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1 Общи указания
1.1 Ползване на документацията

Наръчникът е неразделна част от продукта и съдържа важни указания за експло-
атацията и сервиза. Наръчникът е предназначена за всички лица, които извърш-
ват дейности по монтажа, инсталацията, пуска в експлоатация и сервиза на
продукта.
Наръчникът трябва да е на достъпно място и в четливо състояние. Уверете се, че
отговорниците за съоръжението и експлоатацията, както и лицата, които работят
с уреда на своя отговорност, са прочели изцяло и са разбрали наръчника. При
неясноти или необходимост от допълнителна информация се обръщайте към
SEW-EURODRIVE.

1.2 Структура на инструкциите за безопасност
1.2.1 Значение на сигналните думи

Следващата таблица показва степенуването и значението на сигналните думи за
инструкциите за безопасност, указанията за материални щети и други указания.

1.2.2 Структура на свързаните с разделите инструкции за безопасност
Свързаните с разделите инструкции за безопасност не се отнасят само за дадено
специално действие, а за няколко действия в рамките на една тема. Използваните
пиктограми сочат обща или специфична опасност.
Тук ще видите формалната структура на свързана с раздела инструкция за
безопасност:

1.2.3 Структура на въведените инструкции за безопасност
Въведените инструкции за безопасност са интегрирани директно в упътването за
действие преди предприемане на опасната стъпка.
Тук виждате формалната структура на въведена инструкция за безопасност:
•  СИГНАЛНА ДУМА! Вид опасност и нейният източник.

Възможна(и) последица(и) при неспазване.
– Мярка/мерки за предотвратяване на опасността.

Сигнална дума Значение Последици при неспазване

ОПАСНОСТ! Непосредствено заплашваща опасност Смърт или тежки телесни 
наранявания

ПРЕДУПРЕЖ-
ДЕНИЕ!

Възможна, опасна ситуация Смърт или тежки телесни 
наранявания

ВНИМАНИЕ! Възможна, опасна ситуация Леки телесни наранявания

ВНИМАНИЕ! Възможни материални щети Повреждане на задвижващата 
система или около нея

УКАЗАНИЕ Полезно указание или съвет: Улеснява 
употребата на задвижващата система.

СИГНАЛНА ДУМА!
Вид опасност и нейният източник.
Възможна(и) последица(и) при неспазване.
• Мярка/мерки за предотвратяване на опасността.
О
П
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1.3 Претенции за поемане на отговорност за дефекти
Спазването на документацията е условие за безаварийна експлоатация и изпъл-
нение на евентуалните претенции за поемане на отговорност за дефекти. Затова
преди работа с уреда първо прочетете наръчника!
Уверете се, че отговорниците за съоръжението и експлоатацията, както и лицата,
които работят с уреда на своя отговорност, са прочели изцяло и са разбрали
наръчника.

1.4 Изключване на отговорност
Спазването на настоящата документация и документацията за свързаните уреди
на SEW-EURODRIVE е основна предпоставка за безопасната експлоатация и
постигане на дадените качества и характеристики на продукта. SEW-EURODRIVE
не поема отговорност за персонални, материални или имуществени щети, които
възникват поради неспазването на ръководството за експлоатация. В такива слу-
чаи е изключено поемането на отговорност за материални дефекти.

1.5 Правна бележка относно авторското право
© 2012 – SEW-EURODRIVE. Всички права запазени.
Забранени са всякакви – дори частични – размножаване, обработка, разпростра-
нение и друга употреба.

1.6 Други действащи документи
За свързаните уреди действат следните печатни материали и документи:
• Ръководство за експлоатация "MOVIDRIVE® MDX60B/61B"
• Ръководство за експлоатация "MOVITRAC® B"
• При уреди с функционална техника за техническа безопасност в допълнение

към тях съответните наръчници "Функционална безопасност" или "Безопасно
изключване – последни издания".

• Инсталиране и пуск в експлоатация само от квалифициран електроперсонал
при спазване на действащите предписания за охрана на труда и ръководствата
за експлоатация на свързаните уреди.

1.7 Наименования на продукта и търговска марка
Наименованията на продуктите, посочени в настоящата документация, са марки
или регистрирани търговски марки на съответните титуляри.
EtherCAT® is registered trademark and patented technology, licensed by Beckhoff
Automation GmbH, Germany.
Наръчник – интерфейс полеви бус DFE24B EtherCAT®
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2 Инструкции за безопасност
2.1 Бусови системи

С дадена бусова система е възможно преобразувателя да се приспособи в широ-
ки граници към даденостите на една инсталация. Както при всички бусови системи
има опасност от външно (отнесено към уреда) не забележимо изменение на пара-
метрите, а с това и на характеристиката на уреда. Това може да доведе до нео-
чаквано, не контролируемо поведение на системата.

2.2 Функции за безопасност
Преобразувателите MOVIDRIVE® B и MOVITRAC® B нямат право да възприе-
мат.функции за безопасност без система за безопасност от по-високо ниво. Използ-
вайте системи за безопасност от по-високо ниво, за да гарантирате защитата на
машините и хората. Уверете се, че за приложенията на безопасността се спазва
информацията от брошурите "Функционална безопасност за MOVITRAC® B".

2.3 Приложения подемен механизъм
MOVIDRIVE® B и MOVITRAC® B не трябва са използват в смисъла на устройство
за безопасност за подемни приложения. Като предпазни устройства използвайте
контролни системи или механични защитни съоръжения, за да предотвратите въз-
можни материални щети или нараняване на хора.

2.4 Изхвърляне като отпадък
Моля, спазвайте актуалните национални разпоредби!
Изхвърляйте разделно отделните части според структурата им и съществуващите
специфични за държавата предписания, напр. като:
• скрап от електроника
• пластмаса
• ламарина
И
Б
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Обща информация
3 Въведение
3.1 Обща информация
3.1.1 Съдържание на наръчника

Този наръчник на потребителя описва:
• Монтажа на опционалната карта DFE24B EtherCAT® в задвижващия преобра-

зувател MOVIDRIVE® MDX61B.
• Използването на опционалната карта DFE24B EtherCAT® в честотния преобра-

зувател MOVITRAC® B и в корпуса на Gateway UOH11B.
• Пуска в действие на MOVIDRIVE® MDX61B към бусовата система EtherCAT®.
• Пуска в действие на MOVITRAC® B към EtherCAT®-Gateway.
• Конфигурацията на EtherCAT®-Master посредством XML-файлове.
• Работата на MOVITOOLS® MotionStudio през EtherCAT®.

3.1.2 Допълнителна литература
За лесното и ефективно свързване на MOVIDRIVE® B към системата полеви бус
EtherCAT® наред с този потребителски наръчник за комуникационната опция
DFE24B EtherCAT® трябва да изискате следната допълнителна брошура по тема-
та полеви бус:
• Наръчник "Комуникация и полеви бус-профил на уреда MOVIDRIVE® B"
• Системен наръчник MOVIDRIVE® B
В наръчника "Комуникация и полеви бус-профил на уреда MOVIDRIVE® B" и в сис-
темния наръчника MOVIDRIVE® B наред с описанието на параметрите на полевия
бус и тяхното кодиране се обясняват различните концепции на управлението и
възможности за приложение под формата на малки примери.

3.2 Характеристики
3.2.1 MOVIDRIVE® B, MOVITRAC® B и EtherCAT®

Сложената в основата за работата на EtherCAT® характеристика на преобразува-
теля, така наречения профил на уреда, не зависи от полевия бус, а с това е уни-
фицирана. За Вас като потребител по този начин се предлага възможността да
разработвате приложения за задвижване, независими от полеви бус. Преминава-
не към друга бусова система, като напр. DeviceNet (опция DFD) по този начин
може да стане много лесно. 

3.2.2 Достъп до всички информации
С помощта на комуникационния интерфейс EtherCAT® MOVIDRIVE® B и
MOVITRAC® B Ви дава цифров достъп до всички параметри на задвижването и до
всички функции. Управлението на преобразувателя става с бързите, циклични
технологични данни. С помощта на този канал за технологични данни имате въз-
можността, наред със задаването на стойности (напр. зададени обороти, време на
интегратора за работа с повишена / понижена скорост и т.н.), да активирате и раз-
лични задвижващи функции, като например деблокиране, блокировка на регула-
тора, нормално спиране, бърз стоп и т.н. Едновременно с това през този канал
можете да получите от преобразувателя обратна връзка, като например действи-
телни обороти, ток, състояние на уреда, номер на грешката или също референтни
съобщения. 
Наръчник – интерфейс полеви бус DFE24B EtherCAT®
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3.2.3 Цикличен обмен на данни през EtherCAT®

Обменът на технологични данни между EtherCAT®-Master и преобразувателите
MOVIDRIVE® B и MOVITRAC® B по правило става циклично. Времето на цикъла
се определя при проектирането на EtherCAT®-Master.

3.2.4 Ацикличен обмен на данни през EtherCAT®

Според спецификацията на EtherCAT® се въвеждат ациклични услуги READ- /
WRITE, които се пренасят заедно с телеграмите в текущия цикличен бусов режим,
без да се накърни комуникацията на технологични данни през EtherCAT® в нейно-
то изпълнение.
Достъпа за четене и запис на задвижващите параметри се осъществява през
услугите SDO (Service Data Objects), които са въведени според CoE (CAN
application protocol over EtherCAT®) или през услугите VoE (Vendorspecific over
EtherCAT®).
Този обмен на параметрични данни Ви позволява приложения, при които всички
важни задвижващи параметри са записани в паметта на автоматизирания уред от
по-горно ниво, така че собствено не трябва да става ръчно параметриране на
задвижващия преобразувател.

3.2.5 Конфигурация на комуникационната опция EtherCAT®

По принцип концепцията на комуникационната опция на EtherCAT® е такава, че
всички специфични за полевия бус настройки при работа с висока скорост стават
в системата на EtherCAT®. По този начин честотният преобразувател може за най-
кратко време да се интегрира и включи в EtherCAT®-средата.

3.2.6 Контролни функции
Използването на системата полеви бус изисква за задвижващата техника допъл-
нителни контролни функции, като напр. времевото наблюдение на полевия бус
(полеви бус- Timeout) или също концепциите за бърз стоп. Контролните функции
на MOVIDRIVE® B/MOVITRAC® B можете напр. целенасочено да съгласувате
с Вашето приложение. Например, можете да определите, коя реакция на грешка
задвижващия преобразувател да отключи в случай на грешка на буса. За кои при-
ложения е целесъобразен бърз стоп, можете да настроите също и други реакции
при грешка. Тъй като функционалността на управляващите клеми е обезпечена и
в режим на полеви бус, можете да реализирате независими от полевия бус кон-
цепции както по-рано през клемите на задвижващия преобразувател. 

3.2.7 Диагностика
За пуска в действие и обслужването MOVIDRIVE® B и MOVITRAC® B ви предлагат
многобройни възможности за диагностика. С интегрирания монитор на полевия
бус можете да контролирате например както изпратените от управлението на по-
горно ниво зададени стойности, така и действителните стойности. 
В
Х
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4 Инструкции за монтаж и инсталиране
В тази глава ще получите инструкции за монтажа и инсталирането на опционал-
ната карта DFE24B в MOVIDRIVE® MDX61B, MOVITRAC® B и корпуса на Gateway
UOH11B.

4.1 Монтаж на опционалната карта DFE24B в MOVIDRIVE® MDX61B

4.1.1 Преди да започнете
Опционалната карта DFE24B трябва да се вкара в контакта на полевия бус.
Спазвайте следните инструкции, преди да започнете с монтажа или демон-
тажа на опционалната карта:
• Изключете преобразувателя от напрежение. Изключете DC 24 V и напрежени-

ето от мрежата.
• Защитете се с разреждане с подходящи мерки (отвеждащ гривна, проводими

обувки и т.н.), преди да докоснете опционалната карта.

УКАЗАНИЕ
• Монтажът и демонтажът на опционалната карта при MOVIDRIVE® MDX61B

типоразмер 0 може да се изпълни само от SEW-EURODRIVE.
• Монтажът и демонтажът на опционалната карта от потребителя е възможен

само за MOVIDRIVE® MDX61B типоразмер 1 до 7.
• Трябва да вкарате опцията DFE24B в контактното място на полевия бус [1].
• Опцията DFE24B се захранва с напрежение от MOVIDRIVE® B. Не е нужно

отделно електрозахранване. 

6052434187
[1] Контакт полеви бус

[1]
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• Преди монтажа на опционалната карта свалете обслужващия уред и челния
капак (виж ръководството за експлоатация MOVIDRIVE® MDX60B/61B, гл.
"Инсталиране").

• След монтажа на опционалната карта отново поставете челния капак и
обслужващия уред (виж ръководство за експлоатация MOVIDRIVE®

MDX60B/61B, гл. "Инсталиране").
• Съхранете опционалната карта в оригиналната опаковка и я извадете от нея

непосредствено преди монтажа. 
• Хванете опционалната карта само за края на платката. Не докосвайте никакви

монтажни елементи. 
И
М
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4.1.2 Принципен начин на действие при монтажа и демонтажа на опционална карта

1. Освободете двата закрепващи винта на държателя на опционалната карта.
Изтеглете държателя на опционалната карта плавно (да не се образуват
ръбове) от контактното гнездо. 

2. Освободете двата закрепващи винта на черния защитен капак върху държате-
ля на опционалната карта. Извадете черния защитен капак.

3. Поставете опционалната карта с трите закрепващи винта точно нагласени
в предвидените за целта отвори върху държателя на опционалната карта. 

4. Поставете държателя с монтираната опционалната карта с умерено натискане
отново в контактното гнездо. Закрепете отново държателя на опционалната
карта с двата закрепващи винта.

5. При демонтаж процедирайте в обратна последователност. 

1942024459

1.

4.

4.

1.
2.

3.

3.

3.

2.
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4.2 Монтаж на опционалната карта DFE24B в MOVITRAC® B

4.2.1 Връзка системен бус (SBus 1) между един MOVITRAC® B и опцията DFE24B

УКАЗАНИЕ
• MOVITRAC® B не се нуждае от специален статут на фирмения софтуер.
• Само фирма SEW-EURODRIVE има право да монтира и демонтира

MOVITRAC® B.

6764955147
[1] S1 = ON (крайни съпротивления активирани)
[2] S2 = OFF резервирано)
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[2]

УКАЗАНИЕ
• DFE24B има интегрирано крайно съпротивление SBus и винаги трябва да се

инсталира в началото на SBus-свързването.
• DFE24B винаги има SBus-адрес 0.

X46 X26 Разположение на клемите

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

X46:2 X26:2 SC12 SBus –, CAN low

X46:3 X26:3 GND, CAN GND

X46:7 X26:7 DC 24 V

X12 Разположение на клемите

X12:8 DC-24V-вход

X12:9 GND референтен потенциал двоични входове
И
М
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За лесно окабеляване опцията DFE24B може да се захрани с 24-V-постоянно напре-
жение от X46:7 на MOVITRAC® B към X26:7. Самото захранването с DC 24 V на
MOVITRAC® B в този случай трябва да се свърже към клеми X12:8 и X12:9.
Активирайте от опцията FSC11B бусовото крайно съпротивление (S1 = ON).

4.2.2 Връзка системен бус (SBus 1) между няколко уреда MOVITRAC® B

6764958091

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

ON

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

=

0 1

F1

EtherCAT

AS

RUN

DFE 24B

ERR

IN
X

3
0

O
U

T
X

3
1

O
U

T
X

3
1

MOVITRAC® B DFE24B през Gateway-корпуса UOH11B

X46 Разположение на клемите X26 Разположение на клемите

X46:1 SC11 (системен бус входящ High) X26:1 SC11 SBus +, CAN High

X46:2 SC12 (системен бус входящ Low) X26:2 SC12 SBus –, CAN Low

X46:3 GND (системен бус референтен) X26:3 GND, CAN GND

X46:4 SC21 (системен бус изходящ High)

X46:5 SC22 (системен бус изходящ Low)

X46:6 GND (системен бус референтен)

X46:7 DC 24 V X26:7 DC 24 V
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Моля, спазвайте:
• Използвайте 2 × 2-жилов, усукан по двойки и екраниран меден кабел (кабел за

пренос на данни с екран от кабелна оплетка). Положете екрана двустранно
с плоскостта към екранната клема на електрониката на MOVITRAC® B. При
двужиловия кабел свържете краищата на екрана допълнително с GND. Кабе-
лът трябва да изпълнява следната спецификация: 
– Сечение на жилото 0,25 mm2 (AWG18) до 0,75 mm2 (AWG18)
– Съпротивление на линията 120 Ω при 1 MHz
– Капацитет на единица дължина ≤ 40 pF/m (12 pF/ft) при1 kHz
Подходящи са само CAN- кабели или DeviceNet-кабели.

