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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® 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

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 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 λειτουργίας επιτρέπεται να γίνεται μόνο από
ειδικευμένους ηλεκτρολόγους σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς πρόληψης
ατυχημάτων και τις οδηγίες λειτουργίας MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

• Μελετήστε προσεκτικά αυτό το έντυπο πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση και την
έναρξη λειτουργίας των καρτών πρόσθετης δυνατότητας DIP11B/DEH21B.

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

2.2 Λειτουργίες ασφαλείας
Ο μετατροπέας συχνοτήτων MOVIDRIVE® MDX60/61B χωρίς υπερκείμενα συστήματα
ασφαλείας δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνει λειτουργίες ασφαλείας. Για την προστασία
των μηχανημάτων αλλά και για ατομική προστασία, χρησιμοποιήστε υπερκείμενα
συστήματα ασφαλείας. Βεβαιωθείτε ότι κατά τις εφαρμογές ασφαλείας τηρούνται τα όσα
αναφέρονται στα έντυπα "Ασφαλής απενεργοποίηση για το MOVIDRIVE®

MDX60B/61B".

2.3 Εφαρμογές ανυψωτικών
Οι μετατροπείς MOVIDRIVE® MDX60B/61B δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σαν
συστήματα ασφαλείας σε εφαρμογές ανυψωτικών διατάξεων. 
Σαν διατάξεις ασφαλείας να χρησιμοποιείτε συστήματα παρακολούθησης ή μηχανικά
συστήματα προστασίας, ώστε να αποφευχθούν οι σωματικές και υλικές ζημιές.

2.4 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.

2.5 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. ως:
• Σκραπ ηλεκτρονικών κυκλωμάτων
• Πλαστικό
• Μεταλλικά ελάσματα
• Χαλκός
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3 Περιγραφή συστήματος
3.1 Τομείς εφαρμογών

Οι κάρτες πρόσθετης δυνατότητας DIP11B/DEH21B για κωδικοποιητές απολύτων
τιμών επεκτείνουν το σύστημα MOVIDRIVE® κατά μία διασύνδεση SSI για
κωδικοποιητή απόλυτων τιμών. Με το IPOSplus® μπορούν να υλοποιηθούν οδηγήσεις
σε θέση, οι οποίες προσφέρουν τις παρακάτω δυνατότητες:
• Δεν απαιτείται διαδρομή αναφοράς κατά την εκκίνηση της εγκατάστασης ή τη

διακοπή φάσης.
• Δυνατότητα οδήγησης σε θέση είτε απευθείας με τον κωδικοποιητή απόλυτων τιμών

είτε με τον κωδικοποιητή κινητήρα.
• Αντικατάσταση των διακοπτών θέσης στη διαδρομή ακόμη και χωρίς

ανατροφοδότηση του κωδικοποιητή κινητήρα.
• Ελεύθερη επεξεργασία της απόλυτης θέσης στο πρόγραμμα IPOSplus®.
• Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύγχρονοι ή ασύγχρονοι ηλεκτροκινητήρες σε όλους

τους τύπους λειτουργίας MOVIDRIVE® (P700/701).
• Ο κωδικοποιητής απολύτων τιμών μπορεί να τοποθετηθεί τόσο στον κινητήρα όσο

και στη διαδρομή (π.χ. αποθήκη).
• Απλή ρύθμιση του κωδικοποιητή κατά την έναρξη λειτουργίας με την καθοδήγηση

του χρήστη.
• Ατέρμονη οδήγηση σε θέση, σε συνδυασμό με την ενεργοποιημένη λειτουργία

Modulo. Τηρήστε τις υποδείξεις στο εγχειρίδιο "IPOSplus®" καθώς και στο εγχειρίδιο
συστήματος MOVIDRIVE® MDX60B/61B (Æ κεφάλαιο "Περιγραφές παραμέτρων").

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη λειτουργία των πρόσθετων δυνατοτήτων DIP11B και
DEH21B.
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3.2 Κωδικοποιητές απολύτων τιμών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
Στις κάρτες DIP11B και DEH21B επιτρέπεται να συνδεθούν μόνον οι κωδικοποιητές
που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

Κατασκευαστής Περιγραφή κωδικοποιητή Περιγραφή 
παραγγελίας

Παρατηρήσεις

Hübner HMG161-S24 H2048 (AH7Y) - Κωδικοποιητής περιστροφής
Heidenhain ROQ 424 (AV1Y) 586638-82 Κωδικοποιητής περιστροφής
Elgo LIMAX2-00-030-0125-SSG1-

D9M3
- Γραμμικός αισθητήρας 

διαδρομής
Balluf BTL5-S112-M1500-P-S32 - Γραμμικός αισθητήρας 

διαδρομής

TR-Electronic

TR CE58 Cx58xxxSSI Κωδικοποιητής περιστροφής
TR CE65 Cx65xxxSSI Κωδικοποιητής περιστροφής
TR CE100MSSI Cx100xxxMSSI Κωδικοποιητής περιστροφής
TR ZE65 M Zx65xxxSSI Κωδικοποιητής περιστροφής
TR LA41K SSI 304-00319-xxxx Γραμμικός αισθητήρας 

διαδρομής
TR LA66K SSI - Γραμμικός αισθητήρας 

διαδρομής
TR LE100 SSI LE100SSI Όργανο μέτρησης 

αποστάσεων με λέιζερ
TR LE200 2200-20002 Όργανο μέτρησης 

αποστάσεων με λέιζερ

Leuze-electronic

Leuze BPS37 BPS37xx MA4.7 Σύστημα μέτρησης 
γραμμωτού κώδικα

Leuze OMS1 - Όργανο μέτρησης 
αποστάσεων με λέιζερ

Leuze OMS2 OMS2xx PB Όργανο μέτρησης 
αποστάσεων με λέιζερ

AMS200 - Όργανο μέτρησης 
αποστάσεων με λέιζερ

Fritz Kübler 9081 9081 Κωδικοποιητής περιστροφής

MTS Sensors

Temposonics RP RP-x-xxxxM-xxx-1-
S3Gx105

Γραμμικός αισθητήρας 
διαδρομής

Temposonics RH RH-x-xxxxM-xxx-1-
S3Gx105

Γραμμικός αισθητήρας 
διαδρομής

Temposonics RF RF-x-xxxxM-xxx-1-
S3Gx105

Γραμμικός αισθητήρας 
διαδρομής

Temposonics RD3 RD3-x-xxxxM-xxx-1-
S3Gx105

Γραμμικός αισθητήρας 
διαδρομής

IVO
GM 401 GM401.x20 xxxx Κωδικοποιητής περιστροφής
GXMMW GXMMW.x20 2PA2 Κωδικοποιητής περιστροφής

Sick / Stegmann

Sick ATM60 ATM60 AxA12*12 Κωδικοποιητής περιστροφής
Sick DME 3000 DME 3000-x11 Όργανο μέτρησης 

αποστάσεων με λέιζερ
Sick DME 4000 DME 4000-x11 Όργανο μέτρησης 

αποστάσεων με λέιζερ
Sick DME 5000 DME 5000-x11 Όργανο μέτρησης 

αποστάσεων με λέιζερ
Stegmann AG100 MSSI - Κωδικοποιητής περιστροφής
Stegmann AG626 ATM60 AxA12*12 Κωδικοποιητής περιστροφής
POMUX KH53 - Γραμμικός αισθητήρας 

διαδρομής

Pepperl & Fuchs

AVM58X-1212 - Κωδικοποιητής περιστροφής
WCS2A1)

1) Πρώην κατασκευαστής STAHL

WCS2A-LS311 Αισθητήρας διαδρομής 
γραμμωτού κώδικα

WCS3A1) WCS3A-LS311 Αισθητήρας διαδρομής 
γραμμωτού κώδικα

EDM2)

2) Πρώην κατασκευαστής VISOLUX

- Όργανο μέτρησης 
αποστάσεων με λέιζερ
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3.3 DIP11B/DEH21B και επεξεργασία στο IPOSplus®

Απευθείας 
έλεγχος θέσης με 
τον κωδικοποιητή 
απολύτων τιμών 
(περίπτωση 1)

• Στο IPOSplus® πραγματοποιείται απευθείας έλεγχος θέσης με τη βοήθεια του
κωδικοποιητή απολύτων τιμών που έχει συνδεθεί στις κάρτες DIP11B/DEH21B.

• Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η τοποθέτηση στον κινητήρα ενός κωδικοποιητή
(X15), με σκοπό την επαναφορά των στροφών λειτουργίας.

• Πραγματοποιείται αυτόματα η αντιστάθμιση της ολίσθησης μεταξύ του κωδικοποιητή
του κινητήρα και του κωδικοποιητή απολύτων τιμών.

• Στο IPOSplus® εκτελούνται εντολές οδήγησης σε θέση, π.χ. "GOA..." αναφορικά με
την πραγματική θέση της πηγής (εδώ: κωδικοποιητής απολύτων τιμών που έχει
συνδεθεί στο DIP11B/DEH21B).

• Η δυναμική ελέγχου που μπορεί να επιτευχθεί, εξαρτάται από τις ιδιότητες και τη
μηχανική τοποθέτηση του κωδικοποιητή απολύτων τιμών, καθώς και από την
ανάλυση διαδρομής.

Έλεγχος θέσης 
με βαθμικό 
κωδικοποιητή 
στον κινητήρα, 
επεξεργασία της 
θέσης απόλυτης 
τιμής στο 
πρόγραμμα 
IPOSplus® 
(περίπτωση 2)

• Ο έλεγχος θέσης πραγματοποιείται στο IPOSplus® με τον συνδεδεμένο κωδικοποιητή
ηλεκτροκινητήρα.

• Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η τοποθέτηση ενός κωδικοποιητή στον κινητήρα, με
σκοπό την επαναφορά των στροφών λειτουργίας.

• Η υψηλή δυναμική ελέγχου του μετατροπέα μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας για
την οδήγηση σε θέση.

• Η πληροφορία θέσης του κωδικοποιητή απολύτων τιμών απεικονίζεται αυτόματα σε
μία μεταβλητή IPOSplus® και μπορεί να δεχθεί ελεγχόμενη από το πρόγραμμα
επεξεργασία.

• Με τη χρήση των καρτών DIP11B/DEH21B καταργείται η ανάγκη για διαδρομή
αναφοράς.

62681AEL

M

+

-

DIP11B
DEH21B

Πρόγραμμα 
IPOSplus®

GO Wait... Γεννήτρια 
προφίλ

Ρυθμιστής 
θέσης

Ρυθμιστής
n

vmax amax

+

-

Κωδικοποιητής 
απόλυτων τιμών

nact

62682AEL

M

+

-

DIP11B
DEH21B

Μεταβλητή 
συστήματος

Πρόγραμμα 
IPOSplus®

GO Wait...
JMP H... Γεννήτρια 

προφίλ
Ρυθμιστής 

θέσης
Ρυθμιστής 

n

vmax amax

+

-

Κωδικοποιητής 
απόλυτων τιμών

nactPosact
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Επεξεργασία 
της θέσης 
κωδικοποιητή 
απολύτων τιμών 
στο πρόγραμμα 
IPOSplus® 
(περίπτωση 3)

• Η πληροφορία θέσης του κωδικοποιητή απολύτων τιμών απεικονίζεται αυτόματα σε
μία μεταβλητή IPOSplus® και μπορεί να δεχθεί ελεγχόμενη από το πρόγραμμα
επεξεργασία.

• Οι κάρτες DIP11B και DEH21B μπορούν να χρησιμοποιηθούν ειδικά για την
αντικατάσταση εφαρμογών, στις οποίες η οδήγηση σε θέση πραγματοποιείται μέσω
περισσοτέρων ανιχνευτών με γρήγορη-αργή ταχύτητα.

• Δεν απαιτείται η τοποθέτηση κωδικοποιητή στον κινητήρα για την επαναφορά των
στροφών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας τυπικός ασύγχρονος ηλεκτροκινητήρας.

3.4 Ανίχνευση κωδικοποιητή
• Η κατεύθυνση απαρίθμησης μπορεί να ρυθμιστεί με τη βοήθεια παραμέτρων.
• Σε περίπτωση αντικατάστασης ενός κωδικοποιητή πρέπει να γίνει μία νέα έναρξη

λειτουργίας μέσω του MOVITOOLS®. Ορισμένες παράμετροι μπορούν να
τροποποιηθούν από το πληκτρολόγιο DBG60B.

• Η συσκευή διαθέτει λειτουργία αυτόματης ρύθμισης για τις παραμέτρους σε
περίπτωση αντικατάστασης του κωδικοποιητή.

3.5 Παρακολούθηση κωδικοποιητή
Οι κάρτες DIP11B/DEH21B διαθέτουν τους παρακάτω μηχανισμούς παρακολούθησης
και διόρθωσης, που είναι απαραίτητοι αφού η διεπαφή SSI δεν παρέχει δυνατότητα
προστασίας πρωτοκόλλου.
• Εάν υποστηρίζεται από τον κωδικοποιητή: Αξιολόγηση ενός μπιτ πτώσης ισχύος ή

ενός μπιτ σφάλματος (μπιτ 25).
• Έλεγχος ευλογοφάνειας της πραγματικής θέσης που δηλώνει ο κωδικοποιητής.
• Αντιστάθμιση των χρόνων καθυστέρησης ανάλογα με τους κύκλους ανάγνωσης του

κωδικοποιητή (refresh time).

62683AEL

M

DIP11B
DEH21B

Μεταβλητή 
συστήματος

Πρόγραμμα 
IPOSplus®

Κωδικοποιητής 
απόλυτων τιμών

nset
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3.6 Λειτουργίες ελέγχου
• Λειτουργία Touch-Probe

Η λειτουργία Touch-Probe επιτρέπει την καταγραφή της τρέχουσας θέσης του
κωδικοποιητή απολύτων τιμών με την ελάχιστη δυνατή χρονική καθυστέρηση μέσω
δυαδικής εισόδου. Έτσι για παράδειγμα μπορούν μέσω των σημάτων των
ανιχνευτών να καταγραφούν με μεγάλη ακρίβεια οι θέσεις και να πραγματοποιηθεί η
επεξεργασία τους στο πρόγραμμα.

