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1 Vispārīgi norādījumi
1.1 Dokumentācijas lietošana

Rokasgrāmata ir izstrādājuma sastāvdaļa, un tajā ir ietverti svarīgi ekspluatācijas un
servisa norādījumi. Rokasgrāmata ir paredzēta visiem darbiniekiem, kuri veic iekārtas
montāžas, instalācijas darbus, nodošanu ekspluatācijā un servisa darbus.
Rokasgrāmatai jābūt pieejamai un salasāmai. Nodrošiniet, lai personas, kuras ir atbildī-
gas par iekārtām un to ekspluatāciju, kā arī personas, kuras pie iekārtas strādā uz savu
atbildību, būtu rūpīgi izlasījušas un sapratušas šo rokasgrāmatu. Ja jums ir neskaidrī-
bas, vai nepieciešama sīkāka informācija, konsultējieties ar SEW-EURODRIVE.

1.2 Drošības norādījumu struktūra
1.2.1 Signālvārdu nozīme

Sekojošā tabulā parādīta signālvārdu gradācija un nozīme attiecībā uz drošības
norādījumiem, materiāliem zaudējumiem un citiem norādījumiem.

1.2.2 Uz rindkopu attiecināmo drošības norādījumu struktūra
Uz rindkopu attiecināmie drošības norādījumi neattiecas tikai uz vienu speciālu darbību,
bet gan uz vairākām darbībām vienas tēmas ietvaros. Izmantotās piktogrammas norāda
uz vispārēju vai specifisku bīstamību.
Šeit ir redzama uz rindkopu attiecināmo drošības norādījumu formālā struktūra:

1.2.3 Iegulto drošības norādījumu struktūra
Iegultie drošības norādījumi ir tiešā veidā integrēti izpildāmo darbību aprakstā pirms
veicamās bīstamās darbības.
Šeit ir redzama iegulto drošības norādījumu formālā struktūra:
•  SIGNĀLVĀRDS! Bīstamības veids un avots.

Iespējamās sekas neievērošanas gadījumā.
– Bīstamības novēršanas pasākumi.

Signālvārds Nozīme Sekas neievērošanas gadījumā

BĪSTAMI! Tieši draudošas briesmas Nāve vai smagi miesas bojājumi

BRĪDINĀJUMS! Iespējama bīstama situācija Nāve vai smagi miesas bojājumi

PIESARDZĪBU! Iespējama bīstama situācija Viegli miesas bojājumi

UZMANĪBU! Materiālo bojājumu risks Piedziņas sistēmas vai tās tuvumā 
esošās vides bojājumi

NORĀDĪJUMS Noderīgs norādījums vai padoms: 
Atvieglo piedziņas sistēmas lietošanu.

SIGNĀLVĀRDS!
Bīstamības veids un avots.
Iespējamās sekas neievērošanas gadījumā.
• Bīstamības novēršanas pasākumi.
V
D
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Atbildība par defektiem
1.3 Atbildība par defektiem
Dokumentācijas ievērošana ir priekšnoteikums netraucētai ekspluatācijai, kā arī priekš-
noteikums tiesībām pieprasīt iespējamo defektu novēršanu. Tādēļ pirms darba ar
iekārtu vispirms izlasiet rokasgrāmatu!
Nodrošiniet, lai personām, kuras ir atbildīgas par iekārtu un ekspluatāciju, kā arī per-
sonām, kuras strādā ar iekārtu uz savu atbildību, rokasgrāmata būtu pieejama un
salasāma.

1.4 Atbildības izslēgšana
Šīs dokumentācijas un pieslēgto SEW-EURODRIVE ierīču dokumentācijas ievērošana
ir galvenais priekšnosacījums drošai ekspluatācijai un paredzēto izstrādājuma īpašību
un jaudas parametru sasniegšanai. SEW-EURODRIVE neuzņemas atbildību par kai-
tējumu personām un mantas vai īpašuma bojājumiem, kas radušies ekspluatācijas ins-
trukcijas neievērošanas dēļ. Atbildība par materiāliem zaudējumiem šādos gadījumos ir
izslēgta.

1.5 Piezīme par autortiesībām
© 2012 – SEW-EURODRIVE. Visas tiesības paturētas.
Jebkāda pavairošana, apstrādāšana, izplatīšana un citāda realizācija – arī fragmentāri
– ir aizliegta.

1.6 Citi spēkā esošie dokumenti
Uz pieslēgtajām ierīcēm attiecas šādas brošūras un dokumenti:
• Ekspluatācijas instrukcija "MOVIDRIVE® MDX60B/61B"
• Ekspluatācijas instrukcija "MOVITRAC® B"
• Attiecībā uz ierīcēm ar funkcionālo drošības tehniku papildus ievērojiet attiecīgās

rokasgrāmatas "Funkcionālā drošība" vai "Droša atslēgšana – Nosacījumi".
• Instalāciju un nodošanu ekspluatācijā drīkst veikt tikai profesionāli elektriķi, ievērojot

spēkā esošos negadījumu novēršanas noteikumus un pieslēgto ierīču ekspluatācijas
instrukcijas.

1.7 Produkta nosaukums un preču zīme
Šajā dokumentācijā minētie izstrādājumu nosaukumi ir attiecīgo īpašnieku preču zīmes
vai reģistrētās preču zīmes.
EtherCAT® ir reģistrēta preču zīme un patentēta tehnoloģija, ko licencē uzņēmums
Beckhoff.
Rokasgrāmata – lauka kopnes interfeiss DFE24B EtherCAT®
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2 Drošības norādījumi
2.1 Kopņu sistēmas

Ar kopņu sistēmu ir iespējams veikt pārveidotāja visaptverošu pielāgošanu iekārtas
īpašībām. Kā visām kopņu sistēmām pastāv risks, ka tiek veiktas nemanāmas, ārējas
(attiecībā uz ierīci) parametru izmaiņas, kuru dēļ var mainīties ierīces darbība. Tas var
izraisīt negaidītu, nekontrolētu sistēmas darbību.