• Разрешената обща дължина на проводника зависи от настроената SBus-
стойност по Baud:
– 250 kBaud: 160 m (528 ft)
– 500 kBaud: 80 m (264 ft)
– 1000 kBaud: 40 m (132 ft)

• В края на системната бусова връзка включете крайното съпротивление на сис-
темния бус (S1 = ON). Изключете при другите уреди крайното съпротивление
(S1 = OFF). DFE24B-Gateway трябва винаги да бъде в началото или в края на
системното бусово свързване и има неподвижно вградено крайно съпротивле-
ние.

X12 Разположение на клемите

X12:8 DC+24-V-вход

X12:9 GND референтен потенциал двоични входове

УКАЗАНИЕ
Между свързаните с SBus уреди не трябва да се появява изместване на потен-
циала. Предотвратете изместване на потенциала с подходящи мерки, например
със свързване на уредите на маса с отделен проводник. 
И
М
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4.3 Монтаж и инсталиране на Gateway DFE24B/UOH11B
Следващата фигура показва връзката на опцията DFE24B през Gateway-корпуса
UOH11B:X26.

Gateway-корпусът се захранва през X26 с DC 24 V.

6764955147

Gateway-корпус UOH11B

X26 Разположение на клемите

X26:1 SC11 системен бус +, CAN high

X26:2 SC12 системен бус –, CAN low

X26:3 GND, CAN GND

X26:4 резервиран

X26:5 резервиран

X26:6 GND, CAN GND

X26:7 DC 24 V
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SEW Drive

UOH11B
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4.4 Свързване и описание на клемите опция DFE24B
4.4.1 Артикулен номер

Опция EtherCAT®-интерфейс тип DFE24B: 1821 126 7

УКАЗАНИЕ
• Опцията "EtherCAT®-интерфейс тип DFE24B" е възможна само във връзка

с MOVITRAC® B и MOVIDRIVE® MDX61B, а не с MOVIDRIVE® MDX60B.
• Опцията DFE24B трябва да се вкара в контакта на полевия бус.

Вид отпред DFE24B Описание

DIP-
превклю-
чвател
Клема

Функция

6764978827

RUN: EtherCAT®-работен-LED 
(оранжев/зелен)

ERR: EtherCAT®-LED грешка 
(червен)

Показва работното състояние на бусовата 
електроника и на комуникацията.

Показва EtherCAT®-грешка.

DIP-превключвател AS
F1

Auto-Setup за режим Gateway
резервиран

LED Link/Activity (зелен)

X30 IN: Входяща EtherCAT®-
връзка

LED Link/Activity (зелен)

X31 OUT: Изходяща 
EtherCAT®-връзка

Показва, че EtherCAT®-връзката е налична / 
активна към предшестващия уред

Показва, че EtherCAT®-връзката е налична / 
активна към следващия уред

Вид отпред MOVITRAC® B и UOH11B Описание Функция

155123467

LED H1 
(червен) 
LED H2 (зелен)

X24 X-
терминал

Системна грешка (само за функционалната ориентация на 
Gateway)
резервиран

RS485-интерфейс за диагностика през компютър и 
MOVITOOLS®-MotionStudio
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4.5 Разположение на щекерите X30 IN / X31 OUT
Използвайте предварително монтирани, екранирани RJ45-щекери по IEC11801
издание 2.0, категория 5.

4.5.1 Свързване DFE24B – EtherCAT®

Опцията DFE24B е оборудвана за линейна бусова структура с два RJ45-щекера.
EtherCAT®-Master се свързва (евентуално през други EtherCAT®-Slaves) с екрани-
ран Twisted-Pair-проводник към X30 IN (RJ45). Други EtherCAT®-уреди се свързват
тогава през X31 OUT (RJ45).

4.6 Екраниране и полагане на бусов кабел
Използвайте само екранирани кабели и съединителни елементи, които изпълня-
ват и изискванията на категория 5, клас D по IEC11801 издание 2.0.
Екраниране на бусовия кабел, изпълнено според изискванията, потиска електри-
ческите паразитни връзки, които могат да възникнат в промишлена среда. Със
следните мерки ще постигнете най-добрите екраниращи качества: 
• Затегнете на ръка закрепващите винтове от щекери, модули и проводници за

изравняване на потенциала. 
• Използвайте само щекери с метална кутия или кутия с метално покритие. 
• Съединете екранирането в щекера откъм по-голямата площ.
• Положете екранирането на бусовия кабел от двете страни.
• Не полагайте сигнални и бусови кабели успоредно на силови кабели (захран-

ващи кабели за двигателя), а по възможност най-добре в разделени кабелни
канали.

• Използвайте в промишлена среда метални, заземени кабелни конструкции
с решетки. 

• Прекарайте сигналните кабели и съпровождащото изравняване на потенци-
алите с малко разстояние един от друг по най-краткия път. 

• Предотвратявайте удължаването на бусови кабели през щекерен съединител. 

3011902475

A Вид отпред
B Вид отзад
[1] Pin 1 TX+ Transmit Plus
[2] Pin 2 TX− Transmit Minus
[3] Pin 3 RX+ Receive Plus
[6] Pin 6 RX− Receive Minus

[3] [2] [1]
23

6

1

[6]

A B

УКАЗАНИЕ
Съгласно IEC 802.3 максималната дължина на проводника за 100 MBaud
Ethernet (100BaseT) напр. между DFE24B е 100 м.
Наръчник – интерфейс полеви бус DFE24B EtherCAT®
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• Подведете бусовия кабел плътно по продължението на налични противовеси.

4.7 Край на шина
Не е нужен край на шина (напр. с бусови крайни съпротивления). Ако към даден
EtherCAT®-Device не е свързан последващ уред, това се разпознава автоматично.

4.8 Настройка адреса на станция
EtherCAT®-Devices на SEW-EURODRIVE нямат настройващи се на уреда адреси.
Те се разпознават в бусовата структура и след това получават от EtherCAT®-
Master присвоен адрес. Те могат да се покажат например с обслужващия уред
DBG60B (параметър P093).

4.9 Работни индикатори на опция DFE24B
На опционалната карта DFE24B EtherCAT® има 2 светодиода, които показват
актуалното състояние на DFE24B и на EtherCAT®-системата.

УКАЗАНИЕ
При колебания на земния потенциал може да потече компенсационен ток през
подсъединения от двете страни и свързан със земния потенциал (РЕ) екран.
В този случай се погрижете за достатъчно изравняване на потенциалите съглас-
но действащите разпоредби на Съюза на германските електротехници. 

6780432907

DFE24B

RUN

ERR
И
К
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4.9.1 LED RUN (ХОД) (зелен/оранжев)
Светодиодът RUN (ХОД) (зелен/оранжев) сигнализира за състоянието на DFE24B.

4.9.2 LED ERR (ГРЕШКА) (червен)
Светодиодът LED ERR (ГРЕШКА) (червен) показва грешка при EtherCAT®.

Статут Състояние Описание

Изкл. INIT (ИНИЦИАЛИЗА-
ЦИЯ)

Опцията DFE24B се намира в състояние INIT.

Мига 
в зелено

PRE-OPERATIONAL 
(ПРЕД ЕКСПЛОАТА-
ЦИОНЕН)

Mailbox-комуникация възможна, но няма комуникация на 
технологични данни

Еднократно 
светване 
(зелено

SAFE-OPERATIONAL 
(БЕЗОПАСНО ЕКС-
ПЛОАТАЦИОНЕН)

Комуникацията на Mailbox и технологичните данни 
е възможна. Slave-изходите още не се извеждат.

Зелено OPERATIONAL (ЕКС-
ПЛОАТАЦИОНЕН)

Комуникацията на Mailbox и технологичните данни 
е възможна.

Зелено 
трепкащо

INITIALISATION 
(ИНСТАЛАЦИЯ) или 
BOOTSTRAP

Опцията DFE24B тъкмо се развърта и още не е стигнала 
състояние INIT.
Опцията DFE24B се намира в състояние BOOTSTRAP. 
Фирменият софтуер точно се сваля.

Оранжево 
мигащо

NOT CONNECTED 
(НЕ Е СВЪРЗАН)

Опцията DFE24B след включване още не е задействана от 
даден EtherCAT®-Master.

Статут Грешка Описание

Изкл. Няма грешка EtherCAT®-комуникацията на опцията DFE24B се намира 
в работно състояние

Трепкащо Boot-грешка Установена е Boot-грешка. Състоянието INIT е достигнато, 
но параметър "Change" в AL-регистъра за статут е сложен 
на "0x01:change/error".

Мигащо Невалидна 
конфигурация

Обща грешка на конфигурацията.

Еднократно 
светване

Не изисквана промя-
на на състоянието

Приложението на Slave автоматично променя EtherCAT®-
състоянието. Параметърът "Change" в AL-регистъра на 
статута е сложен на "0x01:change/error". 

Двукратно 
светване

Timeout (Блокировка по 
време) на таймерите 
на приложенията

При прилагането става Блокировка по време на таймер.

Трикратно 
светване

Резервиран -

Четирикрат-
но светване

Резервиран -

Вкл. PDI Watchdog Timeout 
(Блокировка по време 
на таймер)

Последва PDI Watchdog Timeout (Блокировка по време на 
таймер).
Наръчник – интерфейс полеви бус DFE24B EtherCAT®
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Дефиниране на състоянията на индикатора

4.9.3 LED Link/Activity (Връзка/Активност) (зелен)
Всяка EtherCAT®-връзка за входящи EtherCAT®-кабели (X30 IN) и продължаващи
EtherCAT®-кабели (X31 OUT) разполагат с един LED "Link/Activity". Той показва
дали EtherCAT®-връзката към предходния уред или към следващия уред е налич-
на и активна.

Индикатор Дефиниция Протичане във времето
Вкл. Индикаторът е постоянно включен.
Изкл. Индикаторът е постоянно изключен.
Трепкащо Индикаторът сменя Вкл. и Изкл. 

в синфазност с честота от 10 Hz.

3013055499
Еднократно 
потрепване

Индикаторът потрепва веднъж крат-
ко, след това следва фаза Изкл.

3013416843
Мигащо Индикаторът сменя Вкл. и Изкл. 

в синфазност с честота от 2,5 Hz 
((200 ms включено, 200 ms 
изключено)

3013456907
Еднократно – 
светване

Индикаторът светва късо веднъж 
(200 ms), след това следва по-дълга 
фаза Изкл (1000 ms).

3013459851
Двукратно – 
светване

Индикаторът светва два пъти, след 
това следва фаза Изкл.

3013463435
Трикратно – 
светване

Индикаторът светва три пъти кратко 
едно след друго, след това следва 
фаза Изкл.

3013466379
Четирикратно – 
светване

Индикаторът светва четири пъти 
кратко едно след друго, след това 
следва фаза Изкл.

3014762123

on

off

50ms

50ms

50ms
on

off

on

off

200ms 200ms

200ms 1s

on

off

200ms 1s

on

off

200ms 200ms

200ms

on

off

200ms 200ms 1s200ms 200ms

200ms

on

off

200ms 200ms 1s200ms 200ms 200ms 200ms

6783085451

IN
X

3
0

O
U

T
X

3
1

O
U

T
X

3
1

LED"Link/Activity"
И
Р
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Работни индикатори на опция DFE24B
4.9.4 Gateway-светодиоди
LED H1 и H2 Светодиодите H1 и H2 сигнализират за статута на комуникациите в Gateway-

режим.

155123467

LED H1 Sys-Fault 
(червен) 

Само за Gateway-функция

Статут Състояние Описание

Червено Системна грешка Gateway не е конфигуриран или един от 
задвижващите механизми не е активен.

Изкл. SBus ОК Gateway е правилно конфигуриран

Мига Bus scan (Сканиране шина) Gateway проверява буса.

X24

H1

H2

УКАЗАНИЕ
• LED H2 (зелен) в момента е резервиран.
• X-терминалът X24 е RS485-интерфейс за диагностика през компютър и

MOVITOOLS® MotionStudio.
Наръчник – интерфейс полеви бус DFE24B EtherCAT®
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5 Проектиране и пуск в действие
В тази глава ще получите информация за проектирането на EtherCAT®-Master и за
пуска в действие на задвижващия преобразувател за режим полеви бус.

5.1 Валидност на XML-файла за DFE24B
XML-файлът е нужен за използването на DFE24B като опция полеви бус
в MOVIDRIVE® B и като Gateway в MOVITRAC® B или в корпуса на Gateway
(UOH11B).

5.2 Проектиране на EtherCAT®-Master за MOVIDRIVE® B с XML-файл
5.2.1 XML-файл за работата на комуникационната опция DFE24B към MOVIDRIVE® B

За проектирането на EtherCAT®-Master на разположение е XML-файл
(SEW_DFE24B.XML). Копирайте този файл в специална директория от Вашия
софтуер за проектиране.
Подробния начин на действие можете да вземете от наръчниците на съответния
софтуер за проектиране. 
Стандартизираните от EtherCAT®-Technology Group (ETG) XML-файлове могат да
се четат от всички EtherCAT®-Masters.

5.2.2 Метод на проектирането
За проектирането на MOVIDRIVE® B с EtherCAT®-интерфейс на полевия бус про-
цедирайте по следния начин:
1. Инсталирайте (копирайте) XML-файла в съответствие със заданията на софту-

ера за проектиране. След инсталиране според изискванията се появява уредът
при Slave-участниците (в SEW-EURODRIVE → Drives) с обозначението
MOVIDRIVE+DFE24B.

2. През точка от менюто [Въвеждане] можете да въведете EtherCAT®-структура-
та. Адресът се присвоява автоматично. За по-лесна идентификация можете да
дадете име на уреда.

3. Изберете за Вашето приложение нужната конфигурация от технологични
данни (виж глава "Конфигурация на обектите технологични данни (PDO)").

4. Свържете E/A-данните, респ. периферните данни с входните и изходните
данни на програмата за прилагане

След проектирането можете да стартирате EtherCAT®-комуникацията Светоди-
одите RUN и ERR Ви сигнализират комуникационния статут на DFE24B (виж глава
"Работни индикатори на опцията DFE24B").

УКАЗАНИЕ
На уебсайта на SEW (http://sew-eurodrive.com) в рубриката "Software" ще наме-
рите актуалната версия на XML-файла за DFE24B.

УКАЗАНИЕ
Записите в XML-файла не трябва да се променят или допълват. За грешно функ-
циониране на преобразувателя по причина модифициран XML-файл не може да
бъде поета никаква отговорност!
П
В
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Проектиране на EtherCAT®-Master за MOVIDRIVE® B с XML-файл
5.2.3 Конфигурация на обектите технологични данни (PDO)
EtherCAT® използва във варианта CoE (CAN application protocol over EtherCAT®)
дефинираните в CANopen-стандарт обекти технологични данни (PDO) за циклич-
ната комуникация между Master и Slave. CANopen-konform се отличава между
обектите технологични данни Rx (Receive) и Tx (Transmit).

Rx-обекти 
технологични 
данни

Rx-обекти технологични данни (Rx-PDO) се приемат от EtherCAT®-Slave. Те пре-
насят технологични изходящи данни (управляващи стойности, зададени стойно-
сти, цифрови изходящи сигнали) от EtherCAT®-Master към EtherCAT®-Slave.

Tx-обекти 
технологични 
данни

Tx-обекти технологични данни (TX-PDO) се пращат обратно от EtherCAT®-Slave
на EtherCAT®-Master. Те пренасят технологични входящи данни (действителни
стойности, статут, цифрови входящи информации и т.н.).
В режима DFE24B на MOVIDRIVE® B могат да се използват два различни
PDO-типа за цикличните технологични входни и изходни данни.
• OutputData1 (стандарт 10 PO)

Статично PDO с 10 циклични изходни технологични информационни думи, които
са твърдо обвързани със стандартните технологични данни на MOVIDRIVE® B
(виж наръчника "Комуникация и полеви бус-профил на уреда MOVIDRIVE® B").

• OutputData2 (конфигурируем PO)
Конфигурируем PDO с до 10 циклични изходни технологични информационни
думи (16 Bit) и до 8 циклични системни променливи (32 Bit), които могат да се
обвържат свободно конфигурируеми с различни технологични данни на зад-
вижващия преобразувател.

• InputData1 (стандарт 10 PI)
Статично PDO с 10 циклични входни технологични информационни думи, които
са твърдо обвързани със стандартните технологични данни на MOVIDRIVE® B
(виж наръчника "Комуникация и полеви бус-профил на уреда MOVIDRIVE® B").

