.

Tabel 21: DP-V1-Header van de positieve Read.response met parametreerantwoord

Instructie: Read.response

Slot_Number 0 Willekeurig, (wordt niet verwerkt)

Index 47 Index van de dataset, constante index 47

Length 4 12 byte gebruikersdata in de antwoord-buffer

Tabel 22: Positieve response voor MOVILINK®-service„Write parameter'

Byte Field Value Description

0 Response Reference 0x01 Gespiegeld referentienummer van de parame-
treeropdracht

1 Response ID 0x02 Positief MOVILINK®-antwoord

2 Axis 0x01 Gespiegeld asnummer; 0 = enkele as

3 No. of Parameters 0x01 1 parameter

Tabel 23: Negatieve response voor PROFIdrive-service

Instructie: Read.response

Slot_Number 0 Willekeurig, (wordt niet verwerkt)

Index 47 Index van de dataset, constante index 47

Length 8 8 byte gebruikersdata in de antwoord-buffer

Byte Field Value Description

0 Response Reference 0x01 Gespiegeld referentienummer van de parametreeropdracht

1 Response ID 0x810x82 Negatief antwoord voor “Request Parameter”, negatief ant-
woord voor “Change Parameter”

2 Axis 0x00 Gespiegeld asnummer; 0 = enkele as

3 No. of Parameters 0x01 1 parameter

4 Format 0x44 Fout

5 No. of values 0x01 1 foutcode

6..7 Error value 0x0811 MOVILINK® return-code
Bijvoorbeeld ErrorClass 0x08, Add.-Code 0x11
(zie tabel MOVILINK® Return-codes voor DP-V1)

00

I
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6 Structuur van het DP-V1-parameterkanaal
DP-V1-functies

PROFIdrive return-
codes voor DP-V1

Deze tabel toont de codering van het Error Number in de PROFIdrive-DP-V1-parame-
terantwoord volgens PROFIdrive-protocol V3.1. Deze tabel geldt als de PROFIdrive-in-
structies „Request Parameter“ of. „Change Parameter“ worden gebruikt.

Error No. Meaning Used at Supplem. Info

0x00 Impermissible parameter 
number 

Access to unavailable parameter 0

0x01 Parameter value cannot be 
changed

Change access to a parameter value 
that cannot be changed

Subindex

0x02 Low or high limit exceeded Change access with value outside the 
value limits

Subindex

0x03 Faulty subindex Access to unavailable subindex Subindex

0x04 No array Access with subindex to non-indexed 
parameter

0

0x05 Incorrect data type Change access with value that does not 
match the data type of the parameter

0

0x06 Setting not permitted (can 
only be reset)

Change access with value unequal to 0 
where this is not permitted

Subindex

0x07 Description element cannot 
be changed

Change access to a description element 
that cannot be changed

Subindex

0x08 reserved (PROFIdrive Profile V2: PPO-Write 
requested in IR not available)

-

0x09 No description data availa-
ble

Access to unavailable description (para-
meter value is available)

0

0x0A reserved (PROFIdrive Profile V2: Access group 
wrong)

-

0x0B No operation priority Change access without rights to change 
parameters

0

0x0C reserved (PROFIdrive Profile V2: wrong pass-
word)

-

0x0D reserved (PROFIdrive Profile V2: Text cannot be 
read in cyclic data transfer)

-

0x0E reserved (PROFIdrive Profile V2: Name cannot be 
read in cyclic data transfer)

-

0x0F No text array available Access to text array that is not available 
(parameter value is available)

0

0x10 reserved (PROFIdrive Profile V2: No PPO-Write ) 
-

0x11 Request cannot be execu-
ted because of operating 
state

Access is temporarily not possible for 
reasons that are not specified in detail

0

0x12 reserved (PROFIdrive Profile V2: other error)

0x13 reserved (PROFIdrive Profile V2: Data cannot be 
read in cyclic interchange)

