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1Γενικές οδηγίες
Δομή των υποδείξεων ασφαλείας
1 Γενικές οδηγίες
1.1 Δομή των υποδείξεων ασφαλείας

Οι υποδείξεις ασφαλείας αυτού του εγχειριδίου έχουν δομηθεί με τον εξής τρόπο:

1.2 Αξιώσεις παροχής εγγύησης
Προϋπόθεση για τη μη ελαττωματική λειτουργία του μηχανήματος και για την κάλυψη
εγγύησης είναι η τήρηση των εγγράφων. Για αυτό πριν αρχίσετε να εργάζεστε με τη
συσκευή διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες στο εγχειρίδιο!
Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγίες λειτουργίας είναι διαθέσιμες σε ευανάγνωστη μορφή στους
υπεύθυνους της εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και στα άτομα τα οποία
εργάζονται στο μηχάνημα με δική τους ευθύνη.

1.3 Αποκλεισμός ευθυνών
Η τήρηση των οδηγιών που περιέχονται στο εγχειρίδιο MOVIDRIVE® / MOVITRAC®

είναι βασική προϋπόθεση για την ασφαλή λειτουργία και την εξασφάλιση των
αναφερόμενων ιδιοτήτων προϊόντος και των χαρακτηριστικών απόδοσης. Για
σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές και ζημιές στην περιουσία που οφείλονται στη μη
τήρηση των οδηγιών λειτουργίας, η SEW-EURODRIVE δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη.
H υποχρέωση εγγύησης ζημιών δεν ισχύει σε τέτοιες περιπτώσεις.

Σύμβολο ΛΕΞΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ!
Είδος κινδύνου και η πηγή του.
Πιθανές συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησης.
• Μέτρα για την αποφυγή κινδύνου.

Σύμβολο Λέξη σήμανσης Σημασία Συνέπειες από 
τη μη τήρηση

Παράδειγμα:

Γενικός κίνδυνος

Συγκεκριμένος κίνδυνος,
π.χ. ηλεκτροπληξία

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Άμεσος κίνδυνος Θάνατος ή σοβαρές σωματικές βλάβες

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟIΗΣΗ! Ενδεχόμενη, επικίνδυνη 
κατάσταση

Θάνατος ή σοβαρές σωματικές βλάβες

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ενδεχόμενη, επικίνδυνη 
κατάσταση

Ελαφριές σωματικές βλάβες

ΣΤΟΠ! Ενδεχόμενες υλικές ζημιές Ζημιά στο σύστημα κίνησης ή στο 
περιβάλλον λειτουργίας του

ΥΠΟΔΕΙΞΗ Χρήσιμη υπόδειξη ή συμβουλή.
Διευκολύνει το χειρισμό του 
συστήματος κίνησης.
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2 Οδηγίες ασφαλείας
2.1 Πρόσθετα ισχύοντα έγγραφα

• Η εγκατάσταση και η έναρξη της λειτουργίας επιτρέπεται να γίνεται μόνο από
ειδικευμένους ηλεκτρολόγους σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς πρόληψης
ατυχημάτων καθώς και με τα παρακάτω έγγραφα:
– Οδηγίες λειτουργίας "MOVIDRIVE® MDX60B/61B"
– Οδηγίες λειτουργίας "MOVITRAC® B"

• Διαβάστε αυτά τα έγγραφα με προσοχή, πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση και την
έναρξη λειτουργίας της πρόσθετης κάρτας DFD11B.

• Προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία και την ικανοποίηση όλων των τυχόν
αξιώσεων επί της εγγύησης, είναι η τήρηση των πληροφοριών που περιέχονται στα
τεχνικά έγγραφα.

2.2 Γενικές οδηγίες ασφαλείας για τα συστήματα διαύλων
Αυτό το σύστημα επικοινωνίας σας επιτρέπει να προσαρμόζετε με μεγάλη ακρίβεια το
μετατροπέα συχνότητας MOVIDRIVE® στη συγκεκριμένη εφαρμογή σας. Όπως
συμβαίνει σε όλα τα συστήματα διαύλων, υπάρχει ο κίνδυνος μη ορατών, εξωτερικών
(σε ότι αφορά τη συσκευή) τροποποιήσεων των παραμέτρων, γεγονός που επιφέρει
μεταβολές στη συμπεριφορά της συσκευής. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μη
αναμενόμενη (όχι ανεξέλεγκτη) συμπεριφορά του συστήματος.

2.3 Λειτουργίες ασφαλείας
Οι μετατροπείς MOVIDRIVE® MDX60/61B και MOVITRAC® B χωρίς υπερκείμενα
συστήματα ασφαλείας δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνουν λειτουργίες ασφαλείας. Για να
εξασφαλίσετε την προστασία των μηχανημάτων και των ατόμων χρησιμοποιήστε
υπερκείμενα συστήματα ασφαλείας. Βεβαιωθείτε ότι στις εφαρμογές ασφαλείας
τηρούνται τα στοιχεία που αναφέρονται στα έγγραφα "Ασφαλής απενεργοποίηση για
MOVIDRIVE® MDX60B/61B / MOVITRAC® B".

2.4 Εφαρμογές ανυψωτικών
Τα MOVIDRIVE® MDX60B/61B και MOVITRAC® B δεν επιτρέπεται να χρησιμο-
ποιηθούν για εφαρμογές ανυψωτικών ως διάταξη ασφαλείας. 
Σαν διατάξεις ασφαλείας να χρησιμοποιείτε συστήματα παρακολούθησης ή μηχανικά
συστήματα προστασίας, ώστε να αποφευχθούν οι σωματικές και υλικές ζημιές.

2.5 Ονόματα προϊόντων και εμπορικά σήματα
Οι εμπορικές ονομασίες και τα ονόματα προϊόντων που υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο
αποτελούν εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα σήματα του κατόχου των αντίστοιχων
δικαιωμάτων.

2.6 Απόρριψη

Πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες εθνικοί κανονισμοί!
Αν χρειάζεται, κατά την απόσυρση ξεχωρίστε τα διάφορα εξαρτήματα ανάλογα τα υλικά
και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς π. χ. σαν:
• Σκραπ ηλεκτρονικών κυκλωμάτων
• Πλαστικό
• Λαμαρίνες
• Χαλκός
Ο
Π
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3 Εισαγωγή
3.1 Περιεχόμενα του παρόντος εγχειριδίου

Αυτό το εγχειρίδιο χρήστη περιγράφει:
• Την τοποθέτηση της πρόσθετης κάρτας DFD11B στο μετατροπέα

MOVIDRIVE® MDX61B.
• Τη χρήση της πρόσθετης κάρτας DFD11B στον μετατροπέα συχνότητας

MOVITRAC® B και στο κουτί της πύλης UOH11B.
• Την έναρξη λειτουργίας του MOVIDRIVE® MDX61B στο σύστημα fieldbus

DeviceNet.
• Την έναρξη λειτουργίας του MOVITRAC® B στην πύλη DeviceNet.
• Τη παραμετροποίηση της κύριας μονάδας DeviceNet μέσω αρχείων EDS.

3.2 Πρόσθετα έγγραφα
Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εύκολης και αποτελεσματικής σύνδεσης του
MOVIDRIVE® με το σύστημα DeviceNet fieldbus, εκτός του παρόντος εγχειριδίου
χρήσης σχετικά με την πρόσθετη κάρτα DeviceNet, θα πρέπει να αναζητήσετε και τις
ακόλουθες τεχνικές εκδόσεις σχετικά με την τεχνολογία fieldbus:
• Εγχειρίδιο "Προφίλ μονάδας fieldbus MOVIDRIVE®"
• Εγχειρίδιο συστήματος MOVITRAC® B και MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Στο εγχειρίδιο "Προφίλ μονάδας fieldbus MOVIDRIVE®" και στο εγχειρίδιο συστήματος
MOVITRAC® B / MOVIDRIVE® MDX60B/61B αναφέρονται, εκτός από την περιγραφή
των παραμέτρων του fieldbus και την κωδικοποίηση αυτών, και τα διάφορα συστήματα
ελέγχου και οι δυνατότητες εφαρμογής με τη μορφή μικρών παραδειγμάτων.
Το εγχειρίδιο "Προφίλ μονάδας fieldbus MOVIDRIVE®" περιλαμβάνει όλες τις
παραμέτρους του μετατροπέα, οι οποίες διαβάζονται και εγγράφονται από τις διάφορες
διεπαφές επικοινωνίας όπως είναι π.χ. ο δίαυλος συστήματος, η διεπαφή RS485 αλλά
και από τη διεπαφή fieldbus.

3.3 Ιδιότητες
Ο μετατροπέας συχνοτήτων MOVIDRIVE® MDX61B και ο μετατροπέας συχνότητας
MOVITRAC® B σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε την πρόσθετη κάρτα DFD11B για να
συνδέετε τους προγραμματιζόμενους ελεγκτές υψηλότερου επιπέδου μέσω DeviceNet,
χάρη στη δυνατή, γενικής χρήσης διεπαφή fieldbus. 

3.3.1 MOVIDRIVE®, MOVITRAC® B και DeviceNet

Η συμπεριφορά της μονάδας του μετατροπέα συχνοτήτων, η οποία διαμορφώνει τη
λειτουργία του συστήματος DeviceNet και αναφέρεται ως προφίλ μονάδας, είναι
ανεξάρτητη από το fieldbus και επομένως ενιαία. Σε εσάς, το χρήστη, προσφέρεται η
δυνατότητα να αναπτύξετε εφαρμογές ηλεκτρομειωτήρων ανεξάρτητα από το fieldbus.
Το γεγονός αυτό κάνει πολύ ευκολότερη τη μετάβαση σε άλλα συστήματα διαύλου όπως
π. χ. το EtherNet/IP (πρόσθετη κάρτα DF33B).
Εγχειρίδιο – Διεπαφή fieldbus DFD11B DeviceNet
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3.3.2 Ανταλλαγή δεδομένων μέσω σταθμοσκόπησης I/O και στροβοσκόπησης bit I/O
Μέσω της διεπαφής DeviceNet οι ηλεκτροκινητήρες SEW σας προσφέρουν τη
δυνατότητα ψηφιακής πρόσβασης σε όλες τις παραμέτρους και λειτουργίες του
μετατροπέα συχνοτήτων. Ο μετατροπέας συχνοτήτων ελέγχεται μέσω των υψηλής
ταχύτητας κυκλικών δεδομένων διεργασίας. Μέσω αυτού του καναλιού δεδομένων
διεργασίας, έχετε τη δυνατότητα εισαγωγής ονομαστικών τιμών (όπως οι ονομαστικές
στροφές, ο χρόνος παραγωγής ράμπας επιτάχυνσης/ επιβράδυνσης, κλπ)., αλλά και
άμεσης ενεργοποίησης διάφορων λειτουργιών όπως ενεργοποίηση, αναστολή ελέγχου,
κανονική διακοπή, ταχεία διακοπή, κλπ. Ταυτόχρονα μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτό
το κανάλι για την ανάγνωση πραγματικών τιμών από το μετατροπέα συχνοτήτων, όπως
του πραγματικού αριθμού στροφών, του ρεύματος, της κατάστασης της μονάδας, του
αριθμού σφάλματος και των σημάτων αναφοράς.

3.3.3 Πρόσβαση στις παραμέτρους μέσω αναλυτικών μηνυμάτων (Explicite Messages)
Η διαδικασία ρύθμισης παραμέτρων του μετατροπέα συχνοτήτων πραγματοποιείται
αποκλειστικά μέσω των αναλυτικών μηνυμάτων (Explicite Messages). Αυτή η
ανταλλαγή δεδομένων διεργασίας σας επιτρέπει να υλοποιείτε εφαρμογές, στις οποίες
όλες οι σημαντικές παράμετροι του μετατροπέα συχνοτήτων αποθηκεύονται στον
προγραμματιζόμενο ελεγκτή, ώστε να μην απαιτούνται χειροκίνητες ρυθμίσεις
παραμέτρων στον ίδιο το μετατροπέα συχνοτήτων.

3.3.4 Λειτουργίες παρακολούθησης
Η χρήση ενός συστήματος fieldbus απαιτεί πρόσθετες λειτουργίες παρακολούθησης
στη σχεδίαση του μετατροπέα συχνοτήτων, όπως για παράδειγμα, η χρονική παρα-
κολούθηση του fieldbus (χρονική υπέρβαση fieldbus) ή των αρχών ταχείας διακοπής.
Μπορείτε για παράδειγμα να προσαρμόσετε τις λειτουργίες παρακολούθησης του
MOVIDRIVE® Β/MOVITRAC® Β ειδικά στη δική σας εφαρμογή. Μπορείτε να καθορίσετε
π.χ. τις αντιδράσεις σφάλματος του μετατροπέα συχνοτήτων που θα πρέπει να
ενεργοποιούνται σε περίπτωση σφάλματος του διαύλου. Μια καλή λύση για πολλές
εφαρμογές είναι η ταχεία διακοπή, αν και αυτό μπορεί να επιτευχθεί και με "πάγωμα"
των τελευταίων ονομαστικών τιμών, ώστε ο μετατροπέας συχνοτήτων να συνεχίσει να
λειτουργεί με τις τελευταίες, έγκυρες ονομαστικές τιμές (για παράδειγμα, ταινιόδρομος
μεταφοράς). Εφόσον η λειτουργικότητα των ακροδεκτών ελέγχου εξασφαλίζεται και σε
λειτουργία fieldbus, μπορείτε να συνεχίσετε να υλοποιείτε λειτουργίες ταχείας διακοπής,
ανεξάρτητα από το fieldbus, χρησιμοποιώντας τους ακροδέκτες του μετατροπέα
συχνοτήτων.

3.3.5 Διάγνωση
Για τη θέση σε λειτουργία και το σέρβις ο μετατροπέας συχνοτήτων MOVIDRIVE® Β και
ο μετατροπέας συχνοτήτων MOVITRAC® B σας προσφέρει πολλές δυνατότητες
διάγνωσης. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το ενσωματωμένο σύστημα
παρακολούθησης fieldbus στο MOVITOOLS® MotionStudio για να ελέγχετε τόσο τις
ονομαστικές τιμές που αποστέλλονται από την κύρια μονάδα ελέγχου, όσο και τις
πραγματικές τιμές.

3.3.6 Σύστημα παρακολούθησης fieldbus
Επιπλέον, σας παρέχεται ένας αριθμός πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με την
κατάσταση της διεπαφής fieldbus. Η λειτουργία του συστήματος παρακολούθησης
fieldbus σε συνδυασμό με το λογισμικό για PC MOVITOOLS® MotionStudio, σας
προσφέρει ένα εύχρηστο διαγνωστικό εργαλείο, το οποίο επιτρέπει τη ρύθμιση όλων
των παραμέτρων του μετατροπέα συχνοτήτων (συμπεριλαμβανόμενων των παρα-
μέτρων fieldbus), όπως και τη λεπτομερή απεικόνιση των πληροφοριών κατάστασης
fieldbus και συσκευής.
Ε
Ιδ
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Τοποθέτηση της πρόσθετης κάρτας DFD11B στο MOVIDRIVE® MDX61B
4 Οδηγίες συναρμολόγησης και εγκατάστασης
Σ' αυτό το κεφάλαιο θα λάβετε υποδείξεις και οδηγίες για την τοποθέτηση και
εγκατάσταση της πρόσθετης κάρτας DFD11B στο MOVIDRIVE® MDX61B,
MOVITRAC® B και στο κουτί της πύλης UOH11B.

4.1 Τοποθέτηση της πρόσθετης κάρτας DFD11B στο MOVIDRIVE® MDX61B

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
• Μόνο η SEW-EURODRIVE επιτρέπεται να εγκαθιστά και να απεγκαθιστά

πρόσθετες κάρτες για το MOVIDRIVE® MDX61B μεγέθους 0.
• Η τοποθέτηση ή αφαίρεση καρτών πρόσθετης δυνατότητας από το χρήστη είναι

εφικτή μόνο στα MOVIDRIVE® MDX61B μεγέθους 1 έως 6.
• Η κάρτα πρόσθετης δυνατότητας DFD11B πρέπει να συνδεθεί στην υποδοχή

διαύλου (fieldbus) [1].
• Η πρόσθετη κάρτα DFD11B τροφοδοτείται με τάση από το MOVIDRIVE® B. Δεν

απαιτείται μία ξεχωριστή τροφοδοσία τάσης.

62594AXX

 

[1]
Εγχειρίδιο – Διεπαφή fieldbus DFD11B DeviceNet
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οποθέτηση της πρόσθετης κάρτας DFD11B στο MOVIDRIVE® MDX61B
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4.1.1 Πριν αρχίσετε

Πριν την εγκατάσταση ή την απεγκατάσταση μιας κάρτας πρόσθετης
δυνατότητας, τηρήστε πιστά τις παρακάτω οδηγίες:
• Απομονώστε το μετατροπέα από την τάση. Διακόψτε την τάση DC 24 V και την τάση

δικτύου.
• Λάβετε κατάλληλα μέτρα για την προστασία της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας από

ηλεκτροστατικά φορτία (χρησιμοποιήστε ταινία αποφόρτισης, αγώγιμα παπούτσια,
κλπ.) πριν την αγγίξετε.

• Πριν από την τοποθέτηση της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας αφαιρέστε το
πληκτρολόγιο και το κάλυμμα της πρόσοψης (Æ οδηγίες λειτουργίας MOVIDRIVE®

MDX60B/61B, κεφ. "Εγκατάσταση").
• Μετά την τοποθέτηση της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας συνδέστε πάλι το

πληκτρολόγιο και τοποθετήστε το κάλυμμα της πρόσοψης (Æ οδηγίες λειτουργίας
MOVIDRIVE® MDX60B/61B, κεφ. "Εγκατάσταση").

• Μην αφαιρείτε την κάρτα πρόσθετης δυνατότητας από τη συσκευασία μέχρι τη
στιγμή που θα είστε έτοιμος να την εγκαταστήσετε.

• Κρατήστε την κάρτα πρόσθετης δυνατότητας μόνο από τα άκρα της. Μην αγγίζετε
κανένα από τα εξαρτήματα της κάρτας.
Ο
Τ
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Τοποθέτηση της πρόσθετης κάρτας DFD11B στο MOVIDRIVE® MDX61B
4.1.2 Βασική διαδικασία εγκατάστασης και απεγκατάστασης της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας
(MDX61B, BG 1 - 6)

1. Αφαιρέστε τις δύο βίδες που συγκρατούν τη βάση συγκράτησης της κάρτας.
Τραβήξτε ομοιόμορφα τη βάση συγκράτησης της κάρτας από την υποδοχή
(προσέξτε να μην τη στρεβλώσετε!).

2. Αφαιρέστε τις 2 βίδες συγκράτησης του μαύρου καλύμματος από το μπρακέτο
συγκράτησης της κάρτας. Αφαιρέστε το μαύρο κάλυμμα.

3. Τοποθετήστε την κάρτα πρόσθετης δυνατότητας, έτσι ώστε οι 3 βίδες συγκράτησης
να χωρέσουν στις αντίστοιχες οπές της βάσης συγκράτησης κάρτας. 

4. Εισάγετε τη βάση συγκράτησης με εγκατεστημένη την κάρτα πρόσθετης
δυνατότητας μέσα στην εγκοπή υποδοχής, με μέτρια πίεση. Ασφαλίστε τη βάση
συγκράτησης κάρτας χρησιμοποιώντας τις δύο βίδες συγκράτησης.

5. Για να αφαιρέσετε την κάρτα πρόσθετης δυνατότητας, εφαρμόστε τις παραπάνω
οδηγίες με την αντίστροφη σειρά.

60039AXX

1.

4.

4.

1.
2.

3.

3.

3.

2.
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4.2 Εγκατάσταση της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας DFD11B στο MOVITRAC® B

4.2.1 Σύνδεση διαύλου συστήματος (SBus 1) μεταξύ ενός MOVITRAC® B και της πρόσθετης κάρτας
DFD11B

Για την εύκολη καλωδίωση, η πρόσθετη κάρτα DFD11B μπορεί να τροφοδοτηθεί με
συνεχή τάση 24 V από το X46.7 του MOVITRAC® Β προς το X26.7. Κατά την
τροφοδοσία της πρόσθετης κάρτας DFD11B από το MOVITRAC® Β θα πρέπει το
MOVITRAC® Β να τροφοδοτείται με συνεχή τάση 24 V στους ακροδέκτες X12.8 και
X12.9. Ενεργοποιήστε στην πρόσθετη κάρτα FSC11B την αντίσταση απόληξης του
διαύλου συστήματος (S1 = ON).