• InputData2 (конфигурируем PI)
Конфигурируем PDO с до 10 циклични входни технологични информационни
думи (16 Bit) и до 8 циклични системни променливи (32 Bit), които могат да се
обвържат свободно конфигурируеми с различни технологични данни на зад-
вижващия преобразувател.
Наръчник – интерфейс полеви бус DFE24B EtherCAT®
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Списък на възможните обекти технологични данни (PDO) за DFE24B MOVIDRIVE® B

Пример: Статично PDO за 10 циклични технологични информационни думи

Пренасяните с OutputData1 технологични изходни данни са непроменливо разпре-
делени съгласно следната таблица. Технологичните изходни данни PO1 – PO3
могат да се обвържат през параметрирането на технологичните данни в задвиж-
ващия преобразувател MOVIDRIVE® B с различни технологични данни (управля-
ващи стойности, зададени стойности) (виж наръчник "Комуникация и полеви бус-
профил на уреда MOVIDRIVE® B"). Технологичните изходни данни PO4 – PO10 са
на разположение само в рамките на IPOSplus®.

Индекс Размер Наименование Mapping Sync-Manager Sync-Unit

1600hex 
(5632dez)

6 Byte OutputData1 
(стандарт 10 PDO)

непромен-
ливо съдър-
жание

2 0

1602hex 
(5634dez)

2 – 52 Byte OutputData2 (конфигурируем 
PO)

- 2 0

1A00hex 
(6656dez)

20 Byte InputData1 (стандарт 10PI) непромен-
ливо съдър-
жание

3 0

1A01hex 
(6657dez)

2 – 52 Byte InputData2 (конфигурируем PI) - 3 0

3015235467

EtherCAT

Master
SEW

Drive

EtherCAT acycl. Mailbox

Communication

cycl. InputData1

(Standard 10 PI)

acycl. Mailbox

Communication

cycl. OutputData1

(Standard 10 PO)

Ethernet
Header

Frame
Header

EtherCAT
Header

Data ... FCSDrive

6783362315

PO 1 PO 2 PO 3 PO 4 PO 5 PO 6 PO 7 PO 8 PO 9 PO 10

MOVIDRIVE
®

Process Data 1...3 or

IPOSplus®
 Process Data 1...3

MOVIDRIVE
®

Process Data 4...10

acycl. Mailbox

Communication

cycl. OutputData1

(Standard 10 PO)

IPOSplus®
П
П

Наръчник – интерфейс полеви бус DFE24B EtherCAT®



5Проектиране и пуск в действие
Проектиране на EtherCAT®-Master за MOVIDRIVE® B с XML-файл
Разпределение на постоянно конфигурирани технологични изходни данни за PDO OutputData 1

Пример: Разпределение на постоянно конфигурирани технологични входни данни за PDO InputData 1

Пренасяните с InputData1 технологични входни данни са непроменливо разпреде-
лени съгласно следната таблица. Технологичните входни данни PI1 – PI3 могат да
се обвържат през параметрирането на технологичните данни в задвижващия пре-
образувател MOVIDRIVE® B с различни технологични данни (думи за статут,
действителни стойности) (виж наръчник "Комуникация и полеви бус-профил на
уреда MOVIDRIVE® B"). Технологичните входни данни PI4 – PI10 са на разположе-
ние само в рамките на IPOSplus®.

Index.Subindex Offset в PDO Наименование Тип на данните Големина в Byte

3DB8.0hex 
(15800.0dez)

0.0 PO1 UINT

2

3DB9.0hex 
(15801.0dez)

2.0 PO2 UINT

3DBA.0hex 
(15802.0dez)

4.0 PO3 UINT

3DBB.0hex 
(15803.0dez)

6.0 PO4 UINT

3DBC.0hex 
(15804.0dez)

8.0 PO5 UINT

3DBD.0hex 
(15805.0dez)

10.0 PO6 UINT

3DBE.0hex 
(15806.0dez)

12.0 PO7 UINT

3DBF.0hex 
(15807.0dez)

14.0 PO8 UINT

3DC0.0hex 
(15808.0dez)

16.0 PO9 UINT

3DC1.0hex 
(15809.0dez)

18.0 PO10 UINT

6783365259

acycl. Mailbox

Communication

cycl. InputData1

(Standard 10 PI)

PI 1 PI 2 PI 3 PI 4 PI 5 PI 6 PI 7 PI 8 PI 9 PI 10

MOVIDRIVE
®

Process Data 1...3 or

IPOSplus®
 Process Data 1...3

MOVIDRIVE
®

Process Data 4...10IPOSplus®
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Конфигурируеми PDO за до 8 IPOSplus®-варианта и 10 технологични информационни думи
Пренасяните с OutputData2 и InputData2 технологични данни могат да се конфигу-
рират променливо с информации за технологичните данни съгласно следващата
табела. Наред с 32-Bit-променливите от типа DINT могат да се конфигурират и
стандартните технологични данни PO1 – PO10 и PI1 – PI10. По този начин PDO
целенасочено могат да се конфигурират за случая на приложението.
Свободно конфигурируем PDO-Mapping за OutputData 2:

Index.Subindex Offset в PDO Наименование Тип на данните Големина в Byte

3E1C.0hex 
(15900.0dez)

0.0 PI1 UINT

2

3E1D.0hex 
(15901.0dez)

2.0 PI2 UINT

3E1E.0hex 
(15902.0dez)

4.0 PI3 UINT

3E1F.0hex 
(15903.0dez)

6.0 PI4 UINT

3E20.0hex 
(15904.0dez)

8.0 PI5 UINT

3E21.0hex 
(15905.0dez)

10.0 PI6 UINT

3E22.0hex 
(15906.0dez)

12.0 PI7 UINT

3E23.0hex 
(15907.0dez)

14.0 PI8 UINT

3E24.0hex 
(15908.0dez)

16.0 PI9 UINT

3E25.0hex 
(15909.0dez)

18.0 PI10 UINT

УКАЗАНИЕ
Ако трябва да се пренесат по-малко от 10 технологични информационни думи,
или ако трябва да се съгласува PDO-Mapping, тогава вместо статичното PDO
трябва да се използват конфигурируемите PDO.

6791947147

PO1 PO2 PO106. Variable 7. Variable

max. 10 Process Data
PO1..10 (UINT)

acycl. Mailbox

Communication

cycl. OutputData2

(Configurable PO)

8. Variable

Variables (DINT)

1. Variable

max. 8 IPOSplus®
П
П
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Свободно конфигурируем PDO-Mapping за InputData 2:

6791950091

PI1 PI102. Variable 8. Variable1. Variable 7. Variable

acycl. Mailbox
Communication

cycl. InputData2

(Configurable PI)

max. 10 Process Data
PI1..10 (UINT)

Variables (DINT)

max. 8 IPOSplus®
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30
Разпределение на конфигурируемите технологични входни и изходни данни за PDO OutputData2 
и InputData2

Максималното извеждане на конфигурируемите PDO OutputData2 и InputData2 се
получава с
• 10 технологични информационни думи (тип UINT)
• 8 IPOSplus®-променливи (тип DINT)

Index.Subindex Наименова-
ние

Тип на 
данните

Големина 
в байтове

Read 
(Четене)
Write 
(Писане)

Атрибут за достъп

2AF8.0hex 
(11000.0dez)

Template 
IposVar 
(0...1023)

DINT 4 4

Template а IPOSplus®-променливи

2CBD.0hex 
(11453.0dez)

ModuloCtrl 
(H453)

Управляваща дума за функцията 
Modulo

2CBE.0hex 
(11454.0dez)

ModTagPos 
(H454)

Modulo зададено крайно 
положение

2CBF.0hex 
(11455.0dez)

ModActPos 
(H455)

Modulo действителна позиция

2CC0.0hex 
(11456.0dez)

ModCount 
(H456)

Modulo числена стойност

2CD1.0hex 
(11473.0dez)

StatusWord 
(H473)

IPOS дума статут

2CD2.0hex 
(11474dez)

Scope474 Директна Scope променлива

2CD3.0hex 
(11475.0dez)

Scope475 
(H475)

Директна Scope променлива

2CD6.0hex 
(11478.0dez)

AnaOutIPOS2 
(H478)

Аналогов изход 2 опция DIO11B

2CD7.0hex 
(11478.0dez)

AnaOutIPOS 
(H479)

Аналогов изход опция DIO11B

2CD8.0hex 
(11480.0dez)

OptOutIPOS 
(H480)

Опционни цифрови изходи

2CD9.0hex 
(11481.0dez)

StdOutIPOS 
(H481)

Стандартни цифрови изходи

2CDA.0hex 
(11482.0dez)

OutputLevel 
(H482)

Статут на цифровите изходи

2CDB.0hex 
(11483.0dez)

InputLevel 
(H483)

Статут на цифровите входове

2CDC.0hex 
(11484.0dez)

ControlWord 
(H484)

IPOSplus®-управляваща дума

2CE4.0hex 
(11492.0dez)

TargetPos 
(H492)

Зададено крайно положение

2CE7.0hex 
(11495.0dez)

LagDistance 
(H495)

Разстояние буксуване

2CEB.0hex 
(11499.0dez)

SetpPosBus 
(H499)

Зададена стойност бусова 
позиция

2CEC.0hex 
(11500.0dez)

TpPos2_VE 
(H500)

Touch проба позиция 2 виртуален 
датчик

2CED.0hex 
(11501.0dez)

TpPos1_VE 
(H501)

Touch проба позиция 1 виртуален 
датчик

2CEE.0hex 
(11502.0dez)

TpPos2_Abs 
(H502)

Touch проба позиция 2 

2CEF.0hex 
(11503dez)

TpPos1_Abs 
(H503)

Touch проба позиция 1
П
П
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2CF0.0hex 
(11504.0dez)

TpPos2_Ext 
(H504)

DINT 4 4

Touch проба позиция 2 външна

2CF1.0hex 
(11505.0dez)

TpPos2_Mot 
(H505)

Touch проба позиция 2 датчик на 
двигателя

2CF2.0hex 
(11506.0dez)

TpPos1_Ext 
(H506)

Touch проба позиция 1 външна

2CF3.ohex 
(11507.0dez)

TpPos1_Mot 
(H507)

Touch проба позиция 1 двигател

2CF4.0hex 
(11508.0dez)

ActPos_Mot1
6bit (H508)

Actual Position двигател 16 Bit

2CF5.0hex 
(11509dez)

ActPos_Abs 
(H509)

Actual Position Absolut Encoder

2CF6.0hex 
(11510.0dez)

ActPos_Ext 
(H510)

Действителна позиция външен 
датчик X14

2CF7.0hex 
(11511.0dez)

ActPos_Mot 
(H511)

Действителна позиция датчик на 
двигателя

3DB8.0hex 
(15800.0dez)

PO1

UINT 2 2

Стандартна технологична изход-
на информационна дума PO1

3DB9.0hex 
(15801.0dez)

PO2 Стандартна технологична изход-
на информационна дума PO2

3DBA.0hex 
(15802.0dez)

PO3 Стандартна технологична изход-
на информационна дума PO3

3DBB.0hex 
(15803.0dez)

PO4 Стандартна технологична изход-
на информационна дума PO4

3DBC.0hex 
(15804.0dez)

PO5 Стандартна технологична изход-
на информационна дума PO5

3DBD.0hex 
(15805.0dez)

PO6 Стандартна технологична изход-
на информационна дума PO6

3DBE.0hex 
(15806.0dez)

PO7 Стандартна технологична изход-
на информационна дума PO7

3DBF.0hex 
(15807.0dez)

PO8 Стандартна технологична изход-
на информационна дума PO8

3DC0.0hex 
(15808.0dez)

PO9 Стандартна технологична изход-
на информационна дума PO9

3DC1.0hex 
(15801.0dez)

PO10 Стандартна технологична изход-
на информационна дума PO10

3E1C.0hex 
(15900.0dez)

PI1 Стандартна технологична входна 
информационна дума PI1

3E1D.0hex 
(1590010dez)

PI2 Стандартна технологична входна 
информационна дума PI2

3E1E.0hex 
(15902.0dez)

PI3 Стандартна технологична входна 
информационна дума PI3

3E1F.0hex 
(15903.0dez)

PI4 Стандартна технологична входна 
информационна дума PI4

3E20.0hex 
(15904.0dez)

PI5 Стандартна технологична входна 
информационна дума PI5

3E21.0hex 
(15905.0dez)

PI6 Стандартна технологична входна 
информационна дума PI6

3E22.0hex 
(15906.0dez)

PI7 Стандартна технологична входна 
информационна дума PI7

3E23.0hex 
(15907.0dez)

PI8 Стандартна технологична входна 
информационна дума PI8

3E24.0hex 
(15908.0dez)

PI9 Стандартна технологична входна 
информационна дума PI9

3E25.0hex 
(15909.0dez)

PI10 Стандартна технологична входна 
информационна дума PI10

Index.Subindex Наименова-
ние

Тип на 
данните

Големина 
в байтове

Read 
(Четене)
Write 
(Писане)

Атрибут за достъп
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5.3 Проектиране EtherCAT®-Master за MOVITRAC® B/Gateway с XML-файл
В тази глава се описва проектирането на EtherCAT®-Master с MOVITRAC® B и
DFE24B-Gateway/UOH11B.

5.3.1 XML-файлове за работата в MOVITRAC® B и Gateway-корпус UOH11B
За проектирането на EtherCAT®-Master на разположение е XML-файл
(SEW_DFE24B.XML). Копирайте този файл в специална директория от Вашия
софтуер за проектиране.
Подробния начин на действие можете да вземете от наръчниците на съответния
софтуер за проектиране.
Стандартизираните от EtherCAT®-Technology Group (ETG) XML-файлове могат да
се четат от всички EtherCAT®-Masters.

5.3.2 Метод на проектирането
За проектирането на MOVIDRIVE® B/Gateway с EtherCAT®-интерфейс процеди-
райте по следния начин:
1. Инсталирайте (копирайте) XML-файла в съответствие със заданията на софту-

ера за проектиране. След инсталиране според изискванията се появява уредът
при Slave-участниците (в SEW-EURODRIVE → Drives) с обозначението
DFE24B-Gateway.

2. През точка от менюто [Добавяне] можете да добавите EtherCAT®-структурата.
Адресът се присвоява автоматично. За по-лесна идентификация можете да
дадете име на уреда.

3. Свържете E/A-данните, респ. периферните данни с входните и изходните дан-
ни на програмата за прилагане

След проектирането можете да стартирате EtherCAT®-комуникацията Светоди-
одите RUN и ERR Ви сигнализират комуникационния статут на опцията DFE24B
(виж глава "Работни индикатори на опцията DFE24B").

УКАЗАНИЕ
Достоверност на конфигурацията на обектите технологични данни:
• В свободно конфигурируемите обекти технологични данни OutputData2 и

InputData2 не могат да се добавят циклични технологични изходни данни
PO1 – 10, ако едновременно с тях е проектирано OutputData1 или InputData1.

• Не е възможна многократна конфигурация на обектите технологични данни.
• Могат да се конфигурират само стандартните обекти технологични данни

PO1 – PO10, PI1 – PI10 или IPOSplus®-променливи (Indizes 11000.0 – 12023.0)
като технологични данни. 
П
П
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5.3.3 PDO-конфигурация за DFE24B-Gateway за MOVITRAC® B
При работата на DFE24B-Gateway за MOVITRAC® B се използва по един PDO за
цикличните технологични входни и изходни данни.
• OutputData1 (стандарт 24 PO)

Статично PDO с 24 циклични технологични изходни информационни думи, кои-
то се непроменливо обвързани с технологичните данни на максимум 8 подчи-
нени MOVITRAC® B-задвижващи механизми.

• InputData1 (стандарт 24 PI)
Статично PDO с 24 циклични технологични входни информационни думи, които
се непроменливо обвързани с технологичните данни на максимум 8 подчинени
MOVITRAC® B-задвижващи механизми.

Списък на възможните обекти технологични данни (PDO) за DFE24B-Gateway

Индекс Размер Наименование Mapping Sync-Manager Sync-Unit

1601hex 
(5633dez)

48 Byte OutputData1 (стандарт 24 PO) непроменливо 
съдържание

2 0

1A01hex 
(6657dez)

48 Byte InputData1 (стандарт 24 PI) непроменливо 
съдържание

3 0

6800525835

 
Unit = SBus-Address: 1 2 3 4 5 6 7 8

EURODRIVEEURODRIVEEURODRIVEM
O

V
IT

R
A

C
®

 B

EURODRIVEEURODRIVEEURODRIVE EURODRIVEEURODRIVEEURODRIVE EURODRIVEEURODRIVEEURODRIVE EURODRIVEEURODRIVEEURODRIVE EURODRIVEEURODRIVEEURODRIVE EURODRIVEEURODRIVEEURODRIVE EURODRIVEEURODRIVEEURODRIVE

EtherCAT

Master

EtherCAT acycl. Mailbox

Communication

cycl. InputData1

(Standard 24 PI)

acycl. Mailbox cycl. OutputData1

(Standard 24 PO)

Ethernet
Header

Frame
Header

EtherCAT
Header

Data ... FCSDrive

Communication

0 1

F1

EtherCAT

AS

RUN

DFE 24B

ERR

IN
X

3
0

O
U

T
X

3
1

O
U

T
X

3
1
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Пример: Разпределение на постоянно конфигурирани технологични изходни данни за OutputData 1

Пренасяните с OutputData1 технологични изходни данни са твърдо разпределени
съгласно следната таблица. Технологичните изходни данни PO1 – PO3 за всеки
преобразувател могат да се обвържат през параметрирането на технологичните
данни в задвижващия преобразувател MOVITRAC® B с различни технологични
данни (управляващи стойности, зададени стойности) (виж ръководство за експло-
атация MOVITRAC® B").

