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elangrijke aanwijzingen
Handboek1 Belangrijke aanwijzingen

Documentatie � Leest u dit handboek zorgvuldig door voordat u met de installatie en inbedrijfstelling
van de MOVIDRIVE®-applicatieregelaar met de optiekaart DFI21B INTERBUS met
optische kabel begint.

� Dit handboek vereist de aanwezigheid en kennis van de MOVIDRIVE®-documen-
tatie, vooral van het systeemhandboek MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

� Verwijzingen zijn in dit handboek met "→" aangeduid. Zo betekent bijvoorbeeld
(→ hfdst. X.X) dat u in hoofdstuk X.X van dit handboek aanvullende informatie vindt.

� De inachtneming van de documentatie is een voorwaarde voor een storingvrij bedrijf
en de honorering van eventuele garantieaanspraken.

Bussystemen Algemene veiligheidsaanwijzingen bij bussystemen:
U beschikt hiermee over een communicatiesysteem, dat het mogelijk maakt de applica-
tieregelaar MOVIDRIVE® in ruime mate aan te passen aan de omstandigheden van het
aandrijfsysteem. Zoals bij alle bussystemen bestaat het gevaar dat parameters zijn
gewijzigd, en dus ook het gedrag van de regelaar, terwijl dit van buitenaf (t.o.v. de rege-
laar) niet zichtbaar is. Dit kan tot onverwacht (ongecontroleerd) systeemgedrag leiden.

Veiligheidsaan-
wijzingen en 
waarschuwingen

Neem de onderstaande veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen in deze
publicatie altijd in acht!

� Dit handboek dient niet ter vervanging van de uitvoerige technische handlei-
ding!

� Installeren en in bedrijf stellen is alleen toegestaan door elektrotechnisch
geschoold personeel met inachtneming van de geldende veiligheidsvoor-
schriften en de technische handleiding MOVIDRIVE® MDX60B/61B!

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

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

Gevaarlijke situatie.
Mogelijke gevolgen: lichte verwondingen.

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

Gebruikerstips en nuttige informatie.
B
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2Inleiding
2 Inleiding
Inhoud van dit 
handboek

Dit handboek beschrijft de montage van de optiekaart DFI21B INTERBUS met optische
kabel in de applicatieregelaar MOVIDRIVE® MDX61B en de inbedrijfstelling van de
MOVIDRIVE® op het veldbussysteem INTERBUS.
Naast de toelichting van alle instellingen op de veldbusoptiekaart worden de verschil-
lende varianten van de koppeling aan de INTERBUS behandeld in de vorm van voor-
beelden van inbedrijfstelling.

Aanvullende 
literatuur

Voor het eenvoudig en effectief koppelen van de MOVIDRIVE® aan het veldbussysteem
INTERBUS dient u behalve dit gebruikershandboek voor de optie INTERBUS de vol-
gende uitgebreide documentatie van SEW-EURODRIVE over het thema veldbus te
bestellen:
� Handboek voor het veldbusprotocol MOVIDRIVE®

� Systeemhandboek MOVIDRIVE® MDX60B/61B
In het handboek voor het veldbusprotocol MOVIDRIVE® worden behalve de beschrij-
ving van de veldbusparameters en hun codering de verschillende besturingsconcepten
en applicatiemogelijkheden in de vorm van kleine voorbeelden uitgelegd.
De parameterlijst bevat een overzicht van alle parameters van de applicatieregelaars
die via de verschillende communicatie-interfaces zoals bijvoorbeeld RS-485, SBus en
ook via de veldbusinterface gelezen of geschreven kunnen worden.

MOVIDRIVE® en 
INTERBUS

Met de optie DFI21B kan de applicatieregelaar MOVIDRIVE® vanwege zijn krachtige
universele veldbusinterface via het open en gestandaardiseerde veldbussysteem
INTERBUS aan overkoepelende automatiseringssystemen worden gekoppeld.

Apparaatprofiel Het gedrag van de regelaar waarop de INTERBUS-werking is gebaseerd, het zoge-
naamde apparaatprofiel, is veldbusonafhankelijk en zodoende uniform. U als gebruiker
kunt daardoor aandrijvingsapplicaties onafhankelijk van de veldbus ontwikkelen.
Omschakelen naar andere bussystemen zoals bijvoorbeeld PROFIBUS (Option DFP
21B) of DeviceNet (Option DFD 21B) is dus erg gemakkelijk.

Aandrijfparameters Via de INTERBUS-interface biedt MOVIDRIVE® u een digitale toegang tot alle aandrijf-
parameters en functies. De aansturing van de applicatieregelaar vindt plaats via de
snelle cyclische procesdata. Via dit procesdatakanaal heeft u de mogelijkheid om
behalve het opgeven van setpoints zoals bijvoorbeeld toerental, integratortijd voor acce-
leratie en deceleratie, enz. ook verschillende aandrijffuncties zoals bijvoorbeeld vrij-
gave, regelaarblokkering, normale stop, noodstop, enz. te activeren.
Tegelijkertijd kunt u via dit kanaal echter ook actuele waarden uit de applicatieregelaar
teruglezen zoals bijvoorbeeld actueel toerental, stroom, regelaarstatus, foutnummer of
ook referentiemeldingen.

READ/WRITE Terwijl de procesdatauitwisseling in de regel cyclisch verloopt, kunnen de aandrijfpara-
meters alleen acyclisch via de functies READ en WRITE worden gelezen of
geschreven. Met deze uitwisseling van parameterdata kunt u applicaties toepassen
waarbij alle belangrijke aandrijfparameters in het overkoepelende automatiseringsappa-
raat zijn opgeslagen. U hoeft de parameters dan niet handmatig in te stellen in de appli-
catieregelaar en spaart zo veel tijd. 
Handboek � MOVIDRIVE® MDX61B Veldbusinterface DFI21B INTERBUS met optische kabel 
5



2

6

nleiding
Bovendien kunt u de inbedrijfstellings- en diagnosesoftware MOVITOOLS® via beschik-
bare Ethernet/INTERBUS-communicatiekanalen gebruiken zonder een extra diagno-
sebus (bijvoorbeeld RS-485) op te bouwen.

Inbedrijfstelling In het algemeen is de INTERBUS-optiekaart DFI21B zodanig ontworpen dat alle speci-
fieke INTERBUS-instellingen, zoals procesdatalengte en baudrate, met de hardware-
schakelaar op de optiekaart worden ingesteld. Door deze handmatige instelling kan de
applicatieregelaar snel in het INTERBUS-systeem worden geïntegreerd en ingescha-
keld.
De parametrering kan volledig automatisch door de overkoepelende INTERBUS-master
worden uitgevoerd (downloaden van parameters). Deze geavanceerde optie heeft als
voordeel, dat behalve een snellere inbedrijfstelling van de installatie ook de documen-
tatie van uw applicatieprogramma wordt vereenvoudigd, omdat nu alle belangrijke para-
metergegevens van de aandrijving direct in uw besturingsprogramma kunnen worden
opgeslagen.

Bewakingsfuncties De toepassing van een veldbussysteem vereist extra bewakingsfuncties voor de aan-
drijftechniek zoals bijvoorbeeld de tijdelijke bewaking van de veldbus (veldbustime-out)
of ook speciale noodstopconcepten. De bewakingsfuncties van de MOVIDRIVE® kunt
u doelgericht op uw toepassing afstemmen. Zo kunt u bepalen hoe de applicatieregelaar
in geval van een busfout moet reageren. Voor veel applicaties zal een snelstop zinvol
zijn. U kunt echter ook de laatste setpoints laten vastleggen zodat de aandrijving met de
laatst geldende setpoints verdergaat (bijvoorbeeld transportband). Daar de functionali-
teit van de besturingsklemmen ook bij de veldbusbedrijf is gewaarborgd, kunt u nood-
stopconcepten onafhankelijk van de veldbus nog steeds via de klemmen van de appli-
catieregelaar realiseren.

Diagnose De applicatieregelaar MOVIDRIVE® biedt talrijke diagnosemogelijkheden voor inbedrijf-
stelling en service.
Met de geïntegreerde veldbusmonitor kunt u bijvoorbeeld zowel de door de overkoepe-
lende besturing verzonden setpoints als de actuele waarden controleren. Het software-
pakket MOVITOOLS® biedt hiermee een handige diagnosemogelijkheid die naast de
instelling van alle aandrijfparameters (inclusief de veldbusparameters) ook gedetail-
leerde informatie geeft over de toestand van de veldbus en de regelaar.

53593ANL
Afbeelding 1: typische opbouw van een INTERBUS-LWL-systeem met MOVIDRIVE® MDX61B

MOVIDRIVE® MDX 61BINTERBUS

G4

LWL (2MBaud)

I/O (Rugged Line)

Optische kabel (2MBaud)
I
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2Kenmerken van de optie DFI21B
Inleiding
2.1 Kenmerken van de optie DFI21B
Door de busbekabeling met optische kabels verandert in principe alleen het over-
drachtsmedium van INTERBUS, d.w.z. busopbouw, configuratie en programmering in
het besturingssysteem worden hierdoor niet beïnvloed.
De optie DFI21B voor de applicatieregelaar MOVIDRIVE® onderscheidt zich door de
volgende kenmerken:

Nieuwste 
technologie met 
optische kabel

De toepassing van de Supi-3 OPC-technologie (Optical Protocol Chip) heeft bij de
DFI21B een automatische regeling van de lichtintensiteit (zendvermogen) van de com-
ponenten van de optische kabel tot gevolg, zodat het segment van de optische kabel
altijd met de optimale lichtintensiteit wordt gebruikt. Dit proces maakt tegelijkertijd een
permanente kwaliteitscontrole van het optische overdrachtstraject mogelijk.

Geïntegreerde 
buseindherken-
ning

De DFI21B herkent automatisch of er andere deelnemers zijn aangesloten.

500 kBaud of 
2 MBaud

Met een overeenkomende DIP-switch kan de DFI21B zowel in 500 kBaud als in
2 MBaud INTERBUS-systemen worden toegepast.

1 ... 6 procesdata-
woorden / 1 ... 4 
PCP-woorden

De DFI21B ondersteunt maximaal zes in- en uitgangswoorden in het INTERBUS-pro-
tocol. De verdeling van deze zes woorden in proces- en PCP-data wordt ingesteld met
de DIP-switches. Zodoende kan voor specifieke toepassingen een optimale
INTERBUS-interface tussen besturingssysteem en applicatieregelaar worden gereali-
seerd.

Twee PCP-
kanalen met 
PCP-versie 3

Naast de PCP-communicatieverbinding met een besturingssysteem ondersteunt de
DFI21B bovendien een directe PCP-verbinding met de INTERBUS-master. Via deze
PCP-verbinding kan de inbedrijfstelling, programmering en diagnose van de applicatie-
regelaar via een extra pc op het managementniveau plaatsvinden.