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Μόνο η SEW-EURODRIVE επιτρέπεται να εγκαθιστά και να απεγκαθιστά κάρτες
πρόσθετης δυνατότητας στο MOVITRAC® B.

62198AXX

[1] Αντίσταση απόληξης ενεργοποιημένη, S1 = ON

[2] Μικροδιακόπτης S2 (εφεδρικός), S2 = OFF

X46 X26 Αντιστοίχηση ακροδεκτών

X46:1 X26:1 SC11 SBus +, CAN high

X46:2 X26:2 SC12 SBus –, CAN low

X46:3 X26:3 GND, CAN GND

X26:4 Εφεδρικό

X26:5 Εφεδρικό

X46:6 X26:6 GND, CAN GND

X46:7 X26:7 DC 24 V

X12 Αντιστοίχηση ακροδεκτών

X12:8 Είσοδος DC 24 V

X12:9 Δυναμικό αναφοράς GND των δυαδικών εισόδων

X45 X46

1 2 3 4 5 6HL ⊥

FSC11B

MOVITRAC
®
 B

S1

OFF

ON

7

S2

X44

X26

1 2 3 4 5 6 7

X24
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H2
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6
7
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24V IO
24V
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+

9
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=

[1]
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DR(1)
DR(0)
PD(4)
PD(3)
PD(2)
PD(1)
PD(0)
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F1
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5

NA(0)
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BIO

[2]
Ο
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4Οδηγίες συναρμολόγησης και εγκατάστασης
Εγκατάσταση της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας DFD11B στο MOVITRAC® B
4.2.2 Σύνδεση διαύλου συστήματος μεταξύ περισσοτέρων συσκευών MOVITRAC® B

[1] Αντίσταση απόληξης μόνο στην τελευταία συσκευή ενεργοποιημένη, S1 = ON
[2] Μικροδιακόπτης S2 (εφεδρικός), S2 = OFF

62602AXX

X45 X46

1 2 3 4 5 6HL ^

FSC11B

MOVITRAC
®
 B

S1

OFF

ON

7

S2

X44

X45 X46

1 2 3 4 5 6HL ^

FSC11B

MOVITRAC
®
 B

S1

OFF

ON

7

S2

X44

X45 X46

1 2 3 4 5 6H L ^

FSC11B

MOVITRAC
®
 B

S1

OFF
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7

S2

X44

X26

1 2 3 4 5 6 7

X24

H1

H2

X12
1
2
3
4
5
6
7
8

24V IO
DC 24 V

-

+

9
GND

=

DFD 11B

MOD/

NET

BUS-

FAULT

0 1

PIO

NA(5)
NA(4)
NA(3)
NA(2)
NA(1)

DR(1)
DR(0)
PD(4)
PD(3)
PD(2)
PD(1)
PD(0)
AS
F2
F1

1

2

3

4

5

NA(0)

S1

S2

X30

BIO
[1]

[2]

[1]

[2]

[1]

[2]

MOVITRAC® B DFD11B μέσω κουτιού πύλης UOH11B

X46 Αντιστοίχηση ακροδεκτών X26 Αντιστοίχηση ακροδεκτών

X46:1 SC11 (δίαυλος συστήματος, εισερχόμενος, High) X26:1 SC11 SBus +, CAN High

X46:2 SC12 (δίαυλος συστήματος, εισερχόμενος, Low) X26:2 SC12 SBus –, CAN Low

X46:3 GND (αναφορά διαύλου συστήματος) X26:3 GND, CAN GND

X46:4 SC21 (δίαυλος συστήματος, εξερχόμενος, High) X26:4 Εφεδρικό

X46:5 SC22 (δίαυλος συστήματος, εξερχόμενος, Low) X26:5 Εφεδρικό

X46:6 GND (αναφορά διαύλου συστήματος) X26:6 GND, CAN GND

X46:7 DC 24 V X26:7 DC 24 V

X12 Αντιστοίχηση ακροδεκτών

X12:8 DC 24 V

X12:9 GND (δυναμικό αναφοράς δυαδικών εισόδων)
Εγχειρίδιο – Διεπαφή fieldbus DFD11B DeviceNet
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Παρακαλούμε λάβετε υπόψη:
• Χρησιμοποιήστε ένα συνεστραμμένο και θωρακισμένο χάλκινο καλώδιο 2x2 κλώνων

(καλώδιο μεταφοράς δεδομένων με θωράκιση από χάλκινο πλέγμα). Εφαρμόστε τη
θωράκιση στις δύο πλευρές και σε όλη την επιφάνεια του ακροδέκτη θωράκισης
ηλεκτρονικών κυκλωμάτων του MOVITRAC® B. Στα καλώδια δύο κλώνων συνδέστε
τα άκρα της θωράκισης επιπλέον και με το GND. Το καλώδιο πρέπει να πληροί τις
παρακάτω προδιαγραφές:
– Διατομή κλώνου 0,25 mm2 (AWG23) .... 0,75 mm2 (AWG18)
– Αντίσταση αγωγού 120 Ω στο 1 MHz
– Χωρητικότητα ανά μονάδα μήκους Â 40 pF/m σε 1 kHz
Κατάλληλο είναι π.χ. καλώδιο διαύλου CAN ή καλώδιο DeviceNet.

• Το επιτρεπόμενο συνολικό μήκος καλωδίου εξαρτάται από τη ρύθμιση της ταχύτητας
baud του SBus:
– 250 kBaud:  160 m
– 500 kBaud:  80 m
– 1000 kBaud: 40 m

• Ενεργοποιήστε την αντίσταση τερματισμού του διαύλου συστήματος (S1 = ON) στο
τέλος του διαύλου συστήματος. Απενεργοποιήστε στις υπόλοιπες μονάδες την
αντίσταση απόληξης (S1 = OFF). Η πύλη DFD11B πρέπει πάντοτε να συνδέεται είτε
στην αρχή είτε στο τέλος της σύνδεσης του διαύλου συστήματος και να διαθέτει μια
μόνιμα εγκατεστημένη αντίσταση τερματισμού.

• Η καλωδίωση υπό μορφή "αστέρα" δεν επιτρέπεται.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
• Δεν πρέπει να εμφανίζεται καμία διαφορά δυναμικού μεταξύ των συσκευών που

συνδέονται με το SBus. Αποτρέψτε τις μετατοπίσεις δυναμικού λαμβάνοντας τα
κατάλληλα μέτρα, όπως π.χ., συνδέοντας τη γείωση της συσκευής χρησιμο-
ποιώντας ξεχωριστό αγωγό.
Ο
Ε
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Εγκατάσταση της πύλης DFD11B / UOH11B
4.3 Εγκατάσταση της πύλης DFD11B / UOH11B
Η εικόνα που ακολουθεί δείχνει τη σύνδεση της πρόσθετης κάρτας DFD11B μέσω του
περιβλήματος πύλης UOH11B:X26.

Το κουτί πύλης έχει μία τροφοδοσία τάσης DC 24 V, η οποία συνδέεται με το X26.
Συνδέστε την αντίσταση τερματισμού του διαύλου συστήματος στο τέλος του διαύλου
συστήματος.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Μόνο η SEW-EURODRIVE επιτρέπεται να εγκαθιστά και να απεγκαθιστά τις κάρτες
πρόσθετης δυνατότητας στο κουτί πύλης UOH11B.

62197AEL

Κουτί πύλης UOH11B

X26 Αντιστοίχηση ακροδεκτών

X26:1 SC11 Δίαυλος συστήματος +, CAN high

X26:2 SC12 Δίαυλος συστήματος -, CAN low

X26:3 GND,  CAN GND

X26:4 Εφεδρικό

X26:5 Εφεδρικό

X26:6 GND,  CAN GND

X26:7 DC 24 V

X26
1 2 3 4 5 6 7

SEW Drive

UOH11B

DC+24 V
GND

X24

H1

H2

SC11 Δίαυλος συστήματος +, CAN high
SC12 Δίαυλος συστήματος -, CAN low

GND, CAN GND
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NA(3)
NA(2)
NA(1)
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DR(0)
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4.4 Σύνδεση και περιγραφή των ακροδεκτών της κάρτας πρόσθετων δυνατοτήτων 
DFD11B

Κωδικός αριθμός Κάρτα πρόσθετης δυνατότητας διεπαφής DeviceNet Τύπος DFD11B: 824 972 5

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
• Η πρόσθετη κάρτα διεπαφής fieldbus DFD11B DeviceNet είναι δυνατή μόνο σε 

συνδυασμό με το MOVIDRIVE® MDX61B και όχι με το MDX60B.
• Πρέπει να τοποθετήσετε την πρόσθετη κάρτα DFD11B στην υποδοχή fieldbus.

Μπροστινή 
όψη DFD11B Περιγραφή Μικροδιακόπτης

Ακροδέκτης Λειτουργία

62008AXX

MOD/NET = Κατάσταση 
μονάδας/δικτύου
PIO = Σταθμοσκόπηση I/O
BIO = bit στροβοσκόπησης I/O
BUS FAULT

Οι δίχρωμες ενδεικτικές λυχνίες LED δείχνουν την 
τρέχουσα κατάσταση της διεπαφής fieldbus και του 
συστήματος DeviceNet.

Έξι μικροδιακόπτες για τη 
ρύθμιση του MAC-ID

Δύο μικροδιακόπτες για τη 
ρύθμιση της ταχύτητας Baud

Πέντε μικροδιακόπτες για τη 
ρύθμιση του μήκους των 
δεδομένων διεργασίας.

NA(0) ... NA(5)

DR(0) ... DR(1)

PD(0) ... PD(4)

AS
F1, F2

Ρύθμιση του MAC-ID (Media Access Control Identifier)

Ρύθμιση της ταχύτητας Baud DeviceNet:
DR0 = "0"/ DR1 = "0" Æ 125 kBaud
DR0 = "1"/ DR1 = "0" Æ 250 kBaud
DR0 = "0"/ DR1 = "1" Æ 500 kBaud
DR0 = "1"/ DR1 = "1" Æ Δεν ισχύει

Ρύθμιση του μεγέθους δεδομένων διεργασίας 
(1 ... 24 λέξεις) στο MOVITRAC® B
Ρύθμιση του μεγέθους δεδομένων διεργασίας 
(1 ... 10 λέξεις) στο MOVIDRIVE® B

Αυτόματη εγκατάσταση για τη λειτουργία πύλης
Χωρίς λειτουργία

X30: Σύνδεση DeviceNet X30:1
X30:2
X30:3
X30:4
X30:5

V–
CAN_L
DRAIN
CAN_H
V+

DFD 11B
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NA(5)
NA(4)
NA(3)
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PD(3)
PD(2)
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NA(0)

S1

S2

X30

BIO

Εμπρόσθια όψη σε 
MOVITRAC® B και UOH11B Περιγραφή Λειτουργία

58129AXX

LED H1 (κόκκινο)

LED H2 (πράσινο)

Τερματικό Χ X24

Σφάλμα διαύλου συστήματος (μόνο για τη λειτουργία πύλης)

Εφεδρικό

Διεπαφή RS485 για τη διάγνωση μέσω υπολογιστή και 
MOVITOOLS®-MotionStudio

X24

H1

H2
Ο
Σ
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Αντιστοίχηση βύσματος
4.5 Αντιστοίχηση βύσματος
Η αντιστοίχηση των ακροδεκτών περιγράφεται στις προδιαγραφές του DeviceNet
(Τόμος I, Παράρτημα A).

Η κάρτα πρόσθετης δυνατότητας DFD11B είναι, σύμφωνα με τις προδιαγραφές
DeviceNet (Τόμος I, Κεφάλαιο 9), οπτικά αποζευγμένη από πλευράς προγραμμάτων
οδήγησης. Αυτό σημαίνει ότι το πρόγραμμα οδήγησης του δίαυλου CAN, θα πρέπει να
τροφοδοτηθεί μέσω του καλωδίου δίαυλου με τάση 24 V. Το καλώδιο που πρέπει
να χρησιμοποιηθεί περιγράφεται στις προδιαγραφές του DeviceNet (Τόμος I,
Παράρτημα Β). Η σύνδεση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με την χρωματική
κωδικοποίηση που περιγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Σύνδεση 
DFD11B – 
DeviceNet

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του DeviceNet ο δίαυλος πρέπει να γίνει σε δομή
γραμμής χωρίς ή με πολύ μικρούς κάθετους αγωγούς.
Το μέγιστο δυνατό μήκος καλωδίου εξαρτάται από τη ρυθμισμένη ταχύτητα Baud.

54075AXX

Αριθμός ακίδας Σήμα Σημασία Χρώμα κλώνου

1 V– 0V24 BK

2 CAN_L CAN_L BU

3 DRAIN DRAIN γυμνό

4 CAN_H CAN_H WH

5 V+ 24 V RD

DFD11B

1

2

3

4

5

DFD11B

X30

Ταχύτητα Baud Μέγιστο μήκος καλωδίου

500 kBaud 100 m

250 kBaud 250 m

125 kBaud 500 m
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4.6 Θωράκιση και τοποθέτηση των καλωδίων του διαύλου
Η διεπαφή DeviceNet υποστηρίζει το πρωτόκολλο επικοινωνίας RS485 και απαιτεί για
τη φυσική σύνδεση καλώδιο τύπου A, ειδικά καθορισμένο για το DeviceNet, σύμφωνα
με το πρότυπο EN 50170 ως θωρακισμένο καλώδιο συνεστραμμένου ζεύγους κλώνων.
Η σωστή θωράκιση των καλωδίων του διαύλου εξασθενίζει τις ηλεκτρικές παρεμβολές
που μπορεί να παρουσιαστούν σε βιομηχανικά περιβάλλοντα. Τα ακόλουθα μέτρα θα
σας δώσουν τη δυνατότητα επίτευξης της βέλτιστης θωράκισης:
• Σφίξτε καλά τις βίδες στερέωσης των βυσμάτων, των μονάδων και των αγωγών της

σύνδεσης εξουδετέρωσης δυναμικού με το χέρι.
• Συνδέστε τη θωράκιση του καλωδίου του διαύλου και στις δύο πλευρές με την

μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια επαφής.
• Μην περάσετε τα καλώδια σημάτων και τα καλώδια του διαύλου παράλληλα με τα

καλώδια τροφοδοσίας (αγωγοί ηλεκτροκινητήρα). Πρέπει να περαστούν σε
ξεχωριστούς αγωγούς καλωδίων.

• Σε βιομηχανικά περιβάλλοντα χρησιμοποιήστε μεταλλικές, γειωμένες βάσεις
στήριξης καλωδίων.

• Περάστε το καλώδιο σημάτων και το αντίστοιχο καλώδιο αντιστάθμισης δυναμικού,
πολύ κοντά το ένα με το άλλο ακολουθώντας τη συντομότερη δυνατή διαδρομή.

• Αποφύγετε την προέκταση των καλωδίων διαύλου κάνοντας χρήση βυσματικών
συνδέσμων.

• Περάστε τα καλώδια διαύλου πολύ κοντά και κατά μήκος των υφιστάμενων
επιφανειών γείωσης.

4.7 Απόληξη διαύλου
Για να αποφευχθούν στο σύστημα διαύλου τα προβλήματα από αντανακλάσεις, θα
πρέπει κάθε τμήμα του DeviceNet να τερματίζει στον πρώτο και τελευταίο φυσικό
συνδρομητή με αντιστάσεις απόληξης διαύλου των 120 Ω. Συνδέστε την αντίσταση
απόληξης διαύλου μεταξύ των ακροδεκτών 2 και 4 του βύσματος διαύλου.

ΣΤΟΠ!
Στην περίπτωση διακυμάνσεων του δυναμικού γείωσης, είναι πιθανό ένα ρεύμα
αντιστάθμισης να διαρρεύσει τη θωράκιση, η οποία είναι συνδεδεμένη στα δύο άκρα και
στο δυναμικό της γείωσης (PΕ). Σ' αυτήν την περίπτωση, βεβαιωθείτε ότι έχετε
εξασφαλίσει επαρκή εξουδετέρωση δυναμικού, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις VDE.
Ο
Θ
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4.8 Ρύθμιση των μικροδιακοπτών

Ρύθμιση του 
MAC-ID

Το MAC-ID (Media Access Control Identifier) ρυθμίζεται στην πρόσθετη κάρτα DFD11B
με τους μικροδιακόπτες S1-NA0 ... S1-NA5 δυαδικά κωδικοποιημένο. Το MAC-ID
αποτελεί εδώ τη διεύθυνση κόμβου της κάρτας DFD11B. Η DFD11B υποστηρίζει την
περιοχή διευθύνσεων 0 ... 63.

Ρύθμιση της 
ταχύτητας Baud

Η ρύθμιση της ταχύτητας Baud πραγματοποιείται από τους μικροδιακόπτες S2-DR0 και
S2-DR1.

Ρύθμιση του 
μεγέθους 
δεδομένων 
διεργασίας

Μεταξύ της μονάδας διασύνδεσης DeviceNet και του DFD11B μπορεί να γίνει
ανταλλαγή έως και δέκα λέξεων δεδομένων DeviceNet (DFD11B στο MOVIDRIVE® B)
ή έως και 24 λέξεων δεδομένων DeviceNet (DFD11B στο MOVITRAC® B ή την πύλη
Gateway UOH11B). Ο αριθμός ρυθμίζεται με δυαδική κωδικοποίηση με τους μικρο-
διακόπτες S2-PD0 έως S2-PD4.

Παραμετρο-
ποίηση της 
επικοινωνίας του 
Sbus της πύλης

Η επικοινωνία του SBus της πύλης παραμετροποιείται μέσω του μικροδιακόπτη "AS"
(Æ κεφάλαιο "Αυτόματη εγκατάσταση για τη λειτουργία της πύλης").
Η παραμετροποίηση εκτελείται όταν ο μικροδιακόπτης "AS" ρυθμιστεί από την τιμή
"0"στην τιμή "1". Για το υπόλοιπο της λειτουργίας ο μικροδιακόπτης "AS" πρέπει να
παραμείνει στη θέση "1" (= ON).

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Πριν από κάθε αλλαγή στους μικροδιακόπτες απομονώστε το μετατροπέα από την
τάση (δίκτυο και λειτουργία υποστήριξης 24 V). Οι ρυθμίσεις των μικροδιακοπτών
εφαρμόζονται μόνον κατά την αρχικοποίηση του μετατροπέα.

Μικροδιακόπτης S2
Ταχύτητα Baud

DR1 DR0

0 0 125 kBaud

0 1 250 kBaud

1 0 500 kBaud

1 1 Μη έγκυρο

[1] Ρύθμιση του MAC-ID
[2] Ρύθμιση της ταχύτητας Baud
[3] Ρύθμιση του μεγέθους δεδομένων διεργασίας
[4] Αυτόματη εγκατάσταση για τη λειτουργία πύλης
[5] Χωρίς λειτουργία

Σε αυτό το γραφικό έχουν ρυθμιστεί:
MAC-ID: 4
Ταχύτητα Baud: 125 kBaud
Μέγεθος δεδομένων διεργασίας: 8 PD

62196AXX

0  1

NA5
NA4
NA3
NA2
NA1
NA0

S1

DR1
DR0
PD4
PD3
PD2
PD1

S2

PD0

[1]

[2]

[3]

AS
F2
F1

[4]

[5]
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4.9 LED κατάστασης της πρόσθετης κάρτας DFD11B
Η κάρτα πρόσθετων δυνατοτήτων DFD11B διαθέτει για τις ανάγκες διάγνωσης του
συστήματος DeviceNet τέσσερις δίχρωμες διόδους LED που υποδηλώνουν την
τρέχουσα κατάσταση της κάρτας DFD11B και του συστήματος DeviceNet. Η κατάσταση
μονάδας που ανταποκρίνεται στην κατάσταση της LED περιγράφεται στο κεφάλαιο
"Διάγνωση σφαλμάτων".

LED MOD/NET Η λειτουργία της διόδου LED MOD/NET που αναφέρεται στον πίνακα που ακολουθεί,
καθορίζεται από τις προδιαγραφές του DeviceNet.

