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Ważne wskazówki

Podręcznik

1 Ważne wskazówki

Dokumentacja • Zanim rozpoczniesz instalację i przeprowadzisz uruchomienie falowników
MOVIDRIVE® z daną kartą opcji DFI11B INTERBUS, zapoznaj się dokładnie
z niniejszym podręcznikiem.

• Niniejszy podręcznik zakłada posiadanie i znajomość dokumentacji MOVIDRIVE®,
w szczególności podręcznika systemowego MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

• Odsyłacze w niniejszym podręczniku oznaczone są za pomocą "→". W taki sposób
(→ Rozdz. X.X) oznacza przykładowo, że w rozdziale X.X w niniejszym podręczniku
umieszczone są dodatkowe informacje.

• Przestrzeganie tej dokumentacji jest warunkiem bezawaryjnej pracy urządzenia i
uznania ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji.

Systemy Bus Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla systemów Bus:

Niniejszym oferujemy system komunikacyjny, który umożliwia dostosowanie na szeroką

skalę falownika napędowego MOVIDRIVE® do specyficznych instalacji. Jak w przypadku

wszystkich systemów Bus, istnieje niebezpieczeństwo zewnętrznej (w odniesieniu do

falownika) niewidocznej zmiany parametrów, a co za tym idzie zachowania falownika.

Może to prowadzić do nieoczekiwanego (nie niekontrolowanego) zachowania systemu.

Wskazówki 

bezpieczeństwa

Należy bezwzględnie przestrzegać zawartych tutaj ostrzeżeń i zaleceń dotyczących

bezpieczeństwa!

• Niniejszy podręcznik nie zastąpi pełnej instrukcji obsługi!

• Prace przy instalacji i uruchamianiu urządzenia mogą być wykonywane tylko

przez wykwalifikowanych elektryków przy zachowaniu obowiązujących

przepisów w zakresie zapobiegania wypadkom oraz stosowaniu się do

instrukcji obsługi MOVIDRIVE® MDX60B/61B!

Zagrożenie elektryczne.
Możliwe skutki: śmierć lub ciężkie uszkodzenie ciała.

Niebezpieczeństwo.
Możliwe skutki: śmierć lub ciężkie uszkodzenie ciała.

Niebezpieczna sytuacja.
Możliwe skutki: lekkie i nieznaczne uszkodzenia ciała.

Niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia.
Możliwe skutki: uszkodzenie urządzenia i powstanie 
uszkodzeń w jego otoczeniu.

Porady i informacje przydatne dla użytkownika.
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2 Wprowadzenie

Zawartość 

niniejszego 

podręcznika

Niniejszy podręcznik zawiera opis montażu karty opcji INTERBUS DFI11B w falowniku
napędowym MOVIDRIVE® MDX61B jak również instrukcję uruchamiania MOVIDRIVE®

w systemie Feldbus INTERBUS.

Oprócz objaśnienia wszelkich ustawień na karcie opcji Feldbus opracowane zostaną
różne warianty podłączenia do INTERBUS w formie małych przykładów uruchamiania.

Literatura 

dodatkowa

W celu zapewnienia prostego i efektywnego połączenia MOVIDRIVE® z systemem
FeldbusINTERBUS należy dodatkowo do niniejszego podręcznika użytkownika dla
opcji INTERBUS zamówić dokumentację uzupełniającą SEW-EURODRIVE na temat
Feldbus:

• Podręcznik dla profilu urządzenia Feldbus MOVIDRIVE®

• Podręcznik systemowy MOVIDRIVE® MDX60B/61B

W podręczniku dla profilu urządzenia Feldbus MOVIDRIVE® oprócz opisu parametrów
Feldbus i ich kodowania wyjaśniane są różnorodne koncepcje sterowania i możliwości
aplikacyjne na podstawie krótkich przykładów.

Wykaz parametrów zawiera zestawienie wszystkich parametrów falownika
napędowego, które poprzez różnorodne złącza komunikacyjne jak np. magistrale
systemowe Bus, RS-485 a również poprzez złącza Feldbus mogą być odczytywane
wzgl. zapisywane

MOVIDRIVE® oraz 

INTERBUS

Falownik MOVIDRIVE® wraz z opcją DFI11B umożliwia dzięki zastosowaniu wydajnego
i uniwersalnego złącza Feldbus połączenie z nadrzędnymi systemami
automatyzacyjnymi poprzez otwartą i znormalizowaną sieć INTERBUS.

Profil urządzenia Ustalone z góry zachowanie falowników w trybie INTERBUS, tzw. profil urządzenia jest
niezależny od Feldbus i tym samym jednolity. Dzięki temu użytkownik ma możliwość
rozwijania aplikacji napędowych niezależnie od Feldbus. Przejście na inne systemy Bus
jak PROFIBUS (opcja DFP 21B) lub DeviceNet (opcja DFD 21B) jest dzięki temu
możliwa w bardzo prosty sposób.

Parametry napędu Dzięki złączu INTERBUS urządzenie MOVIDRIVE® oferuje możliwość cyfrowego
dostępu do wszystkich parametrów napędu i funkcji. Sterowanie falownikiem odbywa
się w oparciu o szybką, cykliczną wymianę danych procesowych. Stosując ten kanał
danych procesowych istnieje możliwość, obok wprowadzania wartości zadanych takich
jak np. zadana prędkość obrotowa, rampy, wyzwalania różnych funkcji napędu jak
np. zezwolenie, blokada stopnia mocy, szybkie zatrzymanie itd.

Za pomocą tego kanału można jednocześnie odczytywać wstecznie wartości
rzeczywiste z falownika napędowego, jak np. rzeczywistą prędkość obrotową, prąd,
stan urządzenia, numer błędu oraz komunikaty o referencji.

READ/WRITE Podczas gdy proces wymiany danych odbywa się w zasadzie cyklicznie, parametry
napędu mogą być odczytywane lub wpisywane poprzez operacje READ i WRITE
wyłącznie niecyklicznie. Taka wymiana danych parametrów pozwala na stosowanie
aplikacji, w których przechowywane są wszystkie ważne parametry napędu dla
nadrzędnego urządzenia automatyzacyjnego, w taki sposób aby manualna, często
czasochłonna parametryzacja nie musiała odbywać się w samym falowniku.
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Wprowadzenie

Uruchomienie Zasadniczo karta opcji INTERBUS DFI11B została tak dostosowana, aby wszystkie
ustawienia charakterystyczne dla INTERBUS jak długość danych procesowych i
szybkość przesyłu, mogły być realizowane poprzez włączniki znajdujące się na karcie
opcji. Dzięki takiemu ręcznemu ustawieniu falownik napędowy może zostać w krótkim
czasie dołączony do systemu INTERBUS i włączony.

Parametryzacja może być przeprowadzona w pełni automatycznie przez nadrzędny
INTERBUS-Master (wgranie parametrów). Ten przyszłościowy wariant jest korzystny,
gdyż oprócz skrócenia czasu uruchomienia instalacji również dokumentacja programu
aplikacyjnego zostanie uproszczona, a wszystkie istotne dane parametrów napędu
będą mogły być przenoszone bezpośrednio do programu sterującego.

Funkcje nadzoru Zastosowanie systemu Feldbus wymaga użycia dla techniki napędowej dodatkowych
funkcji nadzoru jak np. nadzór czasowy magistrali Feldbus (Feldbus Time Out) lub
koncepcji zatrzymania awaryjnego. Funkcje nadzoru dla MOVIDRIVE® mogą zostać
dostosowane do indywidualnego zakresu zastosowania. Można zdefiniować, jaka
reakcja na błąd falownika ma zostać wyzwolona w przypadku usterki Bus. Dla wielu
aplikacji stosowanie funkcji szybkiego zatrzymania jest uzasadnione, jednakże można
zastosować "zamrożenie" ostatniej wartości zadanej, dzięki czemu napęd będzie dalej
się poruszał z ostatnią ważna wartością zadaną (np. taśmociąg). Ponieważ
funkcjonalność zacisków sterowania jest zapewniona również w trybie pracy z Feldbus,
można poprzez zaciski falownika realizować niezależne od Feldbus koncepcje
zatrzymania awaryjnego.

Diagnoza Dla uruchamiania i serwisu, falownik MOVIDRIVE® oferuje liczne możliwości
diagnozowania.

Za pomocą zintegrowanego monitora Feldbus można przykładowo kontrolować wysyłane

przez nadrzędne sterowanie wartości zadane jak również wartości rzeczywiste

przesyłane z falownika do urządzenia Master. W ten sposób funkcja monitora Feldbus

oferuje wraz z oprogramowaniem MOVITOOLS® komfortowe możliwości diagnozowania,

które obok ustawiania wszystkich parametrów napędu (włącznie z parametrami Feldbus)

umożliwia również szczegółowe wyświetlanie informacji o stanie Feldbus i urządzenia.

53568AXX

Rys. 1: INTERBUS z MOVIDRIVE® MDX61B

Digital I/O Analog I/O

[1]

INTERBUS Master

INTERBUS
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3 Wskazówki montażowe / instalacyjne

3.1 Montaż karty opcji DFI11B

Przed 

rozpoczęciem

Karta opcji DFI11B musi być podłączona do gniazda przyłączeniowego magistrali

polowej.

Zanim zaczniesz wkładać / wyjmować kartę opcji, zapoznaj się z poniższymi

wskazówkami:

• Odłącz napięcie od falownika. Odłącz zasilanie 24 VDC i napięcie sieciowe.

• Zanim dotkniesz karty opcji pozbądź się ładunków elektrycznych na ciele przy użyciu
odpowiednich środków (taśma odprowadzająca, obuwie przewodzące itp.).

• Przed montażem karty opcji zdejmij klawiaturę oraz osłonę przednią.

• Po zamontowaniu karty opcji załóż ponownie klawiaturę i osłonę przednią.

• Kartę opcji przechowuj w oryginalnym opakowaniu i wyjmuj dopiero bezpośrednio
przed montażem.

• Kartę opcji trzymaj za krawędź płytki obwodu drukowanego. Nie dotykaj żadnych
elementów obwodu.

• Montaż lub demontaż kart opcji tylko dla MOVIDRIVE MDX61B wielkość 1 do 6.

• Montaż lub demontaż kart opcji w MOVIDRIVE MDX61B wielkości 0 może być

przeprowadzany wyłącznie przez firmę SEW-EURODRIVE.
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Wskazówki montażowe / instalacyjne

Montaż / demontaż 

karty opcji

1. Odkręć obie śruby mocujące na uchwycie karty opcji. Wyciągnij uchwyt karty opcji
równomiernie (nie przekrzywiaj!) z gniazda przyłączeniowego.

