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Dôle�ité upozornenia

Príručka1 Dôle�ité upozornenia

Dokumentácia � Prečítajte si podrobne túto príručku, skôr ne� začnete pracovat� na in�talácii
pohonových meničov MOVIDRIVE® s voliteľnou kartou DFI11B INTERBUS a na ich
uvedení do prevádzky.

� Táto príručka predpokladá, �e pou�ívateľ pozná a má k dispozícii dokumentáciu
k meničom MOVIDRIVE®, predov�etkým systémovú príručku MOVIDRIVE®

MDX60B/61B.
� Odkazy a odvolávky sú v tejto príručke označené symbolom "→". Napríklad

(→ kap. X.X) znamená, �e ďal�ie doplňujúce informácie nájdete v kapitole X.X tejto
príručky.

� Re�pektovanie dokumentácie je predpokladom pre bezporuchovú prevádzku a pre
prípadné uplatňovanie nárokov vyplývajúcich zo záruky.

Systémy zberníc V�eobecné bezpečnostné pokyny k systémom zberníc:
Máte k dispozícii komunikačný systém, ktorý umo�ňuje v �irokom rozsahu prispôsobit�
menič pohonu MOVIDRIVE® potrebám konkrétneho zariadenia. Ako pri v�etkých
systémoch zberníc, tak aj tu existuje nebezpečenstvo zmeny parametrov, ktorá
zvonka (vzhľadom na menič) nie je badateľná a ktorá mô�e zmenit� správanie sa
meniča. To mô�e viest� k neočakávanému (a nekontrolovanému) správaniu systému.

Bezpečnostné 
upozornenia 
a varovania

Dodr�ujte bezpodmienečne uvedené bezpečnostné upozornenia a varovania!

� Táto príručka nenahrádza podrobný návod na obsluhu!
� Zariadenie MOVIDRIVE® MDX60B/61B smie in�talovat� a uvádzat� do prevádzky

len odborný elektrotechnický personál pri re�pektovaní platných predpisov
pre prevenciu úrazov a návodu na obsluhu!

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
Mo�né následky: Smrt� alebo t�a�ké poranenia.

Hroziace nebezpečenstvo. 
Mo�né následky: Smrt� alebo t�a�ké poranenia.

Nebezpečná situácia.
Mo�né následky: Ľahké alebo drobné poranenia.

Riziko po�kodenia.
Mo�né následky: Po�kodenie zariadenia a okolia.

Tipy pre pou�ívateľov a u�itočné informácie.
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2Úvod

2 Úvod
Obsah tejto 
príručky

Táto príručka popisuje montá� voliteľnej karty INTERBUS DFI11B do pohonového
meniča MOVIDRIVE® MDX61B a uvedenie meniča MOVIDRIVE® do prevádzky na
priemyselnej zbernici INTERBUS.
Okrem objasnenia v�etkých nastavení na voliteľnej karte priemyselnej zbernice sa
zaoberá aj rôznymi variantmi pripojenia na zbernici INTERBUS v podobe malých
príkladov uvedenia do prevádzky.

Doplnková 
literatúra

Pre jednoduché a efektívne pripojenie meniča MOVIDRIVE® na priemyselnú zbernicu
INTERBUS by ste si okrem tejto pou�ívateľskej príručky k doplnkovej karte INTERBUS
mali vy�iadat� nasledujúce podrobnej�ie dokumenty SEW-EURODRIVE týkajúce sa
priemyselnej zbernice:
� Príručku k priemyselnej zbernici - prístrojový profil zariadení MOVIDRIVE®

� Systémovú príručku MOVIDRIVE® MDX60B/61B
V príručke o profile zariadení MOVIDRIVE® pripojených na priemyselnú zbernicu sú
okrem popisu a kódovania parametrov priemyselnej zbernice objasnené na malých
príkladoch aj rôzne koncepcie riadenia a aplikačné mo�nosti.
Zoznam parametrov zahŕňa výpis v�etkých parametrov pohonového meniča, ktoré je
mo�né načítat�, príp. zapisovat� cez rôzne komunikačné rozhrania, ako napr. RS-485,
SBus, a tie� rozhranie priemyselnej zbernice.

MOVIDRIVE® 
a INTERBUS

Pohonový menič MOVIDRIVE® s doplnkovým zariadením DFI11B umo�ňuje vďaka
svojmu výkonnému univerzálnemu rozhraniu priemyselnej zbernice pripojenie
k nadriadeným automatizačným systémom cez otvorenú �tandardizovanú priemyselnú
zbernicu INTERBUS.

Profil zariadenia Správanie sa meniča ovplyvnené prevádzkou na zbernici INTERBUS, tzv. profil
zariadenia, je nezávislé od priemyselnej zbernice, a preto je jednotné. Pou�ívateľovi
sa tak ponúka mo�nost� vytvorit� nové aplikácie pohonu, ktoré sú nezávislé od
priemyselnej zbernice. Prechod na iný typ zbernice, ako je PROFIBUS (doplnkové
zariadenie DFP 21B) alebo DeviceNet (doplnkové zariadenie DFD 21B), je tak veľmi
jednoduchý.

Parametre pohonu MOVIDRIVE® vám cez rozhranie zbernice INTERBUS umo�ňuje digitálny prístup ku
v�etkým parametrom a funkciám pohonu. Riadenie pohonového meniča je realizované
pomocou rýchlych, cyklických dát procesu. Prostredníctvom tohto dátového kanála
máte, okrem zadávania po�adovaných hodnôt ako napr. otáčky, integračné časy pre
rozbeh a dobeh a pod., taktie� mo�nost� spú�t�at� rôzne funkcie pohonu, napr. povolenie,
blokovanie regulátora, normálne zastavenie, rýchle zastavenie atď.
Zároveň mô�ete týmto kanálom načítat� aj skutočné hodnoty meniča, ako sú otáčky,
prúd, stav zariadenia, číslo chyby, alebo tie� referenčné hlásenie.

ČÍTANIE/ZÁPIS Zatiaľ čo výmena procesných dát prebieha v�dy cyklicky, mo�no parametre pohonu
načítat�, príp. zapisovat�, len acyklicky, pomocou slu�ieb ČÍTANIE a ZÁPIS. Tento
spôsob výmeny dát parametrov vám umo�ňuje ukladat� v�etky dôle�ité parametre
pohonu v nadriadenom automatizačnom zariadení, tak�e na samotnom pohonovom
meniči netreba vykonávat� nijakú ručnú parametrizáciu, ktorá je často časovo náročná.
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Úvod

Uvedenie 
do prevádzky

Voliteľná karta INTERBUS DFI11B je v�eobecne koncipovaná tak, �e sa v�etky
nastavenia �pecifické pre INTERBUS, ako dĺ�ka dát procesu a prenosová rýchlost� (Bd),
vykonávajú hardwarovými prepínačmi na voliteľnej karte. Týmto ručným nastavením
mo�no pohonový menič v najkrat�om mo�nom čase integrovat� do systému zbernice
INTERBUS a zapnút�.
Parametrizáciu mo�no vykonávat� plne automaticky z nadriadeného mastera
INTERBUS (tzv. download parametrov). Tento na budúcnost� zameraný variant má
výhodu, �e popri skrátení času uvedenia zariadenia do prevádzky sa zjednodu�í tie�
dokumentácia vá�ho aplikačného programu, preto�e v�etky dôle�ité parametre pohonu
mô�u zostat� ulo�ené priamo vo va�om ovládacom programe.

Kontrolné funkcie Pre pou�itie systému priemyselných zberníc v technike pohonov sú potrebné doplnkové
kontrolné funkcie, ako napr. časové sledovanie priemyselnej zbernice (timeout
zbernice), alebo tie� osobitné koncepty núdzového vypnutia. Kontrolné funkcie meniča
MOVIDRIVE® mô�ete cielene prispôsobit� va�ej aplikácii. Mô�ete tak určit�, akú chybovú
reakciu má pohonový menič spustit� v prípade chyby zbernice. Pre mnoho aplikácií má
význam funkcia rýchleho zastavenia, mô�ete v�ak tie� vyvolat� "zamrznutie" posledných
po�adovaných hodnôt tak, aby pohon pokračoval stále podľa nich (napr. pás
dopravníka). Preto�e je funkčnost� riadiacich svoriek zaručená aj pri prevádzke cez
priemyselnú zbernicu, mô�ete koncept núdzového vypnutia nezávislého od zbernice
realizovat� aj naďalej cez svorky meniča.

Diagnostika Pre uvedenie do prevádzky a servis vám ponúka menič MOVIDRIVE® početné
mo�nosti diagnostiky.
S integrovaným monitorovaním priemyselnej zbernice teda mô�ete napr. kontrolovat�
tak po�adované hodnoty zasielané nadriadenou riadiacou jednotkou, ako aj skutočné
hodnoty. Softwarový balík MOVITOOLS® vám tak ponúka pohodlné diagnostické
mo�nosti, ktoré vám okrem nastavenia v�etkých parametrov pohonu (vrátane
parametrov priemyselnej zbernice) umo�nia aj podrobnú indikáciu stavu priemyselnej
zbernice i zariadenia.

53568AXX
Obr. 1: INTERBUS s MOVIDRIVE® MDX61B

Digital I/O Analog I/O

[1]

INTERBUS Master

INTERBUS
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3 Pokyny k montá�i a in�talácii
3.1 Montá� voliteľnej karty DFI11B

Pred tým ako 
začnete

Voliteľná karta DFI11B sa musí zasunút� do príslu�ného konektora priemyselnej
zbernice.
Skôr ako začnete s montá�ou alebo demontá�ou voliteľnej karty, riaďte sa
nasledujúcimi pokynmi:
� Odpojte menič od napätia. Odpojte napätie 24 VDC a siet�ové napájacie napätie.
� Vhodnými pomôckami (uzemňovacia páska, vodivá podrá�ka a pod.) vybite svoj

statický náboj skôr, ne� sa dotknete voliteľnej karty.
� Pred montá�ou  voliteľnej karty snímte ovládací prístroj a čelný kryt.
� Po montá�i  voliteľnej karty nasaďte opät� čelný kryt a ovládací prístroj.
� Voliteľné karty uchovávajte v originálnych obaloch a vyberte ich a� bezprostredne

pred montá�ou.
� Karty sa dotýkajte len na jej okraji. Nedotýkajte sa �iadnych súčiastok.

� Montá� alebo demontá� voliteľných kariet je mo�ná len pri zariadení
MOVIDRIVE® MDX61B kon�trukčnej veľkosti 1 a� 6.

� Montá� a demontá� voliteľných kariet pri zariadení MOVIDRIVE® MDX61B
kon�trukčnej veľkosti 0 smú vykonávat� len pracovníci firmy SEW-EURODRIVE. 
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Montá� voliteľnej karty DFI11B
Pokyny k montá�i a in�talácii

Montá� 
a demontá� 
voliteľnej karty

1. Odskrutkujte obe skrutky dr�iaka karty. Dr�iak karty opatrne vytiahnite rovnomerným
pohybom (nie �ikmo!) von z konektora.

2. Odskrutkujte z dr�iaka karty dve skrutky, ktoré pridŕ�ajú čierny plechový kryt.
Odoberte čierny plechový kryt.

3. Kartu priskrutkujte presne do vyznačených otvorov pomocou troch skrutiek k dr�iaku
karty. 

4. Dr�iak s namontovanou kartou zasuňte do konektora a miernym tlakom zatlačte a�
na doraz. Dr�iak karty priskrutkujte oboma skrutkami spät� k meniču.