0x14 Value impermissible Change access with a value that is within 
the value limits but is not permissible for 
other long-term reasons (parameter with 
defined single values)

Subindex

0x15 Response too long The length of the current response 
exceeds the maximum transmittable 
length

0

0x16 Parameter address imper-
missible

Illegal value or value which is not sup-
ported for the attribute, number of ele-
ments, parameter number or subindex or 
a combination

0

0x17 Illegal format Write request: Illegal format or format of 
the parameter data which is not suppor-
ted

0

00
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6Configuratie van een C1-master
DP-V1-functies

6.4 Configuratie van een C1-master
Voor de configuratie van een DP-V1-C1-master is het GSD-bestand SEWA6003.GSD
vereist, die de DP-V1-functies van de DFP21B activeert. Daartoe is het noodzakelijk,
dat GSD-bestand en de firmware van de DFP21B functioneel overeenstemmen. SEW-
EURODRIVE levert met de invoering van de DP-V1-functies twee GSD-bestanden (→
hoofdstuk "GSD-bestanden"). 

Bedrijfssoort 
(DP-V1-mode)

In de regel kan bij de configuratie van een C1-master de bedrijfssoort DP-V1 worden
geactiveerd. Alle DP-slaves, die in hun GSD-bestand de DP-V1-functie hebben vrijge-
geven en de DP-V1 ondersteunen werken vervolgens in de DP-V1-mode. Standaard
DP-slaves functioneren verder via PROFIBUS-DP, zodat gecombineerd bedrijf van DP-
V1- en DP-compatibele modulen gewaarborgd is. Al naargelang de vormgeving van de
master-functionaliteit is het ook mogelijk, een DP-V1-compatibele deelnemer, die met
het DP-V1-GSD-bestand is geconfigureerd, in de bedrijfssoort „DP' te laten functione-
ren.

6.5 Appendix
Programmavoor-
beeld voor SIMA-
TIC S7

De in het GSD-bestand opgeslagen STEP7-code laat zien, hoe de parametertoegang
via het STEP7-systeemfunctieblok SFB 52/53 verkregen wordt. U kunt de STEP7-code
kopiëren en als STEP7-bron importeren/vertalen.

Technische gege-
vens DP-V1 voor 
MOVIDRIVE® 
DFP21/MCH41

0x18 Number of values are not 
consistent

Write request: Number of the values of 
the parameter data do not match the 
number of elements in the parameter 
address

0

0x19 axis nonexistent Access to an axis which does not exist -

up to 0x64 reserved - -

0x65..0xFF Manufacturer-specific - -

Error No. Meaning Used at Supplem. Info

GSD-bestand voor DP-V1: SEWA6003.GSD

Modulenaam voor de configuratie: MOVIDRIVE DFP21B/MCH (DP-V1)

Aantal parallelle C2-verbindingen: 2

Ondersteunde dataset: Index 47

Ondersteund slotnummer: Geadviseerd: 0

Fabrikantcode: 10A hex (SEW-EURODRIVE)

Profile-ID: 0

C2-response-timeout 1s 

Max. lengte C1-kanaal: 240 Byte

Max. lengte C2-kanaal: 240 Byte

00
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6 Appendix
DP-V1-functies

Foutcodes van de 
DP-V1-instructies

Deze tabel toont de mogelijke foutcodes van de DP-V1-instructies, die in geval van on-
juiste communicatie op het DP-V1-telegramniveau kunnen optreden. Deze tabel is inte-
ressant, als u gebaseerd op de DP-V1-instructies een eigen parametreerfunctieblok zou
willen schrijven, daar deze foutcodes direct op telegramniveau worden teruggemeld.