• Λειτουργία Modulo
Οι εφαρμογές ατέρμονης περιστροφής, όπως π.χ. ταινιόδρομοι μεταφοράς ή
στρογγυλά τραπέζια, μπορούν να απεικονιστούν σε φορμά Modulo (360° Ô 216).
Εδώ δεν παρουσιάζεται κάποια απώλεια θέσης (ακόμη και σε σχέση μείωσης
στροφών i με μεγάλο αριθμό δεκαδικών ψηφίων).
Είναι δυνατή η αδιάκοπη οδήγηση σε θέση χωρίς απώλειες.
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4 Οδηγίες συναρμολόγησης/εγκατάστασης
Πριν αρχίσετε Οι κάρτες πρόσθετης δυνατότητας DIP11B και DEH21B δεν επιτρέπεται να

χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα.
Πριν την εγκατάσταση ή την απεγκατάσταση της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας
DP11B ή DEH21B, τηρήστε πιστά τις παρακάτω οδηγίες:
• Απομονώστε το μετατροπέα από την τάση. Διακόψτε τη συνεχή 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.

• Προτού εγκαταστήσετε την κάρτα πρόσθετης δυνατότητας, αφαιρέστε το
πληκτρολόγιο και την πρόσοψη.

• Μετά την εγκατάσταση της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας, τοποθετήστε πάλι το
πληκτρολόγιο και την πρόσοψη.

• 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.

4.1 Εγκατάσταση της κάρτας πρόσθετων δυνατοτήτων DIP11B

4.2 Εγκατάσταση της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας DEH21B

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
• Η κάρτα DIP11B μπορεί να τοποθετηθεί μόνο σε MOVIDRIVE® MDX61B

μεγέθους 1 έως 6, και όχι σε MOVIDRIVE® MDX61B μεγέθους 0.
• Η κάρτα πρόσθετων δυνατοτήτων DIP11B πρέπει να συνδεθεί στη θέση κάρτας

επέκτασης.
• Η κάρτα DIP11B πρέπει να τροφοδοτηθεί με συνεχή τάση 24 V. Συμβουλευτείτε

σχετικά το εγχειρίδιο του συστήματος MOVIDRIVE® MDX60B/61B, κεφάλαιο
"Διαμόρφωση".

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
• Η κάρτα πρόσθετης δυνατότητας DEH21B μπορεί να τοποθετηθεί σε

συστήματα MOVIDRIVE® MDX61B μεγέθους 0 έως 6. Η τοποθέτηση και η
αφαίρεση της κάρτας DEH21B στο MOVIDRIVE® MDX61B μεγέθους 0 πρέπει
να γίνει αποκλειστικά από την SEW-EURODRIVE.

• Η κάρτα DEH21B πρέπει να τοποθετηθεί στην υποδοχή κωδικοποιητή.
• Η κάρτα DEH21B πρέπει να τροφοδοτηθεί με συνεχή τάση 24 V. Συμβουλευτείτε

σχετικά το εγχειρίδιο του συστήματος MOVIDRIVE® MDX60B/61B, κεφάλαιο
"Διαμόρφωση".
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Βασική διαδικασία εγκατάστασης και απεγκατάστασης της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας 
(MDX61B, μεγέθους 1 έως 6)

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

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

3. Τοποθετήστε την κάρτα, έτσι ώστε οι βίδες συγκράτησης να χωρέσουν στις
αντίστοιχες οπές του στηρίγματος συγκράτησης κάρτας. 

4. Εισαγάγετε το στήριγμα συγκράτησης με εγκατεστημένη την κάρτα μέσα στην
εγκοπή υποδοχής, με μέτρια πίεση. Ασφαλίστε πάλι το στέλεχος συγκράτησης
κάρτας με τις βίδες συγκράτησης.

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

60039AXX
Εικόνα 1: Γενικές αρχές τοποθέτησης κάρτας πρόσθετης δυνατότητας σε MOVIDRIVE® MDX61B μεγέθους 1 - 6
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4.3 Υποδείξεις για το συνδυασμό DIP11B με DIO11B
Η κάρτα πρόσθετων δυνατοτήτων DIP11B πρέπει να συνδεθεί στη θέση κάρτας
επέκτασης. Με το πληκτρολόγιο DBG60B μπορούν να ρυθμιστούν όλες οι παράμετροι
που σχετίζονται με το DIP11B.

Προσέξτε την 
αντιστοίχηση 
ακροδεκτών

Το MOVIDRIVE® MDX61B επιτρέπει την αντιστοίχηση οκτώ ακροδεκτών δυαδικών
εισόδων και εξόδων σε μία πρόσθετη κάρτα. Εάν η κάρτα DIP11B χρησιμοποιηθεί με
την κάρτα DIO11B ή με μια κάρτα διαύλου πεδίου (fieldbus), λάβετε υπόψη σας την
ταξινόμηση των ακροδεκτών εισόδων και εξόδων που αναφέρονται στον παρακάτω
πίνακα. 

Αντιστοίχηση 
ακροδεκτών 
εισόδου 
(DI10 ... DI17)

Αντιστοίχηση 
ακροδεκτών 
εξόδου 
(DO10 ... DO17)

Ο ορισμός και η ανάγνωση ακροδεκτών με τις μεταβλητές μπορεί να πραγματοποιηθεί
οποιαδήποτε στιγμή, ανεξάρτητα από την οποιαδήποτε πρόσθετη κάρτα που
χρησιμοποιείται με το DIP11B. Εάν το DIP11B χρησιμοποιηθεί μαζί με μία κάρτα
fieldbus, τότε οι ιδεατοί ακροδέκτες fieldbus είναι διαθέσιμοι στο IPOSplus® με την
ανάγνωση των στοιχείων εξόδου της διεργασίας (GETSYS Hxxx PO-DATA).

Λειτουργία Πρόσθετη κάρτα

DIO11B DIP11B DIO11B DIP11B

Ανάγνωση 
ακροδεκτών 
με

Μεταβλητή H4831)

1) Το H483 αναφέρεται αποκλειστικά για λόγους συμβατότητας. Η SEW-EURODRIVE συνιστά τη χρήση
της μεταβλητής H520 με το MOVIDRIVE® B.

H520

Bit

DIP11B με 
DIO11B 6 ... 13 14 ... 21 8 ... 15 16 ... 23

DIP11B με ή 
χωρίς κάρτα 
fieldbus

- 6 ... 13 - 8 ... 15

Παράμετρος 
61.. ενεργή για

DIP11B με DIO11B ναι - ναι -

DIP11B με ή χωρίς 
κάρτα fieldbus

- ναι - ναι

Λειτουργία Πρόσθετη κάρτα

DIO11B DIP11B DIO11B DIP11B

Ανάγνωση 
ακροδεκτών 
με

Μεταβλητή H4801)

1) Το H480 αναφέρεται αποκλειστικά για λόγους συμβατότητας. Η SEW-EURODRIVE συνιστά τη χρήση
της μεταβλητής H521 με το MOVIDRIVE® B.

H521

Bit

DIP11B με 
DIO11B 0 ... 7 8 ... 15 6 ... 13 14 ... 21

DIP11B με ή 
χωρίς κάρτα 
fieldbus

- 0 ... 7 - 8 ... 15

Παράμετρος 
63.. ενεργή για

DIP11B με DIO11B ναι - ναι -

DIP11B με ή χωρίς 
κάρτα fieldbus

- ναι - ναι
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4.4 Σύνδεση και περιγραφή ακροδεκτών της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας 
DIP11B

Κωδικός αριθμός Πρόσθετη κάρτα τύπου DIP11B για κωδικοποιητή απολύτων τιμών: 824 969 5

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Η πρόσθετη κάρτα DIP11B πρέπει να τροφοδοτηθεί με συνεχή τάση 24 V.
Συμβουλευτείτε σχετικά το εγχειρίδιο του συστήματος MOVIDRIVE® MDX60B/61B,
κεφάλαιο "Διαμόρφωση".

Μπροστινή 
όψη DIP11B Περιγραφή Ακροδέκτης Λειτουργία

53680AXX

X60: Σύνδεση δυαδικών εισόδων X60:1 ... 8

X60:9
X60:10

Σύνδεση δυαδικών εισόδων DI10 … DI17 άνευ δυναμικού μέσω 
οπτικού ζεύκτη (Ri=3 kΩ, IE=10 mA, χρόνος σάρωσης 1 ms, 
συμβατό με PLC)
Στάθμη σήματος (κατά EN 61131-2):
"1" = DC+13 V ... DC+30 V
"0" = DC–3 V ... DC+5 V

Δυαδικές είσοδοι αναφοράς DCOM
Δυναμικό αναφοράς για δυαδικά σήματα και 24VIN (X61:9):
• χωρίς βραχυκυκλωτήρα X60:9 - X60:10 (DCOM-DGND) 

Æ δυαδικές είσοδοι άνευ δυναμικού
• με βραχυκυκλωτήρα X60:9 - X60:10 (DCOM-DGND) 

Æ δυαδικές είσοδοι μετά δυναμικού

X61: Σύνδεση δυαδικών εξόδων X61:1 ... 8

X61:9

Σύνδεση δυαδικών εξόδων DΟ10 ... DO17 (χρόνος απόκρισης 
1 ms, συμβατό με PLC)
Στάθμη σήματος (μην εφαρμόζετε εξωτερική τάση!):
"1" = DC 24 V
"0" = DC 0 V
Imax = DC 50 mA, ανθεκτικές σε βραχυκύκλωμα, τροφοδοσία 
μέχρι DC 30 V

24VIN Είσοδος τάσης τροφοδοσίας:
Απαραίτητη για τις δυαδικές εξόδους και τους κωδικοποιητές 
(δυναμικό αναφοράς DGND)

X62: Σύνδεση κωδικοποιητή 
απολύτων τιμών

X62:1
X62:2
X62:3
X62:4
X62:5
X62:6
X62:7
X62:8
X62:9

Δεδομένα +
Εφεδρικό
Παλμός +
Εφεδρικό
DGND
Δεδομένα -
Εφεδρικό
Παλμός -
Έξοδος 24 V DC5

1

9

6

DIP11B

X
6

0
X

6
1

 

X
6

2
 

1

10

1

9

ΣΤΟΠ!
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας δεν επιτρέπεται να τοποθετηθεί ή να αποσυνδεθεί ο
κωδικοποιητής που τυχόν βρίσκεται συνδεδεμένος στο Χ62. 
Μπορεί να καταστραφούν τα ηλεκτρικά μέρη του κωδικοποιητή ή της κάρτας του.
Πριν από τη σύνδεση ή την αφαίρεση των συνδέσεων θα πρέπει να αποσυνδέσετε το
μετατροπέα από το ηλεκτρικό ρεύμα. Για τον σκοπό αυτό, αποσυνδέστε την παροχή
ρεύματος και την παροχή 24 V DC (X10:9 στο μετατροπέα και X61:9 στην κάρτα
DIP11B).
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4.5 Σύνδεση και περιγραφή ακροδεκτών της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας 
DEH21B

Κωδικός αριθμός Κάρτα πρόσθετης δυνατότητας κωδικοποιητή τύπου DEH21B: 1820 818 5

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Η τάση τροφοδοσίας 24 V DC του κωδικοποιητή που βρίσκεται συνδεδεμένος στο X62
διασφαλίζεται όταν ο ακροδέκτης X60 τροφοδοτείται με τάση 24 V DC. Συμβουλευτείτε
σχετικά το εγχειρίδιο του συστήματος MOVIDRIVE® MDX60B/61B, κεφάλαιο
"Διαμόρφωση".

Πρόσοψη της 
DEH21B Περιγραφή Ακροδέκτης Λειτουργία

62700AXX

X62: Σύνδεση κωδικοποιητή 
απολύτων τιμών

X62:1
X62:2
X62:3
X62:4
X62:5
X62:6
X62:7
X62:8
X62:9

Δεδομένα +
Εφεδρικό
Παλμός +
Εφεδρικό
DGND
Δεδομένα -
Εφεδρικό
Παλμός -
Έξοδος 24 V DC

X60: Τροφοδοσία τάσης X60:1
X60:2

24VIN
DGND

X15: Είσοδος κωδικοποιητή 
(encoder) ηλεκτροκινητήρα

X15:1
X15:2
X15:3
X15:4
X15:5
X15:6
X15:7
X15:8
X15:9
X15:10
X15:11
X15:12
X15:13
X15:14
X15:15

(ΣΥΝ+) σήμα ίχνους A (K1)
(ΗΜ+) σήμα ίχνους B (K2)
Σήμα ίχνους C (K0)
DATA+
Εφεδρικό
Δυναμικό αναφοράς TF/TH/KTY–
Εφεδρικό
Δυναμικό αναφοράς DGND
(ΣΥΝ–) σήμα ίχνους A (K1)
(ΗΜ–) σήμα ίχνους B (K2)
Σήμα ίχνους C (K0)
DATA-
Εφεδρικό
Σύνδεση TF/TH/KTY+
DC+12 V (περιοχή ανοχών DC 10,5 ... 13 V) 
(μέγ. φορτίο 650 mA DC)

DEH21B

X
1
5

1

8

9

15

X
6
0 1

2

5

1

9

6

X
6
2
 

ΣΤΟΠ!
Οι κωδικοποιητές που έχουν συνδεθεί στους ακροδέκτες X15 και X62 δεν επιτρέπεται
να συνδέονται ή να αποσυνδέονται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. 
Μπορεί να καταστραφούν τα ηλεκτρικά μέρη του κωδικοποιητή ή της κάρτας του.
Πριν από τη σύνδεση ή την αφαίρεση των συνδέσεων θα πρέπει να αποσυνδέσετε το
μετατροπέα από το ηλεκτρικό ρεύμα. Για τον σκοπό αυτό, αποσυνδέστε την παροχή
ρεύματος και την παροχή 24 V DC (X10:9 στο μετατροπέα και X60:1 στην κάρτα
DEH21B).

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Η τάση 12 V DC από τον ακροδέκτη X15 επαρκεί για την ηλεκτρική τροφοδοσία του
κωδικοποιητή SEW (εκτός από τον κωδικοποιητή HTL) με τάση 24 V DC. Εξετάστε αν
και οι άλλοι κωδικοποιητές μπορούν να συνδεθούν στην τάση των 12 V DC.
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4.6 Τάση τροφοδοσίας 24 V DC για τις κάρτες DIP11B/DEH21B
Οι κάρτες κωδικοποιητή απόλυτων τιμών DIP11B/DEH21B πρέπει να τροφοδοτούνται
με τάση 24 V DC στην είσοδο τάσης 24VIN (DIP11B στο X61:9, DEH21B στο X60:1).
Για την τροφοδοσία με συνεχή τάση 24 V έχετε τις παρακάτω δύο δυνατότητες.