2. Odkręć na uchwycie obie śruby mocujące czarnej pokrywy blaszanej. Zdejmij czarną
pokrywę blaszaną.

3. Zamontuj kartę opcji za pomocą trzech śrub mocujących pasujących w odpowiednie
otwory na uchwycie karty opcji. 

4. Wsuń uchwyt karty opcji z zamontowaną kartą opcji, delikatnie dociskając z powrotem

w gniazdo przyłączeniowe. Uchwyt karty opcji przykręć z powrotem za pomocą

obydwu śrub mocujących.

5. Aby wymontować kartę opcji postępuj w odwrotnej kolejności.

53001AXX

Rys. 2: Montaż karty opcji w MOVIDRIVE® MDX61B wielkość 1 - 6

1.

3.

4.

2.
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3.2 Przyłączenie i opis zacisków opcji DFI11B

Numer katalogowy Opcja złącze INTERBUS typ DFI11B: 824 309 3

Opcja "Złącze INTERBUS typ DFI11B" możliwa jest tylko w połączeniu z MOVIDRIVE®

MDX61B, ale nie z MDX60B.

Opcja DFI11B musi być podłączona do gniazda przyłączeniowego magistrali polowej.

Widok DFI11B 

z przodu
Opis

Przełączniki DIP

Zacisk
Funkcja

52287AXX

Sześć przełączników DIP do ustawiania 
długości danych procesowych, długości 
PCP oraz szybkości przesyłu

20, 21, 22

1, 2, 4
2M / 0,5M

Liczba danych procesowych (1 ... 6 słów)
Liczba słów PCP (1, 2 lub 4 słowa)
Szybkość przesyłu:
0 = 2 Mbody
1 = 0,5 Mboda

UL = Logic Voltage (zielony = O.K.)
RC = Remote Cable Check (zielony = O.K.)
BA = Bus Active (zielony = O.K.)
RD = Remote Bus Disabled 
(pomarańczowy = O.K.)
TR = Transmit (zielony = PCP aktywny)

Diody LED INTERBUS wskazują aktualny 
stan złącza Feldbus oraz systemu 
INTERBUS.

X30: Podłączenie INTERBUS
przechodzące

X30:1
X30:2
X30:3
X30:4
X30:5
X30:6
X30:7
X30:8
X30:9

DO
DI
COM
N.C.
N.C.
/DO
/DI
N.C.
N.C.

X31: Podłączenie INTERBUS
wychodzące

X31:1
X31:2
X31:3
X31:4
X31:5
X31:6
X31:7
X31:8
X31:9

DO
DI
COM
N.C.
Mostek z X31:9
/DO
/DI
N.C.
Mostek z X31:5

DFI 11B

20

21

22

2
2M

4
1

0,5M

UL

RC

BA

RD

TR

0 1

X
3

0
X

3
1
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3.3 Okablowanie złączy

Podłączenie do sieci INTERBUS odbywa się poprzez 9-stykowy łącznik wtykowy Sub-D

dla przychodzącej magistrali zdalnej oraz poprzez 9-stykowy wtyk Sub-D dla wychodzącej

magistrali zdalnej zgodnie z normą IEC 61158. Na poniższych ilustracjach przedstawiono

obsadzenie połączeń 9-stykowych złączy wtykowych/wtyczek Sub-D dla przychodzącej i

wychodzącej magistrali zdalnej oraz kolory kabli sygnałowych przewodu magistrali

wykorzystywanych w INTERBUS.

Podłączenie opcji DFI11B do systemu INTERBUS odbywa się zasadniczo poprzez
2-przewodnikową magistralę zdalną z 6-żyłowym, ekranowanym kablem i skręconymi
w pary przewodami sygnałowymi. 

52296AXX

Rys. 3: Obsadzenie 9-stykowego złącza wtykowego Sub-D przychodzącego kabla magistrali zdalnej

GN = Zielony BN = Brązowy

YE = Żółty [1] 9-stykowy łącznik wtykowy SUB-D

PK = Różowy [2] Kabel sygnałowy, skręcony

GY = Szary [3] Przewodzące, płaskie połączenie pomiędzy obudową złącza
a ekranem

52297AXX

Rys. 4: Obsadzenie 9-stykowego złącza wtykowego Sub-D wychodzącego kabla magistrali zdalnej

GN = Zielony BN = Brązowy

YE = Żółty [1] 9-stykowy wtyk Sub-D

PK = Różowy [2] Kabel sygnałowy, skręcony

GY = Szary [3] Przewodzące, płaskie połączenie pomiędzy obudową złącza
a ekranem
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2-przewodowa magistrala zdalna składa się zasadniczo z kanału RS-485 Data Out
(przewody sygnałowe "DO" i "/DO") oraz z kanału RS-485 Data In (przewody sygnałowe
"DI" i "/DI").

3.4 Ekranowanie i ułożenie przewodu Bus

Złącze INTERBUS DFI11B opiera się na technice przekazu RS-485 i wymaga jako
fizycznego medium wyspecyfikowanego dla INTERBUS 6-żyłowego, ekranowanego,
skręcanego parami przewodu dwudrutowego (typ przewodu zgodny z A według
IEC 61158).

Odpowiednio wykonany kabel magistrali tłumi zakłócenia elektryczne, które mogą
występować w zakładach przemysłowych. Najlepsze właściwości ekranujące można
osiągnąć w następujący sposób:

• Należy mocno dociągnąć ręcznie śruby mocujące wtyków, modułów, i przewodów
wyrównawczych.

• Stosuj wyłącznie wtyki w metalowej lub metalizowanej obudowie.

• Ekran należy podłączyć we wtyczce na jak największej powierzchni.

• Ekran przewodu magistrali należy podłączyć po obydwu stronach.

• Kable sygnałowe i kable magistrali nie powinny być doprowadzone równolegle do
kabli mocy (kabli zasilających silnika), lecz w miarę możliwości w oddzielnych
tunelach kablowych.

• W zakładach przemysłowych należy stosować metalowe, uziemione półki kablowe.

• Kable sygnałowe wraz z towarzyszącymi im przewodami wyrównania potencjałów
należy doprowadzić w niewielkim odstępie od siebie jak najkrótszą drogą.

• Należy unikać przedłużania przewodów magistrali przy użyciu złączy wtykowych.

• Kable magistrali należy doprowadzać jak najbliżej istniejących powierzchni
uziemiających.

3.5 Ustawienie przełączników DIP

Za pomocą sześciu przełączników DIP od S1-1 do S1-6 na frontowej stronie katy opcji
odbywa się ustawienie długości danych procesowych, długości PCP oraz wybór
szybkości przesyłu.

W przypadku odchyleń potencjału ziemi przez ekran podłączony z obu stron i połączony

z potencjałem ziemi (PE) może płynąć prąd kompensacyjny. W takim wypadku należy

zapewnić wystarczające wyrównanie potencjałów według odpowiednich przepisów VDE.

03700AXX

[1] Liczba danych procesowych (1 ... 6 słów)

[2] Liczba słów PCP (1, 2 lub 4 słowa)

Szybkość przesyłu: [3] OFF: 2 Mbod / [4] ON: 0,5 Mbod

Na tym rysunku ustawione są:

Szerokość danych procesowych: 2 PD

Liczba słów PCP: 1 PCP

Szybkość przesyłu: 2 Mbod

Obsadzenie przełączników DIP opcji DFI 11B

O
N

1
2

3
4

P
A

C
E

R

ON

2M

5
6
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W razie wyboru niedozwolonych ustawień przełączników DIP falownik zgłosi się kodem ID

"Microprocessor not ready" (38 hex).

Ustawianie 

szybkości 

przesyłu

Ustawienie szybkości przesyłu odbywa się za pomocą przełącznika DIP S1-6.
Przełączanie szybkości przesyłu staje się aktywne natychmiast i w razie potrzeby
przerywa aktywną komunikację danych Interbus.

Ustawianie 

długości danych 

procesowych i 

długości PCP

Pomiędzy podzespołem załączeniowym INTERBUS a DFI11B może być wymienianych
maksymalnie sześć słów danych Interbus, które za pomocą przełączników DIP od S1-1
do S1-5 rozdzielane są na kanał danych procesowych i kanał PCP. W wyniku
ograniczenia do sześciu słów danych pojawiają się ustawienia, które nie mogą być
odtworzone na Interbus.

W razie niewłaściwego ustawienia DFI11 zgłasza się kodem ID "Microprocessor not
ready" (38hex) i sygnalizuje za pomocą czerwonej diody TR-LED to niewłaściwe
ustawienie. Poniższa ilustracja przedstawia warunki brzegowe dla ustawienia długości
danych procesowych i danych PCP. W zasadzie istnieją następujące ograniczenia:

Wskazówka

Przed każdą zmianą ustawienia przełączników DIP należy odłączyć napięcie od
falownika (sieć i podtrzymywanie 24V). Ustawienia przełączników DIP od S1-1 do S1-5
przejęte zostaną tylko podczas inicjalizacji falownika.

03701AXX

Rys. 5: Ustawienia dla pracy DFI11B z sześcioma danymi procesowymi

[A] Ustawienie PCP nieskuteczne!

Długość danych procesowych 

w słowach

Długość PCP Kod ID

6 Ustawienie PCP nieskuteczne;
żaden kanał PCP nie może być wykorzystany

03hex (3dez)
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53597AXX

Rys. 6: Przykłady ustawienia długości PCP i maksymalnej długości danych procesowych
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0 PCP

max.

5 DP

ID: 38hex (56dez) ID: E3hex (227dez) ID: E0hex (224dez) ID: E1hex (225dez)

Długość PCP Maksymalna długość danych procesowych Kod ID

1 słowo 5 słowa E3 hex (227dez)

2 słowa 4 słowa E0 hex (224dez)

4 słowa 2 słowa E1 hex (225dez)

w razie przekroczenia maks. długości lub 
ustawienia 0 lub 7 DP

38 hex (56dez) = "Microprocessor not 
ready"

Wszystkie niewymienione ustawienia spowodują wyświetlenie kodu "Microprocessor
not ready". Falownik zgłasza natomiast w parametrze P090 "Konfiguracja PD" = 0PD
i sygnalizuje niewłaściwe ustawienie za pomocą czerwonej diody TR-LED na karcie
opcji DFI11B.
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3.6 Elementy wskazujące

Diody LED 

INTERBUS

Na karcie opcji złącza INTERBUS DFI11B znajduje się w celu diagnozy systemu
INTERBUS pięć diod świecących, aktualny stan DFI11B oraz systemu INTERBUS.