LED PIO Η φωτοδίοδος PIO ελέγχει τη σύνδεση σταθμοσκόπησης I/O

Συντομογραφία LED Πλήρης περιγραφή LED
MOD/NET Κατάσταση μονάδας/δικτύου
PIO Polled IO (σταθμοσκόπηση IO)
BIO Bit-Strobe IO (bit στροβοσκόπησης IO)
BUS FAULT BUS FAULT

Κατάσταση της 
LED MOD/NET

Status Σημασία

OFF Μη ενεργοποιημένη / 
OffLine

• Η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση OffLine
• Η συσκευή πραγματοποιεί έναν έλεγχο DUP-MAC
• Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη

Αναβοσβήνει με 
πράσινο χρώμα
(περίοδος 1 
δευτερολέπτου)

OnLine και σε κατάσταση 
λειτουργίας (Operational 
Mode)

• Η συσκευή είναι OnLine και δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία 
σύνδεση

• Ο έλεγχος DUP-MAC ολοκληρώθηκε με επιτυχία
• Δεν πραγματοποιήθηκε μέχρι τώρα σύνδεση με μία κύρια 

μονάδα
• Λανθασμένη, μη ολοκληρωμένη ή ανύπαρκτη 

παραμετροποίηση
Ανάβει με πράσινο 
χρώμα

OnLine, σε κατάσταση 
λειτουργίας (Operational 
Mode) και συνδεμένη 
(Connected)

• OnLine
• Πραγματοποιήθηκε σύνδεση με μία κύρια μονάδα
• Η σύνδεση είναι ενεργή (Established State)

Αναβοσβήνει με 
κόκκινο χρώμα
(περίοδος 1 
δευτερολέπτου)

Περιορισμένης έκτασης 
σφάλμα (Minor Fault) ή 
υπέρβαση χρονικού ορίου 
σύνδεσης (Connection 
Timeout)

• Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα που μπορεί να αποκατασταθεί
• Υπάρχει ενεργό σφάλμα μονάδας (MOVIDRIVE® 

B/Gateway)
• Η σύνδεση σταθμοσκόπησης I/O ή/και bit στροβοσκόπησης 

I/O βρίσκονται σε κατάσταση υπέρβασης χρονικού ορίου
• Κατά τον έλεγχο DUP-MAC διαπιστώθηκε ένα σφάλμα

Ανάβει με κόκκινο 
χρώμα

Κρίσιμο σφάλμα (Critical 
Fault) ή κρίσιμη διακοπή 
σύνδεσης (Critical Link 
Failure)

• Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα που μπορεί να αποκατασταθεί
• Κατάσταση BusOff
• Κατά τον έλεγχο DUP-MAC διαπιστώθηκε ένα σφάλμα

Κατάσταση του LED PIO Status Σημασία
Αναβοσβήνει με πράσινο 
χρώμα (περίοδος 500 
χιλιοστών του δευτερολέπτου)

Έλεγχος DUP-MAC Η συσκευή πραγματοποιεί τον έλεγχο DUP-MAC

OFF Μη ενεργοποιημένη / OffLine 
χωρίς έλεγχο DUP-MAC

• Η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση OffLine
• Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη

Αναβοσβήνει με πράσινο 
χρώμα
(περίοδος 1 δευτερολέπτου)

OnLine και σε κατάσταση 
λειτουργίας (Operational 
Mode)

• Η συσκευή είναι OnLine
• Ο έλεγχος DUP-MAC ολοκληρώθηκε με 

επιτυχία
• Πραγματοποιείται μία σύνδεση PIO με μία 

κύρια μονάδα (Configuring State)
• Λανθασμένη, μη ολοκληρωμένη ή ανύπαρκτη 

παραμετροποίηση
Ανάβει με πράσινο χρώμα OnLine, σε κατάσταση 

λειτουργίας (Operational 
Mode) και συνδεμένη 
(Connected)

• OnLine
• Πραγματοποιήθηκε μία σύνδεση PIO 

(Established State)

Αναβοσβήνει με κόκκινο 
χρώμα (περίοδος 1 
δευτερολέπτου)

Περιορισμένης έκτασης 
σφάλμα (Minor Fault) ή 
υπέρβαση χρονικού ορίου 
σύνδεσης (Connection 
Timeout)

• Μη έγκυρος ρυθμός Baud ρυθμισμένος μέσω 
μικροδιακοπτών

• Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα που μπορεί να 
αποκατασταθεί

• Η σύνδεση σταθμοσκόπησης I/O βρίσκεται σε 
κατάσταση υπέρβασης χρονικού ορίου

Ανάβει με κόκκινο χρώμα Κρίσιμο σφάλμα (Critical Fault) 
ή κρίσιμη διακοπή σύνδεσης 
(Critical Link Failure)

• Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα που δεν μπορεί 
να αποκατασταθεί

• Κατάσταση BusOff
• Κατά τον έλεγχο DUP-MAC διαπιστώθηκε ένα 

σφάλμα
Ο
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LED BIO Η φωτοδίοδος BIO ελέγχει τη σύνδεση bit στροβοσκόπησης I/O

LED BUS FAULT Η φωτοδίοδος BUS-FAULT δείχνει τη φυσική κατάσταση του κόμβου του διαύλου.

Έλεγχος κατά την 
ενεργοποίηση 
(Power-UP)

Μετά την ενεργοποίηση του μετατροπέα πραγματοποιείται ένας έλεγχος Power-Up για
όλες τις φωτοδιόδους LED. Τα LED ενεργοποιούνται με την ακόλουθη σειρά:

Κατάσταση του 
LED BIO

Status Σημασία

Αναβοσβήνει με 
πράσινο χρώμα
(περίοδος 500 
χιλιοστών του 
δευτερολέπτου)

Έλεγχος DUP-MAC Η συσκευή πραγματοποιεί τον έλεγχο DUP-MAC

OFF Μη ενεργοποιημένη / OffLine 
χωρίς έλεγχο DUP-MAC

• Η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση OffLine
• Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη

Αναβοσβήνει με 
πράσινο χρώμα
(περίοδος 1 
δευτερολέπτου)

OnLine και σε κατάσταση 
λειτουργίας (Operational Mode)

• Η συσκευή είναι OnLine
• Ο έλεγχος DUP-MAC ολοκληρώθηκε με επιτυχία
• Πραγματοποιείται μία σύνδεση BIO με μία κύρια 

μονάδα (Configuring State)
• Λανθασμένη, μη ολοκληρωμένη ή ανύπαρκτη 

παραμετροποίηση
Ανάβει με πράσινο 
χρώμα

OnLine, σε κατάσταση 
λειτουργίας (Operational Mode) 
και συνδεμένη (Connected)

• OnLine
• Πραγματοποιήθηκε μία σύνδεση BIO 

(Established State)
Αναβοσβήνει με 
κόκκινο χρώμα
(περίοδος 1 
δευτερολέπτου)

Περιορισμένης έκτασης σφάλμα 
(Minor Fault) ή υπέρβαση 
χρονικού ορίου σύνδεσης 
(Connection Timeout)

• Ρυθμίστηκε ένας μη έγκυρος αριθμός δεδομένων 
διεργασίας μέσω των μικροδιακοπτών

• Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα που μπορεί να 
αποκατασταθεί

• Η σύνδεση bit στροβοσκόπησης I/O βρίσκεται σε 
κατάσταση υπέρβασης χρονικού ορίου

Ανάβει με κόκκινο 
χρώμα

Κρίσιμο σφάλμα (Critical Fault) 
ή κρίσιμη διακοπή σύνδεσης 
(Critical Link Failure)

• Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα που δεν μπορεί να 
αποκατασταθεί

• Κατάσταση BusOff
• Κατά τον έλεγχο DUP-MAC διαπιστώθηκε ένα 

σφάλμα

Κατάσταση του 
LED BUS-FAULT

Status Σημασία

OFF NO ERROR Ο αριθμός σφαλμάτων διαύλου κυμαίνεται σε κανονικά 
επίπεδα (Error-Aktive-State).

Αναβοσβήνει με 
κόκκινο χρώμα
(περίοδος 
1 δευτερολέπτου)

BUS WARNING

Η συσκευή πραγματοποιεί έναν έλεγχο DUP-MAC και 
μπορεί να αποστείλει μηνύματα επειδή δεν έχουν 
συνδεθεί στο δίαυλο άλλοι συνδρομητές (Error-Passiv-
State)

Ο αριθμός φυσικών σφαλμάτων διαύλου είναι πολύ 
υψηλός. Δεν πραγματοποιείται πλέον ενεργή εγγραφή 
τηλεγραφημάτων σφαλμάτων στο δίαυλο 
(Error-Passiv-State).

Ανάβει με κόκκινο 
χρώμα

BUS ERROR Κατάσταση BusOff:
Ο αριθμός φυσικών σφαλμάτων συνέχισε να αυξάνεται 
παρά τη μετάβαση στην κατάσταση Error-Passiv-State. 
Η πρόσβαση στο δίαυλο έχει απενεργοποιηθεί.

Ανάβει με κίτρινο 
χρώμα

POWER OFF Η εξωτερική τροφοδοσία τάσης μέσω του X30 έχει 
απενεργοποιηθεί ή δεν έχει συνδεθεί.

Χρόνος [ms] LED MOD/NET LED PIO LED BIO LED BUS FAULT

0 πράσινο ΟFF ΟFF ΟFF

250 κόκκινο ΟFF ΟFF ΟFF

500 ΟFF πράσινο ΟFF ΟFF

750 ΟFF κόκκινο ΟFF ΟFF

1000 ΟFF ΟFF πράσινο ΟFF

1250 ΟFF ΟFF κόκκινο ΟFF

1500 ΟFF ΟFF ΟFF πράσινο

1750 ΟFF ΟFF ΟFF κόκκινο

2000 ΟFF ΟFF ΟFF ΟFF
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5 Παραμετροποίηση και εκκίνηση
Η ενότητα αυτή σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη μελέτη έργου της κύριας
μονάδας DP και την εκκίνηση του μετατροπέα συχνοτήτων για λειτουργία fieldbus.

5.1 Εγκυρότητα των αρχείων EDS για την πρόσθετη κάρτα DFD11B

Για την παραμετροποίηση της κύριας μονάδας (DeviceNet-Scanner) για τη DFD11B
διατίθενται δύο διαφορετικά αρχεία EDS.
• Όταν χρησιμοποιείται η πρόσθετη κάρτα DFD11B στο MOVIDRIVE® B, χρειάζεται το

αρχείο SEW_MOVIDRIVE_DFD11B.eds.
• Όταν η πρόσθετη κάρτα DFD11B χρησιμοποιείται στο MOVITRAC® B ως πύλη ή ως

κουτί πύλης (UOH11B), τότε χρειάζεται το αρχείο SEW_GATEWAY_DFD11B.eds.

Για την παραμετροποίηση του δικτύου DeviceNet με την πρόσθετη κάρτα DFD11B θα
πρέπει να εγκαταστήσετε τα παρακάτω αρχεία με το λογισμικό RSNetWorx. Ενεργήστε
ως εξής:
• Στο RSNetWorx επιλέξτε το πεδίο μενού <Tools/EDS-Wizard>. Στη συνέχεια το

πρόγραμμα θα αναζητήσει τα ονόματα των αρχείων EDS και Icon. 
• Τα αρχεία εγκαθίστανται. Αναλυτικές πληροφορίες για την εγκατάσταση του αρχείου

EDS μπορείτε να βρείτε στο εγχειρίδιο του RSNetWorx του Allen Bradley.
• Μετά την εγκατάσταση η συσκευή θα εμφανίζεται στη λίστα συσκευών, στην

κατηγορία "Vendor/SEW EURODRIVE GmbH".

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Οι τρέχουσες εκδόσεις των αρχείων EDS για το DFD11B είναι διαθέσιμες στην
ιστοσελίδα της SEW (http://sew-eurodrive.de) στην ενότητα "Software" (Λογισμικό).

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Οι καταχωρήσεις στο αρχείο EDS δεν πρέπει να μεταβάλλονται ή να συμπληρώνονται.
Η SEW δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για δυσλειτουργίες του μετατροπέα
συχνοτήτων που προκαλούνται από τροποποιημένα αρχεία EDS!
Π
Ε

00

I

Εγχειρίδιο – Διεπαφή fieldbus DFD11B DeviceNet



5Παραμετροποίηση και εκκίνηση
Σχεδιασμός του PLC και της κύριας μονάδας (σαρωτής DeviceNet)
5.2 Σχεδιασμός του PLC και της κύριας μονάδας (σαρωτής DeviceNet)
Τα ακόλουθα παραδείγματα έχουν προσαρμοστεί για τη μονάδα ελέγχου Allen Bradley
PLC ControlLogix 1756-L61 σε συνδυασμό με το λογισμικό προγραμματισμού RSLogix
5000 και το λογισμικό παραμετροποίησης DeviceNet RSNetWorx για το DeviceNet.
Αφότου προσθέσετε το σαρωτή DeviceNet στην παραμετροποίηση των I/O, επιλέγεται
το αρχείο *.dnt το οποίο περιέχει την παραμετροποίηση DeviceNet. Για να
επιθεωρήσετε και να επεξεργαστείτε την παραμετροποίηση DeviceNet πρέπει να
ξεκινήσει το RSNetWorx από αυτό το παράθυρο διαλόγου (Æ ακόλουθη εικόνα).

Στο RSNetWorx για το DeviceNet οι επιθυμητές συσκευές στη γραφική απεικόνιση
μπορούν να ενσωματωθούν είτε μέσω μίας αναζήτησης Online ή μέσω της μεθόδου
Drag & Drop (Æ ακόλουθη εικόνα). Η διεύθυνση, στην οποία αναφέρεται το σύμβολο
της συσκευής, πρέπει να είναι ίδια με τη MAC-ID που έχει ρυθμιστεί στην DFD11B με
μικροδιακόπτες. Σε περίπτωση που οι απαραίτητες συσκευές δεν είναι στη λίστα
επιλογής, τότε πρέπει προηγουμένως να καταγραφούν τα αντίστοιχα αρχεία EDS μέσω
του [Tools] / [ Wizard].

11744AXX
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5.2.1 Η DFD11B ως πρόσθετη κάρτα fieldbus στο MOVIDRIVE® B

Με την ανάγνωση του "device properties" μπορείτε να ελέγξετε την παραμετροποίηση
Pd της DFD11B κατά την λειτουργία Online (Æ ακόλουθη εικόνα).

Η παράμετρος "Παραμετροποίηση Pd" αναφέρει τον αριθμό (1 ... 10) των λέξεων
δεδομένων διεργασίας (PD) ο οποίος ρυθμίζεται με τους μικροδιακόπτες PD(0) ... PD(4)
και καθορίζει την παράμετρο I/O για το σαρωτή DeviceNet (Æ ακόλουθη εικόνα).
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Μετά την έναρξη του MOVIDRIVE® B με την πρόσθετη κάρτα DFD11B στη "Scanlist"
(λίστα σάρωσης), πρέπει να ρυθμιστεί ο αριθμός των byte σταθμοσκόπησης I/O μέσω
του "Edit I/O Parameters" σε 2 × τον αριθμό PD (π. χ. PD = 3 × Αριθμός των byte
εισόδου σταθμοσκόπησης = 6 και byte εξόδου = 6). Μετά την αποθήκευση και τη
μεταφόρτωση της παραμετροποίησης DeviceNet στο σαρωτή μπορεί να τερματιστεί ο
RSNetWorx.
Σε εξάρτηση με την παραμετροποίηση DeviceNet και τους κανόνες αντιστοίχησης στο
σαρωτή, τα αρχεία μεταφέρονται από και προς τις συσκευές DeviceNet σε έναν πίνακα
DINT-Array ο οποίος βρίσκεται ανάμεσα στο σαρωτή και στα Local IO-Tags του
επεξεργαστή Logix.
Για να αποφύγετε μία χειροκίνητη αναζήτηση των αρχείων μίας συγκεκριμένης
συσκευής σε αυτό το Array, μπορούν να οριστούν αυτόματα για κάθε συσκευή
DeviceNet εντολές αντιγραφής και 2 Controller Tags (Είσοδος και έξοδος ως Byte
Arrays) με το εργαλείο "DeviceNet Tag Generator".
Το όνομα Tag περιλαμβάνει τη MAC-ID της συσκευής DeviceNet και την ονομασία
POL_I για τα δεδομένα εισόδου σταθμοσκόπησης ή POL_O για τα δεδομένα εξόδου
σταθμοσκόπησης (Æ ακόλουθη εικόνα).

Το περιεχόμενο των λέξεων δεδομένων διεργασίας 1 ... 3 από και προς το
MOVIDRIVE® B καθορίζεται με τις παραμέτρους P870 ... P875. Το περιεχόμενο των
λέξεων δεδομένων διεργασίας 4 ... 10 καθορίζεται σε ένα πρόγραμμα IPOSplus®ή σε μία
μονάδα εφαρμογών.
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5.2.2 DFD11B ως πύλη fieldbus στο MOVITRAC® B ή ως περίβλημα πύλης UOH11B

Στη λειτουργία Online η διαμόρφωση Pd της DFD11B μπορεί να ελεγχθεί με την
ανάγνωση των ιδιοτήτων ("device properties") (Æ ακόλουθη εικόνα).

Η παράμετρος "Παραμετροποίηση Pd" αναφέρει τον αριθμό (3 ... 24) των λέξεων
δεδομένων διεργασίας (PD) ο οποίος ρυθμίστηκε με τους μικροδιακόπτες PD(0) ...
PD(4). Ο αριθμός των λέξεων διεργασίας πρέπει να είναι τρεις φορές πιο υψηλός όσο ο
αριθμός των ηλεκτροκινητήρων (1 ... 8) που είναι συνδεδεμένοι στην πύλη DFD11B
μέσω του SBus (δίαυλος συστήματος). Ο αριθμός των λέξεων δεδομένων διεργασίας
(PD) καθορίζει την παράμετρο I/O για το σαρωτή DeviceNet (Æ ακόλουθη εικόνα).
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Μετά την έναρξη της πύλης DFD11B στη "Scanlist" (λίστα σάρωσης), πρέπει να
ρυθμιστεί ο αριθμός των byte σταθμοσκόπησης I/O μέσω του "Edit I/O Parameters"
σε 2 × τον αριθμό PD (π. χ. PD = 6 Æ Αριθμός των byte εισόδου σταθμοσκόπησης =
12 και byte εξόδου = 12). Μετά την αποθήκευση και τη μεταφόρτωση της παραμετρο-
ποίησης DeviceNet στο σαρωτή μπορεί να τερματιστεί ο RS-NetWorx.
Σε εξάρτηση με την παραμετροποίηση DeviceNet και τους κανόνες αντιστοίχησης στο
σαρωτή, τα αρχεία μεταφέρονται από και προς τις συσκευές DeviceNet σε ένα DINT-Array
το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στο σαρωτή και στα Local IO-Tags του επεξεργαστή Logix.
Για να αποφύγετε μία χειροκίνητη αναζήτηση των αρχείων μίας συγκεκριμένης
συσκευής σε αυτό το Array, μπορούν να οριστούν αυτόματα για κάθε συσκευή
DeviceNet εντολές αντιγραφής και 2 Controller Tags (Είσοδος και έξοδος ως Byte
Arrays) με το εργαλείο "DeviceNet Tag Generator".
Το όνομα Tag περιλαμβάνει τη MAC-ID της συσκευής DeviceNet και την ονομασία
POL_I για τα δεδομένα εισόδου σταθμοσκόπησης ή POL_O για τα δεδομένα εξόδου
σταθμοσκόπησης (Æ ακόλουθη εικόνα).

Σε αυτά τα Byte Arrays από και προς την πύλη DFD11B, τα δεδομένα στέλνονται στους
ηλεκτροκινητήρες, που είναι συνδεδεμένοι στο SBus, ως εξής:
• Τα byte 0...5 περιέχουν τα PD 1...3 του ηλεκτροκινητήρα με την μικρότερη διεύθυνση

SBus (διαύλου συστήματος) (π. χ. 1)
• Τα byte 6...11 περιέχουν τα PD 1...3 του ηλεκτροκινητήρα με την αμέσως μεγαλύτερη

διεύθυνση SBus (διαύλου συστήματος) (π. χ. 2)
Το περιεχόμενο των λέξεων δεδομένων διεργασίας 1...3 από και προς τους ηλεκτρο-
κινητήρες καθορίζεται σε κάθε ηλεκτροκινητήρα ξεχωριστά με τις παραμέτρους
P870...P875.
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5.2.3 Αυτόματη εγκατάσταση για τη λειτουργία πύλης

Με τη λειτουργία αυτόματης εγκατάστασης Auto-Setup είναι δυνατή η έναρξη
λειτουργίας του DFD11B ως πύλη, χωρίς υπολογιστή. 16Ενεργοποιείται από το μικρο-
διακόπτη Auto-Setup (βλέπε κεφάλαιο 4.4 στη σελίδα 16). 