Compatibiliteit 
met DFI11B

De bekabeling van toepassingen met DFI11B (RS-485 remote-bus) kan met de DFI21B
door optische kabels worden vervangen zonder verandering van de configuratie en het
besturingssysteem.

Artikelnummer 824 311 5
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ontage van de optiekaart DFI21B
ontage- en installatie-instructies
3 Montage- en installatie-instructies
3.1 Montage van de optiekaart DFI21B

Voordat u begint De optiekaart DFI21B moet op de veldbusinsteekplaats worden geplaatst.
Lees de volgende instructies aandachtig door vóórdat u begint met het inbouwen
of demonteren van de optiekaart:
� Maak de regelaar spanningsloos. Schakel de 24 VDC en de netspanning uit.
� Ontlaadt u zich door passende maatregelen (anti-statische band, geleidend

schoeisel, enz.) vóór u de optiekaart aanraakt.
� Verwijder het programmeerapparaat en de frontafdekkap vóórdat u de optiekaart

inbouwt.
� Plaats de frontafdekkap en het programmeerapparaat na de inbouw van de optie-

kaart weer terug.
� Bewaar de optiekaart in de originele verpakking en pak deze pas uit direct vooraf-

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

� Optiekaarten kunnen alleen bij MOVIDRIVE® MDX61B bouwgrootte 1 tot 6
worden ingebouwd of gedemonteerd.

� De optiekaarten van MOVIDRIVE® MDX61B bouwgrootte 0 mogen alleen door
SEW-EURODRIVE worden ingebouwd of gedemonteerd!
M
M
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3Montage van de optiekaart DFI21B
Montage- en installatie-instructies
Inbouwen en 
demonteren van 
een optiekaart

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

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

3. Plaats de optiekaart met de drie bevestigingsboutjes goed passend in de daarvoor
bestemde boringen op de kaartdrager. 

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

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

1.

3.

4.

2.
Handboek � MOVIDRIVE® MDX61B Veldbusinterface DFI21B INTERBUS met optische kabel 
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ontage van de optiekaart DFI21B
ontage- en installatie-instructies
5. Verwijder de beschermkappen van de optische-kabelzender en -ontvanger pas
direct voor het insteken van de optische-kabelsteker (→ hoofdstuk "Aansluiten van
de optische-kabelsteker").

6. De optiekaart DFI21B is nu compleet gemonteerd.
7. Niet-gebruikte optische-kabelaansluitingen moeten stofdicht afgesloten

blijven met de beschermkap.
8. Ga bij het demonteren van de optiekaart in omgekeerde volgorde te werk.
M
M
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3INTERBUS-topologieën met optie DFI21B
Montage- en installatie-instructies
3.2 INTERBUS-topologieën met optie DFI21B
Met de optie DFI21B wordt de applicatieregelaar aangesloten op een INTERBUS
remote-bus van de optische kabel. Door de keuze van de baudrate kan de DFI21B
zowel in 500 KBaud- alsook in 2 MBaud-installaties worden toegepast. Ofschoon de
DFI21B de optische regeling van het zendvermogen ondersteunt, kunnen ook niet-gere-
gelde optische kabels worden gebruikt als bijvoorbeeld de voorgaande of de opvol-
gende deelnemer de optische regeling niet ondersteunt.
Hieronder worden installatievoorbeelden voor verschillende bustopologieën gegeven.

Directe koppe-
ling op 2 MBaud

De meest efficiente netwerkmogelijkheid met de DFI21B wordt verkregen door de toe-
passing van INTERBUS-netwerken met de optisch geregelde optische-kabeltechniek
en de overdrachtssnelheid van 2 MBaud.

Systeemvoor-
waarden

Alle geïnstalleerde componenten moeten zowel baudrate 2 MBaud alsook de optische
regeling ondersteunen om een optimaal systeem te krijgen. In het algemeen is echter
ook de koppeling van INTERBUS-deelnemers met en zonder optische regeling van het
zendvermogen mogelijk.

Interface INTERBUS G4-master met optische trajectdiagnose (bijvoorbeeld S7 
400 ETH DSC) en optisch geregelde optische-kabelinterface of opti-
sche omvormer (RS-485/LWL), bijvoorbeeld type IBS OPTOSUB AK-
MA/M/R-LK

CMD-tool vanaf versie 4.50A

Interbus-deelnemer alle INTERBUS-componenten moeten 2 MBaud ondersteunen

53593ANL
Afbeelding 3: 2 MBaud-toepassing met optisch geregelde remote-bus van optische kabel

MOVIDRIVE® MDX 61BINTERBUS

G4

LWL (2MBaud)

I/O (Rugged Line)

Optische kabel (2MBaud)
Handboek � MOVIDRIVE® MDX61B Veldbusinterface DFI21B INTERBUS met optische kabel 
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NTERBUS-topologieën met optie DFI21B
ontage- en installatie-instructies
Gecombineerd 
bedrijf van RS-
485/optische kabel 
met 500 kBaud

De DFI21B kan ook voor de opbouw van optische-kabelgedeelten binnen een RS485-
netwerk worden gebruikt.

Systeemvoor-
waarden

In afbeelding 4  ziet u een installatievoorbeeld voor gecombineerd bedrijf met RS-485
en optische-kabelbuskoppeling met de INTERBUS-opties DFI11B (RS-485) en DFI21B
(optische kabel).
De eerste applicatieregelaar is met de master verbonden via een RS-485-buskoppeling.
De uitgaande remote-businterface wordt met een OPTOSUB-PLUS-K/OUT in optische-
kabeltechniek omgezet en naar de optische-kabel-Remote-IN-interface van de tweede
regelaar gezonden. Dit segment heeft geen optische regeling omdat het niet door de
regelaar wordt ondersteund.
Dataoverdracht vindt tussen de tweede en de derde regelaar plaats met optisch gere-
geld zendvermogen. Voor de koppeling van de vierde regelaar is weer een omzetting
naar RS-485-technologie met de OPTOSUB-PLUS-K/IN nodig. Dit laatste optische-
kabelsegment heeft geen optische regeling omdat het de OPTOSUB-PLUS niet onder-
steunt.
In het algemeen is de optische regeling onafhankelijk van de gebruikte firmware-versie
van de master omdat deze op ASIC-niveau tussen de INTERBUS-deelnemers wordt
gerealiseerd. Voor de verwerking van de optische trajectdiagnose is firmware-versie
vanaf V4.44 nodig in de INTERBUS-master.

Interface alle INTERBUS G4-masters

CMD-tool vanaf versie 4.50A

Interbus-deelnemer alle soorten INTERBUS-deelnemers met RS-485 of optische-kabel-
techniek (500 kBaud)

Optische omvormer 
(Polymer/HC)

voor inkomende remote-businterface: OPTOSUB-PLUS-K/IN voor uit-
gaande remote-businterface: OPTOSUB-PLUS-K/OUT

53599ANL
Afbeelding 4: INTERBUS-installatie met remote-bussegment optische kabel 

A = ongeregelde remote-bus van optische kabel
B = optisch geregelde remote-bus optische kabel

MOVIDRIVE
® 

MDX 61B

INTERBUS

G4

I/O

OPTOSUB

plus

OPTOSUB

plus

RS-485 (CU)

(500 kBaud)
RS-485 (CU)

LWL

A

LWL

B

LWL

A

Optische kabel Optische kabel Optische kabel
I
M
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3Buskoppeling via optische kabe
Montage- en installatie-instructies
3.3 Buskoppeling via optische kabel
De buskoppeling vindt bij de DFI21B uitsluitend plaats via optische kabel. U kunt hier-
voor zowel polymeervezelkabels als HCS-kabels gebruiken.

Polymeervezel-
kabel

Polymeervezelkabel wordt toegepast tussen twee INTERBUS-deelnemers bij
afstanden tot maximaal 70 meter. Al naargelang het toepassingsgebied staan er ver-
schillende uitvoeringen ter beschikking. Dit kabeltype onderscheidt zich door de een-
voudige en goedkope montage.

HCS-kabel HCS-kabel kan worden toegepast voor afstanden tot 500 meter, daar er vergeleken met
polymeervezel een aanzienlijk lagere lichtdemping optreedt.
De buskabel moet minstens 1 meter lang zijn. Voor kortere stukken moeten kabel-
bruggen van Phoenix Contact worden toegepast.

Let op de volgende punten bij de installatie van optische kabels:

Het leggen van 
optische kabels

� overschrijdt de maximale kabellengte niet;
� let op de buigradius;
� beschadig of knik de optische kabels niet;
� overschrijdt de trekbelasting bij het leggen niet;
� rol bij het leggen van optische kabels alleen af met een afwikkelapparaat.

Beschermings-
maatregelen voor 
optische kabels

� bescherm tegen trekbelasting en ontoelaatbaar kleine buigradiussen;
� leg de kabels zonder lussen;
� bescherm de kabels tegen scherpe randen;
� leg de kabels apart van energiekabels;
� pas een speciaal kabeltype toe bij aanleg in bijzondere ruimten (bijvoorbeeld bij

aanleg in de grond of in de buurt van lasrobots).

Optische kabels 
voorbereiden

� verwijder de isolatie van buitenmantel en individuele aders zonder beschadiging;
� fixeer de afzonderlijke aders in de steker (trekontlasting);
� polijst en monteer de oppervlakte van de steker overeenkomstig de richtlijnen.

Optische kabels 
kalibreren

� controleer de lichtintensiteit op het niet overschrijden van de grenswaarden (optische
diagnose met CMD-tool of meetinstrument voor optische kabel).

Meer informatie voor het vakkundig leggen van optische kabels vindt u in de installatie-
voorschriften van Phoenix Contact (art.code IBS SYS FOC ASSEMBLY).
Handboek � MOVIDRIVE® MDX61B Veldbusinterface DFI21B INTERBUS met optische kabel 
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ansluiten van de optische-kabelsteker
ontage- en installatie-instructies
3.4 Aansluiten van de optische-kabelsteker
De aansluiting van de optische kabel op de optiekaart DFI21B vindt plaats met zoge-
naamde F-SMA-stekers. Voor de inkomende en uitgaande remote-bus zijn steeds twee
stekers nodig (zender en ontvanger). Het gebruik van F-SMA-stekers met knikbeveili-
ging wordt aanbevolen om de optimale buigradius aan te kunnen houden.

Stekerindeling Voor INTERBUS-remote-bus met optische kabel.

Bestelgegevens voor F-SMA-steker (bijvoorbeeld fa. Phoenix Contact).

Optische-kabel-
stekers aanslui-
ten aan MDX61B 
bouwgrootte 
1 tot 6

1. Verwijder de beschermkappen van de optische-kabelzender en -ontvanger pas
direct voor het insteken van de optische-kabelsteker.