Poniższa ilustracja przedstawia często występujący wzór diod LED diagnozy za pomocą

diod LED oraz ich znaczenie. Szczegółowy opis diod LED znajduje się w poniższych

tabelach.

LED UL "U-Logic" 

(zielony)

LED RC "Remote 

Cable Check" 

(zielony)

UL Logic Voltage (zielony = O.K.)

RC Remote Cable Check (zielony = O.K.)

BA Bus Active (zielony = O.K.)

RD Remote Bus Disabled (czerwony = OFF)

TR Transmit (zielony = PCP aktywny)

06515AEN

Rys. 7: Występujący często wzór LED

[A] Power-On falownika (INTERBUS jeszcze nie aktywny)

[B] Niewłaściwe ustawienie przełączników DIP (INTERBUS jeszcze nie aktywny)

[C] Faza inicjalizacji systemu INTERBUS

[D] Właściwa praca INTERBUS

[E] Niewłaściwie ustawiona szybkość przesyłu

UL

RC

BA

RD

UL

RC

BA

RD

UL

RC

BA

RD

UL

CC

BA

RD

UL

RC

BA

RD

TR TR TR TRTR

[A] [B] [C] [D] [E]

yellow

OFF

OFF

orange

green

OFF

OFF

orange

green

green

green flash

orange

green

green flash

OFF

orange

green

green

green

OFF

yellow flash, OFF red OFF OFFOFF / PCP: green

Stan Znaczenie Usuwanie błędów

wł. Podłączone napięcie zasilające 
elektroniki bus

-

wył. Brak napięcia zasilającego 
elektroniki bus

Należy sprawdzić właściwe podłączenie jednostki 
przyłączeniowej oraz napięcia zasilającego 24 VDC falownika.

Stan Znaczenie Usuwanie błędów

wł. Przychodzące zdalne 
podłączenie bus w porządku

-

wył. Zakłócenie przychodzącego 
zdalnego podłączenia bus

Należy sprawdzić przychodzący światłowód zdalnej 
magistrali bus.
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LED BA "Bus 

Active" (zielony)

LED RD "Remote 

Bus Disable" 

(czerwony)

LED TR "Transmit" 

(zielona)

LED TR "Transmit" 

(żółta lub 

czerwona)

Stan Znaczenie Usuwanie błędów

wł. Przesyłanie danych na 
INTERBUS aktywne

-

wył. brak przesyłu danych; 
INTERBUS zatrzymany

Należy sprawdzić przychodzący kabel zdalny bus. W celu 
dalszej lokalizacji błędu należy wykorzystać wskazanie 
podzespołu załączeniowego INTERBUS (Master).

Stan Znaczenie Usuwanie błędów

wł. wychodząca magistrala zdalna wyłączona -

wył. wychodząca magistrala zdalna nie wyłączona -

Stan Znaczenie Usuwanie błędów

Dioda LED TR w kolorze zielonym zachowuje się odpowiednio ze standardem INTERBUS. 

wył. Brak komunikacji PCP -

zielony Komunikacja PCP aktywna lub rozruch INTERBUS (dostęp do 
parametrów przez kanał INTERBUS PCP)

-

Stan Znaczenie Usuwanie błędów

Dioda LED TR sygnalizuje za pomocą kolorów żółtego i czerwonego stany wewnątrz urządzenia, które 
z reguły nie występują podczas pracy INTERBUS.

wył. lub 
zielony

Praca normalna (patrz tabela dla TR = 
zielony)

-

żółty
migająca

Falownik znajduje się w fazie inicjalizacji -

czerwony
ciągle

Wybrano niewłaściwą konfigurację 
przełączników DIP, praca INTERBUS 
niemożliwa.

Należy sprawdzić ustawienia przełączników 
DIP S1. W razie potrzeby skorygować 
ustawienia przełączników DIP i ponownie 
włączyć urządzenie.

pulsujący 
na czerwono

Niewłaściwa konfiguracja przełączników DIP 
lub uszkodzone złącze INTERBUS, 
praca INTERBUS niemożliwa.

Należy sprawdzić ustawienia przełączników 
DIP S1 do S6. W razie właściwego ustawienia 
należy zwrócić się do serwisu elektroniki SEW.
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Projektowanie i uruchomienie

4 Projektowanie i uruchomienie

Ten rozdział opisuje, w jaki sposób zaprojektować i uruchomić falownik MOVIDRIVE®

z opcją DFI11B w podzespole załączeniowym INTERBUS.

4.1 Uruchomienie falownika

Po zainstalowaniu karty opcji INTERBUS, falownik MOVIDRIVE® może być natychmiast

parametryzowany poprzez feldbus bez dodatkowych ustawień. Dzięki temu po włączeniu

można przykładowo ustawić wszystkie parametry przez urządzenie Master.

Dla sterowania falownikiem poprzez INTERBUS musi zostać on uprzednio przełączony
na źródło sterowania i źródło wartości zadanych = FELDBUS. Za pomocą tego
ustawienia na FELDBUS falownik parametryzowany jest na sterowanie i przejmowanie
wartości zadanych przez INTERBUS. Teraz falownik reaguje na wyjściowe dane
procesowe wysyłane przez nadrzędne urządzenie automatyzacyjne.

Dla sterowania nadrzędnego aktywacja źródła sterowania i wartości zadanych
FELDBUS zostanie zasygnalizowana za pomocą bitu "Aktywny tryb Feldbus" w słowie
statusowym. Z przyczyn bezpieczeństwa technicznego falownik dla sterowania poprzez
system Feldbus powinien być dodatkowo odblokowany po stronie zacisków. W takim
przypadku należy okablować zaciski wzgl. zaprogramować je tak, aby falownik mógł
zostać odblokowany poprzez zaciski wejściowe. 

Najprostszym sposobem na odblokowanie falownika po stronie zacisków, jest połączenie

przewodów zacisku wejściowego DIØØ (Funkcja /BLOKADA STOPNIA MOCY)

z sygnałem +24V oraz zaprogramowanie zacisków wejściowych DIØ1 ... DIØ3

na BRAK FUNKCJI. Rys. 8 przedstawia przykładowo sposób postępowania w celu

uruchomienia falownika MOVIDRIVE® z połączeniem do Feldbus.

00

I
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Sposób 

postępowania 

w celu 

uruchomienia

1. Odblokuj końcówkę stopnia mocy po stronie zacisków

W tym celu podaj sygnał "1" na X13:1 (DIØØ "/BLOKADA STOPNIA MOCY"),
na przykład za pomocą mostka na X13:8 (VO24).

2. Załącz napięcie zasilające 24 VDC.

Załącz tylko zewnętrzne napięcie zasilające 24 V (nie napięcie sieciowe), aby można
było przeprowadzić parametryzację falownika.

03692BXX

Rys. 8: Podłączenie do udostępnienia

[A] Poprzez ten mostek przewodowy falownik może zostać odblokowany od strony zacisków!

X13 DI00: /BLOKADA STOPNIA MOCY X10 TF1: Wejście TF

DI01 ... X13:DI05: BRAK FUNKCJI DGND: Potencjał odniesienia sygnałów 
binarnych

DCOM: Odniesienie DI00 ... DI05 BB00: /Hamulec

VO24: + 24 V DO01-C: Styk przekaźnika

DGND: Potencjał odniesienia sygnałów binarnych DO01-NO: Styk zwierny przekaźnika

ST11: RS-485 + DO01-NC: Styk rozwierny przekaźnika

ST12: RS-485 - DO02: /Zakłócenie

VO24: + 24 V

VI24: + 24 V (zewn.)

X13:
DI00

DI01

DI02

DI03

DI04

DI05

V024

DCOM

DGND

ST11

ST12

X10:

VI24

DGND

TF1

DGND

DB00

DO02

VO24

DO01-C

DO01-NO

DO01-NC +

−

MOVIDRIVE®

24V ext.

[A]
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3. Źródło wartości zadanych = FELDBUS / źródło sterowania = FELDBUS

W celu sterowania falownikiem poprzez Feldbus sparametryzuj źródło wartości
zadanych oraz źródło sterowania na FELDBUS

- P100 źródło wartości zadanych = FELDBUS

- P101 źródło sterowania = FELDBUS

4. Zaciski wejściowe DIØ1 ... DIØ3 = BRAK FUNKCJI

Sparametryzuj funkcje zacisków wejściowych X13.2, X13.3 i X13.4 na BRAK FUNKCJI.

- P600 programowanie zacisku DIØ1 (X13.2) = BRAK FUNKCJI

- P601 programowanie zacisku DIØ2 (X13.3) = BRAK FUNKCJI

- P602 programowanie zacisku DIØ3 (X13.4) = BRAK FUNKCJI

Dalsze informacje na temat uruchamiania i sterowania falownikiem MOVIDRIVE®

umieszczono w podręczniku dla profilu komunikacji Feldbus.

4.2 Projektowanie systemu INTERBUS

Projektowanie falownika w podzespole załączeniowym INTERBUS za pomocą
oprogramowania do projektowania "CMD-Tool" (CMD = Configuration-Monitoring-
Diagnosis) dzieli się na dwie fazy. W pierwszej fazie tworzona jest struktura Bus.
Następnie odbywa się opis abonentów i adresowanie danych procesowych.

Poniższe ilustracje przedstawiają ustawienia w CMD-Tool dla falownika, który
zaprojektowany został za pomocą konfiguracji 3PD + 2PCP Rys. 9 na adresach wejść i
wyjść adresów 144...149 sterowania.

53581AXX

Rys. 9: Przykład projektowania dla 3PD + 2PCP
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Konfiguracja 

struktury Bus

Struktura Bus może być zaprojektowana za pomocą CMD-Tool online lub offline.

Konfiguracja 

offline: Insert 

with ID code 

(wprowadzanie 

za pomocą kodu 

ident.)

W stanie offline falownik projektowany jest poprzez punkt menu "Edit / Insert with ID
code (Przetwarzanie / wprowadzanie za pomocą kodu ident.)" w CMD-Tool. Należy przy
tym zgodnie z Rys. 10 wprowadzić wpisy dla kodu ident., kanału danych procesowych,
rodzaju abonentów

Poniższa tabela przedstawia, jakie ustawienia są możliwe. Ustawienie kodu ID musi
zgadzać się z przełącznikami DIP S1-4 i S1-5 na DFI11B. Ustawienie kanału danych
procesowych musi zgadzać się z przełącznikami DIP S1-1 do S1-3 na DFI11B.
W przeciwnym razie niemożliwa będzie praca na INTERBUS.