6800528779

Index.Subindex Offset в PDO Наиме-
нование

Разположение Тип на 
данните

Големина 
в байтове

3DB8.0hex 
(15800.0dez)

0.0 PO1 Drive 1 PO1

UINT 2

3DB9.0hex 
(15801.0dez)

2.0 PO2 Drive 1 PO2

3DBA.0hex 
(15802.0dez)

4.0 PO3 Drive 1 PO3

3DBB.0hex 
(15803.0dez)

6.0 PO4 Drive 2 PO1

3DBC.0hex 
(15804.0dez)

8.0 PO5 Drive 2 PO2

3DBD.0hex 
(15805.0dez)

10.0 PO6 Drive 2 PO3

3DBE.0hex 
(15806.0dez)

12.0 PO7 Drive 3 PO1

3DBF.0hex 
(15807.0dez)

14.0 PO8 Drive 3 PO2

3DC0.0hex 
(15808.0dez)

16.0 PO9 Drive 3 PO3

3DC1.0hex 
(15809.0dez)

18.0 PO10 Drive 4 PO1

3DC2.0hex 
(15810.0dez)

0.0 PO11 Drive 4 PO2

3DC3.0hex 
(15811.0dez)

2.0 PO12 Drive 4 PO3

3DC4.0hex 
(15812.0dez)

4.0 PO13 Drive 5 PO1

3DC5.0hex 
(15813.0dez)

6.0 PO14 Drive 5 PO2

3DC6.0hex 
(15814.0dez)

8.0 PO15 Drive 5 PO3

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO22 PO23 PO24

Drive 1

PO1...PO3

cycl. OutputData1
(Standard 10 PO)

Drive 2

PO1...PO3

Drive 8

PO1...PO3

acycl. Mailbox
Communication
П
П
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3DC7.0hex 
(15815.0dez)

10.0 PO16 Drive 6 PO1

UINT 2

3DC8.0hex 
(15816.0dez)

12.0 PO17 Drive 6 PO2

3DC9.0hex 
(15817.0dez)

14.0 PO18 Drive 6 PO3

3DCA.0hex 
(15818.0dez)

16.0 PO19 Drive 7 PO1

3DCB.0hex 
(15819.0dez)

18.0 PO20 Drive 7 PO2

3DCC.0hex 
(15820.0dez)

18.0 PO21 Drive 7 PO3

3DCD.0hex 
(15821.0dez)

18.0 PO22 Drive 8 PO1

3DCE.0hex 
(15822.0dez)

18.0 PO23 Drive 8 PO2

3DCF.0hex 
(15823.0dez)

18.0 PO24 Drive 8 PO3

Index.Subindex Offset в PDO Наиме-
нование

Разположение Тип на 
данните

Големина 
в байтове
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Разпределение на постоянно конфигурирани технологични входни данни (PDO 1)

Пренасяните с InputData1 технологични входни данни са непроменливо разпреде-
лени съгласно следната таблица. Технологичните входни данни PI1 – PI3 могат да
се обвържат през параметрирането на технологичните данни в честотния прео-
бразувател MOVIDRIVE® B с различни технологични данни (думи за статут, дейст-
вителни стойности) (виж ръководство за експлоатация "MOVIDRIVE® B").

6810415883

Index.Subindex Offset в PDO Наиме-
нование

Разположение Тип на 
данните

Големина 
в байтове

3E1C.0hex 
(15900.0dez)

0.0 PI1 Drive 1 PI1

UINT 2

3E1D.0hex 
(15901.0dez)

2.0 PI2 Drive 1 PI2

3E1E.0hex 
(15902.0dez)

4.0 PI3 Drive 1 PI3

3E1F.0hex 
(15903.0dez)

6.0 PI4 Drive 2 PI1

3E20.0hex 
(15904.0dez)

8.0 PI5 Drive 2 PI2

3E21.0hex 
(15905.0dez)

10.0 PI6 Drive 2 PI3

3E22.0hex 
(15906.0dez)

12.0 PI7 Drive 3 PI1

3E23.0hex 
(15907.0dez)

14.0 PI8 Drive 3 PI2

3E24.0hex 
(15908.0dez)

16.0 PI9 Drive 3 PI3

3E25.0hex 
(15909.0dez)

18.0 PI10 Drive 4 PI1

3E26.0hex 
(15910.0dez)

20.0 PI11 Drive 4 PI2

3E27.0hex 
(15911.0dez)

22.0 PI12 Drive 4 PI3

3E28.0hex 
(15912.0dez)

24.0 PI13 Drive 5 PI1

3E29.0hex 
(15913.0dez)

26.0 PI14 Drive 5 PI2

3E2A.0hex 
(15914.0dez)

28.0 PI15 Drive 5 PI3

cycl. InputData1
(Standard 10 PI)

PI1 PI2 PI3 PI4 PI5 PI6 PI22 PI23 PI24

Drive 1

PI1...PI3

Drive 2

PI1...PI3

Drive 8

PI1...PI3

acycl. Mailbox
Communication
П
П
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5.3.4 Auto-Setup (автоматична настройка) за режим Gateway
С функцията Auto-Setup (автоматична настройка) е възможно пускането в дейст-
вие на DFE24B като Gateway без компютър. Тя се активира с DIP-превключвателя
"AS" (Auto-Setup). 

В първата стъпка DFE24B търси в по-ниско стоящия SBus за задвижващи прео-
бразуватели и показва това с кратко мигане на светодиода H1 (системна грешка).
При задвижващите механизми за целта трябва да са настроени различни SBus-
адреси (P881). Препоръчваме да разпределите адресите в електроразпредели-
телния шкаф, започвайки от адрес 1 във възходящ ред според подреждането на
преобразувателите. За всеки намерен задвижващ преобразувател моделът на
процеса върху страната на полевия бус се разширява с 3 думи. 
Ако не се намери задвижващ преобразувател, тогава светодиодът H1 остава със
сигнала. Вземат се под внимание максимум 8 задвижващи преобразувателя.
След търсенето DFE24B разменя циклично 3 информационни думи за процеса
с всеки свързан задвижващ преобразувател. Изходните технологични данни се
прочитат от полевия бус, разделят се в блокове по 3 и се разпращат. Входните
данни се прочитат от задвижващия преобразувател, събират и пренасят на поле-
ви бус-Master.
Времето на цикъла на SBus-комуникацията съставлява 2 ms за един участник.
При приложение с 8 преобразувателя на SBus по този начин е подадено време на
цикъла за актуализация на технологичните данни при 8 x 2 ms = 16 ms.

3E2B.0hex 
(15915.0dez)

30.0 PI16 Drive 6 PI1 UINT 2

3E2C.0hex 
(15916.0dez)

32.0 PI17 Drive 6 PI2

3E2D.0hex 
(15917.0dez)

34.0 PI18 Drive 6 PI3

3E2E.0hex 
(15918.0dez)

36.0 PI19 Drive 7 PI1

3E2F.0hex 
(15919.0dez)

38.0 PI20 Drive 7 PI2

3E30.0hex 
(15920.0dez)

40.0 PI21 Drive 7 PI3

3E31.0hex 
(15921.0dez)

42.0 PI22 Drive 8 PI1

3E32.0hex 
(15922.0dez)

44.0 PI23 Drive 8 PI2

3E33.0hex 
(15923.0dez)

46.0 PI24 Drive 8 PI3

Index.Subindex Offset в PDO Наиме-
нование

Разположение Тип на 
данните

Големина 
в байтове

УКАЗАНИЕ
Включването на DIP-превключвателя "AS" (Auto-Setup) предизвиква еднократно
изпълнение на функцията. След това DIP-прекъсвачът "AS" трябва да оста-
не включен. С изключване и включване отново функцията може да се изпълни
наново. 

УКАЗАНИЕ
Отново изпълнете Auto-Setup, ако променяте разпределението на данните на
свързаните към DFE24B задвижващи преобразуватели, тъй като DFE24B
веднъж записва в паметта тези стойности при Auto-Setup. Същевременно раз-
пределението на технологичните данни на свързаните задвижващи преобразу-
ватели също не трябва да се променят в динамика след Auto-Setup.
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5.4 Настройка на задвижващия преобразувател MOVIDRIVE® MDX61B
За лесната работа на полевия бус са нужни следните настройки. 

За управлението на задвижващия преобразувател MOVIDRIVE® B през
EtherCAT® той трябва обаче преди това да се превключи на източник на управле-
ние (P101) и източник зададена стойност (P100) = ПОЛЕВИ БУС. С настройката на
ПОЛЕВИ БУС задвижващият преобразувател се параметрира на прием на зада-
дена стойност от EtherCAT®. Сега задвижващият преобразувател MOVIDRIVE® B
реагира на изпратените от автоматизирания уред от по-високо ниво технологични
изходни данни.
Задвижващият преобразувател MOVIDRIVE® B след инсталирането на EtherCAT®

опционалната карта може да се параметрира веднага без повече настройки през
EtherCAT®. По този начин след включването могат да се настроят например всич-
ки параметри от автоматизирания уред от по-горно ниво.
Управлението от по-горно ниво сигнализира активирането на източника на упра-
вление и на зададените стойности ПОЛЕВИ БУС с Bit "режим полеви бус активен"
в думата за статут.
По причини за техническа безопасност задвижващият преобразувател
MOVIDRIVE® B трябва да се деблокира за управлението през системата полеви
бус допълнително и от страната на клемите. Следствие на това клемите така
трябва да се свържат и програмират, че преобразувателят да бъде деблокиран
през входните клеми. Най-простият вариант да се деблокира задвижващия прео-
бразувател от страната на клемите е напр. свързването на входната клема DIØØ
(функция /БЛОКИРОВКА НА РЕГУЛАТОРА) с +24-V-сигнал и програмиране на
входните клеми DIØ1 – DIØ7 на БЕЗ ФУНКЦИЯ. 
Начинът на действие за цялостния пуск на задвижващия преобразувател
MOVIDRIVE® B с EtherCAT®-свързване е описан в главите "Работна характерис-
тика при EtherCAT®" и "Motion-Control през EtherCAT®".

6813340555
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5.5 Настройка на честотния преобразувател MOVITRAC® B

За управлението на честотния преобразувател MOVITRAC® B през EtherCAT®

трябва да са настроени параметрите P100 източник зададена стойност и P101
източник на управление на "SBus". С настройката на SBus честотният преобразу-
вател MOVITRAC® B се параметрира от DFE24B на прием на зададена стойност.
Сега честотният преобразувател MOVITRAC® B реагира на пратените от автома-
тичния уред от по-горно ниво технологични изходни данни. За да спре честотният
преобразувател MOVITRAC® B при нарушена SBus-комуникация, е нужно SBus1-
Timeout-време (P883) да се зададе различно от 0 ms. SEW-EURODRIVE препо-
ръчва стойност в диапазон 50 – 200 ms.
На управлението от по-горно ниво сигнализира активирането на източника на
управление и на зададените стойности ПОЛЕВИ БУС с Bit "SBus-режим активен"
в думата за статут.
По причини за техническа безопасност честотният преобразувател трябва да се
деблокира за управлението през системата полеви бус допълнително и от стра-
ната на клемите. Следствие на това клемите така трябва да се свържат и програ-
мират, че преобразувателят да бъде деблокиран през входните клеми. Най-прос-
тият вариант да се деблокира честотния преобразувател от страната на клемите
е напр. свързването на входната клема DIØ1 (функция НАДЯСНО/СПИРАНЕ)
с +24-V-сигнал и програмиране на останалите входни клеми на БЕЗ ФУНКЦИЯ.

3017475723

УКАЗАНИЕ
• Параметрирайте параметър P881 SBus-адрес възходящо на стойности 1 – 8.
• SBus-адрес 0 се използва от DFE24B-Gateway и затова не трябва да се

ползва.
Наръчник – интерфейс полеви бус DFE24B EtherCAT®
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6 Работна характеристика с EtherCAT®

Тази глава описва принципната характеристика на задвижващия преобразувател,
свързан към EtherCAT® при задействане на управлението през непроменливо кон-
фигурираните обекти технологични данни (PDO) за комуникацията с полеви бус.

6.1 Управление на задвижващия преобразувател MOVIDRIVE® MDX61B
Управлението на задвижващия преобразувател MOVIDRIVE® B става през непро-
менливо конфигурираните PDO, които са дълги 10 E/A-думи. Тези технологични
информационни думи при използването на EtherCAT®-Master са директно репро-
дуцирани в модела на процеса и могат така директно да се задействат от управля-
ващата програма.

6.1.1 Пример за управление в TwinCAT с MOVIDRIVE® MDX61B
След като файлът SEW_DFE24B.xml е копиран в TwinCAT-поддиректория "\IO\
EtherCAT®", можете да добавите в "offline mode" един MOVIDRIVE® B през "Клетка
добавяне" в EtherCAT®-структурата (виж долната фигура).

3008266251
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УКАЗАНИЕ
По-подробна информация за управлението през канала за технологични данни,
по-специално за кодирането на думите за управление и статут, можете да полу-
чите от наръчника "Комуникация и полеви бус-профил на уреда MOVIDRIVE® B".

6813851275
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В "online mode" (т.е. свързан с EtherCAT®-разклонението) можете да претърсите
със символа "Търсене на уреди" разклонението EtherCAT® за подсъединен
MOVIDRIVE® (виж следващата фигура).

За обикновена функционалност на полевия бус не е нужно непременно да се
подават NC-оси за всеки намерен уред.
За най-обикновената форма за преноса на технологични данни са нужни само
двата PDO InputData1 и OutputData1. Конфигурируемите PDO можете да деакти-
вирате, ако махнете маркировката на двата PDO (Input и Output) (виж следващата
фигура).

6813854987

6813879051
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Сега можете да обвържете до 10 технологични информационни думи с PLC-програ-
мата или, както е показано на следващата фигура, да въведете на ръка за тестване.

Маркирайте първо технологичните изходни данни PO1. В следния прозорец избе-
рете страницата с отметките "Online". Щракнете върху бутон "Write". Извиква се
прозорец "Set Value Dialog". Въведете тук Вашите данни в полето "Dec" или "Hex".
По същия начин постъпете с технологичните изходни данни PO2.
Разпределението и преизчисляването на 10-те входни и изходни информационни
думи се настройва в MOVIDRIVE® B в праметрична група 87_ или се дефинират
през една IPOSplus®-програма или един апликационен модул.
Още информация по въпроса ще намерите в наръчника "MOVIDRIVE®

MDX60B/61B Комуникация и профил на уреда полеви бус".

6.1.2 EtherCAT®-Timeout (MOVIDRIVE® MDX61B)
Ако бъде нарушен или прекъснат преноса на данни през EtherCAT®,
в MOVIDRIVE® MDX61B изтича проектираното в Master време за задействане на
контрола (стандартна стойност 100 ms). Светодиодът "ERR" на DFE24B сигнали-
зира, че не се приемат нови полезни данни. Същевременно MOVIDRIVE® MDX61B
изпълнява избраната с P831 реакция полеви бус Timeout реакция на грешка.
P819 полеви бус Timeout показва зададеното от Master при тръгването на
EtherCAT® време за задействане на контрола. Промяната на това време за
Timeout (блокировка по време) може да става само през Master. Промени през
обслужващия уред или MOVITOOLS® всъщност се показват, но не действат и при
следващото тръгване отново се презаписват.

6.1.3 Реакция полеви бус Timeout (Блокировка по време) (MOVIDRIVE® MDX61B)
С P831 реакция полеви бус Timeout (Блокировка по време) се параметрира реак-
цията на грешка, която сработва през контрола на полеви бус-Timeout. Пара-
метрираната тук настройка би трябвало да е подходяща за проектиране на систе-
мата Master.

6813902347
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6.2 Управление на честотния преобразувател MOVITRAC® B (Gateway)
Управлението на свързания към Gateway честотен преобразувател става през
канал за технологични данни, който за един преобразувател е дълъг 3 E/A-думи.
Тези технологични информационни думи при използването на EtherCAT®-Master
са директно репродуцирани в модела на процеса и могат така да се задействат
непосредствено от управляващата програма.

