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Dôležité upozornenia

Príručka

1 Dôležité upozornenia

Dokumentácia • Prečítajte si podrobne túto príručku, skôr než začnete pracovat’ na inštalácii
a uvedení do prevádzky pohonových meničov MOVIDRIVE® s voliteľnou kartou
DFI21B INTERBUS s optickými káblami.

• Pri práci s touto príručkou sa predpokladá, že máte k dispozícii dokumentáciu
k meničom MOVIDRIVE®, predovšetkým systémovú príručku MOVIDRIVE®

MDX60B/61B.

• Odkazy a odvolávky sú v tejto príručke označené symbolom "→". Napríklad
(→ kap. X.X) znamená, že ďalšie doplňujúce informácie nájdete v kapitole X.X tejto
príručky.

• Rešpektovanie dokumentácie je predpokladom pre bezporuchovú prevádzku a pre
prípadné uplatňovanie nárokov vyplývajúcich zo záruky.

Systémy zberníc Všeobecné bezpečnostné pokyny k systémom zberníc:

Máte k dispozícii komunikačný systém, ktorý umožňuje v širokom rozsahu prispôsobit’
menič pohonu MOVIDRIVE® potrebám konkrétneho zariadenia. Ako pri všetkých
systémoch zberníc, tak aj tu existuje nebezpečenstvo zvonka (vzhľadom na menič) nie
badateľnej zmeny parametrov a tým aj zmeny správania sa meniča. To môže viest’
k neočakávanému (a nekontrolovanému) správaniu systému.

Bezpečnostné 

a varovné 

upozornenia

Dodržujte bezpodmienečne tu uvedené bezpečnostné upozornenia a varovania!

• Táto príručka nenahrádza podrobný návod na obsluhu!

• Zariadenie MOVIDRIVE® MDX60B/61B smie inštalovat’ a uvádzat’ do prevádzky
len odborný elektrotechnický personál pri rešpektovaní platných predpisov
pre prevenciu úrazov a návodu na obsluhu!

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
Možné následky: Smrt’ alebo t’ažké poranenia.

Hroziace nebezpečenstvo. 
Možné následky: Smrt’ alebo t’ažké poranenia.

Nebezpečenstvo poranenia.
Možné následky: Ľahké alebo drobné poranenia.

Riziko poškodenia.
Možné následky: Poškodenie zariadenia a okolia.

Tipy pre používateľov a užitočné informácie.
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2
Úvod

2 Úvod
Obsah tejto 

príručky

Táto príručka popisuje montáž voliteľnej karty DFI21B INTERBUS s optickými káblami
v pohonovom meniči MOVIDRIVE® MDX61B a uvedenie meniča MOVIDRIVE® do
prevádzky v systéme zbernice INTERBUS.

Okrem vysvetlenia všetkých nastavení na voliteľnej karte priemyselnej zbernice sú tu vo
forme príkladov pre uvedenie do prevádzky opísané rôzne varianty napojenia na
INTERBUS.

Doplnková 

literatúra

Pre jednoduché a efektívne napojenie meniča MOVIDRIVE® na systém priemyselnej
zbernice INTERBUS by ste mali okrem tejto používateľskej príručky k doplnkovému
zariadeniu INTERBUS vyžadovat’ nasledujúcu podrobnú dokumentáciu firmy
SEW-EURODRIVE na tému priemyselných zberníc:

• Príručku k priemyselnej zbernici – prístrojový profil MOVIDRIVE®

• Systémovú príručku MOVIDRIVE® MDX60B/61B

V príručke k profilu zariadenia MOVIDRIVE® pre priemyselné zbernice sú okrem popisu
parametrov priemyselnej zbernice a ich kódovania vysvetlené rôzne koncepcie riadenia
a možnosti aplikácií vo forme malých príkladov.

V zozname parametrov sú všetky parametre pohonového meniča, ktoré je možné čítat’
a zapisovat’ cez rôzne komunikačné rozhrania ako napr. RS-485, SBus a tiež cez
rozhranie priemyselnej zbernice.

MOVIDRIVE® 

a INTERBUS

Pohonový menič MOVIDRIVE® s doplnkovým zariadením DFI21B vám vďaka svojmu
výkonnému a univerzálnemu rozhraniu priemyselnej zbernice umožňuje napojenie na
nadradené automatizačné systémy cez otvorený a štandardizovaný systém
priemyselných zberníc INTERBUS.

Profil zariadenia Správanie sa meniča vyplývajúce z prevádzky v systéme INTERBUS, tzv. profil
zariadenia, je nezávislý od zbernice a preto jednotný. Používateľovi sa tak ponúka
možnost’ vytvorit’ nové aplikácie pohonu, ktoré sú nezávislé od priemyselnej zbernice.
Prechod na iné systémy zberníc, ako PROFIBUS (doplnkové zariadenie DFP 21B),
alebo DeviceNet (doplnkové zariadenie DFD 21B) je tak veľmi jednoducho možný.

Parametre pohonu Cez rozhranie INTERBUS vám MOVIDRIVE® umožňuje digitálny prístup ku všetkým
parametrom a funkciám pohonu. Riadenie pohonového meniča je realizované
prostredníctvom rýchlych cyklických procesných dát. Prostredníctvom tohto kanálu
procesných dát máte možnost’ okrem zadávania požadovaných hodnôt, ako napr.
požadované otáčky, integračné časy pre rozbeh a dobeh a pod., rovnako spúšt’at’ rôzne
funkcie pohonu, napr. uvoľnenie, blokovanie regulátora, normálne zastavenie, rýchle
zastavenie atď.

Súčasne môžete prostredníctvom tohto kanálu spätne prečítat’ skutočné hodnoty
meniča, ako napr. skutočný počet otáčok, prúd, stav zariadenia, chybový kód, ale aj
referenčné hlásenia.

READ/WRITE Zatiaľ čo výmena procesných dát prebieha vždy cyklicky, parametre pohonu je možné
čítat’ a zapisovat’ len acyklicky, prostredníctvom služieb READ a WRITE. Tento spôsob
výmeny dát parametrov vám umožňuje použit’ aplikácie, pri ktorých sú všetky dôležité
parametre pohonu ukladané v nadriadenom automatizačnom zariadení, a na samotnom
pohonovom meniči tak netreba vykonávat’ ručnú parametrizáciu, ktorá je často časovo
náročná. 
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Úvod

Okrem toho existuje možnost’ prepojenia softvéru MOVITOOLS® určeného pre
diagnostiku a uvádzanie do prevádzky cez existujúce komunikačné kanály Ethernet/
INTERBUS, bez nutnosti vytvorit’ ďalšiu diagnostickú zbernicu (napr. RS-485).

Uvedenie do 

prevádzky

V zásade je voliteľná karta INTERBUS DFI21B navrhnutá tak, aby všetky nastavenia
špecifické pre INTERBUS, ako dĺžka procesných dát a prenosová rýchlost’, boli
vykonávané prostredníctvom hardvérových prepínačov na voliteľnej karte. Vďaka
tomuto manuálnemu nastaveniu je možné pohonový menič v najkratšom možnom čase
integrovat’ do systému INTERBUS a spustit’.

Parametrizácia môže byt’ vykonaná plne automaticky pomocou nadradeného mastera
INTERBUS (download parametrov). Tento na budúcnost’ zameraný variant má výhodu,
že popri skrátení času uvedenia zariadenia do prevádzky sa zjednoduší tiež
dokumentácia vášho aplikačného programu, pretože všetky dôležité parametre pohonu
môžu zostat’ uložené priamo vo vašom ovládacom programe.

Kontrolné funkcie Pre použitie systému priemyselných zberníc v technike pohonov sú potrebné doplnkové
kontrolné funkcie, ako napr. časové sledovanie priemyselnej zbernice (timeout
zbernice) alebo zvláštna koncepcia núdzového zastavenia. Kontrolné funkcie meniča
MOVIDRIVE® môžete cielene prispôsobit’ vašej aplikácii. Napr. tak môžete určit’, akú
chybovú reakciu má pohonový menič spustit’ v prípade chyby zbernice. V prípade
mnohých aplikácií má význam funkcia rýchleho zastavenia, môžete ale tiež nastavit’
stále používanie posledných požadovaných hodnôt, takže pohon pobeží ďalej podľa
posledných platných požadovaných hodnôt (napr. dopravný pás). Pretože je aj pri
prevádzke cez priemyselnú zbernicu zaručená funkčnost’ riadiacich svoriek, môžete
taktiež realizovat’ koncepcie núdzového zastavenia cez svorky pohonového meniča,
nezávisle od zbernice.

Diagnostika Pre uvedenie do prevádzky a servis vám ponúka menič MOVIDRIVE® početné
možnosti diagnostiky.

S integrovaným monitorom priemyselnej zbernice potom môžete napr. kontrolovat’ tak
požadované hodnoty zaslané nadradeným riadením, ako aj skutočné hodnoty.
Softvérový balík MOVITOOLS® tak ponúka komfortnú možnost’ diagnostiky, ktorá
okrem nastavení všetkých parametrov pohonu (vrátane parametrov priemyselnej
zbernice) umožňuje taktiež detailné zobrazenie stavových informácií zbernice
a pripojených zariadení.

53593AXX

Obr. 1: Typická stavba systému INTERBUS-LWL s meničom MOVIDRIVE® MDX61B

MOVIDRIVE® MDX 61BINTERBUS

G4

LWL (2MBaud)

I/O (Rugged Line)
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2Charakteristika doplnkového zariadenia DFI21B
Úvod

2.1 Charakteristika doplnkového zariadenia DFI21B

Zapojením zbernice pomocou optických káblov sa pre vás ako používateľa mení v
zásade len prenosové médium zbernice INTERBUS, t. zn. stavba zbernice,
projektovanie a programovanie v riadiacom systéme sa použitím optických káblov
nemení.

Doplnkové zariadenie DFI21B pre pohonové meniče MOVIDRIVE® sa vyznačuje
nasledujúcimi parametrami.

Najnovšie 

technológie 

optických vlákien

Vďaka použitiu technológie Supi-3 OPC (Optical Protocol Chip) dochádza pri
doplnkovom zariadení DFI21B k automatickej regulácii intenzity svetla (vysielacieho
výkonu) optických prvkov, takže je príslušný optický segment vždy prevádzkovaný s
optimálnou intenzitou. Súčasne tento postup umožňuje neustále sledovat’ kvalitu
optickej prenosovej cesty.

Integrované 

rozpoznanie 

konca zbernice

Zariadenie DFI21B automaticky rozpozná, či je na pokračujúcom rozhraní pripojený
ďalší prvok.