03714AXX

Rys. 10: Konfiguracja offline za pomocą CMD-Tool

Wskazówka!

Nie wszystkie kombinacje są możliwe, ponieważ falownik może wykorzystać maksymalnie

sześć słów w INTERBUS!

00

I
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Dane dla 

konfiguracji offline 

opcji DFI11B 

w CMD-Tool

Konfiguracja 

online: 

Configuration 

frame / Read in 

(wczytywanie ramy 

konfiguracji)

System INTERBUS może zostać również najpierw zainstalowany całkowicie a
przełączniki DIP ustawione na DFI11B. Następnie za pomocą CMD-Tool można
wczytać całą strukturę Bus (ramę konfiguracji). Automatycznie rozpoznawani są przy
tym wszyscy abonenci wraz ze swoją szerokością danych.

Ustawienie programu Funkcja (wskazanie MOVIDRIVE®)

Kod ID 227 dez (E3 hex) Kanał parametrów: 1 słowo

Kanał danych 
procesowych:

16 bitów 1 słowo danych procesowych (Param + 1 PD)

32 bitów 2 słowa danych procesowych (Param + 2 PD)

48 bitów 3 słowa danych procesowych (Param + 3 PD)

64 bitów 4 słowa danych procesowych (Param + 4 PD)

80 bitów 5 słów danych procesowych (Param + 5 PD)

Kod ID 224 dez (E0 hex) Kanał parametrów: 2 słowa

Kanał danych 
procesowych:

16 bitów 1 słowo danych procesowych (Param + 1 PD)

32 bitów 2 słowa danych procesowych (Param + 2 PD)

48 bitów 3 słowa danych procesowych (Param + 3 PD)

64 bitów 4 słowa danych procesowych (Param + 4 PD)

Kod ID 225 dez (E1 hex) Kanał parametrów: 4 słowa

Kanał danych 
procesowych:

16 bitów 1 słowo danych procesowych (Param + 1 PD)

32 bitów 2 słowa danych procesowych (Param + 2 PD)

Kod ID 3 dez (03 hex) Kanał parametrów: -

Kanał danych 
procesowych:

96 bitów 6 słów danych procesowych (6 PD)

00

I
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Wytwarzanie 

opisu abonentów

W celu jednoznacznej identyfikacji i opisu abonentów INTERBUS można założyć
indywidualny opis abonentów dla falownika w systemie INTERBUS.

Znaczenie mają przy tym następujące wpisy:

Opis abonentów Pola "Manufacturer Name (Nazwa producenta)" i "Device Type (Typ urządzenia)"
muszą zostać wypełnione wpisami

Manufacturer Name (nazwa producenta): SEW-EURODRIVE

Device Type (typ urządzenia): MOVIDRIVE,

aby na przykład napęd mógł zostać sparametryzowany z komputera zarządzającego
z płaszczyzny nadrzędnego sterowania poprzez podzespół załączeniowy INTERBUS
(Rys. 11).

Typ złącza Jako typ złącza (płaszczyzna sterowania "Interface Type") należy wybrać "Universal".

03715AXX

Rys. 11: Opis abonentów dla MOVIDRIVE® za pomocą DFI11B

00
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Prezentacja W celu prostej identyfikacji falownika można w CMD-Tool od wersji 4.50 skopiować
do katalogu ".\IBSCMD\Pict32\" własne ICO (Rys. 12). Na stronie głównej SEW
http://www.SEW-EURODRIVE.de w rubryce "Downloads / Anwender-Software"
umieszczone są "INTERBUS-Beschreibungsdateien für CMD-Tool" (pliki opisowe
INTERBUS dla CMD-Tool).

03716AXX

Rys. 12: Powiązanie opisu abonentów z plikami ICO
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Kanał parametrów Jeśli chcieliby Państwo w swojej aplikacji wykorzystać do parametryzacji kanał PCP
falownika, wówczas konieczne będą następujące ustawienia kanału parametrów:

• Message Lengths / Transmit / Receive (długość telegramu / wysyłanie / odbiór): 

po 243 bajty

• Supported Parameter Channel Services (Standard): Read / Write (obsługiwane
operacje kanału parametrów (Standard): Read / Write)

Przyporządkowanie 

danych 

procesowych

Przyporządkowanie danych procesowych INTERBUS falownika do adresów programu
systemu sterowania odbywa się poprzez menu kontekstowe "Process Data (manager
danych procesowych)".

Przykładowy program (STEP7) do sterowania falownika poprzez dane procesowe
INTERBUS znajdują się w rozdziale 5.1 "Sterowanie poprzez dane procesowe".

03717AXX

Rys. 13: Ustawienie kanału parametrów (PCP)

03718AXX

Rys. 14: Przyporządkowanie danych procesowych INTERBUS i adresów programu SPS
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4.3 Testowanie połączenia PCP

Jeśli chcieliby Państwo przetestować połączenie PCP do falownika, mogą Państwo
wykorzystać tryb MONITOR CMD-Tools. Poniższe ilustracje prezentują sposób
postępowania w celu wykonania testu PCP. W zasadzie za pomocą tej metody
nawiązywane jest połączenie PCP do urządzenia i odczytywana jest zapisana w
urządzeniu lista parametrów (spis obiektów).

Należy przełączyć CMD-Tool w tryb roboczy "Monitoring".

Kliknąć na falownik, z którym ma zostać nawiązane połączenie PCP. Prawym
klawiszem myszy otworzyć menu kontekstowe i wybrać punkt menu "Device
Parameterization (Parametryzacja urządzenia)".

03719AXX

Rys. 15: Przełączanie CMD-Tool w tryb roboczy "MONITORING"

03721AXX

Rys. 16: Testowanie połączenia parametryzacji urządzenia

00

I



Podręcznik – Złącze Feldbus MOVIDRIVE® MDX61B DFI11B INTERBUS 25

4
Testowanie połączenia PCP

Projektowanie i uruchomienie

W oknie "Device Parameterization (Parametryzacja urządzenia)" należy uaktywnić
punkt menu "Device / Read Parameter List (Urządzenie / Czytaj listę parametrów)".

Jeśli teraz wczytane zostaną parametry urządzenia, to projektowanie kanału PCP
zostało przeprowadzone właściwie. Proces wczytywania można anulować.

Jeśli zamiast wskazania postępu wczytywania pojawi się komunikat o błędach, wówczas

należy sprawdzić konfigurację PCP oraz nadanie CR. W razie potrzeby należy ponownie

sformatować pamięć parametrów podzespołu załączeniowego a następnie wprowadzić

jeszcze raz aktualny projekt do pamięci parametrów. Teraz należy ponownie

przeprowadzić parametryzację podzespołu załączeniowego i powtórzyć tę sekwencję

testową w celu sprawdzenia połączenia PCP.

03722AXX

Rys. 17: Okno parametryzacji urządzenia przez CMD-Tool

03723AXX

Rys. 18: CMD-Tool wczytuje parametry urządzenia, tzn. komunikacja PCP jest ok.
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5 Złącze PCP

Falownik MOVIDRIVE® oferuje poprzez opcję DFI11B znormalizowane złącze do

parametryzacji poprzez "Peripherals Communication Protocol" (PCP). Poprzez ten kanał

komunikacyjny INTERBUS uzyskuje się pełen dostęp do wszystkich parametrów napędu

MOVIDRIVE®.

5.1 Zasada

Aby można było korzystać z dostępu do wartości parametrów falownika, kanał PCP
musi być zaprojektowany na odpowiedni kod ID. W protokole INTERBUS dostępne są
dla kanału PCP jedno, dwa lub cztery słowa. Za pomocą ilości słów PCP zmienia się
prędkość dostępu do wartości parametrów przez kanał PCP.

Dodatkowy 

kanał PCP 

do uruchamiania 

i diagnozy

Złącze PCP realizowane w przypadku opcji DFI11B poprzez PCP w wersji 3. Oprócz

znanego kanału PCP pomiędzy systemem sterowania (SPS) a falownikiem można

utworzyć teraz dodatkowy (logiczny) kanał PCP pomiędzy podzespołem załączeniowym

a falownikiem. Przez ten dodatkowy kanał PCP dostęp do wartości parametrów falownika

może mieć na przykład komputer nadrzędnego sterowania poprzez trasę komunikacyjną

Ethernet / Interbus.

Powyższa ilustracja przedstawia przykładową topologię urządzenia z poziomem
Ethernet TCP/IP i poziomem INTERBUS. Używany jest przy tym podzespół
załączeniowy INTERBUS ze złączem TCP/IP, który pełni funkcję bramki pomiędzy
oboma poziomami komunikacji.

03725AXX

Rys. 19: Kanały komunikacyjne z PCP w wersji 3
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Na nadrzędnym komputerze sterującym (Windows® NT) pracuje oprócz "CMD-Tool"
również INTERBUS "@utomationXplorer" oraz "MOVITOOLS®" do programowania i
parametryzacji falowników SEW w INTERBUS. Dzięki takiemu podziałowi można
wykorzystać istniejące infrastruktury Bus do uruchamiania i konserwacji urządzenia.
W ten sposób upraszcza się uruchamianie i diagnozę całego urządzenia
automatyzacyjnego, ponieważ teraz kabel INTERBUS może być wykorzystywany nie
tylko do sterowania, lecz również do uruchomienia i diagnozy komponentów obecnych
na Feldbus.

5.2 Operacje PCP

Falownik MOVIDRIVE® obsługuje dzięki opcji DFI11B operacje PCP przedstawione na
poniższej ilustracji. Do parametryzacji falownika znaczenie mają jednak tylko poniższe
operacje: 

• Nawiązywanie połączenia ("Initiate")

• Odczytywanie wartości parametrów ("Read")

• Wpisywanie wartości parametrów ("Write")

• Rozłączanie połączenia ("Abort")

Szczegółowy opis operacji PCP można znaleźć w podręczniku użytkownika dot.
komunikacji PCP Państwa podzespołu załączeniowego INTERBUS.