Δυνατότητα 1: 
Τροφοδοσία 
τάσης μέσω 
βασικής μονάδας

Τροφοδοσία με τάση 24 V DC μέσω της εξόδου βοηθητικής τάσης VO24 (X10:8) της
βασικής μονάδας. Αυτό επιτρέπεται μόνον όταν
• το συνολικό φορτίο σε όλες τις εξόδους της βασικής μονάδας και των συνδεδεμένων

πρόσθετων καρτών (μαζί με τον κωδικοποιητή) είναι μικρότερο από 400 mA.
• και η συνολική αποδιδόμενη ισχύς του τροφοδοτικού της βασικής μονάδας είναι

< 29 W

62705AXX
Εικόνα 2: Σχεδιάγραμμα σύνδεσης της εξόδου βοηθητικής τάσης VO24
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Δυνατότητα 2: 
Εξωτερική 
τροφοδοσία 
τάσης

Τροφοδοσία με τάση 24 V DC μέσω εξωτερικού τροφοδοτικού 24 V. Αυτό είναι
απαραίτητο όταν
• το συνολικό φορτίο σε όλες τις εξόδους της βασικής μονάδας και των συνδεδεμένων

πρόσθετων καρτών (μαζί με τον κωδικοποιητή) είναι μεγαλύτερο από 400 mA.
• η συνολική αποδιδόμενη ισχύς του τροφοδοτικού της βασικής μονάδας είναι > 29 W
Στο παρακάτω σχήμα θα δείτε δύο παραδείγματα σύνδεσης (Α και Β).
Βεβαιωθείτε ότι στο παράδειγμα σύνδεσης Β η εξωτερική τάση τροφοδοσίας 24 V DC
της κάρτας DIP11B/DEH21B θα συνδεθεί πριν ή ταυτόχρονα με την τάση
τροφοδοσίας του MOVIDRIVE® B. Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται ότι ο
συνδεδεμένος κωδικοποιητής θα αρχικοποιηθεί έγκαιρα. 

62706AXX
Εικόνα 3: Εξωτερική τάση τροφοδοσίας 24 V DC (παραδείγματα σύνδεσης A και B)
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4.7 Σύνδεση ενός κωδικοποιητή απολύτων τιμών
Γενικές 
υποδείξεις 
εγκατάστασης

• Μέγιστο μήκος αγωγού της κάρτας DIP11B/DEH21B (μετατροπέας) – κωδικο-
ποιητής απόλυτων τιμών:
100 m με χωρητικότητα ανά μονάδα μήκους 120 nF/km (εξαίρεση: 10 m για τα Stahl
WCS2-LS311, WCS3)

• Διατομή κλώνων: 0,20 ... 0,5 mm2 (AWG24 ... AWG21)
• Χρησιμοποιήστε θωρακισμένα καλώδια με στριμμένα ζεύγη κλώνων και συνδέστε τη

θωράκιση στην επιφάνεια και των δύο πλευρών:
– στην πλευρά του κωδικοποιητή, στο σφιγκτήρα καλωδίου ή στο βύσμα
– στο μετατροπέα, στο κέλυφος του βύσματος Sub-D ή
– στο μεταλλικό κολάρο / ασφάλεια έλξης στην κάτω πλευρά του μετατροπέα

• Τοποθετήστε το καλώδιο κωδικοποιητή ξεχωριστά από τα καλώδια τροφοδοσίας

Προκατασκευασμ
ένα καλώδια / 
σχεδιαγράμματα 
σύνδεσης

• Σχεδιάγραμμα σύνδεσης κωδικοποιητή απολύτων τιμών σε πρόσθετη κάρτα
DIP11B ή DEH21B:

• Καλώδιο Y για τη σύνδεση του κωδικοποιητή απολύτων τιμών AV1Y με βύσμα από
τη μεριά του κινητήρα. Με το καλώδιο Y γίνεται αξιολόγηση των παρακάτω καναλιών
κωδικοποιητή:
– Κανάλι SSI του κωδικοποιητή απόλυτων τιμών AV1Y στον ακροδέκτη X62 της

κάρτας DIP11B ή DEH21B
– Κανάλι ημ/συν του κωδικοποιητή AV1Y στο X15 της κάρτας DEH11B ή DEH21B

Κωδικοί αριθμοί των τυποποιημένων καλωδίων:
– Για σταθερή τοποθέτηση: 1332 813 1
– Για τοποθέτηση αλυσίδων μεταφοράς: 1332 812 3
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Σχεδιάγραμμα σύνδεσης καλωδίου Y:

• Ηλεκτροκινητήρες CM και DS με ενσωματωμένο αναλυτή: Πρόσθετο καλώδιο για τη
σύνδεση του κωδικοποιητή απολύτων τιμών AV1Y στο DIP11B X62 με βύσμα από
τη μεριά του κινητήρα. Δεν είναι δυνατή η σύνδεση στην κάρτα DEH21B X62.

Κωδικοί αριθμοί των τυποποιημένων καλωδίων:
– Για σταθερή τοποθέτηση: 198 929 4
– Για τοποθέτηση αλυσίδων μεταφοράς: 198 930 8

Σχεδιάγραμμα σύνδεσης:

62689AXX

56143AXX

62690AEL

max. 100 m (328 ft)

� �

7 WH

8 PK

9 GY

10 BN

14 BK

17 VT

12 RD

13 BU

15 YE

16 GN

9 WH

3 PK

8 GY

5 BN

1 BK

6 VT

2 RD

10 BU

1 YE

9 GN

DC 24 V

T+

T-

GND

D+

D-

B

B

A

A

T+

T-

GND

D+

D-

B

B

A

A

3

4

5

6

10
12

1
2

7

8

AV1Y

9

11

13

14 15

16

17

DC 24 V

1

8

9

15

DEH11B, DEH21B

X15

1

5

6

9

DIP11B, DEH21B

X62

1

5

6

9

DIP11B, X62

1

6
3
8
5
9

Δεδομένα +
Δεδομένα -
Παλμός +
Παλμός -
GND
DC 24 V

max. 100 m (328 ft)

YE

PK
GN

GY
BN
WH

Δεδομένα +
Δεδομένα -
Παλμός +
Παλμός -
GND
DC 24 V

YE

PK
GN

GY
BN
WH

14

17
8
9

10
7

y y

3

4

5
6

10
12
1

2

7

8

AV1Y

9

11

13
14 15

16

17



5Διαμόρφωση
Επιλογή κωδικοποιητή

Εγχειρίδιο – MOVIDRIVE® MDX61B Κάρτα κωδικοποιητή απολύτων τιμών DIP11B / DEH21B 21

5 Διαμόρφωση
5.1 Επιλογή κωδικοποιητή

Για να επιτευχθεί η ιδανική συμπεριφορά διαδρομής και η ικανοποιητική δυναμική της
εγκατάστασης θα πρέπει να προσέξετε τα παρακάτω σημεία στην επιλογή του
κωδικοποιητή:
• Η μέτρηση της διαδρομής πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς ολίσθηση.

Οι κωδικοποιητές περιστροφής θα πρέπει να τίθενται σε κίνηση από οδοντωτό
ιμάντα. Αποφύγετε οπωσδήποτε τις συνδέσεις με τροχαλία τριβής.

• Η μέτρηση της διαδρομής πρέπει να πραγματοποιείται άκαμπτα.
Αποφύγετε την ελαστικότητα και το τζόγο.

• Η μέτρηση διαδρομής θα πρέπει να πραγματοποιείται με τη μεγαλύτερη
δυνατή ανάλυση.
Όσο περισσότερα βήματα του κωδικοποιητή ανά μονάδα διαδρομής μετρώνται, 
– τόσο μεγαλύτερη θα είναι η ακρίβεια προσέγγισης της θέσης προορισμού
– τόσο πιο άκαμπτη θα είναι η ρύθμιση του κυκλώματος ελέγχου

• Ο χρόνος ανανέωσης "Refresh Time" (μέσα στον οποίο ο κωδικοποιητής μπορεί
να καταγράψει μια νέα πραγματική θέση) θα πρέπει να είναι μικρότερος από
1 ms, εάν αυτό είναι δυνατόν.
Αυτή η τιμή καθορίζει σε σημαντικό βαθμό τη δυναμική συμπεριφορά του κινητήρα.

• Η πραγματική θέση που καταγράφεται από τον κωδικοποιητή απολύτων
τιμών δεν πρέπει να ανάγεται σε μέσες τιμές ή να φιλτράρεται, διαφορετικά η
δυναμική του κινητήρα μειώνεται σημαντικά.

Οι κωδικοποιητές που χρησιμοποιούνται με τις κάρτες DIP11B/DEH21B χωρίζονται στις
τρεις παρακάτω κατηγορίες:
• Κωδικοποιητές περιστροφής Multiturn, π.χ. T&R CE58, CE 65, Sick ATM60
• Όργανα μέτρησης αποστάσεων με λέιζερ, π.χ. T&R LE200, Sick DME5000
• Γραμμικά συστήματα μέτρησης διαδρομής π.χ. Leuze BPS37, Stahl WCS2, Stahl

WCS3

Κωδικοποιητές 
περιστροφής 
Multiturn

• Ιδανική περίπτωση εφαρμογής για κωδικοποιητές περιστροφής Multiturn είναι αυτή,
κατά την οποία η μετάδοση ισχύος από τον άξονα του κινητήρα γίνεται με
αρσενικό/θηλυκό σύνδεσμο.
Σε αυτή την περίπτωση ο κωδικοποιητής απολύτων τιμών μπορεί να τοποθετηθεί
στον άξονα του ηλεκτροκινητήρα. Το κόστος τοποθέτησης είναι ιδιαίτερα χαμηλό και
η ανάλυση διαδρομής, λόγω της σχέσης μετάδοσης, κατά κανόνα πολύ υψηλή.

• Εάν η μέτρηση της διαδρομής πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια ενός εξωτερικά
τοποθετημένου κωδικοποιητή περιστροφής (σύγχρονος κωδικοποιητής), θα πρέπει
να εξασφαλίσετε μία ανάλογη σχέση μετάδοσης μεταξύ κωδικοποιητή και οδοντωτού
ιμάντα. 

Παράδειγμα Λειτουργία κίνησης με τα εξής στοιχεία:
• Ηλεκτρομειωτήρας: R97DV160L4BMIG11, i = 25,03
• Διάμετρος γραναζιού μετάδοσης: 150 mm
• Διάμετρος γραναζιού κωδικοποιητή: 65 mm
• Κωδικοποιητής T&R CE65MSSI με: 4096 x 4096 βήματα

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Η σχέση ανάλυσης της διαδρομής μεταξύ του κωδικοποιητή του κινητήρα και του
σύγχρονου κωδικοποιητή δεν θα πρέπει να ξεπερνά το συντελεστή 8.
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Υπολογισμός της ανάλυσης διαδρομής κατά τη συναρμολόγηση του κωδικοποιητή στον
άξονα του κινητήρα:
Æ i x 4096 / (π x 150 mm) = 217 βήματα/mm
Υπολογισμός της ανάλυσης διαδρομής κατά τη συναρμολόγηση του κωδικοποιητή στη
διαδρομή:
Æ 4096 / (π x 65 mm) = 20 βήματα/mm
Αποτέλεσμα: Η σχέση της ανάλυσης διαδρομής Κινητήρας/Διαδρομή είναι 10,9
(μεγαλύτερη από 8). Πρέπει να μειωθεί η διάμετρος του γραναζιού του κωδικοποιητή.

Όργανο 
μέτρησης 
αποστάσεων με 
λέιζερ

Η μέτρηση αποστάσεων με συστήματα λέιζερ βασίζεται στη μέθοδο μέτρησης του
ενεργού χρόνου των υπέρυθρων ακτινών. Για να μπορέσετε να καταγράψετε μ' αυτή τη
μέθοδο με ακρίβεια μία τιμή θέσης απαιτείται η επεξεργασία περισσοτέρων τιμών
μέτρησης στον κωδικοποιητή. Σ' αυτά τα συστήματα προκύπτει ένας χρόνος
καθυστέρησης κατά τη μέτρηση θέσης έως και 50 ms. Αυτός ο χρόνος καθυστέρησης
επιδρά αρνητικά στη δυναμική του κινητήρα και την ακρίβεια οδήγησης σε θέση.
Προσέξτε τα παρακάτω σημεία κατά τη χρήση και μελέτη έργων με όργανα μέτρησης
αποστάσεων με λέιζερ:
• Κατά τη συναρμολόγηση του συστήματος μέτρησης εξασφαλίστε μια δομή χωρίς

κραδασμούς και ταλαντώσεις, π.χ. σε κινητήρες για μηχανήματα εξυπηρέτησης
ραφιών. Σε αυτή την περίπτωση τοποθετήστε το σύστημα μέτρησης χαμηλά,
διαφορετικά οι κινήσεις ταλάντωσης του πύργου θα έχουν αρνητική επίδραση.

• Η μέγιστη επιτάχυνση του κινητήρα δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 0,8 ms-2.
• Οι ιδιότητες του κωδικοποιητή οδηγούν στην αποτροπή της μείωσης της ακρίβειας

οδήγησης σε θέση κάτω από ± 1 ... 3 mm.
• Λόγω του μεγάλου χρόνου καθυστέρησης

– θα πρέπει ο προέλεγχος ταχύτητας (P915) να μειωθεί δραστικά υπό
συγκεκριμένες συνθήκες

– η ενίσχυση του ρυθμιστή θέσης (P910) μπορεί να ρυθμιστεί μόνον σε μικρές τιμές
(0,1 ... 0,4). Δεν μπορεί επομένως να επιτευχθεί μία υψηλή δυναμική

• Παρουσιάζεται ένα σφάλμα ολίσθησης που εξαρτάται από την ταχύτητα, το οποίο
έχει ως συνέπεια τη χειρότερη παρακολούθηση του κινητήρα (καθυστερημένη
απόζευξη στην περίπτωση σφάλματος).