500 kBd alebo 

2 MBd

Príslušný prepínač DIP umožňuje použit’ doplnkové zariadenie DFI21B v systémoch
INTERBUS s prenosovou rýchlost’ou tak 500 kBd, ako aj 2 MBd.

1 ... 6 procesných 

dátových slov / 

1 ... 4 slov PCP

DFI21B podporuje najviac šest’ vstupných a výstupných slov v protokole INTERBUS.
Rozdelenie týchto šiestich slov na procesné dáta a dáta PCP sa vykonáva pomocou
prepínačov DIP. Je tak možné pre danú aplikáciu vytvorit’ optimálne rozhranie
INTERBUS medzi riadiacim systémom a pohonovým meničom.

Dva kanály PCP 

s verziou PCP 3

Okrem komunikačného rozhrania PCP s riadiacim systémom podporuje DFI21B taktiež
spojenie PCP priamo na napojenú sústavu INTERBUS. Prostredníctvom tohto
spojenia PCP je možné vykonávat’ uvedenie do prevádzky, programovanie a
diagnostiku pohonových meničov cez ďalší počítač v riadiacej úrovni.

Kompatibilita 

s DFI11B

Aplikácie s DFI11B (vzdialená zbernica RS-485) je možné použitím zariadenia DFI21B
prestavat’ na optické káble bez toho, že by bolo treba menit’ naprojektovanie
a naprogramovanie riadiaceho systému.

Objednávacie 

číslo

824 311 5
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Montáž voliteľnej karty DFI21B
Pokyny k montáži a inštalácii

3 Pokyny k montáži a inštalácii

3.1 Montáž voliteľnej karty DFI21B

Skôr než začnete Voliteľná karta DFI21B musí byt’ zasunutá do konektora priemyselnej zbernice.

Skôr ako začnete s montážou alebo demontážou voliteľnej karty, riaďte sa

nasledujúcimi pokynmi:

• Odpojte menič od napätia. Odpojte napätie 24 VDC a siet’ové napájacie napätie.

• Predtým, ako sa dotknete karty, vhodnými opatreniami (zvodová páska, vodivé
rukavice a pod.) zabezpečte vybitie elektrostatického náboja zo svojho tela.

• Pred montážou  voliteľnej karty snímte ovládací prístroj a čelný kryt.

• Po montáži  voliteľnej karty nasaďte opät’ čelný kryt a ovládací prístroj.

• Voliteľné karty uchovávajte v originálnych obaloch a vyberte ich až bezprostredne
pred montážou.

• Karty sa dotýkajte len na jej okraji. Nedotýkajte sa žiadnych súčiastok.

• Montáž alebo demontáž voliteľných kariet je možná len pri zariadení

MOVIDRIVE®  MDX61B konštrukčnej veľkosti 1-6.

• Montáž a demontáž voliteľných kariet pri zariadení MOVIDRIVE® MDX61B

konštrukčnej veľkosti 0 smie vykonávat’ len SEW-EURODRIVE! 
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3Montáž voliteľnej karty DFI21B
Pokyny k montáži a inštalácii

Montáž a 

demontáž karty 

doplnkového 

zariadenia

1. Odskrutkujte obe skrutky držiaka karty. Držiak karty opatrne vytiahnite rovnomerným
pohybom (nie šikmo!) von z konektora.

2. Odskrutkujte z držiaka karty dve skrutky, ktoré pridŕžajú čierny plechový kryt.
Odoberte čierny plechový kryt.

3. Kartu priskrutkujte presne do vyznačených otvorov pomocou troch skrutiek k držiaku
karty. 

4. Držiak s namontovanou kartou zasuňte do konektora a miernym tlakom zatlačte až
na doraz. Držiak karty priskrutkujte oboma skrutkami spät’ k meniču.

53001AXX

Obr. 2: Montáž karty doplnkového zariadenia do prístroja MOVIDRIVE® MDX61B konštrukčnej veľkosti 1 až 6

1.

3.

4.

2.



3

10 Príručka – MOVIDRIVE® MDX61B Rozhranie priemyselnej zbernice DFI21B INTERBUS s optickými káblami

Montáž voliteľnej karty DFI21B
Pokyny k montáži a inštalácii

5. Ochranné viečka optických vysielačov a prijímačov odstráňte až bezprostredne pred
nasunutím optických konektorov (→ kap. "Pripojenie optických konektorov").

6. Voliteľná karta DFI21B je teraz kompletne namontovaná.

7. Nepoužívané optické prípojky musia zostat’ uzavreté ochrannými viečkami tak,

aby do nich nemohol vniknút’ prach.

8. Pri demontáži karty postupujte v opačnom poradí.
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3Topológia zbernice INTERBUS s doplnkovým zariadením DFI21B
Pokyny k montáži a inštalácii

3.2 Topológia zbernice INTERBUS s doplnkovým zariadením DFI21B

Pomocou doplnkového zariadenia DFI21B sa pohonový menič pripojuje na vzdialenú
zbernicu INTERBUS s optickými káblami. Vďaka možnosti voľby prenosovej rýchlosti
môže DFI21B pracovat’ v inštaláciách s prenosovou rýchlost’ou tak 500 KBd, ako aj
2 MBd. I keď DFI21B podporuje optickú reguláciu vysielacieho výkonu, je možné
vytvárat’ aj neregulované optické zväzky, napr. pokiaľ predchádzajúci alebo nasledujúci
pripojený prvok nepodporuje optickú reguláciu.

Nižšie sú uvedené príklady inštalácií pre rôzne topológie zberníc.

Priame napojenie 

na 2 MBd

Použitie sietí INTERBUS s opticky regulovanou optickou technikou a s prenosovou
rýchlost’ou 2 MBd predstavuje najefektívnejšiu možnost’ prepojenia so zariadením
DFI21B.

Systémové 

požiadavky

Všetky inštalované komponenty musia podporovat’ tak prenosovú rýchlost’ 2 MBd, ako
aj optickú reguláciu, aby bolo možné získat’ optimálny systém. V zásade je však možné
prepojenie prvkov INTERBUS s optickou reguláciou vysielacieho výkonu i bez nej.

Rozhranie Napojovací modul INTERBUS G4 s optickou diagnostikou trasy (napr. 
S7 400 ETH DSC) a s opticky regulovaným optickým rozhraním alebo 
s optickým prevodníkom (RS-485/opt.), napr. typ IBS OPTOSUB 
AK-MA/M/R-LK

CMD-Tool od verzie 4.50A

Pripojené prvky Všetky prvky pripojené k systému INTERBUS musia podporovat’ 
prenosovú rýchlost’ 2 MBd.

53593AXX

Obr. 3: Aplikácie s prenosovou rýchlost’ou 2 MBd s opticky regulovanou vzdialenou zbernicou 
s optickými káblami

MOVIDRIVE® MDX 61BINTERBUS

G4

LWL (2MBaud)

I/O (Rugged Line)
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Topológia zbernice INTERBUS s doplnkovým zariadením DFI21B
Pokyny k montáži a inštalácii

Zmiešaná 
prevádzka RS-485/
optické káble 
s prenosovou 
rýchlost’ou 
500 KBd

Zariadenie DFI21B môžete použit’ taktiež na vytváranie čiastočných optických trás
v rámci siete RS485.

Systémové 
predpoklady

Obr. 4  znázorňuje príklad inštalácie pre zmiešanú prevádzku s technikou RS-485
a pripojením zbernice pomocou optických káblov s doplnkovými zariadeniami
INTERBUS DFI11B (RS-485) a DFI21B (optické káble).
Prvý pohonový menič je spojený s napojovacím modulom prostredníctvom prípojky
zbernice RS-485. Výstupné rozhranie vzdialenej zbernice sa pomocou prevodníka
OPTOSUB-PLUS-K/OUT prevedie na optický signál a zavedie sa na optické rozhranie
Remote-IN druhého meniča. Na tomto čiastočnom úseku nedochádza k optickej
regulácii, pretože ju nepodporuje menič.
Medzi druhým a tretím meničom dochádza k prenosu dát s optickou reguláciou
vysielacieho výkonu. Pre napojenie štvrtého meniča je opät’ potrebné použit’
technológiu RS-485 s prevodníkom OPTOSUB-PLUS-K/IN. Tento posledný čiastočný
optický úsek je opät’ prevádzkovaný bez optickej regulácie, pretože ju OPTOSUB-PLUS
nepodporuje.
Optická regulácia prebieha vždy nezávisle od použitej verzie firmwaru napojovacieho
modulu, pretože je realizovaná medzi prvkami zbernice INTERBUS v úrovni ASIC. Pre
vyhodnotenie optickej diagnózy trasy musí byt’ v napojovacom module INTERBUS
firmware od verzie V4.44.

Rozhranie Všetky napojovacie moduly INTERBUS G4

CMD-Tool od verzie 4.50A

Pripojené prvky všetky druhy prvkov pre zbernice INTERBUS s technikou RS-485 alebo 
pre optické káble (500 KBd)

Optické prevodníky 
(Polymer/HC)

pre vstupné rozhranie vzdialenej zbernice: OPTOSUB-PLUS-K/IN pre 
pokračovacie rozhranie vzdialenej zbernice: OPTOSUB-PLUS-K/OUT

53599AXX
Obr. 4: Sústava INTERBUS so segmentom vzdialenej zbernice s optickými káblami

A = neregulovaná vzdialená zbernica s optickými káblami

B = opticky regulovaná vzdialená zbernica s optickými káblami

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
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3.3 Napojenie zbernice cez optické káble

Napojenie zbernice sa pri DFI21B vykonáva výhradne pomocou optických káblov.
Môžete pritom použit’ tak káble z polymérových vlákien, ako aj káble HCS.

Káble z 
polymérových 
vlákien

Káble z polymérových vlákien sa používajú pre vzdialenosti medzi prvkami zbernice
INTERBUS najviac do 70 metrov. Podľa spôsobu použitia sú k dispozícii rôzne
vyhotovenia. Tento typ káblov sa vyznačuje jednoduchou a cenovo výhodnou
montážou.

Káble HCS Káble HCS je možné použit’ pre vzdialenosti až do 500 metrov, pretože v porovnaní
s káblami z polymérových vlákien výrazne menej tlmia svetelný lúč.

Kábel zbernice musí byt’ dlhý najmenej 1 m. Pre kratšie trasy treba použit’ káblové
mostíky Phoenix Contact.

Pri inštalácii optických káblov sa prosím riaďte nasledujúcimi bodmi.