Στο πρώτο βήμα ψάχνει το DFD11B στο εγκατεστημένο SBus για μετατροπείς
συχνότητας των ηλεκτρομειωτήρων και τους εμφανίζει με σύντομο αναβόσβημα του
LED H1 (σφάλμα συστήματος διαύλου). Για το σκοπό αυτό, πρέπει να οριστούν
διαφορετικές διευθύνσεις SBus στους μετατροπείς συχνότητας (inverters) των
ηλεκτρομειωτήρων (παράμετρος P881). Συνιστούμε την εκχώρηση διευθύνσεων με
αύξουσα σειρά, ξεκινώντας από τη διεύθυνση 1, με βάση τη διάταξη των μετατροπέων
συχνότητας στον ηλεκτρολογικό πίνακα. Για κάθε έναν μετατροπέα συχνότητας
ηλεκτρομειωτήρα που εντοπίζεται, η απεικόνιση της διεργασίας στην πλευρά του
fieldbus επεκτείνεται κατά τρεις λέξεις.
Το LED H1 παραμένει αναμμένο εάν δεν εντοπιστεί κανένας μετατροπέας συχνότητας.
Για την παραπάνω διαδικασία, έχει προβλεφθεί συνολικά η χρήση έως και
8 μετατροπέων συχνότητας (inverters) ηλεκτρομειωτήρων.
Μετά από την αναζήτηση, η DFD11B ανταλλάσσει κυκλικά τρεις λέξεις δεδομένων
διεργασίας με κάθε συνδεδεμένο μετατροπέα. Τα δεδομένα εξόδου διεργασίας
παραλαμβάνονται από το fieldbus, χωρίζονται σε μπλοκ των τριών και μεταδίδονται. Τα
δεδομένα εισόδου διεργασίας διαβάζονται από τους μετατροπείς συχνότητας
(inverters), συνενώνονται και μεταδίδονται στην κύρια μονάδα του διαύλου πεδίων
(fieldbus).
Ο χρόνος κύκλου της επικοινωνίας Sbus ανέρχεται στα 2 ms ανά συνδρομητή με
ταχύτητα Baud του Sbus των 500 kBit/s χωρίς πρόσθετες ηλεκτρομηχανικές ρυθμίσεις.
Σε μία εφαρμογή με 8 μετατροπείς στο SBus ο χρόνος κύκλου για την ενημέρωση των
δεδομένων διεργασίας ανέρχεται σε 8 x 2 ms = 16 ms.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Η ενεργοποίηση του μικροδιακόπτη Auto-Setup (AS) κινητοποιεί μία φορά την
εκτέλεση της λειτουργίας. Στη συνέχεια ο μικροδιακόπτης Auto-Setup πρέπει να
παραμείνει ενεργός. Η λειτουργία μπορεί να εκτελεστεί ξανά με απενεργοποίηση και
εκ νέου ενεργοποίηση του μικροδιακόπτη.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Εκτελέστε ξανά την αυτόματη εγκατάσταση εάν αλλάξετε την αντιστοίχηση των
δεδομένων διεργασίας των μετατροπέων συχνότητας που είναι συνδεδεμένοι με τη
μονάδα DFD11B, εφόσον το DFD11B αποθηκεύει μόνο μια φορά αυτές τις τιμές κατά
την αυτόματη εγκατάσταση. Δεν επιτρέπεται πλέον η δυναμική μεταβολή της, κατά την
αυτόματη εγκατάσταση, αντιστοίχησης των δεδομένων διεργασίας των συνδεδεμένων
μετατροπέων συχνότητας των ηλεκτρομειωτήρων.
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5.3 Ρύθμιση του μετατροπέα MOVIDRIVE® MDX61B
Για την απλή λειτουργία fieldbus απαιτούνται οι εξής ρυθμίσεις.

Ωστόσο, για τον έλεγχο του μετατροπέα MOVIDRIVE® B μέσω του DeviceNet, θα πρέπει
αυτός να ρυθμιστεί σε έλεγχο πηγής σήματος (P101) και πηγής ονομαστικών τιμών (P100)
= FIELDBUS. Η ρύθμιση FIELDBUS σημαίνει ότι οι παράμετροι του μετατροπέα
συχνότητας έχουν ρυθμιστεί για έλεγχο και εισαγωγή τιμών ρύθμισης μέσω του DeviceNet.
Ο μετατροπέας συχνότητας MOVIDRIVE® Β αποκρίνεται στη συνέχεια στα δεδομένα
εξόδου διεργασίας, τα οποία εκπέμπονται από τον κύριο προγραμματιζόμενο ελεγκτή.
Οι παράμετροι του μετατροπέα συχνότητας MOVIDRIVE® B μπορούν να ρυθμιστούν
απευθείας μέσω του DeviceNet, χωρίς περαιτέρω ρυθμίσεις, εφ' όσον έχει εγκατασταθεί
η κάρτα πρόσθετων δυνατοτήτων DeviceNet. Επομένως, για παράδειγμα, όλες οι
παράμετροι μπορούν να ρυθμιστούν από τον κύριο προγραμματιζόμενο ελεγκτή μετά
την ενεργοποίηση. 
Η ενεργοποίηση της πηγής ελέγχου και της πηγής ονομαστικών τιμών FIELDBUS
σηματοδοτείται στην υπερκείμενη μονάδα ελέγχου με το bit "Fieldbus mode active" στη
λέξη κατάστασης.
Για λόγους ασφαλείας, ο μετατροπέας MOVIDRIVE® B πρέπει να ενεργοποιείται επίσης
από τους ακροδέκτες, για έλεγχο μέσω του συστήματος fieldbus. Επομένως, οι ακρο-
δέκτες πρέπει να είναι καλωδιωμένοι και προγραμματισμένοι με τρόπο τέτοιο ώστε ο
μετατροπέας συχνότητας να ενεργοποιείται μέσω των ακροδεκτών εισόδου. Ο απλούσ-
τερος τρόπος ενεργοποίησης του μετατροπέα συχνότητας στους ακροδέκτες είναι, για
παράδειγμα, με σύνδεση του ακροδέκτη εισόδου DIØØ (λειτουργία /CONTROLLER
INHIBIT) με ένα σήμα +24 V και με προγραμματισμό των ακροδεκτών εισόδου DIØ1…
DIØ7 σε NO FUNCTION. 
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5.4 Ρύθμιση του μετατροπέα συχνότητας MOVITRAC® B

Για τον έλεγχο του MOVITRAC® B μέσω του DeviceNet, θα πρέπει αυτός να ρυθμιστεί
αρχικά σε πηγή σήματος ελέγχου (control signal source) (P101) και πηγής ονομαστικών
τιμών (setpoint source) (P100) = SBus. Η ρύθμιση SBus σημαίνει ότι οι παράμετροι του
MOVITRAC® B έχουν ρυθμιστεί για έλεγχο και εισαγωγή τιμών ρύθμισης μέσω της
πύλης. Ο MOVITRAC® B αποκρίνεται στη συνέχεια στα δεδομένα εξόδου διεργασίας,
τα οποία εκπέμπονται από τον κύριο προγραμματιζόμενο ελεγκτή.
Για να διακοπεί η λειτουργία του MOVITRAC® B όταν υπάρξει πρόβλημα στην
επικοινωνία SBus, θα πρέπει ο χρόνος υπέρβασης SBus1 (P883) να ρυθμιστεί σε τιμή
διαφορετική από 0 ms. Προτείνουμε μία τιμή μεταξύ 50 ... 200 ms. Η ενεργοποίηση των
παραμέτρων "control signal source and setpoint source" στην τιμή SBus σηματοδοτείται
στην υπερκείμενη μονάδα ελέγχου με χρήση του bit "SBus mode active" της λέξης
κατάστασης.
Για λόγους ασφαλείας, ο MOVITRAC® B πρέπει να ενεργοποιείται επίσης από τους
ακροδέκτες, για έλεγχο μέσω του συστήματος fieldbus. Επομένως, οι ακροδέκτες
πρέπει να είναι καλωδιωμένοι και προγραμματισμένοι με τρόπο τέτοιο ώστε ο
MOVITRAC® B να ενεργοποιείται μέσω των ακροδεκτών εισόδου. Ο απλούστερος
τρόπος ενεργοποίησης του MOVITRAC® B στους ακροδέκτες είναι, για παράδειγμα, με
σύνδεση του ακροδέκτη εισόδου DIØ1(λειτουργία CW/STOP) με ένα σήμα +24 V και με
προγραμματισμό των υπόλοιπων ακροδεκτών εισόδου σε NO FUNCTION.

11845AXX

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Παραμετροποιήστε την παράμετρο P881 SBus adress με αύξουσα σειρά στις τιμές
1 ... 8. Στην κατάσταση παράδοσης, ένας MOVITRAC® B με ενσωματωμένη DFD11B
έχει (από υλικολογισμικό .15) ήδη τη διεύθυνση SBus 1.
Η διεύθυνση Sbus 0 χρησιμοποιείται από την πύλη DFD11B και για το λόγο αυτό δεν
επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί.
Παραμετροποιήστε την παράμετρο P883 SBus-Timeout στις τιμές 50 ... 200 ms.
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5.5 Παραδείγματα μελέτης στον RSLogix 5000
5.5.1 MOVIDRIVE® B με ανταλλαγή δεδομένων 3 PD

1. Ρυθμίστε τους αντίστοιχους μικροδιακόπτες της DFD11B για να
• προσαρμόσετε την ταχύτητα Baud στο δίκτυο του DeviceNet
• ρυθμίσετε τη διεύθυνση (MAC-ID) σε μία τιμή η οποία 

διαφορετικά δεν χρησιμοποιείται
• καθορίσετε τον αριθμό των δεδομένων διεργασίας 

(σύμφωνα με αυτό το παράδειγμα) στο 3
2. Προσθέστε τον MOVIDRIVE® B με την πρόσθετη κάρτα DFD11B σύμφωνα με το

κεφάλαιο 5.2 και 5.2.1 στην παραμετροποίηση DeviceNet.
3. Ρυθμίστε τις παραμέτρους επικοινωνίας του MOVIDRIVE® B σύμφωνα με το

κεφάλαιο 5.3.
4. Τώρα μπορεί να πραγματοποιηθεί η ενσωμάτωση στο πρόγραμμα RSLogix.

Συνδέστε επίσης ένα Controller Tag με τύπο δεδομένων που έχει οριστεί από τον
χρήστη για να δημιουργήσετε μια απλή διεπαφή με τα δεδομένα διεργασίας του
μετατροπέα συχνοτήτων (Æ ακόλουθη εικόνα).

Η περιγραφή για τα δεδομένα διεργασίας εισόδου και εξόδου του Controller Tags
μπορεί να γίνει ανάλογα με τον καθορισμό των δεδομένων διεργασίας (PD) στον
MOVIDRIVE® B (Æ κεφάλαιο 5.3).
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5. Για την αντιγραφή των δεδομένων από τις κινητήριες μονάδες στην καινούρια δομή
δεδομένων, εισάγεται μία εντολή CPS στο "MainRoutine" η οποία διαβάζει τα
δεδομένα από το LocalIO (Æ ακόλουθη εικόνα).
Λάβετε υπ’όψη ότι αυτή η εντολή CPS εκτελείται μετά από το DNet_
ScannerInputsRoutine το οποίο έχει δημιουργηθεί αυτόματα (με το DeviceNet Tag
Generator).

Για την αντιγραφή των δεδομένων από την καινούρια δομή δεδομένων στις
κινητήριες μονάδες, εισάγεται μία εντολή CPS στο "MainRoutine" η οποία μεταφέρει
τα δεδομένα στο LocalIO. 
Λάβετε υπ’όψη ότι αυτή η εντολή CPS εκτελείται πριν από το DNet_
ScannerOutputsRoutine το οποίο έχει δημιουργηθεί αυτόματα (με το DeviceNet Tag
Generator).
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6. Κατόπιν το πρόγραμμα αποθηκεύεται και διαβιβάζεται στο PLC. Ο ελεγκτής PLC
περνά στη λειτουργία RUN και το bit ελέγχου Scanner CommandRegister.Run
ορίζεται σε "1" για την ενεργοποίηση της ανταλλαγής δεδομένων μέσω του
DeviceNet.
Τώρα μπορεί να γίνει ανάγνωση των πραγματικών τιμών των κινητήριων μονάδων
και εγγραφή των ονομαστικών τιμών.

Τα δεδομένα διεργασίας θα πρέπει να συμφωνούν με τις τιμές που εμφανίζονται στο
βασικό κατάλογο παραμέτρων του MOVITOOLS® MotionStudio (Æ ακόλουθη εικόνα).
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5.5.2 Δύο MOVITRAC®B μέσω της πύλης DFD11B / UOH11B

1. Ρυθμίστε τους αντίστοιχους μικροδιακόπτες της DFD11B για
• να προσαρμόσετε την ταχύτητα Baud στο δίκτυο του DeviceNet
• να ρυθμίσετε τη διεύθυνση (MAC-ID) σε μία τιμή η 

οποία διαφορετικά δεν χρησιμοποιείται
• να καθορίσετε τον αριθμό των δεδομένων διεργασίας 

(σύμφωνα με αυτό το παράδειγμα) στο 6
2. Προσθέστε την πύλη DFD11B σύμφωνα με το κεφάλαιο 5.2 και 5.2.2 στην

παραμετροποίηση DeviceNet.
3. Εκτελέστε τη λειτουργία αυτόματης εγκατάστασης της πύλης DFD11B σύμφωνα με

το κεφάλαιο 5.3 για να διαμορφώσετε την αντιστοίχηση δεδομένων στους ηλεκτρο-
κινητήρες.

4. Ρυθμίστε τις παραμέτρους επικοινωνίας του MOVITRAC® B σύμφωνα με το
κεφάλαιο 5.4.

5. Τώρα μπορεί να πραγματοποιηθεί η ενσωμάτωση στο πρόγραμμα RSLogix.
Δημιουργήστε επίσης ένα Controller Tag με τύπο δεδομένων που έχει οριστεί από
τον χρήστη για να κάνετε μια απλή διεπαφή με τα δεδομένα διεργασίας του
μετατροπέα συχνοτήτων (Æ ακόλουθη εικόνα)

Η περιγραφή για τα δεδομένα διεργασίας εισόδου και εξόδου του Controller Tags
μπορεί να γίνει ανάλογα με τον καθορισμό των δεδομένων διεργασίας (PD) στον
MOVITRAC® B (Æ κεφάλαιο 5.4).
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6. Για την αντιγραφή των δεδομένων από τις κινητήριες μονάδες στην καινούρια δομή
δεδομένων, εισάγονται εντολές CPS στο "MainRoutine" οι οποίες διαβάζουν τα
δεδομένα από το LocalIO (Æ ακόλουθη εικόνα).
Λάβετε υπ’όψη ότι αυτές οι εντολές CPS εκτελούνται μετά από το DNet_
ScannerInputsRoutine το οποίο έχει δημιουργηθεί αυτόματα (με το DeviceNet Tag
Generator).

Προσέξτε ότι η δομή DNet_Scanner_N10_POL_I.Data περιλαμβάνει τα δεδομένα
διεργασίας όλων των ηλεκτροκινητήρων στην πύλη, έτσι ώστε τα δεδομένα 6 Byte
να μπορούν να αντιγραφούν από κάθε ηλεκτροκινητήρα από τη δομή, από μία
συγκεκριμένη απόκλιση ([0], [6], ...[42]).

11759AXX
Εγχειρίδιο – Διεπαφή fieldbus DFD11B DeviceNet
00

I

35



5 αραμετροποίηση και εκκίνηση
αραδείγματα μελέτης στον RSLogix 5000

36
Για την αντιγραφή των δεδομένων από την καινούρια δομή δεδομένων στις κινη-
τήριες μονάδες, εισάγονται εντολές CPS στο "MainRoutine" οι οποίες μεταφέρουν τα
δεδομένα στο LocalIO. 
Λάβετε υπ’όψη ότι αυτές οι εντολές CPS εκτελούνται πριν από το DNet_
Scanner_OutputsRoutine το οποίο έχει δημιουργηθεί αυτόματα (με το DeviceNet
Tag Generator).

Προσέξτε ότι η δομή DNet_ScannerOutput_N10_POL_O.Data περιλαμβάνει τα
δεδομένα διεργασίας όλων των ηλεκτροκινητήρων στην πύλη, έτσι ώστε τα
δεδομένα 6 Byte κάθε ηλεκτροκινητήρα να μπορούν να αντιγραφούν με μία
συγκεκριμένη απόκλιση ([0], [6], [12] ... [42]) στη δομή.

7. Κατόπιν το πρόγραμμα αποθηκεύεται και διαβιβάζεται στο τερματικό. Ο ελεγκτής PLC
περνά στη λειτουργία RUN και το bit ελέγχου Scanner CommandRegister.Run ορίζεται
σε "1" για την ενεργοποίηση της ανταλλαγής δεδομένων μέσω του DeviceNet.
Τώρα μπορεί να γίνει ανάγνωση των πραγματικών τιμών από τους ηλεκτροκινητήρες
και εγγραφή των ονομαστικών τιμών.
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Τα δεδομένα διεργασίας θα πρέπει να συμφωνούν με τις τιμές που εμφανίζονται
στην οθόνη ελέγχου για την πύλη fieldbus DFx ή στο βασικό κατάλογο παραμέτρων
του MOVITOOLS® MotionStudio (Æ ακόλουθη εικόνα).
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5.5.3 Πρόσβαση στις παραμέτρους μονάδων του MOVIDRIVE® B

Τα ακόλουθα βήματα εξυπηρετούν με γρήγορο τρόπο την ευκολότερη πρόσβαση
ανάγνωσης των παραμέτρων μονάδων του MOVIDRIVE® B μέσω των αναλυτικών
μηνυμάτων (Explicite Messages) και του αντικειμένου καταχώρησης:
1. Δημιουργήστε μία δομή δεδομένων "SEW_Parameter_Channel" (Æ ακόλουθη εικόνα)

2. Καθορίστε τα παρακάτω Controller Tags (Æ ακόλουθη εικόνα).

3. Δημιουργήστε ένα Rung (σκαλοπάτι) για την εκτέλεση της εντολής "ReadParameter"
(Æ ακόλουθη εικόνα).

• Για την επαφή επιλέξτε το Tag "ReadParameterStart"
• Για τον έλεγχο μηνυμάτων (Message Control) επιλέξτε το Tag "ReadParameter"
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4. Με ένα κλικ επάνω στο στην εντολή MSG ανοίγει το παράθυρο διαλόγου
"Message Configuration" (Æ ακόλουθη εικόνα).

Ως "Message Type" ρυθμίζεται το "CIP Generic". Συμπληρώστε τα υπόλοιπα πεδία
με την ακόλουθη σειρά:
A. Source Element = ReadParameterRequest.Index
B. SourceLength = 12
C. Destination = ReadParameterResponse.Index
D. Class = 7hex
E. Instance = 1
F. Attribute = 4hex
G. Service Code = ehex

Ο τύπος υπηρεσίας ρυθμίζεται αυτόματα.

5. Στην καρτέλα "Communication" πρέπει να εισάγετε τη μονάδα προορισμού 
(Æ ακόλουθη εικόνα).

Η διαδρομή (πεδίο εισαγωγής "path") αποτελείται από τις παρακάτω καταχωρήσεις:
• Όνομα σαρωτή (π. χ. DNet_Scanner)
• 2 (πάντοτε 2)
• Διεύθυνση υποτελούς μονάδας (π. χ. 11)
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6. Μετά τη μεταφόρτωση των αλλαγών στον ελεγκτή PLC, ο δείκτης της παραμέτρου
που πρόκειται να διαβαστεί μπορεί να καταχωρηθεί στο ReadParameterRequest.
Index. Η εντολή ανάγνωσης εκτελείται μία φορά μέσω της αλλαγής του Bit ελέγχου
ReadParameterStart στο "1" (Æ ακόλουθη εικόνα).