2.2 Drošības funkcijas
MOVIDRIVE® B un MOVITRAC® B pārveidotāji bez augstāka līmeņa drošības sistēmas
nedrīkst veikt nekādas drošības funkcijas. Izmantojiet augstāka līmeņa drošības sistē-
mas, lai garantētu mašīnu un personu aizsardzību. Pārliecinieties, vai tiek ievēroti bro-
šūrās "MOVITRAC® B funkcionālā drošība" esošie norādījumi par drošības ierīcēm.

2.3 Pacēlāju iekārtas
MOVIDRIVE® B un MOVITRAC® B nedrīkst izmantot kā pacēlāju iekārtu drošības ierī-
ces. Drošības ierīcēm izmantojiet kontroles sistēmas vai mehāniskās aizsardzības ierī-
ces, lai izvairītos no materiāliem zaudējumiem vai personu ievainojumiem.

2.4 Utilizācija
Lūdzu, ievērojiet valstī spēkā esošos noteikumus!
Attiecīgā gadījumā atkarībā no to īpašībām un pastāvošajiem specifiskajiem valsts
noteikumiem utilizējiet konkrētas detaļas atsevišķi, piem.:
• elektronikas atkritumi
• plastmasa
• skārds
D
K
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3 Ievads
3.1 Vispārīga informācija
3.1.1 Šīs rokasgrāmatas saturs

Šajā lietotāja rokasgrāmatā ir aprakstīta:
• opcijas kartes DFE24B EtherCAT® montāža piedziņas pārveidotājā MOVIDRIVE®

MDX61B,
• opcijas kartes DFE24B EtherCAT® izmantošana frekvences pārveidotājā

MOVITRAC® B un vārtejas korpusā UOH11B,
• pie lauka kopņu sistēmas EtherCAT® pieslēgta MOVIDRIVE® MDX61B ekspluatāci-

jas sākšana,
• pie EtherCAT® vārtejas pieslēgta MOVITRAC® B ekspluatācijas sākšana,
• EtherCAT® vedēja konfigurācija ar XML failiem,
• MOVITOOLS® MotionStudio darbība, izmantojot EtherCAT®.

3.1.2 Papildu literatūra
Lai MOVIDRIVE® B vienkārši un efektīvi pievienotu lauka kopņu sistēmai EtherCAT®,
līdzās šai lietotāja rokasgrāmatai par komunikācijas iespēju DFE24B EtherCAT®

vaicājiet pēc šādas papildu brošūras par lauka kopni:
• rokasgrāmata "Komunikācija un lauka kopnes ierīces profils MOVIDRIVE® B"
• MOVIDRIVE® B sistēmas rokasgrāmata
Rokasgrāmatā "Komunikācija un lauka kopnes ierīces profils MOVIDRIVE® B" un
MOVIDRIVE® B sistēmas rokasgrāmatā līdzās lauka kopnes parametru un to kodu
aprakstiem īsu piemēru veidā tiek izskaidrotas visdažādākās vadības koncepcijas un
pielietošanas iespējas.

3.2 Īpašības
3.2.1 MOVIDRIVE® B, MOVITRAC® B un EtherCAT®

EtherCAT® darbības pamatā esošā pārveidotāja darbība, t.s. ierīces profils, nav
atkarīga no lauka kopnes un līdz ar to ir vienota. Jums kā lietotājam ir iespēja piedziņas
pielietojumu noteikt neatkarīgi no lauka kopnes. Tādējādi pāreja uz citām kopņu
sistēmām, piem., DeviceNet (DFD opcija), ir ļoti vienkārša.

3.2.2 Piekļuve visa veida informācijai
Izmantojot EtherCAT® komunikācijas saskarni, MOVIDRIVE® B un MOVITRAC® B pie-
dāvā digitālu piekļuvi visiem piedziņas parametriem un funkcijām. Pārveidotāja vadību
nodrošina ātri, cikliski procesa dati. Izmantojot šo procesa datu kanālu, ir iespēja līdzās
mērķa vērtību noteikšanai (piem., nominālais apgriezienu skaits, integratora laiks ies-
lēdzot/izslēdzot) ierosināt arī dažādas piedziņas funkcijas, piemēram, aktivizēšanu,
regulatora bloķēšanu, standarta apturēšanu, ātro apturēšanu utt. Vienlaikus caur šo
kanālu var saņemt no pārveidotāja faktiskās vērtības, piemēram, faktisko apgriezienu
skaitu, strāvu, ierīces stāvokli, kļūdas numuru vai references signālus.
Rokasgrāmata – lauka kopnes interfeiss DFE24B EtherCAT®
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3.2.3 Cikliska datu apmaiņa caur EtherCAT®

Procesa datu apmaiņa starp EtherCAT® vedēju un pārveidotājiem MOVIDRIVE® B un
MOVITRAC® B parasti notiek cikliski. Cikla laiks tiek noteikts, projektējot EtherCAT®

vedēju.

3.2.4 Acikliska datu apmaiņa caur EtherCAT®

Saskaņā ar EtherCAT® specifikāciju tiek ieviesti acikliski READ / WRITE pakalpojumi,
kuri kopā ar ziņojumiem tiek pārsūtīti cikliski noritošās kopnes darbības laikā, netrau-
cējot procesa datu komunikācijai caur EtherCAT®.
Piekļuvi piedziņas parametru lasīšanai un rakstīšanai nodrošina SDO pakalpojumi
(Service Data Objects), kuri ir realizēti saskaņā ar CoE (CAN application protocol over
EtherCAT®) vai ar VoE pakalpojumiem (Vendorspecific over EtherCAT®).
Šī parametru datu apmaiņa pieļauj pielietošanas gadījumus, kad visi svarīgākie pie-
dziņas parametri ir saglabāti augstāka līmeņa automatizācijas ierīcē tā, lai nebūtu jāveic
manuāla parametru iestatīšana pašam piedziņas pārveidotājam.

3.2.5 EtherCAT® komunikācijas iespējas konfigurēšana
EtherCAT® komunikācijas iespēja principā ir veidota tā, lai visi lauka kopnei specifiskie
iestatījumi tiku veikti EtherCAT® sistēmas ieslēgšanas brīdī. Tādējādi frekvences pār-
veidotāju īsā laikā iespējams integrēt EtherCAT® vidē un ātri ieslēgt.