Kladenie 
optických káblov

• Neprekračujte maximálnu dĺžku kábla

• Dodržujte polomery ohybu

• Optické káble nestláčajte a nelámte

• Neprekračujte príslušné t’ahové zat’aženie pri kladení

• Pri kladení optický kábel odvíjajte len pomocou odvíjacieho prípravku

Ochranné 
opatrenia pre 
optické káble

• Chráňte proti t’ahovému namáhaniu a neprípustne malým polomerom ohybu

• Klaďte bez slučiek

• Chráňte pred ostrými hranami

• Klaďte oddelene od výkonových káblov

• Pri kladení v zvláštnych oblastiach použite špeciálny typ kábla (napr. kábel so
zemniacim vodičom v blízkosti zváracích robotov)

Príprava 
štandard-
izovaných 
optických káblov

• Vonkajší plášt’ a jednotlivé žily odizolujte tak, aby nedošlo k ich poškodeniu

• Jednotlivé žily upevnite v konektore (obmedzenie t’ahového zat’aženia)

• Čelnú plochu konektora vyleštite v súlade s príslušnými smernicami a namontujte

Premeranie 
optických káblov

• Prekontrolujte intenzitu svetla s ohľadom na dodržanie medzných hodnôt (optická
diagnostika pomocou nástroja CMD-Tool, alebo meracieho prístroja pre optické
káble)

Ďalšie informácie týkajúce sa odborného kladenia optických káblov nájdete
v inštalačných smerniciach Phoenix Contact (označenie IBS SYS FOC ASSEMBLY).
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3.4 Pripojenie optických konektorov

Pripojenie optického kábla k voliteľnej karte DFI21B sa vykonáva cez tzv. konektory
F-SMA. Pre vstupnú a výstupnú vzdialenú zbernicu potrebujete vždy po dvoch
konektoroch (vysielač a prijímač). Aby bolo možné dodržat’ optimálny polomer ohybu,
odporúčame použitie konektorov F-SMA s ochranou proti zlomeniu.

Obsadenie 
konektorov

Pre vzdialenú zbernicu INTERBUS s optickými káblami

Údaje pre 
objednávku

Pre konektory F-SMA (napr. od firmy Phoenix-Contact).

Pripojenie 
optických 
konektorov na 
MDX61B, 
konštrukčná 
veľkost’ 1 až 6

1. Ochranné viečka optických vysielačov a prijímačov odstráňte až bezprostredne pred
nasunutím optických konektorov.

2. Nepoužívané optické prípojky na zariadení DFI21B musia zostat’ uzavreté

ochrannými viečkami tak, aby do nich nemohol vniknút’ prach.

Vstupná 

pozícia 

Signál Smer Farba žily opt. kábla

1 remote IN opt. kábla Prijaté dáta oranžová (og)

2 (vstup vzdialenej zbernice) Odosielané dáta čierna (bk)

3 remote OUT opt. kábla Prijaté dáta čierna (bk)

4 (pokračovacia vzdialená zbernica) Odosielané dáta oranžová (og)

53600AXX

Obr. 5: Obsadenie prípojok optických káblov na DFI21B

2

1

3

4

2

1

og

og

og

bk

bk

bk

Označenie Označenie tovaru

Súprava konektorov F-SMA pre káble z polymérových vlákien (4 ks) s ochranou 
proti zlomeniu

PSM-SET-FSMA/4-KT
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Pripojenie 
optických 
konektorov na 
MDX61B, 
konštrukčná 
veľkost’ 0

Na pripojenie optických konektorov je potrebný prístup zo strany. Pokiaľ je vedľa seba

zoradených niekoľko zariadení MOVIDRIVE® MDX61B konštrukčnej veľkosti 0, je
potrebné na pripojenie optických konektorov na DFI21B príslušné zariadenie MDX61B
vymontovat’ (→ Obr. 6).

Postupujte takto:

1. Odpojte menič od napätia. Odpojte napätie 24 VDC a siet’ové napájacie napätie.

2. Skôr než demontujete menič MDX61B, zabezpečte vybitie elektrostatického náboja
zo svojho tela vhodnými opatreniami (zvodová páska, vodivé rukavice a pod.).

3. Odstráňte z meniča MDX61B všetky konektory.

4. Povoľte upevňovaciu skrutku meniča MDX61B na montážnej doske. Vymontujte
menič.

5. Namontujte optické konektory na doplnkové zariadenie DFI21B. Optické konektory
pevne dotiahnite použitím vhodného nástroja (napr. úzke ploché kliešte).

6. Pri opätovnej montáži meniča MDX61B postupujte v opačnom poradí.

53667AXX

Obr. 6: Demontáž a montáž zariadenia MDX61B a pripojenie optických konektorov na MDX61B 
konštrukčnej veľkosti 0

1. 2.
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3.5 Nastavenie prepínačov DIP

Obsadenie 
prepínačov DIP

Pomocou šiestich prepínačov DIP S1-1 až S1-6 na čelnej strane doplnkového
zariadenia sa vykonáva nastavenie dĺžky procesných dát, dĺžky PCP a výber
prenosovej rýchlosti.

Pri neprípustnom nastavení prepínačov DIP pohonový menič hlási kód ID
"Microprocessor not ready" (38 hex).

Nastavenie 
prenosovej 
rýchlosti

Nastavenie prenosovej rýchlosti sa vykonáva pomocou prepínača DIP S1-6. Prepnutie
prenosovej rýchlosti je aktivované ihneď a preruší prípadne prebiehajúcu výmenu dát
na zbernici INTERBUS.

[1] Počet procesných dát (1 ... 6 slov)

[2] Počet slov PCP (1, 2 alebo 4 slová)

Prenosová rýchlost’: [3] OFF: 2 MBd / [4] ON: 0,5 MBd

Na tomto obrázku je nastavené:

Šírka procesných dát: 2 PD

Počet slov PCP: 1 PCP

Prenosová rýchlost’: 2 MBd

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]

Pred každou zmenou nastavenia prepínačov DIP pohonový menič odpojte od napätia
(siet’ a pomocné napätie 24V). Nastavenie prepínačov DIP S1-1 až S1-5 menič preberá
len pri inicializácii.
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Nastavenie 
procesných dát 
a dĺžky PCP

Medzi napojovacím modulom INTERBUS a doplnkovým zariadením DFI21B je možné
realizovat’ výmenu nanajvýš šiestich dátových slov INTERBUS, ktoré môžu byt’
pomocou prepínačov DIP S1-1 až S1-5 rozdelené na kanál procesných dát a
kanál PCP. Kvôli obmedzeniu na šest’ dátových slov existujú nastavenia, ktoré nie je
možné preniest’ na INTERBUS.

V prípade chybného nastavenia ohlási doplnkové zariadenie DFI21B kód ID
"Microprocessor not ready" (38hex) a červenou kontrolkou TR signalizuje toto chybné
nastavenie. Nasledujúci obrázok znázorňuje okrajové podmienky pre nastavenie dĺžky
procesných dát a dĺžky PCP. V zásade existujú nasledujúce obmedzenia:

[A] Nastavenie PCP nie je účinné!

03701AXX

Obr. 7: Nastavenie pre prevádzku doplnkového zariadenia DFI21B s šiestimi procesnými 
dátovými slovami

Dĺžka procesných dát v slovách Dĺžka PCP ID-kód

6 Nastavenie PCP nie je účinné!
nie je možné použit’ žiadny kanál PCP

03 hex (3 dek)

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 (3dez)

[A]

53597AXX

Obr. 8: Príklady pre nastavenie dĺžky PCP a maximálnej dĺžky procesných dát
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ON
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5

6

2
0

2
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2
2

1
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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 (56dez) ID: E3 hex (227 dez) ID: E0 hex (224 dez) ID: E1 hex (225 dez)

Dĺžka PCP Maximálna dĺžka procesných dát ID-kód

1 slovo 5 slov E3 hex (227dek)

2 slová 4 slová E0 hex (224 dek)

4 slová 2 slová E1 hex (225 dek)

pri prekročení maximálnej dĺžky alebo 
nastavenia 0 resp. 7 PD

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

Všetky neuvedené nastavenia vedú k aktivácii kódu ID "Microprocessor not ready".
Menič potom ohlási v parametri P090 "konfigurácia PD" = 0PD a signalizuje toto chybné
nastavenie červenou kontrolkou LED TR na doplnkovom zariadení DFI21B.
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3.6 Zobrazovacie prvky

Na voliteľnej karte DFI21B sa pre diagnostické účely systému INTERBUS nachádza
sedem svetelných diód, ktoré znázorňujú aktuálny stav doplnkového zariadenia DFI21B
a systému INTERBUS (Obr. 9).

Obr. 10 znázorňuje časté príklady signálov diagnostických kontroliek LED a ich význam.
Podrobný popis kontroliek LED nájdete v nasledujúcich tabuľkách.

53595AXX

Obr. 9: Diagnostické kontrolky LED doplnkového zariadenia DFI 21B

53596AXX

Obr. 10: Príklady častých signálov kontroliek LED

[A] Power-On meniča (INTERBUS ešte nie je aktívny)

[B] Chybné nastavenie prepínačov DIP (INTERBUS ešte nie je aktívny)

[C] Inicializačná fáza systému INTERBUS

[D] Riadna prevádzka INTERBUS

[E] Chybne nastavená prenosová rýchlost’
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TR

FO2

Logic Voltage (gn = OK)

Remote Cable Check (gr = OK)

Bus Active (gn = ok)
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LED UL "U-Logic" 
(zelená)

LED RC "Remote 
Cable Check" 
(zelená)

LED BA "Bus 
Active" (zelená)

LED RD "Remote 
Bus Disable" 
(červená)

LED FO1 "Fiber 
Optic 1" (žltá)

Stav Význam Odstránenie chyby

zap Napájacie napätie elektroniky 
Zbernice je pripojené

-

nesvieti Chýba napájacie napätie 
Elektroniky zbernice

Prekontrolujte správne zasunutie voliteľnej karty a napájacie 
napätie 24 V meniča.

Stav Význam Odstránenie chyby

zap Vstupné spojenie na vzdialenú 
Zbernicu je v poriadku

-

nesvieti Vstupné spojenie na vzdialenú 
Zbernicu je prerušené

Prekontrolujte vstupnú vzdialenú zbernicu s optickými 
káblami a kontrolku LED FO1.

Stav Význam Odstránenie chyby

zap Prenos dát na zbernicu 
INTERBUS je aktívny

-

nesvieti Žiadny prenos dát; 
Zastavenie zbernice INTERBUS

Prekontrolujte vstupný kábel vzdialenej zbernice. Pre ďalšiu 
lokalizáciu chyby použite diagnostický displej napojovacieho 
modulu INTERBUS (master).