2. Niet-gebruikte optische-kabelaansluitingen op de DFI21B moeten stofdicht
afgesloten blijven met de beschermkap.

Positie Signaal Richting Aderkleur optische 
kabel

1 Optische kabel remote IN Ontvangstdata Oranje (og)

2 (inkomende remote-bus) Zenddata Zwart (bk)

3 Optische kabel remote OUT Ontvangstdata Zwart (bk)

4 (uitgaande remote-bus) Zenddata Oranje (og)

53600AXX
Afbeelding 5: optische-kabelaansluiting van de DFI21B

2

1

3

4

2

1

og

og

og

bk

bk

bk

Aanduiding Artikelaanduiding

F-SMA-stekerset voor polymeervezelkabel (4 stuks) met knikbeveiliging PSM-SET-FSMA/4-KT
A
M
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3Aansluiten van de optische-kabelsteker
Montage- en installatie-instructies
Optische-kabel-
stekers aan-
sluiten aan 
MDX61B bouw-
grootte 0

Er is toegang aan de zijkant nodig voor het aansluiten van de optische-kabelstekers. Als
meerdere MOVIDRIVE® MDX61B bouwgrootte 0 naast elkaar zijn gebouwd moet
de desbetreffende MDX61B worden gedemonteerd voor de aansluiting van de optische-
kabelsteker aan de DFI21B (→ afbeelding 6).

Ga als volgt te werk:
1. Maak de regelaar spanningsvrij. Schakel de 24 VDC en de netspanning uit.
2. Ontlaadt u zich door passende maatregelen (anti-statische band, geleidend

schoeisel, enz.) vóór u de MDX61B demonteert.
3. Verwijder alle stekerverbindingen van de MDX61B.
4. Maak de bevestigingsbout van de MDX61B op de montageplaat los. Haal het appa-

raat weg.
5. Monteer de optische-kabelsteker op de DFI21B. Draai de optische-kabelsteker met

geschikt gereedschap (bijvoorbeeld met een punttang) handvast aan.
6. Ga bij het inbouwen van de MDX61B in omgekeerde volgorde te werk.

53667AXX
Afbeelding 6: demontage/inbouw van de MDX61B en aansluiting van de optische-kabelsteker op 

de MDX61B bouwgrootte 0

1. 2.
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nstelling van de DIP-switches
ontage- en installatie-instructies
3.5 Instelling van de DIP-switches
Functie van de 
DIP-switch

Met de zes DIP-switches S1-1 tot S1-6 aan de voorkant van de optie worden de proces-
datalengte, de PCP-lengte en de keuze van de baudrate ingesteld.

Bij niet toegestane instellingen van de DIP-switch meldt de regelaar dit met de ID-code
"Microprocessor not ready" (38 hex).

Instelling van de 
baudrate

De baudrate wordt ingesteld met de DIP-switch S1-6. De geselecteerde baudrate wordt
meteen actief en zou een actieve datacommunicatie van de INTERBUS kunnen onder-
breken.

[1] Aantal procesdata (1 ... 6 woorden)
[2] Aantal PCP-woorden (1, 2 of 4 woorden)
Baudrate: [3] OFF: 2 MBaud / [4] ON: 0,5 MBaud
In deze grafiek zijn de volgende waarden ingesteld:
Procesdatabreedte: 2 PD
Aantal PCP-woorden: 1 PCP
Baudrate: 2 MBaud

03700AXX

O
N

1
2

3
4

P
A

C
E

R

ON

2M

5
6

2
0

2
1

2
2

1

42

0.5M

[2]

[1]

[3] [4]

Maak voor elke wijziging van de DIP-switches de applicatieregelaar spanningsloos (net-
en 24V-hulpvoeding). De instellingen van de DIP-switches S1-1 tot S1-5 worden alleen
tijdens de initialisatie van de applicatieregelaar overgenomen.
I
M
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3Instelling van de DIP-switches
Montage- en installatie-instructies
Instelling van de 
procesdata- en 
PCP-lengte

Tussen de INTERBUS-master en de DFI21B kunnen maximaal zes INTERBUS-data-
woorden worden uitgewisseld, die met de DIP-switches S1-1 tot S1-5 op het procesda-
takanaal en het PCP-kanaal kunnen worden verdeeld. Tengevolge van de beperking tot
zes datawoorden ontstaan er instellingen die niet via INTERBUS kunnen worden ver-
zonden.
De DFI21B meldt een onjuiste instelling met de ID-code "Microprocessor not ready"
(38hex) en geeft deze verkeerde instelling weer met de rode TR-LED. De onderstaande
afbeelding laat de randvoorwaarden zien voor de instelling van de procesdata- en PCP-
lengte. In principe zijn er de volgende beperkingen:

[A] PCP-instelling niet actief!

03701AXX
Afbeelding 7: instellingen om de DFI21B met zes procesdata te laten functioneren

Procesdatalengte in woorden PCP-lengte ID-code

6 PCP-instelling niet actief;
geen PCP-kanaal beschikbaar

03hex (3 dec)

O
N

1
2

3
4

P
A

C
E

R

ON

2M

6 PD

5
6

2
0

2
1

2
2

1

42

0.5M

ID: 03hex (3dec)

[A]

53597AXX
Afbeelding 8: voorbeelden voor de instelling van de PCP-lengte en de maximale procesdatalengte

O
N 1

2

3

4

P
A
C
E
R

ON

2M

5

6

2
0

2
1

2
2

1

42

0.5M

1 PCP

max.

5 DP

O
N 1

2

3

4

P
A
C
E
R

ON

2M

5

6

2
0

2
1

2
2

1

42

0.5M

2 PCP

max.

4 DP

O
N 1

2

3

4

P
A
C
E
R

ON

2M

5

6

2
0

2
1

2
2

1

42

0.5M

4 PCP

max.

2 DP

O
N 1

2

3

4

P
A
C
E
R

ON

2M

5

6

2
0

2
1

2
2

1

42

0.5M

0 PCP

max.

5 DP

ID: 38hex (56dec) ID: E3 hex (227 dec) ID: E0 hex (224 dec) ID: E1 hex (225 dec)

PCP-lengte Maximale procesdatalengte ID-code

1 woord 5 woorden E3 hex (227 dec)

2 woorden 4 woorden E0 hex (224 dec)

4 woorden 2 woorden E1 hex (225 dec)

bij overschrijding van de maximumlengte 
of de instelling 0 of 7PD

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

Alle niet genoemde instellingen resulteren in de ID-code "Microprocessor not ready". De
regelaar meldt vervolgens in de parameter P090 "PD-configuration" = 0PD en geeft
deze onjuiste instelling weer met de rode TR-LED op de optie DFI21B.
Handboek � MOVIDRIVE® MDX61B Veldbusinterface DFI21B INTERBUS met optische kabel 
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iagnose-LEDs
ontage- en installatie-instructies
3.6 Diagnose-LEDs
Op de optiekaart DFI21B bevinden zich voor de diagnose van het INTERBUS-systeem
zeven LEDs die de actuele toestand van de DFP21B en van het INTERBUS-systeem
weergeven (afbeelding 9).

Afbeelding 10 laat een vaak optredend LED-patroon zien van de diagnose-LEDs en hun
betekenis. Een uitvoerige beschrijving van de LEDs kunt u zien in de volgende tabel.

53595AXX
Afbeelding 9: diagnose-LEDs van de DFI21B

53596AXX
Afbeelding 10: vaak voorkomende LED-patronen

[A] Power-On van de regelaar (INTERBUS nog niet actief)
[B] Onjuiste instelling van de DIP-switches (INTERBUS nog niet actief)
[C] Initialisatiefase van het INTERBUS-systeem
[D] Correct INTERBUS-bedrijf
[E] Onjuist ingestelde baudrate

UL

RC

BA

RD

FO1

TR

FO2

Logic Voltage (gn = OK)

Remote Cable Check (gr = OK)

Bus Active (gn = ok)

Remote Bus Disabled (rd = off)

Fiber Optic 1 (ye = not OK)

Fiber Optic 2 (ye = not OK)

Transmit (gn = PCP active)

UL

RC

BA

RD

FO1

TR

FO2

GN

OFF

OFF

RD

YE

YE

YE flash, OFF

UL

RC

BA

RD

FO1

TR

FO2

GN

OFF

OFF

RD

YE

YE

RD

UL

RC

BA

RD

FO1

TR

FO2

GN

GN

GN flash

RD

YE flash

YE flash

OFF

UL

RC

BA

RD

FO1

TR

FO2

GN

GN flash

OFF

RD

YE

YE

OFF

UL

RC

BA

RD

FO1

TR

FO2

GN

GN

GN

OFF

OFF

OFF

OFF / PCP: GN

[A] [B] [C] [D] [E]
D
M
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3Diagnose-LEDs
Montage- en installatie-instructies
LED UL 
"U-Logic" (groen)

LED RC "Remote 
Cable Check" 
(groen)

LED BA "Bus 
Active" (groen)

LED RD 
"Remote Bus 
Disable" (rood)

LED FO1 "Fiber 
Optic 1" (geel)

Status Betekenis Opheffen van de fout

Aan Voedingsspanning van de 
buselektronica aanwezig

-

Uit Geen voedingsspanning van 
de buselektronica

Controleer of de optiekaart correct is geplaatst en controleer 
de 24V-voeding van de regelaar.

Status Betekenis Opheffen van de fout

Aan Inkomende remote-bus func-
tioneert goed

-

Uit Inkomende remote-busverbin-
ding functioneert niet goed

Controleer de inkomende remote-bus van de optische kabel 
en de LED FO1.

Status Betekenis Opheffen van de fout

Aan Data-overdracht via 
INTERBUS actief

-

Uit Geen data-overdracht; 
INTERBUS gestopt

Controleer de inkomende remote-buskabel. Gebruik voor 
verdere lokalisatie van de fout de diagnosedisplay van de 
INTERBUS-master.

Status Betekenis Opheffen van de fout

Aan Uitgaande remotebus uitgeschakeld -

Uit Uitgaande remotebus niet uitgeschakeld -

Status Betekenis Opheffen van de fout

Aan Bewaking van het inkomende traject van de 
optische kabel.
� Als de voorgaande deelnemer over een 

optische trajectdiagnose beschikt is de 
systeemreserve van de optische over-
dracht onvoldoende.

� Als de voorgaande deelnemer niet over 
een optische trajectdiagnose beschikt is 
geen regeling van het optische zendver-
mogen mogelijk.

Controleer de inkomende optische kabel op 
kabelkwaliteit, juiste montage van de steker, 
buigradiussen, enz. Gebruik voor het verder 
zoeken naar de fout de optische diagnose van 
de CMD-tool of een meetinstrument voor opti-
sche kabel.