Σε περίπτωση που η εντολή ανάγνωσης έχει απαντηθεί, η ReadParameter
Response.Index θα πρέπει να ονομάζει τον δείκτη που έχει διαβαστεί και η
ReadParameterResponse.Data θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα δεδομένα που
έχουν διαβαστεί. Σε αυτό το παράδειγμα η σταθερή τιμή ρύθμισης n11 P160 (δείκτης
8489) διάβασε την τιμή 150 1/min.
Η τιμή μπορεί να ελεγχθεί στο βασικό κατάλογο παραμέτρων στο MOVITOOLS®

MotionStudio (Æ ακόλουθη εικόνα). Το Tooltip δείχνει π. χ. τον δείκτη παραμέτρου,
τον δευτερεύοντα δείκτη παραμέτρου, το συντελεστή παραμέτρου κλπ.
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Για την πλήρη λίστα των αριθμών δείκτη και των συντελεστών μετατροπής,
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο "Προφίλ μονάδας Fieldbus MOVIDRIVE®".
Για την πρόσβαση εγγραφής σε μία παράμετρο είναι απαραίτητες μόνο λίγες
προσθήκες:
• Δημιουργήστε τα Controller Tags (Æ ακόλουθη εικόνα)

• Δημιουργήστε ένα Rung (σκαλοπάτι) για την εκτέλεση της εντολής "Write
Parameter" (Æ ακόλουθη εικόνα).

Για την επαφή επιλέξτε το Tag "WriteParameterStart".
Για τον έλεγχο μηνυμάτων (Message Control) επιλέξτε το Tag "WriteParameter".

• Με ένα κλικ επάνω στο στην εντολή MSG ανοίγει το παράθυρο διαλόγου
"Message Configuration" (Æ ακόλουθη εικόνα).

Συμπληρώστε τα πεδία με την ακόλουθη σειρά:
– Source Element = WriteParameterRequest.Index
– Source Length = 12
– Destination = WriteParameterResponse.Index
– Class = 7hex
– Instance = 1
– Attribute = 4hex
– Service Code = 10hex
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7. Μετά την μεταφόρτωση των αλλαγών στον ελεγκτή PLC, ο δείκτης και η τιμή που
πρέπει να εγγραφούν στην παράμετρο μπορούν να καταχωρηθούν στα Tags Write
ParameterRequest.Index και WriteParameterRequest.Data. Η εντολή εγγραφής
εκτελείται μία φορά μέσω της αλλαγής του Bit ελέγχου WriteParameterStart στο "1"
(Æ ακόλουθη εικόνα).

Σε περίπτωση που η εντολή εγγραφής έχει απαντηθεί, η WriteParameterResponse.
Index θα πρέπει να ονομάζει τον εγγεγραμένο δείκτη και η WriteParameter
Response.Data θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα εγγεγραμένα δεδομένα. Σε αυτό
το παράδειγμα η παράμετρος σταθερή τιμή ρύθμισης n11 P160 (δείκτης 8489) έχει
περιγραφεί με την τιμή 200 1/min.
Η τιμή μπορεί να ελεγχθεί στο βασικό κατάλογο παραμέτρων στο MOVITOOLS®

MotionStudio. Το Tooltip δείχνει π. χ. τον δείκτη παραμέτρου, τον δευτερεύοντα
δείκτη παραμέτρου, το συντελεστή παραμέτρου κλπ.
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5.5.4 Πρόσβαση στις παραμέτρους συσκευής MOVITRAC®B μέσω της DFD11B / UOH11B

Η πρόσβαση στις παραμέτρους μονάδας ενός MOVITRAC® B μέσω της πύλης
DeviceNet-SBus DFD11B/UOH11B είναι ίδια με την πρόσβαση στις παραμέτρους
μονάδας σε ένα MOVIDRIVE® B (Æ κεφάλαιο 5.5.3)
Η μόνη διαφορά είναι ότι η Read/WriteParameterRequest.SubChannel1 πρέπει να
ρυθμιστεί στο 2 και η Read/WriteParameterRequest.SubAddress1 πρέπει να
ρυθμιστεί στη διεύθυνση SBus του MOVITRAC® B που είναι συνδεδεμένος στη
DFD11B/UOH11B (Æ ακόλουθη εικόνα).

Σε αυτό το παράδειγμα ο MOVITRAC® B στην πύλη DFD11B, που έχει η διεύθυνση
SBus 7, διάβασε την τιμή 150 1/min από την παράμετρο P160 σταθερή τιμή ρύθμισης
n11 (δείκτης 8489).
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5.6 Παραδείγματα μελέτης στον RSLogix 500 για SLC 500

Χρησιμοποιούνται οι παρακάτω μονάδες:

54179AEL
Εικόνα 1:Παραμετροποίηση εγκατάστασης PLC
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Με το λογισμικό διαχείρισης DeviceNet καθορίστηκαν οι παρακάτω περιοχές μνήμης:

Τα δεδομένα bit στροβοσκόπησης παρουσιάζονται με έντονη γραφή έναντι των δεδομένων σταθμοσκόπησης I/O.

*******************************************************************

1747-SDN Scanlist Map

******************************************************************

Discrete Input Map:

15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00

I:3.000 R R R R R R R R R R R R R R R R Λέξη κατάστασης του σαρωτή

I:3.001 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 Δεδομένα διεργασίας της συσκευής 11

I:3.002 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 Δεδομένα διεργασίας της συσκευής 11

I:3.003 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Δεδομένα διεργασίας της συσκευής 10

I:3.004 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Δεδομένα διεργασίας της συσκευής 10

I:3.005 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 PID1 Μονάδα 8 σταθμοσκόπηση IO

I:3.006 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 PID2 Μονάδα 8 σταθμοσκόπηση IO

I:3.007 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 PID3 Μονάδα 8 σταθμοσκόπηση IO

I:3.008 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 PID 1 Μονάδα 8 bit στροβοσκόπησης I/O

I:3.009 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 PID 2 Μονάδα 8 bit στροβοσκόπησης I/O

I:3.010 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 PID 3 Μονάδα 8 bit στροβοσκόπησης I/O

I:3.011 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 PID1 Μονάδα 0 σταθμοσκόπηση IO

I:3.012 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 PID2 Μονάδα 0 σταθμοσκόπηση IO

I:3.013 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 PID3 Μονάδα 0 σταθμοσκόπηση IO

I:3.014 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 PID 1 Μονάδα 0 bit στροβοσκόπησης I/O

I:3.015 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 PID 2 Μονάδα 0 bit στροβοσκόπησης I/O

I:3.016 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 PID 3 Μονάδα 0 bit στροβοσκόπησης I/O

I:3.017 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 PID1 Μονάδα 4 σταθμοσκόπηση IO

I:3.018 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 PID2 Μονάδα 4 σταθμοσκόπηση IO

I:3.019 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 PID3 Μονάδα 4 σταθμοσκόπηση IO

I:3.020 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 PID 1 Μονάδα 4 bit στροβοσκόπησης I/O

I:3.021 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 PID 2 Μονάδα 4 bit στροβοσκόπησης I/O

I:3.022 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 PID 3 Μονάδα 4 bit στροβοσκόπησης I/O

Discrete Output Map:

15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00

O:3.000 R R R R R R R R R R R R R R R R Λέξη ελέγχου του σαρωτή

O:3.001 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 Δεδομένα διεργασίας στη μονάδα 11

O:3.002 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Δεδομένα διεργασίας στη μονάδα 10

O:3.003 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 POD1 Μονάδα 8 σταθμοσκόπηση IO

O:3.004 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 POD2 Μονάδα 8 σταθμοσκόπηση IO

O:3.005 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 POD3 Μονάδα 8 σταθμοσκόπηση IO

O:3.006 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 POD1 Μονάδα 0 σταθμοσκόπηση IO

O:3.007 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 POD2 Μονάδα 0 σταθμοσκόπηση IO

O:3.008 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 POD3 Μονάδα 0 σταθμοσκόπηση IO

O:3.009 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 POD1 Μονάδα 4 σταθμοσκόπηση IO

O:3.010 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 POD2 Μονάδα 4 σταθμοσκόπηση IO

O:3.011 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 POD3 Μονάδα 4 σταθμοσκόπηση IO

O:3.012 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Bit στροβοσκόπησης για τη μονάδα 8
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5.6.1 Ανταλλαγή σταθμοσκόπησης I/O (δεδομένα διεργασίας) με MOVIDRIVE® B

Δεδομένα Στο παρακάτω πρόγραμμα πρόκειται να σταλούν σε ένα MOVIDRIVE® MDX61B
δεδομένα διεργασίας και ο κινητήρας να λειτουργήσει με διαφορετικές στροφές. Η ροή
του προγράμματος παρουσιάζεται στην επόμενη εικόνα.

Για την ανταλλαγή δεδομένων διεργασίας πρέπει να ρυθμιστούν οι παράμετροι για τον
μετατροπέα MOVIDRIVE® MDX61B που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

Το MOVIDRIVE® MDX61B λειτουργεί σε κατάσταση fieldbus και μπορεί να λαμβάνει
δεδομένα διεργασίας. Τώρα μπορεί να γίνει εγγραφή του προγράμματος για το SLC500.

54178AEL

Αρ. μενού Δείκτης Παράμετροι Τιμή

100 8461 Πηγή τιμών ρύθμισης fieldbus

101 8462 Πηγή σήματος ελέγχου fieldbus

870 8304 Περιγραφή δεδομένων εξόδου διεργασίας 1 Λέξη ελέγχου 1

871 8305 Περιγραφή δεδομένων εξόδου διεργασίας 2 Στροφές

872 8306 Περιγραφή δεδομένων εξόδου διεργασίας 3 Χωρίς λειτουργία

873 8307 Περιγραφή δεδομένων εξόδου διεργασίας 1 Λέξη κατάστασης 1

874 8308 Περιγραφή δεδομένων εξόδου διεργασίας 2 Στροφές

875 8309 Περιγραφή δεδομένων εξόδου διεργασίας 3 Χωρίς λειτουργία

876 8622 Ενεργοποίηση δεδομένων PO ΝΑΙ
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5Παραμετροποίηση και εκκίνηση
Παραδείγματα μελέτης στον RSLogix 500 για SLC 500
Στο Rung 0 (γραμμή προγράμματος 0) ορίζεται το bit εξόδου O:3.0/0 και έτσι ξεκινά η
επικοινωνία DeviceNet (Æ Περιγραφή του σαρωτή DeviceNet).
Τα Rung 1 και 3 υλοποιούν τη μηχανή κατάστασης, με την οποία πραγματοποιούνται οι
καταστάσεις 0 ... 3. Η τρέχουσα κατάσταση εγγράφεται στο Rung 2 για τις εξόδους O:1.0
της μονάδας εξόδου του SLC500.
Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται η εκχώρηση των τιμών δεδομένων διεργασίας
στην περιοχή μνήμης του σαρωτή.

01912AEL

Ìç÷áíÞ êáôÜóôáóçò ãéá ôïí Ýëåã÷ï öïñÜò ðåñéóôñïöÞò

¸êäïóç êáôÜóôáóçò ôçò ìç÷áíÞò óôéò åîüäïõò

ÅÜí ç êáôÜóôáóç åßíáé > 3, ôüôå íá ãßíåé áëëáãÞ óôçí êáôÜóôáóç 0

¸íáñîç åðéêïéíùíßáò DeviceNet

01913AEL

ÅÜí ç êáôÜóôáóç åßíáé > 3, ôüôå íá ãßíåé áëëáãÞ óôçí êáôÜóôáóç 0

ÊáôÜóôáóç 0: Åêêßíçóç êéíçôÞñá, óôñïöÝò = 1000 ó.á.ë.

ÊáôÜóôáóç 1: Áêéíçôïðïßçóç êéíçôÞñá
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48
Στο Rung 4 σχηματίζεται η κατάσταση 0. Σε αυτή την κατάσταση εγγράφεται στην
περιοχή μνήμης O:3.3, η οποία απεικονίζει τη λέξη δεδομένων εξόδου διεργασίας 1, η
τιμή 6 (ENABLE). Στην περιοχή μνήμης O:3.4 (λέξη δεδομένων εξόδου διεργασίας 2)
εγγράφεται η τιμή 5000 η οποία αντιστοιχεί σε 1000 σ.α.λ.. Ο κινητήρας περιστρέφεται
με 1000 στροφές.
Στο Rung 5 σχηματίζεται η κατάσταση 1. Σε αυτή την κατάσταση εγγράφεται στην
περιοχή μνήμης O:3.3, η οποία απεικονίζει τη λέξη δεδομένων εξόδου διεργασίας 1,
η τιμή 0 (RAPID STOP). Στην περιοχή μνήμης O:3.4 (λέξη δεδομένων εξόδου
διεργασίας 2) εγγράφεται η τιμή 0 η οποία αντιστοιχεί σε 0 σ.α.λ.. Έτσι ο κινητήρας
ακινητοποιείται με την ταχεία παύση. Οι καταστάσεις 2 και 3 διαχειρίζονται όπως και
οι καταστάσεις 0 και 1 και για το λόγο αυτό δεν θα περιγραφούν αναλυτικότερα.

Στην παρακάτω εικόνα η τρέχουσα πραγματική τιμή της μονάδας με τη διεύθυνση 8, η
οποία βρίσκεται στην περιοχή μνήμης I:3.6 (λέξη δεδομένων εισόδου διεργασίας 2)
πολλαπλασιάζεται με έναν σταθερό συντελεστή, (εδώ με το 1) και εγγράφεται στη
περιοχή μνήμης εξόδου O:3.7 (λέξη δεδομένων εξόδου διεργασίας 2 από τη μονάδα με
διεύθυνση 0).
Επιπλέον η λέξη δεδομένων εξόδου διεργασίας 1 εγγράφεται από τη μονάδα με τη
διεύθυνση 0 (O:3.6) με την τιμή 6 (ENABLE). Έτσι η μονάδα με τη διεύθυνση 0
ακολουθεί τις πραγματικές στροφές με το σήμα ενεργοποίησης της συσκευής με τη
διεύθυνση 8.

01914AEL

ÁðïóôïëÞ ðñáãìáôéêÞò èÝóçò áðü ÊéíçôÞñá 1 ðñïò ÊéíçôÞñá 2
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5Παραμετροποίηση και εκκίνηση
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5.6.2 Ανταλλαγή αναλυτικών μηνυμάτων (Explicite-Messages) (δεδομένα παραμέτρων) με
MOVIDRIVE® B

Δεδομένα Σ' αυτό το πρόγραμμα πρόκειται να γίνει ανταλλαγή δεδομένων παραμέτρων μεταξύ της
μονάδας ελέγχου και του μετατροπέα.
Η ανταλλαγή δεδομένων παραμέτρων μεταξύ του μετατροπέα και του SLC500 πραγμα-
τοποιείται μέσω των επονομαζόμενων M-Files (αρχεία Μ) (Æ οδηγίες εγκατάστασης
στη μονάδα σαρωτή DeviceNet).
Στα M-Files (αρχεία Μ) δεσμεύεται μία περιοχή μνήμης από τη λέξη 224 έως τη λέξη 255
για τα αναλυτικά μηνύματα. Η δομή αυτής της περιοχής μνήμης παρουσιάζεται στην
επόμενη εικόνα.

Η περιοχή μνήμης χωρίζεται σε δύο υποπεριοχές:
• Κεφαλίδα μεταφοράς (3 λέξεις)
• Σώμα αναλυτικού μηνύματος
Στην γενική απεικόνιση που ακολουθεί περιγράφονται αναλυτικότερα οι περιοχές
μνήμης εντός των αρχείων M.

54172AEL

Περιοχή μνήμης Λειτουργία Μήκος Τιμή Περιγραφή

Κεφαλίδα 
μεταφοράς

cmd/status

από 1/2 λέξη

Æ παρακάτω 
πίνακας

cmd: Καταχώρηση του κωδικού εντολής
status: Καταχώρηση της κατάστασης 
μεταφοράς

TXID 1 ... 255 Κατά τη δημιουργία ή τη λήψη μίας 
αίτησης στο σαρωτή το πρόγραμμα 
σχεδιασμού επαφών του επεξεργαστή 
SLC5 εκχωρεί στη μεταφορά ένα TXID.

Μέγεθος 3 ... 29 Μέγεθος κεφαλίδας αναλυτικού 
μηνύματος (σε Byte!)

Σύνδεση 0 Σύνδεση DeviceNet (=0)

Υπηρεσία 0Ehex
10hex
05hex
κλπ.

Get_Attribute_Single (Read)
Set_Attribute_Single (Write)
Επαναφορά
Λοιπές υπηρεσίες σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές DeviceNet

Σώμα αναλυτικού 
μηνύματος

Class

από 1 λέξη 0 ... 255

DeviceNet Class

Instance DeviceNet Instance

Attribute DeviceNet Attribut

Δεδομένα 0 ... 26 λέξεις 0 ... 65535 Περιεχόμενα δεδομένων
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ËÝîç 224TXID cmd/status

Óýíäåóç ÌÝãåèïò

Õðçñåóßá MAC-ID

ÄåäïìÝíá

ËÝîç 225

ËÝîç 226

ËÝîç 227

ËÝîç 228

ËÝîç 229

ËÝîç 230

...

ËÝîç 255

Class

Instance

Attribute
Εγχειρίδιο – Διεπαφή fieldbus DFD11B DeviceNet
00

I

49



5 αραμετροποίηση και εκκίνηση
αραδείγματα μελέτης στον RSLogix 500 για SLC 500

50
Στις γενικές επισκοπήσεις που ακολουθούν, περιγράφονται οι κωδικοί εντολών και
καταστάσεων.
Κωδικοί εντολών:

Κωδικοί κατάστασης:

Κωδικός εντολής (cmd) Περιγραφή

0 Αγνόηση μπλοκ μεταφοράς

1 Εκτέλεση μεταφοράς μπλοκ

2 Λήψη κατάστασης μεταφοράς

3 Επαναφορά όλων των μεταφορών πελατών/διακομιστών (Client/Server)

4 Αποδέσμευση μεταφοράς από το βρόχο αναμονής

5 ... 255 Εφεδρικό

Κατάσταση κόμβου 
δικτύου (status)

Περιγραφή

0 Αγνόηση μπλοκ μεταφοράς

1 Η μεταφορά ολοκληρώθηκε με επιτυχία

2 Ακολουθεί μεταφορά

3 Σφάλμα – η υποτελής μονάδα δε βρίσκεται στη λίστα σάρωσης

4 Σφάλμα – η υποτελής μονάδα είναι offline

5 Σφάλμα – Η σύνδεση δικτύου DeviceNet είναι απενεργοποιημένη (offline)

6 Σφάλμα – Άγνωστο TXID μεταφοράς

7 Δε χρησιμοποιείται

8 Σφάλμα – Μη έγκυρος κωδικός εντολής

9 Σφάλμα – Προσωρινή μνήμη σαρωτή πλήρης

10 Σφάλμα – Πραγματοποιείται μία άλλη μεταφορά πελάτη/διακομιστή 
(Client/Server)

11 Σφάλμα – Χωρίς σύνδεση με την υποτελή μονάδα

12 Σφάλμα – Τα δεδομένα απάντησης είναι πολύ μεγάλα γι αυτό το μπλοκ

13 Σφάλμα – Μη έγκυρη σύνδεση

14 Σφάλμα – Μη έγκυρο προκαθορισμένο μέγεθος

15 Σφάλμα – Κατειλημμένο

16 ... 255 Εφεδρικό
Π
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Τα αρχεία M χωρίζονται σε ένα αρχείο αίτησης (αρχείο M0) και σε ένα αρχείο απάντησης
(αρχείο M1). Η μεταφορά δεδομένων παρουσιάζεται στην επόμενη εικόνα.

Για την ανάγνωση (Instance 1 έως 9) ή την εγγραφή (Instance 2 και 3) των παραμέτρων
από το μετατροπέα μέσω του καναλιού δεδομένων παραμέτρων SEW, θα πρέπει να
χρησιμοποιηθεί το Register-Object-Class (7hex). Η περιοχή δεδομένων χωρίζεται στο
δείκτη (1 λέξη) και στα δεδομένα παραμέτρων (2 λέξεις).

54175AEL

MOVIDRIVE® MDX61B

PLC

SLC500 ÓáñùôÞò 1747-SDN

Áßôçóçåíüò
ìðë ïê

ìåôáöïñÜò

ÓÜñùóç ó÷åäéá-
ãñÜììáô ïò åðáöþ í

ÁðÜíôçóç åíüò
ìðë ïê

ìåôáöïñÜò

1.Áñ÷åßïM0

4.Áñ÷åßïM1

ÓáñùôÞò
Âñü÷ï ò áíáìïíÞò

áßôçóçò

ÓáñùôÞò
ÁðÜíôçóç

Âñü÷ï ò áíáìïíÞò
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äéåñãáóéþí

Åê
ôÝ

ëå
óç

Ïë
ïê

ëÞ
-

ñù
ó ç

Þ
óö

Üë
ìá

2. DeviceNet Explicit Message Request

3. DeviceNet Explicit Message Response

54177AEL
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TXID cmd/status

MAC-ID
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Στο παράδειγμα προγράμματος, δεσμεύεται μία περιοχή δεδομένων στο αρχείο
Integer (αρχείο N Æ εικόνα που ακολουθεί) στην οποία εγγράφονται τα δεδομένα των
αρχείων M0/M1.