Stav Význam Odstránenie chyby

zap Pokračovacia vzdialená zbernica je odpojená -

nesvieti Pokračovacia vzdialená zbernica nie je odpojená -

Stav Význam Odstránenie chyby

zap Sledovanie vstupnej trasy optických káblov. 
Pokiaľ predchádzajúci pripojený prvok
• je vybavený optickou diagnostikou trasy, 

je podkročená systémová rezerva 
optického prenosu

• nie je vybavený optickou diagnostikou 
trasy, potom nie je možná žiadna 
regulácia optického vysielacieho výkonu

Prekontrolujte vstupný optický kábel 
s dôrazom na jeho kvalitu, správnu montáž 
konektorov, polomery ohybu atď. Použite 
optickú diagnostiku nástroja CMD-Tool alebo 
merací prístroj pre optické káble na bližšie 
určenie chyby.

nesvieti Vstupná trasa optických káblov je v poriadku -
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LED FO2 "Fiber 
Optic 2" (žltá)

LED TR 
"Transmit" 
(zelená)

LED TR 
"Transmit" (žltá 
alebo červená)

Stav Význam Odstránenie chyby

zap Sledovanie pokračovacej trasy optických 
káblov. Pokiaľ nasledujúci pripojený prvok
• je vybavený optickou diagnostikou trasy, 

je podkročená systémová rezerva 
optického prenosu

• nie je vybavený optickou diagnostikou 
trasy, potom nie je možná žiadna 
regulácia optického vysielacieho výkonu

Prekontrolujte pokračovací optický kábel 
s dôrazom na jeho kvalitu, správnu montáž 
konektorov, polomery ohybu atď. Použite 
optickú diagnostiku nástroja CMD-Tool alebo 
merací prístroj pre optické káble na bližšie 
určenie chyby. 

nesvieti Pokračovacia trasa optických káblov je 
v poriadku

-

Stav Význam Odstránenie 
chyby

Pokiaľ kontrolka LED TR svieti na zeleno, je to v súlade so štandardom INTERBUS. 

nesvieti Žiadna komunikácia PCP -

zelená Komunikácia PCP je aktívna, resp. rozbeh zbernice INTERBUS 
(prístup k parametrom cez kanál PCP zbernice INTERBUS )

-

Stav Význam Odstránenie chyby

Kontrolka LED TR signalizuje žltou a červenou farbou interné stavy systému, ktoré počas prevádzky 
zbernice INTERBUS spravidla nenastanú.

nesvieti 
alebo 
svieti na 
zeleno

Normálna prevádzka (pozri tabuľka pre 
TR = zelená)

-

bliká na 
žlto

Menič sa nachádza vo fáze inicializácie -

svieti na 
červeno

Zvolená chybná konfigurácia prepínačov DIP, 
prevádzka zbernice INTERBUS nie je možná.

Prekontrolujte nastavenie prepínačov DIP S1. 
Opravte prípadne nastavenie prepínačov DIP 
a zariadenie znova zapnite.

červená 
blikajúca

Chybná konfigurácia prepínačov DIP alebo 
chybná voliteľná karta INTERBUS, prevádzka 
zbernice INTERBUS nie je možná.

Prekontrolujte nastavenie prepínačov DIP S1. 
Pri správnom nastavení sa obrát’te na servis 
elektroniky SEW.
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4 Konfigurácia a uvedenie do prevádzky

Táto kapitola popisuje, ako môžete pohonový menič MOVIDRIVE® s doplnkovým
zariadením DFI21B v napojovacom module INTERBUS naprojektovat’ a uviest’ do
prevádzky.

4.1 Uvedenie pohonového meniča do prevádzky

Pohonový menič MOVIDRIVE® je možné po inštalácii voliteľnej karty priemyselnej
zbernice bez ďalšieho nastavovania ihneď parametrizovat’ cez systém priemyselnej
zbernice. Tak je možné napr. po zapnutí nastavit’ všetky parametre z nadriadeného
automatizačného zariadenia.

Pre riadenie pohonového meniča cez systém INTERBUS je však najprv potrebné
prepnút’ ho na zdroj riadenia a zdroj požadovaných hodnôt = priemyselná zbernica
(FIELDBUS). S nastavením na FIELDBUS sa pohonový menič parametrizuje na
riadenie a príjem požadovaných hodnôt zo zbernice INTERBUS. Teraz menič reaguje
na výstupné dáta procesov vysielané z nadradeného automatizačného zariadenia.

Nadradenému riadeniu sa aktivácia priemyselnej zbernice (FIELDBUS) ako zdroja
riadenia a zdroja požadovaných hodnôt signalizuje prostredníctvom bitu "Mód
priemyselnej zbernice aktívny" v stavovom slove. Z bezpečnostno-technických dôvodov
musí byt’ pohonový menič pri riadení cez priemyselnú zbernicu zároveň uvoľnený aj na
strane svoriek. Z tohto dôvodu je potrebné svorky zapojit’, resp. naprogramovat’ tak, aby
sa menič uvoľňoval cez vstupné svorky. 

Najjednoduchším variantom uvoľnenia meniča na strane svoriek je napr. pripojenie
vstupnej svorky DI∅∅ (funkcia /BLOKOVANIE REGULÁTORA) na signál +24 V
a naprogramovanie svoriek DI∅1 ... DI∅3 na ŽIADNA FUNKCIA. Obr. 11 znázorňuje
príklad postupu pri uvádzaní pohonového meniča MOVIDRIVE® do prevádzky
s napojením na priemyselnú zbernicu.
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Uvedenie pohonového meniča do prevádzky
Konfigurácia a uvedenie do prevádzky

Postup pri 
uvádzaní do 
prevádzky

1. Uvoľnite koncový výkonový stupeň na strane svoriek.

Pripojte ne vstupnú svorku DI00 / X13.1 (funkcia BLOKOVANIE REGULÁTORA)
s +24 V signálom (napr. pomocou mostíka).

2. Pripojte napájacie napätie 24 V.

Pripojte len externé napájacie napätie 24 V (nie siet’ové napätie!), aby bolo možné
pohonový menič naprogramovat’.

03692ADE

Obr. 11: Zapojenie pre uvoľnenie

[A] Prostredníctvom tohto mostíka je možné pohonový menič uvoľnit’ na strane svoriek!

X13 DI00: /Blokovanie regulátora X10 TF1: Vstup TF

DI01 ... X13:DI05: Žiadna funkcia DGND: Vzt’ažný potenciál binárne 
signály

DCOM: Vzt’ažná hodnota DI00 ... DI05 BB00: /Brzda

VO24: + 24 V DO01-C: Reléový kontakt

DGND: Vzt’ažný potenciál binárne signály DO01-NO: Uzatvárací kontakt relé
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4Projektovanie systému INTERBUS
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3. Zdroj požadovaných hodnôt = FIELDBUS (priemyselná zbernica) / zdroj riadenia =
FIELDBUS (priemyselná zbernica).

Pre riadenie pohonového meniča cez priemyselnú zbernicu parametrizujte zdroj
požadovaných hodnôt a zdroj riadenia na FIELDBUS (priem. zbernica).

- P100 Zdroj požadovaných hodnôt = FIELDBUS

- P101 Zdroj riadenia = FIELDBUS

4. Vstupné svorky DI∅1 ... DI∅3 = ŽIADNA FUNKCIA.

Funkciu vstupných svoriek X13.2, X13.3 a X13.4 parametrizujte na hodnotu ŽIADNA
FUNKCIA.

- P600 Parametrizácia svorky DI∅1 (X13.2) = ŽIADNA FUNKCIA

- P601 Parametrizácia svorky DI∅2 (X13.3) = ŽIADNA FUNKCIA

- P602 Parametrizácia svorky DI∅3 (X13.4) = ŽIADNA FUNKCIA

Ďalšie informácie na uvedenie do prevádzky a riadenie pohonového meniča
MOVIDRIVE® nájdete v príručke ku komunikačnému profilu priemyselnej zbernice.

4.2 Projektovanie systému INTERBUS

Projektovanie pohonového meniča v napojovacom module INTERBUS pomocou
projektovacieho softvéru "CMD-Tool" (CMD = Configuration-Monitoring-Diagnosis) sa
člení do dvoch krokov. V prvom kroku sa vytvorí štruktúra zbernice. Potom nasleduje
popis pripojených zariadení a adresovanie procesných dát.

Následujúce obrázky znázorňujú nastavenie v softvéri CMD-Tool pre jeden menič, ktorý
je projektovaný s konfiguráciou 3PD + 2PCP podľa Obr. 12 na vstupných/výstupných
adresách 144...149 riadenia.

53581AXX

Obr. 12: Príklad projektovania pre 3PD + 2PCP
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Projektovanie systému INTERBUS
Konfigurácia a uvedenie do prevádzky

Konfigurácia 
štruktúry 
zbernice

Štruktúru zbernice je možné projektovat’ pomocou softvéru CMD-Tool online alebo
offline.

Konfigurácia 
offline: Insert with 
ID code (Vloženie 
s Ident-Code)

V stave offline je možné pohonový menič projektovat’ v softvéri CMD-Tool cez položku
menu "Edit / Insert with ID code". Pritom musíte podľa Obr. 13 zadat’ Ident-Code, kanál
procesných dát a druh pripojeného zariadenia.

Nasledujúca tabuľka ukazuje, aké nastavenia sú možné. Nastavenie hodnoty ID-Code
musí súhlasit’ s nastavením prepínačov DIP S1-4 a S1-5 na DFI21B. Nastavenie kanálu
procesných dát musí súhlasit’ s nastavením prepínačov DIP S1-1 až S1-3 na DFI21B.
Inak nie je možná prevádzka zbernice INTERBUS.

Údaje pre offline 
konfiguráciu 
doplnkového 
zariadenia DFI21B 
v softvéri 
CMD-Tool

03714AXX

Obr. 13: Konfigurácia offline pomocou CMD-Tool

Nie sú možné všetky kombinácie, pretože pohonový menič môže na zbernici
INTERBUS obsadit’ najviac šest’ slov!

Nastavenie programu Funkcia (Displej zariadenia MOVIDRIVE®)

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

Kanál procesných dát: 16 bitov 1 procesné dátové slovo (param + 1 PD)

32 bitov 2 procesné dátové slová (param + 2 PD)

48 bitov 3 procesné dátové slová (param + 3 PD)

64 bitov 4 procesné dátové slová (param + 4 PD)

80 bitov 5 procesných dátových slov (param + 5 PD)

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

Kanál procesných dát: 16 bitov 1 procesné dátové slovo (param + 1 PD)

32 bitov 2 procesné dátové slová (param + 2 PD)

48 bitov 3 procesné dátové slová (param + 3 PD)

64 bitov 4 procesné dátové slová (param + 4 PD)

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

Kanál procesných dát: 16 bitov 1 procesné dátové slovo (param + 1 PD)

32 bitov 2 procesné dátové slová (param + 2 PD)

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

Kanál procesných dát: 96 bitov 6 procesných dátových slov (6 PD)
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4Projektovanie systému INTERBUS
Konfigurácia a uvedenie do prevádzky

Konfigurácia 
online: 
Configuration 
frame / Read in 
(načítanie 
konfiguračného 
rámca)

Systém INTERBUS je tiež možné najprv kompletne nainštalovat’ a nastavit’
prepínače DIP doplnkového zariadenia DFI21B. Následne je možné cez softvér
CMD-Tool načítat’ celú štruktúru zbernice (konfiguračný rámec). Pritom dôjde
automaticky k rozpoznaniu všetkých pripojených prvkov s ich nastavenou šírkou dát.