Μέτρηση υλικού 
με μεταλλικό 
κανόνα

Ο τρόπος λειτουργίας αυτού του συστήματος είναι παραπλήσιος με αυτόν του
κωδικοποιητή περιστροφής Multiturn. Δεν δημιουργούνται μέσες τιμές, για το λόγο αυτό
το σύστημα δεν παρουσιάζει χρόνο καθυστέρησης στη μέτρηση θέσης.
Ένα γραμμικό σύστημα μέτρησης διαδρομής παρουσιάζει τα εξής πλεονεκτήματα:
• Δεν μειώνει τη δυναμική.
• Δυνατότητα προελέγχου ταχύτητας (P915) σε ποσοστό 100 %, δηλ. δεν

παρουσιάζονται σφάλματα ολίσθησης που εξαρτώνται από την ταχύτητα.
• Οι λειτουργίες παρακολούθησης είναι πλήρως διαθέσιμες και ενεργές, ενδέχεται να

εμφανιστεί ένα μικρό παράθυρο σφάλματος ολίσθησης.
Μειονεκτήματα ενός γραμμικού συστήματος μέτρησης διαδρομής:
• Ανάλυση διαδρομής 0,8 mm. Η απαιτούμενη ακρίβεια οδήγησης σε θέση δεν θα

πρέπει να είναι μικρότερη από ± 2 mm.
• Σημαντικές δαπάνες για μηχανικές εγκαταστάσεις, για την τοποθέτηση του

μεταλλικού κανόνα.
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5.2 Παραμετροποίηση των κωδικοποιητών
Για την υλοποίηση και την παραμετροποίηση των αναφερόμενων κωδικοποιητών θα
πρέπει να τηρηθούν οι παρακάτω υποδείξεις.
• Για όλους τους διαμορφώσιμους κωδικοποιητές ισχύουν τα εξής:

– Η διεπαφή θα πρέπει να παραμετροποιηθεί στο "SSI".
– Πρέπει να ρυθμιστούν "24 μπιτ δεδομένων + μπιτ σφάλματος" ή "24 μπιτ

δεδομένων + 0 σε παλμό 25".
– Η εγκυρότητα πρέπει να ρυθμιστεί σε "Normal = 0" όταν έχει ενεργοποηθεί ο

έλεγχος εγκυρότητας.
– Η κωδικοποίηση πρέπει να ρυθμιστεί σε "Gray".

• HEIDENHAIN ROQ 424 (AV1Y)
Υποστηρίζεται η έκδοση SSI με 10 ... 30 V. Στην περιγραφή τύπου καθορίζονται όλες
οι πρόσθετες προϋποθέσεις.

• T&R CE 58, CE 65, CE 100 MSSI, LE 100 SSI, LE 200, LA 66K-SSI, ZE 65
– Πρέπει να ρυθμιστούν 24 μπιτ δεδομένων και τα μπιτ σήματος πρέπει να

προγραμματιστούν στη λογική τιμή. Στο 25ο μπιτ μπορεί να υπάρχει 0 ή ένα μπιτ
σφάλματος ή ένα μπιτ πτώσης ισχύος. Μετά τη θέση δεν αξιολογούνται πρόσθετα
ειδικά μπιτ. Η έκδοση των 25 μπιτ δεν υποστηρίζεται.

– Η κατάσταση εξόδου θα πρέπει να είναι "Direct".
– Η διεπαφή θα πρέπει να παραμετροποιηθεί στο "SSI".

• STEGMANN AG100 MSSI, AG626, ATM60
Υποστηρίζεται μόνον η έκδοση των 24 μπιτ.

• SICK DME-5000-111
– Η διεπαφή θα πρέπει να παραμετροποιηθεί στο "SSI".
– Θα πρέπει να ρυθμιστούν "24 μπιτ δεδομένων + μπιτ σφάλματος".
– Η ανάλυση θα πρέπει να παραμετροποιηθεί σε 0,1 mm.
– Η εγκυρότητα πρέπει να ρυθμιστεί σε "Normal".

• STAHL WCS2-LS311, WCS3
Στην περιγραφή τύπου καθορίζονται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Το μέγιστο
μήκος αγωγού προς τον κωδικοποιητή ανέρχεται στα 10 m.

• VISOLUX EDM 30/120/140 - 2347/2440
Υποστηρίζονται όλες οι καταστάσεις λειτουργίας. Σύσταση: Κατάσταση 0
(μικροδιακόπτες 3 και 4 σε ON) ή Κατάσταση 3 (μικροδιακόπτες 3 και 4 σε OFF) και
μέτρηση στον τριπλό ανακλαστήρα (μικροδιακόπτης 2 σε OFF).

• LEUZE AMS200, OMS1, OMS2, BPS37
– Θα πρέπει να ρυθμιστούν "24 μπιτ δεδομένων + μπιτ σφάλματος".
– Η ανάλυση θα πρέπει να παραμετροποιηθεί σε 0,1 mm.
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6 Έναρξη λειτουργίας
6.1 Γενικές οδηγίες για την έναρξη λειτουργίας

Ο κινητήρας θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία σε συνδυασμό με τον μετατροπέα
MOVIDRIVE® MDX61B, όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο συστήματος MOVIDRIVE®

MDX60B/61B. Θα πρέπει να προσφέρεται η δυνατότητα οδήγησης του κινητήρα μέσω
μίας κατάλληλης πηγής ελέγχου ή πηγής ονομαστικών τιμών.
Βεβαιωθείτε ότι
• η εγκατάσταση της πρόσθετης κάρτας DIP11B/DEH21B
• η καλωδίωση
• η αντιστοίχηση ακροδεκτών και
• οι απενεργοποιήσεις ασφαλείας
έχουν υλοποιηθεί σωστά, σύμφωνα με τις ανάγκες της εφαρμογής.
Δεν είναι απαραίτητη η χρήση με τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Εάν ανακληθεί μία
εργοστασιακή ρύθμιση, τότε οι παράμετροι του MOVIDRIVE® MDX61B επαναφέρονται
στη βασική τους ρύθμιση. Από αυτό επηρεάζεται και η αντιστοίχηση των ακροδεκτών,
ίσως χρειαστεί να γίνουν πάλι οι επιθυμητές ρυθμίσεις.
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6.2 Έναρξη λειτουργίας με υπολογιστή και MOVITOOLS®

Για την έναρξη λειτουργίας με υπολογιστή χρειάζεστε το λογισμικό MOVITOOLS®

έκδοσης 4.60 ή νεότερης.
Γενικά • Ο ακροδέκτης X13:1 (DIØØ "/CONTROLLER INHIBIT") θα πρέπει να λαμβάνει σήμα

"0"!
• Ξεκινήστε το πρόγραμμα MOVITOOLS®.
• Επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε στην ομάδα "Language" (γλώσσα).
• Στο μενού "PC-COM" επιλέξτε  τη θύρα επικοινωνίας του υπολογιστή (π.χ. COM 1),

στην οποία έχει συνδεθεί ο μετατροπέας.
• Στην ομάδα "Device Type" (τύπος συσκευής) μαρκάρετε το πεδίο επιλογής

"Movidrive B".
• Στην ομάδα "Baudrate" (ταχύτητα Baud) επιλέξτε την ταχύτητα Baud της βασικής

συσκευής που έχει ρυθμιστεί με το μικροδιακόπτη S13 (τυπική ρύθμιση Æ
"57,6 kBaud").

• Κάντε κλικ στο [Update] (ενημέρωση). Εμφανίζεται ο συνδεδεμένος μετατροπέας.

• Πριν από την έναρξη της λειτουργίας της κάρτας DIP11B/DEH21B εκτελέστε την
έναρξη λειτουργίας του συνδεμένου MOVIDRIVE® B.

10708AEN
Εικόνα 4: Παράθυρο εκκίνησης MOVITOOLS®
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Έναρξη πρώτης 
λειτουργίας

• Κάντε κλικ στην ομάδα "Execute Programm" (εκτέλεση προγράμματος), στο
"Parameters/Diagnosis" (Παραμετροποίηση/Διάγνωση) στο πλήκτρο Shell.
Εκτελείται το αντίστοιχο πρόγραμμα.

• Στο πρόγραμμα «Shell» επιλέξτε το μενού [Startup] / [DIP/DEH21B Startup] (Έναρξη
λειτουργίας/Έναρξη λειτουργίας DIP/DEH21B).

• Το MOVITOOLS® ανοίγει το μενού έναρξης λειτουργίας για τους μικροδιακόπτες του
κωδικοποιητή απόλυτων τιμών DIP/DEH21B (Æ επόμενο σχήμα). Εάν έχετε
απορίες σχετικά με την έναρξη λειτουργίας χρησιμοποιήστε την online βοήθεια του
MOVITOOLS®. Κάντε κλικ στο [Next] (Συνέχεια).

11850AEN
Εικόνα 5: Άνοιγμα της έναρξης λειτουργίας DIP/DEH21B

11852AEN
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Νέα έναρξη 
λειτουργίας 
των καρτών 
DIP11B/DEH21B

• Επιλέξτε ανάμεσα στις παρακάτω δυνατότητες και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί
[Next] (Συνέχεια):
– Εντελώς νέα έναρξη λειτουργίας της κάρτας DIP11B/DEH21B π.χ. μετά από την

πρώτη εγκατάσταση
– Νέα έναρξη λειτουργίας της κάρτας DIP11B/DEH21B, π.χ. μετά από

αντικατάσταση του κωδικοποιητή απολύτων τιμών (Æ κεφ. "Νέα έναρξη
λειτουργίας της DIP11B/DEH21B").

• Στις παρακάτω ενότητες περιγράφεται πρώτα η πλήρης νέα έναρξη λειτουργίας της
πρόσθετης κάρτας DIP11B/DEH21B.

11853AEN
Εικόνα 6: Ρυθμίστε την έναρξη λειτουργίας που επιθυμείτε
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Ρύθμιση 
συχνότητας 
παλμού

• Εισάγετε εδώ τη συχνότητα παλμού, με την οποία η κάρτα DIP11B/DEH21B θα
διαβάζει τις απόλυτες τιμές από τον κωδικοποιητή. Η τιμή 100 % αντιστοιχεί στην
ονομαστική συχνότητα. Η ονομαστική συχνότητα αναφέρεται στα στοιχεία του
κατασκευαστή του κωδικοποιητή για μήκος καλωδίου 100 m (Æ κεφ. "Σύνδεση
κωδικοποιητή").

• Εάν το μήκος καλωδίου είναι < 100 m, η συχνότητα παλμού μπορεί να αυξηθεί. Η
γρήγορη ανάγνωση των τιμών θέσης βελτιώνει τις τεχνικές ιδιότητες ελέγχου. Η τιμή
της συχνότητας παλμού δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη από την ελάχιστη
συχνότητα παλμού του κωδικοποιητή.

• Κάντε κλικ στο πλήκτρο [Next] (Συνέχεια).

11854AEN
Εικόνα 7: Ρύθμιση συχνότητας παλμού

00

I



6Έναρξη λειτουργίας
Έναρξη λειτουργίας με υπολογιστή και MOVITOOLS®

Εγχειρίδιο – MOVIDRIVE® MDX61B Κάρτα κωδικοποιητή απολύτων τιμών DIP11B / DEH21B 29

Επιλογή 
κωδικοποιητή 
απολύτων τιμών

• Επιλέξτε τον συνδεδεμένο κωδικοποιητή απολύτων τιμών από τη λίστα των
διαθέσιμων κωδικοποιητών.

• Κάντε κλικ στο πλήκτρο [Next] (Συνέχεια).

11859AEN
Εικόνα 8: Επιλογή κωδικοποιητή απολύτων τιμών
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Επιλογή 
δυνατότητας 
βημάτων ή 
μονάδων χρήστη

• Επιλέξτε μία από τις δυνατότητες "I would like to use increments" ή "I would like to
use operation units". Στη συνέχεια κάντε κλικ στο πλήκτρο [Next] (Συνέχεια).

11855AEN
Εικόνα 9: Επιλογή βημάτων
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Ρύθμιση περιοχής 
λειτουργίας του 
κωδικοποιητή

• Για να μπορείτε να ρυθμίσετε τη σχέση του συνδεμένου κωδικοποιητή προς τον
κωδικοποιητή κινητήρα, θα πρέπει να περιστρέψετε τον κινητήρα μερικές φορές. Για
το σκοπό αυτό κάντε κλικ στο πλήκτρο [Next] (Συνέχεια). Ανοίγει το παράθυρο
"Παράμετροι" (Æ κεφάλαιο "Καταχώριση παραμέτρων IPOSplus®").

• Αν θέλετε να περιστρέψετε τον κινητήρα με χειροκίνητη λειτουργία κάντε κλικ στο
πλήκτρο "Manual Operation" (χειροκίνητη λειτουργία). Ανοίγει το παράθυρο
"Χειροκίνητη λειτουργία" (Æ κεφάλαιο "Χειροκίνητη λειτουργία").

10773AEN
Εικόνα 10: Ρύθμιση της σχέσης συνδεμένου κωδικοποιητή προς τον κωδικοποιητή κινητήρα
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Χειροκίνητη 
λειτουργία

• Ρυθμίστε την ονομαστική ταχύτητα με τα πλήκτρα [F7=variable speed] (μεταβλητή
ταχύτητα), [F8=Slow speed] (αργή ταχύτητα) ή [F9=Rapid speed] (γρήγορη
ταχύτητα).

• Ρυθμίστε στη δυαδική είσοδο DI00 [/Controller inhibit] (αναστολή ελεγκτή) την
τιμή "1".

• Επιλέξτε τη φορά περιστροφής με τα πλήκτρα [F2=CCW] (αριστερά) και [F3=CW]
(δεξιά).

• Κάντε κλικ στο πλήκτρο [F11=START] (έναρξη) και περιστρέψτε τον κινητήρα
μερικές φορές.

• Κάντε κλικ στο πλήκτρο  [F5=Stopp] και ρυθμίστε τη δυαδική είσοδο DI00 πάλι σε
"0". Κάντε κλικ στο [ESC=Close] (κλείσιμο). Η τρέχουσα ονομαστική τιμή του
κωδικοποιητή ενεργοποιείται. Επιβεβαιώστε το ακόλουθο μήνυμα με [OK].

• Ανοίγει πάλι το παράθυρο "Operation range of the encoder" (Περιοχή λειτουργίας
του κωδικοποιητή). Κάντε κλικ στο πλήκτρο [Next] (Συνέχεια).