3.2.6 Kontroles funkcijas
Lai izmantotu lauka kopņu sistēmu, piedziņas tehnikai ir nepieciešamas papildu kon-
troles funkcijas, piemēram, lauka kopnes laika kontrole (lauka kopnes taimauts) vai arī
ātrās apturēšanas koncepcijas. MOVIDRIVE® B/MOVITRAC® B kontroles funkcijas var
mērķtiecīgi pielāgot jūsu pielietošanas gadījumam. Jūs, piemēram, varat noteikt, kāda
būs piedziņas pārveidotāja reakcija uz kopnes kļūdu. Daudzos pielietošanas gadījumos
noderīga ir ātrā apturēšana, taču jūs varat iestatīt arī citādu reakciju uz kļūdu. Tā kā
vadības spaiļu funkcijas ir nodrošinātas arī lauka kopnes darbības gadījumā, no lauka
kopnes neatkarīgas ātrās apturēšanas koncepcijas jūs tāpat kā iepriekš varat realizēt ar
piedziņas pārveidotāja spailēm.

3.2.7 Diagnostika
Ekspluatācijas sākšanas un servisa vajadzībām MOVIDRIVE® B un MOVITRAC® B
piedāvā plašas diagnostikas iespējas. Ar integrēto lauka kopnes monitoru jūs,
piemēram, varat kontrolēt gan augstāka līmeņa vadības sistēmas sūtītās mērķa vērtī-
bas, gan faktiskās vērtības.
I
Ī
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4 Montāžas un instalācijas norādījumi
Šajā nodaļā sniegti norādījumi par opcijas kartes DFE24B montāžu un instalāciju pār-
veidotājos MOVIDRIVE® MDX61B, MOVITRAC® B un vārtejas korpusā UOH11B.

4.1 Opcijas kartes DFE24B montāža pārveidotājā MOVIDRIVE® MDX61B

4.1.1 Pirms sākt
Opcijas karte DFE24B ir jāpieslēdz lauka kopnes pieslēgvietā.
Pirms sākt opcijas kartes iebūvi vai demontāžu, ievērojiet šādus norādījumus:
• Atslēdziet pārveidotāju no strāvas. Atslēdziet DC 24 V un tīkla spriegumu.
• Pirms pieskaršanās opcijas kartei ar piemērotiem līdzekļiem novērsiet statisko uzlādi

(strāvu novadoša lente, strāvu vadītspējīgi apavi utt.).

NORĀDĪJUMS
• MOVIDRIVE® MDX61B 0. sērijas gadījumā opcijas karšu iebūvi un demontāžu

drīkst veikt tikai SEW-EURODRIVE.
• Lietotājs opcijas karšu iebūvi un demontāžu drīkst veikt tikai MOVIDRIVE®

MDX61B 1.-7. sērijas pārveidotājos.
• Opcija DFE24B ir jāpieslēdz lauka kopnes pieslēgvietā [1].
• Opciju DFE24B ar strāvu apgādā MOVIDRIVE® B. Atsevišķa strāvas padeve nav

nepieciešama.

6052434187
[1] Lauka kopnes pieslēgvieta

[1]
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• Pirms opcijas kartes iebūvēšanas noņemiet vadības ierīci un priekšējo paneli (skatīt
MOVIDRIVE® MDX60B/61B ekspluatācijas instrukcijas nodaļu "Instalācija").

• Pēc opcijas kartes iebūvēšanas uzlieciet vadības ierīci un priekšējo paneli atpakaļ
(skatīt MOVIDRIVE® MDX60B/61B ekspluatācijas instrukcijas nodaļu "Instalācija").

• Uzglabājiet opcijas karti oriģinālajā iepakojumā un izņemiet to tikai īsi pirms
iebūvēšanas.

• Satveriet opcijas karti tikai aiz shēmas plates malas. Nepieskarieties elementiem.
M
O
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4.1.2 Rīcības princips, iebūvējot un demontējot opcijas karti

1. Izskrūvējiet abas opcijas kartes turētāja stiprinājuma skrūves. Izvelciet opcijas kartes
turētāju vienmērīgi (nesagriežot) no pieslēgvietas.

2. Izskrūvējiet no opcijas kartes turētāja melnās nosegplāksnes 2 stiprinājuma skrūves.
Izņemiet melno nosegplāksni.

3. Ievietojiet opcijas karti ar 3 stiprinājuma skrūvēm precīzi tai paredzētajos opcijas
kartes turētāja urbumos. 

4. Viegli uzspiežot, ievietojiet opcijas kartes turētāju ar uzmontēto opcijas karti atpakaļ
pieslēgvietā. Nostipriniet opcijas kartes turētāju ar abām stiprinājuma skrūvēm.

5. Lai demontētu opcijas karti, rīkojieties apgrieztā secībā.

1942024459

1.

4.

4.

1.
2.

3.

3.

3.

2.
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4.2 Opcijas kartes DFE24B montāža pārveidotājā MOVITRAC® B

4.2.1 Sistēmas kopnes (SBus 1) pieslēgums starp MOVITRAC® B un opciju DFE24B

NORĀDĪJUMS
• MOVITRAC® B nav nepieciešams īpašs programmaparatūras statuss.
• MOVITRAC® B opcijas kartes drīkst iebūvēt un demontēt tikai SEW-EURODRIVE.

6764955147
[1] S1 = ON (aktīva slodzes pretestība)
[2] S2 = OFF (rezervēts)
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FSC11B
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[2]

NORĀDĪJUMS
• DFE24B ir integrēta SBus slodzes pretestība, un tā vienmēr jāinstalē SBus savie-

nojuma sākumā.
• DFE24B SBus adrese vienmēr ir 0.

X46 X26 Spaiļu piešķire

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 Spaiļu piešķire

X12:8 DC 24 V ieeja

X12:9 Bināro ieeju GND references potenciāls
M
O
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Vienkāršas instalācijas nolūkos opciju DFE24B ar 24 V līdzstrāvu var apgādāt no
MOVITRAC® B X46:7 līdz X26:7. DC 24 V strāvas padeve pašam MOVITRAC® B šajā
gadījumā ir jāpieslēdz pie spailēm X12:8 un X12:9.
Aktivizējiet opcijas FSC11B kopnes slodzes pretestību (S1 = ON).