Error_Class (from DP-
V1-specification)

Error_Code (from DP-V1-
specification)

DP-V1 Parameter channel 

0x0 ... 0x9 hex = 
reserved

0xA = application 0x0 = read error
0x1 = write error
0x2 = module failure
0x3 to 0x7 = reserved
0x8 = version conflict
0x9 = feature not supported
0xA to 0xF = user specific

0xB = access 0x0 = invalid index 0xB0 = No data block Index 47 (DB47); para-
meter requests are not supported

0x1 = write length error
0x2 = invalid slot
0x3 = type conflict
0x4 = invalid area

0x5 = state conflict 0xB5 = Access to DB 47 temporarily not possi-
ble due to intenal processing status

0x6 = access denied

0x7 = invalid range 0xB7 = Write DB 47 with error in the DB 47 
header

0x8 = invalid parameter
0x9 = invalid type
0xA to 0xF = user specific

0xC = resource 0x0 = read constraint conflict
0x1 = write constraint conflict
0x2 = resource busy
0x3 = resource unavailable
0x4..0x7 = reserved
0x8..0xF = user specific 

0xD...0xF = user specific

Error_Class

7 6 5 4 3 3 2 0

Error_Code

Bit:

00

I
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7Diagnose-volgordediagrammen
Foutdiagnose

7 Foutdiagnose
7.1 Diagnose-volgordediagrammen

De hieronder beschreven diagnose-volgordediagrammen laten u de procedure zien
voor de foutenanalyse van de meest genoemde problemen:
• de regelaar functioneert niet met de PROFIBUS-DP;
• de regelaar kan niet over de DP-master worden aangestuurd.
Meer instructies speciaal voor de parametrering van de regelaar voor verschillende
veldbusapplicaties vindt u in het handboek Veldbus-apparaatprofiel met parameterlijst
MOVIDRIVE®. Leest u ook de actuele aanwijzingen op de GSD-diskette.
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7 Diagnose-volgordediagrammen
Foutdiagnose

Diagnoseprobleem 1: de regelaar functioneert niet met de PROFIBUS.
Uitgangssituatie:
• regelaar fysiek aangesloten op de PROFIBUS
• regelaar in de DP-master geconfigureerd en buscommunicatie actief

↓

Connector van de bus aangesloten? nee → [A]
ja
↓

Wat geeft de LED BUS-FAULT aan?
UIT → [B]
AAN → [C]

KNIPPERT
↓

Regelaar herkent de baudrate (P092 Baudrate fieldbus), is echter in de DP-
master niet of fout geconfigureerd.

↓

Controleer het geconfigureerde en met de DIP-switches ingestelde bus-
adres (P093 Address fieldbus)

↓

Busadressen gelijk? nee → [D]
ja
↓

U heeft eventueel het verkeerde type regelaar geselecteerd of een ver-
keerde configuratie gedefinieerd

↓

Wis de configuratie voor de regelaar van het DP-net.

↓

Voer een nieuwe configuratie door voor de regelaar met de selectie van de 
regelaaraanduiding "MOVIDRIVE+DFP21".
Gebruik voor het eenvoudig configureren een voorgedefinieerde configura-
tie (bijvoorbeeld "Param + 3PD"). Breng geen wijzigingen aan in de voorin-
gestelde configuratie!
Geef het adressenbereik uit voor uw besturingssysteem.

↓

Laad nu de configuratie in de DP-master en start opnieuw de buscommuni-
catie.

[A] Controleer de buskabel!

[B] De regelaar bevindt zich in de cyclische data-uitwisseling met de DP-mas-
ter. P090 PD-configuratie geeft aan, met welke configuratie de regelaar via 
DP wordt gestuurd.

↓

De buscommunicatie is in orde (bij problemen met de besturing of opgege-
ven setpoint via PROFIBUS-DP gaat u verder met Diagnoseprobleem 2).

[C] De regelaar herkent de baudrate niet (P092 Baudrate fieldbus)!

↓

Controleer de buskabel!

[D] Busadressen aanpassen!
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7Diagnose-volgordediagrammen
Foutdiagnose

Diagnoseprobleem 2:
De regelaar kan niet via de DP-master worden aangestuurd.
Uitgangssituatie:
• Buscommunicatie naar de regelaar OK (LED BUS FAULT uit)
• De regelaar bevindt zich in het 24V-bedrijf (geen netspanning)

↓

Oorzaak van het probleem is óf een verkeerde parametrering van de rege-
laar óf een fout besturingsprogramma in de DP-master.