5. Pri demontá�i karty postupujte v opačnom poradí.

53001AXX
Obr. 2: Montá� voliteľnej karty do zariadenia MOVIDRIVE® MDX61B kon�trukčnej veľkosti 1 a� 6

1.

3.

4.

2.
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3Pripojenie a popis svoriek doplnkového zariadenia DFI11B
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3.2 Pripojenie a popis svoriek doplnkového zariadenia DFI11B
Objednávacie 
číslo

Doplnkové zariadenie "rozhranie INTERBUS", typ DFI11B: 824 309 3

Doplnkové zariadenie "rozhranie INTERBUS, typ DFI11B" mo�no pripojit� len
k meničom MOVIDRIVE® MDX61B, nie k MDX60B.
Voliteľná karta DFI11B sa musí zasunút� do príslu�ného konektora priemyselnej
zbernice.

Čelný pohľad 
na DFI11B Popis

Prepínač 
DIP
Svorka

Funkcia

52287AXX

�est� prepínačov DIP (Dual Inline Package) 
pre nastavenie dĺ�ky dát procesu, dĺ�ky 
PCP (Peripherals Communication Protocol) 
a prenosovej rýchlosti (Bd)

20, 21, 22

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

Počet slov pre dáta procesu (1 ... 6 slov)
Počet slov PCP (1, 2 alebo 4 slová)
Prenosová rýchlost�:
0 = 2 MBd
1 = 0,5 MBd

UL = Logic Voltage (zelená = OK)
RC = Remote Cable Check (zelená = OK)
BA = Bus Active (zelená = OK)
RD = Remote Bus Disabled (oran�ová = OK)
TR = Transmit (zelená = PCP aktívne)

Kontrolky LED zbernice INTERBUS indikujú 
aktuálny stav rozhrania priemyselnej zbernice 
a jej systému.

X30: Pripojenie INTERBUS
vstupný konektor

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: Pripojenie INTERBUS
výstupný konektor

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

DO
DI
COM
N.C.
svorkový mostík na X31:9
/DO
/DI
N.C.
svorkový mostík na 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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Obsadenie konektorov
Pokyny k montá�i a in�talácii

3.3 Obsadenie konektorov
Pripojenie na siet� INTERBUS sa vykonáva pomocou 9-pólovej spojky Sub-D pre
prichádzajúcu vzdialenú zbernicu a pomocou 9-pólového Sub-D konektora pre
odchádzajúcu (vystupujúcu) vzdialenú zbernicu podľa IEC 61158. Nasledujúce
vyobrazenia znázorňujú obsadenie 9-pólovej spojky/konektora Sub-D pre
prichádzajúcu (vstupujúcu) a odchádzajúcu (vystupujúcu) vzdialenú zbernicu, ako aj
farby vodičov signálov, pou�itých v kábli zbernice INTERBUS.

Pripojenie doplnkového zariadenia DFI11B na systém INTERBUS sa spravidla
vykonáva pomocou 2-linkovej vzdialenej zbernice so 6-�ilovým tieneným káblom
s párovo skrútenými vodičmi signálov. 

52296AXX
Obr. 3: Obsadenie 9-pólovej spojky SUB-D vstupného kábla vzdialenej zbernice

GN = zelená BN = hnedá
YE = �ltá [1] 9-pólová spojka SUB-D
PK = ru�ová [2] signálové vodiče, skrútené
GY = �edá [3] plochý prepojovací vodič krytu konektora a tienenia

52297AXX
Obr. 4: Obsadenie 9-pólového konektora SUB-D výstupného kábla vzdialenej zbernice

GN = zelená BN = hnedá
YE = �ltá [1] 9-pólový Sub-D-konektor
PK = ru�ová [2] signálové vodiče, skrútené
GY = �edá [3] plochý prepojovací vodič krytu konektora a tienenia
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3Káble zbernice � tienenie a ulo�enie
Pokyny k montá�i a in�talácii

Dvojlinková vzdialená zbernica v podstate pozostáva z jedného kanála RS-485 Data
Out (linky signálov "DO" a "/DO"), ako aj z kanála RS-485 Data In (linky signálov "DI"
a "/DI").

3.4 Káble zbernice � tienenie a ulo�enie
Rozhranie INTERBUS - DFI11B podporuje komunikačný �tandard RS-485 a predpokladá
ako fyzické médium tienené 6-�ilové párovo skrútené dvojsignálové vodiče (typ vedenia A
podľa IEC 61158), �pecifikované pre INTERBUS.
Odborné odtienenie káblov zbernice tlmí elektrický rozptyl a elektromagnetické ru�enie,
ktoré mô�e v priemyselnom prostredí vznikat�. Najlep�ie vlastnosti tienenia dosiahnete
pomocou nasledovných opatrení:
� Upevňovacie skrutky na konektoroch, moduloch a vedeniach pre vyrovnávanie

potenciálov silno zatiahnite.
� Pou�ívajte výlučne zástrčky s kovovým alebo pokovovaným krytom.
� Tienenie pripájajte do zástrčky naplocho.
� Tienenie vedenia zbernice ulo�te obojstranne.
� Signálové káble a káble zbernice neukladajte rovnobe�ne s výkonovými káblami

(vedenie motora), ale podľa mo�nosti v oddelených káblových kanáloch.
� V priemyselnom prostredí pou�ívajte kovové uzemnené káblové mostíky.
� Signálový kábel a príslu�né vedenie na vyrovnanie potenciálov veďte najkrat�ou

cestou s minimálnym odstupom.
� Vyhnite sa predl�ovaniu vedení zbernice konektorovými spojkami.
� Káble zbernice veďte tesne pozdĺ� uzemnených plôch.

3.5 Nastavenie prepínača DIP
�iestimi prepínačmi DIP S1-1 a� S1-6 na čelnej strane doplnkového zariadenia sa
nastavuje dĺ�ka dát procesu, dĺ�ka PCP a prenosová rýchlost�.

Pri kolísaní potenciálov zeme mô�e tiect� cez obojstranne pripojené tienenie spojené
s potenciálom zeme (PE) vyrovnávajúci prúd. V takom prípade sa postarajte o dostatočné
vyrovnanie potenciálov v súlade s príslu�nými nariadeniami VDE.

03700AXX

[1] Počet slov pre dáta procesu (1 ... 6 slov)
[2] Počet slov PCP (1, 2 alebo 4 slová)
Prenosová rýchlost�: [3] OFF (VYP): 2 MBd / [4] ON (ZAP):
0,5 MBd
Na obrázku je znázornené nastavenie:
Pevná �írka dát procesu: 2 PD
Počet slov PCP: 1 PCP (slovo PCP)
Prenosová rýchlost�: 2 MBd

Obsadenie prepínačov DIP na voliteľnej karte DFI 11B
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Nastavenie prepínača DIP
Pokyny k montá�i a in�talácii

Pri neprípustnom nastavení prepínačov DIP sa pohonový menič hlási ID kódom
"Microprocessor not ready" (Mikroprocesor nie je pripravený) (38 hex).

Nastavenie 
prenosovej 
rýchlosti (Bd)

Nastavenie prenosovej rýchlosti (Bd) sa vykonáva prepínačom DIP S1-6. Prepnutie
prenosovej rýchlosti (Bd) sa aktivuje okam�ite a mô�e príp. preru�it� aktívnu dátovú
komunikáciu na zbernici Interbus.

Nastavenie dĺ�ky 
dát procesu 
a dĺ�ky 
komunikačného 
protokolu 
periférnych 
zariadení (PCP)

Medzi napojovacím modulom zbernice INTERBUS a voliteľnou kartou DFI11B mo�no
vymieňat� maximálne �est� dátových slov Interbus, ktoré mo�no prepínaču DIP S1-1 a�
S1-5 rozdeľovat� na dátový kanál procesu a kanál komunikačného protokolu periférnych
zariadení (PCP). V dôsledku obmedzenia na �est� dátových slov sa vyskytujú
nastavenia, ktoré nemô�u byt� prenesené na zbernicu Interbus.
V prípade nesprávneho nastavenia sa voliteľná karta DFI11 hlási ID kódom
"Microprocessor not ready" (Mikroprocesor nie je pripravený) (38 hex) a červenou
kontrolkou LED TR (Transmit) signalizuje toto nesprávne nastavenie. Nasledujúci
obrázok ukazuje okrajové podmienky pre nastavenie dĺ�ky dát procesu a dĺ�ky PCP.
V zásade existujú nasledovné obmedzenia:

Upozornenie:
Pred ka�dou zmenou v nastavení prepínačov DIP odpojte pohonový menič od
napájania (siet� aj pomocné napätie 24 V). Nastavenie prepínačov DIP S1-1 a� S1-5 sa
preberá len pri inicializácii pohonového meniča.

03701AXX
Obr. 5: Nastavenie re�imu voliteľnej karty DFI11B so �iestimi slovami dát procesu

[A] Nastavenie PCP nie je platné!

Dĺ�ka dát procesu v slovách Dĺ�ka PCP ID-kód

6 Nastavenie PCP nie je platné;
nie je mo�né vyu�it� �iadny kanál PCP

03 hex (3 dek)
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ID: 03hex (3dez)
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3Nastavenie prepínača DIP
Pokyny k montá�i a in�talácii

53597AXX
Obr. 6: Príklady nastavenia dĺ�ky PCP a maximálnej dĺ�ky dát procesu
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ID: 38 hex (56 dez) ID: E3 hex (227 dez) ID: E0 hex (224 dez) ID: E1 hex (225 dez)

Dĺ�ka PCP Maximálna dĺ�ka dát procesu ID-kód

1 slovo 5 slov E3 hex (227 dek)

2 slová 4 slová E0 hex (224 dek)

4 slová 2 slová E1 hex (225 dek)

pri prekročení max. dĺ�ky alebo 
nastavenia 0, príp. 7 PD

38 hex (56 dek) = "Microprocessor not ready" 
(Mikroprocesor nie je pripravený).

V�etky neuvedené nastavenia dávajú ID kód "Microprocessor not ready"
(Mikroprocesor nie je pripravený). Menič následne hlási v parametri P090 "Konfigurácia
dát procesu" = 0PD a signalizuje toto nesprávne nastavenie červenou kontrolkou
LED TR (Transmit) na voliteľnej karte DFI11B.
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Indikačné prvky
Pokyny k montá�i a in�talácii

3.6 Indikačné prvky
Kontrolky LED 
zbernice 
INTERBUS

Na voliteľnej karte rozhrania INTERBUS DFI11B je z diagnostických dôvodov
umiestnených pät� svetelných diód, ktoré indikujú aktuálny stav karty DFI11B a systému
zbernice INTERBUS.

Nasledujúci obrázok znázorňuje často sa vyskytujúce signálové kombinácie
diagnostických kontroliek LED a ich význam. Podrobný popis kontroliek LED potom
mô�ete nájst� v nasledujúcich tabuľkách.

Kontrolka LED UL 
"U-Logic" (zelená)

Kontrolka LED RC 
"Remote Cable 
Check" (zelená)

UL Logic Voltage (zelená = OK)
RC Remote Cable Check (zelená = OK)
BA Bus Active (zelená = OK)
RD Remote Bus Disabled (červená = OFF (VYP))
TR Transmit (zelená = PCP aktívne)

06515AEN
Obr. 7: Často sa vyskytujúce signálové kombinácie kontroliek LED

[A] Menič zapnutý (Power-On) (INTERBUS e�te nie je aktívny)
[B] Nesprávne nastavenie prepínačov DIP (INTERBUS e�te nie je aktívne)
[C] Inicializačná fáza systému zbernice INTERBUS
[D] Normálna prevádzka zbernice INTERBUS
[E] Nesprávne nastavená prenosová rýchlost� (Bd)
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RD
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RC

BA

RD
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yellow

OFF
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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

Stav Význam Odstránenie chyby
Zap Napájacie napätie elektroniky 

zbernice je pripojené
-

Nesvieti Napájacie napätie elektroniky 
zbernice chýba

Skontrolujte správne usadenie pripojovacieho modulu 
a napájacie napätie 24 VDC meniča.