4.2.2 Sistēmas kopnes (SBus 1) pieslēgums starp vairākām MOVITRAC® B ierīcēm

6764958091
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MOVITRAC® B DFE24B caur vārtejas korpusu UOH11B

X46 Spaiļu piešķire X26 Spaiļu piešķire

X46:1 SC11 (sistēmas kopne pienākošā High) X26:1 SC11 SBus +, CAN High

X46:2 SC12 (sistēmas kopne pienākošā Low) X26:2 SC12 SBus –, CAN Low

X46:3 GND (sistēmas kopnes reference) X26:3 GND, CAN GND

X46:4 SC21 (sistēmas kopne izejošā High)

X46:5 SC22 (sistēmas kopne izejošā Low)

X46:6 GND (sistēmas kopnes reference)

X46:7 DC 24 V X26:7 DC 24 V
Rokasgrāmata – lauka kopnes interfeiss DFE24B EtherCAT®
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Ņemiet vērā:
• Izmantojiet pa pāriem savītu un ekranētu 2 x 2 dzīslu vara kabeli (datu pārraides kabeli

ar ekrānu no vara pinuma). Aplieciet ekrānu no abām pusēm ap MOVITRAC® B elek-
tronikas ekranējuma spaili. Divdzīslu kabeļiem ekranējuma galus papildus savienojiet
ar GND. Kabelim ir jāatbilst šādai specifikācijai:
– Dzīslas šķērsgriezums no 0,25 mm2 (AWG18) līdz 0,75 mm2 (AWG18)
– Vada pretestība 120 Ω pie 1 MHz
– Blīvums uz vienu garuma vienību ≤ 40 pF/m (12 pF/ft) pie 1 kHz
Piemēroti ir CAN vai DeviceNet kabeļi.

• Pieļaujamais kopējais vada garums ir atkarīgs no iestatītā SBus pārraides ātruma:
– 250 kbodi: 160 m (528 ft)
– 500 kbodi: 80 m (264 ft)
– 1000 kbodi: 40 m (132 ft)

• Sistēmas kopnes savienojuma beigās pieslēdziet sistēmas kopnes slodzes pretes-
tību (S1 = ON). Citām ierīcēm slodzes pretestību atslēdziet (S1 = OFF). DFE24B vār-
tejai vienmēr jāatrodas sistēmas kopnes savienojuma sākumā vai beigās, un tai
jābūt ar stingri iebūvētu slodzes pretestību.

X12 Spaiļu piešķire

X12:8 DC+24 V ieeja

X12:9 Bināro ieeju GND references potenciāls

NORĀDĪJUMS
Starp ierīcēm, kuras savienotas ar SBus, nedrīkst rasties potenciāla nobīdes. Novēr-
siet potenciāla nobīdes, veicot atbilstošus pasākumus, piemēram, ar atsevišķu vadu
savienojot ierīču masas.
M
O
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4.3 Vārtejas DFE24B/UOH11B montāža un instalācija
Nākamais attēls parāda opcijas DFE24B pieslēgumu, izmantojot vārtejas korpusu
UOH11B:X26.

Vārtejas korpusu ar DC 24 V apgādā X26.

6764955147

Vārtejas korpuss UOH11B

X26 Spaiļu piešķire

X26:1 SC11 sistēmas kopne +, CAN high

X26:2 SC12 sistēmas kopne –, CAN low

X26:3 GND, CAN GND

X26:4 Rezervēts

X26:5 Rezervēts

X26:6 GND, CAN GND

X26:7 DC 24 V
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1 2 3 4 5 6 7
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4.4 Opcijas DFE24B pieslēgums un spaiļu apraksts
4.4.1 Artikula numurs

Opcija DFE24B tipa EtherCAT® saskarne: 1821 126 7

NORĀDĪJUMS
• Opcija "DFE24B tipa EtherCAT® saskarne" ir iespējama tikai kombinācijā ar

MOVITRAC® B un MOVIDRIVE® MDX61B, bet ne ar MOVIDRIVE® MDX60B.
• Opcija DFE24B ir jāpieslēdz lauka kopnes pieslēgvietā.

DFE24B skats no 
priekšpuses Apraksts DIP slēdzis

Spaile Funkcija

6764978827

RUN: EtherCAT® darbību 
norādoša gaismas diode 
(oranža/zaļa)

ERR: EtherCAT® kļūdu norādo-
ša gaismas diode (sarkana)

Parāda kopnes elektronikas un komunikācijas darba 
stāvokli.

Norāda EtherCAT® kļūdu.

DIP slēdzis AS
F1

Vārtejas darbības Auto-Setup (automātiskā iestatīšana)
Rezervēts

Gaismas diode Link/Activity 
(zaļa)

X30 IN: Pienākošais EtherCAT® 
savienojums

Gaismas diode Link/Activity 
(zaļa)

X31 OUT: Izejošais EtherCAT® 
savienojums

Parāda, ka pastāv/ir aktīvs EtherCAT® savienojums ar 
iepriekšējo ierīci.

Parāda, ka pastāv/ir aktīvs EtherCAT® savienojums ar 
nākamo ierīci.

MOVITRAC® B un UOH11B skats no 
priekšpuses Apraksts Funkcija

155123467

Gaismas diode 
H1 (sarkana) 
Gaismas diode 
H2 (zaļa)

X24 X 
terminālis

Sistēmas kļūda (tikai vārtejas funkcijām)
Rezervēts

RS485 saskarne diagnostikai ar datoru un MOVITOOLS®-
MotionStudio
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4.5 Spraudņu funkcijas X30 IN / X31 OUT
Izmantojiet jau sagatavotus, ekranētus RJ45 spraudsavienojumus, kuri atbilst 5. kate-
gorijai saskaņā ar IEC11801 izdevumu 2.0.

4.5.1 Savienojums DFE24B – EtherCAT®

Opcija DFE24B ir paredzēta līnijveida kopnes struktūrai ar diviem RJ45 spraudņiem.
EtherCAT® vedējs ar ekranētu Twisted-Pair vadu (vajadzības gadījumā izmantojot
papildu EtherCAT® sekotājus) tiek pieslēgts pie X30 IN (RJ45). Papildu EtherCAT® ierī-
ces tad tiek pieslēgtas X31 OUT (RJ45).