53582AXX

Rys. 20: Operacje PCP obsługiwane przez falownik MOVIDRIVE® MDX61B

INTERBUS Master INTERBUS Slave

Initiate

Abort

Abort/Reject

Identify
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Status
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Write

INTERBUS
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Nawiązywanie 

połączenia 

komunikacyjnego 

za pomocą 

"Initiate"

Za pomocą operacji PCP "Initiate" nawiązywane jest połączenie komunikacyjne w celu
parametryzacji pomiędzy podzespołem załączeniowym INTERBUS a falownikiem
MOVIDRIVE®. Nawiązywanie połączenia odbywa się zasadniczo przez podzespół
załączeniowy INTERBUS. Podczas nawiązywania połączenia sprawdzane są różne
uzgodnienia dotyczące nawiązywania połączenia, jak np. obsługiwane operacje PCP,
długość danych użytkowych, itd. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia falownik
odpowiada za pomocą pozytywnego komunikatu "Initiate-Response". Jeśli nie można
było nawiązać połączenia, wówczas nie zgadzają się uzgodnienia odnośnie połączenia
komunikacyjnego pomiędzy podzespołem załączeniowym INTERBUS a falownikiem
MOVIDRIVE®. Falownik odpowiada za pomocą komunikatu "Initiate-Error-Response".
W takim wypadku należy porównać zaprojektowaną listę odniesienia komunikacji
podzespołu załączeniowego INTERBUS z listą falownika (patrz załącznik A).

Próba ponownego nawiązania już istniejącego połączenia prowadzi z reguły do operacji
"Abort". Następnie brak jest połączenia komunikacyjnego, tak iż po raz trzeci trzeba
przeprowadzić operację PCP "Initiate", aby ponownie nawiązać połączenie
komunikacyjne.

Anulowanie 

połączenia 

komunikacyjnego 

za pomocą 

"Abort"

Za pomocą operacji PCP "Abort" anuluje się istniejące połączenie komunikacyjne
pomiędzy podzespołem załączeniowym INTERBUS a falownikiem MOVIDRIVE®.
"Abort" jest niepotwierdzoną operacją PCP i może zostać wyzwolona zarówno przez
podzespół załączeniowy INTERBUS jak i przez MOVIDRIVE®. 

Odczytywanie 

parametrów 

za pomocą 

"Read"

Za pomocą operacji PCP "Read" podzespół załączeniowy INTERBUS może mieć
dostęp do odczytu wszystkich obiektów komunikacyjnych (parametry napędów)
falownika MOVIDRIVE®. W dokumentacji profilu urządzenia Feldbus i wykazie
parametrów MOVIDRIVE® wymienione są wszystkie parametry napędu oraz ich
kodowanie.

Wpisywanie 

wartości 

parametrów 

za pomocą 

"Write"

Za pomocą operacji PCP "Write" podzespół załączeniowy INTERBUS może mieć dostęp

do wpisywania wszystkich parametrów napędu MOVIDRIVE®. W razie niewłaściwego

dostępu do parametru napędu (np. zapisanie zbyt dużej wartości) falownik generuje

"Write-Error-Response", podając dokładnie przyczynę błędu.
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5.3 Parametr w wykazie obiektów

Za pomocą operacji PCP "Read" i "Write" podzespół załączeniowy INTERBUS może
mieć dostęp do wszystkich parametrów, które zdefiniowane są w wykazie obiektów opcji
DFI11B. W statycznym wykazie obiektów opcji DFI11B wszystkie parametry napędu,
które dostępne są przez system Bus, opisane zostaną jako obiekty komunikacji. Dostęp
do wszystkich obiektów statycznego wykazu obiektów odbywa się za pomocą
indeksów. Poniższa tabela przedstawia strukturę wykazu obiektów opcji DFI11B dla
falownika MOVIDRIVE®.

Zakres indeksów podzielony jest na trzy strefy logiczne. Za pomocą indeksów
8300 ... 8800dez adresowane są parametry napędu. Indeks parametru może zostać
pobrany z dokumentacji wykazu parametrów SEW MOVIDRIVE®. Indeksy poniżej
8300dez przetwarzane są bezpośrednio na karcie opcji i nie należy ich traktować jako
parametry napędu falownika.

Opis obiektów 

parametrów 

napędowych

Parametry napędowe falownika MOVIDRIVE® opisane są szczegółowo w dokumentacji
wykazu parametrów SEW MOVIDRIVE®. Oprócz indeksu parametrów można tam
uzyskać dalsze informacje dot. kodowania, zakresu wartości oraz znaczenia danych
parametrów.

Opis obiektów w wykazie obiektów jest identyczny dla wszystkich parametrów napędu.

Także parametry, które mogą być tylko odczytywane, otrzymują w wykazie obiektów

atrybut Read All/Write All, ponieważ falownik sam przeprowadza odpowiedni test a w razie

potrzeby dostarcza kod zwrotny. Poniższa tabela przedstawia opis obiektów wszystkich

parametrów napędu.

Indeks parametrów (dziesiętny) Nazwa obiektu komunikacji

8296 Blok parametrów do pobrania

8297 Ostatni indeks PCP

8298 Cykliczny kanał parametrów MOVILINK®

8299 Acykliczny kanał parametrów MOVILINK®

8300 ... 8800 Parametry napędu dla MOVIDRIVE® (dostępne bezpośrednio 
za pomocą operacji PCP "Read" i "Write"; Indeks parametrów patrz 
dokumentacja SEW wykazu parametrów MOVIDRIVE®) 

8801... 9999 Parametry napędu dla MOVIDRIVE® (te parametry dostępne są tylko 
przez kanał parametrów MOVILINK®)

> 10000 Pamięć tabel, programu i zmiennych (te parametry dostępne są tylko 
przez kanał parametrów MOVILINK®)

Indeks: 8300 ... 8800

Object code: 7 (Simple-Variable)

Data type index: 10 (Octet-String)

Length: 4

Local address:

Password:

Access groups:

Access rights: Read all / Write all

Name[16]: -

Extension length: -
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Obiekt "Blok 

parametrów 

do pobrania"

Za pomocą obiektu "Blok parametrów do pobrania" można zapisać jednocześnie
maksymalnie 38 parametrów napędu MOVIDRIVE® za pomocą tylko jednej operacji
Write. W skutek tego obiekt ten daje możliwość sparametryzowania falownika na
przykład w fazie rozruchu za pomocą tylko jednego wywołania operacji Write. Ponieważ
z reguły istnieje konieczność zmiany tylko kilku parametrów, ten blok parametrów z
maks. 38 parametrami wystarcza dla prawie wszystkich zastosowań. Zakres danych
użytkowych ustalony został na 38 x 6 + 2 bajty = 230 bajtów (Typ Octet String). Poniższa
tabela przedstawia strukturę obiektu "Blok parametrów do pobrania".

Obiekt "Blok parametrów do pobrania" przetwarzany jest tylko lokalnie na karcie opcji
Feldbus i zdefiniowany jest tak jak w poniższej tabeli.

Oktet Znaczenie Uwaga

0 zarezerwowany (0)

1 Liczba parametrów 1 ... 38 parametr

2 Index High 1. Parametr

3 Index Low

4 Dane MSB

5 Dane

6 Dane

7 Dane LSB

8 Index High

... ...

223 Dane LSB

224 Index High 38. Parametr

225 Index Low

226 Dane MSB

227 Dane

228 Dane

229 Dane LSB

Indeks: 8296

Object code: 7 (Simple-Variable)

Data type index: 10 (Octet-String)

Length: 230

Local address:

Password:

Access groups:

Access rights: Write all

Name[16]: -

Extension length: -
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Za pomocą operacji WRITE na obiekcie "Blok parametrów do pobrania" uruchamiany
jest na karcie opcji Feldbus mechanizm parametryzacji, który zapisuje kolejno wszystkie
parametry podane w zakresie danych użytkowych obiektu na DPRAM i w ten sposób
parametryzuje falownik. Po pomyślnym przetworzeniu bloku parametrów do pobrania,
tzn. zapisaniu wszystkich parametrów przekazanych przez podzespół załączeniowy
INTERBUS, operacja Write zakończona zostanie za pomocą pozytywnego komunikatu
Write-Response. W razie wystąpienia błędu wysłany zostanie negatywny komunikat
Write-Response. Kod powrotny zawiera dokładne dane na temat rodzaju błędu
a ponadto numer parametru (nr 1 ... 38), przy którym wystąpił błąd (patrz przykład).

Przykład: Błąd przy wprowadzaniu 11. parametru Write Error-Response:

Error-Class: 8 Other

Error-Code: 0 Other

Additional-Code High: 11dez Błąd przy wprowadzaniu parametru 11

Additional-Code Low: 15hex Wartość zbyt duża

Obiekt "Ostatni 

indeks PCP"

Ten obiekt ma długość 4 bajtów i dostarcza zwrotnie w przypadku dostępu do odczytu
wartość liczbową dla ostatniego bezpośrednio dostępnego indeksu poprzez
operacje PCP. Dostęp PCP do indeksów, które są większe niż ta wartość liczbowa,
musi być przeprowadzany przez obiekt "MOVILINK® Acykliczny kanał parametrów".

Obiekt "Cykliczny 

kanał parametrów 

MOVILINK®"

Ten obiekt ma długość 8 bajtów i zawiera cykliczny kanał parametrów MOVILINK®.
Za pomocą cyklicznego odczytu i wprowadzania tego obiektu mogą być wykonywane
wszystkie operacje komunikacyjne MOVILINK®. Wykonanie operacji komunikacyjnej
odbywa się dopiero wraz z wymianą bitu handshake w bajcie zarządzania. Kanał
parametrów MOVILINK® umożliwia dostęp do wszystkich indeksów a tym samym do
również do pamięci zmiennych i programu IPOSplus®. 

Przy wykorzystywaniu bloku parametrów do pobrania należy przestrzegać następujących

wskazówek:

• W trakcie ładowania bloku parametrów do pobrania nie wolno przeprowadzać nastawy

fabrycznej!

• Po uaktywnieniu blokady parametrów wszystkie zapisane później parametry zostaną
odrzucone.

Indeks: 8297

Object code: 7 (Simple-Variable)

Data type index: 10 (Octet-String)

Length: 4

Local address:

Password:

Access groups:

Access rights: Read all

Name[16]: -

Extension length: -
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Poniższa tabela przedstawia strukturę tego obiektu komunikacji. Strukturę kanału
parametrów znaleźć można w dokumentacji "Profil urządzenia Feldbus i wykaz
parametrów MOVIDRIVE®".

Obiekt "Cykliczny kanał parametrów MOVILINK®" przetwarzany jest jedynie lokalnie
na karcie opcji Feldbus.

Poniższa tabela przedstawia przebieg dostępu do parametrów poprzez cykliczny kanał

parametrów MOVILINK®. Wykonanie operacji uruchomione zostanie w falowniku dopiero

wówczas, gdy sterowanie w kanale parametrów wymieniło bit handshake. W tym celu

przez program sterujący musi zostać odczytany na początku parametryzacji kanał

parametrów, aby zachować aktualny stan bitu handshake w falowniku. Teraz master

może polecić poprzez wymianę bitu handshake analizę kanału parametrów w falowniku. 