Stav Význam Odstránenie chyby
Zap Pripojenie vstupu vzdialenej 

zbernice v poriadku
-

Nesvieti Pripojenie vstupu vzdialenej 
zbernice nie je v poriadku

Skontrolujte vstupnú vzdialenú zbernicu s optickými káblami.
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3Indikačné prvky
Pokyny k montá�i a in�talácii

Kontrolka LED BA 
"Bus Active" 
(zelená)

Kontrolka LED RD 
"Remote Bus 
Disable" (červená)

Kontrolka LED TR 
"Transmit" (zelená)

Kontrolka LED TR 
"Transmit" (�ltá 
alebo červená)

Stav Význam Odstránenie chyby
Zap Prenos dát na zbernici INTERBUS 

aktívny
-

Nesvieti �iadny prenos dát; zbernica INTERBUS 
zastavená

Skontrolujte vstupný kábel vzdialenej zbernice. 
K ďal�ej lokalizácii chyby vyu�ite diagnostický displej 
napojovacieho modulu zbernice INTERBUS (Master).

Stav Význam Odstránenie chyby
Zap Pokračovacia vzdialená zbernica odpojená -
Nesvieti Pokračovacia vzdialená zbernica nie je odpojená -

Stav Význam Odstránenie chyby
Keď kontrolka LED TR svieti na zeleno, správa sa podľa �tandardu zbernice INTERBUS. 
Nesvieti �iadna komunikácia PCP -
Zelená Komunikácia PCP aktívna, príp. nábeh zbernice INTERBUS 

(parametrizačný prístup cez kanál komunikačného protokolu periférnych 
zariadení (PCP) zbernice INTERBUS)

-

Stav Význam Odstránenie chyby
Kontrolka LED TR �ltou a červenou farbou signalizuje vnútorné stavy systému, ku ktorým spravidla počas 
prevádzky zbernice INTERBUS nedochádza.
Nesvieti 
alebo svieti 
na zeleno

Normálna prevádzka (pozri tabuľku pre TR = zelená) -

�ltá
blikanie

Menič sa nachádza v inicializačnej fáze -

Červená
trvalo

Zvolená nesprávna konfigurácia prepínača DIP, nie je 
mo�ná �iadna prevádzka zbernice INTERBUS.

Skontrolujte nastavenie prepínača DIP S1. 
V prípade potreby opravte nastavenie 
prepínača DIP a zapnite menič znova.

Červená 
blikajúca

Nesprávna konfigurácia prepínača DIP alebo chyba 
rozhrania zbernice INTERBUS; nie je mo�ná �iadna 
prevádzka zbernice INTERBUS.

Skontrolujte nastavenie prepínačov DIP S1 
a� S6. Ak je nastavenie správne, obrát�te 
sa na niektorého z technikov servisného 
oddelenia elektroniky SEW.
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Uvedenie pohonového meniča do prevádzky
Konfigurácia a uvedenie do prevádzky

4 Konfigurácia a uvedenie do prevádzky
Táto kapitola popisuje, ako pohonový menič MOVIDRIVE® s doplnkovým zariadením
DFI11B zapojit� a nakonfigurovat� do napojovacieho modulu zbernice INTERBUS
a uviest� ho do prevádzky.

4.1 Uvedenie pohonového meniča do prevádzky
Po nain�talovaní voliteľnej karty priemyselnej zbernice mo�no pohonový menič
MOVIDRIVE® cez túto zbernicu hneď, bez ďal�ieho nastavovania, parametrizovat�. Tak
mo�no napríklad po zapnutí v�etky parametre nastavit� z nadriadeného automatizačného
zariadenia.
Aby v�ak mohol byt� pohonový menič cez systém zbernice INTERBUS riadený, musí byt�
"Zdroj riadenia" a "Zdroj po�adovaných hodnôt" meniča dopredu prepnuté
na FELDBUS (priemyselná zbernica). Nastavením na FELDBUS sa pohonový menič
parametrizuje na riadenie a preberanie po�adovaných hodnôt zo zbernice INTERBUS.
Pohonový menič teraz reaguje na výstupné dáta procesu posielané z nadriadeného
automatizačného zariadenia.
Nadradenej riadiacej jednotke sa aktivácia priemyselnej zbernice ako zdroja riadenia/
po�adovaných hodnôt signalizuje prostredníctvom bitu "Feldbus-Modus aktiv" (Re�im
priemyselnej zbernice aktivovaný) v stavovom slove. Z bezpečnostno-technických
dôvodov treba menič pri riadení cez priemyselnú zbernicu zároveň uvoľnit� na strane
svoriek. Z tohto dôvodu treba svorky zapojit�, resp. naprogramovat� tak, aby sa menič
uvoľňoval cez vstupné svorky. 
Najjednoduch�ím variantom uvoľnenia meniča na strane svoriek je pripojenie vstupnej
svorky DIØØ (funkcia BLOKOVANIE REGULÁTORA) na signál +24 V
a naprogramovanie vstupných svoriek DIØ1 ... DIØ3 na �IADNA FUNKCIA. Obr. 8
znázorňuje príklad postupu pri uvádzaní pohonového meniča MOVIDRIVE®,
pripojeného na priemyselnú zbernicu, do prevádzky.

00

I
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4Uvedenie pohonového meniča do prevádzky
Konfigurácia a uvedenie do prevádzky

Postup 
pri uvádzaní 
do prevádzky

1. Uvoľnite koncový výkonový stupeň na strane svoriek.
Na to priveďte signál "1" na svorku X13:1 (DIØØ "/BLOKOVANIE REGULÁTORA"),
napríklad svorkovým mostíkom na svorku X13:8 (VO24).

2. Pripojte napájacie napätie 24 VDC.
Pripojte len externé napájacie napätie 24 V (nie siet�ové napätie!), aby bolo mo�né
pohonový menič parametrizovat�.

03692ADE
Obr. 8: Zapojenie na uvoľnenie meniča

[A] Týmto svorkovým mostíkom mo�no uvoľnit� pohonový menič na strane svoriek!

X13 DI00: /Blokovanie regulátora X10 TF1: TF-vstup

DI01 ... X13:DI05: �iadna funkcia DGND: Vzt�a�ný potenciál binárne signály

DCOM: Vzt�a�ný signál pre DI00 ... DI05 BB00: /Brzda

VO24: + 24 V DO01-C: Reléový kontakt

DGND: Vzt�a�ný potenciál binárne signály DO01-NO: Zapínací kontakt relé

ST11: RS-485 + DO01-NC: Rozpínací kontakt relé

ST12: RS-485 - DO02: /porucha

VO24: + 24 V

VI24: + 24 V (externý)

X13:
DI0 0

DI0 1

DI0 2

DI0 3

DI0 4

DI0 5

V024

DCOM

DGND

ST11

ST12

X10:

VI24

DGND

TF1

DGND

DB00

DO0 2

VO 24

DO01- C

DO01-NO

DO01-NC +

−

MOVIDRIVE ®

24V ext.

[A ]
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Konfigurácia systému zbernice INTERBUS
Konfigurácia a uvedenie do prevádzky

3. Zdroj po�adovaných hodnôt = FELDBUS (priemyselná zbernica) / riadiaci zdroj =
FELDBUS (priemyselná zbernica).
Pre riadenie meniča pohonu cez priemyselnú zbernicu parametrizujte zdroj
po�adovaných hodnôt a zdroj riadenia na FELDBUS (priem. zbernicu).
- P100 zdroj po�adovaných hodnôt = FELDBUS (priem. zbernica)
- P101 zdroj riadenia = FELDBUS (priem. zbernica)

4. Vstupné svorky DIØ1 ... DIØ3 = �IADNA FUNKCIA
Parametrizujte funkčnost� vstupných svoriek X13.2, X13.3 a X13.4 na �IADNA FUNKCIA.
- P600 Programovanie svorky DIØ1 (X13.2) = �IADNA FUNKCIA
- P601 Programovanie svorky DIØ2 (X13.3) = �IADNA FUNKCIA
- P602 Programovanie svorky DIØ3 (X13.4) = �IADNA FUNKCIA

Ďal�ie informácie o uvedení pohonového meniča MOVIDRIVE® do prevádzky a jeho
riadení mô�ete nájst� v príručke Priemyselná zbernica � komunikačný profil.

4.2 Konfigurácia systému zbernice INTERBUS
Nakonfigurovanie pohonového meniča do napojovacieho modulu zbernice INTERBUS
pomocou konfiguračného softvéru "CMD-Tool" (CMD = Configuration-Monitoring-
Diagnosis) sa člení na dva kroky. V prvom kroku sa stanoví �truktúra zbernice. Potom
nasleduje popis pripojeného zariadenia a adresovanie dát procesu.

Nasledujúce obrázky znázorňujú nastavenie v konfiguračnom softvéri "CMD-Tool" pre
jeden pohonový menič, ktorý je konfigurovaný pre 3PD + 2PCP podľa Obr. 9 na
vstupných/výstupných adresách 144...149 riadiacej jednotky.

53581AXX
Obr. 9: Príklad konfigurovania pre 3PD + 2PCP
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4Konfigurácia systému zbernice INTERBUS
Konfigurácia a uvedenie do prevádzky

Konfigurácia 
usporiadania 
zbernice

Usporiadanie zbernice mo�no pomocou konfiguračného softvéru "CMD-Tool"
konfigurovat� online alebo offline.

Offline 
konfigurácia: 
Insert with ID code 
(Zadajte s
ID-kódom)

V stave offline sa v konfiguračnom softvéri "CMD-Tool" konfiguruje pohonový menič
cez polo�ku ponuky "Edit / Insert with ID code (Úpravy / Zadajte s ID-kódom)". Pritom
musíte podľa Obr. 10 zadat� údaje pre ID-kód; dátový kanál procesu; Druh pripojeného
zariadenia.

Nasledujúca tabuľka ukazuje, ktoré nastavenia sú prípustné. Nastavenie ID-kódu musí
súhlasit� s nastavením prepínačov DIP S1-4 a S1-5 na voliteľnej karte DFI11B.
Nastavenie dátového kanálu procesu musí súhlasit� s nastavením prepínačov DIP S1-1
a� S1-3 na voliteľnej karte DFI11B. Inak nie je prevádzka na zbernici INTERBUS
mo�ná.

03714AXX
Obr. 10: Offline konfigurácia pomocou konfiguračného softvéru "CMD-Tool"

Upozornenie!
Nie v�etky kombinácie sú prípustné, preto�e menič mô�e na zbernici INTERBUS
obsadit� maximálne �est� dátových slov!
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Konfigurácia a uvedenie do prevádzky

Údaje pre offline 
konfiguráciu 
voliteľnej karty 
DFI11B pomocou 
konfiguračného 
softvéru 
"CMD-Tool"

Online 
konfigurácia: 
Configuration 
frame / Read in 
(Konfiguračný 
rámec / načítanie)

Systém zbernice INTERBUS mo�no tie� najskôr kompletne nain�talovat� a nastavit�
prepínače DIP na voliteľnej karte DFI11B. Následne mo�no konfiguračným softvérom
"CMD-Tool" načítat� usporiadanie celej zbernice (konfiguračný rámec). Pritom sa
automaticky rozpoznajú v�etky pripojené zariadenia vrátane ich nastavenej �írky dát.