PO = технологични изходни данни / PI = технологични входни данни
24-те технологични входни и изходни информационни думи в PDO се препредават
нататък от Gateway на до 8 свързани през SBus преобразуватели, както следва:
• Дума 1, 2 и 3 на преобразувателя с най-малък SBus-адрес (напр. 1)
• Дума 4, 5 и 6 на преобразувателя със следващия по големина SBus-адрес

(напр. 2)
• ....
Ако към Gateway са свързани по-малко от 8 честотни преобразувателя, горните
думи в PDO са без значение, те не се препредават на уред.

6800525835
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УКАЗАНИЕ
По-подробна информация за управлението през канала за технологични данни,
по-специално за кодирането на думите за управление и статут, можете да полу-
чите от наръчника "Комуникация и полеви бус-профил на уреда MOVIDRIVE® B".
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6.2.1 Пример за управление в TwinCAT с MOVITRAC® B
След като файлът SEW_DFE24B.xml е копиран в TwinCAT-поддиректория "\IO\
EtherCAT®", можете да добавите в "offline mode" един DFE24B-Gateway през
"Клетка добавяне" в EtherCAT®-структурата (виж долната фигура).

В "online mode" (онлайн режим) (т.е. свързан с EtherCAT®-разклонението) можете
да претърсите със символа "Търсене на уреди" разклонението EtherCAT® за под-
съединени MOVIDRIVE® уреди (виж следващата фигура).

Да се подаде NC-ос за намерен DFE24B-Gateway е малко целесъобразно Би тряб-
вало да се подаде ос за всеки свързан към DFE24B-Gateway MOVITRAC® B. За
обикновена функционалност на полевия бус не е нужно непременно да се подават
NC-оси за всеки намерен уред.

6814344715

3018087563
Р
У

Наръчник – интерфейс полеви бус DFE24B EtherCAT®



6Работна характеристика с EtherCAT®

Управление на честотния преобразувател MOVITRAC® B (Gateway)
Първите 3 технологични информационни думи се обменят с първия свързан към
DFE24B-Gateway MOVITRAC® B, те могат да са обвързани с PLC-програма или да
се въведат на ръка за тестване (виж следната фигура).

Маркирайте първо технологичните изходни данни PO1. В следния прозорец избе-
рете страница с отметки "Online". Щракнете върху бутон "Write" (Писане). Извиква
се прозорец "Set Value Dialog". Въведете тук Вашите данни в полето "Dec" или
"Hex". По същия начин постъпете с технологичните изходни данни PO2.
Разпределението и линейното изменение на 3-те входни и изходни информацион-
ни думи се настройва в MOVIDRIVE® B в праметрична група 87_ или се дефинират
през една IPOSplus®-програма 
Още информация по въпроса ще намерите в системния наръчник "MOVITRAC® B"
и в наръчника "Комуникация и полеви бус-профил на уреда MOVITRAC® B".

6.2.2 SBus-Timeout (Блокировка по време)
Ако един или няколко задвижващи преобразувателя при SBus не могат вече да се
задействат от DFE24B, Gateway осветява се кода за грешка F111 системна греш-
ка върху думата за статут 1 на принадлежащия преобразувател. Светодиодът H1
(системна грешка) свети. Грешката се показва и през интерфейса за диагностика
X24. За да спре преобразувателят е нужно времето SBus-Timeout (P883) на
MOVITRAC® B-системна грешка да се настрои различно от 0. Timeout-реакцията
се настройва през P836.

6.2.3 Неизправност на уреда
Gateways идентифицират при авто-тест редица неизправности и след това се бло-
кират. Точните реакции на неизправност и мерки за отстраняването им можете да
видите в списъка на грешките. Неизправност при авто-теста води до това, че вър-
ху входните технологични данни на полевия бус при думите за статут 1 на всички
преобразуватели се осветява грешката F111 системна грешка. LED "H1" (систем-
на грешка) на DFE24B тогава мига равномерно. Точният код на грешката се показ-
ва в статута на Gateway с MOVITOOLS® MotionStudio през интерфейса за диагно-
стика X24.

6814362123
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6.2.4 Feldbus-Timeout (Блокировка по време на полеви бус) на DFE24B в режим Gateway
През параметър P831 реакция полеви бус-Timeout можете да настроите, как тряб-
ва да се държи Gateway при Timeout на EtherCAT®-комуникацията.

6.3 Параметриране през EtherCAT®

Достъпът до параметрите на задвижването става при EtherCAT® през съдържа-
щите се в CoE (CAN application protocol over EtherCAT®) обичайни SDO-услуги
READ и WRITE.

6.3.1 SDO-услуги READ и WRITE
Според EtherCAT®-Master или проектиращото обкръжение приложният интер-
фейс е различно представен. Винаги се използват следните величини за изпълне-
ние на SDO-командите.

При SDO-услугите READ и WRITE може да са нужни още признаци и параметри
• за активиране на функцията
• за съобщение за вътрешна работа или съобщение за грешка

P831 Реакция полеви бус 
блокировка по време

Описание

Няма реакция Задвижващите механизми при намиращия се по-ниско SBus продъл-
жават да работят с последната зададена стойност.
При прекъсната EtherCAT®-комуникация тези задвижващи 
механизми не могат да се управляват.

PA_DATA = 0 При идентификация на EtherCAT®-Timeout при всички задвижващи 
механизми, които указват на конфигурация на технологичните данни 
с управляващи думи 1 или 2, се активира бърз стоп. При това 
Gateway слага Bits 0 – 2 на управляващата дума на стойност 0.
Задвижващите механизми се спират с линейната фаза на бърз стоп.

УКАЗАНИЕ
• Параметрирането на преобразувателите през EtherCAT®-параметричен

канал може да се прилага само при MOVIDRIVE® MDX61B и параметрите на
DFE24B-Gateway.

• Параметричният канал EtherCAT® SDO не предлага понастоящем възмож-
ност за достъп до данните на параметрите на преобразувателите, които са
инсталирани по-ниско от Gateway към SBus. 

• През VoE-Dienste (Vendor specific over EtherCAT®) MOVITOOLS® MotionStudio
може също да има достъп до свързаните през SBus към Gateway
MOVITRAC® B (виж глава "Работа на MOVITOOLS® MotionStudio през
EtherCAT®").

SDO-READ Описание
Slave-адрес (16 Bit) EtherCAT®-адрес на преобразувателя, от който трябва да се чете.
Index (Индекс) (16 Bit)
Subindex (Подиндекс) (8 Bit)

Адрес в Object Dictionary (Речник обекти), от който трябва да се чете.

Данни
Дължина на данните

Структура на получените данни за архивиране и тяхната дължина

SDO-WRITE Описание
Slave (Подчинен) адрес 
(16 Bit)

EtherCAT®-адрес на преобразувателя, на който ще се записват данни.

Index (Индекс) (16 Bit)
Subindex (Подиндекс) (8 Bit)

Адрес в Object Dictionary (Речник обекти), който трябва да се опише.

Данни
Дължина на данните

Структура, в която подлежащите на записване данни са архивирани
Р
П
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• за Timeout-контрол
• за съобщения за грешки при изпълнението

6.3.2 Пример за четене на даден параметър в TwinCAT през EtherCAT®

За четенето на даден параметър е функцията SDO-READ. За целта се използва
индекса на параметъра, който ще се чете. Индекса на параметъра може да бъде
показан в дървовидната структура на параметрите през Tooltip.
За внедряване в TwinCAT се използва функционалният блокFB_EcCoESdoRead.
Този функционален блок ще намерите в библиотеката TcEtherCAT.lib. Можете да
интегрирате този функционален блок в две стъпки.
1. Пускане на един екземпляр от функционалния блок FB_EcCoESdoRead
2. Входовете на функционалния блок са разпределени по следния начин:

– sNetID: Значение на Net-ID от EtherCAT®-Master
– nSlaveAddr: EtherCAT®-адрес на SEW-уреда, от който ще се четат данните
– nIndex: Задаване на индекса на подлежащия на четене параметър.
– nSubIndex: Задаване на подиндекса на подлежащия на четене параметър.
– pDstBuf: Указва на диапазона данни, в който ще се архивират прочетените

параметри.
– cbBufLen: Максимален размер на запомнящото устройство за подлежащия

на четене параметър в Byte.
– bExecute: Положителен фронт стартира процеса на четене.
– tTimeout: Значение на времето за Timeout на функционалния блок.

Изходните отметки bBusy и bError сигнализират за състоянието на услугата, nErrId
евентуално номера на грешката при поставена отметка bError.
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Интегрирането на функционалния блок в TwinCAT изглежда по следния начин

Параметрите на SEW винаги имат дължина на данните от 4 Byte (1 DWord). Пре-
изчисляването и точно описание ще намерите в наръчника "Комуникация и полеви
бус-профил на уреда MOVITRAC® B".
В горе показания пример бе изведено от паметта напрежението на междинния
контур ((индекс 8325, подиндекс 0). Приема се напр. числото 639000, което според
профила на уреда на полевия бус отговаря на напрежение от 639 V.

6.3.3 Пример за запис на параметър в TwinCAT през EtherCAT®

За записване на даден параметър е функцията SDO-WRITE. За целта се използва
индекса на параметъра, който ще се записва. Можете да зададете показването на
параметричния индекс в програмата SHELL или в дървовидната структура на
параметрите с комбинация от клавиши [STRG + F1].
За въвеждане в TwinCAT се използва функционалният блок FB_EcCoESdoWrite.
Този функционален блок ще намерите в библиотеката TcEtherCAT.lib. Можете да
интегрирате този функционален блок в две стъпки.
1. Пускане на един екземпляр от функционалния блок FB_EcCoESdoWrite
2. Входовете на функционалния блок са разпределени по следния начин:

– sNetID: Значение на Net-ID от EtherCAT®-Master
– nSlaveAddr: EtherCAT®-адрес на SEW-уреда, от който ще се записват

данните
– nIndex: Въвеждане на индекса на подлежащия на записване параметър.
– nSubIndex: Въвеждане на подиндекса на подлежащия на записване

параметър.

3018638731
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Параметриране през EtherCAT®
– pDstBuf: Курсорът върху обхвата на данните, в който се намират подлежа-
щите на записване данни.

– cbBufLen: Брой на данните, които ще се изпращат в Byte.
– bExecute: Положителен фронт стартира процеса на записване.
– tTimeout: Въвеждане на времето за Timeout на функционалния блок.

Изходните отметки bBusy и bError сигнализират за състоянието на услугата, nErrId
евентуално номера на грешката при поставена отметка bError
Интегрирането на функционалния блок в TwinCAT изглежда по следния начин

Параметрите на SEW винаги имат дължина на данните от 4 Byte (1 DWord). Пре-
изчисляването и точно описание ще намерите в наръчника "Комуникация и полеви
бус-профил на уреда MOVITRAC® B".
IВ горе показания пример вътрешната зададена стойност n11 (индекс 8489, подин-
декс 0) бе настроена на обороти от 100 min–1. Съгласно наръчник "Комуникация и
полеви бус-профил на уреда MOVITRAC® B" трябва към това исканите обороти да
се умножат на коефициент 1000.

3018642187
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6.4 Код за връщане на параметрирането
6.4.1 Елементи

При грешно параметриране от задвижващия преобразувател се пращат обратно
различни кодове за връщане към параметриращия Master, които дават подробен
коментар за причината на грешката. По принцип тези кодове за връщане се струк-
турно изградени във следните елементи.
• Error-Class (Клас грешка)
• Error-Code (Код за грешка)
• Additional-Code (Допълнителен код)

6.4.2 Error-Class (Клас грешка)
С елемента Error-Class (Клас грешка) (1 Byte) по-точно се класифицира вида на
грешката.

6.4.3 Error-Code (Код за грешка)
Елементът Error-Code (Код за грешка) (1 Byte) дава възможност за по-точно
дешифриране на причината за грешката в рамките на Error-Class. За Error-Class 8
= друга грешка е дефиниран само Error-Code = 0 (друг код грешка). Подробното
дешифриране в този случай става в Additional-Code.

6.4.4 Additional-Code (Допълнителен код)
Additional-Code (Допълнителен код) (2 Byte) съдържа подробно описание на
грешката.

Class (Клас) 
(hex)

Наименование Значение

1 vfd-state Грешка статут на виртуалния полеви уред

2 application-reference Грешка в приложната програма

3 definition Грешка в дефинирането

4 resource Грешка в ресурса

5 service Грешка при изпълнение на услуга

6 access Грешка в достъпа

7 ov Грешка в директорията на обекта

8 other Други грешки
Р
К
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6.4.5 Списък на въведените кодове за грешки за SDO-услуги

Код на 
грешка

Error-
Class 
(Клас 
грешка)

Error-
Code 
(Код за 
грешка)

Additional 
Code 
(Допълни-
телен код)

Наименование Описание

0x00000000 0 0 0 NO_ERROR Няма грешка.

0x05030000 5 3 0 TOGGLE_BIT_NOT_CHANGED Грешка в Togglebit при сегменти-
рания трансфер.

0x05040000 5 4 0 SDO_PROTOCOL_TIMEOUT Timeout при изпълнение на услуга.

0x05040001 5 4 1 COMMAND_SPECIFIER_UNKNOWN Непозната SDO-услуга.

0x05040005 5 4 5 OUT_OF_MEMORY Препълване на паметта при 
изпълнение на SDO-услуга.

0x06010000 6 1 0 UNSUPPORTED_ACCESS Неразрешен достъп до индекс.

0x06010001 6 1 1 WRITE_ONLY_ENTRY Индексът може да се запише, не 
да се чете.

0x06010002 6 1 2 READ_ONLY_ENTRY Индексът може само да се чете, 
не да се запише, блокировката за 
параметри е активна.

0x06020000 6 2 0 OBJECT_NOT_EXISTING Обектът не съществува, грешен 
индекс.
Няма опционална карта за този 
индекс.

0x06040041 6 4 41 OBJECT_CANT_BE_PDOMAPPED Обектът не трябва да се преобра-
зува в PDO.

0x06040042 6 4 42 MAPPED_OBJECTS_EXCEED_PDO Броят на преобразуваните обекти 
е твърде голям за PDO.

0x06040043 6 4 43 PARAM_IS_INCOMPATIBLE Несъвместим формат на данните 
за индекс.

0x06040047 6 4 47 INTERNAL_DEVICE_INCOMPATIBILITY Вътрешна за уреда грешка.

0x06060000 6 6 0 HARDWARE ERROR Вътрешна за уреда грешка.

0x06070010 6 7 10 PARAM_LENGTH_ERROR Форматът на данните за индекс 
има грешна дължина.

0x06070012 6 7 12 PARAM_LENGTH_TOO_LONG Форматът на данните за индекс 
е твърде голям.

0x06070013 6 7 13 PARAM_LENGTH_TOO_SHORT Форматът на данните за индекс 
е твърде малък.

0x06090011 6 9 11 SUBINDEX_NOT_EXISTING Подиндекс не въведен.

0x06090030 6 9 30 VALUE_EXCEEDED Невалидна стойност.

0x06090031 6 9 31 VALUE_TOO_GREAT Стойността е твърде голяма

0x06090032 6 9 32 VALUE_TOO_SMALL Стойността е твърде малка

0x06090036 6 9 36 MAX_VALUE_IS_LESS_THAN_MIN_VALUE Горната граница за стойността 
е по-малка от долната граница

0x08000000 8 0 0 GENERAL_ERROR Обща грешка

0x08000020 8 0 20 DATA_CANNOT_BE_READ_OR_STORED Грешка в достъпа до данните

0x08000021 8 0 21 DATA_CANNOT_BE_READ_OR_STORED_
BECAUSE_OF_LOCAL_CONTROL

Грешка в достъпа до данните 
поради локално управление.

0x08000022 8 0 22 DATA_CANNOT_BE_READ_OR_STORED_
 IN_THIS_STATE

Грешка в достъпа до данните 
поради състоянието на уреда.

0x08000023 8 0 23 NO_OBJECT_DICTIONARY_IS_PRESENT Няма в Object dictionary.
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7 Работа на MOVITOOLS® MotionStudio през EtherCAT®

Ползването на инженеринговия софтуер MOVITOOLS® MotionStudio се описва
подробно в наръчника "MOVITRAC® B Комуникация и полеви бус-профил на уре-
да", както и в системния наръчник MOVITRAC® B. В тази глава са подробно изо-
бразени особеностите на комуникацията през EtherCAT®.

7.1 През MOVITOOLS® MotionStudio
7.1.1 Задачи

Софтуерният пакет Ви предлага проходимост при изпълнение на следните задачи: 
• Формиране на комуникацията към уредите
• Изпълнение на функциите с уредите 

7.1.2 Принцип на функциониране
Преглед Следното изображение Ви показва принципа на функциониране на софтуерния

пакет MOVITOOLS® MotionStudio. 
Имайте предвид, че това изображение показва само логическите комуникационни
отношения, а не хардуерните връзки. 