Oktet 0 1 2 3 4 5 6 7

Znaczenie Zarządzanie zarezerwowana Index 
High

Index 
Low

Dane 
MSB

Dane Dane Dane 
LSB

Uwaga Zarządzanie zarezerwowana Indeks parametru 4 bajty danych

Indeks: 8298

Object code: 7 (Simple-Variable)

Data type index: 10 (Octet-String)

Length: 8

Local address:

Password:

Access groups:

Access rights: Read all / Write all

Name[16]: -

Extension length: -
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Falownik wykonuje teraz operację zakodowaną w kanale parametrów i wprowadza
potwierdzenie operacji z powrotem do kanału parametrów. Przy następnym dostępie
programu sterującego do odczytu "cyklicznego kanału parametrów MOVILINK®"
otrzymuje on to potwierdzenie operacji. Poniższa tabela przedstawia przebieg
cyklicznie wywoływanych operacji Read-/Write dla "cyklicznego kanału parametrów
MOVILINK".

Obiekt 

"Acykliczny kanał 

parametrów 

MOVILINK®"

Obiekt "acykliczny kanał parametrów MOVILINK®" ma długość 8 bajtów i zawiera kanał

parametrów MOVILINK®. Ten obiekt może być wykorzystywany do acyklicznego dostępu

do parametrów, tzn. z każdym odbiorem operacji WRITE na tym obiekcie falownik

przeprowadza przetworzenie operacji zakodowanej w kanale parametrów. Bit handshake

nie jest analizowany! Poniższa tabela przedstawia strukturę "acyklicznego kanału

parametrów MOVILINK®". Strukturę kanału parametrów znaleźć można w dokumentacji

"Profil urządzenia Feldbus i wykaz parametrów MOVIDRIVE®".

Przy parametryzacji falownika przez acykliczny kanał parametrów MOVILINK® rozróżnia

się w zasadzie dwa procesy:

• Kanał parametrów wykonuje operację typu Write

• Kanał parametrów wykonuje operację typu Read

Sterowanie (Master) MOVIDRIVE® (Slave)

1. "READ MOVILINK® cykliczny kanał parametrów", aby ocenić stan bitu handshake.

READ 8298 (kanał parametrów)

Dane = kanał parametrów

2. Za pomocą WRITE na obiekcie "cykliczny kanał parametrów MOVILINK®" oraz handshakebit-toggle 
polecić wykonanie operacji zakodowanej w kanale parametrów.

WRITE 8298 (kanał parametrów)

OK

3. READ "cykliczny kanał parametrów MOVILINK®" i ocena potwierdzenia operacji w kanale parametrów.

READ 8298 (kanał parametrów)

Dane = kanał parametrów z rezultatem

Oktet 0 1 2 3 4 5 6 7

Znaczenie Zarządzanie zarezerwowana Index 
High

Index 
Low

Dane 
MSB

Dane Dane Dane 
LSB

Uwaga Zarządzanie zarezerwowana Indeks parametru 4 bajty danych
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Kanał parametrów 

wykonuje operację 

typu Write

Jeśli przez acykliczny kanał parametrów wykonana zostanie operacje typu Write (np. Write

Parameter lub Write Parameter volatile), wówczas falownik odpowiada po wykonaniu

operacji aktualnym potwierdzeniem operacji. W razie błędnego dostępu w celu odczytu

odesłany zostanie odpowiedni kod błędu.

Ten wariant ma tę zaletę, że operacje wprowadzania są już przetwarzane
po jednorazowym wysłaniu jednego polecenia WRITE "kanał parametrów MOVILINK®"
a potwierdzenie operacji może odbyć się poprzez analizę "Write-Confirmation".
Poniższa tabela przedstawia wykonanie operacji Write poprzez acykliczny kanał
parametrów MOVILINK®.

Operacja WRITE zakodowana w kanale parametrów zostanie wykonana a potwierdzenie

operacji zostanie wysłane z powrotem jako odpowiedź.

Kanał parametrów 

wykonuje operację 

typu Read

W celu odczytania parametru przez kanał parametrów konieczne będzie
przeprowadzenie uprzednio operacji PCP-WRITE. Za pomocą operacji PCP-WRITE
ustala się, gdzie mają oczekiwać dane falownika. Aby te dane dotarły teraz do mastera,
musi odbyć się operacja Read na acyklicznym kanale parametrów. W związku z tym
do wykonania operacji Read przez kanał parametrów konieczne są zawsze
PCP-WRITE a następnie PCP-READ. Poniższa tabela przedstawia wykonanie operacji
Read poprzez acykliczny kanał parametrów MOVILINK®.

1. Odbiór zostanie natychmiast potwierdzony; Kanał parametrów zostanie
przeanalizowany a wymagana operacja zostanie przeprowadzona.

2. Potwierdzenie operacji wpisane zostanie w kanał parametrów i może zostać
przeanalizowane w masterze przez dostęp READ.

Sterowanie (Master) MOVIDRIVE® (Slave)

1. Za pomocą WRITE na obiekcie "acykliczny kanał parametrów MOVILINK®" polecić wykonanie operacji 
zakodowanej w kanale parametrów.

WRITE 8299 (kanał parametrów)

Potwierdzenie operacji (OK/kod błędu)

Sterowanie (Master) MOVIDRIVE® (Slave)

1. Za pomocą WRITE na obiekcie "acykliczny kanał parametrów MOVILINK®" polecić wykonanie operacji 
zakodowanej w kanale parametrów.

WRITE 8299 (kanał parametrów)

OK

2. READ "acykliczny kanał parametrów MOVILINK®" i ocena potwierdzenia operacji w kanale parametrów.

READ 8298 (kanał parametrów)

Dane = kanał parametrów z rezultatem
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Acykliczny kanał parametrów MOVILINK® przetwarzany jest tylko lokalnie na karcie
opcji Feldbus i zdefiniowany jest tak jak w poniższej tabeli.

5.4 Kody powrotne parametryzacji

W przypadku błędnego ustawienia parametrów przesyłane są z powrotem przez
falownik różne kody powrotne do Mastera, które podają dokładną informację na temat
przyczyny błędu. Zasadniczo te kody powrotne zbudowane są według struktur
zgodnych z EN 50170. Rozróżnia się elementy

• Error-Class

• Error-Code

• Additional-Code

Te kody powrotne obowiązują dla wszystkich złącz komunikacyjnych MOVIDRIVE®.

Error-Class Za pomocą elementu Error-Class dokładniej klasyfikuje się rodzaj błędu. Zgodnie
z EN 50170 rozróżnia się klasy błędów wymienione w poniższej tabeli.

Element Error-Class oprócz Error-Class 8 = Inny błąd będzie generowany w przypadku
błędnej komunikacji oprogramowania komunikacyjnego karty Feldbus. Wszystkie kody
powrotne, które są dostarczane przez system falownika, podlegają pod klasę
Error-Class 8 = inny błąd. Dokładne rozszyfrowanie błędu następuje za pomocą
elementu Additional-Code.

Indeks: 8299

Object code: 7 (Simple-Variable)

Data type index: 10 (Octet-String)

Length: 8

Local address:

Password:

Access groups:

Access rights: Read all / Write all

Name[16]: -

Extension length: -

Class (hex) Nazwa Znaczenie

1 vfd-state Błąd stanu wirtualnego urządzenia peryferyjnego

2 application-reference Błąd programu użytkowego

3 definition Błąd definicji

4 resource Błąd Resource

5 Serwis Błąd przy wykonywaniu operacji

6 access Błąd dostępu

7 OV Błąd w wykazie obiektów

8 other Inny błąd (patrz Additional-Code)
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Error-Code Element Error-Code umożliwia dokładniejsze rozszyfrowanie przyczyny błędu
wewnątrz Error-Class a w przypadku błędnej komunikacji generowany jest przez
oprogramowanie komunikacyjne karty Feldbus. Dla Error-Class 8 = inny błąd
zdefiniowany jest tylko Error-Code = 0 (inny kod błędu). Dokładne rozszyfrowanie
odbywa się w tym przypadku w Additional Code. 

Additional-Code Additional-Code zawiera właściwe dla SEW kody powrotne w przypadku błędnego
ustawienia parametrów przetwornicy napędu. Przesyłane są one z powrotem do
urządzenia Master jako Error-Class 8 = inny błąd. Poniższe zestawienie przedstawia
wszystkie możliwości zakodowania Additional-Code.

Przypadek 

specjalny 

"Wewnętrzny błąd 

komunikacyjny"

Przedstawiony w poniższej tabeli kod powrotny zostanie przesłany z powrotem, jeśli
pomiędzy kartą opcji a systemem falownika wystąpił błąd komunikacyjny. Przekazana
poprzez Feldbus operacja PCM nie została być może zrealizowana i powinna zostać
powtórzona. W przypadku ponownego wystąpienia tego błędu przetwornica musi
zostać całkowicie wyłączona i ponownie włączona, aby została przeprowadzona nowa
inicjalizacja.

Usuwanie błędów: Powtórz operację Read lub Write. Jeśli błąd wystąpi ponownie, wówczas należy
całkowicie wyłączyć falownik i ponownie go załączyć. Jeśli błąd występuje w sposób
permanentny, należy zasięgnąć porady w serwisie elektroniki SEW.

Add.-Code-high 

(hex)

Add.-Code-low 

(hex)

Znaczenie

00 00 Brak błędu

00 10 Niedozwolony indeks parametru

00 11 Funkcja / Parametr niedostępne

00 12 Dozwolony tylko dostęp w celu odczytu

00 13 Aktywna blokada parametru

00 14 Nastawa fabryczna jest aktywna

00 15 Zbyt wysoka wartość dla parametru

00 16 Zbyt niska wartość dla parametru

00 17 Brak karty opcji koniecznej dla wybranej funkcji / wybranego parametru

00 18 Błąd w oprogramowaniu systemu

00 19 Dostęp do parametru tylko poprzez złącze procesowe RS485 na X13

00 1A Dostęp do parametru tylko poprzez złącze diagnostyczne RS485 

00 1B Dostęp do parametru jest chroniony

00 1C Konieczna blokada stopnia mocy

00 1D Niedopuszczalna wartość dla parametru

00 1E Nastawa fabryczna została uaktywniona

00 1F Parametr nie został zapisany w pamięci EEPROM

00 20 Parametr nie może być zmieniony przy odblokowanym stopniu mocy.