Nastavenie programu Funkcia (indikácia MOVIDRIVE®)

ID-kód E3 hex (227 dek) Kanál parametrov: 1 slovo

Dátový kanál procesu: 16 bit 1 dátové slovo procesu (Param +1 PD)

32 bit 2 dátové slová procesu (Param + 2 PD)

48 bit 3 dátové slová procesu (Param + 3 PD)

64 bit 4 dátové slová procesu (Param + 4 PD)

80 bit 5 dátových slov procesu (Param + 5 PD)

ID-kód E0 hex (224 dek) Kanál parametrov: 2 slová

Dátový kanál procesu: 16 bit 1 dátové slovo procesu (Param + 1 PD)

32 bit 2 dátové slová procesu (Param + 2 PD)

48 bit 3 dátové slová procesu (Param + 3 PD)

64 bit 4 dátové slová procesu (Param + 4 PD)

ID-kód E1 hex (225 dek) Kanál parametrov: 4 slová

Dátový kanál procesu: 16 bit 1 dátové slovo procesu (Param + 1 PD)

32 bit 2 dátové slová procesu (Param + 2 PD)

ID-kód 3 dek (03 hex) Kanál parametrov: -

Dátový kanál procesu: 96 bit 6 dátových slov procesu (6 PD)
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Konfigurácia a uvedenie do prevádzky

Popis 
pripojeného 
zariadenia

Pre jednoznačnú identifikáciu a popis zariadení pripojených na zbernicu INTERBUS
mô�ete pohonovým meničom v systéme zbernice INTERBUS priradit� individuálny popis.
Pritom sú dôle�ité nasledujúce údaje:

Popis pripojeného 
zariadenia

Políčka "Manufacturer Name (Meno výrobcu)" a "Device Type (Typ zariadenia)" musia
byt� vyplnené
Manufacturer Name (Meno výrobcu): SEW-EURODRIVE
Device Type (Typ zariadenia): MOVIDRIVE
aby bolo mo�né napríklad pohon parametrizovat� z riadiaceho počítača (PC) na riadiacej
úrovni cez napojovací modul zbernice INTERBUS (Obr. 11).

Typ rozhrania Ako typ rozhrania (Prepínacie tlačidlo "Interface Type") vyberte "Universal".

03715AXX
Obr. 11: Popis zariadenia pre menič MOVIDRIVE® s voliteľnou kartou DFI11B
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Konfigurácia systému zbernice INTERBUS
Konfigurácia a uvedenie do prevádzky

Znázornenie Od verzie konfiguračného softvéru "CMD-Tool" 4.50 mô�ete, pre zjednodu�enie identifikácie
pohonového meniča, do adresára *.\IBSCMD\Pict32\* kopírovat� vlastné ikony (súbory
s koncovkou .ico) (Obr. 12). Na domovskej stránke SEW � http://ww.SEW-EURODRIVE.de
� nájdete pod "Downloads / Anwender-Software" (St�ahovanie / Po�ívateľský softvér)
"INTERBUS-Beschreibungsdateien für CMD-Tool" (popisné súbory pre konfiguračný softvér
"CMD-Tool" zbernica INTERBUS).

03716AXX
Obr. 12: Prepojenie popisu zariadenia so súbormi ikôn (súbory s koncovkou .ico)
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4Konfigurácia systému zbernice INTERBUS
Konfigurácia a uvedenie do prevádzky

Kanál parametrov Ak chcete vo svojej aplikácii vyu�ívat� kanál PCP (komunikačný protokol periférnych
zariadení) na parametrizáciu pohonového meniča, sú nevyhnutné nasledujúce
nastavenia kanálu parametrov:
� Message Lengths / Transmit / Receive (Dĺ�ka správy / vysielanie / príjem): 

ka�dá 243 bajtov
� Supported Parameter Channel Services (Standard): Read / Write (Podporované

slu�by kanálu parametrov (�tandardne): čítanie / zápis)

Priradenie dát 
procesu

Priradenie dát procesu pohonového meniča na zbernici INTERBUS adresám programu
v riadiacom systéme sa vykonáva pomocou kontextovej ponuky "Process Data" (Správca
dát procesu).

Príklad programu (STEP7) pre riadenie pohonového meniča dátami procesu cez
zbernicu INTERBUS mô�ete nájst� v kapitole 5.1 "Riadenie dátami procesu".

03717AXX
Obr. 13: Nastavenie kanálu parametrov (PCP)

03718AXX
Obr. 14: Priradenie dát procesu zbernice INTERBUS a adries programu programovateľného 

radiča (SPS)
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Testovanie spojenia PCP
Konfigurácia a uvedenie do prevádzky

4.3 Testovanie spojenia PCP
Ak chcete testovat� spojenie PCP na pohonový menič, mô�ete pou�it� re�im MONITOR
konfiguračného softvéru "CMD-Tool". Nasledujúce obrázky objasňujú postup pri
testovaní PCP. V zásade sa pri tejto metóde vytvorí spojenie PCP s meničom a prečíta
sa zoznam parametrov (zoznam objektov) ulo�ený v meniči.
Prepnite konfiguračný softvér "CMD-Tool" do re�imu "Monitoring" (Monitorovanie).

Kliknite na pohonový menič, ku ktorému chcete vytvorit� spojenie PCP. Pravým tlačidlom
my�i otvorte kontextovú ponuku a vyberte polo�ku ponuky "Device Parameterization"
(Parametrizácia zariadenia).

03719AXX
Obr. 15: Prepnutie konfiguračného softvéru "CMD-Tool" do re�imu "MONITORING" (Monitorovanie).

03721AXX
Obr. 16: Testovanie parametrizácie zariadenia pomocou komunikačného protokolu periférnych 

zariadení (PCP)
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4Testovanie spojenia PCP
Konfigurácia a uvedenie do prevádzky

V okne "Device Parameterization" (Parametrizácia zariadenia) aktivujte polo�ku ponuky
"Device / Read Parameter List" (Zariadenie / Čítat� zoznam parametrov).

Keď sa teraz načítajú parametre zariadenia, bola konfigurácia kanálu PCP správne
vykonaná. Mô�ete proces načítania preru�it�.
Ak ale obdr�íte namiesto ukazovateľa postupu nejaké chybové hlásenie, skontrolujte
konfiguráciu PCP a zadanie komunikačných referencií (CRs). Sformátujte príp. znova
parametrizačnú pamät� napojovacieho modulu a následne do nej e�te raz zapí�te
aktuálny projekt. Vykonajte teraz opät� parametrizáciu napojovacieho modulu
a zopakujte tento testovací postup na kontrolu spojenia PCP.

03722AXX
Obr. 17: Okno pre parametrizáciu zariadenia pomocou konfiguračného softvéru "CMD-Tool"

03723AXX
Obr. 18: Konfiguračný softvér "CMD-Tool" načítal parametre zariadenia, t. j. komunikácia PCP ok
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Základný prehľad
Rozhranie komunikačného protokolu periférnych zariadení (PCP)

5 Rozhranie komunikačného protokolu periférnych zariadení (PCP)
Pohonový menič MOVIDRIVE® ponúka cez doplnkové zariadenie DFI11B norme
zodpovedajúce rozhranie pre parametrizáciu prostredníctvom komunikačného
protokolu periférnych zariadení � "Peripherals Communication Protocol" (PCP). Týmto
komunikačným kanálom zbernice INTERBUS získate plný prístup ku v�etkým
parametrom pohonu MOVIDRIVE®.

5.1 Základný prehľad
Aby ste mohli tento prístup k hodnotám parametrov pohonového meniča vyu�ívat�,
musí byt� kanál  CP konfigurovaný zodpovedajúcim ID-kódom. V protokole zbernice
INTERBUS je pre kanál PCP k dispozícii jedno, dve alebo �tyri slová. S počtom slov PCP
meníte rýchlost� prístupu k hodnotám parametrov prostredníctvom kanálu PCP.

Prídavný 
kanál PCP 
pre uvádzanie 
do prevádzky 
a diagnostiku

Rozhranie PCP sa pri voliteľných kartách DFI11B realizuje cez komunikačný protokol
periférnych zariadení (PCP), verzia 3. Okrem známeho kanálu PCP medzi riadiacim
systémom (SPS) a pohonovým meničom mo�no teraz vytvárat� i prídavný (logický)
kanál PCP medzi napojovacím modulom a pohonovým meničom. Prostredníctvom
tohto prídavného kanálu PCP mô�e mat� napríklad aj nadriadený riadiaci počítač cez
komunikačné rozhranie Ethernet / Interbus prístup k hodnotám parametrov pohonového
meniča.

Vy��ie uvedený obrázok ukazuje príklad topologického usporiadania so siet�ou Ethernet
TCP/IP a zbernicou INTERBUS. Pou�ije sa pritom napojovací modul zbernice
INTERBUS so siet�ovým rozhraním Ethernet TCP/IP, ktorý pritom funguje ako
brána (Gateway) medzi oboma komunikačnými systémami.

03725AXX
Obr. 19: Komunikačné kanály komunikačného protokolu periférnych zariadení, verzia 3
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5Slu�by PCP
Rozhranie komunikačného protokolu periférnych zariadení (PCP)

Pre konfigurovanie a parametrizáciu pohonových meničov SEW na zbernici INTERBUS
be�í na nadriadenom riadiacom počítači (Windows® NT) okrem konfiguračného softvéru
"CMD-Tool" aj "@utomationXplorer" zbernica INTERBUS a "MOVITOOLS®". V tomto
usporiadaní mo�no vyu�ívat� infra�truktúru zbernice aj na uvádzanie meničov do
prevádzky a ich údr�bu. Zjednodu�uje sa tak uvádzanie do prevádzky a diagnostika celej
automatizovanej zostavy, preto�e teraz kábel zbernice INTERBUS neslú�i len na
riadenie, ale aj na uvádzanie do prevádzky a na diagnostiku v�etkých zariadení
napojených na priemyselnú zbernicu.

5.2 Slu�by PCP
Pohonový menič MOVIDRIVE® s doplnkovým zariadením DFI11B podporuje slu�by PCP
znázornené na nasledujúcom obrázku. Pre parametrizáciu meniča majú v�ak význam len
nasledujúce slu�by: 
� Vytváranie spojenia ("Initiate")
� Čítanie hodnôt parametrov ("Read")
� Zápis hodnôt parametrov ("Write")
� Zru�enie spojenia ("Abort")
Podrobný popis slu�ieb PCP nájdete v pou�ívateľskej príručke o komunikácii cez
protokol periférnych zariadení (PCP) napojovacieho modulu zbernice INTERBUS.