1194152459

[1] Комуникационен канал към полеви бус или Industrial Ethernet 
[2] Софтуерен пакет MOVITOOLS® MotionStudio с интегриран комуникационен сървър на SEW.
[3] Комуникационен канал между участниците, свързани към полевия бус или Industrial Ethernet
[4] Комуникационен канал през преобразувател на интерфейса към SBus (CAN) или сериен

Управление на устройството
Ниво на устройството

Системно управление
Системно ниво

Уреди

Задвижващи
механизми

Фърмуер Фърмуер
Уреди

Задвижва
механизм

Фърмуер

PLC

Управление 
на уреди
Ниво поле

истемно управление
Системно ниво

Параметриране

Пуск

Визуализация и диаг.

Програмиране

Функции Инструменти

г.

и SEW-Communication-Server
SBus
Seriell

EthernetProfibus
S7-MPI

[2]

[1]

[4]

[3]
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Инженеринг през 
преобразувател 
за интерфейс

Ако Вашите уреди поддържат като комуникационни опции "SBus" или "Seriell", за
инженеринга можете да използвате подходящ преобразувател на интерфейс.
Преобразувателят на интерфейс е допълнителен хардуер, който можете да заку-
пите от SEW-EURODRIVE. По този начин свързвате Вашия инженерингов компю-
тър със съответната комуникационна опция на уреда. 
Кой вид преобразувател на интерфейс Ви трябва, зависи от комуникационните
опции на въпросния уред. 

Формиране на 
комуникацията 
към уредите

За изграждане на комуникацията към уредите в софтуерния пакет
MOVITOOLS® MotionStudio е интегриран комуникационният сървър на SEW.
С комуникационния сървър на SEW Вие оборудвате комуникационните канали.
Веднъж инсталирани, уредите комуникират с помощта на Вашите комуникационни
опции през тези комуникационни канали. Можете да задвижите едновременно
максимум 4 комуникационни канала. 
MOVITOOLS® MotionStudio поддържа следните видове комуникационни канали
• Seriell (RS485) през преобразувателя на интерфейса
• Системен бус (SBus) през преобразувателя на интерфейса
• Ethernet
• EtherCAT®

• Полеви бус (PROFIBUS DP/DP-V1)
• Tool Calling Interface
В зависимост от уреда и неговите комуникационни опции можете да избирате от
тези комуникационни канали. 

Изпълнение 
на функциите 
с уредите

Софтуерният пакет Ви предлага проходимост при изпълнение на следните
функции:
• Параметриране (например в дървовидната структура на параметрите на уреда)
• Пуск
• Визуализация и диагностика
• Програмиране
За да изпълнявате функциите с уредите, в софтуерния пакет MOVITOOLS®

MotionStudio са интегрирани следните основни компоненти:
• MotionStudio
• MOVITOOLS®

MOVITOOLS® MotionStudio предлага за всеки тип уреди и техните функции подхо-
дящия инструментариум. 
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7.2 Първи стъпки
7.2.1 Стартиране на софтуера и създаване на проект

За да стартирате MOVITOOLS® MotionStudio и да създадете нов проект, направе-
те следното:
1. Стартирайте MOVITOOLS® MotionStudio от стартовото меню на Windows

в следната точка от менюто:
[Старт] / [Всички програми] /  [SEW] / [MOVITOOLS-
MotionStudio] / [MOVITOOLS-MotionStudio]

2. Създайте проект с име и място на запаметяване.

7.2.2 Установяване на комуникация и сканиране на мрежата
За да установите комуникация с MOVITOOLS® MotionStudio и да сканирате Ваша-
та мрежа, направете следното:
1. Настройте канал за комуникация, за да комуникирате с Вашите уреди. 

Подробни сведения да конфигурирате комуникационен канал и за въпросния
вид комуникация ще намерите в т. "Комуникация през...". 

2. Сканирайте Вашата мрежа (сканиране на уредите). За целта натиснете бутона
[Мрежа-Старт сканиране] [1] в лентата със символи.

9007200387461515

[1]
Р
П
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7.2.3 Конфигуриране на уредите
За да конфигурирате даден уред, постъпете по следния начин:
1. Маркирайте уреда (по правило силовата част [1]) в класификацията на мрежата.
2. С десния бутон на мишката отворете контекстното меню, за да покажете на

дисплея Tools за конфигуриране на уреда.

В примера се показва контекстното меню с Tools за MOVIFIT®-уред. Режимът
на свързване е "Online" и уредът се сканира във вида на мрежата.

3. Изберете Tools (напр. "Parameter tree"), за да конфигурирате уреда.

2446350859

2446355211

[1]
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7.3 Режим свързване
7.3.1 Преглед

MOVITOOLS® MotionStudio различава режими на свързване "Online" и "Offline".
Режима на свързване определяте Вие сам. В зависимост от избрания режим на
свързване Ви се предлагат специфично за уреда Offline-Tools (Офлайн инстру-
менти) или Online-Tools (Онлайн инструменти).
Следващото изображение описва двата вида на Tools (Инструменти):

9007200497934219
[1] Твърд диск на инженеринговия компютър
[2] Работно запаметяващо устройство на 

инженеринговия компютър
[3] Инженерингов компютър
[4] Уред

Tools 
(Инстру-
менти)

Описание

Offline-
Tools 
(Офлайн 
инстру-
менти)

Промени с Offline-Tools първо се отразяват "САМО" на работното запаметяващо 
устройство [2].
• Запаметете Вашия проект, за да се защитят промените върху твърдия диск [1] на 

Вашия инженерингов компютър [3].
• Ако искате да пренесете промените и върху Вашия уред [4], изпълнете функция 

"Сваляне (PC->уред)". 

Online-
Tools 
(Онлайн 
инстру-
менти)

Промени с Online-Tools първо се отразяват "САМО" на уреда [4]. 
• Ако искате да пренесете промените във Вашето работно запомнящо устройство [2], 

изпълнете функция "Качване (PC->уред)". 
• Запаметете Вашия проект, за да се защитят промените върху твърдия диск [1] на 

Вашия инженерингов компютър [3].

[4]

[1]

HDD RA
M

[3][2]

RA
M

Offline-Tool

Online-Tool
Р
Р

Наръчник – интерфейс полеви бус DFE24B EtherCAT®



7Работа на MOVITOOLS® MotionStudio през EtherCAT®

Режим свързване
7.3.2 Задаване режим на свързване (Online (онлайн) или Offline (офлайн))
За да настроите режима на свързване, постъпете по следния начин:
1. Изберете режима на свързване:

• "преминаване към Online-Modus" [1], за функциите (Online-Tools), които
трябва директно да се отразят на уреда.

• "преминаване към Offline-Modus" [2], за функциите (Offline-Tools), които
трябва директно да се отразят на Вашия проект. 

2. Маркирайте възловата точка на уреда
3. С десния бутон на мишката отворете контекстното меню, за да покажете на

дисплея Tools за конфигуриране на уреда.

УКАЗАНИЕ
• Свързващият режим "Online" НЕ Е обратно съобщение, че точно сте се свър-

зали с уреда, или че уредът е готов за комуникация. Ако се нуждаете от това
обратно съобщение, спазвайте точка "Настройка на цикличен тест за достъп-
ност" в Online-помощта (или в наръчника) на MOVITOOLS® MotionStudio.

• Командите от управлението на проекта (например "сваляне", "качване" и
т.н.), Online-статута на уредите, като и "сканиране на уредите", работят неза-
висимо от режима на свързване.

• MOVITOOLS® MotionStudio стартира в режима на свързване, който сте зада-
ли преди затварянето.

9007200389198219

[1] Символ "преминаване към Online-Modus"
[2] Символ "преминаване към Offline-Modus"

[1] [2]
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7.4 Комуникация през EtherCAT®

7.4.1 Преглед
EtherCAT® предоставя на потребителя наред с цикличните технологични данни и
ацикличното обслужване на параметрите. Този ацикличен обмен на данни става
през Mailbox-Gateway на EtherCAT®-Master.
През Mailbox-Gateway в EtherCAT®-Master се добавят параметричните услуги от
MOVITOOLS® MotionStudio в EtherCAT®-телеграми. Обратните съобщения на зад-
вижващите механизми се пренасят от EtherCAT®-Slave по същия път към Mailbox-
Gateway и по-нататък към MOVITOOLS® MotionStudio.
За инсталирането на Mailbox-Gateway и MOVITOOLS® MotionStudio трябва да се
различават следните случаи:
• Случай 1: Инсталация върху същия уред (→ стр. 59)

– EtherCAT®-Master и MOVITOOLS® MotionStudio работят на един и същ
уред. Затова не е нужен допълнителен хардуер.

• Случай 2: Инсталация върху различни уреди (без SEW-контролер) (→ стр. 60)
– EtherCAT®-Master и MOVITOOLS® MotionStudio работят на различни уреди.

Този случай се явява, когато няма на разположение (базирана на Windows)
работна система или MOVITOOLS® MotionStudio трябва да се задвижи от
друг компютър. EtherCAT®-Master се нуждае от втори Ethernet-интерфейс,
който е свързан с инженеринговия компютър и работи на MOVITOOLS®

MotionStudio.
• Случай 3: Инсталация върху различни уреди (с SEW-контролер в качеството на

EtherCAT®-Master)
– Топологията на мрежата е идентична със случай 2. Ако използвате SEW-

контролер, трябва само да зададете за него инженерингов достъп
в MOVITOOLS® MotionStudio. Избора на маршрут през Mailbox-Gateway и
EtherCAT®-комуникацията към стоящите на по-ниско ниво задвижващи
механизми става автоматично.
Като инженерингов достъп до SEW-контролера имате на разположение
PROFIBUS или Ethernet (SMLP, не EtherCAT®). Подробности по въпроса
вижте в документацията за SEW-контролерите.

УКАЗАНИЕ
Не заети EtherCAT®-интерфейси на даден EtherCAT®-Slave не трябва да се
използват за инженеринг
• За инженеринга използвайте изключително само предвидените за целта

интерфейси към EtherCAT®-Master.
Р
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Случай 1: 
Инсталация 
върху същия уред

Изображението показва първия случай: EtherCAT®-Master и MOVITOOLS®

MotionStudio са инсталирани на един и същ уред.

3266486283

[1] Монитор
[2] PC с EtherCAT®-Master вкл. интегриран Mailbox-Gateway (MBX) и MOVITOOLS® MotionStudio
[3] Вътрешен IP-маршрут
[4] EtherCAT®-интерфейс
[5] Уреди (примерно) с EtherCAT®-интерфейси

[1]

EURODRIVEEURODRIVE

EURODRIVE

[5]

EtherCAT 

MBX 

[2]

MBX 

EtherCAT 

[3]

[4]
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Случай 2: 
Инсталация 
върху различни 
уреди

Изображението показва втория случай: EtherCAT®-Master и инженерингов компю-
тър с MOVITOOLS® MotionStudio са инсталирани на различни уреди.

3266490251

[1] PC с Ethernet-интерфейс и MOVITOOLS® MotionStudio
[2] Ethernet-мрежа
[3] Инженерингов интерфейс на EtherCAT®-Master
[4] Вътрешен IP-маршрут
[5] EtherCAT®-Master (например TwinCAT-система) с интегриран Mailbox-Gateway (MBX)
[6] EtherCAT®-интерфейс
[7] Уреди (примерно) с EtherCAT®-интерфейси

[1]

[2] [3] [6]

EtherCAT 

[4]

EURODRIVEEURODRIVE

EURODRIVE

[7]

EtherCAT 

[5]

MBX 
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7.4.2 Конфигурация на Mailbox-Gateway в EtherCAT®-Master
• Активирайте VoE/EoE-Support на EtherCAT®-управлението.
• Активирайте връзката към TCP/IP-Stack и IP-Routing.
• Определете IP-адреса на EtherCAT®-Mailbox-Gateway. По правило IP-адреса

се дава от Engineering-Tool (например TwinCAT) и не трябва да се променя.
В програмата TwinCAT на фирма Beckhoff посочените настройки изглеждат по
следния начин:

3267403275
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7.4.3 Настройка на мрежата към Engineering-PC
Ако MOVITOOLS® MotionStudio и EtherCAT®-Master работят на един и същ компю-
тър, не трябва да правите повече настройки на мрежата.
Ако EtherCAT®-Master е свързан към Ethernet-мрежа през инженерингов интер-
фейс, компютрите могат да имат достъп в същата подмрежа с MOVITOOLS®

MotionStudio до SEW-задвижващите механизми в EtherCAT®. За целта се преда-
ват телеграмите от инженеринговия компютър през Ethernet-интерфейса на
EtherCAT®-Master към Mailbox-Gateway (т.н. Routing) (Маршуртизиране).
По принцип има два варианта на Routing (Маршуртизиране):
1. Вариант: С дефиниране на статичен Route (Маршурт).

В този вариант в таблицата на Routing (Маршуртизиране) на инженеринговия
компютър се добавя запис, който отвежда инженеринговите данни през
EtherCAT®-Master към Mailbox-Gateway.
Командата за пускане на статичен Route (Маршрут) в DOS-Box гласи:
route –p add [Адрес] MASK [Мрежова маска] [Gateway]

2. Вариант: Достъп до Mailbox-Gateway с определяне на стандартния Gateway на
инженеринговия компютър. В този вариант като стандартен Gateway се опре-
деля IP-адреса на EtherCAT®-Master. 
• На инженеринговия компютър отворете диалога за настройване характе-

ристиките на мрежата.
• Направете следните записи, съответстващи на мрежата:

9007202522149259

[1] [цел]: отговаря на IP адреса на EtherCAT®-Mailbox-Gateway в EtherCAT®-Master
[2] [Мрежов формуляр]: по правило се настройва на 255.255.255.255 (Hostrouting)
[3] [Gateway]: отговаря на IP-адреса на EtherCAT®-Master (инженерингов интерфейс) 

в Ethernet-мрежата

3267406603

IP address (IP адрес): IP-адрес на инженеринговия компютър
Subnet mask: Формуляр подмрежа на инженеринговия компютър
Standard (Стандартен) 
gateway:

IP-адрес на EtherCAT®-Master (инженерингов интерфейс) 
в Ethernet-мрежата

[1]

[2]

[3]

Use the following IP address

IP address

Subnet mask

Standard gateway

10 . 3 . 64 . 60

255 . 255 . 252 . 0

10 . 3 . 64 . 170
Р
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7.4.4 Проверка на мрежовите настройки
Независимо от това, дали MOVITOOLS® MotionStudio и EtherCAT®-Master работят
на един и същ компютър или се осъществява достъп през Routing до EtherCAT®-
Mailbox-Gateway, трябва да се проверят настройките на мрежата.
За да се провери с Ping-командата дали комуникационния път към EtherCAT®-
Mailbox-Gateway е коректно зададен, постъпете по следния начин:
• На инженеринговия си компютър отворете прозорец за заявка за въвеждане на

DOS-команда.
• Въведете "Ping" и IP-адреса на EtherCAT®-Mailbox-Gateway. За описаната

настройка на мрежата (като пример) целият ред команди гласи:
Ping 169.254.61.254

• Ако не се отговори на Ping-командата, повторете стъпките от двете предишни
точки:
– Конфигурация на Mailbox-Gateway в EtherCAT®-Master (→ стр. 61)
– Настройка на мрежата към Engineering-PC (→ стр. 62)

УКАЗАНИЕ
Не се приемат настройки на EtherCAT®-Master.
• Ако настройките на EtherCAT®-Master не се приемат, изпълнете "Reboot".
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7.4.5 Комуникационни настройки в MOVITOOLS® MotionStudio
Конфигуриране 
на комуникацион-
ни канали 
с EtherCAT®

За да конфигурирате комуникационен канал за EtherCAT®, постъпете по следния
начин:
1. Щракнете върху символа "Configure communication plugs" (Конфигурация на

комуникационни връзки) [1] в лентата със символи. 

Като резултат се отваря прозорец "Configure communication connections"
(Конфигурация на комуникационни връзки)

2. От списъка с падащо меню изберете [1] като communication type "Ethernet". 
В примера първият комуникационен канал е активиран с типа комуникация
"Ethernet" [2].

3. Щракнете върху бутона [Edit] [3] в дясната част на прозореца.
Като резултат се показват настройките на типа комуникация "Ethernet".

4. Задайте параметрите за комуникация. Процедирайте както е описано в след-
ващата точка "Настройка на комуникационни параметри за EtherCAT®".

Настройка на 
комуникационни-
те параметри за 
EtherCAT®

За да настроите комуникационните параметри за комуникация през EtherCAT®,
процедирайте по следния начин:
1. Инсталирайте EtherCAT®-протокола. Изберете "EtherCAT® settings"
2. Активирайте контролното поле "Activate EtherCAT®"
3. Ако е нужно, променете предварително зададените комуникационни параме-

три. При това се позовете на подробното описание на комуникационните пара-
метри за EtherCAT®.