Code (dez) Znaczenie

Error-Class: 6 Access

Error-Code: 2 Hardware Fault

Add.-Code high: 0 -

Add.-Code low: 0 -
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6 Przykłady aplikacji

Ten rozdział przedstawia kilka przykładów aplikacji w celu wymiany danych
procesowych oraz parametryzacji falownika przez złącze PCP. 

6.1 Sterowanie poprzez dane procesowe

Sterowanie falownikiem przez dane procesowe odbywa się poprzez prosty

odczyt/wpisywanie adresów programu, na których odtwarzane są dane procesowe

INTERBUS falownika. Na przykład dla Simatic S7 prosty program STEP7 wygląda

następująco:

L W#16#0006

Wprowadzenie T PAW 144 //6hex na PA1 (słowo sterujące = zezwolenie)

L 1500

Wprowadzenie T PAW 146 //1500dez na PA2 (wartość zadana liczby

obrotów = 300 1/min)

L W#16#0000

Wprowadzenie T PAW 148 //0hex na PA3 (brak funkcji także po nastawie

fabrycznej)

Szczegółowe informacje na temat sterowania falownika poprzez kanał danych
procesowych, w szczególności odnośnie kodowania słowa sterującego i statusowego
zawarto w podręczniku dla profilu urządzenia Feldbus.

6.2 Parametryzacja przez złącze PCP

Ten rozdział opisuje, w jaki sposób przez znormalizowane operacje INTERBUS PCP
"Read" i "Write" odczytywane i wpisywane mogą być parametry i zmienne IPOSplus®.
Przykład dotyczy wszystkich podzespołów załączeniowych INTERBUS 4 generacji (G4)
i objaśniony zostanie w nomenklaturze PHOENIX.

Zawarte w następnych rozdziałach przykłady kodowania przedstawione zostaną w taki
sam sposób, jak opisywane są w podręczniku użytkownika INTERBUS "Peripherals
Communication Protocol (PCP)" firmy Phoenix Contact.

Warunek Należy posiadać następujące podręczniki użytkownika:

• Podręcznik użytkownika INTERBUS "Peripherals Communication Protocol (PCP)",
PHOENIX CONTACT, IBS SYS PCP G4 UM

• Podręcznik dla profilu urządzenia Feldbus MOVIDRIVE®
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6.3 Prezentacja przykładów kodowania

Zawarte w następnych rozdziałach przykłady kodowania przedstawione zostaną w taki
sam sposób, jak opisywane są w podręczniku użytkownika INTERBUS "Peripherals
Communication Protocol (PCP)" firmy Phoenix Contact.

Wszystkie informacje operacji PCP prezentowane będą w słowach jedne pod drugimi.
W związku z tym można na przykład jedno słowo traktować jako słowo SPS (np. słowo
danych Simatic). Z prawej strony znajduje się zawsze przykład kodowania dla
falownika MOVIDRIVE®. Wszystkie kodowania przedstawione za pomocą czerwonej,
wytłuszczonej czcionki są specyficzne dla urządzenia lub projektu. Wszystkie inne
kodowania nie zmieniają się w celu dostępu do różnych napędów lub parametrów
napędu.

Za pomocą "Communication Reference (CR)" należy wybrać falownik, który ma zostać

sparametryzowany. W poniższych przykładach przypisano falownikowi CR = 02 hex

w CMD-Tool. Indeks definiuje parametr napędu, do którego ma zostać uzyskany dostęp.

Opis abonentów 

falownika 

w CMD-Tool

Zanim będzie można wykorzystać kanał PCP falownika, trzeba zaprojektować opis
abonentów w CMD-Tool dla falownika.

6.4 Przebieg sekwencji parametryzacji

Peripherals Communication Protocol (PCP) w INTERBUS normalizuje dostęp do danych

parametrów abonentów INTERBUS i nakazuje następujący przebieg:

• Inicjalizacja połączenia PCP przy pomocy operacji "Initiate"

• Odczytywanie lub wpisywanie parametrów za pomocą operacji "Read" i "Write".

• Jeśli połączenie komunikacyjne nie jest już wymagane, wówczas może zostać
anulowane przy pomocy operacji "Abort" (nie będzie tu objaśniana, gdyż często nie
jest konieczna, patrz podręcznik PCP).

• Inicjalizacja połączenia PCP przy pomocy operacji "Initiate"

Dostęp do parametrów napędu odbywa się dopiero wówczas, gdy za pomocą
"Initiate_Request" nawiązane zostało połączenie PCP. Może się to np. odbywać
jednorazowo podczas rozruchu urządzenia.

Po wysłaniu tej operacji powinno się otrzymać pozytywny komunikat
"Initiate_Confirmation" (w razie negatywnego komunikatu patrz podręcznik PCP).

Słowo Znaczenie Kodowanie 

(hex)

1 Command_Code 00 81

2 Parameter_Count 00 03

Słowo Znaczenie Kodowanie 

(hex)

1 Command_Code = Initiate_Request 00 8B

2 Parameter_Count 00 02

3 - Comm._Reference 00 02

4 Password Access_Groups 00 00

Bity 15 ... 8 7 ... 0
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6.5 Odczytywanie parametru napędu

Odczyt parametru napędu (o indeksie 8800) odbywa się za pomocą operacji "Read".
Parametry napędu mają w zasadzie długość 4 bajtów (1 podwójne słowo).

Przykład Odczytywanie P130 Rampa t11 W PRAWO (Indeks 8470dez = 2116hex)

Po wysłaniu tej operacji powinno się otrzymać pozytywny komunikat "Read_Confirmation".

Dane parametrów przedstawione zostaną w formacie Motorola (format Simatic)
w następujący sposób:

00 00 07 D0 hex = 2000 dez (= rampa 2000 ms)

Dalsze wskazówki dotyczące kodowania parametrów napędu znajdują się w wykazie
parametrów w załączniku do podręcznika "Profil urządzenia Feldbus MOVIDRIVE®".

Tabela przedstawia przykładowo kod powrotny "Wartość parametru zbyt duża".

Słowo Znaczenie Kodowanie (hex)

1 Command_Code = Read_Request 00 81

2 Parameter_Count 00 03

3 Invoke_ID Comm._Reference 00 02

4 Index parametru 21 16

5 Subindex - 00 00

Bity 15 ... 8 7 ... 0

Słowo Znaczenie Kodowanie (hex)

1 Message_Code = Read_Confirmation (+) 80 81

2 Parameter_Count 00 05

3 Invoke_ID Comm._Reference 00 02

4 Result (+) 00 00

5 - Length 00 04

6 Data [1] Data [2] 00 00

7 Data [3] Data [4] 07 D0

Bity 15 ... 8 7 ... 0

Data [1] = High Byte Data [2] = Low Byte Data [3] = High Byte Data [4] = Low Byte

00hex 00hex 07hex D0 hex

Słowo Znaczenie Kodowanie (hex)

1 Message_Code = Read_Confirmation (-) 80 81

2 Parameter_Count 00 03

3 Invoke_ID Comm._Reference 00 02

4 Error_Class Error_Code 08 00

5 Additional_Code 00 15

Bity 15 ... 8 7 ... 0
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6.6 Wpisywanie parametru napędu

Wpisywanie parametru napędu (o indeksie 8800) odbywa się za pomocą operacji
Read". Parametry napędu mają w zasadzie długość 4 bajtów (1 podwójne słowo).

Przykład Wprowadzanie czasu rampy 1,65 s na P130 "Rampa t11 W PRAWO"

Indeks: 8470 dez = 2116 hex

Wartość: 1,65 s = 1650 ms = 1650 dez = 0000 0672 hex

Dane parametrów przedstawione zostaną w formacie Motorola (format Simatic)
w następujący sposób:

Dalsze wskazówki dotyczące kodowania parametrów napędu znajdują się w wykazie
parametrów w załączniku do podręcznika "Profil urządzenia Feldbus MOVIDRIVE®".

Po wysłaniu tej operacji powinno się otrzymać pozytywny komunikat "Write_Confirmation".

Tabela przedstawia przykładowo kod powrotny "Wartość parametru zbyt duża".

Data [1] = HighByte Data [2] = Low Byte Data [3] = High Byte Data [4] = Low Byte

00 hex 00 hex 06 hex 72 hex

Słowo Znaczenie Kodowanie (hex)

1 Command_Code = Write_Request 00 82

2 Parameter_Count 00 05

3 Invoke_ID Comm._Reference 00 02

4 Index parametru 21 16

5 Subindex Length 00 04

6 Data [1] Data [2] 00 00

7 Data [3] Data [4] 06 72

Bity 15 ... 8 7 ... 0

Słowo Znaczenie Kodowanie (hex)

1 Message_Code = Write_Confirmation (+) 80 82

2 Parameter_Count 00 02

3 Invoke_ID Comm._Reference 00 02

4 Result (+) 00 00

Bity 15 ... 8 7 ... 0

Słowo Znaczenie Kodowanie (hex)

1 Message_Code = Write_Confirmation (-) 80 82

2 Parameter_Count 00 03

3 Invoke_ID Comm._Reference 00 02

4 Error_Class Error_Code 08 00

5 Additional_Code 00 15

Bity 15 ... 8 7 ... 0
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6.7 Wpisywanie zmiennych IPOS/parametrów przez kanał parametrów MOVILINK®

W celu uniwersalnego dostępu do wpisania wartości wszystkich danych falownika
(parametry, zmienne IPOSplus®, kody programu IPOSplus® itd.) falownik oferuje
specjalny dostęp do parametrów przez kanał parametrów MOVILINK®. Poniżej
przedstawiony zostanie mechanizm, w jaki sposób przez ten kanał parametrów
zmieniane mogą być na przykład zmienne IPOSplus®.

Acykliczny kanał parametrów może być wykorzystywany przez indeks 8299 dez (206B hex).

Przykład Wpisanie wartości 74565 zmiennej IPOS H0 = indeks 11000 dez (2AF8 hex)

Wartość do wpisania = 74565 dez (0001 2345 hex)

Po wysłaniu tej operacji otrzymuje się "Write_Confirmation". W celu analizy
negatywnego komunikatu można znowu wykorzystać kody powrotne.

6.8 Odczytywanie zmiennych IPOS/parametrów przez kanał parametrów MOVILINK®

W celu uniwersalnego dostępu do odczytywania wszystkich danych falownika
(parametry, zmienne IPOSplus®, kody programu IPOSplus® itd.) falownik oferuje
specjalny dostęp do parametrów przez kanał parametrów MOVILINK®. Poniżej
przedstawiony zostanie mechanizm, w jaki sposób przez ten kanał parametrów
odczytywane mogą być na przykład zmienne IPOSplus®. Konieczny jest do tego
dwustopniowy proces:

• Wprowadzenie do kanału parametrów MOVILINK® polecenia "Read IPOS-Variable H0"

• Odczytanie kanału parametrów MOVILINK®

Kanał parametrów MOVILINK® (acykliczny) może być wykorzystywany przez
indeks 8299 dez (206B hex).