10715AEN
Εικόνα 11: Ρύθμιση της διαδρομής αναφοράς στη χειροκίνητη λειτουργία
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Εισαγωγή 
παραμέτρων 
IPOSplus®

• Εισάγετε όλες τις παραμέτρους (P910 και άνω), οι οποίες σχετίζονται με τον
προγραμματισμό IPOSplus®. Οι παράμετροι ενεργοποιούνται μόνον στον τρόπο
λειτουργίας "...&IPOS".

• Κάντε κλικ στο [Next] (Συνέχεια).

11240AEN
Εικόνα 12: Εισαγωγή παραμέτρων IPOSplus®
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Παραμετροποίηση 
διαδρομής 
αναφοράς

• Για την ακριβή αντιστοίχηση της τιμής κωδικοποιητή απολύτων τιμών σε ένα
μηχανικό σημείο αναφοράς απαιτείται η εκτέλεση μίας διαδρομής αναφοράς.
Εισάγετε τις απαραίτητες παραμέτρους (P900 και άνω). Στη συνέχεια κάντε κλικ στο
[Next] (Συνέχεια), για να ξεκινήσετε τη διαδρομή αναφοράς.

10760AEN
Εικόνα 13: Ρύθμιση παραμέτρων για τη διαδρομή αναφοράς
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Έναρξη διαδρομής 
αναφοράς

• Αν θέλετε να εκτελέσετε τη διαδρομή αναφοράς με χειροκίνητη λειτουργία κάντε κλικ
στο πλήκτρο [Manual Operation] (χειροκίνητη λειτουργία). Ανοίγει το παράθυρο
"Manual Operation" (Æ κεφάλαιο "Εκτέλεση της διαδρομής αναφοράς με χειροκίνητη
λειτουργία").

• Μετά από τη διαδρομή αναφοράς κάντε κλικ στο πλήκτρο [Next] (Συνέχεια). Ανοίγει
το παράθυρο "Identify current absolute position" (Æ κεφάλαιο "Αναγνώριση
τρέχουσας απόλυτης θέσης").

10761AEN
Εικόνα 14: Έναρξη διαδρομής αναφοράς
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Χειροκίνητη 
λειτουργία της 
διαδρομής 
αναφοράς

• Ρυθμίστε στη δυαδική είσοδο DI00 [/Controller inhibit] (αναστολή ελεγκτή) την
τιμή "1".

• Ρυθμίστε τη φορά περιστροφής με τα πλήκτρα [F2=CCW] (αριστερά) και [F3=CW]
(δεξιά).

• Για να αρχίσει η διαδρομή αναφοράς κάντε κλικ στο πλήκτρο [F11=START] (Έναρξη)
και στη συνέχεια στο πλήκτρο [F=Reference travel] (Διαδρομή αναφοράς).

• Όταν η διαδρομή αναφοράς ολοκληρωθεί, κάντε κλικ στο πλήκτρο [F5=Stop]
(τερματισμός). Ρυθμίστε στη δυαδική είσοδο DI00 πάλι την τιμή "0". Κάντε κλικ στο
[ESC=Close] (κλείσιμο). Επιβεβαιώστε το ακόλουθο μήνυμα με [OK].

• Ανοίγει το παράθυρο "Identify current absolute position" (Αναγνώριση τρέχουσας
απόλυτης θέσης). Κάντε κλικ στο πλήκτρο [Next] (Συνέχεια).

10762AEN
Εικόνα 15: Χειροκίνητη λειτουργία της διαδρομής αναφοράς
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Αναγνώριση 
τρέχουσας 
απόλυτης θέσης

• Εισάγετε στο πεδίο "Reference offset" (Απόκλιση αναφοράς) την αριθμητική τιμή
βημάτων, στα οποία αντιστοιχεί η τρέχουσα θέση. Κάντε κλικ στο [Next] (Συνέχεια).

10763AEN
Εικόνα 16: Εισαγωγή απόκλισης αναφοράς ως τιμή βημάτων
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Αποθήκευση 
παραμέτρων 
DIP/DEH21

• Κάντε κλικ στο [Finish] (Τερματισμός) για να μεταφέρετε τα στοιχεία στο μετατροπέα.
Εδώ ολοκληρώνεται η νέα έναρξη λειτουργίας.

11856AEN
Εικόνα 17: Αποθήκευση παραμέτρων DIP
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Επανέναρξη 
λειτουργίας των 
καρτών 
DIP11B/DEH21B

Εάν η έναρξη λειτουργίας της κάρτας DIP11B/DEH21B έχει ήδη γίνει μία φορά, ανοίγει
το παρακάτω παράθυρο.

• Μαρκάρετε την επιλογή "Encoder adjustment with existing DIP/DEH21B startup"
(Ρύθμιση κωδικοποιητή με την υπάρχουσα διάταξη μικροδιακοπτών DIP/DEH21B)
(π.χ. μετά από αντικατάσταση του κωδικοποιητή απόλυτων τιμών).

• Στις παρακάτω ενότητες περιγράφεται η ρύθμιση κωδικοποιητή της κάρτας
DIP11B/DEH21B.

11857AEN
Εικόνα 18: Επανέναρξη λειτουργίας των καρτών DIP11B/DEH21B
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Ρύθμιση 
κωδικοποιητή

• Μαρκάρετε μία από τις παρακάτω επιλογές, ανάλογα με την περίπτωση εφαρμογής:
– Ο κωδικοποιητής απολύτων τιμών αντικαταστάθηκε. Η απόκλιση θέσης

ρυθμίζεται έτσι, ώστε τα προγράμματα IPOSplus® να μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν χωρίς να απαιτούνται μετατροπές.

– Το έκκεντρο αναφοράς τροποποιήθηκε.
• Κάντε κλικ στο [Next] (Συνέχεια).

10766AEN
Εικόνα 19: Ρύθμιση κωδικοποιητή
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Έναρξη διαδρομής 
αναφοράς

• Αν θέλετε να εκτελέσετε τη διαδρομή αναφοράς με χειροκίνητη λειτουργία κάντε κλικ
στο πλήκτρο [Manual Operation]. Ανοίγει το παράθυρο "Manual Operation"
(Æ κεφάλαιο "Εκτέλεση της διαδρομής αναφοράς με χειροκίνητη λειτουργία").

• Μετά από τη διαδρομή αναφοράς κάντε κλικ στο πλήκτρο [Finish] (Τερματισμός).
Τα δεδομένα μεταφέρονται αυτόματα στο μετατροπέα. Έτσι ολοκληρώνεται η
ρύθμιση κωδικοποιητή.

10767AEN
Εικόνα 20: Εκτέλεση διαδρομής αναφοράς
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Χειροκίνητη 
λειτουργία της 
διαδρομής 
αναφοράς

• Ρυθμίστε στη δυαδική είσοδο DI00 [/Controller inhibit] (αναστολή ελεγκτή) την
τιμή "1".

• Ρυθμίστε τη φορά περιστροφής με τα πλήκτρα [F2=CCW] (αριστερά) και [F3=CW]
(δεξιά).

• Για να αρχίσει η διαδρομή αναφοράς πιέστε στο πλήκτρο [F11=START] (έναρξη) και
στη συνέχεια στο πλήκτρο [F=Reference travel] (διαδρομή αναφοράς).

• Όταν η διαδρομή αναφοράς ολοκληρωθεί, κάντε κλικ στο πλήκτρο [F5=Stop]
(τερματισμός). Ρυθμίστε στη δυαδική είσοδο DI00 πάλι την τιμή "0". Κάντε κλικ στο
[ESC=Close] (κλείσιμο). Επιβεβαιώστε το ακόλουθο μήνυμα με [OK].

• Ανοίγει το παράθυρο "Έναρξη διαδρομής αναφοράς". Κάντε κλικ στο κουμπί [Finish]
(τερματισμός). Τα δεδομένα μεταφέρονται στο μετατροπέα. Έτσι ολοκληρώνεται η
ρύθμιση κωδικοποιητή.

10768AEN
Εικόνα 21: Χειροκίνητη λειτουργία της διαδρομής αναφοράς
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6.3 Χειροκίνητη έναρξη λειτουργίας
Εναλλακτικά η έναρξη λειτουργίας της κάρτας DIP11B/DEH21B μπορεί να
πραγματοποιηθεί σταδιακά με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω.

Επιλογή τύπου 
κωδικοποιητή 
P950

Επιλέξτε τον κωδικοποιητή απόλυτων τιμών που έχει συνδεθεί στην πρόσθετη κάρτα
DIP11B/DEH21B (X62). Προς το παρόν επιτρέπεται η επιλογή των κωδικοποιητών
της παρακάτω λίστας:
• VISOLUX EDM
• T&R CE65, CE58, CE100 MSSI
• T&R LE100, LE200
• T&R LA66K
• AV1Y / ROQ424
• STEGMANN AG100 MSSI
• SICK DME-3000-111
• STAHL WCS2-LS311
• STEGMANN AG626
• IVO GM401, GXMMW A202PA2
• STAHL WCS3
• LEUZE OMS1, OMS2
• T&R ZE 65M
• LEUZE BPS37
• SICK DME5000-111
• POMUX KH53
• KÜBLER 9081
• LEUZE AMS200
• MTS TEMPOSONICS RP
• P+F AVM58X-1212
• Hübner HMG161 S24 H2048
• Balluf BTL5-S112B-M1500
• T&R LA41K
• Elgo LIMAX2
Η δυνατότητα χρήσης άλλων κωδικοποιητών θα πρέπει να ελεγχθεί και να εγκριθεί από
την SEW-EURODRIVE.

Ρύθμιση φοράς 
περιστροφής 
κινητήρα P35x

Λειτουργήστε τον κινητήρα με χαμηλές στροφές προς τη θετική κατεύθυνση κίνησης.
Εάν η πραγματική θέση P003 είναι αύξουσα, τότε η παράμετρος P350 Change direction
of rotation (αλλαγή φοράς περιστροφής) μπορεί να διατηρηθεί χωρίς αλλαγές
(Æ ένδειξη της πραγματικής θέσης με SHELL ή στο πληκτρολόγιο DBG60B). Εάν η
πραγματική θέση είναι φθίνουσα, θα πρέπει να αλλάξετε την παράμετρο P350.

Ρύθμιση 
κατεύθυνσης 
αρίθμησης του 
κωδικοποιητή 
απολύτων τιμών 
SSI P951

Λειτουργήστε τον κινητήρα με χαμηλές στροφές προς τη θετική κατεύθυνση κίνησης.
Εάν η θέση του κωδικοποιητή απολύτων τιμών (H509 ACTPOS.ABS) είναι αύξουσα,
μπορείτε να διατηρήσετε την παράμετρο P951 Counting direction (κατεύθυνση
αρίθμησης) χωρίς αλλαγές. Εάν η πραγματική θέση του κωδικοποιητή απολύτων τιμών
είναι φθίνουσα, θα πρέπει να αλλάξετε την παράμετρο P951.
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Ρύθμιση 
κλίμακας 
κωδικοποιητή 
P955

Εάν δεν υπάρχει κωδικοποιητής κινητήρα (χωρίς ρύθμιση στροφών), ρυθμίστε την
παράμετρο P955 στην τιμή "1". Με αυτή την τιμή πολλαπλασιάζεται η πληροφορία
θέσης του κωδικοποιητή απολύτων τιμών. Η παράμετρος ρυθμίζεται έτσι, ώστε η σχέση
της πληροφορίας διαδρομής μεταξύ του κωδικοποιητή του κινητήρα και του
κωδικοποιητή απολύτων τιμών να προσεγγίζει την τιμή "1".
Διαδικασία προσδιορισμού:
• Ρυθμίστε την παράμετρο P955 αρχικά στην τιμή "1".
• Σημειώστε τις τιμές των μεταβλητών H509 ACTPOS.ABS και H511 ACTPOS.MOT.
• Περιστρέψτε τον κινητήρα κατά μία περιστροφή περίπου.
• Υπολογίστε τη διαφορά μεταξύ των νέων τιμών των μεταβλητών και των τιμών που

σημειώσατε:
– Παλιά H509 – νέα H509 = διαφορά H509
– Παλιά H511 – νέα H511 = διαφορά H511

• Υπολογίστε το λόγο Q από τη διαφορά H511 και τη διαφορά H509:
Q = διαφορά H511 / διαφορά H509

• Ρυθμίστε την παράμετρο P955 Encoder Scaling (κλίμακα κωδικοποιητή) στην τιμή
που πλησιάζει περισσότερο το λόγο Q, και κατά προτίμηση στη μικρότερη τιμή.

Ρύθμιση 
απόκλισης 
μηδενικού 
σημείου P954

Με την απόκλιση μηδενικού σημείου αντιστοιχίζεται σε μία συγκεκριμένη θέση μία
επιθυμητή τιμή. Η περιοχή τιμών μπορεί να δεχθεί θετικές και αρνητικές τιμές θέσης. Θα
πρέπει να δοθεί προσοχή στη μέγιστη ισχύουσα τιμή. Ο περιορισμός καθορίζεται από
την περιοχή τιμών του αριθμητή ±(231–1) και την περιοχή τιμών του κωδικοποιητή
απολύτων τιμών. Φέρτε τον κινητήρα σε μία γνωστή θέση. Διαβάστε την τιμή της
μεταβλητής H509 ACT.POS.ABS και εισάγετε στην παράμετρο P954 Zero offset
(απόκλιση μηδενικού σημείου) την παρακάτω τιμή: P954 = Μεταβλητή H509 –
επιθυμητή τιμή.
Η επιθυμητή τιμή είναι η τιμή ένδειξης στην τρέχουσα θέση.

Ρύθμιση 
συντελεστή 
κωδικοποιητή 
αριθμητή/παρονο
μαστή P942 / 
P943

Εάν γίνει οδήγηση σε θέση ενός εξωτερικού κωδικοποιητή (X14) ή ενός κωδικοποιητή
απολύτων τιμών (Χ62), τότε μπορεί με αυτές τις δύο παραμέτρους να πραγματοποιηθεί
προσαρμογή της ανάλυσης στον κωδικοποιητή του κινητήρα (X15).
Διαδικασία προσδιορισμού:
• Σημειώστε τις τιμές των μεταβλητών H509 ACTPOS.ABS και H511 ACTPOS.MOT.
• Περιστρέψτε τον κινητήρα για περίπου 30.000 βήματα (Η511).
• Υπολογίστε τη διαφορά μεταξύ των νέων τιμών των μεταβλητών και των τιμών που

σημειώσατε:
– Παλιά H509 – νέα H509 = διαφορά H509
– Παλιά H511 – νέα H511 = διαφορά H511

• Οι διαφορές δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερες από 32 767 (215 –1). Για τις
μεγαλύτερες τιμές διαιρέστε τις δύο διαφορές με τον ίδιο αριθμό, έτσι ώστε να
σχηματίσετε μικρότερες τιμές ή επαναλάβετε τη διαδικασία σε μία μικρότερη
διαδρομή.