9007200388082827

[1] Символ "Configure communication plugs" 
(Конфигурация на комуникационни връзки)

18014399653863307

[1] Списък за избор "Type of communication" 
(Тип Комуникация)

[2] Контролно поле "Activate" (Активирай)
[3] Бутон [Edit] (Редакция)

[1]

[1]

[2]

[3]
Р
К

Наръчник – интерфейс полеви бус DFE24B EtherCAT®



7Работа на MOVITOOLS® MotionStudio през EtherCAT®

Комуникация през EtherCAT®
4. За да добавите IP-адрес, щракнете върху символа [Add IP adress] [2].

5. Въведете IP-адреса на Mailbox-Gateway (в EtherCAT®-Master) в полето за
въвеждане "IP-adress" [3] и щракнете върху бутон [OK].

18014399831358731

[1] Контролно поле "Activate access without 
master"
Забележка: Активирайте само, ако няма 
наличен друг Master.

Ако няма наличен EtherCAT®-Master, може 
да се активира в MOVITOOLS® MotionStudio 
параметриращ Master.

[2] Символ [Add IP adress] (Добави IP адрес)
[3] Поле за въвеждане "IP-adress" (IP адрес)

[2]

[3]

[1]
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Комуникационни-
те параметри за 
EtherCAT®

Следващата таблица описва комуникационните параметри за EtherCAT®:

7.5 Изпълнение на функциите с уредите
7.5.1 Параметриране на уредите

Уредите параметрирайте в дървовидната структура на параметрите. Тя показва
всички параметри на уредите, групирани в папки. 
С помощта на контекстното меню и лентата със символите можете да управлява-
те параметрите на уредите. Как четете и променяте параметрите на уредите,
Ви показват следните стъпки. 

7.5.2 Четене и промяна на параметрите на уредите
За да четете или променяте параметрите на уредите, процедирайте по следния
начин:
1. Влезте в искания обзор (обзор на проекта или на мрежата).
2. Изберете режима на свързване:

• Щракнете върху символа "влизане в онлайн режим" [1], ако искате директно
да четете / променяте параметъра в уреда.

• Щракнете върху символа "влизане в офлайн режим" [2], ако искате директно
да четете / променяте параметъра в проекта.

3. Изберете уреда, който искате да параметрирате.
4. Отворете контекстното меню и изберете команда [Start up] / [Parameter tree]

(Дърво параметри).
Като резултат се отваря вида "Parameter tree" (Дърво параметри) в дясната
част на монитора. 

Комуникационен параметър Описание Указание

Timeout (Блокировка по време) Време за изчакване в [ms], през 
което клиентът след запитване 
чака за отговор от сървъра.

• Настройка Default (по под-
разбиране): 200 ms

• Евентуално, повишете 
стойността, ако забавянето 
на комуникацията предиз-
виква смущения.

Диапазон сканиране от: Стартов адрес за EtherCAT®-
диапазона сканиране

Ако тук въвеждате стойности, 
можете да ограничите 
EtherCAT®-обхвата на сканира-
не и по този начин да съкратите 
времето на сканиране.

Диапазон сканиране до: Стоп-адрес за EtherCAT®-
диапазона сканиране

IP-адрес EtherCAT®-Master IP-адрес на Mailbox-Gateway 
в EtherCAT®-Master 

-

9007200389198219
[1] Символ "Switch to online mode" 

(Превключи към онлайн режим)
[2] Символ "Switch to offline mode" 

(Превключи към офлайн режим)

[1] [2]
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5. Разгърнете "Parameter tree" (Дърво параметри) до искания възел.

6. Щракнете два пъти, за да се покаже на монитора определена група параметри
на уредите.

7. Ако променяте цифрови стойности в полетата за въвеждане, потвърдете това
с Enter.

7.5.3 Пускане на уреди в действие (Online)
За да пуснете уреди в действие (Online), процедирайте по следния начин:
1. Отидете във вид на мрежата.
2. Щракнете върху символа "Switch to online mode" (Превключи в онлайн режим)

[1] в лентата със символи. 

3. Изберете уреда, който искате да пуснете.
4. Отворете контекстното меню и изберете команда [Start up] / [Start up].

Като резултат се отваря Startup wizard (Помощник за стартиране).
5. Следвайте инструкциите на Startup wizard (Помощник за стартиране) и след

това заредете данните за пуска в действие във вашия уред.

947217163

УКАЗАНИЕ
• Подробни сведения за параметрите на уредите ще получите от списъка на

параметрите към уредите. 

9007200438771211
[1] Символ "Switch to online mode" 

(Превключи към онлайн режим)

[1]
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8 Motion-Control (контрол движение) през EtherCAT®

В тази глава ще получите информация за функциите на EtherCAT®, които дават
възможност за нужната за Motion-Control-апликации тактово синхронна работа на
MOVIDRIVE® B, свързан към EtherCAT®-Master.

8.1 Въведение EtherCAT®

Тази глава описва функциите и понятията, които се ползват за тактово синхронна-
та работа на задвижващите преобразуватели SEW, свързани към EtherCAT®.
Обширна информация по-нататък за EtherCAT® ще намерите в EtherCAT®-потре-
бителската организация напр. на www.EtherCAT®.org и при производителя на
EtherCAT®-Master-системи.
Изхождайки от обичайното за задвижващата техника каскадно регулиране, по-
долу се описват принципните механизми за Motion-Control-апликациите.

Изхожда се от позиционна зададена стойност (xref). Заедно с позиционната дейст-
вителна стойност (xact) позиционният регулатор достига [1] зададена стойност на
оборотите (vref). Регулаторът на оборотите [2] от зададената и действителната
стойност на оборотите достига зададената стойност на въртящия момент (tref),
която предизвиква въртящ момент в двигателя, захранващ се от крайната степен
на преобразувателя [3]. Според противодействащия момент чрез задвижваната
машина [4] на двигателя се подава скорост (измерване с датчик [5]). Според обо-
ротите на двигателя се получава промяна на позицията, която се регистрира от
позиционен датчик [5] при двигателя. Според апликациите сега могат да се затво-
рят регулиращите вериги за въртящ момент, обороти или позиция или
в управлението от по-високо ниво. MOVIDRIVE® B може да поеме всички управля-
ващи контури включително позиционното регулиране. По този начин позиционно
придвижване може да се изпълни само с предаване на зададена позиция на пре-
образувателя (напр. апликационен модул "Бусово позициониране"). На управле-
нието се изпраща актуалната позиция и, ако е приключила заявката за позициони-
ране, съобщение за готовност. 

6821660555

M

V

X X

[1] [2] [3] [4]

tref

vref

vactxact

xref

[5]

[5] [6]

xref Позиционна зададена стойност [1] Позиционен регулатор
xact Позиционна действителна стойност [2] Регулатор обороти
vref Обороти зададена стойност [3] Крайна степен на преобразувателя
vact Обороти действителна стойност [4] Задвижвана машина (товар)
tref Въртящ момент зададена стойност [5] Датчик (V = обороти; X = позиция)

[6] Опционален датчик отсечки
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8Motion-Control (контрол движение) през EtherCAT®

Въведение EtherCAT®
В апликациите на Motion-Control позиционното придвижване се управлява с край-
на позиция и параметри за преместване като скорост и времена на линейните
фази в Motion-Controller – т.е. по правило в главното управление. Тогава на прео-
бразувателя се предава от изчислената крива на траекторията в много къси
интервали време зададена скорост (виж глава "Velocity-Mode") или зададена пози-
ция (виж глава "Position-Mode"). Тогава преобразувателят настройва тази зададе-
на скорост или зададена позиция и връща съобщение за актуалната позиция. Сам
Motion-контролерът знае кога е приключила позиционната заявка.
Тъй като главното управление предава зададените стойности циклично, в това
управление се изчисляват и линейните фази на ускорение и забавяне. За целта
може да се ползва интегрирана в задвижването функция на линейните фази на
импулса.

8.1.1 Тактова синхронност
За всеки регулиращ цикъл управлението записва действителната стойност на
позицията и изчислява от разликата в позициите (dx) и разликата във времето (dt)
на последния регулиращ интервал актуалните обороти (dx/dt) и евентуално други
величини като ускорение, импулс и т.н.
Часовниковите механизми на регулирането, на бусовия трансфер и на вътрешния
обработващ цикъл на преобразувателя или евентуално външен датчик трябва да
са синхронизирани един с друг.

Пример С пример може да стане напълно ясно как възникват ефектите на наслагването,
ако управлението, буса, преобразувателят или датчикът не работят синхронизи-
рано в такт (→ следващата фигура).
• Регулиращ часовник на управлението: 5 ms
• Бусов такт: 5 ms, синхронен на управлението
• Врене за обработка в преобразувателя: 5 ms, не синхронизирано

Тъй като в този пример преобразувателят или датчикът и управлението не са син-
хронизирани, циферблатите бавно ще се разминават в остатъчното отклонение,
обусловено от не идеалните кварцови осцилатори на двата уреда. Това може да
доведе до скок в пренасяната позиционна величина
Докато в управляващите интервали 1 до 3 се получава само в малка степен неточ-
на скорост (v = dx/dtS ≈ dx/dtG), в четвъртия управляващ интервал при изчислява-
нето на скоростта се появява явна грешка (v = 2dx/dtS). Тези грешно изчислени за
един интервал на четене обороти водят до силни реакции на регулиращите алго-
ритми в управлението и даже могат да отключат съобщения за грешка. 

6823481739

1 2 3 4 5

dtS

dtG

dx dx dx dx dx

[A]

[B]

[C]

[A] Управляващ интервал dtS [C] Циферблат преобразувател или датчик dtG
[B] Бусов цикъл dx Позиционна разлика (измината отсечка)
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ъведение EtherCAT®
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Горе описаната проблематика, която се произтича от дискретното претърсване
в различни системи, се появява обикновено като смущение само в приложенията
на Motion-Control, ако времето на цикъла на управление е малко или е от същия
порядък както вътрешния цикъл за обработка на преобразувателя или външните
датчици. 
EtherCAT® по принцип е така структуриран, че бусовите и управляващите цикли
да са синхронизирани.

Velocity-Mode

Във Velocity-Mode (Режим скорост) от управлението се предава на преобразува-
теля зададена стойност за обороти (респ. за скорост) и позиционната действител-
на стойност се прочита от преобразувателя или от отделен датчик.
Във Velocity-Mode преобразувателят е обикновен изпълнителен орган за обороти
Регулиращите часовникови механизми на управлението, на бусовия трансфер и
на вътрешния обработващ цикъл на преобразувателя или евентуално външен
датчик трябва да са синхронизирани един с друг.

УКАЗАНИЕ
С механизма Distributed Clock се дава възможност вътрешният обработващ
часовник на преобразувателя да бъде също синхронизиран.
В MOVIDRIVE® B синхронизацията на циферблатите и преноса на данни се
управлява през Dual-Port RAM на опция DFE24B.

6823492875

M

V

X X

Xref vref

tref
Xact vact

[3][2][1] [4]

[5]

[C][A]

[5] [6]

[B]

xref Позиционна зададена 
стойност

[1] Позиционен регулатор [A] Управление

xact Позиционна действи-
телна стойност

[2] Регулатор обороти [B] Полеви бус -интерфейс

vref Обороти зададена 
стойност

[3] Крайна степен на преобразувателя [C] Преобразувател

vact Обороти действител-
на стойност

[4] Задвижвана машина 

tref Въртящ момент 
зададена стойност

[5] Датчик(V = обороти; X = позиция)

[6] Опционален датчик за отсечка
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Въведение EtherCAT®
Установяването в изходна позиция, контролът на допустимите обхвати на пре-
местване или на крайните прекъсвачи, както и зависещите от линейната фаза на
импулса задания и контрол на грешка от буксуване се реализират в главното упра-
вление и не са задача на MOVIDRIVE® B.
За да се избегнат нежелателно големи ускорения при по-големи регулиращи
интервали (> 1 ms), зададената стойност за обороти се приема от MOVIDRIVE® B
не директно, а линейно интерполирана. Това значи, че при цикъл зададена стой-
ност от 5 ms от управлението в MOVIDRIVE® B исканата промяна на оборотите се
настройва не на всеки 5 ms в една голяма стъпка, а винаги в 5 малки стъпки от по
1 ms.

Position-Mode 
(Режим Позиция)

В Position-Mode (Режим Позиция) от управлението циклично се предава на прео-
бразувателя зададена стойност за позиция и позиционната действителна стой-
ност се прочита обратно от преобразувателя или от отделен датчик.
В Position-Mode (Режим Позиция) преобразувателят следва постоянно променя-
щата се позиционна зададена стойност и сам генерира от позиционната действи-
телна стойност (от [5] или [6]) изискваната зададена стойност обороти за регула-
тора на оборотите [2]. Регулиращите часовникови механизми на управлението, на
бусовия трансфер и на вътрешните обработващи цикли на преобразувателя и
датчика трябва да са синхронизирани един с друг.

6823509003

M

V

X X

Xref vref

tref
Xact

vact

[C][A]

[3][2][1] [4]

[5]

[5] [6]

[B]

xref Позиционна зададе-
на стойност

[1] Позиционен регулатор [A] Управление

xact Позиционна действи-
телна стойност

[2] Регулатор обороти [B] Полеви бус -интерфейс

vref Обороти зададена 
стойност

[3] Крайна степен на преобразувателя [C] Преобразувател

vact Обороти действител-
на стойност

[4] Задвижвана машина

tref Въртящ момент 
зададена стойност

[5] Датчик(V = обороти; X = позиция)

[6] Опционален датчик за отсечка
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След установяване в изходна позиция в управлението на позицията в преобразу-
вателя може да се осъществи контролът на допустимите диапазони на премест-
ване или на крайните прекъсвачи. Целесъобразната настройка на зависещо от
товара задаване на линейната фаза на импулса, както и на контрол за грешка от
буксуване в преобразувателя трябва да се провери след това във файла. 
За да се избегнат нежелателно големи ускорения при по-големи регулиращи
интервали (> 1 ms), зададената стойност за позиция се приема от MOVIDRIVE® B
не директно, а линейно интерполирана. Това значи, че при цикъл зададена стой-
ност от 5 ms от управлението в MOVIDRIVE® B исканата промяна на позицията се
настройва не на всеки 5 ms в една голяма стъпка, а винаги в 5 малки стъпки от по
1 ms.

8.2 Настройки в MOVIDRIVE® B с MOVITOOLS® MotionStudio
8.2.1 Настройки за Velocity-Mode (Режим Скорост)

За задействане на управлението в MOVIDRIVE® B in Motion-Control-приложенията
със зададени тактово синхронизирани обороти в MOVITOOLS® MotionStudio тряб-
ва да направите следните настройки на параметрите (виж следната фигура).

• P100 източник зададена стойност = полеви бус
• P101 източник зададена стойност = полеви бус
• P700 работен режим = SERVO + IPOS или CFC + IPOS
• P870 запис зададена стойност PO1 = управляваща дума 1
• P873 запис действителна стойност PI1 = дума за статут 1

6824418187
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Настройки в MOVIDRIVE® B с MOVITOOLS® MotionStudio
След това трябва да активирате синхронизатора на контролера спрямо
EtherCAT®-мрежата. За целта направете следните настройки на параметрите
(виж следната фигура).

• P887 Синхронизация външ. Управление = ВКЛ.
• P888 Време за синхронизация SBus [ms] = 1

Настроеното време за синхронизация трябва точно да отговаря бусовия цикъл.
• P916 Форма на линейната фаза = интерполация на скоростта
• P970 DPRAM Синхронизация = ДА
• P971 Фаза на синхронизация = 0

В P971 при ефекти на наслагване може да се оптимизира положението на
фазата Стандартно задайте положение Position-Mode на фазата от 0 ms.

6824421131
Наръчник – интерфейс полеви бус DFE24B EtherCAT®
00

I

73



8 otion-Control (контрол движение) през EtherCAT®

астройки в MOVIDRIVE® B с MOVITOOLS® MotionStudio

74
8.2.2 Настройки за Position-Mode (Режим Позиция)
За задействане на управлението в MOVIDRIVE® B in Motion-Control-приложенията
със зададени тактово синхронизирани позиции в MOVITOOLS® MotionStudio тряб-
ва да направите следните настройки на параметрите (виж следната фигура).

• P100 източник зададена стойност = полеви бус
• P101 източник зададена стойност = полеви бус
• P700 работен режим = SERVO + IPOS или CFC + IPOS
• P87x записване на технологичните данни

Според управлението и апликацията може да се използва управляваща дума
и дума за статут. Управляващата дума и думата за статут могат да се настроят
с параметри P870 – P876 или да се пренесат в IPOSplus®-променливи и там да
се обслужат в съответствие с функциите на машината за статут на Motion-
Controller (Контролер за движение).

6824424715
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Настройки на EtherCAT®-Master
След това трябва да активирате синхронизатора на контролера спрямо
EtherCAT®-мрежата. За целта направете следните настройки на параметрите
(виж следната фигура).