Uit Inkomende traject van optische kabel functio-
neert goed

-

Handboek � MOVIDRIVE® MDX61B Veldbusinterface DFI21B INTERBUS met optische kabel 
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iagnose-LEDs
ontage- en installatie-instructies
LED FO2 "Fiber 
Optic 2" (geel)

LED TR 
"Transmit" 
(groen)

LED TR 
"Transmit" 
(geel of rood)

Status Betekenis Opheffen van de fout

Aan Bewaking van het doorgaande traject van de 
optische kabel. 
� Als de volgende deelnemer over een opti-

sche trajectdiagnose beschikt, is de sys-
teemreserve van de optische overdracht 
onvoldoende.

� Als de volgende deelnemer niet over een 
optische trajectdiagnose beschikt, is geen 
regeling van het optische zendvermogen 
mogelijk.

Controleer de uitgaande optische kabel op 
kabelkwaliteit, juiste montage van de steker, 
buigradiussen, enz. Gebruik voor het verder 
zoeken naar de fout de optische diagnose 
van de CMD-tool of een meetinstrument voor 
optische kabel. 

Uit Uitgaand traject van optische kabel functio-
neert goed

-

Status Betekenis Opheffen van de 
fout

Als de LED TR groen wordt, is dit overeenkomstig de INTERBUS-standaard. 

Uit Geen PCP-communicatie -

Groen PCP-communicatie actief of start INTERBUS (parametertoegang via 
INTERBUS-PCP-kanaal)

-

Status Betekenis Opheffen van de fout

De LED TR geeft met de kleuren geel en rood toestanden weer van het interne systeem, die tijdens het 
INTERBUS-bedrijf in de regel niet optreden.

Uit of 
groen

Normale werking (zie tabel voor TR = groen) -

Geel knip-
perend

Regelaar bevindt zich in de initialisatiefase -

Continu 
rood

Verkeerde configuratie van de DIP-switch 
geselecteerd, geen INTERBUS-bedrijf moge-
lijk.

Controleer de instellingen van de DIP-switch 
S1. Corrigeer eventueel de instellingen van 
de DIP-switch en schakel de regelaar weer 
opnieuw in.

Rood 
knippe-
rend

Verkeerde configuratie van de DIP-switch of 
INTERBUS-optiekaart defect, geen 
INTERBUS-bedrijf mogelijk.

Controleer de instellingen van de DIP-switch 
S1. Neem bij juiste instelling contact op met 
de service-afdeling van Vector Aandrijftech-
niek.
D
M
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4Inbedrijfstelling van de applicatieregelaar
Configuratie en inbedrijfstelling
4 Configuratie en inbedrijfstelling
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de applicatieregelaar MOVIDRIVE® met de optie
DFI21B in de INTERBUS-master moet worden geconfiguurd en in gebruik wordt
genomen.

4.1 Inbedrijfstelling van de applicatieregelaar
De parameters van de applicatieregelaar MOVIDRIVE® kunnen na de installatie van de
veldbusoptiekaart zonder verdere instellingen direct via het veldbussysteem worden
ingesteld. Alle parameters kunnen bijvoorbeeld na het inschakelen door de overkoepe-
lende besturing worden ingesteld.
Voor de besturing van de applicatieregelaar via het INTERBUS-systeem moet deze
echter vooraf worden omgeschakeld naar control signal source en setpoint source =
FIELDBUS. Met de instelling op FIELDBUS worden de parameters van de applicatiere-
gelaar ingesteld op besturing en setpoint-overname via INTERBUS. Nu reageert de
applicatieregelaar op de procesuitgangsdata die door de overkoepelende besturing
worden verzonden.
De activering van de control signal/setpoint source FIELDBUS wordt aan de overkoe-
pelende besturing gemeld met de bit "Fieldbus mode active" in het statuswoord. Om vei-
ligheidstechnische redenen moet de applicatieregelaar voor de besturing via het veld-
bussysteem bovendien op de klemmen worden vrijgegeven. Dientengevolge moeten de
klemmen zo worden aangesloten of geprogrammeerd, dat de regelaar via de ingangs-
klemmen wordt vrijgegeven. 
De eenvoudigste variant om de applicatieregelaar op de klemmen vrij te geven, is op de
ingangsklem DIØØ (functie /CONTROLLER INHIBIT) +24V-signaal te geven en de
ingangsklemmen DIØ1 ... DIØ3 te programmeren op NO FUNCTION. Afbeelding 11 laat
als voorbeeld de procedure voor de inbedrijfstelling van de applicatieregelaar
MOVIDRIVE® met veldbuskoppeling zien.
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nbedrijfstelling van de applicatieregelaar
onfiguratie en inbedrijfstelling
Procedure voor 
de inbedrijfstel-
ling

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

2. Schakel de 24V-voeding in.
Schakel alleen de externe 24V-voeding in (geen netspanning!) om de applicatie-
regelaar te kunnen programmeren.

03692ANL
Afbeelding 11: schakeling voor vrijgave

[A] Via deze kabelverbinding kan de applicatieregelaar via de klemmen worden vrijgegeven!

X13 DI00: /Controller inhibit X10 TF1: TF-ingang

DI01 ... X13:DI05: No function DGND: referentiepotentiaal binaire sig-
nalen

DCOM: referentiepotentiaal DI00 ... DI05 BB00: /Brake

VO24: + 24V DO01-C: relaiscontact

DGND: referentiepotentiaal binaire signalen DO01-NO: relais maakcontact

ST11: RS-485 + DO01-NC: relais verbreekcontact

ST12: RS-485 - DO02: /Fault

VO24: + 24V

VI24: + 24V (extern)

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]
I
C
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4Configuratie van het INTERBUS-systeem
Configuratie en inbedrijfstelling
3. Setpoint source = FIELDBUS / control signal source = FIELDBUS
Stel de parameters van de setpoint source en de control signal source in op
FIELDBUS voor de besturing van de applicatieregelaar via de veldbus.
- P100 setpoint source = FIELDBUS
- P101 control signal source = FIELDBUS

4. Ingangsklemmen DIØ1 ... DIØ3 = NO FUNCTION
Stel de functionaliteit van de ingangsklemmen X13.2, X13.3 en X13.4 in op NO
FUNCTION.
- P600 parameterinstelling klem DIØ1 (X13.2) = NO FUNCTION
- P601 parameterinstelling klem DIØ2 (X13.3) = NO FUNCTION
- P602 parameterinstelling klem DIØ3 (X13.4) = NO FUNCTION

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

4.2 Configuratie van het INTERBUS-systeem
De configuratie van de applicatieregelaar in de INTERBUS-master met behulp van de
configuratie-software "CMD-tool" (CMD = Configuration-Monitoring-Diagnosis) verloopt
in twee stappen. In de eerste stap wordt de busstructuur opgezet. Daarna worden de
deelnemers beschreven en wordt de procesdata geadresseerd.

De onderstaande afbeeldingen geven de instelling in de CMD-tool weer voor een appli-
catieregelaar die met de configuratie 3PD + 2PCP overeenkomstig afbeelding 12 op de
in- en uitgangsadressen 144...149 van de besturing wordt geconfigureerd.

53581AXX
Afbeelding 12: configuratievoorbeeld voor 3PD + 2PCP

O
N

1
2

3
4

PA
C

E
R

ON

2M

3 P D

5
6

2
0

2
1

2
2

1

42

0.5M

2 P CP

PAW 144

PAW 146

PAW 148

PEW 144

PEW 146

PEW 148

PA 1 PA 2 PA 3

...

L PEW 144

L PEW 146

L PEW 148

...

PE1 PE2 PE3

PA 1

PA 2

PA 3

PE1

PE2

PE3

...

T PAW 144

T PAW 146

T PAW 148

...

PLC

INTE R B US
Handboek � MOVIDRIVE® MDX61B Veldbusinterface DFI21B INTERBUS met optische kabel 
00

I

23



4

24

onfiguratie van het INTERBUS-systeem
onfiguratie en inbedrijfstelling
Busstructuur 
configureren

De busstructuur kan met de CMD-tool online of offline worden geconfigureerd.

Offline configu-
ratie: Insert with ID 
code (invoegen 
met ID-code)

In de offline mode wordt de applicatieregelaar met de menuregel "Edit / Insert with ID
code (bewerken/invoegen met ID-code)" in de CMD-tool geconfigureerd. Daarbij moet
u overeenkomstig afbeelding 13 de gegevens voor ID-code, procesdatakanaal en soort
deelnemer opgeven.

In onderstaande tabel staat welke instellingen mogelijk zijn. De instelling van de ID-code
moet overeenstemmen met de DIP-switches S1-4 en S1-5 op de DFI21B. De instelling
van het procesdatakanaal moet overeenstemmen met de DIP-switches S1-1 tot S1-3 op
de DFI21B. Anders is er geen INTERBUS-bedrijf mogelijk.

Gegevens voor de 
offline configuratie 
van de DFI21B in 
de CMD-tool

03714AXX
Afbeelding 13: offline configuratie met de CMD-tool

Niet alle combinaties zijn mogelijk omdat de applicatieregelaar maximaal zes woorden
op INTERBUS kan gebruiken!

Programma-instelling Functie (MOVIDRIVE®-display)

ID-code 227 dec (E3 hex) Parameterkanaal: 1 woord

Procesdatakanaal: 16 bit 1 procesdatawoord (Param + 1 PD)

32 bit 2 procesdatawoorden (Param + 2 PD)

48 bit 3 procesdatawoorden (Param + 3 PD)

64 bit 4 procesdatawoorden (Param + 4 PD)

80 bit 5 procesdatawoorden (Param + 5 PD)

ID-code 224 dec (E0 hex) Parameterkanaal: 2 woorden

Procesdatakanaal: 16 bit 1 procesdatawoord (Param + 1 PD)

32 bit 2 procesdatawoorden (Param + 2 PD)

48 bit 3 procesdatawoorden (Param + 3 PD)

64 bit 4 procesdatawoorden (Param + 4 PD)

ID-code 225 dec (E1 hex) Parameterkanaal: 4 woorden

Procesdatakanaal: 16 bit 1 procesdatawoord (Param + 1 PD)

32 bit 2 procesdatawoorden (Param + 2 PD)

ID-code 3 dec (03 hex) Parameterkanaal: -

Procesdatakanaal: 96 bit 6 procesdatawoorden (6PD)
C
C
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4Configuratie van het INTERBUS-systeem
Configuratie en inbedrijfstelling
Online configu-
ratie: Configura-
tion frame / Read 
in (configuratie-
venster/inlezen)

Het INTERBUS-systeem kan ook eerst helemaal worden geïnstalleerd en dan kunnen
de DIP-switches van de DFI21B worden ingesteld. Vervolgens kan met de CMD-tool de
gehele busstructuur (configuratievenster) worden ingelezen. Daarbij worden alle deel-
nemers automatisch met hun ingestelde databreedte herkend.