Vytvorenie 
popisu 
pripojených 
prvkov

Pre jednoznačnú identifikáciu a popis prvkov pripojených k systému INTERBUS môžete
v tomto systéme použit’ individuálny popis pripojených prvkov (meničov).

Význam pritom majú nasledovné záznamy:

Popis pripojeného 
prvku

Pole "Manufacturer Name (meno výrobcu)" a "Device Type (typ zariadenia)" musia byt’
vyplnené záznamy

Manufacturer Name (meno výrobcu): SEW-EURODRIVE

Device Type (typ zariadenia): MOVIDRIVE

aby mohol byt’ pohon napr. parametrizovaný pomocou riadiaceho počítača z hlavnej
úrovne cez napojovací modul INTERBUS (Obr. 14).

Typ rozhrania Ako typ rozhrania (tlačidlo "Interface Type") zvoľte "Fiber optic remote bus (vzdialená
zbernica s optickými káblami)".

03715AXX

Obr. 14: Popis pripojených zariadení pre MOVIDRIVE® MDX61B s doplnkovým zariadením DFI21B
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Projektovanie systému INTERBUS
Konfigurácia a uvedenie do prevádzky

Znázornenie Pre jednoduchšiu identifikáciu pohonového meniča môžete od verzie CMD-Tool 4.50 do
adresára ".\IBSCMD\Pict32\" kopírovat’ vlastné súbory ikôn (Obr. 15). Na domovskej
stránke SEW (http://www.sew-eurodrive.de) nájdete v položke "Software" popisné dáta
pre CMD-Tool ("INTERBUS description data for CMD-Tool").

03716AXX

Obr. 15: Spojenie popisu pripojeného zariadenia so súborom ikony
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4Projektovanie systému INTERBUS
Konfigurácia a uvedenie do prevádzky

Kanál parametrov Pokiaľ vo vašej aplikácii chcete využívat’ kanál PCP pre parametrizáciu pohonového
meniča, je potrebné vykonat’ nasledujúce nastavenie kanálu parametrov:

• Message Lengths / Transmit / Receive (dĺžka správy / posielanie / príjem): 

vždy 243 bajtov

• Supported Parameter Channel Services (Standard): Read / Write (podporované
služby kanálu parametrov (standard): Read / Write)

Priradenie 
procesných dát

Priradenie procesných dát INTERBUS pohonového meniča k programovým adresám
riadiaceho systému sa vykonáva pomocou kontextového menu "Process Data (správca
procesných dát)".

Príklad programu (STEP7) pre riadenie pohonového meniča cez procesné dáta
zbernice INTERBUS nájdete v kapitole "Príklady aplikácií".

03717AXX

Obr. 16: Nastavenie kanálu parametrov (PCP)

03718AXX

Obr. 17: Priradenie procesných dát INTERBUS a programových adries SPS
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Test spojenia PCP
Konfigurácia a uvedenie do prevádzky

4.3 Test spojenia PCP

Pokiaľ chcete otestovat’ spojenie PCP na pohonový menič, môžete na tento účel použit’
monitorovaciu prevádzku softvéru CMD-Tools. Nasledujúce obrázky vysvetľujú postup
pri teste PCP. V zásade sa pomocou tejto metódy nadviaže spojenie PCP so
zariadením a načíta sa zoznam parametrov (zoznam objektov) uložený v tomto
zariadení.

Prepnite softvér CMD-Tool do prevádzkového stavu "Monitoring".

Kliknite na pohonový menič, s ktorým chcete vytvorit’ spojenie PCP. Pravým tlačidlom
myši otvorte kontextovú ponuku a zvoľte položku menu "Device Parameterization
(parametrizácia zariadenia)".

03719AXX

Obr. 18: Prepnutie softvéru CMD-Tool do prevádzkového stavu "MONITORING"

03721AXX

Obr. 19: Test parametrizácie zariadenia cez PCP
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4Test spojenia PCP
Konfigurácia a uvedenie do prevádzky

V okne "Device Parameterization (parametrizácia zariadenia)" aktivujte položku menu
"Device / Read Parameter List (zariadenie / načítat’ zoznam parametrov)".

Pokiaľ sa teraz načítajú parametre zariadenia, je projektovanie kanálu PCP vykonané
správne. Proces načítania môžete prerušit’.

Pokiaľ namiesto ukazovateľa postupu pri načítaní dostanete chybové hlásenie,
prekontrolujte konfiguráciu PCP a priradenie CR (Communication Reference).
V prípade potreby znova naformátujte parametrizačnú pamät’ napojovacieho modulu
a potom aktuálny projekt znovu uložte do parametrizačnej pamäte. Znovu vykonajte
parametrizáciu napojovacieho modulu a zopakujte postup testu spojenia PCP.

03722AXX

Obr. 20: Okno pre parametrizáciu zariadenia cez CMD-Tool

03723AXX

Obr. 21: CMD-Tool načíta parametre zariadenia, t. j. komunikácia PCP je v poriadku
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Prehľad princípu
Rozhranie PCP

5 Rozhranie PCP

Pohonový menič MOVIDRIVE® ponúka prostredníctvom doplnkového zariadenia
DFI21B normalizované rozhranie pre parametrizáciu cez "Peripherals Communication
Protocol" (PCP). Cez tento komunikačný kanál INTERBUS obdržíte plný prístup ku
všetkým pohonovým parametrom meniča MOVIDRIVE®.

5.1 Prehľad princípu

Aby ste mohli využit’ prístup k hodnotám parametrov pohonového meniča, musí byt’
kanál PCP naprojektovaný so zodpovedajúcim kódom ID. V protokole INTERBUS máte
pre kanál PCP k dispozícii jedno, dve alebo štyri slová. Zmenou počtu slov PCP meníte
rýchlost’ prístupu k hodnotám parametrov cez kanál PCP.

Doplňujúci kanál 
PCP pre uvedenie 
do prevádzky 
a diagnostiku

Rozhranie PCP je pri doplnkovom zariadení DFI21B realizované vo verzii PCP 3.
Okrem obvyklého kanálu PCP medzi riadiacim systémom (SPS) a pohonovým meničom
je teraz možné vytvorit’ ešte doplnkový (logický) kanál PCP medzi napojovacím
modulom a pohonovým meničom. Cez tento doplnkový kanál PCP môže napr.
nadradený riadiaci počítač pristupovat’ k hodnotám parametrov pohonového meniča
s využitím komunikačnej cesty Ethernet / INTERBUS.

Vyššie uvedený obrázok znázorňuje príklad topológie zariadenia s úrovňou Ethernet
TCP/IP INTERBUS. V tomto prípade je použitý napojovací modul INTERBUS
s rozhraním Ethernet TCP/IP, ktorý funguje ako portál medzi oboma komunikačnými
úrovňami.

03725AXX

Obr. 22: Komunikačné kanály pri verzii PCP 3
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Na nadradenom riadiacom počítači (Windows® NT) beží okrem programu "CMD-Tool"
tiež INTERBUS "@utomationXplorer" a softvér "MOVITOOLS®" pre programovanie
a parametrizáciu pohonových meničov SEW na zbernici INTERBUS. S týmto
usporiadaním je možné využit’ súčasnú infraštruktúru zbernice pre uvedenie do
prevádzky a údržbu. Tým sa zjednodušuje uvedenie do prevádzky a diagnostika celého
automatizačného zariadenia, pretože sa kábel INTERBUS nevyužíva len na riadenie,
ale aj na uvedenie do prevádzky a na diagnostiku všetkých komponentov pripojených
na priemyselnú zbernicu.

5.2 Služby PCP

Pohonový menič MOVIDRIVE® s doplnkovým zariadením DFI21B podporuje služby
PCP znázornené na nasledujúcom obrázku. Pre parametrizáciu meniča však majú
význam len nasledujúce služby: 

• Nadviazanie spojenia ("Initiate")

• Čítanie hodnôt parametrov ("Read")

• Zápis hodnôt parametrov ("Write")

• Zrušenie spojenia ("Abort")

Podrobný popis služieb PCP nájdete v používateľskej príručke pre komunikáciu PCP
vášho napojovacieho modulu INTERBUS.

53582AXX

Obr. 23: Služby PCP podporované pohonovým meničom MOVIDRIVE®
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Rozhranie PCP

Nadviazanie 
komunikačného 
spojenia – 
"Initiate"

Pomocou služby PCP "Initiate" sa nadväzuje komunikačné spojenie pre parametrizáciu
medzi napojovacím modulom INTERBUS a pohonovým meničom MOVIDRIVE®.
Spojenie je vždy nadväzované zo strany napojovacieho modulu INTERBUS. Počas
nadväzovania spojenia se testujú rôzne parametre komunikačných spojení, ako napr.
podporované služby PCP, využiteľná dĺžka dát atď. Pri úspešnom nadviazaní spojenia
zašle pohonový menič spät’ pozitívnu odpoveď "Initiate-Response". Pokiaľ nemohlo byt’
nadviazané spojenie, tak nesúhlasia parametre pre komunikačné spojenie pri
napojovacom module INTERBUS s parametrami pohonového meniča MOVIDRIVE®.
Pohonový menič zašle odpoveď "Initiate-Error-Response". V takom prípade porovnajte
nakonfigurovaný zoznam komunikačných parametrov napojovacieho modulu
INTERBUS s nastavenými parametrami pohonového meniča.

Pokus o opätovné nadviazanie už existujúceho komunikačného spojenia má spravidla
za následok jeho prerušenie ("Abort"). Komunikačné spojenie sa tým rozpojí, takže
treba tretí raz spustit’ službu PCP "Initiate", pre opätovné nadviazanie spojenia.

Prerušenie 
komunikačného 
spojenia – 
"Abort"

Pomocou služby PCP "Abort" sa zruší existujúce komunikačné spojenie medzi
napojovacím modulom INTERBUS a pohonovým meničom MOVIDRIVE®. "Abort" je
nepotvrdzovaná služba PCP, ktorá môže byt’ spúšt’aná tak z napojovacieho modulu
INTERBUS, ako aj z meniča MOVIDRIVE®. 