53582AXX
Obr. 20: Slu�by PCP podporované pohonovým meničom MOVIDRIVE® MDX61B
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Slu�by PCP
Rozhranie komunikačného protokolu periférnych zariadení (PCP)

Vytváranie 
komunikačného 
spojenia slu�bou 
"Initiate"

Slu�bou PCP "Initiate" sa vytvára parametrizačné komunikačné spojenie medzi
napojovacím modulom zbernice INTERBUS a pohonovým meničom MOVIDRIVE®.
Vytváranie spojenia sa zásadne vykonáva napojovacím modulom zbernice INTERBUS.
Počas vytvárania spojenia sa kontroluje zhodnost� rôznych komunikačných parametrov,
ako napr. podporované slu�by PCP, dĺ�ka u�itočných dát atď. Po úspe�nom vytvorení
spojenia vy�le pohonový menič pozitívnu odpoveď "Initiate-Response". Pokiaľ spojenie
nemohlo byt� vytvorené, nezhodujú sa komunikačné parametre medzi napojovacím
modulom zbernice INTERBUS a pohonovým meničom MOVIDRIVE®. Pohonový menič
vy�le chybovú odpoveď "Initiate-Error-Response". V takom prípade porovnajte
nakonfigurovaný zoznam komunikačných parametrov napojovacieho modulu zbernice
INTERBUS s komunikačnými parametrami pohonového meniča (pozri dodatok A).
Pokus o ďal�ie vytvorenie u� existujúceho komunikačného spojenia vedie spravidla k jeho
zru�eniu ("Abort"). Tým potom prestane dané komunikačné spojenie existovat�, tak�e sa
musí vyvolat� slu�ba PCP "Initiate" tretí raz, aby sa komunikačné spojenie opät� vytvorilo.

Zru�enie 
komunikačného 
spojenia 
prostredníctvom 
slu�by "Abort"

Slu�bou PCP "Abort" sa existujúce komunikačné spojenie medzi napojovacím modulom
zbernice INTERBUS a pohonovým meničom MOVIDRIVE® zru�í. Slu�ba "Abort" je
nepotvrdzovanou slu�bou PCP a mô�e byt� teda vyvolaná tak zo strany napojovacieho
modulu zbernice INTERBUS, ako aj zo strany meniča MOVIDRIVE®. 

Čítanie hodnôt 
parametrov 
slu�bou "Read"

Slu�bou PCP "Read" mô�e napojovací modul zbernice INTERBUS získat� prístup pre
čítanie v�etkých komunikačných objektov (parametre pohonu) pohonového meniča
MOVIDRIVE®. V�etky parametre pohonu, vrátane kódovania, sú podrobne popísané
v dokumentácii "Profil jednotiek pripojených na priemyselnú zbernicu a zoznam
parametrov MOVIDRIVE®".

Zápis hodnôt 
parametrov 
slu�bou "Write"

Slu�bou PCP "Write" mô�e napojovací modul zbernice INTERBUS získat� prístup pre
zápis do v�etkých parametrov pohonu pohonového meniča MOVIDRIVE®. V prípade
chybného prístupu k niektorému parametru pohonu (napr. zápis príli� veľkej hodnoty),
generuje pohonový menič odpoveď chyba zápisu "Write-Error-Response" s presným
udaním príčiny chyby.
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5Parametre v zozname objektov
Rozhranie komunikačného protokolu periférnych zariadení (PCP)

5.3 Parametre v zozname objektov
Slu�bami PCP "Read" a "Write" mô�e napojovací modul zbernice INTERBUS
pristupovat� ku v�etkým parametrom, ktoré sú definované v zozname objektov voliteľnej
karty DFI11B. V statickom zozname objektov voliteľnej karty DFI11B sú v�etky
parametre pohonu, ktoré sú dosiahnuteľné prostredníctvom systému zbernice, opísané
ako komunikačné objekty. V�etky objekty statického zoznamu objektov sú indexovo
adresovateľné. Nasledujúca tabuľka ukazuje vytváranie zoznamu objektov voliteľnej
karty DFI11B pre pohonový menič MOVIDRIVE®.
Celkový rozsah indexov je rozdelený na tri logické časti. Pomocou indexov 8300 ... 8800
dek sa adresujú parametre pohonu. Index parametra nájdete v zozname parametrov
MOVIDRIVE® v dokumentácii SEW. Indexy men�ie ne� 8300 dek sa spracovávajú
priamo na voliteľnej karte a nie sú pova�ované za parametre pohonu meniča.

Popis objektov 
parametrov 
pohonu

Parametre pohonu pohonového meniča MOVIDRIVE® sú podrobne popísané v zozname
parametrov MOVIDRIVE® v dokumentácii SEW. Okrem indexu parametrov tam nájdete
ďal�ie informácie o kódovaní, rozsahu hodnôt a význame parameterických údajov.
Popis objektov v zozname je pre v�etky parametre pohonu identický. Aj parametre,
do ktorých nemo�no zapisovat�, obdr�í v zozname objektov atribút Read All/Write All
(Čítanie v�etkého/zápis v�etkého), preto�e samotný pohonový menič vykonáva
zodpovedajúce kontroly a príp. vy�le návratový kód. Nasledujúca tabuľka ukazuje popis
objektov v�etkých parametrov pohonu.

Index parametra 
(dekadicky)

Označenie komunikačného objektu

8296 Download (stiahnutie) bloku parametrov

8297 Posledný index PCP

8298 Cyklický kanál parametrov MOVILINK®

8299 Acyklický kanál parametrov MOVILINK®

8300 ... 8800 Parametre pohonu pre MOVIDRIVE® (dosiahnuteľné priamo pomocou 
slu�ieb PCP "Read" a "Write"; indexy parametrov, pozri zoznam 
parametrov MOVIDRIVE® v dokumentácii SEW 

8801 ... 9999 Parametre pohonu MOVIDRIVE® (tieto parametre sú dosiahnuteľné len 
cez kanál parametrov MOVILINK®)

> 10000 Pamät� tabuliek, programov a premenných (tieto parametre sú dosiahnuteľné 
len cez kanál parametrov MOVILINK®)

Index: 8300 ... 8800

Object code (Kód objektu): 7 (Simple-Variable) (Jednoduchá premenná)

Data type index (Index typu dát): 10 (Octet-String) (Osembitový ret�azec)

Length (Dĺ�ka): 4

Local address (Miestna adresa):

Password (Heslo):

Access groups (Prístup skupín pou�ívateľov):

Access rights (Prístupové práva): Read all / Write all (Čítanie v�etkého/zápis v�etkého)

Name[16] (Meno[16]): -

Extension length (Dĺ�ka roz�írenia): -
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Parametre v zozname objektov
Rozhranie komunikačného protokolu periférnych zariadení (PCP)

Objekt "Download 
(stiahnutie) bloku 
parametrov"

Pomocou objektu "Download (stiahnutie) bloku parametrov" mo�no jediným volaním
slu�by Write zapísat� maximálne 38 parametrov pohonu MOVIDRIVE® naraz. V dôsledku
toho máte týmto objektom mo�nost� jediným volaním slu�by Write napríklad
parametrizovat� pohonový menič v rozbehovej fáze. Preto�e je spravidla nutné menit� len
niekoľko parametrov, stačí tento blok s max. 38 parametrami pre takmer v�etky aplikácie.
Rozsah u�itočných dát bol stanovený na 38 x 6 + 2 bajty = 230 bajtov (typ osembitového
ret�azca). Nasledujúca tabuľka ukazuje vytváranie objektu "Download (stiahnutie) bloku
parametrov".

Objekt "Download (stiahnutie) bloku parametrov" sa spracováva len lokálne na voliteľnej
karte priemyselnej zbernice a je definovaný podľa nasledujúcej tabuľky.

Byte Význam Poznámka

0 rezervované (0)

1 Počet parametrov 1 ... 38 parametrov

2 index High 1. Parameter

3 index Low

4 dáta MSB

5 dáta

6 dáta

7 dáta LSB

8 index High

... ...

223 dáta LSB

224 index High 38. Parameter

225 index Low

226 dáta MSB

227 dáta

228 dáta

229 dáta LSB

Index: 8296

Object code (kód objektu): 7 (Simple-Variable) (Jednoduchá premenná)

Data type index (Index typu dát): 10 (Octet-String) (Osembitový ret�azec)

Length (dĺ�ka): 230

Local address (Miestna adresa):

Password (Heslo):

Access groups (Prístup skupín pou�ívateľov):

Access rights (Prístupové práva): Write all (Zápis v�etkého)

Name[16] (Meno[16]): -

Extension length (Dĺ�ka roz�írenia): -
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5Parametre v zozname objektov
Rozhranie komunikačného protokolu periférnych zariadení (PCP)

Slu�bou WRITE na objekt "Download (stiahnutie) bloku parametrov" sa na voliteľnej
karte priemyselnej zbernice spustí parametrizačný mechanizmus, ktorý po rade v�etky
parametre zadané v oblasti u�itočných dát objektu vlo�í do DPRAM (Dual Port Random
Access Memory) a tak parametrizuje pohonový menič. Po úspe�nom spracovaní
objektu Download (stiahnutie) bloku parametrov, t. j. po zapísaní v�etkých parametrov
odovzdávaných z napojovacieho modulu zbernice INTERBUS, sa slu�ba Write ukončí
pozitívnou odpoveďou Write-Response. V prípade chyby sa odovzdáva negatívna
odpoveď Write-Response. Návratový kód potom zahŕňa presné údaje o druhu chyby
a k tomu číslo parametra (č.1 ... 38), v ktorom sa chyba vyskytla (potri príklad).
Príklad: Chyba pri zápise 11. parametra, negatívna odpoveď Write Error-
Response:
Trieda chyby 8 Other (ostatné)
Kód chyby 0 Other (ostatné)
Additional-Code High (Doplňujúci kód - horný): 11dek Chyba pri zápise
parametra 11
Additional-Code High (Doplňujúci kód - dolný): 15hex Hodnota príli� veľká

Objekt "Posledný 
index PCP"

Tento objekt je 4 bajty dlhý, pri prístupe pre čítanie vracia prostredníctvom slu�ieb PCP
číselnú hodnotu posledného indexu s priamym prístupom. Prístup PCP na indexy, ktoré
sú väč�ie ne� táto číselná hodnota, sa musí vykonávat� cez objekt "Acyklický kanál
parametrov MOVILINK®".

Objekt "Cyklický 
kanál parametrov 
MOVILINK®"

Tento objekt je 8 bajtov dlhý a obsahuje cyklický kanál parametrov MOVILINK®.
Cyklicky sa striedajúcim čítaním a zápisom tohto objektu mo�no vykonávat� v�etky
komunikačné slu�by MOVILINK®. Vykonanie komunikačnej slu�by sa uskutoční a�
výmenou bitu pre nadviazanie spojenia (handshake) v riadiacom bajte. Kanál
parametrov MOVILINK® umo�ňuje prístup na v�etky indexy a tým i k premenným
integrovaného riadenia polohovania IPOSplus® a do programovej pamäte. 

Pri pou�ívaní objektu Download (stiahnutie) bloku parametrov re�pektujte nasledujúce
upozornenie:
� V rámci Download (stiahnutia) bloku parametrov neprechádzajte na výrobné

nastavenia!
� Po aktivovaní Blokovania parametrov sa v�etky následne zapisované parametre

odmietajú.

Index: 8297

Object code (Kód objektu): 7 (Simple-Variable) (Jednoduchá premenná)

Data type index (Index typu dát): 10 (Octet-String) (Osembitový ret�azec)

Length (Dĺ�ka): 4

Local address (Miestna adresa):

Password (Heslo):

Access groups (Prístup skupín pou�ívateľov):

Access rights (Prístupové práva): Write all (Čítanie v�etkého)

Name[16] (Meno[16]): -

Extension length (Dĺ�ka roz�írenia): -
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Parametre v zozname objektov
Rozhranie komunikačného protokolu periférnych zariadení (PCP)

Nasledujúca tabuľka ukazuje vytváranie tohto komunikačného objektu. �truktúru kanálu
parametrov nájdete v dokumentácii "Profil jednotiek pripojených na priemyselnú
zbernicu a zoznam parametrov MOVIDRIVE®".