Deelnemerbe-
schrijving gene-
reren

Voor de eenduidige identificatie en beschrijving van de INTERBUS-deelnemers kunt u
een individuele deelnemerbeschrijving voor de applicatieregelaar in het INTERBUS-
systeem aanmaken.
De volgende waarden zijn daarbij van belang:

Deelnemerbe-
schrijving

De velden "Manufactuerer Name (fabrikantnaam)" en "Device Type (regelaartype)"
moeten worden ingevuld met de gegevens
Manufacturer Name (fabrikantnaam): SEW-EURODRIVE
Device Type (regelaartype): MOVIDRIVE
om de parameters van de aandrijving bijvoorbeeld met een pc vanuit het management-
niveau via de INTERBUS-master te kunnen instellen (afbeelding 14).

Type interface Als type interface (knop "Interface Type") selecteert u "Fiber optic remote bus (remote-
bus optische kabel)"

03715AXX
Afbeelding 14: deelnemerbeschrijving voor MOVIDRIVE® MDX61B met DFI21B
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onfiguratie van het INTERBUS-systeem
onfiguratie en inbedrijfstelling
Beschrijving Voor het eenvoudiger identificeren van de applicatieregelaar kunt u vanaf CMD-tool
versie 4.50 eigen ICO-bestanden kopiëren naar de directory ".\IBSCMD\Pict32\"
(afbeelding 15). Op de SEW-website http://www.sew-eurodrive.de vindt u onder "Down-
loads/Software" de "INTERBUS description data for CMD tool".

03716AXX
Afbeelding 15: deelnemerbeschrijving met ICO-bestanden koppelen
C
C
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4Configuratie van het INTERBUS-systeem
Configuratie en inbedrijfstelling
Parameterkanaal Als u in uw applicatie het PCP-kanaal wilt gebruiken voor de parameterinstelling van de
applicatieregelaar, dan zijn de volgende instellingen van het parameterkanaal noodza-
kelijk:
� Message Lengths / Transmit / Receive (telegramlengte / verzenden / ontvangen): 

altijd 243 byte
� Supported Parameter Channel Services (standaard): Read / Write (ondersteunde

parameterkanaalinstructies (standaard): Read / Write)

Procesdata 
toewijzen

De toewijzing van de INTERBUS-procesdata van de applicatieregelaar aan de pro-
gramma-adressen van het besturingssysteem vindt plaats met het contextmenu "Pro-
cess Data (Procesdata-manager)".

Een voorbeeldprogramma (STEP7) voor de besturing van de applicatieregelaar met de
procesdata van INTERBUS vindt u in het hoofdstuk "Applicatievoorbeelden".

03717AXX
Afbeelding 16: instelling van het parameterkanaal (PCP)

03718AXX
Afbeelding 17: toewijzing van de INTERBUS-procesdata en PLC-programma-adressen
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onfiguratie en inbedrijfstelling
4.3 PCP-verbinding testen
Als u de PCP-verbinding naar de applicatieregelaar wilt testen, kunt u de MONITOR-
mode van de CMD-tool daarvoor gebruiken. De onderstaande afbeeldingen verduide-
lijken de procedure voor de PCP-test. In principe wordt met deze methode een PCP-
verbinding naar de regelaar opgebouwd en de in de regelaar opgeslagen parameterlijst
(objectenlijst) gelezen.
Schakel de CMD-tool in de "Monitoring"-mode.

Klik op de applicatieregelaar waarmee u een PCP-verbinding wilt opbouwen. Open met
de rechtermuisknop het contextmenu en selecteer de menuoptie "Device Parameteriza-
tion (parameterinstelling regelaar)".

03719AXX
Afbeelding 18: CMD-tool in de "MONITORING"-mode schakelen

03721AXX
Afbeelding 19: PCP-parameterinstelling van de regelaar testen
P
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Configuratie en inbedrijfstelling
In het venster "Device Parameterization (parameterinstelling van de regelaar)" activeert
u de menuoptie "Device / Read Parameter List (regelaar/lezen parameterlijst)".

Als de regelaarparameters nu worden ingelezen, is de configuratie van het PCP-kanaal
correct doorgevoerd. U kunt de inleesprocedure beëindigen.
Ontvangt u in plaats van de indicatie van de voortgang een foutmelding, controleer dan
de PCP-configuratie en de invoer van de CR�s. Formatteer eventueel het geheugen van
de parameterinstelling van de master nog een keer en schrijf vervolgens het actuele pro-
ject nog eens in het geheugen van de parameterinstelling. Voer nu de parameterinstel-
ling van de master opnieuw uit en herhaal deze testprocedure ter controle van de PCP-
verbinding.

03722AXX
Afbeelding 20: venster voor de parameterinstelling van de regelaar met CMD-tool

03723AXX
Afbeelding 21: CMD-tool leest de regelaarparameters in, d.w.z. PCP-communicatie ok
Handboek � MOVIDRIVE® MDX61B Veldbusinterface DFI21B INTERBUS met optische kabel 
00

I

29



5

30

erkingsprincipe
e PCP-interface
5 De PCP-interface
De applicatieregelaar MOVIDRIVE® biedt via de optie DFI21B een interface overeen-
komstig de norm voor de parameterinstelling via het "Peripherals Communication Pro-
tocol" (PCP). Met dit INTERBUS-communicatiekanaal krijgt u onbeperkt toegang tot alle
aandrijfparameters van de MOVIDRIVE®.

5.1 Werkingsprincipe
Om de toegang tot parameterwaarden van de applicatieregelaar te kunnen gebruiken,
moet het PCP-kanaal met de corresponderende ID-code geconfigureerd zijn. Een, twee
of vier woorden staan ter beschikking in het INTERBUS-protocol voor het PCP-kanaal.
Met het aantal PCP-woorden varieert u de toegangssnelheid tot parameterwaarden
over het PCP-kanaal.

Extra PCP-kanaal 
voor inbedrijfstel-
ling en diagnose

De PCP-interface wordt bij de DFI21B gerealiseerd via de PCP-versie 3. Behalve het
bekende PCP-kanaal tussen besturingssysteem (plc) en applicatieregelaar kan nu een
extra (logisch) PCP-kanaal tussen de master en de applicatieregelaar worden opge-
bouwd. Met dit extra PCP-kanaal kan bijvoorbeeld een overkoepelende besturing via
Ethernet/INTERBUS toegang krijgen tot de parameterwaarden van de applicatierege-
laar.

De bovenstaande afbeelding laat een voorbeeld van een installatietopologie met
Ethernet-TCP/IP-niveau en INTERBUS-niveau zien. Daarbij wordt een INTERBUS-
master gebruikt met Ethernet-TCP/IP-interface die als gateway tussen de beide com-
municatieniveaus fungeert.

03725AXX
Afbeelding 22: communicatiekanalen met PCP-versie 3
W
D
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In de overkoepelende besturing (Windows® NT) loopt behalve de "CMD-tool" ook
de INTERBUS "@utomationXplorer" en "MOVITOOLS®" voor de programmering en
parameterinstelling van de SEW-applicatieregelaars op INTERBUS. Met deze groepe-
ring kan de bestaande bus-infrastructuur voor inbedrijfstelling en onderhoud worden
gebruikt. Daarmee worden de inbedrijfstelling en diagnose van de complete bestu-
ringsinstallatie vereenvoudigd, omdat de INTERBUS-kabel nu niet alleen voor de bestu-
ring, maar ook voor de inbedrijfstelling en diagnose van alle op de veldbus aangesloten
componenten wordt gebruikt.

5.2 De PCP-instructies
De applicatieregelaar MOVIDRIVE® ondersteunt met de optie DFI21B de in de vol-
gende afbeelding getoonde PCP-instructies. Voor de parameterinstelling van de rege-
laar zijn slechts de volgende instructies van belang: 
� verbindingsopbouw ("Initiate")
� lezen van parameterwaarden ("Read")
� schrijven van parameterwaarden ("Write")
� verbreken van de verbinding ("Abort")
Een uitvoerige beschrijving van de PCP-instructies vindt u in het gebruikershandboek
voor de PCP-communicatie van uw INTERBUS-master.

53582AXX
Afbeelding 23: door applicatieregelaar MOVIDRIVE® ondersteunde PCP-instructies

INTERBUS-Master INTERBUS-Slave

Initiate

Abort

Abort/Reject

Identify

Get-OV

Status

Read

Write

INTERBUS
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e PCP-instructies
e PCP-interface
Structuur van de 
communicatie-
verbinding met 
"Initiate"

Met de PCP-instructie "Initiate" wordt een communicatieverbinding gemaakt voor de
parameterinstelling tussen een INTERBUS-master en de applicatieregelaar
MOVIDRIVE®. De verbinding wordt in principe vanuit de INTERBUS-master opge-
bouwd. Tijdens het maken van de verbinding worden verschillende afspraken met
betrekking tot de communicatieverbinding gecontroleerd, zoals bijvoorbeeld onder-
steunde PCP-instructies, lengte van gebruikersdata, enz. Als het maken van de verbin-
ding is gelukt, antwoordt de applicatieregelaar met een positieve "Initiate Response".
Als er geen verbinding kan worden gemaakt, dan stemmen de afspraken over de com-
municatieverbinding tussen INTERBUS-master en applicatieregelaar MOVIDRIVE®

niet overeen. De applicatieregelaar antwoordt met een "Initiate Error Response". Verge-
lijk in dit geval de geconfigureerde communicatierelatielijst van de INTERBUS-master
met die van de applicatieregelaar.
De poging een reeds bestaande communicatieverbinding nog een keer te maken, heeft
in de regel tot gevolg dat de verbinding wordt verbroken ("Abort"). Omdat er geen com-
municatieverbinding meer bestaat, moet voor een derde maal de PCP-instructie "Ini-
tiate" worden uitgevoerd om de communicatieverbinding te herstellen.

Communicatie-
verbinding 
afbreken met 
"Abort"

Met de PCP-instructie "Abort" wordt een bestaande communicatieverbinding tussen
INTERBUS-master en applicatieregelaar MOVIDRIVE® verbroken. "Abort" is een onbe-
vestigde PCP-instructie en kan zowel door de INTERBUS-master als door de
MOVIDRIVE® worden uitgevoerd. 

Parameter-
waarden lezen 
met "Read"

Met de PCP-instructie "Read" krijgt de INTERBUS-master leestoegang tot alle commu-
nicatie-objecten (aandrijfparameters) van de applicatieregelaar MOVIDRIVE®. In de
documentatie "Veldbus-protocol en parameterlijst MOVIDRIVE®" worden alle aandrijf-
parameters met hun codering gedetailleerd vermeld.