• P887 Синхронизация външ. Управление = ВКЛ.
• P888 Време за синхронизация SBus [ms] = 1

Настроеното време за синхронизация трябва точно да отговаря бусовия цикъл.
• P916 Форма на линейна фаза на импулса = интерполация на положение 16 Bit
• P970 DPRAM Синхронизация = ДА
• P971 Фаза на синхронизация = 0

В P971 при ефекти на наслагване може да се оптимизира положението на
фазата. Стандартно задайте положение Position-Mode на фазата от 0 ms.

8.3 Настройки на EtherCAT®-Master
За синхронизация на часовниковите механизми трябва да активирате функция
Distributed Clock. Бусовият цикъл трябва точно да отговаря на настроеното в пара-
метър P888 време за синхронизация. Освен това активирайте контролера за
наблюдение на Timeout само за Syncmanager 0x1000 (Output Data).
Непроменливо разпределените PDO (InputData1 и OutputData1) трябва да са
деактивирани.

6824421131
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8.3.1 Настройки за Velocity-Mode (Режим Скорост)
• Зададената стойност се записва през конфигурируемия PDO2 директно върху

системната променлива H499 и съотношението е както следва:
– 1 digit Ô 0,2 1/min, т.е. една стойност от 5000 Ô 1000 1/min
Използваните в управлението величини трябва съответстващо да се преизчис-
лят преди трансфера към преобразувателя.

• Управляващата стойност през PDO1 се пренася заедно със зададената стой-
ност за обороти в PDO2.

• Позицията, която трябва да се предаде на управлението, директно се чете през
конфигурируемия PDO2 директно от системната променлива H511. Позицията
е преизчислена, както следва:
– 4096 digits отговаря точно на един оборот
Въведената в паметта позиция тогава трябва да се преизчисли с използваните
в управлението величини. 

• Думата за статут през PI1 се пренася заедно с позиционната действителна
стойност в PDO2.

8.3.2 Настройки за Position-Mode (Режим Позиция)
• Зададената позиционна стойност се записва през конфигурируемия PDO2

директно върху системната променлива H499 и съотношението е както следва:
– 1 оборот на двигателя Ô 216

Използваните в управлението величини трябва съответстващо да се пресмет-
нат преди трансфера към преобразувателя.

• Управляващата дума може да се пренесе по следния начин:
– през PO1 заедно с позиционната зададена стойност в PDO2
– или ако е нужна оптимизация на машината за статут, директно върху сис-

темна променлива IPOSplus®. Специфичното за апликацията съгласуване
на машината за статут се изпълнява тогава като IPOSplus®-програма или
като PLC-програма в Motion-Controller.

• Позицията, която трябва да се предаде на управлението, директно се чете през
конфигурируемия PDO2 директно от системната променлива H508. Позицията
е преизчислена, както следва:
– 1 оборот на двигателя Ô 216

Въведената в паметта позиция тогава трябва да се преизчисли с използваните
в управлението величини.

• Думата за статут може да се пренесе или през PI1 заедно с позиционната
действителна стойност в PDO2, или да се прочете при специфично за аплика-
цията съгласуване на машината за статут в IPOSplus® директно от системна
променлива в IPOSplus®.
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Пример TwinCAT
8.4 Пример TwinCAT
8.4.1 Параметриране на тактово синхронна работа

Направете показаните в следните фигури настройки. 

За тактово синхронизираната работа изберете опция "DC for synchronization" на
страницата с отметки DC (Distributed Clock). Внимавайте времето на цикъла в поле
"Cycle time" да съвпада точно с настроеното в P888 време за синхронизация.

6824466059

6824750603
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Активирайте Timeout-контрола за Syncmanager 0x1000. За целта маркирайте
в прозорец "Edit Sync Manager" (Редакция Мениджър за синхронизация) опцията
"Watchdog Trigger" (Спусък на таймер) (виж следващата фигура).

8.4.2 Параметриране на NC-ос
След това се параметрира NC-оста (виж следващата фигура).

На страницата с отметки "Settings" (Настройки) в поле "Axis Type" (Тип ос) избере-
те опция "Standard" (Стандарт), а в поле "Unit" (Единица) системната единица
(напр. °).
На страницата с отметки "Global" (Общо) задайте максималната скорост и контрол
на грешки от буксуване.
На страницата с отметки "Dynamics" (Динамика) задайте времето на линейната
фаза.

6824775435

6824778379

УКАЗАНИЕ
Направените настройки трябва да са съгласувани с механиката и съответните
настройки в преобразувателя. 
M
П

00

I

Наръчник – интерфейс полеви бус DFE24B EtherCAT®



8Motion-Control (контрол движение) през EtherCAT®

Пример TwinCAT
8.4.3 Параметриране на датчика
Като датчик (в "Axis x_Enc") се дефинира "CANopen DS402" и се параметрира по
следния начин (виж следващата фигура).

Коефициентът за преизчисляване се получава от следната формула:
360° /(4096 inc/оборот) = 0,087890625 °/inc

8.4.4 Velocity-Mode (Режим Скорост)
Във Velocity-Mode (Режим Скорост) като задвижващ механизъм (в "Axis x_Drive")
се избира "Drive connected to KLXXX..." (Механизъм, свързан към KLXXX...). На
страницата с отметки "Analog" (Аналогови) се въвеждат следните стойности (виж
следващата фигура).

Зададените обороти ("Reference Velocity" (Референтна скорост)) = максимални
обороти на двигателя × 6 се въвежда с коефициент на преизчисляване "at Output
Ratio [0.0 – 1.0]" = (максимални обороти на двигателя × 5) / 215.

6824949131

6824952587
Наръчник – интерфейс полеви бус DFE24B EtherCAT®
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80
В PDO-разпределението се деактивира PDO1, а в PDO2 се дефинират setpoint
speed (скорост при зададена точка) и control word (контролна дума) или actual
position (реална позиция) (H511) и status word (дума за статус) (виж следващата
фигура).

В PDO-разпределението се деактивира PDO1, а в PDO2 се дефинират setpoint
speed (скорост при зададена точка) и control word (контролна дума) или actual
position (реална позиция) (H511) и status word (дума за статус) (виж следващата
фигура).

6824949131

6824997515

6824993931
M
П
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8Motion-Control (контрол движение) през EtherCAT®

Пример TwinCAT
Накрая зададените обороти и действителната позиция на задвижващия механи-
зъм се свързват с NC-оста и контролната дума и думата за статут 1 задействат
управлението с PLC-Task в съответствие със записа в полеви бус-профил на уре-
да (виж следващата фигура).

6825043211
Наръчник – интерфейс полеви бус DFE24B EtherCAT®
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9 Диагностика на грешките
9.1 Процеси на диагностика

По-долу описаните процеси на диагностиката ви показват начина на действие за
анализ на грешките при следните случай на проблеми.
• Преобразувателят не работи към EtherCAT®

• Преобразувателят не може да се управлява с EtherCAT®-Master
Още инструкции за параметриране на преобразувателя за различни апликации
на полеви бус ще получите в наръчника "Комуникация на полеви бус-профил на
уреда MOVIDRIVE® MDX60B/61B", както и в системния наръчник MOVIDRIVE®

MDX60B/61B.

Стъпка 1: Проверете коректното свързване на преобразувателя към
EtherCAT®

Стъпка 2: Как се държи LED RUN?

Вкаран ли е бусовия щекер към Master- а / преобразувателя? НЕ → [A]
ДА
↓

Как реагира светодиодът Link/activity на опция DFE24B? ИЗКЛ. → [A]
ВКЛ
↓

Преобразувателят физически коректно ли е свързан към EtherCAT®? 
Проверете коректното свързване на EtherCAT® към X30 IN (входна 
EtherCAT®-връзка) / X31 OUT (изходна EtherCAT®-връзка).

НЕ → [A]

ДА
↓

По-нататък стъпка 2: Как се държи LED RUN?

[A] Проверете бусовото окабеляване!

ИЗКЛ Master-ът превключи ли Slave в състояние INIT?
ДА →

НЕ →

[A]

[B]

Мига в зелено Slave е в състояние PRE-OPERATIONAL. → [C]

Светва веднъж 
в зелено

Slave е в състояние SAFE-OPERATIONAL. → [C]

Свети зелено Slave е в състояние OPERATIONAL. → [C]

[A] Изпълнете тръгване на буса в Master.
[B] Опция DFE24B дефектна.
[C] По-нататък стъпка 3: Как се държи LED ERR?
Д
П
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Процеси на диагностика
Стъпка 3: Как се държи LED ERR?

ИЗКЛ Случай 1: LED RUN свети зелено (Slave е в състояние OPERATIONAL).
↓ 

EtherCAT®-комуникацията на опцията DFE24B е в работно състояние

Случай 2:
• LED RUN мига зелено (Slave е в състояние PRE-OPERATIONAL).
• LED RUN светва веднъж зелено (Slave е в състояние SAFE-OPERATIONAL).

↓ 
Изпълнете тръгване на буса и приведете Slave в състояние OPERATIONAL.

↓ 
Стартирайте комуникацията на технологичните данни.

Трепкащо Предпоставка: 
• LED RUN мига зелено (Slave е в състояние PRE-OPERATIONAL).
• LED RUN светва веднъж зелено (Slave е в състояние SAFE-OPERATIONAL).

↓ 
Установена е Boot-грешка. Инициализирайте опция DFE24B.

↓ 
Ако LED ERR продължава да трепти, опция DFE24B е дефектна.

Два пъти 
мига 
червено

Случай 1: LED RUN свети зелено (Slave е в състояние OPERATIONAL).
↓ 

Полеви бус-Timeout, включете технологични изходни данни.

Случай 2:
• LED RUN мига зелено (Slave е в състояние PRE-OPERATIONAL).
• LED RUN светва веднъж зелено (Slave е в състояние SAFE-OPERATIONAL).

↓ 
Watchdog Timeout → изпълнете тръгване на буса в Master и приведете Slave 
в състояние OPERATIONAL.

↓ 
Стартирайте комуникацията на технологичните данни.

Светва 
веднъж 
в червено

Предпоставка:
• LED RUN мига зелено (Slave е в състояние PRE-OPERATIONAL).
• LED RUN светва веднъж зелено (Slave е в състояние SAFE-OPERATIONAL).

↓ 
Настъпила е незаявена промяна на състоянието. Отстранете комуникацион-
ната грешка и след това изпълнете тръгване на буса в Master.

↓ 
Приведете Slave в състояние OPERATIONAL.

↓ 
Стартирайте комуникацията на технологичните данни. 

Мигащо Предпоставка:
• LED RUN мига зелено (Slave е в състояние PRE-OPERATIONAL).
• LED RUN светва веднъж зелено (Slave е в състояние SAFE-OPERATIONAL).

↓ 
Появила се е невалидна конфигурация. Отстранете комуникационната 
грешка и след това изпълнете тръгване на буса в Master.

↓ 
Приведете Slave в състояние OPERATIONAL.

↓ 
Стартирайте комуникацията на технологичните данни.
Наръчник – интерфейс полеви бус DFE24B EtherCAT®
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9.2 Списък на грешките

УКАЗАНИЕ
• Следният списък на грешките е валиден за опцията DFE24B в режим

Gateway.
• При работата на опцията DFE24B в MOVIDRIVE® B ще намерите съответните

кодове на грешки в ръководството за експлоатация MOVIDRIVE®

MDX60B/61B.

Код на 
грешка

Наименование Реакция Причина Мярка

17 Stack Overflow Спиране на SBus-
комуникацията

Електрониката на преобразувателя е 
в неизправност, евентуално от въз-
действието на ЕМС

Проверете заземяването и екрани-
рането и евентуално ги поправете 
При повторна поява се консулти-
райте със сервиза на SEW.

18 Stack Underflow 
(Изход на 
долната грани-
ца на стека)

Спиране на SBus-
комуникацията

19 NMI Спиране на SBus-
комуникацията

20 Undefined 
(Недефини-
ран) Opcode

Спиране на SBus-
комуникацията

21 Protection Fault 
(Нарушение на 
защита)

Спиране на SBus-
комуникацията

22 Illegal Word 
Operand Access 
(Неправилна 
дума достъп до 
обект)

Спиране на SBus-
комуникацията

23 Illegal 
Instruction 
Access (Непра-
вилна инструк-
ция за достъп)

Спиране на SBus-
комуникацията

25 Eeprom Спиране на SBus-
комуникацията

Грешка при достъпа до EEPROM Извикайте фабричната настройка, 
рестартирайте и параметрирайте 
наново DFE. При повторна поява се 
консултирайте със сервиза на SEW.

28 Блокировка по 
време Полеви 
бус

Default (по подраз-
биране): 
PO-Данни = 0
Реакцията на греш-
ката може да се 
настрои през P831

Не е се осъществила комуникация 
между Master и Slave в рамките на 
проектирания контрол на сработва-
нето.

• Проверете комуникационния 
маршрут на Master

• Да се удължи времето полеви 
бус-Timeout (контрол на сработ-
ването) в Master-проектирането 
или да се изключи контролът. 

37 Грешка 
Watchdog

Спиране на SBus-
комуникацията

Грешка в хода на системния софтуер Консултирайте се със сервиза на 
SEW.

45 Грешка иници-
ализация

Спиране на SBus-
комуникацията

Грешка след авто-теста в Reset. Изпълнете Reset При повторна поя-
ва се консултирайте със сервиза на 
SEW.
Д
С
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Списък на грешките
111 Системна 
грешка Device 
Timeout (Блоки-
ровка по време 
за устройство)

Няма Моля, обърнете внимание на черве-
ния светодиод за системна грешка 
(H1) на DFx. Ако този LED свети чер-
вено или мига, това значи, че един 
или няколко участника в SBus не са 
могли да сработят в рамките на 
Timeout (Блокировката по време). 
Ако червения LED системна грешка 
(H1) мига, самият DFx се намира в 
състояние на грешка. Грешката F111 
тогава е била съобщена на управле-
нието само през полевия бус.

Проверете електрозахранването 
на SBus-окабеляването, крайните 
съпротивление на SBus. Изключе-
те и отново включете DFx. Ако 
грешката се запазва, изпратете 
запитване за грешката през диаг-
ностичния интерфейс и изпълнете 
описаната в тази таблица мярка.

Код на 
грешка

Наименование Реакция Причина Мярка
Наръчник – интерфейс полеви бус DFE24B EtherCAT®
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10 Технически данни
10.1 Опция DFE24B за MOVIDRIVE® MDX61B

Опция DFE24B (MOVIDRIVE® MDX61B)

Артикулен номер 1821 126 7

Консумация на мощност P = 3 W

Стандарти IEC 61158, IEC 61784-2

Стойност по Baud 100 MBaud Vollduplex

Техника на свързване 2 × RJ45 (8x8 modularJack)

Край на шина Не е интегриран, тъй като бусовият край се активира автоматично.

OSI Layer Ethernet II

Адрес на станция Настройка през EtherCAT®-Master (дисплей с P093).

Име на XML-файла SEW_DFE24B.xml

Vendor ID (ИД на 
доставчик)

0x59 (CANopenVendor ID)

EtherCAT® services 
(услуги)

• CoE (CANopen over EtherCAT®)
• VoE (Simple MOVILINK®-Protocol over EtherCAT®)

Статут фърмуер 
MOVIDRIVE® B

824 854 0.18 или по-високо (дисплей с P076).

Помощни средства за 
пуск в действие

• Инженерингов софтуер MOVITOOLS® MotionStudio от Версия 5.40 
нагоре

• Обслужващ уред DBG60B
Т
О

P
i

f
kVA

Hz

n
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Опция DFE24B за MOVITRAC® B и Gateway-корпус
10.2 Опция DFE24B за MOVITRAC® B и Gateway-корпус

6825746443

Опция DFE24B (MOVITRAC® B Gateway)

Външно 
електрозахранване 

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

Стандарти IEC 61158, IEC 61784-2

Стойност по Baud 100 MBaud Дуплексен режим

Техника на свързване 2 × RJ45 (8x8 modularJack)

Край на бус Не е интегриран, тъй като бусовият край се активира автоматично.

OSI Layer Ethernet II

Адрес на станция Настройка през EtherCAT®-Master (дисплей с P093).

Име на XML-файла SEW_DFE24B.xml

Vendor ID (ИД на 
доставчик)

0x59 (CANopenVendor ID)

EtherCAT® services 
(услуги)

• CoE (CANopen over EtherCAT®)
• VoE (Simple MOVILINK®-Protocol over EtherCAT®)

Статут фирмен софтуер 
MOVITRAC® B

 Не е нужен специален статут на фирмения софтуер.

Помощни средства за 
пуск в действие

• Инженерингов софтуер MOVITOOLS® MotionStudio от Версия 5.40 
нагоре

• Обслужващ уред FBG60B
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