Čítanie hodnôt 
parametrov – 
"Read"

Pomocou služby PCP "Read" môže napojovací modul INTERBUS čítat’ všetky
komunikačné objekty (pohonové parametre) pohonového meniča MOVIDRIVE®.
V dokumentácii "Profil zariadenia priemyselnej zbernice a zoznam parametrov
MOVIDRIVE®" sú detailne opísané všetky pohonové parametre a ich kódovanie.

Zápis hodnôt 
parametrov – 
"Write"

Pomocou služby PCP "Write" môže napojovací modul INTERBUS zapisovat’ všetky
pohonové parametre meniča MOVIDRIVE®. Pri chybnom prístupe k parametru pohonu
(napr. zápis príliš veľkej hodnoty) generuje pohonový menič chybu "Write-Error-
Response" s presným uvedením jej príčiny.
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5.3 Parametre v zozname objektov

Pomocou služieb PCP "Read" a "Write" môže napojovací modul INTERBUS pristupovat’
ku všetkým parametrom, ktoré sú definované v zozname objektov doplnkového
zariadenia DFI21B. V statickom zozname objektov doplnkového zariadenia DFI21B sú
všetky parametre pohonu, ktoré sú dostupné cez systém zbernice, opísané ako
komunikačné objekty. Všetky objekty statického zoznamu objektov sú kontaktované
prostredníctvom indexov. Nasledujúca tabuľka znázorňuje štruktúru zoznamu objektov
doplnkového zariadenia DFI21B pre pohonový menič MOVIDRIVE®.

Oblast’ indexov je rozčlenená do troch logických úsekov. Pomocou indexov
8300 ... 8800 dek sa adresujú pohonové parametre. Index parametrov nájdete
v dokumentácii SEW Zoznam parametrov MOVIDRIVE®. Indexy nižšie než 8300 dek sú
spracovávané priamo voliteľnou kartou a nemožno ich chápat’ ako pohonové parametre
meniča.

Popis objektov 
pohonových 
parametrov

Pohonové parametre meniča MOVIDRIVE® sú detailne opísané v dokumentácii SEW
Zoznam parametrov MOVIDRIVE®. Okrem indexu parametrov tu nájdete ďalšie
informácie týkajúce sa kódovania, rozsahu hodnôt a významu dát parametrov.

Popis objektu v zozname objektov je pre všetky pohonové parametre zhodný.
Parametre, ktoré je možné len čítat’, obdrží v zozname objektov taktiež atribút Read All/
Write All, pretože pohonový menič vykonáva sám príslušný test a v prípade nutnosti
vyšle zodpovedajúci návratový kód. Nasledujúca tabuľka znázorňuje popis objektov
všetkých pohonových parametrov.

Index parametrov 

(dekadický)

Označenie komunikačného objektu

8296 Download bloku parametrov

8297 Posledný index PCP

8298 Cyklický kanál parametrov MOVILINK®

8299 Acyklický kanál parametrov MOVILINK®

8300 ... 8800 Pohonové parametre pre MOVIDRIVE® (dostupné priamo prostredníctvom 
služieb PCP "Read" a "Write") index parametrov pozri dokumentácia SEW 
Zoznam parametrov MOVIDRIVE® 

8801 ... 9999 Pohonové parametre pre MOVIDRIVE® (tieto parametre sú dostupné len 
cez kanál parametrov MOVILINK®)

> 10000 Pamät’ pre tabuľky, programy a premenné (tieto parametre sú dostupné len 
cez kanál parametrov MOVILINK®)

Index: 8300 ... 8800

Object code: 7 (jednoduchá-premenná)

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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Parametre v zozname objektov
Rozhranie PCP

Objekt 
"Download bloku 
parametrov"

Pomocou objektu "Download bloku parametrov" je možné cez jednu službu Write
zapísat’ súčasne najviac 38 pohonových parametrov meniča MOVIDRIVE®. Vďaka
tomu máte pomocou tohto objektu možnost’ jedným vyvolaním služby Write napr.
vykonat’ parametrizáciu pohonového meniča v rozbehovej fáze. Pretože je spravidla
nutné menit’ len niekoľko parametrov, je tento blok parametrov s max. 38 parametrami
dostačujúci pre takmer všetky aplikácie. Veľkost’ oblasti využiteľných dát je stanovená
na 38 x 6 + 2 bajty = 230 bajtov (typ Octet String). Nasledujúca tabuľka znázorňuje
štruktúru objektu "Download bloku parametrov".

Objekt "Download bloku parametrov" sa spracováva len lokálne na voliteľnej karte
priemyselnej zbernice a je definovaný tak, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Octet Význam Poznámka

0 rezervované (0)

1 Počet parametrov Parameter 1 ... 38

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: 7 (jednoduchá-premenná)

Data type index: 10 (Octet-String)

Length: 230

Local address:

Password:

Access groups:

Access rights: Write all

Name[16]: -

Extension length: -
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Rozhranie PCP

Pomocou služby Write aplikovanej na objekt "Download bloku parametrov" sa na
voliteľnej karte priemyselnej zbernice spustí parametrizačný mechanizmus, ktorý všetky
parametre uvedené v oblasti využiteľných dát objektu uloží do DPRAM a tým vykoná
parametrizáciu pohonového meniča. Po úspešnom spracovaní objektu "Download
bloku parametrov", t. j. potom, keď boli zapísané všetky parametre odovzdané z
napojovacieho modulu INTERBUS, sa služba Write ukončí zaslaním pozitívnej
odpovede Write-Response. V prípade chyby sa vráti negatívna odpoveď
Write-Response. Návratový kód potom obsahuje presnejšie údaje o druhu chyby
a navyše číslo parametra (č. 1 ... 38), v ktorom sa chyba vyskytla (pozri príklad).

Príklad: Chyba pri zápise 11. parametra Write Error-Response:

Trieda chyby: 8 Other

Kód chyby: 0 Other

Additional-Code High: 11dek chyba pri zápise parametra 11

Additional-Code Low: 15hex hodnota je príliš vysoká

Objekt "Posledný 
index PCP"

Tento objekt je dlhý 4 bajty a pri čítacom prístupe vracia cez služby PSP číselnú hodnotu
pre posledný priamo kontaktovateľný index. Prístupy PCP na indexy, ktoré sú vyššie
než táto číselná hodnota, musia byt’ vykonané cez objekt "Acyklický kanál parametrov
MOVILINK®".

Objekt "Cyklický 
kanál parametrov 
MOVILINK®"

Tento objekt je dlhý 8 bajtov a obsahuje cyklický kanál parametrov MOVILINK®. Vďaka
cyklickému striedaniu čítania a zápisu v tomto objekte je možné vykonávat’ všetky
komunikačné služby MOVILINK®. K vykonaniu komunikačnej služby dôjde až pri zmene
bitu handshake v riadiacom bajte. Kanál parametrov MOVILINK® umožňuje prístup ku
všetkým indexom a tým aj k pamäti premenných a programov IPOSplus®. 

Rešpektujte pri používaní objektu Download bloku parametrov nasledujúce pokyny:

• Nevykonávajte aktiváciu výrobného nastavenia počas downloadu bloku parametrov!

• Po aktivácii blokovania parametrov sú všetky následne zapisované parametre
odmietané.

Index: 8297

Object code: 7 (jednoduchá-premenná)

Data type index: 10 (Octet-String)

Length: 4

Local address:

Password:

Access groups:

Access rights: Read all

Name[16]: -

Extension length: -



5

36 Príručka – MOVIDRIVE® MDX61B Rozhranie priemyselnej zbernice DFI21B INTERBUS s optickými káblami

Parametre v zozname objektov
Rozhranie PCP

Nasledujúca tabuľka znázorňuje štruktúru tohto komunikačného objektu. Štruktúru
kanála parametrov nájdete v dokumentácii "Profil zariadenia priemyselnej zbernice
a zoznam parametrov MOVIDRIVE®".

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

Nasledujúca tabuľka znázorňuje priebeh parametrizačného prístupu cez cyklický kanál
parametrov MOVILINK®. Vykonanie služby sa v meniči spustí až vtedy, keď riadenie v
kanáli parametrov vykoná zmenu bitu handshake. Na to musí riadiaci program na
počiatku parametrizácie prečítat’ kanál parametrov, aby získal informáciu o aktuálnom
stave bitu handshake. Potom môže master zmenou bitu handshake spustit’
vyhodnotenie kanálu parametrov v meniči. 

Octet 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: 7 (jednoduchá-premenná)

Data type index: 10 (Octet-String)

Length: 8

Local address:

Password:

Access groups:

Access rights: Read all/Write all

Name[16]: -

Extension length: -
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Menič potom vykoná službu zakódovanú v kanáli parametrov a potvrdenie služby
zapíše opät’ do kanálu parametrov. S nasledujúcim čítacím prístupom riadiaceho
programu na "Cyklický kanál parametrov MOVILINK®" obdrží riadenie potvrdenie
služby. Nasledujúca tabuľka znázorňuje priebeh cyklicky vyvolávaných služieb Read/
Write pre "Cyklický kanál parametrov MOVILINK".

Objekt "Acyklický 
kanál parametrov 
MOVILINK®"

Objekt "Acyklický kanál parametrov MOVILINK®" je dlhý 8 bajtov a obsahuje kanál
parametrov MOVILINK®. Tento objekt je možné využit’ pre acyklický parametrizačný
prístup, t. j. s každým prijatím služby WRITE na tento objekt pohonový menič vykoná
službu zakódovanú v kanáli parametrov. Bit handshake sa nevyhodnocuje! Nasledujúca
tabuľka znázorňuje štruktúru objektu "Acyklický kanál parametrov MOVILINK®".
Štruktúru kanála parametrov nájdete v dokumentácii "Profil zariadenia priemyselnej
zbernice a zoznam parametrov MOVIDRIVE®".

Pri parametrizácii pohonového meniča cez acyklický kanál parametrov MOVILINK® sa
v zásade rozlišujú dva procesy:

• Kanál parametrov vykonáva službu typu Write

• Kanál parametrov vykonáva službu typu Read

Riadenie (master) MOVIDRIVE® (slave)

1. Čítanie (READ) "Cyklického kanálu parametrov MOVILINK®", pre vyhodnotenie stavu bitu handshake.

READ 8298 (kanál parametrov)

Data = kanál parametrov

2. Službou WRITE aplikovanou na objekt "Cyklický kanál parametrov MOVILINK®" a zmenou bitu 
handshake sa spustí vykonanie služby zakódovanej v kanáli parametrov.

WRITE 8298 (kanál parametrov)

OK

3. Čítanie (READ) objektu "Cyklický kanál parametrov MOVILINK®" a vyhodnotenie potvrdenia služby 
v kanáli parametrov.