Parameter-
waarden 
schrijven met 
"Write" 

Met de PCP-instructie "Write" krijgt de INTERBUS-master schrijftoegang tot alle aan-
drijfparameters van de MOVIDRIVE®. Bij onjuiste toegang tot een aandrijfparameter
(bijvoorbeeld te grote waarde geschreven) genereert de applicatieregelaar een "Write
Error Response" met nauwkeurige opgave van de oorzaak van de fout.
D
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5.3 Parameters in de objectenlijst
Met de PCP-instructies "Read" en "Write" heeft de INTERBUS-master toegang tot alle
parameters die in de objectenlijst van de DFI21B zijn gedefinieerd. In de statische objec-
tenlijst van de DFI21B worden alle aandrijfparameters die via het bussysteem bereik-
baar zijn, als communicatie-objecten beschreven. Alle objecten van de statische objec-
tenlijst worden via indices aangesproken. Onderstaande tabel laat de structuur van de
objectenlijst zien van de DFI21B voor de applicatieregelaar MOVIDRIVE®.
De indexomvang is in drie logische gebieden onderverdeeld. Met de indices 8300 ...
8800 dec worden de aandrijfparameters geadresseerd. De parameterindex staat in de
SEW-documentatie "Parameterlijst MOVIDRIVE®". Indices lager dan 8300 dec worden
direct op de optiekaart behandeld en worden niet beschouwd als aandrijfparameters
van de regelaar.

Objectbeschrij-
ving van de aan-
drijfparameters

De aandrijfparameters van de applicatieregelaar MOVIDRIVE® worden in de SEW-
documentatie "Parameterlijst MOVIDRIVE®" gedetailleerd beschreven. Behalve de
parameterindex krijgt u meer informatie over codering, waarden en betekenis van de
parameterdata.
De objectbeschrijving in de objectenlijst is voor alle aandrijfparameters identiek. Ook
parameters die alleen kunnen worden gelezen, krijgen in de objectenlijst het attribuut
Read All/Write All, omdat de applicatieregelaar zelf de desbetreffende controle uitvoert
en eventueel een return-code levert. De onderstaande tabel geeft de objectbeschrijving
van alle aandrijfparameters weer.

Parameterindex (decimaal) Naam van het communicatie-object

8296 Downloadparameterblok

8297 Laatste PCP-index

8298 MOVILINK®-parameterkanaal cyclisch

8299 MOVILINK®-parameterkanaal acyclisch

8300 ... 8800 Aandrijfparameters voor MOVIDRIVE® (direct te benaderen met de PCP-
instructies "Read" en "Write"; voor parameterindex zie SEW-documentatie 
"Parameterlijst MOVIDRIVE®") 

8801... 9999 Aandrijfparameters voor MOVIDRIVE® (deze parameters zijn alleen te 
benaderen via het MOVILINK®-parameterkanaal)

>10000 Tabellen-, programma- en variabelengeheugen (deze parameters zijn 
alleen te benaderen via het MOVILINK®-parameterkanaal)

Index: 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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Object "Down-
load parameter 
block"

Met het object "Download parameter block" kunnen maximaal 38 aandrijfparameters
van de MOVIDRIVE® gelijktijdig met slechts één Write-instructie worden geschreven.
Dientengevolge heeft u met dit object de mogelijkheid, met slechts één oproep van de
Write-instructie de parameters van de applicatieregelaar bijvoorbeeld tijdens de aanloop
in te stellen. Daar in de regel slechts weinig parameters moeten worden veranderd, is
dit parameterblok met maximaal 38 parameters voor bijna alle toepassingen voldoende.
De omvang van de gebruikersdata is vastgelegd op 38 x 6 + 2 byte = 230 bytes (octet
string type). De volgende tabel geeft de structuur weer van het object "Download para-
meter block".

Het object "Download parameter block" wordt alleen lokaal op de veldbusoptiekaart
behandeld en is gedefinieerd zoals in de onderstaande tabel is vermeld.

Octet Betekenis Opmerking

0 Gereserveerd (0)

1 Aantal parameters 1 ... 38 parameters

2 Index high 1e parameter

3 Index low

4 MSB-data

5 Data

6 Data

7 LSB-data

8 Index high

... ...

223 LSB-data

224 Index high 38e parameter

225 Index low

226 MSB-data

227 Data

228 Data

229 LSB-data

Index: 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: -
P
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Met de WRITE-instructie op het object "Download parameter block" wordt op de veld-
busoptiekaart een parameterinstellingmechanisme gestart, dat na elkaar alle aange-
geven parameters die binnen het datagebied van het object vallen, op de DPRAM
plaatst en zodoende de parameters van de applicatieregelaar instelt. Na de geslaagde
verwerking van het "Download parameter block", d.w.z. alle door de INTERBUS-master
overgedragen parameters zijn geschreven, wordt de Write-instructie met een positieve
Write-respons beëindigd. In het geval van een fout wordt een negatieve Write-respons
teruggegeven. De return-code bevat dientengevolge nauwkeuriger informatie over de
foutsoort en bovendien het nummer van de parameter (nr. 1 ... 38), waarbij de fout
optrad (zie voorbeeld).
Example : Error writing the 11th parameter Write Error Response :
Error class : 8 Other
Error code : 0 Other
Additional code High : 11dec Error writing parameter 11
Additional code Low : 15hex Value too high

Object "Laatste 
PCP-index"

Dit object is 4 bytes lang en levert bij een leesopdracht de numerieke waarde voor de
laatste direct aanspreekbare index met de PCP-instructie terug. PCP-opdrachten op
indices die groter zijn dan deze numerieke waarde, moeten met het object "MOVILINK®

parameter channel acyclical" worden doorgevoerd.

Object "MOVI-
LINK®-parameter-
kanaal cyclisch"

Dit object is 8 bytes lang en bevat het cyclische MOVILINK®-parameterkanaal. Met het
cyclisch afwisselend lezen en schrijven van dit object kunnen alle MOVILINK®-commu-
nicatie-instructies worden uitgevoerd. Een communicatie-instructie wordt pas uitge-
voerd met het uitwisselen van de handshake-bit in de manangemenstbyte. Het MOVI-
LINK®-parameterkanaal biedt toegang tot alle indices en zodoende ook tot het
IPOSplus®-variabelen- en programmageheugen. 

Let bij de toepassing van het downloadparameterblok op de volgende aanwijzingen:
� Voer geen fabrieksinstelling binnen het downloadparameterblok uit!
� Na activering van de parameterblokkering worden alle hierna geschreven parame-

ters geweigerd.

Index: 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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De onderstaande tabel laat de structuur zien van het communicatie-object. De structuur
van het parameterkanaal vindt u in de documentatie "Veldbusapparaatprofiel en para-
meterlijst MOVIDRIVE®".

Het object "MOVILINK®-parameterkanaal cyclisch" wordt alleen lokaal op de veld-
busoptiekaart behandeld.

De onderstaande tabel laat zien hoe toegang verkregen wordt tot een parameter via het
cyclische MOVILINK®-parameterkanaal. De uitvoering van de instructie wordt in de
regelaar pas dan gestart, als de besturing in het parameterkanaal de handshake-bit
heeft uitgewisseld. Daartoe moet door het besturingsprogramma het begin van de para-
meterinstelling van het parameterkanaal worden gelezen, om de actuele toestand van
de handshake-bit in de regelaar te brengen. Na het uitwisselen van de handshake-bit
kan de master beginnen met het analyseren van het parameterkanaal in de regelaar. 

Octet 0 1 2 3 4 5 6 7

Betekenis Manage-
ment

Gereser-
veerd

Index 
High

Index 
Low

MSB-
data

Data Data LSB-
data

Opmerking Manage-
ment

Gereser-
veerd

Parameterindex 4-bytes data

Index: 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: -
P
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De regelaar voert nu de in het parameterkanaal gecodeerde instructie uit en voert de
instructiebevestiging weer in het parameterkanaal in. Met de volgende leestoegang van
het besturingsprogramma op het "MOVILINK®-parameterkanaal cyclisch" ontvangt
deze de instructiebevestiging. De onderstaande tabel geeft de procedure weer van de
cyclich opgeroepen Read-/Write-instructie voor "MOVILINK-parameterkanaal cyclisch".

Object 
"MOVILINK®-
parameterkanaal 
acyclisch"

Het object "MOVILINK®-parameterkanal acyclisch" is 8 bytes lang en bevat het MOVI-
LINK®-parameterkanaal. Dit object kan voor acyclische parameteropdrachten worden
gebruikt, d.w.z. met elke ontvangst van een WRITE-instructie op dit object voert de
applicatieregelaar de bewerking uit van de in het parameterkanaal gecodeerde
instructie. De handshake-bit wordt niet geanalyseerd! De onderstaande tabel laat de
structuur zien van het "MOVILINK®-parameterkanaal acyclisch". De structuur van het
parameterkanaal vindt u in de documentatie "Veldbusprotocol en parameterlijst
MOVIDRIVE®".

Bij de parameterinstelling van de applicatieregelaar via het acyclische MOVILINK®-
parameterkanaal worden in principe twee methoden onderscheiden:
� parameterkanaal voert een instructie van het type Write uit;
� parameterkanaal voert een instructie van het type Read uit.

Besturing (master) MOVIDRIVE® (slave)

1. "READ MOVILINK®-parameterkanaal cyclisch", om de toestand van de handshake-bit te analyseren.

READ 8298 (parameterkanaal)

Data = parameterkanaal

2. Met WRITE op het object "MOVILINK®-parameterkanaal cyclisch" en uitwisseling van de handshake-bit 
de in het parameterkanaal gecodeerde instructie laten uitvoeren.

WRITE 8298 (parameterkanaal)

OK

3. READ "MOVILINK®-parameterkanaal cyclisch" en verwerking van de instructiebevestiging in het para-
meterkanaal.

READ 8298 (parameterkanaal)

Data = parameterkanaal met resultaat

Octet 0 1 2 3 4 5 6 7

Betekenis Manage-
ment

Gereser-
veerd

Index 
High

Index 
Low

MSB-
data

Data Data LSB-
data

Opmerking Manage-
ment

Gereser-
veerd

Parameterindex 4-bytes data
Handboek � MOVIDRIVE® MDX61B Veldbusinterface DFI21B INTERBUS met optische kabel 
37



5

38

arameters in de objectenlijst
e PCP-interface
Parameterkanaal 
voert een instructie 
van het type Write 
uit

Als via het acyclische parameterkanaal een instructie van het type Write wordt uitge-
voerd (bijvoorbeeld write parameter of write parameter volatile), dan antwoordt de rege-
laar na de uitvoering van de instructie met de actuele instructiebevestiging. Bij onjuiste
Write-toegang wordt de desbetreffende foutcode teruggemeld.
Deze variant biedt het voordeel, dat de schrijfinstructies door het eenmalig verzenden
van een WRITE "MOVILINK®-parameterkanaal" reeds worden bewerkt en de instructie-
bevestiging door de verwerking van de "Write-Confirmation" kan plaatsvinden. De
onderstaande tabel laat de uitvoering van Write-instructies over het acyclische
MOVILINK®-parameterkanaal zien.

De in het parameterkanaal gecodeerde WRITE-instructie wordt uitgevoerd en de
instructiebevestiging wordt direct als antwoord teruggegeven.