Στα N7:0 έως N7:8 βρίσκεται το τηλεγράφημα δεδομένων που πρόκειται να χρησιμο-
ποιηθεί. Στα N7:10 έως N7:15 βρίσκονται τα δεδομένα που λήφθηκαν.

02149AXX

Μήκος λέξης Αίτηση (Request)

Λειτουργία Τιμή

1
TXID 1

cmd 1 = Εκκίνηση

2
Σύνδεση 0

Μέγεθος 8

3
Υπηρεσία Ehex = Ανάγνωση αίτησης (Read Request)

MAC_ID 8

4 Class 7

5 Instance 1

6 Attribute 4

7 Data 1 2070hex

8 Data 2 0hex

9 Data 3 0

Μήκος λέξης Απόκριση

Λειτουργία Τιμή

1
TXID 1

Status 1 = επιτυχώς

2
Σύνδεση 0

Μέγεθος 6

3
Υπηρεσία 8hex = Ανάγνωση απόκρισης 

(Read Response)

MAC_ID 8

4 Data 1 2070hex

5 Data 2 9hex

6 Data 3 0
Π
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5Παραμετροποίηση και εκκίνηση
Παραδείγματα μελέτης στον RSLogix 500 για SLC 500
Το κανάλι δεδομένων παραμέτρων SEW μπορεί να αποκριθεί από το Class 7, Instance
1 ... 9 και το Attribute 4.
Στο Rung 5 αντιγράφονται στο αρχείο Μ0 με ένα ανοδικό σήμα του bit B3:0/1, τα 9 Byte,
ξεκινώντας από το N7:0. Με αυτό τον τρόπο ξεκινά η ανάγνωση της παραμέτρου 8304
(2070hex). Στη συνέχεια αναμένεται στο Rung 6 το ανοδικό σήμα του bit κατάστασης του
σαρωτή I:3.0/15. Το I:3.0/15 δείχνει ότι τα δεδομένα είναι διαθέσιμα. Με αυτό τον τρόπο
μπορεί να γίνει επαναφορά του προφίλ αίτησης B3:0/1.
Τώρα θα πρέπει να εγγραφούν τα δεδομένα λήψης στο αρχείο N. Εγγράφονται 9 λέξεις
του αρχείου M N7:10..0,19.

01921AEL

ÅããñáöÞ äåäïìÝíùí áðïóôïëÞò

ÁíÜãíùóç äåäïìÝíùí ëÞøçò
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54
6 Συμπεριφορά λειτουργίας στο DeviceNet  
6.1 Ανταλλαγή δεδομένων διεργασίας
Σταθμοσκόπηση 
I/O

Τα μηνύματα σταθμοσκόπησης I/O αντιστοιχούν στα τηλεγραφήματα δεδομένων
διεργασίας του προφίλ fieldbus SEW. Εδώ μπορεί να γίνει ανταλλαγή έως και 10 λέξεων
δεδομένων διεργασίας (στη λειτουργία με MOVIDRIVE® B) ή έως και 24 λέξεων
δεδομένων διεργασίας (στη λειτουργία πύλης) μεταξύ συστήματος ελέγχου και της
πρόσθετης κάρτας DFD11B. Το μέγεθος δεδομένων διεργασίας ρυθμίζεται από τους
μικροδιακόπτες S2-PD0 ... S2-PD4.

Συμπεριφορά 
υπέρβασης 
χρονικού 
ορίου σε 
σταθμοσκόπηση 
I/O

Η υπέρβαση χρονικού ορίου ενεργοποιείται από την πρόσθετη κάρτα DFD11B.
Ο χρόνος υπέρβασης θα πρέπει να ρυθμιστεί από την κύρια μονάδα μετά την
αποκατάσταση της σύνδεσης. Στις προδιαγραφές του DeviceNet δε γίνεται λόγος για
υπέρβαση χρόνου αλλά για Expected Packet Rate. Το Expected Packet Rate
υπολογίζεται από το χρόνο υπέρβασης με τον παρακάτω τύπο:
tΥπέρβαση μετατροπέα = tΧρόνος υπέρβασης Σταθμοσκόπηση_IO = 4 x tExpected_Packet_Rate_Σταθμοσκόπηση_IO

Το Expected Packet Rate μπορεί να ρυθμιστεί από το Connection Object Class 5, Instance
2, Attribute 9. Η περιοχή τιμών βρίσκεται μεταξύ 0 ms και 65535 ms, με βήμα 5 ms.
Το Expected Packet Rate για τη σύνδεση σταθμοσκόπησης I/O μετατρέπεται σε χρόνο
υπέρβασης και εμφανίζεται στη συσκευή ως χρόνος υπέρβασης στην παράμετρο P819.
Όταν διακοπεί η σύνδεση σταθμοσκόπησης I/O, διατηρείται ο χρόνος υπέρβασης στη
συσκευή, η οποία μετά το πέρας του χρόνου υπέρβασης περνά σε κατάσταση εκπνοής.
Ο χρόνος υπέρβασης δεν πρέπει να αλλαχθεί από το MOVITOOLS® ή το πληκτρολόγιο
DBG60B, αφού μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνον μέσω του διαύλου.
Εάν για τα μηνύματα σταθμοσκόπησης I/O σημειωθεί υπέρβαση χρονικού ορίου, τότε
αυτός ο τύπος σύνδεσης περνά σε κατάσταση εκπνοής. Τα εισερχόμενα μηνύματα
σταθμοσκόπησης I/O δεν γίνονται πλέον αποδεκτά.
Η υπέρβαση του χρονικού ορίου έχει ως αποτέλεσμα την αντίδραση εκπνοής που έχει
οριστεί στον μετατροπέα.
Η υπέρβαση χρονικού ορίου μπορεί να μηδενιστεί από το DeviceNet με την υπηρεσία
επαναφοράς του αντικειμένου σύνδεσης (Class 0x05, Instance 0x02, Attribute μη
καθορισμένο), με την αποσύνδεση, με την υπηρεσία επαναφοράς του αντικειμένου
ταυτότητας (Class 0x01, Instance 0x01, Attribute μη καθορισμένο) ή από το bit
επαναφοράς στη λέξη ελέγχου.

Bit στροβοσκό-
πησης I/O

Τα μηνύματα bit στροβοσκόπησης I/O δεν περιλαμβάνονται στο προφίλ μονάδας
fieldbus SEW. Αποτελούν μία αποκλειστική ανταλλαγή δεδομένων διεργασίας για το
DeviceNet. Από την κύρια μονάδα αποστέλλεται ένα μήνυμα μετάδοσης μεγέθους 8
Byte (= 64 Bit). Σε κάθε συνδρομητή καταχωρείται ένα bit αυτού του μηνύματος ανάλογα
με τη διεύθυνση σταθμού. Η τιμή αυτού του bit μπορεί να είναι 0 ή 1 και επομένως
μπορεί να ενεργοποιεί δύο διαφορετικές αντιδράσεις του παραλήπτη.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Το επιλεγμένο μέγεθος δεδομένων διεργασίας δεν επηρεάζει μόνον το μέγεθος
δεδομένων διεργασίας για τα μηνύματα σταθμοσκόπησης I/O, αλλά και αυτό για τα
μηνύματα bit στροβοσκόπησης I/O.
Το μέγεθος δεδομένων διεργασίας για τα μηνύματα bit στροβοσκόπησης I/O μπορεί να
περιλαμβάνει έως και 4 λέξεις δεδομένων διεργασίας. Εάν η τιμή για το μέγεθος των
δεδομένων διεργασίας που έχει ρυθμιστεί από τους μικροδιακόπτες είναι <4, τότε θα
γίνει αποδεκτή αυτή η τιμή. Εάν η τιμή για το μέγεθος των δεδομένων διεργασίας που
έχει ρυθμιστεί από τους μικροδιακόπτες είναι >4, τότε αυτή περιορίζεται αυτόματα στο 4.

Τιμή μπιτ Σημασία LED BIO
0 Επιστροφή μόνο των δεδομένων εισόδου διεργασίας Ανάβει με πράσινο χρώμα
1 Ενεργοποίηση αντίδρασης υπέρβασης χρονικού ορίου 

fieldbus και επιστροφή των δεδομένων εισόδου διεργασίας
Ανάβει με πράσινο χρώμα
Σ
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6Συμπεριφορά λειτουργίας στο DeviceNet
Ανταλλαγή δεδομένων διεργασίας
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η περιοχή δεδομένων του τηλεγραφήματος
αίτησης bit στροβοσκόπησης, το οποίο καταχωρεί τους συνδρομητές (= διεύθυνση
σταθμού) στα bit δεδομένων.
Παράδειγμα: Ο συνδρομητής με διεύθυνση σταθμού (MAC-ID) 16 επεξεργάζεται μόνον
το bit 0 στο byte δεδομένων 2.

Συμπεριφορά 
υπέρβασης 
χρονικού 
ορίου σε bit 
στροβοσκόπησης 
I/O

Η υπέρβαση χρονικού ορίου ενεργοποιείται από την πρόσθετη κάρτα DFD11B. Ο
χρόνος υπέρβασης θα πρέπει να ρυθμιστεί από την κύρια μονάδα μετά την
αποκατάσταση της σύνδεσης. Στις προδιαγραφές του DeviceNet δε γίνεται λόγος για
υπέρβαση χρόνου αλλά για Expected Packet Rate. Το Expected Packet Rate
υπολογίζεται από το χρόνο υπέρβασης με τον παρακάτω τύπο:
tΥπέρβαση_Bit στροβοσκόπησης IO = 4 x tExpected_Packet_Rate_Bit στροβοσκόπησης IO

Μπορεί να ρυθμιστεί από το Connection Object Class 5, Instance 3, Attribute 9.
Η περιοχή τιμών βρίσκεται μεταξύ 0 ms και 65535 ms, με βήμα 5 ms.
Εάν για τα μηνύματα bit στροβοσκόπησης I/O σημειωθεί υπέρβαση χρονικού ορίου,
τότε αυτός ο τύπος σύνδεσης περνά σε κατάσταση εκπνοής. Τα εισερχόμενα μηνύματα
bit στροβοσκόπησης I/O δεν γίνονται πλέον αποδεκτά. Η υπέρβαση χρονικού ορίου δεν
μεταβιβάζεται στον μετατροπέα.
Η υπέρβαση τιμών μπορεί να μηδενιστεί ως εξής:
• από το DeviceNet με την υπηρεσία επαναφοράς του αντικειμένου σύνδεσης (Class

0x05, Instance 0x03, Attribute μη καθορισμένο)
• με τη διακοπή της σύνδεσης
• με την υπηρεσία επαναφοράς του αντικειμένου αναγνώρισης (Class 0x01, Instance

0x01, Attribute μη καθορισμένο)

ΣΤΟΠ!
Για το διαχωρισμό της υπέρβασης χρονικού ορίου, η οποία ενεργοποιείται από το
τηλεγράφημα του bit στροβοσκόπησης, από την πραγματική υπέρβαση χρονικού
ορίου της σύνδεσης, χρησιμεύει η δίοδος LED BIO στην εμπρός πλευρά της
πρόσθετης κάρτας DFD11B. Η δίοδος LED BIO ανάβει με πράσινο χρώμα, εάν η
υπέρβαση χρονικού ορίου ενεργοποιηθεί από το τηλεγράφημα bit στροβοσκόπησης.
Εάν η δίοδος LED BIO αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα τότε η σύνδεση του bit
στροβοσκόπησης βρίσκεται σε υπέρβαση χρονικού ορίου και δεν μπορούν πλέον να
ληφθούν άλλα τηλεγραφήματα bit στροβοσκόπησης. Κάθε συνδρομητής που θα λάβει
αυτό το μήνυμα bit στροβοσκόπησης I/O απαντά με τα τρέχοντα δεδομένα εισόδου
διεργασίας. Το μέγεθος των δεδομένων εισόδου διεργασίας αντιστοιχεί στο μέγεθος
των δεδομένων διεργασίας για τη σύνδεση σταθμοσκόπησης I/O. Το μήκος των
δεδομένων εισόδου διεργασίας μπορεί να περιλαμβάνει το πολύ 4 δεδομένα
διεργασίας.

Εκφυγή 
byte

7 6 5 4 3 2 1 0

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

1 ID 15 ID 14 ID 13 ID 12 ID 11 ID 10 ID 9 ID 8

2 ID 23 ID 22 ID 21 ID 20 ID 19 ID 18 ID 17 ID 16

3 ID 31 ID 30 ID 29 ID 28 ID 27 ID 26 ID 25 ID 24

4 ID 39 ID 38 ID 37 ID 36 ID 35 ID 34 ID 33 ID 32

5 ID 47 ID 46 ID 45 ID 44 ID 43 ID 42 ID 41 ID 40

6 ID 55 ID 54 ID 53 ID 52 ID 51 ID 50 ID 49 ID 48

7 ID 63 ID 62 ID 61 ID 60 ID 59 ID 58 ID 57 ID 56
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6.2 Το πρωτόκολλο Common Industrial (CIP)
Το DeviceNet είναι ενσωματωμένο στο πρωτόκολλο Common Industrial (CIP).
Στο Common Industrial Protokoll όλα τα δεδομένα συσκευών είναι προσβάσιμα μέσω
αντικειμένων. Στην πρόσθετη κάρτα DFD11B έχουν ενσωματωθεί τα αντικείμενα που
αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί.

6.2.1 Κατάλογος αντικειμένων CIP

Αντικείμενο 
Identity

• Το αντικείμενο Identity περιέχει όλες τις γενικές πληροφορίες για τη συσκευή
EtherNet/IP.

• Κωδικός κατηγορίας: 01hex

Κατηγορία Δεν υποστηρίζεται κανένα χαρακτηριστικό της κατηγορίας.

Επίπεδο 1

Κατηγορία [hex] Ονομασία

01 Identify Object

03 DeviceNet Object

05 Connection Object

07 Register Object

0F Parameter Object

Χαρακτηριστικό Πρόσβαση Ονομασία Τύπος 
δεδομένων

Προεπιλεγμένη 
τιμή [hex]

Περιγραφή

1 Get Vendor ID UINT 013B SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

2 Get Device Type UINT 0064 Τύπος ανάλογα με τον κατασκευαστή

3 Get Product 
Code1)

UINT 000A
000E

Αρ. Προϊόντος 10: DFD11B για MDX B
Αρ. Προϊόντος 14: DFD11B ως πύλη

4 Get Revision STRUCT of Αναθεώρηση του Identity Object, 
ανάλογα με την έκδοση 
υλικολογισμικούMajor 

Revision
USINT

Minor 
Revision

USINT

5 Get Status WORD Æ πίνακας "Κωδικοποίηση του 
χαρακτηριστικού 5 Κατάσταση"

6 Get Serial Number UDINT Μονοσήμαντος αριθμός σειράς

7 Get Product 
Name1)

SHORT_
STRING

SEW MOVIDRIVE DFD11B
SEW-GATEWAY-DFD11B

Όνομα προϊόντος

1) Ανάλογα με το αν η πρόσθετη κάρτα DFD11B χρησιμοποιείται στον MOVIDRIVE® B ή ως πύλη, δίδονται οι αντίστοιχες τιμές στο
αντικείμενο Identity.
Σ
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6Συμπεριφορά λειτουργίας στο DeviceNet
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• Κωδικοποίηση του χαρακτηριστικού 5 "Κατάσταση":

• Κωδικοποίηση του "Extended DeviceStatus" (Bit 4 ... 7):

Υποστηριζόμενες 
υπηρεσίες

Bit Ονομασία Περιγραφή

0 Owned Η σύνδεση ελέγχου είναι ενεργή

1 - Εφεδρικό

2 Configured Η παραμετροποίηση πραγματοποιήθηκε

3 - Εφεδρικό

4 ... 7 Extended Device Status Æ πίνακας "Κωδικοποίηση Extended Device Status"

8 Minor Recoverable Fault Ασήμαντο σφάλμα που μπορεί να αναιρεθεί

9 Minor Unrecoverable Fault Ασήμαντο σφάλμα που δεν μπορεί να αναιρεθεί

10 Major Recoverable Fault Σημαντικό σφάλμα που μπορεί να αναιρεθεί

11 Major Unrecoverable Fault Σημαντικό σφάλμα που δεν μπορεί να αναιρεθεί

12 ... 15 - Εφεδρικό

Τιμή 
[δυαδική]

Περιγραφή

0000 Άγνωστο

0010 Τουλάχιστον μία εσφαλμένη σύνδεση IO

0101 Δεν έχει δημιουργηθεί καμία σύνδεση IO

0110 Τουλάχιστον μία σύνδεση IO είναι ενεργή

Κωδικός υπηρεσίας [hex] Όνομα υπηρεσίας Επίπεδο

05 Επαναφορά X 

0E Get_Attribute_Single X 
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Αντικείμενο 
DeviceNet

• Το αντικείμενο DeviceNet περιέχει πληροφορίες για τη διεπαφή επικοινωνίας
DeviceNet.

• Κωδικός κατηγορίας: 03hex

Κατηγορία

Επίπεδο 1

Υποστηριζόμενες 
υπηρεσίες

Χαρακτηριστικό Πρόσβαση Ονομασία Τύπος 
δεδομένων

Προεπιλεγμένη 
τιμή [hex]

Περιγραφή

1 Get Revision UINT 0002 Revision 2

Χαρακτηριστικό Πρόσβαση Ονομασία Περιγραφή

1 Get MAC-ID Σύμφωνα με το μικροδιακόπτη (0 ... 63)

2 Get Baud rate Σύμφωνα με το μικροδιακόπτη (0 ... 2)

3 Get BOI

4 Get/Set Bus-off Counter Αριθμητής σφάλματος της φυσικής 
διεπαφής CAN (0 ... 255)

5 Get Allocation information

6 Get MAC-ID switch changed Πληροφορία για αλλαγή του μικροδιακόπτη 
στο MAC-ID

7 Get Baud rate switch changed Πληροφορία για αλλαγή του μικροδιακόπτη 
στην ταχύτητα Baud

8 Get MAC-ID switch value Κατάσταση μικροδιακόπτη MAC-ID

9 Get Baud rate switch value Κατάσταση μικροδιακόπτη ταχύτητας Baud

Κωδικός υπηρεσίας [hex] Όνομα υπηρεσίας Κατηγορία Επίπεδο

0E Get_Attribute_Single X X 

10 Set_Attribute_Single - X 
Σ
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Αντικείμενο 
σύνδεσης

• Στο αντικείμενο σύνδεσης καθορίζονται οι συνδέσεις διεργασίας και δεδομένων
παραμέτρων.

• Κωδικός κατηγορίας: 05hex

Κατηγορία Δεν υποστηρίζεται κανένα χαρακτηριστικό της κατηγορίας.

Επίπεδο 1 ... 3

Υποστηριζόμενες 
υπηρεσίες

Instance Communication

1 Explicite Message

2 Polled IO (σταθμοσκόπηση IO)

3 Bit Strobe IO (bit στροβοσκόπησης IO)

Χαρακτηριστικό Πρόσβαση Ονομασία

1 Get State

2 Get Instance type

3 Get Transport Class trigger

4 Get Produce connection ID

5 Get Consume connection ID

6 Get Initial com characteristics

7 Get Produced connection size

8 Get Consumed connection size

9 Get/Set Expected packet rate

12 Get Watchdag time-out action

13 Get Produced connection path len

14 Get Produced connection path

15 Get Cosumed connection path len

16 Get Consumed connection path

17 Get Production inhibit time

Κωδικός υπηρεσίας [hex] Όνομα υπηρεσίας Επίπεδο

0x05 Επαναφορά X 

0x0E Get_Attribute_Single X 

0x10 Set_Attribute_Single X 
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Αντικείμενο 
Register

• Το αντικείμενο Register χρησιμοποιείται για την πρόσβαση σε έναν δείκτη
παραμέτρων SEW.