READ 8298 (kanál parametrov)

Data = kanál parametrov s výsledkom

Octet 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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Rozhranie PCP

Kanál parametrov 

vykonáva službu 

typu Write

Pokiaľ sa cez acyklický kanál parametrov vykonáva služba typu Write (napr. Write
Parameter alebo Write Parameter volatile), menič odpovie po vykonaní služby
aktuálnym potvrdením služby. Pri chybnom prístupe pre zápis je zaslaný spät’ príslušný
chybový kód.

Tento variant predstavuje výhodu v tom, že služby pre zápis sú spracované jediným
zaslaním požiadavky WRITE "Kanál parametrov MOVILINK®" a potvrdenie služby
môže byt’ vykonané vyhodnotením správy "Write-Confirmation". Nasledujúca tabuľka
znázorňuje vykonanie služieb Write cez acyklický kanál parametrov MOVILINK®.

Služba WRITE zakódovaná v kanáli parametrov sa vykoná a spät’ sa zašle potvrdenie
služby ako priama odpoveď.

Kanál parametrov 

vykonáva službu 

typu Read

Pre čítanie parametra cez kanál parametrov je potrebné najskôr vykonat’ službu
PCP-WRITE. Prostredníctvom služby PCP-WRITE sa určí, kde majú byt’ pripravené
dáta meniča. Aby tieto dáta teraz došli do mastera, musí nasledovat’ služba Read pre
acyklický kanál parametrov. Na vykonanie služby Read cez kanál parametrov je preto
vždy potrebná služba PCP-WRITE a následne PCP-READ. Nasledujúca tabuľka
znázorňuje vykonanie služieb Read cez acyklický kanál parametrov MOVILINK®.

1. Príjem sa ihneď potvrdí; dôjde k vyhodnoteniu kanálu parametrov a k vykonaniu
požadovanej služby.

2. Potvrdenie služby sa zapíše do kanálu parametrov a je možné ho vyhodnotit’
prostredníctvom služby READ v masteri.

Riadenie (master) MOVIDRIVE® (slave)

1. Službou WRITE aplikovanou na objekt "Acyklický kanál parametrov MOVILINK®" sa spustí vykonanie 
služby zakódovanej v kanáli parametrov.

WRITE 8299 (kanál parametrov)

Potvrdenie služby (OK/chybový kód)

Riadenie (master) MOVIDRIVE® (slave)

1. Službou WRITE aplikovanou na objekt "Acyklický kanál parametrov MOVILINK®" sa spustí vykonanie 
služby zakódovanej v kanáli parametrov.

WRITE 8299 (kanál parametrov)

OK

2. Čítanie (READ) objektu "Acyklický kanál parametrov MOVILINK®" a vyhodnotenie potvrdenia služby 
v kanáli parametrov.

READ 8298 (kanál parametrov)

Data = kanál parametrov s výsledkom



Príručka – MOVIDRIVE® MDX61B Rozhranie priemyselnej zbernice DFI21B INTERBUS s optickými káblami 39

5Návratové kódy parametrizácie
Rozhranie PCP

Acyklický kanál parametrov MOVILINK® sa spracováva len lokálne na voliteľnej karte
priemyselnej zbernice a je definovaný tak, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

5.4 Návratové kódy parametrizácie

Pri chybnej parametrizácii sa z pohonového meniča vrátia na parametrizujúci master
rôzne návratové kódy, ktoré obsahujú detailnú informáciu o príčine chyby. 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 Error-Class je s výnimkou Error-Class 8 = iná chyba generovaný komunikačným
softvérom karty priemyselnej zbernice pri chybe komunikácie. Návratové kódy, ktoré sú
dodávané systémom pohonového meniča, spadajú do Error-Class 8 = iná chyba.
Detailný rozpis sa uskutoční v tomto prípade v Aditional Code.

Index: 8299

Object code: 7 (jednoduchá-premenná)

Data type index: 10 (Octet-String)

Length: 8

Local address:

Password:

Access groups:

Access rights: Read all/Write all

Name[16]: -

Extension length: -

Trieda (hex) Označenie Význam

1 vfd-status Stavová chyba virtuálneho zariadenia

2 referencia aplikácie Chyba v aplikačnom programe

3 definícia Chyba v definícii

4 zdroj Zdrojová chyba

5 service Chyba pri vykonaní služby

6 prístup Chyba pri prístupe

7 ov Chyba v zozname objektov

8 iné Iná chyba (pozri Prídavný kód)
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Kód chyby Element Error-Code umožňuje presnejšiu identifikáciu príčiny chyby v rámci elementu
Error-Class. Generuje ho komunikačný sofvér karty priemyselnej zbernice pri chybnej
komunikácii. Pre Error-Class 8 = Iná chyba je definovaný len Error-Code = 0
(Iný chybový kód). Detailný rozpis sa v tomto prípade vykonáva v Prídavnom kóde. 

Prídavný kód Additional-Code obsahuje špecifické návratové kódy SEW pre chybnú parametrizáciu
pohonových meničov. Do mastera (nadradeného počítača) sa odosielajú pod triedou
chyby 8 = Iná chyba. Nasledujúci prehľad znázorňuje všetky možné kódovania pre
Additional-Code.

Zvláštny prípad 

"Interná chyba 

komunikácie"

Návratový kód uvedený v nasledujúcej tabuľke sa vráti, pokiaľ medzi voliteľnou kartou
a systémom meniča dôjde k chybe komunikácie. Služba PCP odovzdaná cez
priemyselnú zbernicu možno nebola vykonaná a mala by byt’ zopakovaná. Pri
opakovanom výskyte tejto chyby je potrebné pohonový menič kompletne vypnút’
a znovu zapnút’, aby bola vykonaná nová inicializácia.

Odstránenie chyby Zopakujte službu READ alebo WRITE. Pokiaľ sa chyba vyskytne znovu, mali by ste
pohonový menič kompletne vypnút’ a znovu zapnút’. Pokiaľ sa chyba vyskytuje stále,
je potrebné kontaktovat’ servis elektroniky SEW.

Add.-

Codehigh 

(hex)

Add.-Codelow 

(hex)

Význam

00 00 Žiadna 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 je pre parameter príliš vysoká

00 16 Hodnota je pre parameter príliš nízka

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 Je potrebné blokovanie regulátora

00 1D Neprípustná hodnota pre parameter

00 1E Bolo aktivované výrobné nastavenie

00 1F Parameter nebol uložený 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

Príd. kód high: 0 -

Príd. kód low: 0 -
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6 Príklady aplikácií

Táto kapitola uvádza malé príklady aplikácií pre výmenu procesných dát
a parametrizáciu pohonového meniča cez rozhranie PCP. 

6.1 Riadenie cez procesné dáta

Riadenie pohonového meniča cez procesné dáta sa vykonáva prostredníctvom
jednoduchého čítania/zápisu programových adries, na ktorých sú zapísané procesné
dáta INTERBUS pohonového meniča. Napr. pre Simatic S7 môže jednoduchý program
STEP7 vyzerat’ takto:

L W#16#0006

T PAW 144 //zapísat’ 6hex na PA1 (riadiace slovo = uvoľnenie)

L 1500

T PAW 146 //zapísat’ 1500dek na PA2 (požadovaná hodnota otáčok = 300 1/min)

L W#16#0000

T PAW 148 //zapísat’ 0hex na PA3 (po vykonaní výrobného nastavenia nemá

žiadnu funkciu)

Podrobnejšie informácie týkajúce sa riadenia meniča cez kanál procesných dát,
predovšetkým ku kódovaniu riadiaceho a stavového slova nájdete v príručke k profilu
zariadenia priemyselnej zbernice.

6.2 Parametrizácia cez rozhranie PCP

Táto kapitola opisuje, ako je možné cez štandardizované služby INTERBUS-PCP
"Read" a "Write" čítat’ resp. zapisovat’ parametre a premenné IPOSplus®. Príklad je
platný pre všetky napojovacie moduly INTERBUS generácie 4 (G4) a je vysvetlený
v terminológii PHOENIX.

Príklady kódovania uvedené v nasledujúcich kapitolách sú znázornené rovnakým
spôsobom, ako sú opísané v používateľskej príručke INTERBUS "Peripherals
Communication Protocol (PCP)" firmy Phoenix Contact.

Predpoklad Mali by ste mat’ k dispozícii nasledujúce používateľské príručky:

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

• Príručku k priemyselnej zbernici – prístrojový profil MOVIDRIVE®
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6.3 Znázornenie príkladov kódovania

Príklady kódovania uvedené v nasledujúcich kapitolách sú znázornené rovnakým
spôsobom, ako sú opísané v používateľskej príručke INTERBUS "Peripherals
Communication Protocol (PCP)" firmy Phoenix Contact.

Všetky informácie služby PCP sa zobrazujú po slovách pod sebou. V súlade s tým sa
môžete na slovo dívat’ napr. ako na slovo SPS (napr. dátové slovo Simantic). Na pravej
strane nájdete vždy jeden príklad kódovania pre pohonový menič MOVIDRIVE®. Všetky
kódovania znázornené tučne červenou farbou sú špecifické pre dané zariadenie, resp.
projekt. Všetky ostatné kódovania sa pri prístupe k iným pohonom alebo pohonovým
parametrom nemenia.

Pomocou "Communication Reference (CR)" zvolíte pohonový menič, ktorý sa má
parametrizovat’. V nasledujúcich príkladoch bola pohonovému meniču v softvéri
CMD-Tool priradená hodnota CR = 02 hex. Index definuje parameter, ku ktorému má
byt’ uskutočnený prístup.

Popis 

pripojeného 

meniča v 

CMD-Tool

Predtým než začnete využívat’ kanál PCP pohonového meniča, musíte v softvéri
CMD-Tool naprojektovat’ popis pripojeného zariadenia na menič.

6.4 Priebeh parametrizačnej sekvencie

Peripherals Communication Protocol (PCP) systému INTERBUS štandardizuje prístup
k parametrizačným dátam zariadenia pripojených k systému INTERBUS a predpisuje
nasledujúci postup:

• Inicializácia spojenia PCP pomocou služby "Initiate".

• Čítanie a zápis parametrov pomocou služeb "Read" a "Write".

• Pokiaľ už komunikačné spojenie nie je potrebné, je možné ho prostredníctvom
služby "Abort" ukončit’ (nie je tu vysvetlené, pretože to často nie je potrebné, pozri
príručka PCP).

• Inicializácia spojenia PCP pomocou služby "Initiate".

Prístup k pohonovým parametrom meniča prebehne až po nadviazaní spojenia PCP
pomocou služby "Initiate_Request". To je možné realizovat’ napr. jednorazovo pri
rozbehu zariadenia.

Po odoslaní tejto služby by ste mali obdržat’ pozitívne hlásenie "Initiate_Confirmation"
(pri negatívnom hlásení použite príručku pre PCP).