Słowo Znaczenie Kodowanie (hex)

1 Command_Code = Write_Request 00 82

2 Parameter_Count 00 07

3 Invoke_ID Comm._Reference 00 02

4 Indeks = kanał parametrów MOVILINK® 20 6B

5 Subindex Length 00 08

6 Data [1] = bajt zarządzania Data [2] = zarezerwowane 32 00

7 Data [3/4] = Indeks (np. zmienne IPOS) 2A F8

8 Data [5] Data [6] 00 01

9 Data [7] Data [8] 23 45

Bity 15 ... 8 7 ... 0
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Przykład Odczyt zmiennej IPOSplus® H0 = Indeks 11000 dez (2AF8 hex)

Szczegółowe objaśnienie kanału parametrów MOVILINK® znajdują się w podręczniku

profilu urządzenia Feldbus a odtworzenie na INTERBUS PCP w podręczniku dot. opcji DFI.

Po otrzymaniu pozytywnego komunikatu "Write_Confirmation (+)" odbywa się dostęp
do odczytu na kanale parametrów MOVILINK®, za pomocą którego odczytane dane
zdefiniowanego uprzednio przez "Write_Request" polecenia odczytu wczytywane są do
podzespołu załączeniowego.

Po wysłaniu tej operacji powinno się otrzymać pozytywny komunikat "Read_Confirmation".

Słowo Znaczenie Kodowanie (hex)

1 Command_Code = Write_Request 00 82

2 Parameter_Count 00 07

3 Invoke_ID Comm._Reference 00 02

4 Indeks = kanał parametrów MOVILINK® 20 6B

5 Subindex Length 00 08

6 Data [1] = bajt zarządzania Data [2] = zarezerwowane 31 00

7 Data [3/4] = Indeks (np. zmienna IPOSplus®) 2A F8

8 Data [5] Data [6] 00 00

9 Data [7] Data [8] 00 00

Bity 15 ... 8 7 ... 0

Słowo Znaczenie Kodowanie (hex)

1 Command_Code = Read_Request 00 81

2 Parameter_Count 00 03

3 Invoke_ID Comm._Reference 00 02

4 Indeks = kanał parametrów MOVILINK® 20 6B

5 Subindes - 00 00

Bity 15 ... 8 7 ... 0

Słowo Znaczenie Kodowanie (hex)

1 Message_Code = Read_Confirmation (+) 80 81

2 Parameter_Count 00 07

3 Invoke_ID Comm._Reference 00 02

4 Result (+) 00 00

5 - Length 00 08

6 Data [1] = bajt zarządzania Data [2] = zarezerwowane 31 00

7 Data [3/4] = Indeks (np. zmienna IPOSplus®) 2A F8

8 Data [5] Data [6] 00 01

9 Data [7] Data [8] 23 45

Bity 15 ... 8 7 ... 0
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W celu analizy negatywnego komunikatu można wykorzystać kody powrotne.

6.9 Wpisywanie zmiennych IPOS/parametrów przez blok parametrów do pobrania

Falownik MOVIDRIVE® oferuje możliwość wpisywania poprzez blok parametrów
do pobrania kilku zmiennych IPOSplus® lub też parametrów jednocześnie za pomocą
jednej operacji PCP.

Blok parametrów do pobrania ma zawsze długość 230 bajtów. W jednym bloku można
wprowadzić maksymalnie 42 parametry napędu lub zmienne IPOSplus®.

Przykład Za pomocą jednego "Write_Request" powinny zostać wprowadzone trzy wartości falownika:

Po wysłaniu tej operacji otrzymuje się "Write_Confirmation". W celu analizy
negatywnego komunikatu można znowu wykorzystać kody powrotne. Ponieważ
poszczególne parametry bloku parametrów do pobrania wpisywane są w przetwornicę
jeden po drugim, w przypadku negatywnego komunikatu "Write_Confirmation" w części
High kodu Additional_Codes wprowadzony zostanie numer parametrów, przy którym
wystąpił ten błąd (patrz również podręcznik DFI).

Słowo Znaczenie Kodowanie (hex)

1 Message_Code = Read_Confirmation 80 81

2 Parameter_Count 00 03

3 Invoke_ID Comm._Reference 00 02

4 Error_Class Error_Code 08 00

5 Additional_Code 00 10

Bity 15 ... 8 7 ... 0

Nazwa parametru/zmiennej Indeks Wartość do wpisania

Zmienna IPOSplus® H0 11000 dez (2AF8 hex) 1 dez (1 hex)

Zmienna IPOSplus® H1 11001 dez (2AF9 hex) -40000 dez (FFFF63C0 hex)

P130 Rampa t11 W PRAWO 8470 dez (2116 hex) 1500 dez (05DC hex)

Słowo Znaczenie Kodowanie (hex)

1 Command_Code = Write_Request 00 82

2 Parameter_Count = 118 słów (= 76 hex) 00 76

3 Invoke_ID Comm._Reference 00 02

4 Indeks = Blok parametrów do pobrania 20 68

5 Subindex Length = 230 bajtów (= E6 hex) 00 E6

6 Data [1] = zarezerwowane Data [2] = liczba parametrów 00 03

7 Data [3/4] = indeks 1. parametru (np. zmienna IPOSplus® H0) 2A F8

8 Data [5] Data [6] 00 00

9 Data [7] Data [8] 00 01

10 Data [9/10] = indeks 2. parametru (np. zmienna IPOSplus® H1) 2A F9

11 Data [11] Data [12] FF FF

12 Data [13] Data [14] 63 C0

13 Data [15/16] = indeks 3. parametru (P130 rampa t11) 21 16

14 Data [17] Data [18] 00 00

15 Data [19] Data [20] 05 DC

... ... ... ...

Bity 15 ... 8 7 ... 0
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Opcja DFI11B

Dane techniczne

7 Dane techniczne

7.1 Opcja DFI11B

Opcja DFI11B

Numer katalogowy 824 309 3

Obsługiwane szybkości 
transmisji

500 kbodów i 2 Mbodów, przełączane za pomocą przełącznika DIP

Technika przyłączeniowa • Wejście zdalnej magistrali bus: 9-stykowy wtyk Sub-D
• Wyjście zdalnej magistrali bus: 9-stykowe gniazdo Sub-D
• Technika przesyłu RS-485, 6-żyłowy, ekranowany i skręcany parami 

kabel dwuprzewodowy

Numer identyfikacyjny DP • E3hex = 227dez (1 słowo PCP)
• E0hex = 224dez (2 słowa PCP)
• E1hex = 225dez (4 słowa PCP)
• 38hex = 56dez (Microprocessor not ready)
• 03hex = 3dez (brak słowa PCP)

Maks. ilość słów 
procesowych

6 danych procesowych

P
i

f
kVA

Hz

n
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8

8 Skorowidz 
A

Abort     27,     28

Acykliczny kanał parametrów MOVILINK     33

Additional-Code     36

Anulowanie połączenia     28

Anulowanie połączenia komunikacyjnego     28

B

Blok parametrów do pobrania     30,     43

C

CMD-Tool     18

Configuration Monitoring Diagnosis     18

Cykliczny kanał parametrów MOVILINK     31

Czytaj listę parametrów     25

D

Długość danych procesowych     12

Długość danych procesowych     11

Długość PCP     11,     12

Długość telegramu     23

Diody LED     14

E

Elementy wskazujące     14

Error-Class     35

Error-Code     36

I

Ikony SEW     22

Initiate     27,     28

Instalacja     7

K

kanał danych procesowych     20

Kanał parametrów     23

kanał parametrów MOVILINK     41

kanału danych procesowych     19

Kod ID     20

Kodu ident.     19

Kody powrotne     35

Konfiguracja offline     19

Konfiguracja online     20

Konfiguracja struktury Bus     19

L

LED BA (Bus Active)     15

LED RC (Remote Cable Check)     14

LED RD (Remote Bus Disable)     15

LED TR (Transmit)     15

LED UL     14

Liczba danych procesowych     11

Liczba słów PCP     11

M

Manager danych procesowych     23

Monitoring     24

Montaż     7

N

Nawiązywanie połączenia     28

Nawiązywanie połączenia     27

Nawiązywanie połączenia komunikacyjnego     28

Nazwa producenta     21

O

Obsługiwane operacje kanału parametrów     23

Odczyt     28,     39

Odczyt listy parametrów     25

Odczytywanie     41

Odczytywanie parametrów     28,     41

Odczytywanie parametru napędu     39

Odczytywanie wartości parametrów     27

Odczytywanie zmiennych IPOS     41

Operacje PCP     27

Opis abonentów     21

Opis obiektów     29

Ostatni indeks PCP     31

Ostrzeżenia     4

P

Parametr w wykazie obiektów     29

parametry napędowe     29

Parametryzacja urządzenia     24,     25

Parametryzacja, kody powrotne     35

Połączenie PCP     24

Projektowanie     16,     18

Przełącznik DIP     11

Przykład     37

Przykład aplikacji     37

Przykład kodowania     38

Przyporządkowanie danych procesowych     23

R

Read     27,     28,     34

Rodzaju abonentów     19

Rozłączanie połączenia     27

S

Sekwencja parametryzacji     38

Szybkość przesyłu     12

Szybkość przesyłu     11



8

46 Podręcznik – Złącze Feldbus MOVIDRIVE® MDX61B DFI11B INTERBUS

T

Typ urządzenia     21

Typ złącza     21

U

UL     14

U-Logic     14

Uruchomienie     17

Uruchomienie     16

Ustawienie programu     20

W

Wczytywanie ramy konfiguracji     20

Wczytywanie struktury Bus     20

Wewnętrzny błąd komunikacyjny, 

błąd komunikacyjny     36

Wpisywanie     28,     40,     41,     43

Wpisywanie parametrów     41,     43

Wpisywanie parametru napędu     40

Wpisywanie wartości parametrów     28

Wpisywanie zmiennych IPOS     41,     43

Wprowadzanie wartości parametrów     27

Write     27,     28,     34

Wskazówki bezpieczeństwa     4

Wskazówki bezpieczeństwa dla systemów Bus     4

Wskazówki, ważne     4

Wykaz obiektów     29

Z

Złącze PCP     26
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