• Κωδικός κατηγορίας: 07hex

Κατηγορία Δεν υποστηρίζεται κανένα χαρακτηριστικό της κατηγορίας.
Στα νέα επίπεδα του αντικειμένου Register απεικονίζονται οι υπηρεσίες παραμέτρων
MOVILINK®. Οι υπηρεσίες "Get_Attribute_Single" και "Set_Attribute_Single" χρησιμο-
ποιούνται για την πρόσβαση.
Επειδή το αντικείμενο Register είναι έτσι διαμορφωμένο, ώστε να είναι δυνατή μόνο η
ανάγνωση των αντικειμένων INPUT και η εγγραφή και ανάγνωση των αντικειμένων
OUTPUT, προκύπτουν οι δυνατότητες προσπέλασης του καναλιού παραμέτρων, οι
οποίες παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Instance INPUT OUTPUT Συνεπαγόμενη υπηρεσία MOVILINK® με

Get_Attribute_Single Set_Attribute_Single

1 INPUT Παράμετρος READ Μη έγκυρο

2 OUTPUT READ Παράμετρος WRITE

3 OUTPUT READ Παράμετρος WRITE 
VOLATILE

4 INPUT READ MINIMUM Μη έγκυρο

5 INPUT READ MAXIMUM Μη έγκυρο

6 INPUT READ DEFAULT Μη έγκυρο

7 INPUT READ SCALING Μη έγκυρο

8 INPUT READ ATTRIBUTE Μη έγκυρο

9 INPUT READ EEPROM Μη έγκυρο
Σ
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62367AEL
Εικόνα 2:Περιγραφή του καναλιού παραμέτρων

READ EEPROM

Get_Attribute_Single READ

READ MINIMUM

READ MAXIMUM

READ DEFAULT

READ SCALING

READ ATTRIBUTE

WRITE

WRITE VOLATILE

Get_Attribute_Single

Get_Attribute_Single

Set_Attribute_Single

Set_Attribute_Single

Get_Attribute_Single

Get_Attribute_Single

Get_Attribute_Single

Get_Attribute_Single

Get_Attribute_Single

Input
(Instance 1)

Input
(Instance 4)

Input
(Instance 5)

Input
(Instance 6)

Input
(Instance 7)

Input
(Instance 8)

Get_Attribute_Single Input
(Instance 9)

Output
(Instance 2)

Output
(Instance 3)

DeviceNet (CIP) Προφίλ fieldbus SEW

DPRAM
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Επίπεδο 1 ... 9

Υποστηριζόμενες 
υπηρεσίες

Χαρακτηριστικό Πρόσβαση Ονομασία Τύπος 
δεδομένων

Προεπιλεγμένη 
τιμή [hex]

Περιγραφή

1 Get Bad Flag BOOL 00 0 = good / 1 = bad

2 Get Direction BOOL 00
01

00 = Input register
01 = Output register

3 Get Size UINT 0060 Μέγεθος δεδομένων σε 
Bits (96 bits = 12 Byte)

4 Get/Set Data ARRAY of 
BITS

Δεδομένα στη μορφή 
του καναλιού παραμέτρων 
SEW

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
Διευκρινήσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά:
• Το χαρακτηριστικό 1 ενημερώνει εάν στην προηγούμενη πρόσβαση στο πεδίο

δεδομένων παρουσιάστηκε ένα σφάλμα.
• Το χαρακτηριστικό 2 δείχνει την κατεύθυνση του επιπέδου.
• Το χαρακτηριστικό 3 υποδηλώνει το μέγεθος δεδομένων σε bit
• Το χαρακτηριστικό 4 παρουσιάζει τα δεδομένα παραμέτρων. Κατά την πρόσβαση

στο χαρακτηριστικό 4 θα πρέπει στο τηλεγράφημα υπηρεσιών να επισυναφθεί το
κανάλι παραμέτρων SEW. Το κανάλι παραμέτρων SEW αποτελείται από τα
στοιχεία που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί.

• Για να εξασφαλίσετε τη συμβατότητα με παλαιότερες συσκευές το κανάλι παρα-
μέτρων μπορεί να μεταδοθεί μειωμένο (μόνο ο δείκτης και τα δεδομένα) κατά 6 Byte.

Ονομασία Τύπος 
δεδομένων

Περιγραφή

Δείκτης UINT Δείκτης συσκευών SEW

Data UDINT Δεδομένα (32 Bit)

Subindex BYTE Δευτερεύων δείκτης συσκευών SEW

Reserved BYTE Εφεδρικό (πρέπει να είναι "0")

Δευτερεύουσα 
διεύθυνση 1 BYTE 0 Παράμετροι του 

MOVIDRIVE® B ή 
από το ίδιο το 
Gateway

1 ...63 Διεύθυνση SBus των συνδεδεμένων 
συσκευών στο SBus της πύλης

Δευτερεύον 
κανάλι 1

BYTE 0 2 SBus Æ Δευτερεύον κανάλι της 
πύλης

Δευτερεύουσα 
διεύθυνση 2

BYTE Εφεδρικό (πρέπει να είναι "0")

Δευτερεύον 
κανάλι 2

BYTE Εφεδρικό (πρέπει να είναι "0")

Κωδικός υπηρεσίας [hex] Όνομα υπηρεσίας Επίπεδο

0x0E Get_Attribute_Single X 

0x10 Set_Attribute_Single X 
Σ
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Αντικείμενο 
παραμέτρου 
(DFD11B στο 
MOVIDRIVE® B)

• Με το αντικείμενο παραμέτρων μπορούν να προσπελαστούν άμεσα οι παράμετροι
fieldbus του MOVIDRIVE® B από το επίπεδο.

• Το αντικείμενο παραμέτρων μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σε εξαιρετικές
περιπτώσεις και για την πρόσβαση σε μία παράμετρο SEW.

• Κωδικός κατηγορίας: 0Fhex

Class

Τα επίπεδα 1 και 2 του αντικειμένου παραμέτρου προσφέρουν πρόσβαση στις
παραμέτρους SEW ως εξής: 
• Αρχικά ρυθμίζεται ο δείκτης της επιθυμητής παραμέτρου στο επίπεδο 1.
• Στη συνέχεια γίνεται η πρόσβαση στην παράμετρο από το επίπεδο 2, η οποία έχει

διευθυνσιοδοτηθεί στο επίπεδο 1.
Η πρόσβαση σε έναν δείκτη παραμέτρων SEW από το αντικείμενο παραμέτρων είναι
χρονοβόρα και παρουσιάζει μεγάλη ευπάθεια στα σφάλματα. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί
μόνο όταν η ρύθμιση των παραμέτρων από τους μηχανισμούς του αντικειμένου
Register δεν υποστηρίζονται από το σαρωτή DeviceNet.

Επίπεδο 1 – 
Δείκτης 
παραμέτρων SEW

Επίπεδο 2 – 
Data Read/Write

Χαρακτηριστικό Πρόσβαση Ονομασία Τύπος 
δεδομένων

Προεπιλεγμένη 
τιμή [hex]

Περιγραφή

2 Get Max Instance UINT 0025 Μέγιστο επίπεδο = 37
8 Get Parameter 

Class 
Descriptor

UINT 0009 Bit 0: υποστηρίζει τα 
επίπεδα παραμέτρων
Bit 3: Οι παράμετροι 
αποθηκεύονται μόνιμα

9 Get Configuration 
Assembly 
Interface

UINT 0000 Δεν υποστηρίζεται κανένα 
Configuration assembly.

Χαρακτηριστικό Πρόσβαση Ονομασία Τύπος 
δεδομένων

Προεπιλεγμένη 
τιμή [hex]

Περιγραφή

1 Set Parameter 
Value

UINT 206C Δείκτης της παραμέτρου

2 Get Link Path 
Size

USINT 00 Δεν έχει οριστεί 
σύνδεσμος.

3 Get Link Path Packed 
EPATH

00 Δεν χρησιμοποιείται.

4 Get Descriptor WORD 0000 Παράμετρος Read/write.
5 Get Τύπος 

δεδομένων
EPATH 00C7 UINT

6 Get Data Size USINT 02 Μέγεθος δεδομένων 
σε Bytes.

Χαρακτηριστικό Πρόσβαση Ονομασία Τύπος 
δεδομένων

Προεπιλεγμένη 
τιμή [hex]

Περιγραφή

1 Set Parameter 
Value

UDINT Το Set-Service οδηγεί μία 
προσπέλαση εγγραφής στις 
παραμέτρους που έχουν 
διευθυνσιοδοτηθεί στο επίπεδο 1.
Το Set-Service οδηγεί μία 
προσπέλαση ανάγνωσης στις 
παραμέτρους που έχουν 
διευθυνσιοδοτηθεί στο επίπεδο 1.

2 Get Link Path 
Size

USINT 00 Δεν έχει οριστεί σύνδεσμος.

3 Get Link Path Packed 
EPATH

00 Δεν χρησιμοποιείται.

4 Get Descriptor WORD 0000 Παράμετρος Read/write
5 Get Τύπος 

δεδομένων
EPATH 00C8 UDINT

6 Get Data Size USINT 04 Μέγεθος δεδομένων σε Bytes.
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Επίπεδο 3 ... 37 Τα επίπεδα 3 ... 37 προσφέρουν πρόσβαση στις παραμέτρους fieldbus.

Παράμετροι 
fieldbus 
MOVIDRIVE ®B

Υποστηριζόμενες 
υπηρεσίες

Χαρακτηριστικό Πρόσβαση Ονομασία Τύπος 
δεδομένων

Προεπιλεγμένη 
τιμή [hex]

Περιγραφή

1 Set/Get Παράμετροι UINT Παράμετρος που πρέπει να 
διαβαστεί ή να εγγραφεί
(Æ Πίνακας "Παράμετροι 
fieldbus MOVIDRIVE® B")

2 Get Link Path 
Size

USINT 00 Δεν έχει οριστεί σύνδεσμος.

3 Get Link Path Packed 
EPATH

00 Δεν χρησιμοποιείται.

4 Get Descriptor WORD 0000 Παράμετρος Read/write
5 Get Τύπος 

δεδομένων
EPATH 00C8 UDINT

6 Get Data Size USINT 04 Μέγεθος δεδομένων σε Bytes.

Επίπεδο Πρόσβαση Ομάδα Ονομασία Σημασία

3 Get

Παράμετρος 
συσκευής

Device Identification Κωδικός μονάδας

4 Get/Set Control source Πηγή σήματος ελέγχου

5 Get/Set Setpoint source Πηγή τιμών ρύθμισης

6 Get PD configuration Παραμετροποίηση δεδομένων 
διεργασίας

7 Get/Set Setp.descr.PO1 Αντιστοίχηση δεδομένων εξόδου 
διεργασίας για το PD1

8 Get Setp.descr.PO2 Αντιστοίχηση δεδομένων εξόδου 
διεργασίας για το PD2

9 Get/Set Setp.descr.PO3 Αντιστοίχηση δεδομένων εξόδου 
διεργασίας για το PD3

10 Get Act.v.descr. PI1 Αντιστοίχηση δεδομένων εισόδου 
διεργασίας για το PD1

11 Get/Set Act.v.descr. PI2 Αντιστοίχηση δεδομένων εισόδου 
διεργασίας για το PD2

12 Get Act.v.descr. PI3 Αντιστοίχηση δεδομένων εισόδου 
διεργασίας για το PD3

13 Get/Set PO Data Enable Ενεργοποίηση δεδομένων διεργασίας

14 Get Timeout response Απόκριση υπέρβασης χρονικού ορίου

15 Get Fieldbus type Τύπος fieldbus

16 Get Baud rate Ταχύτητα Baud μέσω μικροδιακοπτών

17 Get Station address MAC ID μέσω μικροδιακοπτών

18 ... 27 Get Μόνιτορ PO PO1 setpoint ...
PO10 setpoint

Μόνιτορ των
λέξεων δεδομένων εξόδου διεργασίας

28 ... 37 Get Μόνιτορ PI PI1 actual value ...
PI10 actual value

Μόνιτορ των
λέξεων δεδομένων εισόδου διεργασίας

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Για να τηρηθούν οι προδιαγραφές του DeviceNet, η μορφή δεδομένων γι αυτά τα
επίπεδα διαφοροποιείται από το προφίλ μονάδων fieldbus της SEW.

Class Instance

0E Get_Attribute_Single X X 

10 Set_Attribute_Single - X 
Σ
Τ
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6Συμπεριφορά λειτουργίας στο DeviceNet
Το πρωτόκολλο Common Industrial (CIP)
Αντικείμενο 
παραμέτρου 
(DFD11B ως 
πύλη)

• Με το αντικείμενο παραμέτρων μπορούν να προσπελαστούν άμεσα οι παράμετροι
fieldbus της πύλης από το επίπεδο.

• Κωδικός κατηγορίας: 0Fhex

Κατηγορία

Επίπεδο 1 ... 53

Πύλη παραμέτρων 
fieldbus

Υποστηριζόμενες 
υπηρεσίες

Χαρακτηριστικό Πρόσβαση Ονομασία Τύπος 
δεδομένων

Προεπιλεγμένη 
τιμή [hex]

Περιγραφή

2 Get Max Instance UINT 0035 Μέγιστο επίπεδο = 53
8 Get Parameter 

Class 
Descriptor

UINT 0009 Bit 0: υποστηρίζει τα επίπεδα 
παραμέτρων
Bit 3: Οι παράμετροι 
αποθηκεύονται μόνιμα

9 Get Configuration 
Assembly 
Interface

UINT 0000 Δεν υποστηρίζεται κανένα 
Configuration assembly.

Χαρακτηριστικό Πρόσβαση Ονομασία Τύπος 
δεδομένων

Προεπιλεγμένη 
τιμή [hex]

Περιγραφή

1 Set/Get Parameter 
Value

UINT 206C Παράμετρος που πρέπει να 
διαβαστεί ή να εγγραφεί
(Æ Πίνακας "Παράμετροι 
fieldbus πύλης")

2 Get Link Path Size USINT 00 Δεν χρησιμοποιείται
3 Get Link Path Packed 

EPATH
00 Δεν χρησιμοποιείται

4 Get Descriptor WORD 0000 Παράμετρος Read/Write
5 Get Τύπος 

δεδομένων
EPATH 00C8 UINT

6 Get Data Size USINT 04 Μέγεθος δεδομένων σε Bytes

Επίπεδο Πρόσβαση Ομάδα Ονομασία Σημασία
1 Get

Παράμετρο
ς συσκευής

PD configuration Παραμετροποίηση δεδομένων διεργασίας
2 Get/Set Timeout Response Αντίδραση υπέρβασης χρονικού ορίου
3 Get Fieldbus type DeviceNet
4 Get Baud rate Ταχύτητα Baud μέσω μικροδιακοπτών
5 Get MAC-ID MAC-ID μέσω μικροδιακοπτών
6 ... 29 Get Μόνιτορ PO PO1 setpoint ...

PO24 setpoint
Μόνιτορ των
λέξεων δεδομένων εξόδου διεργασίας

30 ... 53 Get Μόνιτορ PI PI1 actual value ...
PI24 actual value

Μόνιτορ των
λέξεων δεδομένων εισόδου διεργασίας

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Για να τηρηθούν οι προδιαγραφές του DeviceNet, η μορφή δεδομένων γι αυτά τα
επίπεδα διαφοροποιείται από το προφίλ μονάδων fieldbus της SEW.

Κωδικός υπηρεσίας [hex] Όνομα υπηρεσίας Κατηγορία Επίπεδο

0E Get_Attribute_Single X X 

10 Set_Attribute_Single - X 
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6.3 Κωδικοί επιστροφής της παραμετροποίησης μεσω αναλυτικών μηνυμάτων 
(Explicite Messages)

Αποκλειστικοί 
κωδικοί 
επιστροφής SEW

Οι κωδικοί που επιστρέφει ο μετατροπέας σε περίπτωση λανθασμένης παραμετρο-
ποίησης, περιγράφονται στο εγχειρίδιο "Προφίλ μονάδας fieldbus SEW" και για το λόγο
αυτό δεν αποτελούν μέρος αυτής της περιγραφής. Σε συνδυασμό όμως με το DeviceNet
οι κωδικοί επιστρέφονται σε μία διαφορετική μορφή. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει
ένα παράδειγμα μορφής δεδομένων για ένα τηλεγράφημα απόκρισης παραμέτρων.

• Η MAC-ID είναι η διεύθυνση DeviceNet
• Το Service-Code (κωδικός υπηρεσίας) ενός τηλεγραφήματος σφάλματος είναι

πάντοτε 94hex

• Το General Error Code (γενικός κωδικός σφάλματος) ενός ειδικού κωδικού
επιστροφής για το μετατροπέα είναι πάντοτε 1Fhex = proprietary error

• Ο πρόσθετος κωδικός είναι ίδιος με το Additional Code που περιγράφεται στο
Εγχειρίδιο Προφίλ μονάδας fieldbus SEW
Στον πίνακα παρουσιάζεται το σφάλμα αναλόγως του κατασκευαστή 10hex = illegal
parameter index (μη επιτρεπτός δείκτης παραμέτρου).

Κωδικοί 
επιστροφής του 
DeviceNet

Εάν δεν τηρηθεί η μορφή δεδομένων κατά τη μεταφορά ή εάν εκτελεστεί μια μη
διαθέσιμη υπηρεσία, τότε στο τηλεγράφημα σφάλματος επισυνάπτονται κωδικοί
επιστροφής ανάλογα με το DeviceNet. Η κωδικοποίηση αυτών των κωδικών
επιστροφής περιγράφεται στις προδιαγραφές του DeviceNet (Æ Παράγραφος "Κωδικοί
γενικού σφάλματος").

Υπέρβαση 
χρονικού ορίου 
των αναλυτικών 
μηνυμάτων 
(Explicite 
Messages)

Η υπέρβαση χρονικού ορίου ενεργοποιείται από την πρόσθετη κάρτα DFD11B. Ο
χρόνος υπέρβασης θα πρέπει να ρυθμιστεί από την κύρια μονάδα μετά την
αποκατάσταση της σύνδεσης. Στις προδιαγραφές του DeviceNet δε γίνεται λόγος για
υπέρβαση χρόνου αλλά για Expected Packet Rate. Το Expected Packet Rate
υπολογίζεται από το χρόνο υπέρβασης με τον παρακάτω τύπο:
tΥπέρβαση _ΑναλυτικάΜηνύματα = 4 x tExpected_Packet_Rate_ΑναλυτικάΜηνύματα

Μπορούν να ρυθμιστούν από το Connection Object Class 5, Instance 1, Attribute 9. Η
περιοχή τιμών βρίσκεται μεταξύ 0 ms και 65535 ms, με βήμα 5 ms.
Εάν για το αναλυτικό μήνυμα παρατηρηθεί μία υπέρβαση του χρονικού ορίου, τότε
αυτός ο τύπος σύνδεσης για το αναλυτικό μήνυμα διακόπτεται αυτόματα εφ' όσον οι
συνδέσεις σταθμοσκόπησης I/O ή bit στροβοσκόπησης δεν βρίσκονται στην κατάσταση
ESTABLISHED. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση του DeviceNet. Για να είναι και
πάλι δυνατή η επικοινωνία μέσω αναλυτικών μηνυμάτων (Explicite-Messages) θα
πρέπει να αποκατασταθεί και πάλι η σύνδεση γι αυτά τα μηνύματα. Η υπέρβαση
χρονικού ορίου δεν μεταβιβάζεται στον μετατροπέα.

Εκφυγή byte

0 1 2 3

Λειτουργία MAC-ID Κωδικός υπηρεσίας 
[=94hex]

Κωδικός γενικού 
σφάλματος

Πρόσθετος κωδικός

Παράδειγμα 01hex 94hex 1Fhex 10hex
Σ
Κ
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6Συμπεριφορά λειτουργίας στο DeviceNet
Κωδικοί επιστροφής της παραμετροποίησης μεσω αναλυτικών μηνυμάτων
Κωδικοί γενικού 
σφάλματος

Αποκλειστικά μηνύματα σφαλμάτων DeviceNet

Κωδικοί Γενικού 
Σφάλματος (hex)

Όνομα σφάλματος Περιγραφή

00 - 01 Εφεδρικό για το DeviceNet

02 Resource 
unavailable

Η πηγή, η οποία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της 
υπηρεσίας, δεν είναι διαθέσιμη

03 - 07 Εφεδρικό για το DeviceNet

08 Service not 
supported

Η υπηρεσία για την επιλεγμένη κλάση/επίπεδο δεν 
υποστηρίζεται

09 Invalid attribute value Αποστάλθηκαν μη έγκυρα δεδομένα χαρακτηριστικών

0A Εφεδρικό για το DeviceNet

0B Already in requested 
mode/state

Το επιλεγμένο αντικείμενο βρίσκεται ήδη στην 
κατάσταση/λειτουργία που έχει ζητηθεί

0C Object state conflict Το επιλεγμένο αντικείμενο δεν μπορεί να εκτελέσει την 
υπηρεσία στην κατάσταση που βρίσκεται

0D Εφεδρικό για το DeviceNet

0E Attribute not settable Δεν είναι εφικτή η πρόσβαση εγγραφής στο επιλεγμένο 
αντικείμενο.