Parameterkanaal 
voert een instructie 
van het type Read 
uit

Om een parameter via het parameterkanaal te lezen is het noodzakelijk van tevoren een
PCP-WRITE-instructie door te voeren. Met de PCP-WRITE-instructie wordt vastgelegd,
waar de data van de regelaar gereed moeten staan. Om deze data nu bij de master te
brengen, moet er een Read-instructie op het acyclische parameterkanaal worden uitge-
voerd. Dientengevolge zijn voor de uitvoering van de Read-instructie via het parameter-
kanaal altijd een PCP-WRITE en vervolgens een PCP-READ noodzakelijk. De onder-
staande tabel laat de uitvoering van de Read-instructies via het acyclische MOVILINK®-
parameterkanaal zien.

1. Ontvangst wordt direct bevestigd; het parameterkanaal wordt verwerkt en de ver-
langde instructie uitgevoerd.

2. Instructiebevestiging wordt in het parameterkanaal ingevoerd en kan met de READ-
opdracht in de master worden verwerkt.

Besturing (master) MOVIDRIVE® (slave)

1. Met WRITE op het object "MOVILINK®-parameterkanaal acyclisch" de in het parameterkanaal geco-
deerde instructie laten uitvoeren.

WRITE 8299 (parameterkanaal)

Instructiebevestiging (OK/foutcode)

Besturing (master) MOVIDRIVE® (slave)

1. Met WRITE op het object "MOVILINK®-parameterkanaal acyclisch" de in het parameterkanaal geco-
deerde instructie laten uitvoeren.

WRITE 8299 (parameterkanaal)

OK

2. READ "MOVILINK®-parameterkanaal acyclisch" en verwerking van de instructiebevestiging in het para-
meterkanaal.

READ 8298 (parameterkanaal)

Data = parameterkanaal met resultaat
P
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Het acyclische MOVILINK®-parameterkanaal wordt alleen lokaal op de veldbusoptie-
kaart behandeld en is gedefinieerd zoals in de onderstaande tabel is vermeld.

5.4 Return-codes van de parameterinstelling
Bij onjuiste parameterinstelling worden door de applicatieregelaar meerdere return-
codes aan de master die de parameters instelt, teruggegeven. Deze codes geven gede-
tailleerd uitsluitsel over de oorzaak van de fout. In het algemeen zijn deze return-codes
gestructureerd volgens EN 50170 opgebouwd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen
de elementen:
� Error class;
� Error code;
� Additional code.
Deze return-codes gelden voor alle communicatie-interfaces van de MOVIDRIVE®.

Error class Met het element Error class wordt de soort fout nader geclassificeerd. Volgens
EN 50170 worden de in de volgende tabel vermelde foutklassen onderscheiden.

De error class wordt met uitzondering van "error class 8 = other error" bij onjuiste com-
municatie door de communicatie-software van de veldbuskaart gegenereerd. Return-
codes die door het aandrijfsysteem worden geleverd, vallen allemaal onder de error
class 8 = other error. De fout wordt nader omschreven in het element additional code.

Index: 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) Aanduiding Betekenis

1 vfd state Statusfout van het virtuele veldapparaat

2 application reference Fout in het gebruikersprogramma

3 definition Definitiefout

4 resource Resource-fout

5 service Fout bij de uitvoering van de instructie

6 access Toegangsfout

7 ov Fout in de objectenlijst

8 other Andere fout (zie Additional Code)
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Error code Het element error code geeft nauwkeuriger informatie over de oorzaak van de fout
binnen de error class en wordt bij onjuiste communicatie door de communicatie-soft-
ware van de veldbuskaart gegenereerd. Voor error class 8 = other error is alleen de error
code = 0 (andere foutcode) gedefinieerd. De gedetailleerde informatie staat in dit geval
in de additional code. 

Additional code De additional code bevat de SEW-specifieke return-codes voor onjuiste parameterin-
stelling van de applicatieregelaars. Ze worden onder error class 8 = other error naar de
master teruggestuurd. Het onderstaande overzicht geeft alle mogelijke coderingen voor
de additional code weer.

Bijzonder geval 
"Interne commu-
nicatiefout"

De in de onderstaande tabel weergegeven return-code wordt teruggegeven, als tussen
optiekaart en regelaarsysteem een communicatiefout is opgetreden. De via de veldbus
overgedragen PCP-instructie werd waarschijnlijk niet uitgevoerd en zou herhaald
moeten worden. Bij herhaaldelijk optreden van deze fout moet de applicatieregelaar in
zijn geheel uit- en weer ingeschakeld worden, zodat er een nieuwe initialisatie wordt
doorgevoerd.

Opheffen 
van de fout

Herhaal de Read- of Write-instructie. Treedt de fout opnieuw op, dan moet de applica-
tieregelaar in zijn geheel uit- en weer ingeschakeld worden. Als deze fout permanent
optreedt moet de service-afdeling van Vector Aandrijftechniek worden geraadpleegd.

Add. code 
high (hex)

Add. code low 
(hex)

Betekenis

00 00 Geen fout

00 10 Ongeoorloofde parameterindex

00 11 Functie/parameter niet geïmplementeerd

00 12 Alleen leestoegang toegestaan

00 13 Parameterblokkering actief

00 14 Fabrieksinstelling actief

00 15 Waarde voor parameter te groot

00 16 Waarde voor parameter te klein

00 17 Voor deze functie/parameter ontbreekt de noodzakelijke optiekaart

00 18 Fout in de systeemsoftware

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

00 1A Parametertoegang alleen via RS485-diagnose-interface 

00 1B Parameter is beveiligd tegen toegang

00 1C Regelaarblokkering noodzakelijk

00 1D Ontoelaatbare waarde voor parameter

00 1E Fabrieksinstelling geactiveerd

00 1F Parameter werd niet in de EEPROM opgeslagen

00 20 Parameter kan niet bij vrijgegeven eindtrap worden veranderd

Code (dec) Betekenis

Error class: 6 Access

Error code: 2 Hardware fault

Add. code high: 0 -

Add. code low: 0 -
R
D

Handboek � MOVIDRIVE® MDX61B Veldbusinterface DFI21B INTERBUS met optische kabel



6Besturing via procesdata
Applicatievoorbeelden
6 Applicatievoorbeelden
Dit hoofdstuk geeft kleine applicatievoorbeelden voor de uitwisseling van procesdata en
de parameterinstelling van de applicatieregelaar via de PCP-interface. 

6.1 Besturing via procesdata
De besturing van de applicatieregelaars via de procesdata vindt plaats door eenvoudig
lezen/schrijven van de programma-adressen waarop de INTERBUS-procesdata van de
applicatieregelaars worden geplaatst. Voor de Simatic S7 bijvoorbeeld ziet een een-
voudig STEP-7-programma er als volgt uit:
L W#16#0006
T PAW 144 //Writing 6hex to PO1 (control word = enable)
L 1500
T PAW 146 //Writing 1500dec to PO2 (speed setpoint value = 300 l/min)
L W#16#0000
T PAW 148 //Writing 0hex to PO3 (no function based on factory setting)

Meer informatie over de besturing van de regelaar via het procesdatakanaal, vooral over
de codering van het besturings- en statuswoord vindt u in het handboek voor het
veldbus-protocol.

6.2 Parameterinstelling via de PCP-interface
Dit hoofdstuk beschrijft, hoe met de gestandaardiseerde INTERBUS PCP-instructies
"Read" en "Write" parameters en IPOSplus®-variabelen gelezen of geschreven kunnen
worden. Het voorbeeld geldt voor alle INTERBUS-masters van de vierde generatie (G4)
en wordt in de PHOENIX-nomenclatuur verklaard.
De in de volgende hoofdstukken weergegeven coderingsvoorbeelden worden op
dezelfde manier beschreven, zoals ze ook in het INTERBUS-gebruikershandboek
"Peripherals Communication Protocol (PCP)" van Phoenix Contact worden beschreven.

Voorwaarde U dient over de volgende gebruikershandboeken te beschikken:
� INTERBUS-gebruikershandboek "Peripherals Communication Protocol (PCP)",

PHOENIX CONTACT, IBS SYS PCP G4 UM
� Handboek voor het veldbusapparaatprofiel MOVIDRIVE®
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6.3 Beschrijving van de coderingsvoorbeelden
De in de volgende hoofdstukken weergegeven coderingsvoorbeelden worden op
dezelfde manier beschreven, zoals ze ook in het INTERBUS-gebruikershandboek
"Peripherals Communication Protocol (PCP)" van Phoenix Contact worden beschreven.
Alle informatie van een PCP-instructie wordt woordsgewijs onder elkaar beschreven.
Dienovereenkomstig kunt u bijvoorbeeld een woord als een PLC-woord (bijv. Simatic
datawoord) beschouwen. Aan de rechterzijde vindt u steeds een coderingsvoorbeeld
voor de applicatieregelaar MOVIDRIVE®. Alle rode, vetgedrukte coderingen zijn instal-
latie- of projectspecifiek. Alle andere coderingen veranderen niet voor de toegang tot
verschillende aandrijvingen of aandrijfparameters.
Met de "Communication Reference (CR)" selecteert u de applicatieregelaar waarvan de
parameters moeten worden ingesteld. In de volgende voorbeelden werd aan de appli-
catieregelaar in de CMD-tool de CR = 02 hex toegewezen. De index definieert de aan-
drijfparameter die moet worden bewerkt.

Deelnemerbe-
schrijving van de 
regelaar in de 
CMD-tool

Voor u het PCP-kanaal van de applicatieregelaar kunt gebruiken, moet u de deelnemer-
beschrijving in de CMD-tool voor de regelaar configureren.

6.4 Procedure voor het parametreren
Het Peripherals Communication Protocol (PCP) van INTERBUS standaardiseert de toe-
gang tot parameterdata van INTERBUS-deelnemers en schrijft de volgende procedure
voor:
� initialisatie van de PCP-verbinding met de instructie "Initiate";
� parameters lezen of schrijven met de instructies "Read" en "Write";
� als de communicatieverbinding niet meer vereist is, kan deze met de instructie

"Abort" worden beëindigd (wordt hier niet uitgelegd omdat het vaak niet noodzakelijk
is, zie PCP-handboek);

� initialisatie van de PCP-verbinding met de instructie "Initiate".
Toegang tot de aandrijfparameters van de regelaar wordt pas verkregen, nadat met
"Initiate_Request" de PCP-verbinding werd opgebouwd. Dit kan bijvoorbeeld eenmalig
gebeuren bij het opstarten van de installatie.

Na het verzenden van deze instructie behoort u de positieve melding
"Initiate_Confirmation" te krijgen (bij negatieve melding zie het PCP-handboek).