• Εισάγετε το αποτέλεσμα της διαφοράς H511 στην παράμετρο P942 Encoder factor
nominator (αριθμητής συντελεστή κωδικοποιητή) και το αποτέλεσμα της διαφοράς
H509 στην παράμετρο P943 Encoder factor denominator (παρονομαστής
συντελεστή κωδικοποιητή).
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Εάν δεν υπάρχει κωδικοποιητής κινητήρα (χωρίς έλεγχο στροφών από το
MOVIDRIVE®), προτείνουμε να πραγματοποιήσετε τουλάχιστον μία εκτίμηση της
σχέσης μεταξύ της ανάλυσης κωδικοποιητή και της περιστροφής του κινητήρα.
Εφαρμόστε την τιμή για τον κωδικοποιητή κινητήρα με 4096 βήματα ανά περιστροφή
κινητήρα.
Για τον προσδιορισμό της παραμέτρου P943 Encoder factor denominator
(παρονομαστής συντελεστή κωδικοποιητή) ενεργήστε με τον προαναφερόμενο τρόπο.
Στην παράμετρο P942 Encoder factor nominator (αριθμητής συντελεστή κωδικοποιητή)
εφαρμόστε την τιμή "4096 x number of performed motor revolutions" (αριθμός
περιστροφών του κινητήρα).
Η ακρίβεια των συντελεστών των κωδικοποιητών σ' αυτή την περίπτωση (χωρίς έλεγχο
στροφών) είναι ήσσονος σημασίας. Οι τιμές εξυπηρετούν κυρίως στον υποκείμενο
έλεγχο των απολύτων τιμών στο DIP11B/DEH21B.

Ρύθμιση πηγής 
πραγματικής 
θέσης P941

Η παράμετρος καθορίζει ποιος κωδικοποιητής θέσης θα χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο
θέσης όταν στην παράμετρο P700 Operating mode  έχει ρυθμισθεί ο τρόπος λειτουργίας
"... & IPOS".
Το IPOSplus® διαθέτει εντολές οδήγησης σε θέση για έλεγχο του κινητήρα που είναι
συνδεδεμένος με το MOVIDRIVE® MDX61B. Εάν η οδήγηση του κινητήρα σε θέση θα
πραγματοποιηθεί από τον κωδικοποιητή απόλυτων τιμών, θα πρέπει στην παράμετρο
P941 Source actual position (Τρέχουσα θέση πηγής) να ρυθμιστεί η τιμή "Absolute
Encoder DIP".

• Ρυθμίστε τη μισή τιμή της υπολογισμένης τιμής προρρύθμισης.
• Ξεκινήστε το πρόγραμμα IPOSplus® με οδήγηση σε θέση μεταξύ δύο έγκυρων

σημείων με μέτρια ταχύτητα.
• Μειώστε ή αυξήστε την παράμετρο P910 Gain X-Controller (ενίσχυση ελεγκτή Χ)

σταδιακά, μέχρι να πετύχετε τη βέλτιστη συμπεριφορά διαδρομής και οδήγησης σε
θέση.

• Η τιμή θέσης που υπολογίζεται από τον κωδικοποιητή απολύτων τιμών διατίθεται
στη μεταβλητή H509 ACTPOS.ABS. Η επεξεργασία της τιμής θέσης μπορεί να
πραγματοποιηθεί από την εσωτερική μονάδα ελέγχου IPOSplus® ακόμη και χωρίς
απευθείας οδήγηση σε θέση.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Η ενίσχυση του κύκλου για τον έλεγχο θέσης στο IPOSplus®, παράμετρος P910 Gain
X-Controller (Ενίσχυση ελεγκτή Χ), προρρυθμίζεται κατά την έναρξη λειτουργίας του
κύκλου ελέγχου στροφών. Αυτή η ρύθμιση προϋποθέτει τον έλεγχο θέσης από τον
κωδικοποιητή του κινητήρα. Λόγω των διαφορών της ανάλυσης του κωδικοποιητή ή
της χρονικής συμπεριφοράς του κωδικοποιητή απολύτων τιμών (π.χ. μετρητής
αποστάσεων με λέιζερ) ενδέχεται να απαιτείται μία χαμηλότερη τιμή ρύθμισης.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Εάν μετά τη χειροκίνητη έναρξη λειτουργίας ξεκινήσει μια διαδρομή αναφοράς, τότε
δίνεται σημείο αναφοράς μόνο στον κωδικοποιητή κινητήρα, ανεξάρτητα από τη
ρύθμιση της παραμέτρου P941.
Μετά από την έναρξη λειτουργίας με υπολογιστή και MOVITOOLS®, που περιγράφεται
στο κεφάλαιο 5.2, με τη διαδρομή αναφοράς δίνεται σημείο αναφοράς τόσο στον
κωδικοποιητή απόλυτων τιμών όσο και στον κωδικοποιητή κινητήρα, ανεξάρτητα από
τη ρύθμιση της παραμέτρου P941.
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7 Λειτουργίες συσκευής
7.1 Αξιολόγηση αποκωδικοποιητή

Όλοι οι συνδεδεμένοι κωδικοποιητές αξιολογούνται πάντοτε ανάλογα με τον τρόπο
λειτουργίας (P700). Οι τρόποι λειτουργίας με οδήγηση σε θέση (VFC-n-TRL. & IPOS,
CFC & IPOS, SERVO & IPOS) απαιτούν πάντοτε την ύπαρξη ενός κωδικοποιητή
κινητήρα στον ακροδέκτη X15. Οι πραγματικές θέσεις μπορούν να αξιολογηθούν με τη
λειτουργία Touchprobe.

7.2 Σχετικές λειτουργίες για κωδικοποιητές απολύτων τιμών
Οι παρακάτω αναφερόμενες λειτουργίες εποπτείας είναι ανεξάρτητες από τη χρήση του
DIP11B/DEH21B. Η γνώση σχετικά με τη λειτουργικότητα είναι σημαντική για την
ιδανική εφαρμογή.

Παρακολούθηση 
αριθμού στροφών

Η παρακολούθηση αριθμού στροφών ελέγχει την τιμή του ρυθμιστή N και στη λειτουργία
ρύθμισης M την περιοχή των πραγματικών στροφών. Επειδή για το σήμα στροφών
χρησιμοποιείται πάντοτε ο κωδικοποιητής του κινητήρα, ο "κωδικοποιητής
DIP11B/DEH21B" δεν ελέγχεται ή "ελέγχεται" έμμεσα από την παρακολούθηση
στροφών κινητήρα P50_.

Παρακολούθηση 
σφαλμάτων 
ολίσθησης

Η ενεργή παρακολούθηση σφαλμάτων ολίσθησης ελέγχει τη διαφορά μεταξύ της
στιγμιαίας ονομαστικής θέσης και της πραγματικής θέσης. Η μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή
ρυθμίζεται από την παράμετρο P923 Lag error window. Η παρακολούθηση σφαλμάτων
ολίσθησης είναι ενεργή μόνον εάν ο κινητήρας βρίσκεται στην κατάσταση οδήγησης σε
θέση. Η ανάλυση είναι πάντοτε "Βήματα κωδικοποιητή" (με εξαίρεση: P941 Source
actual position = κωδικοποιητής κινητήρα (X15)), ανεξάρτητη από τον αριθμό
κλάσματος κωδικοποιητή 4096 βήματα/περιστροφή κινητήρα).

Μήνυμα «άξονας 
σε θέση»

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί την ανάλυση των βημάτων του κωδικοποιητή που έχει
ρυθμιστεί με την παράμετρο P941 (εξαίρεση: P941 Source actual position =
κωδικοποιητής κινητήρα (X15)), ανεξάρτητη από τον αριθμό κλάσματος κωδικοποιητή
4096 βήματα/περιστροφή κινητήρα).
Εάν στην παράμετρο P700 δεν ρυθμιστεί κάποια λειτουργία οδήγησης σε θέση ή εάν ο
κινητήρας βρίσκεται σε κατάσταση διαδρομής αναφοράς, τότε η λειτουργία αναγγέλλει
πάντοτε "Axis in Position = 0" (άξονας σε θέση = 0).

Τύπος κωδικοποιητή Κωδικοποιητής 
απόλυτων τιμών 
κάρτας 
DIP11B/DEH21B
P941: Κωδικοποιητής 
απολύτων τιμών (DIP)

Εξωτ. κωδικοποιητής 
στο X14
(P941: Εξωτερικός 
κωδικοποιητής)

Κωδικοποιητής 
κινητήρα στο X15
(P941: 
Κωδικοποιητής 
κινητήρα)

Σύνδεση Χ62 στην κάρτα 
DIP11B/DEH21B

X14 στην πρόσθετη 
κάρτα 
DEH11Β/DER11B1)

1) Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη λειτουργία των πρόσθετων δυνατοτήτων DEH11B και DEH21B.

X15 στην πρόσθετη 
κάρτα 
DEH11B/DEH21B/ 
DER11B

Πραγματική τιμή στη 
μεταβλητή

H509 ACTPOS.ABS H510 ACTPOS.EXT H511 ACTPOS.MOT

Ακρίβεια Απόλυτη θέση κατόπιν 
μετατροπής με:
• Απόκλιση μηδενικού 

σημείου (P954)
• Απόκλιση θέσης 

(P953)
• Κατεύθυνση 

αρίθμησης (P951)

Πραγματικός αριθμός 
κλάσματος 
κωδικοποιητή (με 4πλη 
αξιολόγηση)

Πάντα 4096 
βήματα/περιστροφή 
κινητήρα, ανεξάρτητα 
από την πραγματική 
ανάλυση 
κωδικοποιητή

Touch-
probe

Ανοδικό σήμα 
στο DI02

H503 TP.POS1ABS H506 TP.POS1EXT H507 TP.POS1.MOT

Ανοδικό σήμα 
στο DI03

H502 TP.POS2ABS H504 TP.POS2EXT H505 TP.POS2MOT

Μέγιστος 
χρόνος 
καθυστέρησης

1 ms 100 µs
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Διαδρομή 
αναφοράς

Το μήνυμα "Axis referenced" αφορά σε ένα πραγματοποιημένο σημείο αναφοράς της
θέσης του κινητήρα.
Η μεταβλητή H510 ACTPOS.EXT (X14) μπορεί π.χ. να ρυθμιστεί από το IPOSplus®.
Η θέση DIP11B/DEH21B στη μεταβλητή H509 ACTPOS.ABS εκφράζεται από την
υπολογισμένη τιμή θέσης. Αυτή υπολογίζεται με την απόλυτη τιμή που παρέχει ο
κωδικοποιητής, λαμβάνοντας υπόψη τις παραμέτρους του DIP11B/DEH21B P952
Counting direction (Κατεύθυνση αρίθμησης) και P954 Zero offset (Απόκλιση μηδενικού
σημείου).

Λειτουργία 
Modulo

Η λειτουργία Modulo ενεργοποιείται από τις παραμέτρους Shell (P960 και άνω)
(Æ εγχειρίδιο συστήματος MOVIDRIVE® MDX60B/61B). Στη συνέχεια μπορούν να
απεικονιστούν οι διαδικασίες οδήγησης σε θέση με κλίμακα 360° Ô 216.
Στη μεταβλητή H455 ModActPos προβάλλεται η πραγματική θέση. Οι διαδικασίες
οδήγησης σε θέση μπορούν να ξεκινήσουν όταν η θέση προορισμού (μεταβλητή H454
ModTagPos) περιγράφεται σε κατάσταση αποδέσμευσης. Για περισσότερες
πληροφορίες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο "MOVIDRIVE® οδήγηση σε θέση και έλεγχος
διαδικασιών IPOSplus®".

Σχετικές 
μεταβλητές 
συστήματος για 
κωδικοποιητές 
απολύτων τιμών

Τερματικοί 
διακόπτες 
λογισμικού

Η λειτουργία των τερματικών διακοπτών λογισμικού παρακολουθεί την τρέχουσα θέση
προορισμού (H492 TARGETPOSITION) στην περιοχή ισχύος. Η λειτουργία είναι
ενεργή όταν έχει πραγματοποιηθεί διαδρομή αναφοράς στον κινητήρα ή εάν έχει
ρυθμιστεί η παράμετρος P941 Τρέχουσα θέση πηγής = κωδικοποιητής απολύτων τιμών
(DIP) και ο κινητήρας βρίσκεται σε κατάσταση οδήγησης σε θέση. Εάν γίνει οδήγηση σε
θέση από "εξωτερικούς κωδικοποιητές" και απαιτούνται οι τερματικοί διακόπτες, θα
πρέπει να πραγματοποιηθεί μία διαδρομή αναφοράς.

7.3 Ενδεικτικές τιμές
Το λογισμικό χειρισμού SHELL και το πληκτρολόγιο DBG60B δείχνουν στην ομάδα
παραμέτρων  P00_ Display values / Process values (τιμές ένδειξης / τιμές διαδικασιών)
την πληροφορία θέσης του κωδικοποιητή κινητήρα. Αυτό ισχύει και για την πληροφορία
fieldbus των στοιχείων PΙ "Actual Position LOW and HIGH" (τρέχουσα θέση χαμηλή και
υψηλή).
Η μεταβλητή συστήματος H509 ACTPOS.ABS περιλαμβάνει την επεξεργασμένη τιμή
θέσης του κωδικοποιητή απολύτων τιμών. Η τιμή μπορεί να προβληθεί με το SHELL και
το DBG60B. Η μεταφορά με το fieldbus πραγματοποιείται με τη ρύθμιση της μεταφοράς
δεδομένων PΙ P873/4/5 σε "IPOS PΙ-DATA" και η εγγραφή των στοιχείων PI με την
εντολή SetSys στο πρόγραμμα IPOSplus®.
Μπορείτε ακόμη να χρησιμοποιήσετε την εγγραφή των δεδομένων PI με την εντολή
SetSys, εάν μπορεί να μεταφερθεί υπό κλίμακα μία πραγματική θέση (από
οποιονδήποτε κωδικοποιητή).