0F Pivilege violation Παραβίαση μίας άδειας πρόσβασης

10 Device state conflict Η τρέχουσα κατάσταση της συσκευής απαγορεύει την 
εκτέλεση της επιθυμητής υπηρεσίας

11 Reply data too large Το μήκος των μεταφερόμενων δεδομένων είναι μεγαλύτερο 
από το μέγεθος προσωρινής μνήμης του παραλήπτη

12 Εφεδρικό για το DeviceNet

13 Not enough data Το μέγεθος των μεταφερόμενων δεδομένων είναι πολύ μικρό 
για την εκτέλεση της υπηρεσίας

14 Attribut not 
supported

Το επιλεγμένο χαρακτηριστικό δεν υποστηρίζεται

15 Too much data Το μέγεθος των μεταφερόμενων δεδομένων είναι πολύ 
μεγάλο για την εκτέλεση της υπηρεσίας

16 Object does not exist Το επιλεγμένο αντικείμενο δεν έχει ενσωματωθεί στη 
συσκευή

17 Εφεδρικό για το DeviceNet

18 No stored attribute 
data

Τα απαιτούμενα δεδομένα δεν έχουν αποθηκευτεί ποτέ 
νωρίτερα

19 Store operation 
failure

Δεν ήταν δυνατή η αποθήκευση των δεδομένων αφού 
παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά την αποθήκευση

1A - 1E Εφεδρικό για το DeviceNet

1F Vendor specific error Σφάλμα ανάλογα με τον κατασκευαστή (Æ Εγχειρίδιο 
"Προφίλ μονάδας fieldbus SEW")

20 Invalid parameter Μη έγκυρη παράμετρος.
Αυτό το μήνυμα σφάλματος χρησιμοποιείται όταν μία 
παράμετρος δεν καλύπτει τις προδιαγραφές ή/και τις 
απαιτήσεις της εφαρμογής.

21 - CF Future extensions Εφεδρικό από το DeviceNet για πρόσθετους ορισμούς

D0 - DF Reserved for Object 
Class and service 
errors

Αυτή η περιοχή θα χρησιμοποιηθεί όταν το εμφανιζόμενο 
σφάλμα δεν μπορεί να ταξινομηθεί σε μία από τις παραπάνω 
κατηγορίες σφάλματος.
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6.4 Ορολογίες

Όρος Περιγραφή

Allocate Προσφέρει μία υπηρεσία για την πραγματοποίηση της σύνδεσης.

Attribute Χαρακτηριστικά μίας κατηγορίας αντικειμένου ή ενός επιπέδου. Με αυτό 
περιγράφονται αναλυτικότερα οι ιδιότητες της κατηγορίας αντικειμένου ή του 
επιπέδου.

BIO – bit 
στροβοσκόπησης I/O

Με ένα τηλεγράφημα μετάδοσης μπορούν να αποκριθούν όλοι οι συνδρομητές. 
Οι συνδρομητές απαντούν με τα δεδομένα εισόδου διεργασίας.

Class Κατηγορία αντικειμένου του DeviceNet

Device-Net Scanner Περαστή μονάδα του από την Allen Bradley, η οποία υλοποιεί τη διασύνδεση 
fieldbus του PLC με τις συσκευές πεδίου.

Έλεγχος DUP-MAC Έλεγχος Duplicate MAC-ID.

Σώμα αναλυτικού 
μηνύματος

Περιλαμβάνει τον αριθμό κλάσης, επιπέδου, χαρακτηριστικού και τα δεδομένα.

Αναλυτικό μήνυμα 
(Explicite Message)

Τηλεγράφημα δεδομένων παραμέτρων με τη βοήθεια του οποίου μπορούν να 
προσπελαστούν τα αντικείμενα DeviceNet.

Get_Attribute_Single Υπηρεσία ανάγνωσης μίας παραμέτρου.

Instance Επίπεδο μίας κλάσης αντικειμένου. Με αυτό οι κατηγορίες αντικειμένων 
χωρίζονται σε υποομάδες.

MAC-ID Media Access Control Identifier: Διεύθυνση κόμβου της συσκευής.

M-File Παρέχει την περιοχή δεδομένων μεταξύ του PLC και της μονάδας σαρωτή.

Mod/Net Μονάδα/δίκτυο

Node-ID Διεύθυνση κόμβου = MAC-ID

PIO – Σταθμοσκόπηση 
I/O

Κανάλι δεδομένων διεργασίας του DeviceNet, από το οποίο μπορούν να 
αποσταλούν δεδομένα εξόδου διεργασίας και να ληφθούν δεδομένα εισόδου 
διεργασίας.

Release Προσφέρει μία υπηρεσία για την πραγματοποίηση της σύνδεσης.

Reset Προσφέρει μία υπηρεσία για την διαγραφή ενός σφάλματος.

Rung Γραμμή προγράμματος του SLC500.

Service Υπηρεσία, η οποία εκτελείται από το δίαυλο, π.χ. υπηρεσία ανάγνωσης, 
υπηρεσία εγγραφής κλπ.

Set_Attribute_Single Υπηρεσία εγγραφής μίας παραμέτρου.

SLC500 PLC της Allen Bradley.
Σ
Ο
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7Λειτουργία του MOVITOOLS®-MotionStudio μέσω του DeviceNet
Ορολογίες
7 Λειτουργία του MOVITOOLS®-MotionStudio μέσω του DeviceNet
Δεν υπάρχει προσωρινά δυνατότητα διαμόρφωσης μίας επικοινωνίας προς τους
ηλεκτροκινητήρες με το MOVITOOLS® MotionStudio μέσω του DeviceNet ή μέσω της
κύριας μονάδας DeviceNet. Η πρόσβαση σε μεμονωμένες παραμέτρους μέσω PLC
μπορεί να πραγματοποιηθεί από τα αναλυτικά μηνύματα (Explicite Messages) (Æ κεφ. 6).
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8 Διάγνωση σφαλμάτων
8.1 Διαδικασίες διάγνωσης

Οι διαδικασίες διάγνωσης που περιγράφονται στην ακόλουθη ενότητα επιδεικνύουν τις
μεθόδους ανάλυσης σφαλμάτων για τις παρακάτω περιπτώσεις προβλημάτων:
• Ο μετατροπέας συχνότητας δε λειτουργεί στο DeviceNet
• Δεν είναι δυνατός ο έλεγχος του μετατροπέα συχνότητας χρησιμοποιώντας την κύρια

μονάδα DeviceNet
Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν συγκεκριμένα τις ρυθμίσεις παραμέτρων
του μετατροπέα συχνότητας για διάφορες εφαρμογές fieldbus, ανατρέξτε π. χ.στο
Εγχειρίδιο Προφίλ Μονάδας Fieldbus και τη λίστα παραμέτρων του MOVIDRIVE®.

Βήμα 1: Ελέγξτε την κατάσταση LED και την ένδειξη κατάστασης του σαρωτή DeviceNet

Χρησιμοποιήστε το εγχειρίδιο του σαρωτή DeviceNet.

Βήμα 2: Ελέγξτε τις LED κατάστασης της DFD11B

Επεξηγήσεις ως προς τις διάφορες καταστάσεις LED θα βρείτε στο κεφάλαιο 4. Ο
ακόλουθος πίνακας δείχνει τις καταστάσεις των μονάδων που προκύπτουν από εδώ και
τις πιθανές αιτίες τους. Το σύμβολο "X" σημαίνει ότι η κατάσταση της εκάστοτε LED είναι
χωρίς σημασία.

LED DFD11B
MOD/NET PIO BIO BUS 

FAULT
Status Αιτία

OFF OFF OFF OFF OFF Δεν υπάρχει τροφοδοσία τάσης μέσω του 
MOVIDRIVE® B ή του X26 όταν η DFD11B είναι 
τοποθετημένη στο MOVITRAC® B ή στο περίβλημα 
πύλης.

OFF Κίτρινο OFF OFF Booting Κατά τη φόρτωση και το συγχρονισμό στο 
MOVIDRIVE® B

OFF Κόκκινο 
αναλάμπον

X OFF Μη έγκυρη ταχύτητα 
Baud

Μη έγκυρη ταχύτητα Baud ρυθμισμένη μέσω 
μικροδιακοπτών

OFF X Κόκκινο 
αναλάμπον

OFF Μη έγκυρος αριθμός 
PD

Μη έγκυρος αριθμός λέξεων δεδομένων διεργασίας 
ρυθμισμένος μέσω μικροδιακοπτών

OFF Αναβοσβήνει με 
πράσινο χρώμα

Αναβοσβήνει με 
πράσινο χρώμα

Κίτρινο No power via X30 Η τροφοδοσία τάσης μέσω του X30 δεν έχει 
συνδεθεί / ενεργοποιηθεί.

OFF Αναβοσβήνει με 
πράσινο χρώμα

Αναβοσβήνει με 
πράσινο χρώμα

Κόκκινο 
αναλάμπον

Error passive Λανθασμένη ταχύτητα Baud ή κανένας άλλος 
κόμβος DeviceNet δεν έχει συνδεθεί

Κόκκινο Κόκκινο Κόκκινο OFF Σφάλμα DUP-MAC Η διεύθυνση (MAC-ID) έχει δωθεί επανειλημμένα 
στο δίκτυο

Αναβοσβήνει με 
πράσινο χρώμα

OFF OFF X Operational Η DFD11B είναι ενεργή στο δίαυλο αλλά δίχως 
σύνδεση στην κύρια μονάδα (σαρωτής)

Κόκκινο 
αναλάμπον

Κόκκινο 
αναλάμπον

X X Timeout Υπέρβαση χρονικού ορίου της σύνδεσης PIO στην 
κύρια μονάδα

Πράσινο Πράσινο X X Connected Η DFD11B είναι ενεργή στο δίαυλο με ενεργή 
σύνδεση PIO στην κύρια μονάδα

Κόκκινο 
αναλάμπον

Πράσινο X X Module error Η DFD11B με ενεργή σύνδεση PIO και ενεργό 
σφάλμα της πύλης (Æ LED H1) ή του 
MOVIDRIVE® B (Æ οθόνη 7 στοιχείων)
Δ
Δ
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8Διάγνωση σφαλμάτων
Διαδικασίες διάγνωσης
Step 3: Διάγνωση σφαλμάτων

Όταν η DFD11B είναι σε κατάσταση "Conected" (συνδεδεμένη) ή "Module Error"
(σφάλμα μονάδας), τότε η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της κύριας (σαρωτής) και της
υποτελούς μονάδας (DFD11B) είναι ενεργή. Έαν παρ’όλα αυτά ο έλεγχος του
ηλεκτροκινητήρα μέσω του DeviceNet δεν είναι εφικτός, τα παρακάτω βήματα θα Σας
βοηθήσουν να βρείτε την αιτία του σφάλματος.

A Εμφανίζονται οι σωστές τιμές για τις λέξεις δεδομένων διεργασίας στο
MOVITOOLS® MotionStudio; Ομάδα παραμέτρων 09 (MOVIDRIVE® B) ή δεδομένα
διεργασίας (Gateway).
Æ Εάν Ναι, συνεχίστε με το βήμα F.

B Έχει ρυθμιστεί το Bit 0 στο Control Register ελέγχου του DeviceNet στο "1" για να
ενεργοποιήσει την ανταλλαγή δεδομένων διεργασίας;

C Εγγράφονται τα δεδομένα διεργασίας στη σωστή θέση του LocalIO του σαρωτή
DeviceNet; Ελέγξτε τα Tags και την αντιστοίχηση του σαρωτή.

D Υπάρχει έλεγχος στη λειτουργία RUN ή αντικαθιστά το ενεργό Forcing τα επιθυμητά
δεδομένα διεργασίας στον ηλεκτροκινητήρα;

E Εάν ο έλεγχος δεν στέλνει καθόλου δεδομένα στην DFD11B, απευθυνθείτε στον
κατασκευαστή PLC για επιπλέον διευκρινήσεις.

F Έχει τοποθετηθεί η πρόσθετη κάρτα DFD11B σε ένα MOVITRAC® B ή σε ένα
περίβλημα πύλης;
Æ Εάν Ναι, συνεχίστε με το βήμα H.

G Έχει ρυθμστεί στο MOVIDRIVE® B η πηγή ελέγχου P100 και η πηγή ονομαστικών
τιμών P101 = FIELDBUS;
Æ Παρακαλώ συνεχίστε με το βήμα L.

H Μπορούν να προσπελαστούν όλοι οι κινητήρες στο SBus της πύλης από το
MOVITOOLS® MotionStudio μέσω της σειριακής διεπαφής της πύλης X24;
Ελέγξτε τις διευθύνσεις SBus και την ταχύτητα Baud του SBus.

I Έχει σβήσει η LED H1 στην πύλη;
J Εκτελέστηκε η λειτουργία αυτόματης εγκατάστασης Auto-Setup (μικροδιακόπτης

AS) ενώ όλοι οι ηλεκτροκινητήρες ήταν συνδεδεμένοι στο SBus και ενώ είχαν
τροφοδοτηθεί με τάση;

K Έχουν ρυθμστεί στο MOVITRAC® B στην πύλη οι παράμετροι πηγή ελέγχου P100
και πηγή ονομαστικών τιμών P101 = SBus 1;

L Έχουν ρυθμιστεί σωστά οι λέξεις δεδομένων διεργασίας στους κινητήρες (P870 ...
P875);

M Έχουν ενεργοποιηθεί τα δεδομένα εξόδου διεργασίας (P876) = AN;
N Απαγορεύει η διασύνδεση των δυαδικών εισόδων την ενεργοποίηση;

Έλεγχος της ομάδας παραμέτρων P03_ και P04_;
O Υπάρχει ενεργό σφάλμα μονάδων; Πώς είναι η κατάσταση μονάδων;
P Υπάρχει ενεργό πρόγραμμα IPOSplus® το οποίο π. χ. επηρεάζει την κατάσταση του

μετατροπέα συχνότητας;
Εγχειρίδιο – Διεπαφή fieldbus DFD11B DeviceNet
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9 εχνικά χαρακτηριστικά
ρόσθετη δυνατότητα DFD11B για MOVIDRIVE® B

72
9 Τεχνικά χαρακτηριστικά
9.1 Πρόσθετη δυνατότητα DFD11B για MOVIDRIVE® B

Πρόσθετη κάρτα DFD11B

Κωδικός αριθμός 824 972 5

Λήψη ισχύος P = 3 W

Πρωτόκολλο επικοινωνίας Σετ σύνδεσης κύριας-υποτελούς μονάδας σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές DeviceNet Έκδοση 2.0

Αριθμός των λέξεων 
δεδομένων διεργασίας

Ρύθμιση μέσω μικροδιακοπτών:
• 1 ... 10 λέξεις δεδομένων διεργασίας
• 1 ... 4 λέξεις δεδομένων διεργασίας σε bit στροβοσκόπησης I/O

Ταχύτητα Baud 125, 250 ή 500 kBaud, ρυθμιζόμενη από μικροδιακόπτη

Μήκος καλωδίου διαύλου Για το Thick Cable σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
DeviceNet 2.0 Παράρτημα B:

• 500 m στα 125 kBaud
• 250 m στα 250 kBaud
• 100 m στα 500 kBaud

Στάθμη μεταφοράς ISO 11898 - 24 V

Τεχνική σύνδεσης • Δίαυλος 3 αγωγών και τροφοδοσία τάσης DC 24 V με 5πολικό 
ακροδέκτη Phoenix

• Αντιστοίχηση σύμφωνα με τις προδιαγραφές DeviceNet

MAC-ID 0 ... 63, μπορεί να ρυθμιστεί από μικροδιακόπτη
Έως και 64 συνδρομητές

Υποστηριζόμενες 
υπηρεσίες

• Σταθμοσκόπηση I/O
• Bit στροβοσκόπησης I/O
• Αναλυτικά μηνύματα (Explicite Messages)

Εργαλεία εκκίνησης • Πακέτο λογισμικού MOVITOOLS® έκδοση 4.20 ή νεότερη
• Πληκτρολόγιο DBG60B

Έκδοση λογισμικού υλικού 
του MOVIDRIVE® MDX61B

Έκδοση λογισμικού υλικού 824 854 0.11 ή νεότερη
(Æ ένδειξη με P076)
Τ
Π

P
i

f
kVA

Hz

n
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9Τεχνικά χαρακτηριστικά
Πρόσθετη κάρτα DFD11B για MOVITRAC® B και κουτί πύλης UOH11B
9.2 Πρόσθετη κάρτα DFD11B για MOVITRAC® B και κουτί πύλης UOH11B

62281AXX

Πρόσθετη κάρτα DFD11B (πύλη MOVITRAC® B)

Εξωτερική τροφοδοσία 
τάσης

U = DC 24 V (–15 %, +20 %)
Imax = DC 200 mA
Pmax = 3,4 W

Πρωτόκολλο επικοινωνίας Σετ σύνδεσης κύριας-υποτελούς μονάδας σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές DeviceNet Έκδοση 2.0

Αριθμός των λέξεων 
δεδομένων διεργασίας

Ρύθμιση μέσω μικροδιακοπτών:
• 1 ... 24 λέξεις δεδομένων διεργασίας
• 1 ... 4 λέξεις δεδομένων διεργασίας σε bit στροβοσκόπησης I/O

Ταχύτητα Baud 125, 250 ή 500 kBaud, ρυθμιζόμενη από μικροδιακόπτη

Μήκος καλωδίου διαύλου Για το Thick Cable σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
DeviceNet 2.0 Παράρτημα B:

• 500 m στα 125 kBaud
• 250 m στα 250 kBaud
• 100 m στα 500 kBaud

Στάθμη μεταφοράς ISO 11898 - 24 V

Τεχνική σύνδεσης • Δίαυλος 3 αγωγών και τροφοδοσία τάσης DC 24 V με 5πολικό 
ακροδέκτη Phoenix

• Αντιστοίχηση σύμφωνα με τις προδιαγραφές DeviceNet

MAC-ID 0 ... 63, μπορεί να ρυθμιστεί από μικροδιακόπτη
Έως και 64 συνδρομητές

Υποστηριζόμενες 
υπηρεσίες

• Σταθμοσκόπηση I/O
• Bit στροβοσκόπησης I/O
• Αναλυτικά μηνύματα (Explicite Messages)

Εργαλεία εκκίνησης • Πακέτο λογισμικού MOVITOOLS®-MotionStudio 
έκδοσης 5.40 ή νεότερης

Έκδοση λογισμικού υλικού 
του MOVITRAC® B

Δεν απαιτείται κάποια συγκεκριμένη έκδοση υλικολογισμικού
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Πώς κρατάμε τον κόσμο σε κίνηση

Με ανθρώπους που 
σκέπτονται γρήγορα 
και αναπτύσσουν το 
μέλλον μαζί σας.

Με ένα δίκτυο 
εξυπηρέτησης 
που είναι πάντα 
κοντά σας σε 
όλον τον κόσμο.

Με μηχανισμούς κίνησης και 
συστήματα ελέγχου που βελτιώνουν 
αυτόματα την παραγωγικότητά σας.

Με ένα ευρύτατο 
Know-how στους 
βασικότερους 
βιομηχανικούς τομείς 
της εποχής μας.

Με ποιότητα υψηλών 
προδιαγραφών, χωρίς 
συμβιβασμούς, ώστε η 
καθημερινή εργασία να 
γίνεται όλο και πιο απλή.

Με παγκόσμια παρουσία 
για γρήγορες και 
αποτελεσματικές λύσεις.
Σε κάθε μέρος του κόσμου.

Με νεωτεριστικές 
ιδέες που προσφέ-
ρουν σήμερα λύσεις 
για προβλήματα 
του αύριο.

Με παρουσία στο 
διαδίκτυο, που 
παρέχει 24 ώρες 
την ημέρα πρόσβαση 
σε πληροφορίες και 
σε αναβαθμίσεις 
λογισμικού.
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