Slovo Význam Kódovanie (hex)

1 Command_Code 00 81

2 Parameter_Count 00 03

Slovo Význam Kódovanie (hex)

1 Command_Code = Initiate_Request 00 8B

2 Parameter_Count 00 02

3 - Comm._Reference 00 02

4 Password Access_Groups 00 00

Bity 15 ... 8 7 ... 0
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6Čítanie parametra pohonu
Príklady aplikácií

6.5 Čítanie parametra pohonu

Čítanie parametra pohonu (pomocou indexu 8800) sa vykonáva prostredníctvom
služby "Read". Všetky parametre pohonu sú vždy dlhé 4 bajty (1 dvojslovo).

Príklad Čítanie P130 rampa t11 HORE VPRAVO (index 8470 dek = 2116 hex)

Po odoslaní tejto služby by ste mali obdržat’ pozitívne hlásenie "Read_Confirmation".

Dáta parametrov sa znázorňujú vo formáte Motorola (formát Simatic) nasledujúcim
spôsobom:

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

Ďalšie pokyny týkajúce sa kódovania pohonových parametrov nájdete v zozname
parametrov v prílohe k príručke "Profil zariadenia MOVIDRIVE® pre priemyselné
zbernice".

Tabuľka znázorňuje príklad návratového kódu "hodnota je pre parameter príliš vysoká".

Slovo Význam Kódovanie (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

Bity 15 ... 8 7 ... 0

Slovo Význam Kódovanie (hex)

1 Message_Code = Read_Confirmation (+) 80 81

2 Parameter_Count 00 05

3 Invoke_ID Comm._Reference 00 02

4 Result (+) 00 00

5 - Length 00 04

6 Data [1] Data [2] 00 00

7 Data [3] Data [4] 07 D0

Bity 15 ... 8 7 ... 0

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

00 hex 00 hex 07 hex D0 hex

Slovo Význam Kódovanie (hex)

1 Message_Code = Read_Confirmation (-) 80 81

2 Parameter_Count 00 03

3 Invoke_ID Comm._Reference 00 02

4 Error_Class Error_Code 08 00

5 Additional_Code 00 15

Bity 15 ... 8 7 ... 0
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Zápis pohonového parametra
Príklady aplikácií

6.6 Zápis pohonového parametra

Zápis parametra pohonu (pomocou indexu 8800) sa vykonáva prostredníctvom
služby "Write". Všetky parametre pohonu sú vždy dlhé 4 bajty (1 dvojslovo).

Príklad Zápis času rampy 1,65 s na P130 "Rampe t11 HORE VPRAVO"

Index: 8470 dek = 2116 hex

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

Dáta parametrov sa znázorňujú vo formáte Motorola (formát Simatic) nasledujúcim
spôsobom:

Ďalšie pokyny týkajúce sa kódovania pohonových parametrov nájdete v zozname
parametrov v prílohe k príručke "Profil zariadenia MOVIDRIVE® pre priemyselné
zbernice".

Po odoslaní tejto služby by ste mali obdržat’ pozitívne hlásenie "Write_Confirmation".

Tabuľka znázorňuje príklad návratového kódu "hodnota je pre parameter príliš vysoká".

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

00 hex 00 hex 06 hex 72 hex

Slovo Význam Kódovanie (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

Bity 15 ... 8 7 ... 0

Slovo Význam Kódovanie (hex)

1 Message_Code = Write_Confirmation (+) 80 82

2 Parameter_Count 00 02

3 Invoke_ID Comm._Reference 00 02

4 Result (+) 00 00

Bity 15 ... 8 7 ... 0

Slovo Význam Kódovanie (hex)

1 Message_Code = Write_Confirmation (-) 80 82

2 Parameter_Count 00 03

3 Invoke_ID Comm._Reference 00 02

4 Error_Class Error_Code 08 00

5 Additional_Code 00 15

Bity 15 ... 8 7 ... 0
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6Zápis premenných a parametrov IPOS prostredníctvom kanálu parametrov MOVILINK®
Príklady aplikácií

6.7 Zápis premenných a parametrov IPOS prostredníctvom kanálu parametrov 
MOVILINK®

Pre univerzálny prístup pre zápis všetkých dát pohonového meniča (parametre,
premenné IPOSplus®, programový kód IPOSplus® a pod.) ponúka pohonový menič
špeciálny parametrizačný prístup cez kanál parametrov MOVILINK®. V nasledujúcich
odstavcoch je znázornený mechanizmus, ako je možné menit’ napr. premenné
IPOSplus® cez kanál parametrov.

Acyklický kanál parametrov je možné využívat’ cez index 8299 dek (206B hex).

Príklad Zápis hodnoty 74565 premennej IPOSplus® H0 = Index 11000 dek (2AF8 hex)

Zapisovaná hodnota = 74565 dek (0001 2345 hex)

Po odoslaní tejto služby obdržíte "Write_ Confirmation". Na vyhodnotenie negatívneho
hlásenia môžete naopak využit’ návratové kódy.

6.8 Čítanie premenných a parametrov IPOS prostredníctvom kanálu parametrov 
MOVILINK®

Na univerzálny prístup pre čítanie všetkých dát pohonového meniča (parametre,
premenné IPOSplus®, programový kód IPOSplus® a pod.) ponúka pohonový menič
špeciálny parametrizačný prístup cez kanál parametrov MOVILINK®. V nasledujúcich
odstavcoch je znázornený mechanizmus, ako je možné čítat’ napr. premenné IPOSplus®

cez kanál parametrov. Na to je potrebné dodržat’ postup v dvoch krokoch:

• Zápis kanála parametrov MOVILINK® príkazom "Read IPOS-Variable H0"

• Čítanie kanálu parametrov MOVILINK®

Kanál parametrov MOVILINK® (acyklický) je možné využívat’ cez index 8299 dek
(206B hex).

Slovo Význam Kódovanie (hex)

1 Command_Code = Write_Request 00 82

2 Parameter_Count 00 07

3 Invoke_ID Comm._Reference 00 02

4 Index = kanál parametrov MOVILINK® 20 6B

5 Subindex Length 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 a parametrov IPOS prostredníctvom kanálu parametrov MOVILINK®
Príklady aplikácií

Príklad Čítanie premennej IPOSplus® H0 = Index 11000 dek (2AF8 hex)

Podrobné vysvetlenie kanálu parametrov MOVILINK® nájdete v príručke "Profil
zariadenia priemyselnej zbernice a zoznam parametrov MOVIDRIVE®".

Po obdržaní pozitívnej "Write_Confirmation (+)" sa vykoná čítací prístup na kanál
parametrov MOVILINK®, pri ktorom sa načítané dáta z čítacej požiadavky definovanej
predtým cez "Write_Request" načítajú do napojovacieho modulu.

Po odoslaní tejto služby by ste mali obdržat’ pozítívne hlásenie "Read_Confirmation".

Slovo Význam Kódovanie (hex)

1 Command_Code = Write_Request 00 82

2 Parameter_Count 00 07

3 Invoke_ID Comm._Reference 00 02

4 Index = kanál parametrov MOVILINK® 20 6B

5 Subindex Length 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 = Read_Request 00 81

2 Parameter_Count 00 03

3 Invoke_ID Comm._Reference 00 02

4 Index = kanál parametrov MOVILINK® 20 6B

5 Subindex - 00 00

Bity 15 ... 8 7 ... 0

Slovo Význam Kódovanie (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] = 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 a parametrov IPOS cez download bloku parametrov
Príklady aplikácií

Na vyhodnotenie negatívneho hlásenia môžete využit’ návratové kódy.

6.9 Zápis premenných a parametrov IPOS cez download bloku parametrov

Pohonové meniče MOVIDRIVE® ponúkajú prostredníctvom downloadu bloku
parametrov možnost’ zapisovat’ súčasne niekoľko premenných alebo parametrov
IPOSplus® v rámci jednej služby PCP.

Download bloku parametrov má vždy dĺžku 230 bajtov. V jednom bloku je možné
zapísat’ najviac 42 parametrov pohonu, resp. premenných IPOSplus®.

Príklad Prostredníctvom služby "Write_Request" majú byt’ zapísané tri hodnoty meniča:

Po odoslaní tejto služby obdržíte "Write_ Confirmation". Na vyhodnotenie negatívneho
hlásenia môžete naopak využit’ návratové kódy. Pretože sa jednotlivé parametre
objektu Download bloku parametrov zapisujú v meniči za sebou, pri negatívnej
odpovedi "Write_Confirmation" dôjde v časti High kódu Additional_Code k zápisu čísla
parametra, v ktorom sa chyba vyskytla (pozri tiež príručka DFI).

Slovo Význam Kódovanie (hex)

1 Message_Code = Read_Confirmation 80 81

2 Parameter_Count 00 03

3 Invoke_ID Comm._Reference 00 02

4 Error_Class Error_Code 08 00

5 Additional_Code 00 10

Bity 15 ... 8 7 ... 0

Názov parametra/premennej Index zapisovaná hodnota

Premenná IPOSplus® H0 11000 dek (2AF8 hex) 1 dek (1 hex)

Premenná IPOSplus® H1 11001 dek (2AF9 hex) -40000 dek (FFFF63C0 hex)

P130 rampa t11 HORE VPRAVO 8470 dek (2116 hex) 1500 dek (05DC hex)

Slovo Význam Kódovanie (hex)

1 Command_Code = Write_Request 00 82

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

3 Invoke_ID Comm._Reference 00 02

4 Index = download bloku parametrov 20 68

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

6 Data [1] = rezervované Data [2] = počet parametrov 00 03

7 Data [3/4] = index 1. parametra (napr. premenná 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. premenná 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 DFI21B
Technické údaje

7 Technické údaje

7.1 Doplnkové zariadenie DFI21B

Doplnkové zariadenie 
DFI21B

Objednávacie číslo  824 311 5

Podporované prenosové 
rýchlosti

 500 kBd a 2 MBd, prepínateľné prostredníctvom prepínačov DIP

Technika pripojenia • Vstup priemyselnej zbernice: 9-pólový konektor Sub-D
• Výstup priemyselnej zbernice: 9-pólová zásuvka Sub-D
• Prenosová technika RS-485, tienené 6-žilové a párovo skrútené 

dvojdrôtové vedenie

Čísla Ident DP • E3hex = 227dek (1 slovo PCP)
• E0hex = 224dek (2 slová PCP)
• E1hex = 225dek (4 slová PCP)
• 38hex = 56dek (Microprocessor not ready)
• 03hex = 3dek (žiadne slovo PCP)

Max. počet procesných 
dátových slov

 6 procesných dátových slov

P
i

f
kVA

Hz

n
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