Objekt "Cyklický kanál parametrov MOVILINK®" sa spracováva len lokálne na voliteľnej
karte priemyselnej zbernice.

Následujúca tabuľka ukazuje priebeh jedného parametrizačného prístupu
prostredníctvom cyklického kanálu parametrov MOVILINK®. Vykonávanie slu�by sa
v meniči začne a� vtedy, ak riadiaci program preklopí na kanáli parametrov bit pre
nadviazanie spojenia (handshake). Najskôr v�ak musí na začiatku parametrizácie
riadiaci program načítat� kanál parametrov, aby získal aktuálny stav bitu pre nadviazanie
spojenia (handshake) v meniči. Potom mô�e master preklopením bitu pre nadviazanie
spojenia (handshake) odovzdat� meniču dáta kanálu parametrov. 

Byte 0 1 2 3 4 5 6 7

Význam Riadenie rezervované Index 
High

Index 
Low

Dáta 
MSB

Dáta Dáta Dáta 
LSB

Poznámka Riadenie rezervované Index parametrov 4 bajty dát

Index: 8298

Object code (Kód objektu): 7 (Simple-Variable) (Jednoduchá premenná)

Data type index (Index typu dát): 10 (Octet-String) (Osembitový ret�azec)

Length (Dĺ�ka): 8

Local address (Miestna adresa):

Password (Heslo):

Access groups (Prístup skupín pou�ívateľov):

Access rights (Prístupové práva): Read all / Write all (Čítanie v�etkého/zápis v�etkého)

Name[16] (Meno[16]): -

Extension length (Dĺ�ka roz�írenia): -
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Menič teraz vykoná po�adovanú slu�bu, ktorej kód je na kanáli parametrov, a potvrdenie
slu�by opät� zapí�e do kanála parametrov. Ďal�ím čítaním "cyklického kanálu parametrov
MOVILINK®" prevezme riadiaci program toto potvrdenie slu�by. Nasledujúca tabuľka
ukazuje priebeh cyklicky volaných slu�ieb Read/Write pre "cyklický kanál parametrov
MOVILINK".

Objekt "Acyklický 
kanál parametrov 
MOVILINK®"

Objekt "Acyklický kanál parametrov MOVILINK®" je 8 bajtov dlhý a obsahuje kanál
parametrov MOVILINK®. Tento objekt mo�no vyu�ívat� pre acyklické parametrizačné
prístupy, t. j. pri ka�dom prijatí slu�by WRITE (ZÁPIS) na tento objekt vykoná pohonový
menič slu�bu, ktorej kód je na kanáli parametrov. Bit handshake sa nevyhodnocuje!
Nasledujúca tabuľka znázorňuje stavbu objektu "Acyklický kanál parametrov
MOVILINK®". �truktúru kanálu parametrov nájdete v dokumentácii "Profil jednotiek
pripojených na priemyselnú zbernicu a zoznam parametrov MOVIDRIVE®".

Pri parametrizácii pohonového meniča prostredníctvom acyklického kanálu parametrov
MOVILINK® sa v zásade rozli�ujú dva priebehy:
� Kanál parametrov vykonáva slu�bu typu Write (zápis)
� Kanál parametrov vykonáva slu�bu typu Read (čítanie)

Riadiaca jednotka (Master) MOVIDRIVE® (Slave)

1. READ (ČÍTANIE) "cyklického kanálu parametrov MOVILINK®" � kvôli vyhodnoteniu stavu bitu handshake.

READ (ČÍTANIE) 8298 (kanál parametrov)

Data = kanál parametrov

2. WRITE (ZÁPISOM) na objekt "Cyklický kanál parametrov MOVILINK®" a preklopením bitu handshake 
sa vyvolá vykonanie slu�by, ktorej kód je na kanáli parametrov.

WRITE (ZÁPIS) 8298 (kanál parametrov)

OK

3. READ (ČÍTANIE) "cyklického kanálu parametrov MOVILINK®" a prevzatie potvrdenia slu�by na kanáli 
parametrov.

READ (ČÍTANIE) 8298 (kanál parametrov)

Data = kanál parametrov s výsledkom

Byte 0 1 2 3 4 5 6 7

Význam Riadenie rezervované Index 
High

Index
Low

Dáta 
MSB

Dáta Dáta Dáta 
LSB

Poznámka Riadenie rezervované Index parametrov 4 bajty dát
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Kanál parametrov 
vykonáva slu�bu 
typu Write (zápis)

Vykonáva sa cez acyklický kanál parametrov slu�ba typu Write (zápis), (napr. Write
Parameter (zápis parametru) alebo Write Parameter volatile (zápis parametru nestály),
odpovie menič po vykonaní slu�by jej aktuálnym potvrdením. Pri chybnom prístupe
Write (zápis) sa vracia zodpovedajúci chybový kód.
Tento variant má výhodu, �e slu�bu zápis mo�no vykonat� u� jednorazovým vyslaním
slu�by WRITE "kanál parametrov MOVILINK®" a potvrdenie slu�by prevzatím
"Write-Confirmation" (potvrdenie zápisu). Nasledujúca tabuľka ukazuje vykonanie
slu�by Write (zápis) cez acyklický kanál parametrov MOVILINK®.

Slu�ba WRITE (ZÁPIS), ktorej kód je na kanáli parametrov, sa vykoná a potvrdenie
slu�by sa odovzdá priamo ako odpoveď.

Kanál parametrov 
vykonáva slu�bu 
typu Read (čítanie)

Ak chcete cez kanál parametrov parameter čítat� je nutné predtým vykonat� slu�bu
komunikačného protokolu periférnych zariadení (PCP) WRITE (ZÁPIS). Touto slu�bou
komunikačného protokolu periférnych zariadení (PCP) WRITE (ZÁPIS) sa stanoví, kde
majú byt� dáta meniča pripravené. Aby sa potom tieto dáta dostali k masteru, musí
nasledovat� vyslanie slu�by Read (čítanie) na acyklický kanál parametrov. Z tohto
dôvodu je pre vykonanie slu�by Read (čítanie) cez kanál parametrov v�dy nutný
PCP-WRITE (zápis) a následne PCP-READ (čítanie) v komunikačnom protokole
periférnych zariadení. Nasledujúca tabuľka ukazuje vykonanie slu�by Read (čítanie)
cez acyklický kanál parametrov MOVILINK®.

1. Prijatie sa potvrdí okam�ite; kanál parametrov sa vyhodnotí a po�adovaná slu�ba sa
vykoná.

2. Potvrdenie slu�by sa vlo�í na kanál parametrov a master ich mô�e prístupom READ
(ČÍTANIE) prijat�.

Riadiaca jednotka (Master) MOVIDRIVE® (Slave)

1. WRITE (ZÁPISOM) na objekt "Acyklický kanál parametrov MOVILINK®" sa vyvolá vykonanie slu�by, 
ktorej kód je na kanáli parametrov.

WRITE (ZÁPIS) 8299 (kanál parametrov)

Potvrdenie slu�by (OK/chybový kód)

Riadiaca jednotka (Master) MOVIDRIVE® (Slave)

1. WRITE (ZÁPISOM) na objekt "Acyklický kanál parametrov MOVILINK®" sa vyvolá vykonanie slu�by, 
ktorej kód je na kanáli parametrov.

WRITE (ZÁPIS) 8299 (kanál parametrov)

OK

2. READ (ČÍTANIE) "acyklického kanálu parametrov MOVILINK®" a prevzatie potvrdenia slu�by na kanáli 
parametrov.

READ (ČÍTANIE) 8298 (kanál parametrov)

Data = kanál parametrov s výsledkom
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5Návratové kódy parametrizácie

Rozhranie komunikačného protokolu periférnych zariadení (PCP)

Acyklický kanál parametrov MOVILINK® sa spracováva len lokálne na voliteľnej karte
priemyselnej zbernice a je definovaný tak, ako uvádza nasledujúca tabuľka.

5.4 Návratové kódy parametrizácie

Pri chybnej parametrizácii sa vracajú naspät’ z meniča na parametrizujúci master rôzne
návratové kódy, ktoré poskytujú detailné informácie o príčine poruchy. Tieto návratové
kódy majú štruktúru podľa EN 50170. Rozlišujú sa medzi prvkami

• Trieda chyby

• Kód chyby

• Prídavný kód

Tieto návratové kódy platia pre všetky komunikačné rozhrania meniča MOVIDRIVE®.

Trieda chyby Element Error-Class slúži na presnejšiu klasifikáciu chyby. Podľa EN 50170 sa rozlišujú
triedy chýb uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Prvok Errfor Class sa s výnimkou Error-Class 8 = iná chyba generuje pri chybnej
komunikácii komunikačným softvérom karty priemyselnej zbernice. Návratové kódy, ktoré
sú dodávané systémom meniča pohonu, spadajú všetky do Error-Class 8 = iná chyba.
Detailný rozpis sa uskutoční v tomto prípade v Additional Code.

Index: 8299

Object code (Kód objektu): 7 (Simple-Variable) (Jednoduchá premenná)

Data type index (Index typu dát): 10 (Octet-String) (Osembitový ret’azec)

Length (Dĺžka): 8

Local address (Miestna adresa):

Password (Heslo):

Access groups (Prístup skupín používateľov):

Access rights (Prístupové práva): Read all / Write all (Čítanie všetkého/zápis všetkého)

Name[16] (Meno[16]): -

Extension length (Dĺžka rozšírenia): -

Trieda (hex) Označenie Význam

1 vfd-status stavová chyba virtuálneho zariadenia

2 referencia aplikácie chyba v aplikačnom programe

3 definícia chyba definície

4 zdroj zdrojová chyba

5 service chyba pri vykonaní služby

6 prístup chyba prístupu

7 ov chyba v zozname objektov

8 iné iná chyba (pozri Prídavný kód)



5

36 Príručka � Voliteľná karta DFI11B rozhrania priemyselnej zbernice INTERBUS pre pohonové meniče MOVIDRIVE® MDX61B

Návratové kódy parametrizácie
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Kód chyby Prvok Error-Code (chybový kód) umo�ňuje presnej�iu identifikáciu príčiny chyby
v príslu�nej triede chýb Error-Class. Generuje ho komunikačný softvér karty priemyselnej
zbernice pri chybe komunikácie. Pre triedu chýb Error-Class 8 = Iná chyba je definovaný
iba chybový kód Error-Code = 0 (Iný chybový kód). Presnú informáciu v tomto prípade
poskytuje Additional Code (prídavný kód). 

Prídavný kód Additional-Code (prídavný kód) obsahuje �pecifické návratové kódy SEW pre chybnú
parametrizáciu pohonových meničov. Do mastera (nadradeného počítača) sa odosielajú
pod triedou chyby 8 = Iná chyba. Nasledujúci prehľad uvádza v�etky mo�né kódovania
pre prídavný kód.

Osobitný prípad 
"Chyba internej 
komunikácie"

Návratový kód uvedený v nasledujúcej tabuľke sa vracia, keď dôjde k chybe komunikácie
medzi voliteľnou kartou a systémom meniča. Slu�ba PCP odovzdávaná prostredníctvom
priemyselnej zbernice mo�no nebola vykonaná a mala by sa zopakovat�. Pri opakovanom
výskyte tejto chyby musí byt� menič pohonu vypnutý a opät� zapnutý, aby mohla prebehnút�
nová inicializácia.