4.6 Kopnes kabeļa ekranēšana un instalācija
Izmantojiet tikai ekranētus kabeļus un savienojuma elementus, kuri atbilst arī 5. katego-
rijas D klases prasībām saskaņā ar IEC11801 izdevumu 2.0.
Kopnes kabeļa pareizs ekranējums slāpē elektrisko parazītstrāvu, kāda var rasties
industriālā vidē. Veicot turpmākos pasākumus, jūs nodrošināsiet vislabākās
ekranējuma īpašības:
• Spraudņu, moduļu un potenciāla izlīdzināšanas vadu stiprinājuma skrūves pievelciet

cieši ar roku.
• Izmantojiet tikai spraudņus ar metāla korpusu vai ar metālu pārklātu korpusu.
• Ekranējumu spraudnī pieslēdziet, nosedzot lielu virsmas laukumu.
• Abās pusēs aplieciet kopnes kabeļa ekranējumu.
• Neizvietojiet signālkabeļus un kopnes kabeļus paralēli jaudas kabeļiem (motora pie-

vadiem), bet gan, ja iespējams, izvietojiet tos atsevišķos kabeļu kanālos.
• Industriālā vidē izmantojiet metāliskus, sazemētus kabeļplauktus.
• Signālkabeli un tam piederīgo potenciāla izlīdzināšanas kopni instalējiet pēc ies-

pējas īsākus un nelielā attālumā vienu no otra. 
• Izvairieties kopnes kabeļus pagarināt ar spraudsavienojumiem.

3011902475

A Skats no priekšpuses
B Skats no aizmugures
[1] Kontakttapa 1 TX+ Transmit Plus
[2] Kontakttapa 2 TX- Transmit Minus
[3] Kontakttapa 3 RX+ Receive Plus
[6] Kontakttapa 6 RX- Receive Minus

[3] [2] [1]
23

6

1

[6]

A B

NORĀDĪJUMS
Saskaņā ar IEC 802.3 maksimālais vada garums 100 Mbodu Ethernet (100BaseT),
piemēram, starp divām DFE24B, ir 100 m.
Rokasgrāmata – lauka kopnes interfeiss DFE24B EtherCAT®
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• Instalējiet kopnes kabeļus cieši gar pieejamajām masas virsmām.

4.7 Kopnes gala pretestība
Kopnes gala pretestība (piem., ar kopnes slodzes pretestībām) nav nepieciešama. Ja
EtherCAT® ierīcei nav pieslēgta cita ierīce, tas tiek atpazīts automātiski.

4.8 Stacijas adreses iestatīšana
SEW-EURODRIVE EtherCAT® ierīcēm nav iestatāmas adreses. Tās tiek atpazītas pēc
to pozīcijas kopnes struktūrā, un tad EtherCAT® vedējs tām piešķir adresi. To var
parādīt, piemēram, ar vadības ierīci DBG60B (parametrs P093).

4.9 Opcijas DFE24B darbības indikatori
Opcijas kartei DFE24B EtherCAT® ir 2 gaismas diodes, kuras parāda DFE24B un
EtherCAT® sistēmas pašreizējo stāvokli.

NORĀDĪJUMS
Ja ir zemējuma potenciāla svārstības, caur abās pusēs pieslēgtu un ar zemējuma
potenciālu (PE) savienoto ekranējumu var plūst izlīdzinošā strāva. Šādā gadījumā
nodrošiniet pietiekamu potenciāla izlīdzināšanu saskaņā ar attiecīgajiem VDE notei-
kumiem.

6780432907

DFE24B

RUN

ERR
M
K
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Opcijas DFE24B darbības indikator
4.9.1 Gaismas diode RUN (zaļa/oranža)
Gaismas diode RUN (zaļa/oranža) signalizē DFE24B stāvokli.

4.9.2 Gaismas diode ERR (sarkana)
Gaismas diode ERR (sarkana) norāda uz EtherCAT® kļūdu.

Statuss Statuss Apraksts

Izslēgts INIT Opcijas DFE24B stāvoklis ir INIT.

Zaļa – mirgo PRE-OPERATIONAL Ir iespējama komunikācija ar pastkasti, bet nav iespējama 
procesa datu komunikācija.

Vienreiz 
iedegas (zaļa)

SAFE-OPERATIONAL Ir iespējama komunikācija ar pastkasti un procesa datu 
komunikācija. Sekotāju izejas vēl netiek uzrādītas.

Zaļa OPERATIONAL Ir iespējama komunikācija ar pastkasti un procesa datu 
komunikācija.

Zaļa – ātri 
mirgo

INITIALISATION vai 
BOOTSTRAP

Opcija DFE24B šobrīd tiek ieslēgta un vēl nav sasniegusi 
stāvokli INIT.
Opcijas DFE24B stāvoklis ir BOOTSTRAP. Šobrīd notiek 
programmaparatūras lejupielāde.

Oranža – 
mirgo

NOT CONNECTED Ar opciju DFE24B pēc tās ieslēgšanas vēl nav sazinājies 
EtherCAT® vedējs.

Statuss Kļūda Apraksts

Izslēgts Nav kļūdas Opcijas DFE24B komunikācija ar EtherCAT® ir darba stāvoklī.

Ņirb Sāknēšanas kļūda Tika noteikta sāknēšanas kļūda. Ir sasniegts stāvoklis INIT, 
bet parametrs "Change" AL statusa reģistrā ir iestatīts uz 
"0x01:change/error".

Mirgo Nederīga konfigurācija Vispārīga konfigurācijas kļūda.

Vienreiz 
iedegas

Nepieprasītas stāvokļa 
izmaiņas

Sekotāja lietojumprogramma patstāvīgi izmainījusi EtherCAT® 
stāvokli. Parametrs "Change" AL statusa reģistrā ir iestatīts uz 
"0x01:change/error". 

Divreiz 
iedegas

Lietojumprogrammas 
sargierīces taimauts

Lietojumprogrammā radies sargierīces taimauts.