↓

Controleer met P094 ...P097 (setpoint-beschrijving PO1 ... PO3), of de 
door de besturing verzonden setpoints correct worden ontvangen.
Verzend daartoe als test in elk uitgangswoord een setpoint niet gelijk aan 0.

↓

Setpoints ontvangen? ja → [A]
nee

↓

Controleer de juiste instelling van de volgende aandrijfparameters:
• P100 SETPOINT SOURCE FIELDBUS
• P101 CONTORL SIGNAL SOURCEFIELDBUS
• P876 ENABLE PO-DATA YES

↓

Instellingen OK? nee → [B]
ja
↓

Het probleem ligt eventueel in uw besturingsprogramma op de DP-master.

↓

Controleer of de geconfigureerde adressen overeenstemmen met die in het 
programma.
Let er op dat de regelaar consistente data nodig heeft en de toegang tot het 
besturingsprogramma eventueel via speciale systeemfuncties (bijvoorbeeld 
Simatic S7, SFC 14/15) wordt verkregen.

[A] Setpoints worden correct overgedragen.
Controleer of de applicatieregelaar via de klemmen is vrijgegeven.

[B] Instellingen corrigeren.
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8 Optie DFP21B
Technische gegevens

8 Technische gegevens
8.1 Optie DFP21B

Optie DFP21B

Artikelnummer 824 240 2

Vermogensopname P = 3 W

PROFIBUS-Protocolvari-
anten

PROFIBUS-DP en DP-V1 volgens IEC 61158

Automatische baudrate-
herkenning

9,6 kBaud ... 12 MBaud

Aansluittechniek • via 9-polige Sub-D-connector
• connectoraansluiting volgens IEC 61158

Busafsluiting Niet geïntegreerd, met passende PROFIBUS-connector met bij te scha-
kelen afsluitweerstanden realiseren.

Stationsadres 0 ... 125, met DIP-switch instelbaar

Naam van het GSD-
bestand

• SEW_6003.GSD (PROFIBUS-DP)
• SEWA6003.GSD (PROFIBUS-DP-V1)

DP-ident-nummer 6003hex = 24579dec

Gebruikerspecifieke 
parametreringsdata
(Set-Prm-UserData)

• lengte 9 byte
• hex-parametrering 00,00,00,06,81,00,00,01,01 = DP-diagnosealarm = 

OFF
• hex-parametrering 00,00,00,06,81,00,00,01,00 = DP-diagnosealarm = 

ON

DP-configuraties voor 
DDLM_Chk_Cfg

• F0hex = 1 procesdatawoord (1 I/O-woord)
• F1hex = 2 procesdatawoorden (2 I/O-woorden)
• F2hex = 3 procesdatawoorden (3 I/O-woorden)
• 0hex, F5hex = 6 procesdatawoorden (6 I/O-woorden)
• 0hex, F9hex = 10 procesdatawoorden (10 I/O-woorden)
• F3hex, F0hex = parameterkanaal + 1 procesdatawoord (5 I/O-woorden)
• F3hex, F1hex = parameterkanaal + 2 procesdatawoorden (6 I/O-woor-

den)
• F3hex, F2hex = parameterkanaal + 3 procesdatawoorden (7 I/O-woor-

den)
• F3hex, F5hex = parameterkanaal + 6 procesdatawoorden (10 I/O-woor-

den)
• F3hex, F9hex = parameterkanaal + 10 procesdatawoorden (14 I/O-woor-

den)

Diagnosedata • max. 8 byte
• standaard-diagnose 6 byte

Hulpmiddel voor inbe-
drijfstelling:

• pc-programma MOVITOOLS®

• programmeerapparaat DBG11B

P
i

f
kVA

Hz

n
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