Odstránenie chyby Zopakujte slu�bu Read alebo Write. Pri opätovnom výskyte chyby by ste mali pohonový
menič kompletne vypnút� a opät� zapnút�. Ak sa chyba stále vyskytuje, mali by ste
o pomoc po�iadat� servisných pracovníkov SEW.

Add.-Code-high 
(príd. kód horný) 
(hex)

Add.-Code-low 
(príd. kód dolný) 
(hex)

Význam

00 00 �iadna chyba

00 10 Nepovolený index parametra

00 11 Funkcia/parameter neimplementované

00 12 Povolené len čítanie

00 13 Blokovanie parametrov je aktívne

00 14 Výrobné nastavenie je aktívne

00 15 Hodnota parametra je príli� veľká

00 16 Hodnota parametra je príli� malá

00 17 Pre túto funkciu/parameter chýba potrebná voliteľná karta

00 18 Chyba v systémovom softvéri

00 19 Parametrizačný prístup len cez procesné rozhranie RS485 na X13

00 1A Parametrizačný prístup len cez diagnostické rozhranie RS485 

00 1B Parameter je chránený proti prístupu

00 1C Potrebné blokovanie regulátora

00 1D Neprípustná hodnota pre parameter

00 1E Výrobné nastavenie sa aktivovalo

00 1F Parameter nebol ulo�ený v EEPROM

00 20 Parameter sa nesmie menit�, pokiaľ je koncový stupeň uvoľnený.

Kód (dek) Význam

Trieda chyby 6 Prístup

Kód chyby 2 Hardware Fault (hardvérová chyba)

Príd. kód high: 0 -

Príd. kód low: 0 -
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6Riadenie prostredníctvom dát procesu
Aplikačné príklady

6 Aplikačné príklady
Táto kapitola priná�a malé aplikačné príklady na výmenu dát procesu a parametrizáciu
pohonového meniča prostredníctvom rozhrania komunikačného protokolu periférnych
zariadení (PCP). 

6.1 Riadenie prostredníctvom dát procesu
Riadenie pohonového meniča prostredníctvom dát procesu sa uskutočňuje jednoduchým
čítaním/zápisom adries programu, na ktorých sú ulo�ené dáta procesu pohonového
meniča pre zbernicu INTERBUS. Pre Simatic S7 vyzerá napríklad jednoduchý program
STEP7 takto:
L W#16#0006
T PAW 144 //zápis 6 hex na PA1 (riadiace slovo = uvoľnenie)
L 1500
T PAW 146 //zápis 1500 dek na PA2 (po�adované otáčky = 300 1/min)
L W#16#0000
T PAW 148 /zápis /0 hex na PA3 (podľa nastavenia od výrobcu nemá �iadnu
funkciu)

Ďal�ie informácie týkajúce sa riadenia meniča prostredníctvom dátového kanálu
procesu, predov�etkým na kódovanie riadiaceho a stavového slova, si vyhľadajte
v príručke o profile jednotiek pripojených na priemyselnú zbernicu.

6.2 Parametrizácia cez rozhranie komunikačného protokolu periférnych zariadení (PCP)
Táto kapitola popisuje, ako mo�no pomocou �tandardizovaných slu�ieb PCP zbernice
INTERBUS "Read" (čítanie) a "Write" (zápis) čítat�, príp. zapisovat� parametre a premenné
integrovaného riadenia polohovania IPOSplus®. Príklad platí pre v�etky napojovacie moduly
zbernice INTERBUS generácie 4 (G4) a je objasnený v zozname funkcií PHOENIX.
Príklady kódovania uvedené v nasledujúcich kapitolách sú znázornené rovnakým
spôsobom, ako sú popísané v pou�ívateľskej príručke zbernice INTERBUS "Peripherals
Communication Protocol (PCP)" (Komunikačný protokol periférnych zariadení (PCP)) od
fy Phoenix Contact.

Predpoklad Mali by ste mat� k dispozícii nasledujúce pou�ívateľské príručky:
� Pou�ívateľskú príručku zbernice INTERBUS Peripherals Communication Protocol

(PCP)" (Komunikačný protokol periférnych zariadení (PCP)), PHOENIX CONTACT,
IBS SYS PCP G4 UM

� Príručku k priemyselnej zbernici � prístrojový profil zariadení MOVIDRIVE®



6

38 Príručka – Voliteľná karta DFI11B rozhrania priemyselnej zbernice INTERBUS pre pohonové meniče MOVIDRIVE® MDX61B

Znázornenie príkladov kódovania

Aplikačné príklady

6.3 Znázornenie príkladov kódovania

Príklady kódovania uvedené v nasledujúcich kapitolách sú znázornené rovnakým
spôsobom, ako sú popísané v používateľskej príručke zbernice INTERBUS
"Peripherals Communication Protocol (PCP)" (Komunikačný protokol periférnych
zariadení (PCP)) od fy Phoenix Contact.

Všetky informácie o službe PCP sa znázorňujú na báze slov. V závislosti od toho
môžete napríklad nejaké slovo považovat’ za slovo programovateľného radiča (SPS)
(napr. dátové slovo Simatic). Na pravej strane nájdete vždy príklad kódovania pre
pohonový menič MOVIDRIVE®. Všetky kódy znázornené červeným tučným písmom sú
špecifické pre dané zariadenie, príp. projekt. Všetky ostatné kódy sú všeobecné a pri
prístupe na rôzne pohony, príp. k rôznym parametrom pohonu, sa nemení.

Pomocou komunikačných referencií (Communication Reference (CR)) vyberáte
pohonový menič, ktorý má byt’ parametrizovaný. V nasledujúcich príkladoch bola
pohonovému meniču pridelená v konfiguračnom softvéri "CMD-Tool" komunikačná
referencia CR = 02 hex. Index definuje parameter pohonu, s ktorým sa má pracovat’.

Popis 

zariadenia meniča 

v konfiguračnom 

softvéri 

"CMD-Tool"

Skôr než budete môct’ kanál PCP pohonového meniča používat’, musíte pre daný menič
nakonfigurovat’ popis zariadenia do konfiguračného sofvéru "CMD-Tool".

6.4 Priebeh parametrizačnej sekvencie

Komunikačný protokol periférnych zariadení (Peripherals Communication Protocol - PCP)

zbernice INTERBUS štandardizuje prístup k parameterickým údajom zariadení

pripojených na zbernicu INTERBUS a predpisuje nasledujúci priebeh:

• Inicializácia spojenia PCP službou "Initiate" (inicializácia)

• Čítanie alebo zápis parametra službami "Read" (čítanie) a "Write" (zápis).

• Pokiaľ už nie je komunikačné spojenie potrebné, môže byt’ službou "Abort" (zrušenie)

zrušené (nie je tu vysvetlené, pretože často nie je nutné, pozri príručku Komunikačný

protokol periférnych zariadení (PCP)).

• Inicializácia spojenia PCP službou "Initiate" (inicializácia)

Prístup k parametrom pohonu meniča sa uskutoční až vtedy, ak bolo na základe

Initiate_Request" (žiadost’ o inicializáciu) vytvorené spojenie PCP. To sa môže uskutočnit’

napr. jednorazovo pri rozbehu zariadenia.

Po vyslaní tejto služby by ste mali obdržat’ pozitívne hlásenie "Initiate_Confirmation"
(potvrdenie inicializácie) (pri negatívnom hlásení, pozri príručka PCP).

Slovo Význam Kódovanie (hex)

1 Command_Code (Kód príkazu) 00 81

2 Parameter_Count (Počet parametrov) 00 03

Slovo Význam Kódovanie (hex)

1 Command_Code (kód príkazu) = Initiate_Request 
(žiadost’ o inicializáciu)

00 8B

2 Parameter_Count (počet parametrov) 00 02

3 - Comm._Reference 
(komunik. ref.)

00 02

4 Password (Heslo): Access groups 
(prístup skup. použív.):

00 00

Bity 15 ... 8 7 ... 0
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6.5 Čítanie parametra pohonu

Čítanie parametra pohonu (s indexom 8800) sa uskutočňuje službou "Read" (čítanie).
Parametre pohonu sú všeobecne dlhé 4 bajty (1 dvojslovo).

Príklad Čítanie P130 rampy t11 VPRAVO (Index 8470 dek = 2116 hex)

Po vyslaní tejto služby by ste mali obdržat’ pozitívne hlásenie "Read_Confirmation"
(potvrdenie čítania).

Parametrické údaje sa znázorňujú vo formáte Motorola (formát Simatic), ako je
uvedené:

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

Ďalšie pokyny týkajúce sa kódovania parametrov pohonu nájdete v zozname
parametrov v dodatku k príručke "Profil jednotiek pripojených na priemyselnú zbernicu
MOVIDRIVE®".

Tabuľka ukazuje príklad návratového kódu "Hodnota parametra príliš veľká".

Slovo Význam Kódovanie (hex)

1 Command_Code (kód príkazu) = Read_Request 
(žiadost’ o čítanie)

00 81

2 Parameter_Count (počet parametrov) 00 03

3 Invoke_ID (ID volanie) Comm._Reference 
(komunik. ref.)

00 02

4 Index 21 16

5 Subindex - 00 00

Bity 15 ... 8 7 ... 0

Slovo Význam Kódovanie (hex)

1 Message_Code (kód správy) = Read_Confirmation (+) (potvrdenie čítania) 80 81

2 Parameter_Count (počet parametrov) 00 05

3 Invoke_ID (ID volanie) Comm._Reference 
(komunik. ref.)

00 02

4 Result (+) (výsledok) 00 00

5 - Length (dĺžka) 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 

(horný bajt)

Data [2] = Low Byte 

(dolný bajt)

Data [3] = High Byte 

(horný bajt)

Data [4] = Low Byte 

(dolný bajt)

00hex 00hex 07hex D0 hex

Slovo Význam Kódovanie (hex)

1 Message_Code (kód správy) = Read_Confirmation (-) 
(potvrdenie čítania)

80 81

2 Parameter_Count (počet parametrov) 00 03

3 Invoke_ID (ID volanie) Comm._Reference 
(komunik. ref.)

00 02

4 Error_Class (trieda chýb) Error_Code (chybový kód) 08 00

5 Additional_Code (doplnkový kód) 00 15

Bity 15 ... 8 7 ... 0
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6.6 Zápis parametra pohonu

Zápis parametra pohonu (s indexom Ł 8800) sa uskutoční službou "Write" (zápis).
Parametre pohonu sú všeobecne dlhé 4 bajty (1 dvojslovo).

Príklad Zápis doby rampy 1,65 s na P130 "Rampa t11 VPRAVO"

Index: 8470 dek = 2116 hex

Hodnota: 1,65 s = 1650 ms = 1650 dek = 0000 0672 hex)

Parametrické údaje sa znázorňujú vo formáte Motorola (formát Simatic), ako je uvedené:

Ďalšie pokyny týkajúce sa kódovania parametrov pohonu nájdete v zozname parametrov
v dodatku k príručke "Profil jednotiek pripojených na priemyselnú zbernicu MOVIDRIVE®".

Po vyslaní tejto služby by ste mali obdržat’ pozitívne hlásenie "Write_Confirmation"
(potvrdenie zápisu).

Tabuľka ukazuje príklad návratového kódu "Hodnota parametra príliš veľká".