Trīsreiz 
iedegas

Rezervēts -

Četrreiz 
iedegas

Rezervēts -

Ieslēgts PDI sargierīces 
taimauts

Radies PDI sargierīces taimauts.
Rokasgrāmata – lauka kopnes interfeiss DFE24B EtherCAT®
i

21



4 ontāžas un instalācijas norādījumi
pcijas DFE24B darbības indikatori

22
Indikatoru stāvokļu definēšana

4.9.3 Gaismas diode Link/Activity (zaļa)
Katram EtherCAT® pienākošo EtherCAT® kabeļu (X30 IN) un tālākejošo EtherCAT®

kabeļu (X31 OUT) pieslēgumam ir gaismas diode "Link/Activity". Tās parāda, vai pastāv
un vai ir aktīvs EtherCAT® savienojums ar iepriekšējo ierīci vai nākamo ierīci.

Indikators Definīcija Laika sadalījums pa procesiem

Ieslēgts Indikators ir pastāvīgi ieslēgts.

Izslēgts Indikators ir pastāvīgi izslēgts.

Ņirb Indikators pārslēdzas no ieslēgta 
stāvokļa uz izslēgtu stāvokli vienā 
taktī ar 10 Hz frekvenci.

3013055499

Vienreiz nomirgo Indikators vienreiz īsi nomirgo, pēc tam 
seko fāze, kad tas ir izslēgts.

3013416843

Mirgo Indikators pārslēdzas no ieslēgta 
stāvokļa uz izslēgtu stāvokli vienā taktī 
ar 2,5 Hz frekvenci (200 ms ieslēgts, 
200 ms izslēgts).

3013456907

Vienreiz iedegas Indikators vienreiz iedegas (200 ms), 
pēc tam seko ilgāka fāze, kad tas ir 
izslēgts (1000 ms).

3013459851

Divreiz iedegas Indikators divreiz pēc kārtas īsi iedegas, 
pēc tam seko fāze, kad tas ir izslēgts.

3013463435

Trīsreiz iedegas Indikators trīsreiz pēc kārtas īsi iedegas, 
pēc tam seko fāze, kad tas ir izslēgts.

3013466379

Četrreiz iedegas Indikators četrreiz pēc kārtas īsi 
iedegas, pēc tam seko fāze, kad tas ir 
izslēgts.

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
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4Montāžas un instalācijas norādījumi
Opcijas DFE24B darbības indikator
4.9.4 Vārtejas gaismas diodes
Gaismas diodes 
H1 un H2

Gaismas diodes H1 un H2 signalizē komunikācijas statusu vārtejas darbības laikā.

155123467

Gaismas diode H1 
Sys-Fault (sarkana) 

Attiecas tikai uz vārtejas darbību

Statuss Statuss Apraksts

Sarkana Sistēmas kļūda Vārteja nav konfigurēta vai ir neaktīva viena 
no piedziņām.

Izslēgts SBus kārtībā Vārteja ir konfigurēta pareizi.

Mirgo Kopnes pārbaude Vārteja pārbauda kopni.

X24

H1

H2

NORĀDĪJUMS
• Gaismas diode H2 (zaļa) šobrīd ir rezervēta.
• X-Terminal X24 ir RS485 saskarne diagnostikas veikšanai ar datoru un

MOVITOOLS® MotionStudio.
Rokasgrāmata – lauka kopnes interfeiss DFE24B EtherCAT®
i

23



5 rojektēšana un ekspluatācijas sākšana
FE24B XML faila derīgums

24
5 Projektēšana un ekspluatācijas sākšana
Šajā nodaļā jūs atradīsit informāciju par EtherCAT® vedēja projektēšanu un par pie-
dziņas pārveidotāja ekspluatācijas sākšanu darbībai ar lauka kopni.

5.1 DFE24B XML faila derīgums
XML fails ir nepieciešams DFE24B izmantošanai kā lauka kopnes opcija pārveidotājā
MOVIDRIVE® B un kā vārteja pārveidotājā MOVITRAC® B vai kā vārtejas korpuss
(UOH11B).

5.2 MOVIDRIVE® B EtherCAT® vedēja projektēšana ar XML failu
5.2.1 XML fails komunikācijas opcijas DFE24B darbībai ar MOVIDRIVE® B

EtherCAT® vedēja projektēšanai ir pieejams XML fails (SEW_DFE24B.XML). Iekopējiet
šo failu jūsu projektēšanas programmatūras speciālā mapē.
Detalizēts darbības princips ir aprakstīts attiecīgās projektēšanas programmatūras
rokasgrāmatās.
EtherCAT®-Technology Group (ETG) standartizētos XML failus spēj nolasīt visi
EtherCAT® vedēji.

5.2.2 Projektēšanas princips
Lai projektētu MOVIDRIVE® B ar EtherCAT® lauka kopnes saskarni, rīkojieties šādi:
1. Instalējiet (iekopējiet) XML failu saskaņā ar jūsu projektēšanas programmatūras

nosacījumiem. Pēc pareizas instalācijas ierīce tiek uzrādīta kā sekotāju dalībnieks
(sadaļā SEW-EURODRIVE → Drives) ar nosaukumu MOVIDRIVE+DFE24B.

2. Ar izvēlnes punktu [Insert] ierīci var pievienot EtherCAT® struktūrai. Adrese tiek
piešķirta automātiski. Lai ierīci būtu vieglāk identificēt, tai var piešķirt nosaukumu.

3. Izvēlieties jūsu pielietošanas gadījumam nepieciešamo procesa datu konfigurāciju
(skatīt nodaļu "Procesa datu objektu (PDO) konfigurēšana").

4. Sasaistiet I/O jeb perifērijas datus ar lietojumprogrammas ieejas un izejas datiem.
Pēc projektēšanas var sākt EtherCAT® komunikāciju. Gaismas diodes RUN un ERR
signalizē DFE24B komunikācijas statusu (skatīt nodaļu "Opcijas DFE24B darbības
indikatori").

NORĀDĪJUMS
SEW mājas lapas (http://sew-eurodrive.com) sadaļā "Software" jūs atradīsit DFE24B
XML faila jaunāko versiju.