Woord Betekenis Codering (hex)

1 Command_Code 00 81

2 Parameter_Count 00 03

Woord Betekenis Codering (hex)

1 Command_Code = Initiate_Request 00 8B

2 Parameter_Count 00 02

3 - Comm._Reference 00 02

4 Password Access_Groups 00 00

Bits 15 ... 8 7 ... 0
B
A
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6.5 Lezen van een aandrijfparameter
Het lezen van een aandrijfparameter (met index 8800) gebeurt met de instructie "Read".
De aandrijfparameters zijn over het algemeen 4 bytes (1 dubbel woord) lang.

Voorbeeld Lezen van P130 integrator t11 voor RECHTS (index 8470 dec = 2116 hex)

Na het verzenden van deze instructie behoort u de positieve melding
"Read_Confirmation" te krijgen.

De parameterdata wordt in het Motorola-formaat (Simatic-formaat) als volgt
beschreven:

00 00 07 D0 hex = 2000 dec (= 2000 ms integrator)
Meer informatie over de codering van de aandrijfparameters vindt u in de parameterlijst
in de appendix van het handboek "Veldbusapparaatprofiel MOVIDRIVE®".

De tabel laat als voorbeeld de return-code "Waarde voor parameter te groot" zien.

Woord Betekenis Codering (hex)

1 Command_Code = Read_Request 00 81

2 Parameter_Count 00 03

3 Invoke_ID Comm._Reference 00 02

4 Index 21 16

5 Subindex - 00 00

Bits 15 ... 8 7 ... 0

Woord Betekenis Codering (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

Bits 15 ... 8 7 ... 0

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

00 hex 00 hex 07 hex D0 hex

Woord Betekenis Codering (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

Bits 15 ... 8 7 ... 0
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6.6 Schrijven van een aandrijfparameter
Het schrijven van een aandrijfparameter (met index 8800) gebeurt met de instructie
"Write". De aandrijfparameters zijn over het algemeen 4 bytes (1 dubbel woord) lang.

Voorbeeld Schrijven van de integratortijd 1,65 s op P130 "integrator t11 voor RECHTS"
Index: 8470 dec = 2116 hex
Waarde: 1,65 s = 1650 ms = 1650 dec = 0000 0672 hex
De parameterdata wordt in het Motorola-formaat (Simatic-formaat) als volgt
beschreven:

Meer informatie over de codering van de aandrijfparameters vindt u in de parameterlijst
in de appendix van het handboek "Veldbusapparaatprofiel MOVIDRIVE®".

Na het verzenden van deze instructie behoort u de positieve melding
"Write_Confirmation" te krijgen.

De tabel laat als voorbeeld de return-code "Waarde voor parameter te groot" zien

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

00 hex 00 hex 06 hex 72 hex

Woord Betekenis Codering (hex)

1 Command_Code = Write_Request 00 82

2 Parameter_Count 00 05

3 Invoke_ID Comm._Reference 00 02

4 Index 21 16

5 Subindex Length 00 04

6 Data [1] Data [2] 00 00

7 Data [3] Data [4] 06 72

Bits 15 ... 8 7 ... 0

Woord Betekenis Codering (hex)

1 Message_Code = Write_Confirmation (+) 80 82

2 Parameter_Count 00 02

3 Invoke_ID Comm._Reference 00 02

4 Result (+) 00 00

Bits 15 ... 8 7 ... 0

Woord Betekenis Codering (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

Bits 15 ... 8 7 ... 0
S
A
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6.7 IPOS-variabelen/parameters schrijven via MOVILINK®-parameterkanaal
Voor de universele schrijftoegang tot alle data van de applicatieregelaar (parameters,
IPOSplus®-variabelen, IPOSplus®-programmacode, enz.) biedt de applicatieregelaar
een speciale parameteropdracht via het MOVILINK®-parameterkanaal. Hieronder wordt
het mechanisme weergegeven hoe bijvoorbeeld IPOSplus®-variabelen via het parame-
terkanaal kunnen worden veranderd.
Het acyclische parameterkanaal kan met de index 8299 dec (206B hex) worden
gebruikt.

Voorbeeld Schrijven van de waarde 74565 van de IPOSplus®-variabele H0 = index 11000 dec
(2AF8 hex)
Te schrijven waarde = 74565 dec (0001 2345 hex)

Na het verzenden van deze instructie ontvangt u de "Write_Confirmation". Voor het
genereren van de negatieve melding kunt u opnieuw de return-codes gebruiken.

6.8 IPOS-variabelen/parameters lezen via MOVILINK®-parameterkanaal
Voor de universele leestoegang tot alle data van de applicatieregelaar (parameters,
IPOSplus®-variabelen, IPOSplus®-programmacode, enz.) biedt de applicatieregelaar
een speciale parameteropdracht via het MOVILINK®-parameterkanaal. Hieronder wordt
het mechanisme weergegeven hoe bijvoorbeeld IPOSplus®-variabelen via het parame-
terkanaal kunnen worden gelezen. De noodzakelijke procedure bestaat uit twee
stappen:
� schrijven van het MOVILINK®-parameterkanaal met de opdracht "Read IPOS-varia-

bele H0";
� lezen van het MOVILINK®-parameterkanaal.
Het MOVILINK®-parameterkanaal (acyclisch) kan met de index 8299 dec (206B hex)
worden gebruikt.

Woord Betekenis Codering (hex)

1 Command_Code = Write_Request 00 82

2 Parameter_Count 00 07

3 Invoke_ID Comm._Reference 00 02

4 Index = MOVILINK®-parameterkanaal 20 6B

5 Subindex Length 00 08

6 Data [1] = managementsbyte Data[2] = gereserveerd 32 00

7 Data [3/4] = index (bijvoorbeeld IPOS-variabele) 2A F8

8 Data [5] Data [6] 00 01

9 Data [7] Data [8] 23 45

Bits 15 ... 8 7 ... 0
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Voorbeeld Lezen van de IPOSplus®-variabele H0 = index 11000 dec (2AF8 hex)
Een uitvoerige verklaring van het MOVILINK®-parameterkanaal vindt u in het handboek
"Veldbusapparaatprofiel en parameterlijst MOVIDRIVE®".

Na de ontvangst van de positieve "Write_Confirmation (+)" wordt een leesopdracht
gegenereerd op het MOVILINK®-parameterkanaal, waarmee de gelezen data van de
eerder met "Write_Request" gedefinieerde leesopdracht in de master wordt ingelezen.

Na het verzenden van deze instructie behoort u de positieve melding
"Read_Confirmation" te krijgen.

Woord Betekenis Codering (hex)

1 Command_Code = Write_Request 00 82

2 Parameter_Count 00 07

3 Invoke_ID Comm._Reference 00 02

4 Index = MOVILINK®-parameterkanaal 20 6B

5 Subindex Length 00 08

6 Data [1] = managementsbyte Data[2] = gereserveerd 31 00

7 Data [3/4] = index (bijvoorbeeld IPOSplus®-variabele) 2A F8

8 Data [5] Data [6] 00 00

9 Data [7] Data [8] 00 00

Bits 15 ... 8 7 ... 0

Woord Betekenis Codering (hex)

1 Command_Code = Read_Request 00 81

2 Parameter_Count 00 03

3 Invoke_ID Comm._Reference 00 02

4 Index = MOVILINK®-parameterkanaal 20 6B

5 Subindex - 00 00

Bits 15 ... 8 7 ... 0

Woord Betekenis Codering (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] = managementsbyte Data[2] = gereserveerd 31 00

7 Data [3/4] = index (bijvoorbeeld IPOSplus®-variabele) 2A F8

8 Data [5] Data [6] 00 01

9 Data [7] Data [8] 23 45

Bits 15 ... 8 7 ... 0
I
A
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Voor het genereren van de negatieve melding kunt u de return-codes gebruiken.

6.9 IPOS-variabelen/parameters schrijven met downloadparameterblok
De applicatieregelaars MOVIDRIVE® bieden de mogelijkheid met het downloadparame-
terblok verschillende IPOSplus®-variabelen of ook wel parameters gelijktijdig met een
PCP-instructie te schrijven.
Het downloadparameterblok is altijd 230 bytes lang. Er kunnen maximaal 42 aandrijfpa-
rameters of IPOSplus®-variabelen in een blok worden geschreven.

Voorbeeld Met een "Write_Request" moeten drie waarden van de regelaar worden geschreven:

Na het verzenden van deze instructie ontvangt u de "Write_Confirmation". Voor het
genereren van de negatieve melding kunt u opnieuw de return-codes gebruiken. De
individuele parameters van het downloadparameterblok worden na elkaar geschreven
in de regelaar. Dit houdt in dat bij een negatieve "Write_Confirmation" in het High-deel
van de Additional_Code het parameternummer wordt ingevoerd waarbij de fout is opge-
treden (zie ook Handboek DFI).

Woord Betekenis Codering (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

Bits 15 ... 8 7 ... 0

Parameter-/variabelennaam Index Te schrijven waarde

IPOSplus®-variabele H0 11000 dec (2AF8 hex) 1 dec (1 hex)

IPOSplus®-variabele H1 11001 dec (2AF9 hex) -40000 dec (FFFF63C0 hex)

P130 integrator t11 voor RECHTS 8470 dec (2116 hex) 1500 dec (05DC hex)

Woord Betekenis Codering (hex)

1 Command_Code = Write_Request 00 82

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

3 Invoke_ID Comm._Reference 00 02

4 Index = Downloadparameterblok 20 68

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

6 Data [1] = gereserveerd Data [2] = aantal parameters 00 03

7 Data [3/4] = Index van de 1e parameter (bijvoorbeeld IPOSplus®-
variabele H0)

2A F8

8 Data [5] Data [6] 00 00

9 Data [7] Data [8] 00 01

10 Data [9/10] = Index van de 2e parameter (bijvoorbeeld IPOSplus®-
variabele H1)

2A F9

11 Data [11] Data [12] FF FF

12 Data [13] Data [14] 63 C0

13 Data [15/16] = Index van de 3e parameter (P130 integrator t11) 21 16

14 Data [17] Data [18] 00 00

15 Data [19] Data [20] 05 DC

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

Bits 15 ... 8 7 ... 0
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7 Technische gegevens
7.1 Optie DFI21B

Optie DFI21B

Artikelnummer 824 311 5

Ondersteunde baudrates 500 kBaud en 2 MBaud, omschakelbaar via DIP-switches

Aansluitmethode � Remote-busingang: 9-polige sub-D-steker
� Remote-busuitgang: 9-polige Sub-D bus
� RS-48-overdrachtstechniek, 6-aderig afgeschermd en paarsgewijs 

getwiste tweedraadsverbinding

DP-ID-nummers � E3hex = 227dec (1 PCP-woord)
� E0hex = 224dec (2 PCP-woorden)
� E1hex = 225dec (4 PCP-woorden)
� 38hex = 56dec (Microprocessor not ready)
� 03hex = 3dec (geen PCP-woord)

Maximumaantal proces-
data

6 procesdata
O
T

P
i

f
kVA

Hz

n
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