Data [1] = High Byte 

(horný bajt)

Data [2] = Low Byte 

(dolný bajt)

Data [3] = High Byte 

(horný bajt)

Data [4] = Low Byte 

(dolný bajt)

00hex 00hex 06hex 72hex

Slovo Význam Kódovanie (hex)

1 Command_Code (kód príkazu) = Write_Request (žiadost’ o zápis) 00 82

2 Parameter_Count (počet parametrov) 00 05

3 Invoke_ID (ID volanie) Comm._Reference
(komunik. ref.)

00 02

4 Index 21 16

5 Subindex Length (dĺžka) 00 04

6 Data [1] Data [2] 00 00

7 Data [3] Data [4] 06 72

Bity 15 ... 8 7 ... 0

Slovo Význam Kódovanie (hex)

1 Message_Code (kód správy) = Write_Confirmation (+) 
(potvrdenie zápisu)

80 82

2 Parameter_Count (počet parametrov) 00 02

3 Invoke_ID (ID volanie) Comm._Reference 
(komunik. ref.)

00 02

4 Result (+) (výsledok) 00 00

Bity 15 ... 8 7 ... 0

Slovo Význam Kódovanie (hex)

1 Message_Code (kód správy) = Write_Confirmation (-) 
(potvrdenie zápisu)

80 82

2 Parameter_Count (počet parametrov) 00 03

3 Invoke_ID (ID volanie) Comm._Reference 
(komunik. ref.)

00 02

4 Error_Class (trieda chýb) Error_Code (chybový kód) 08 00

5 Additional_Code (doplnkový kód) 00 15

Bity 15 ... 8 7 ... 0
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6Zápis premenných/parametrov integrovaného riadenia polohovania (IPOS) prostredníctvom kanála
parametrov MOVILINK®

Aplikačné príklady

6.7 Zápis premenných/parametrov integrovaného riadenia polohovania (IPOS) 
prostredníctvom kanála parametrov MOVILINK®

Na univerzálny prístup pre zápis ku v�etkým dátam pohonového meniča (parametre,
premenné integrovaného riadenia polohovania IPOSplus®, programový kód
integrovaného riadenia polohovania IPOSplus® atď.) ponúkajú pohonové meniče
�peciálny parametrizačný prístup cez kanál parametrov MOVILINK®. Ďalej si uká�eme
mechanizmus, ako je mo�né cez kanál parametrov menit� napríklad premenné IPOSplus®.
Acyklický kanál parametrov mo�no pou�ívat� cez index 8299 dek (206B hex).

Príklad Zápis hodnoty 74 565 premennej IPOS H0 = index 11 000 dek (2AF8 hex)
Zapisovaná hodnota = 74 565 dek (0001 2345 hex)

Po vyslaní tejto slu�by obdr�íte hlásenie "Write_Confirmation" (potvrdenie zápisu).
Na vyhodnotenie negatívneho hlásenia mô�ete opät� vyu�it� návratové kódy.

6.8 Čítanie premenných/parametrov integrovaného riadenia polohovania (IPOS) 
prostredníctvom kanálu parametrov MOVILINK®

Na univerzálny prístup pre čítanie ku v�etkým dátam pohonového meniča (parametre,
premenné integrovaného riadenia polohovania IPOSplus®, programový kód
integrovaného riadenia polohovania IPOSplus® atď.) ponúkajú pohonové meniče
�peciálny parametrizačný prístup cez kanál parametrov MOVILINK®. Ďalej si uká�eme
mechanizmus, ako je mo�né cez kanál parametrov čítat� napríklad premenné IPOSplus®.
Na je potrebný dvojstupňový priebeh:
� Zápis príkazu "Read IPOS-Variable H0" (čítanie premennej IPOS H0) na kanál

parametrov MOVILINK®

� Čítanie kanálu parametrov MOVILINK®

Kanál parametrov MOVILINK® (acyklický) mo�no pou�ívat� cez index 8299 dek (206B hex).

Slovo Význam Kódovanie (hex)

1 Command_Code (kód príkazu) = Write_Request (�iadost� o zápis) 00 82

2 Parameter_Count (počet parametrov) 00 07

3 Invoke_ID (ID volanie) Comm._Reference 
(komunik. ref.)

00 02

4 Index = MOVILINK® � kanál parametrov 20 6B

5 Subindex Length (dĺ�ka) 00 08

6 Data [1] = riadiaci bajt Data [2] = rezervované 32 00

7 Data [3/4] = index (napr. premenná 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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Čítanie premenných/parametrov integrovaného riadenia polohovania (IPOS) prostredníctvom kanálu 
parametrov MOVILINK®

Aplikačné príklady

Príklad Čítanie premennej IPOSplus® H0 = index 11 000 dek (2AF8 hex)
Podrobné vysvetlenie funkcie kanálu parametrov MOVILINK® nájdete v príručke o profile
jednotiek pripojených na priemyselnú zbernicu a diagramy komunikačného protokolu
periférnych zariadení (PCP) zbernice INTERBUS v príručke o doplnkovom zariadení DFI.

Po obdr�aní pozitívneho "Write_Confirmation (+)" (potvrdenie zápisu) sa z kanálu
parametrov MOVILINK® číta (prístup pre čítanie), čím sa dáta, prečítané na základe
predchádzajúcej po�iadavky odovzdanej príkazom "Write_Request" (�iadost� o zápis),
načítajú do napojovacieho modulu.

Po vyslaní tejto slu�by by ste mali obdr�at� pozitívne hlásenie "Read_Confirmation"
(potvrdenie čítania).

Slovo Význam Kódovanie (hex)

1 Command_Code (kód príkazu) = Write_Request (�iadost� o zápis) 00 82

2 Parameter_Count (počet parametrov) 00 07

3 Invoke_ID (ID volanie) Comm._Reference (komunik. ref.) 00 02

4 Index = MOVILINK® � kanál parametrov 20 6B

5 Subindex Length (dĺ�ka) 00 08

6 Data [1] = riadiaci bajt Data [2] = rezervované 31 00

7 Data [3/4] = index (napr. premenná IPOSplus®) 2A F8

8 Data [5] Data [6] 00 00

9 Data [7] Data [8] 00 00

Bity 15 ... 8 7 ... 0

Slovo Význam Kódovanie (hex)

1 Command_Code (kód príkazu) = Read_Request (�iadost� o čítanie) 00 81

2 Parameter_Count (počet parametrov) 00 03

3 Invoke_ID (ID volanie) Comm._Reference (komunik. ref.) 00 02

4 Index = MOVILINK® � kanál parametrov 20 6B

5 Subindex - 00 00

Bity 15 ... 8 7 ... 0

Slovo Význam Kódovanie (hex)

1 Message_Code (kód správy) = Read_Confirmation (+) (potvrdenie čítania) 80 81

2 Parameter_Count (počet parametrov) 00 07

3 Invoke_ID (ID volanie) Comm._Reference (komunik. ref.) 00 02

4 Result (+) (výsledok) 00 00

5 - Length (dĺ�ka) 00 08

6 Data [1] = riadiaci bajt Data [2] = rezervované 31 00

7 Data [3/4] = index (napr. premenná 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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6Zápis premenných/parametrov integrovaného riadenia polohovania (IPOS) prostredníctvom Download
(stiahnutia) bloku parametrov

Aplikačné príklady

Na vyhodnotenie negatívneho hlásenia mô�ete vyu�it� návratové kódy.

6.9 Zápis premenných/parametrov integrovaného riadenia polohovania (IPOS) 
prostredníctvom Download (stiahnutia) bloku parametrov

Pohonové meniče MOVIDRIVE® ponúkajú prostredníctvom Download (stiahnutia)
bloku parametrov mo�nost� súčasného zápisu väč�ieho počtu premenných alebo tie�
parametrov integrovaného riadenia polohovania IPOSplus® jedinou slu�bou PCP.
Download (stiahnutie) bloku parametrov je v�dy 230 bajtov dlhý. Jedným blokom mo�no
zapisovat� maximálne 42 parametrov pohonu, príp. premenných integrovaného riadenia
polohovania IPOSplus®.

Príklad Jedným "Write_Request" (�iadost� o zápis) sa majú zapísat� tri hodnoty meniča:

Po vyslaní tejto slu�by obdr�íte hlásenie "Write_Confirmation" (potvrdenie zápisu).
Na vyhodnotenie negatívneho hlásenia mô�ete opät� vyu�it� návratové kódy. Preto�e sa
jednotlivé parametre objektu Download (stiahnutie) bloku parametrov zapisujú v meniči
jeden po druhom, vlo�í sa pri negatívnom "Write_Confirmation" (potvrdenie zápisu)
do hornej časti doplnkového kódu Additional_Code číslo parametra, pri ktorom k chybe
do�lo (pozri tie� príručku doplnkového zariadenia DFI).

Slovo Význam Kódovanie (hex)
1 Message_Code (kód správy) = Read_Confirmation (-) 

(potvrdenie čítania)
80 81

2 Parameter_Count (počet parametrov) 00 03
3 Invoke_ID (ID volanie) Comm._Reference (komunik. ref.) 00 02
4 Error_Class (trieda chýb) Error_Code (chybový kód) 08 00
5 Additional_Code (doplnkový kód) 00 10

Bity 15 ... 8 7 ... 0

Meno parametra/premennej Index Zapisovaná hodnota

Premenná IPOSplus® H0 11 000 dek (2AF8 hex) 1 dek (1 hex)

Premenná IPOSplus® H1 11001 dek (2AF9 hex) -40 000 dek (FFFF63C0 hex)
P130 rampa t11 VPRAVO 8470 dek (2116 hex) 1500 dek (05DC hex)

Slovo Význam Kódovanie (hex)
1 Command_Code (kód príkazu) = Write_Request (�iadost� o zápis) 00 82
2 Parameter_Count (počet parametrov) = 118 slov (= 76 hex) 00 76
3 Invoke_ID (ID volanie) Comm._Reference (komunik. ref.) 00 02
4 Index = Download (stiahnutie) bloku parametrov 20 68
5 Subindex Length (dĺ�ka) = 230 byte (= E6 hex) 00 E6
6 Data [1] = rezervované Data [2] = počet parametrov 00 03
7 Data [3/4] = Index 1. parametra (napr. premennej IPOSplus® H0) 2A F8
8 Data [5] Data [6] 00 00
9 Data [7] Data [8] 00 01

10 Data [9/10] = Index 2. parametra (napr. premennej IPOSplus® H1) 2A F9
11 Data [11] Data [12] FF FF
12 Data [13] Data [14] 63 C0
13 Data [15/16] = Index 3. parametra (P130 rampa t11) 21 16
14 Data [17] Data [18] 00 00
15 Data [19] Data [20] 05 V 

jednosmerné
... ... ... ...

Bity 15 ... 8 7 ... 0
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Doplnkové zariadenie DFI11B
Technické údaje

7 Technické údaje
7.1 Doplnkové zariadenie DFI11B

Doplnkové zariadenie DFI11B

Objednávacie číslo  824 309 3

Podporované prenosové rýchlosti  500 kbaud a 2 Mbaud, prepínateľné pomocou prepínača DIP

Technika pripojenia � Vstup vzdialenej zbernice: 9-pólový Sub-D konektor
� Výstup vzdialenej zbernice: 9-pólový zdierkový Sub-D konektor
� Komunikačný �tandard RS-485, tienené 6-�ilové párovo skrútené 

dvojsignálové vedenie

ID-kódy DP � E3hex = 227dek (1 slovo PCP)
� E0hex = 224dek (2 slová PCP)
� E1hex = 225dek (4 slová PCP)
� 38hex = 56dek (Microprocessor not ready) (Mikroprocesor nie je 

pripravený)
� 03hex = 3dek (�iadne slovo PCP)

Max. počet dátových slov procesu  6 dátových slov procesu

P
i

f
kVA

Hz

n
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