NORĀDĪJUMS
Ierakstus XML failā nedrīkst ne mainīt, ne papildināt. Ražotājs neatbild par pārveido-
tāja darbības traucējumiem modificēta XML faila rezultātā!
P
D
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5Projektēšana un ekspluatācijas sākšana
MOVIDRIVE® B EtherCAT® vedēja projektēšana ar XML failu
5.2.3 Procesa datu objektu (PDO) konfigurēšana
Cikliskai komunikācijai starp vedēju un sekotāju variantā CoE (CAN application protocol
over EtherCAT®) EtherCAT® izmanto CANopen standartā definētos procesa datu
objektus (PDO). CANopen-konform izšķir procesa datu objektus Rx (Receive) un Tx
(Transmit).

Rx procesa datu 
objekti

Rx procesa datu objektus (Rx-PDO) saņem EtherCAT® sekotājs. Šie objekti transportē
procesa izejas datus (vadības vērtības, mērķa vērtības, digitālos izejas signālus) no
EtherCAT® vedēja uz EtherCAT® sekotāju.

Tx procesa datu 
objekti

Tx procesa datu objektus (TX-PDO) EtherCAT® sekotājs nosūta atpakaļ uz EtherCAT®

vedēju. Tie transportē procesa ieejas datus (faktiskās vērtības, statusu, digitālo ieejas
informāciju utt.).
MOVIDRIVE® B DFE24B darbībā var izmantot dažādus ciklisko procesa ieejas un
izejas datu PDO tipus.
• OutputData1 (Standard 10 PO)

Statisks PDO ar 10 cikliskiem procesa izejas datu vārdiem, kuri ir cieši saistīti ar
MOVIDRIVE® B standarta procesa datiem (skatīt rokasgrāmatu "Komunikācija un
lauka kopnes ierīces profils MOVIDRIVE® B").

• OutputData2 (Configurable PO)
Konfigurējams PDO ar maksimāli 10 cikliskiem procesa izejas datu vārdiem (16 biti)
un maksimāli 8 cikliskiem sistēmas mainīgajiem (32 biti), kuri ir brīvi konfigurējami un
sasaistāmi ar dažādiem piedziņas pārveidotāja procesa datiem.

• InputData1 (Standard 10 PI)
Statisks PDO ar 10 cikliskiem procesa ieejas datu vārdiem, kuri ir cieši saistīti ar
MOVIDRIVE® B standarta procesa datiem (skatīt rokasgrāmatu "Komunikācija un
lauka kopnes ierīces profils MOVIDRIVE® B").

• InputData2 (Configurable PI)
Konfigurējams PDO ar maksimāli 10 cikliskiem procesa ieejas datu vārdiem (16 biti)
un maksimāli 8 cikliskiem sistēmas mainīgajiem (32 biti), kuri ir brīvi konfigurējami un
sasaistāmi ar dažādiem piedziņas pārveidotāja procesa datiem.
Rokasgrāmata – lauka kopnes interfeiss DFE24B EtherCAT®
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Iespējamo DFE24B MOVIDRIVE® B procesa datu objektu (PDO) saraksts

Piemērs: 10 ciklisko procesa datu vārdu statiskais PDO

Ar OutputData1 transportētie procesa izejas dati ir stingri iedalīti saskaņā ar nākamo
tabulu. Procesa izejas datus PO1 – PO3 ar procesa datu parametrizāciju piedziņas pār-
veidotājā MOVIDRIVE® B var sasaistīt ar dažādiem procesa datiem (vadības vārdi,
mērķa vērtības) (skatīt rokasgrāmatu "Komunikācija un lauka kopnes ierīces profils
MOVIDRIVE® B"). Procesa izejas dati PO4 – PO10 ir pieejami tikai IPOSplus® ietvaros.

Indekss Izmērs Vārds Mapping Sync-Manager Sync-Unit

1600hex 
(5632dec)

6 baiti OutputData1 (Standard 10 PDO) fiksēts 
saturs

2 0

1602hex 
(5634dec)

2 – 52 baiti OutputData2 (Configurable PO) - 2 0

1A00hex 
(6656dec)

20 baiti InputData1 (Standard 10PI) fiksēts 
saturs

3 0

1A01hex 
(6657dec)

2 – 52 baiti InputData2 (Configurable 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®
P
M
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5Projektēšana un ekspluatācijas sākšana
MOVIDRIVE® B EtherCAT® vedēja projektēšana ar XML failu
PDO OutputData 1 stingri konfigurēto procesa izejas datu iedalījums

Piemērs: PDO InputData 1 stingri konfigurēto procesa ieejas datu iedalījums

Ar InputData1 transportētie procesa ieejas dati ir stingri iedalīti saskaņā ar nākamo
tabulu. Procesa ieejas datus PI1 – PI3 ar procesa datu parametrizāciju piedziņas pār-
veidotājā MOVIDRIVE® B var sasaistīt ar dažādiem procesa datiem (vadības vārdi, fak-
tiskās vērtības) (skatīt rokasgrāmatu "Komunikācija un lauka kopnes ierīces profils
MOVIDRIVE® B"). Procesa ieejas dati PI4 – PI10 ir pieejami tikai IPOSplus® ietvaros.

Index.Subindex PDO nobīde Vārds Datu tips Lielums baitos

3DB8.0hex 
(15800.0dec)

0.0 PO1 UINT

2

3DB9.0hex 
(15801.0dec)

2.0 PO2 UINT

3DBA.0hex 
(15802.0dec)

4.0 PO3 UINT

3DBB.0hex 
(15803.0dec)

6.0 PO4 UINT

3DBC.0hex 
(15804.0dec)

8.0 PO5 UINT

3DBD.0hex 
(15805.0dec)

10.0 PO6 UINT

3DBE.0hex 
(15806.0dec)

12.0 PO7 UINT

3DBF.0hex 
(15807.0dec)

14.0 PO8 UINT

3DC0.0hex 
(15808.0dec)

16.0 PO9 UINT

3DC1.0hex 
(15809.0dec)