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Η διαδρομή αναφοράς και οι σχετικές παράμετροι P900 ... P903, καθώς και οι
εντολές διαδρομής αναφοράς αναφέρονται στη θέση κινητήρα (X15) και
επομένως αφορούν τον κωδικοποιητή κινητήρα.

Μεταβλητή 
συστήματος

Σημασία

H503 TP.POS1ABS Θέση Touchprobe κωδικοποιητή DIP11B/DEH21B
H502 TP.POS2ABS Θέση Touchprobe κωδικοποιητή DIP11B/DEH21B
H509 ACTPOS.ABS Απόλυτη θέση μετά τη μετατροπή με απόκλιση μηδενικού σημείου, απόκλιση 

θέσης, κατεύθυνση αρίθμησης, κλίμακα κωδικοποιητή

00
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7.4 Δυνατότητα διάγνωσης στο πρόγραμμα Shell
Έχετε τη δυνατότητα να προβάλλετε την τρέχουσα κατάσταση προγράμματος (π.χ. την
τρέχουσα πραγματική θέση του κωδικοποιητή απολύτων τιμών). Ενεργήστε ως εξής:
Στο πρόγραμμα Shell επιλέξτε το μενού [Display / [IPOS-Information] (Προβολή/
Πληροφορία IPOS].

Το παράθυρο [IPOS Status] (Κατάσταση IPOS) εμφανίζεται στην οθόνη. Εδώ θα λάβετε
πληροφορίες για την τρέχουσα κατάσταση του προγράμματος (Æ επόμενο σχήμα).

11242AEN

11858AEN
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8 Παράμετροι IPOSplus®

8.1 Περιγραφή παραμέτρων
Ακολουθεί η περιγραφή των παραμέτρων IPOSplus®. Η εργοστασιακή ρύθμιση
επισημαίνεται με υπογράμμιση.

P072 Πρόσθετη 
κάρτα / 
Υλικολογισμικό 
Υποδοχή 
κωδικοποιητή

Εμφανίζεται η κάρτα κωδικοποιητή που βρίσκεται τοποθετημένη στην υποδοχή
κωδικοποιητή, καθώς και η έκδοση του προγράμματος.

P074 Πρόσθετη 
κάρτα / 
Υλικολογισμικό 
υποδοχής κάρτας 
επέκτασης

Εμφανίζεται η πρόσθετη κάρτα που βρίσκεται τοποθετημένη στην υποδοχή κάρτας
επέκτασης και η έκδοση προγράμματος, εφόσον η συγκεκριμένη κάρτα διαθέτει μνήμη
προγράμματος.

P941 Πηγή 
πραγματικής 
θέσης

Περιοχή ρυθμίσεων: Κωδικοποιητής κινητήρα (X15) / Εξωτ. κωδικοποιητής (X14) /
Κωδικοποιητής απόλυτων τιμών (Χ62)
Καθορίζει τον κωδικοποιητή στον οποίο το IPOSplus® εκτελεί οδήγηση σε θέση.

P942 / P943 
Αριθμητής/παρον
ομαστής 
συντελεστή 
κωδικοποιητή

Περιοχή ρυθμίσεων: 1 ... 32767
Ρυθμίστε πρώτα την παράμετρο P944 Encoder scaling ext. encoder ή P955 Encoder
scaling (κατά τη χρήση της πρόσθετης κάρτας DIP11B/DEH21B). Κατόπιν προχωρήστε
στη ρύθμιση των P942/P943.
Εάν γίνει οδήγηση σε θέση ενός εξωτερικού κωδικοποιητή (X14) ή ενός κωδικοποιητή
απολύτων τιμών (Χ62), τότε μπορεί με αυτές τις δύο παραμέτρους να πραγματοποιηθεί
προσαρμογή της ανάλυσης στον κωδικοποιητή του κινητήρα (X15).
Διαδικασία προσδιορισμού:
• Σημειώστε τις τιμές των μεταβλητών H509 Absolute position (Απόλυτη θέση) (H510

για εξωτερικό κωδικοποιητή) και H511 Current Motor position (Τρέχουσα θέση
κινητήρα).

• Περιστρέψτε τον κινητήρα για περίπου 30.000 βήματα (Η511).
• Υπολογίστε τη διαφορά μεταξύ των νέων τιμών των μεταβλητών και των τιμών που

σημειώσατε:
– Νέα H509 – παλιά H509 = διαφορά H509
– Νέα H511 – παλιά H511 = διαφορά H511

• Οι διαφορές δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερες από 32.767 (215 –1). Εάν οι τιμές είναι
μεγαλύτερες, διαιρέστε τις δύο διαφορές με τον ίδιο αριθμό ώστε να σχηματίσετε
μικρότερες τιμές ή επαναλάβετε τη διαδικασία σε μια μικρότερη διαδρομή.

• Εισαγάγετε το αποτέλεσμα της διαφοράς H511 στην παράμετρο P942 Encoder
factor nominator (Αριθμητής συντελεστή κωδικοποιητή) και το αποτέλεσμα της
διαφοράς H509 στην παράμετρο P943 Encoder factor denominator (Παρονομαστής
συντελεστή κωδικοποιητή).

P6..
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P950 Τύπος 
κωδικοποιητή

Επιλέγεται ο κωδικοποιητής απόλυτων τιμών που έχει συνδεθεί στον ακροδέκτη X62
των DIP11B/DEH21B. Προς το παρόν επιτρέπεται η επιλογή των κωδικοποιητών της
παρακάτω λίστας:
• VISOLUX EDM
• T&R CE65, CE58, CE100 MSSI
• T&R LE100, LE200
• T&R LA66K
• AV1Y / ROQ424
• STEGMANN AG100 MSSI
• SICK DME-3000-111
• STAHL WCS2-LS311
• STEGMANN AG626
• IVO GM401, GXMMW A202PA2
• STAHL WCS3
• LEUZE OMS1, OMS2
• T&R ZE 65M
• LEUZE BPS37
• SICK DME5000-111
• POMUX KH53
• KÜBLER 9081
• LEUZE AMS200
• MTS TEMPOSONICS RP
• P+F AVM58X-1212
• Hübner HMG161 S24 H2048
• Balluf BTL5-S112B-M1500
• T&R LA41K
• Elgo LIMAX2

P951 Κατεύθυνση 
αρίθμησης

Περιοχή ρυθμίσεων: ΚΑΝΟΝΙΚΗ / ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ
Καθορίζει την κατεύθυνση αρίθμησης του κωδικοποιητή απολύτων τιμών. Η ρύθμιση θα
πρέπει να πραγματοποιηθεί έτσι ώστε οι κατευθύνσεις αρίθμησης του κωδικοποιητή του
κινητήρα (X15) και του κωδικοποιητή απολύτων τιμών (X62) να συμφωνούν.

P952 Συχνότητα 
παλμών

Περιοχή ρυθμίσεων: 1 ... 200 %
Καθορίζει τη συχνότητα παλμών, με την οποία οι πληροφορίες του κωδικοποιητή
απολύτων τιμών μεταφέρονται στον μετατροπέα. Η συχνότητα παλμών 100%
αντιστοιχεί στην ονομαστική συχνότητα του κωδικοποιητή με μήκος αγωγού 100 m.
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P954 Απόκλιση 
μηδενικού 
σημείου

Περιοχή ρυθμίσεων: –(231 –1) ... 0 ... 231 –1
Με την απόκλιση μηδενικού σημείου αντιστοιχίζεται σε μία συγκεκριμένη θέση μία
επιθυμητή τιμή. Η περιοχή τιμών μπορεί να δεχθεί θετικές και αρνητικές τιμές θέσης. Θα
πρέπει να δοθεί προσοχή στη μέγιστη ισχύουσα τιμή. Ο περιορισμός καθορίζεται από
την περιοχή τιμών του αριθμητή (231) και την περιοχή τιμών του κωδικοποιητή
απόλυτων τιμών. Φέρτε τον κινητήρα σε μία γνωστή θέση. Διαβάστε την τιμή της
μεταβλητής H509 ACT.POS.ABS και εισαγάγετε στην παράμετρο P954 Zero offset
(Απόκλιση μηδενικού σημείου) την παρακάτω τιμή: P954 = Μεταβλητή H509 –
επιθυμητή τιμή.
Η επιθυμητή τιμή είναι η τιμή ένδειξης στην τρέχουσα θέση.

P955 Κλίμακα 
κωδικοποιητή

Περιοχή ρυθμίσεων: x1 / x2 / x4 / x8 / x16 / x32 / x64
Πριν από τη ρύθμιση της παραμέτρου P955 βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι P942 και
P943 έχουν ρυθμιστεί στην τιμή "1".
Η παράμετρος αυτή προσαρμόζει τη βαρύτητα της ανάλυσης διαδρομής του
κωδικοποιητή κινητήρα και του κωδικοποιητή απόλυτων τιμών. Η παράμετρος
ρυθμίζεται έτσι ώστε η σχέση της πληροφορίας διαδρομής μεταξύ του κωδικοποιητή
κινητήρα και του κωδικοποιητή απόλυτων τιμών να προσεγγίζει την τιμή "1". Ρυθμίστε
αρχικά την παράμετρο στην τιμή "x1". Σημειώστε τις τιμές των μεταβλητών H509 και
H511.
• Περιστρέψτε τον κινητήρα για περίπου 1000 βήματα (Η511).
• Υπολογίστε τη διαφορά ανάμεσα στις σημειωμένες και τις τρέχουσες τιμές:

– Νέα H509 – παλιά H509 = διαφορά H509
– Νέα H511 – παλιά H511 = διαφορά H511

• Υπολογίστε το λόγο της διαφοράς Η511 με τη διαφορά Η509. Ρυθμίστε την
παράμετρο P955 Encoder Scaling (Κλίμακα κωδικοποιητή) στην τιμή που πλησιάζει
περισσότερο στον υπολογισμένο λόγο.

Προσοχή: Η κλίμακα κωδικοποιητή επηρεάζει άμεσα τις παραμέτρους P900 Reference
offset, P942 Encoder factor numerator και P943 Encoder factor denominator, καθώς και
την ομάδα παραμέτρων P92x IPOS monitoring. Επιπλέον θα πρέπει να
προσαρμοστούν όλες οι θέσεις του προγράμματος IPOSplus® για τη χρήση ενός
εξωτερικού κωδικοποιητή. Κάθε αλλαγή της κλίμακας του κωδικοποιητή θα πρέπει να
ακολουθείται από τη ρύθμιση όλων των αναφερόμενων παραμέτρων.

P6..

P60.

P600



9 Παράδειγμα εφαρμογών
Μηχάνημα εξυπηρέτησης ραφιών με εκτεταμένη οδήγηση θέσης σε δίαυλο

52 Εγχειρίδιο – MOVIDRIVE® MDX61B Κάρτα κωδικοποιητή απολύτων τιμών DIP11B / DEH21B

9 Παράδειγμα εφαρμογών
9.1 Μηχάνημα εξυπηρέτησης ραφιών με εκτεταμένη οδήγηση θέσης σε δίαυλο

Η μονάδα εφαρμογής "Εκτεταμένη οδήγηση θέσης μέσω δίαυλου" είναι κατάλληλη για
εφαρμογές όπου θα πραγματοποιείται οδήγηση σε διάφορες θέσεις με διαφορετικές
ταχύτητες και επιταχύνσεις. Στην οδήγηση σε θέση με έναν εξωτερικό κωδικοποιητή,
απαραίτητος κατά την σύνδεση μέσω τριβής μεταξύ άξονα κινητήρα και φορτίου,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επιλεκτικά έναν βαθμικό κωδικοποιητή ή έναν
κωδικοποιητή απολύτων τιμών.

Η μονάδα "Εκτεταμένη οδήγηση θέσης μέσω δίαυλου" ενδείκνυται ιδιαίτερα για τους
παρακάτω κλάδους και εφαρμογές:

• Συστήματα μεταφοράς
– Φορεία
– Ανυψωτικά
– Οχήματα σιδηροτροχιάς

• Συστήματα Logistics
– Μηχανήματα εξυπηρέτησης ραφιών
– Βαγονέτα κάθετης εξυπηρέτησης

Η "Εκτεταμένη οδήγηση θέσης μέσω δίαυλου" διακρίνεται από τα εξής
πλεονεκτήματα:
• Επιφάνεια χειρισμού φιλική στο χρήστη
• Χρειάζεται να καταχωρηθούν μόνο οι απαραίτητες παράμετροι για την "Εκτεταμένη

οδήγηση θέσης μέσω δίαυλου" (σχέσεις μετάδοσης, ταχύτητες, διάμετροι).
• Απλός τρόπος ρύθμισης των παραμέτρων αντί για χρονοβόρο προγραμματισμό.
• Λειτουργία με οθόνη ελέγχου για αποτελεσματική διάγνωση.
• Ο χρήστης δε χρειάζεται να έχει εμπειρία στον προγραμματισμό.
• Δυνατότητα υλοποίησης διαδρομών μεγάλου μήκους (218 × μονάδα διαδρομής).
• Ως εξωτερικός κωδικοποιητής μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατ' επιλογή ένας βαθμικός

κωδικοποιητής ή ένας κωδικοποιητής απολύτων τιμών.
• Δεν χρειάζεται χρονοβόρα εκπαίδευση.

Χαρακτηριστικά 
της λειτουργίας

Η εφαρμογή "Εκτεταμένη οδήγηση θέσης μέσω δίαυλου" παρουσιάζει τα παρακάτω
χαρακτηριστικά λειτουργίας:
• Μπορούν να προκαθοριστούν διάφορες θέσεις προορισμού μέσω του διαύλου

πεδίου (fieldbus).
• Δυνατότητα υλοποίησης μεγάλων διαδρομών. Η μέγιστη δυνατή διαδρομή εξαρτάται

από την επιλεγμένη μονάδα διαδρομής, για παράδειγμα:

• Για την οδήγηση σε θέση θα πρέπει να ρυθμιστεί η ταχύτητα και οι κλίσεις μέσω του
δίαυλου.

• Μπορούν να οριστούν και να αξιολογηθούν οριακοί διακόπτες λογισμικού.
• Ως εξωτερικοί κωδικοποιητές μπορούν να αξιολογηθούν επιλεκτικά βαθμικοί

κωδικοποιητές ή κωδικοποιητές απολύτων τιμών.
• Απλή διασύνδεση στο υπερκείμενο σύστημα ελέγχου (PLC).

Μονάδα διαδρομής Μέγιστη δυνατή διαδρομή
1/10 mm 26,2144 m
mm 262,144 m
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Τρόποι 
λειτουργίας

Οι επιμέρους λειτουργίες υλοποιούνται με τρία είδη λειτουργίας:
• Λειτουργία προσέγγισης

– Μέσω των μπιτ 9 ή 10 στη λέξη ελέγχου 2 (PO1) ο κινητήρας κινείται προς τα
δεξιά ή τα αριστερά. 

– Η ταχύτητα και οι κλίσεις σημάτων είναι μεταβλητές και προκαθορίζονται από το
δίαυλο πεδίου.

• Λειτουργία αναφοράς
– Με το μπιτ 8 στη λέξη ελέγχου 2 (PO1) ξεκινά μία διαδρομή αναφοράς. Με τη

διαδρομή αναφοράς καθορίζεται το σημείο αναφοράς (μηδενικό σημείο
μηχανήματος) για τις διαδικασίες απόλυτης οδήγησης σε θέση.

– Μία διαδρομή αναφοράς μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμη και όταν
χρησιμοποιείται ως εξωτερικός κωδικοποιητής ένας κωδικοποιητής απολύτων
τιμών.

• Αυτόματη λειτουργία
– Με το μπιτ 8 στη λέξη ελέγχου 2 (PO1) ξεκινά στην αυτόματη λειτουργία μία

οδήγηση σε θέση.
– Καθορισμός της θέσης προορισμού με τις λέξεις δεδομένων εξόδου PO2 και PO3.
– Κυκλική απόκριση της πραγματικής θέσης σε μονάδες χρήστη μέσω των λέξεων

δεδομένων εισόδου PI2 και PI3.
– Καθορισμός της ονομαστικής ταχύτητας με τη λέξη δεδομένων εξόδου PO4.
– Κυκλική απόκριση της πραγματικής ταχύτητας μέσω της λέξης δεδομένων

εισόδου PO4.
– Καθορισμός των κλίσεων επιτάχυνσης και επιβράδυνσης μέσω των λέξεων

δεδομένων εξόδου PO5 και PO6.
– Κυκλική απόκριση του ενεργού ρεύματος και της καταπόνησης συσκευής μέσω

των λέξεων δεδομένων εισόδου PI5 και PI6.
– Επιβεβαίωση της θέσης προορισμού μέσω της ιδεατής δυαδικής εξόδου "Target

position reached" (Θέση προορισμού επιτεύχθηκε).

54293AEN
Εικόνα 22: Ανταλλαγή δεδομένων μέσω δεδομένων διεργασίας

PO = Δεδομένα εξόδου διεργασίας PI = Δεδομένα εισόδου διεργασίας
PO1 = Λέξη ελέγχου 2 PI1 = Λέξη κατάστασης
PO2 = Θέση προορισμού υψηλή PI2 = Πραγματική θέση υψηλή
PO3 = Θέση προορισμού χαμηλή PI3 = Πραγματική θέση χαμηλή
PO4 = Ονομαστική ταχύτητα PI4 = Πραγματική ταχύτητα
PO5 = Κλίση επιτάχυνσης PI5 = Ενεργό ρεύμα
PO6 = Κλίση καθυστέρησης PΙ6 = Καταπόνηση συσκευής

PI

PO

PO1

PI1

PO2

PI2

PO3 PO4 PO5 PO6

PI3 PI4 PI5 PI6
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10 Μηνύματα σφαλμάτων
10.1 MOVIDRIVE® MDX61B με πρόσθετη κάρτα DIP11B/DEH21B

Στη στήλη "Αντίδραση (Ρ)" αναφέρεται η εργοστασιακά ρυθμισμένη απόκριση σφάλματος.
Η ένδειξη (Ρ) σημαίνει ότι η απόκριση είναι προγραμματιζόμενη (μέσω του IPOSplus®).

Κωδικός 
σφάλματος Χαρακτηρισμός Απόκριση (P)

Επιμέρους 
κωδικός 
σφάλματος

Χαρακτηρισμός Πιθανή αιτία Μέτρα

36
Η κάρτα πρόσθετης 
δυνατότητας 
απουσιάζει

Άμεση 
απενερ-
γοποίηση

0 Η κάρτα απουσιάζει ή δεν 
είναι αποδεκτή.

• Μη αποδεκτός τύπος 
πρόσθετης κάρτας

• Μη αποδεκτή πηγή τιμής 
ρύθμισης, σήματος ελέγχου 
ή τρόπου λειτουργίας για 
αυτή την κάρτα

• Ρυθμίστηκε λάθος τύπος 
κωδικοποιητή για 
DIP11B/DEH21B

• Χρησιμοποιήστε τη σωστή 
κάρτα

• Ρυθμίστε τη σωστή πηγή 
σημείου ρύθμισης (P100)

• Ρυθμίστε τη σωστή πηγή 
σήματος ελέγχου (P101)

• Ρυθμίστε το σωστό τρόπο 
λειτουργίας (P700 ή P701)

• Ρυθμίστε το σωστό τύπο 
κωδικοποιητή

2 Σφάλμα υποδοχής 
κωδικοποιητή.

3 Σφάλμα υποδοχής 
fieldbus.

4 Σφάλμα υποδοχής 
επέκτασης.

40
Συγχρονισμός 
αρχικής εκκίνησης 
(Boot)

Άμεση 
απενερ-
γοποίηση

0
Τέλος χρονικού ορίου 
κατά τον συγχρονισμό 
αρχικής εκκίνησης με την 
πρόσθετη κάρτα.

Σφάλμα συγχρονισμού αρχικής 
εκκίνησης μεταξύ μετατροπέα 
και πρόσθετης κάρτας.

Αντικαταστήστε την πρόσθετη 
κάρτα εάν το σφάλμα 
παρουσιάζεται 
επανειλημμένα.

41
Πρόσθετη 
δυνατότητα 
Watchdog
IPOS-Watchdog

Άμεση 
απενερ-
γοποίηση

0 Σφάλμα Watchdog-Timer 
από/προς πρόσθετη 
κάρτα.

• Σφάλμα επικοινωνίας 
μεταξύ του λογισμικού 
συστήματος και του 
λογισμικού πρόσθετης 
δυνατότητας

• Watchdog στο πρόγραμμα 
IPOSplus®

• Στο MOVIDRIVE® B 
φορτώθηκε μια μονάδα 
εφαρμογής χωρίς στοιχεία 
τεχνικής έκδοσης

• Στη χρήση μίας μονάδας 
εφαρμογής έχει ρυθμιστεί 
μία λανθασμένη τεχνική 
λειτουργία

• Συμβουλευθείτε το τμήμα 
Service της SEW.

• Ελέγξτε το πρόγραμμα 
IPOS

• Ελέγξτε την ενεργοποίηση 
της μονάδας (P079)

• Ελέγξτε την επιλεγμένη 
τεχνική λειτουργία (P078)

17 Σφάλμα Watchdog IPOS.

92 Πρόβλημα 
κωδικοποιητή DIP

Ένδειξη 
σφαλμάτων 1 Πρόβλημα ρύπων στον 

Stahl WCS3
Ο κωδικοποιητής της 
DIP11B/DEH21B αναφέρει 
σφάλμα.

Πιθανή αιτία:
Ρύποι στον κωδικοποιητή Æ 
Καθαρίστε τον κωδικοποιητή

93 Σφάλμα 
κωδικοποιητή DIP

Διακοπή 
έκτακτης 
ανάγκης (Ρ)

0 Σφάλμα κωδικοποιητή 
απόλυτων τιμών

Ο κωδικοποιητής αναφέρει ένα 
σφάλμα, π.χ. βλάβη 
συστήματος τροφοδοσίας.
• Το καλώδιο σύνδεσης 

κωδικοποιητή - 
DIP11B/DEH21B δεν 
ανταποκρίνεται στις 
προδιαγραφές 
(συστραμμένο ανά ζεύγη, 
θωρακισμένο).

• Πολύ υψηλή συχνότητα 
παλμού για το μήκος 
καλωδίου.

• Υπέρβαση της μέγιστης 
επιτρεπόμενης 
ταχύτητας/επιτάχυνσης του 
κωδικοποιητή.

• Ελαττωματικός 
κωδικοποιητής.

• Ελέγξτε τη σύνδεση του 
κωδικοποιητή απολύτων 
τιμών.

• Ελέγξτε το καλώδιο 
σύνδεσης.

• Ρυθμίστε τη σωστή 
συχνότητα παλμών.

• Μειώστε τη μέγιστη 
ταχύτητα διαδρομής ή την 
κλίση παλμού (ράμπα).

• Αντικαταστήστε τον 
κωδικοποιητή απολύτων 
τιμών.

95 Σφάλμα 
εγκυρότητας DIP

Διακοπή 
έκτακτης 
ανάγκης (Ρ)

0 Έλεγχος εγκυρότητας 
στην απόλυτη θέση

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση 
έγκυρης θέσης.
• Ρυθμίστηκε λανθασμένος 

τύπος κωδικοποιητή.
• Λανθασμένη ρύθμιση 

παραμέτρων οδήγησης 
IPOSplus®.

• Λανθασμένη ρύθμιση 
συντελεστή αριθμητή/ 
παρονομαστή.

• Εκτελέστηκε μηδενική 
ρύθμιση.

• Ελαττωματικός 
κωδικοποιητής.

• Ρυθμίστε το σωστό τύπο 
κωδικοποιητή.

• Ελέγξτε τις παραμέτρους 
διαδρομής του IPOSplus®.

• Ελέγξτε την ταχύτητα 
διαδρομής.

• Διορθώστε το συντελεστή 
αριθμητή/παρονομαστή.

• Κάντε επαναφορά μετά τη 
μηδενική ρύθμιση.

• Αντικαταστήστε τον 
κωδικοποιητή απολύτων 
τιμών.

99
Σφάλμα 
υπολογισμού 
ράμπας IPOS

Άμεση 
απενερ-
γοποίηση

0

Άλλαξε η ράμπα ή ο 
αριθμός στροφών 
μετακίνησης 
(ημιτονοειδής ή 
τετράγωνη).

Μόνον στον τρόπο 
λειτουργίας IPOSplus®:
Σε ημιτονοειδή ή τετράγωνη 
ράμπα οδήγησης σε θέση, και 
με αποδεσμευμένο 
μετατροπέα, έγινε προσπάθεια 
αλλαγής των χρόνων ράμπας 
και των ταχυτήτων 
μετακίνησης.

Αλλάξτε το πρόγραμμα 
IPOSplus®, έτσι ώστε οι 
χρόνοι κλίσης και οι ταχύτητες 
οδήγησης να μπορούν να 
τροποποιηθούν μόνον όταν ο 
μετατροπέας είναι 
κλειδωμένος.
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11 Τεχνικά χαρακτηριστικά
11.1 Ηλεκτρονικά στοιχεία κάρτας DIP11B

11.2 Ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά πρόσθετης κάρτας DEH21B

Περιγραφή Λειτουργία

Σύνδεση δυαδικών εισόδων X60:1 ... 8

Εσωτερική αντίσταση
Στάθμη σήματος (EN 61131)
Λειτουργία X60:1 ... 8

DI10 ... DI17 άνευ δυναμικού μέσω οπτοζεύκτη, χρόνος σάρωσης 1 ms, συμβατό με PLC 
(EN 61131)

Ri= 3 kΩ, IE= 10 mA
"1" = DC+13 V ... +30 V  "0" = DC–3 V ... +5 V
DI10 ... DI17: Δυνατότητα επιλογής Æ Μενού παραμέτρων P61_

Σύνδεση δυαδικών εξόδων X61:1 ... 8

Στάθμη σήματος (EN 61131)
Λειτουργία X61:1 ... 8

DO10 ... DO17 συμβατό με PLC (ΕΝ 61131), χρόνος απόκρισης 1 ms
Imax = 50 mA DC, ανθεκτικές σε βραχυκύκλωμα, τροφοδοσία μέχρι 30 V DC

"1" = DC+24 V  "0" = DC 0 V Προσοχή: Μην εφαρμόζετε εξωτερική τάση!
DO10 ... DO17: Δυνατότητα επιλογής Æ Μενού παραμέτρων P63_

Σύνδεση κωδικοποιητών X62: Είσοδος κωδικοποιητή SSI

Ακροδέκτες αναφοράς X60:9
X60:10

DCOM: Δυναμικό αναφοράς δυαδικών εισόδων (DI10 ... DI17)
DGND: Δυναμικό αναφοράς για δυαδικά σήματα και 24VIN
• χωρίς βραχυκυκλωτήρα X60:9 - X60:10 (DCOM-DGND) δυαδικές είσοδοι άνευ 

δυναμικού
• με βραχυκυκλωτήρα X60:9 - X60:10 (DCOM-DGND) δυαδικές είσοδοι μετά 

δυναμικού

Είσοδος τάσης X61:9 24VIN: Τάση τροφοδοσίας +24 V DC για δυαδικές εξόδους DO10 ... DO17 και 
κωδικοποιητή (χρειάζεται οπωσδήποτε)

Περιγραφή Λειτουργία

Σύνδεση κωδικοποιητή κινητήρα X15: Επιτρεπόμενοι τύποι κωδικοποιητών:
• Κωδικοποιητής HIPERFACE®

• Κωδικοποιητής sin/cos AC 1 VSS
• Κωδικοποιητής TTL με κανάλια αναίρεσης
• Κωδικοποιητές με στάθμη σήματος κατά RS422
• επιτρεπτή τιμή ανάλυσης: 128/256/512/1024/2048 βήματα 
Τροφοδοσία κωδικοποιητή: +12 V DC (περιοχή ανοχών DC 10,5 ... 13 V), 
Imax = 650 mA DC

Σύνδεση κωδικοποιητή X62: Είσοδος κωδικοποιητή SSI

Σύνδεση τάσης τροφοδοσίας X60:1 24VIN: Τάση τροφοδοσίας 24 V DC για κωδικοποιητή συνδεδεμένο στο X62

Ακροδέκτης αναφοράς 
X60:2

Δυναμικό αναφοράς 24VIN

P
i

f
kVA

Hz

n
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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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