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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Konfigurējami PDO līdz 8 IPOSplus® variantiem un 10 procesa datu vārdiem
Ar OutputData2 un InputData2 transportētos procesa datus var dažādi konfigurēt, vado-
ties pēc nākamās tabulas procesa datu informācijas. Līdzās DINT tipa 32 bitu mainīga-
jiem konfigurēt var arī standarta procesa datus PO1 – PO10 un PI1 – PI10. Tādējādi
PDO mērķtiecīgi var konfigurēt atbilstoši lietošanas gadījumam.
Brīvi konfigurējama OutputData 2 PDO kartēšana (Mapping):

Index.Subindex PDO nobīde Vārds Datu tips Lielums baitos

3E1C.0hex 
(15900.0dec)

0.0 PI1 UINT

2

3E1D.0hex 
(15901.0dec)

2.0 PI2 UINT

3E1E.0hex 
(15902.0dec)

4.0 PI3 UINT

3E1F.0hex 
(15903.0dec)

6.0 PI4 UINT

3E20.0hex 
(15904.0dec)

8.0 PI5 UINT

3E21.0hex 
(15905.0dec)

10.0 PI6 UINT

3E22.0hex 
(15906.0dec)

12.0 PI7 UINT

3E23.0hex 
(15907.0dec)

14.0 PI8 UINT

3E24.0hex 
(15908.0dec)

16.0 PI9 UINT

3E25.0hex 
(15909.0dec)

18.0 PI10 UINT

NORĀDĪJUMS
Ja pārraidīt paredzēts mazāk nekā 10 procesa datu vārdus vai ir paredzēts pielāgot
PDO kartēšanu (Mapping), tad statisko PDO vietā jāizmanto konfigurējamie 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®
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MOVIDRIVE® B EtherCAT® vedēja projektēšana ar XML failu
Brīvi konfigurējama InputData 2 PDO kartēšana (Mapping):

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®
Rokasgrāmata – lauka kopnes interfeiss DFE24B EtherCAT®
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PDO OutputData2 un InputData2 konfigurējamo procesa ieejas un izejas datu iedalījums
Konfigurējamo PDO OutputData2 un InputData2 maksimālais paplašinājums izriet no
• 10 procesa datu vārdiem (UINT tips)
• 8 IPOSplus® mainīgajiem (DINT tips)

Index.Subindex Vārds Datu tips Lielums 
baitos

Read
Write

Piekļuves atribūts

2AF8.0hex 
(11000.0dec)

Template Ipos-
Var (0...1023)

DINT 4 4

IPOSplus® mainīgo veidne

2CBD.0hex 
(11453.0dec)

ModuloCtrl 
(H453)

Modulo funkcijas vadības vārds

2CBE.0hex 
(11454.0dec)

ModTagPos 
(H454)

Modulo mērķa pozīcija

2CBF.0hex 
(11455.0dec)

ModActPos 
(H455)

Modulo faktiskā pozīcija

2CC0.0hex 
(11456.0dec)

ModCount 
(H456)

Modulo skaitliskā vērtība

2CD1.0hex 
(11473.0dec)

StatusWord 
(H473)

IPOS statusa vārds

2CD2.0hex 
(11474dec)

Scope474 Tiešais Scope mainīgais

2CD3.0hex 
(11475.0dec)

Scope475 
(H475)

Tiešais Scope mainīgais

2CD6.0hex 
(11478.0dec)

AnaOutIPOS2 
(H478)

Opcijas DIO11B analogā izeja 2

2CD7.0hex 
(11478.0dec)

AnaOutIPOS 
(H479)

Opcijas DIO11B analogā izeja

2CD8.0hex 
(11480.0dec)

OptOutIPOS 
(H480)

Opcijas digitālās izejas

2CD9.0hex 
(11481.0dec)

StdOutIPOS 
(H481)

Standarta digitālās izejas

2CDA.0hex 
(11482.0dec)

OutputLevel 
(H482)

Digitālo izeju statuss

2CDB.0hex 
(11483.0dec)

InputLevel 
(H483)

Digitālo ieeju statuss

2CDC.0hex 
(11484.0dec)

ControlWord 
(H484)

IPOSplus® vadības vārds

2CE4.0hex 
(11492.0dec)

TargetPos 
(H492)

Mērķa pozīcija

2CE7.0hex 
(11495.0dec)

LagDistance 
(H495)

Atpalikšana

2CEB.0hex 
(11499.0dec)

SetpPosBus 
(H499)

Kopnes pozīcijas mērķa vērtība

2CEC.0hex 
(11500.0dec)

TpPos2_VE 
(H500)

Virtuālā devēja kontaktzondes 
pozīcija 2

2CED.0hex 
(11501.0dec)

TpPos1_VE 
(H501)

Virtuālā devēja kontaktzondes 
pozīcija 1

2CEE.0hex 
(11502.0dec)

TpPos2_Abs 
(H502)

Kontaktzondes pozīcija 2

2CEF.0hex 
(11503dec)

TpPos1_Abs 
(H503)

Kontaktzondes pozīcija 1
P
M
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2CF0.0hex 
(11504.0dec)

TpPos2_Ext 
(H504)

DINT 4 4

Ārējās kontaktzondes pozīcija 2

2CF1.0hex 
(11505.0dec)

TpPos2_Mot 
(H505)

Motora devēja kontaktzondes 
pozīcija 2

2CF2.0hex 
(11506.0dec)

TpPos1_Ext 
(H506)

Ārējās kontaktzondes pozīcija 1

2CF3.ohex 
(11507.0dec)

TpPos1_Mot 
(H507)

Motora kontaktzondes pozīcija 1

2CF4.0hex 
(11508.0dec)

ActPos_Mot16
bit (H508)

16 bitu motora aktuālā pozīcija

2CF5.0hex 
(11509dec)

ActPos_Abs 
(H509)

Absolūtā kodētāja aktuālā pozīcija

2CF6.0hex 
(11510.0dec)

ActPos_Ext 
(H510)

Ārējā devēja X14 faktiskā pozīcija

2CF7.0hex 
(11511.0dec)

ActPos_Mot 
(H511)

Motora devēja faktiskā pozīcija

3DB8.0hex 
(15800.0dec)

PO1

UINT 2 2

Standarta procesa izejas datu 
vārds PO1

3DB9.0hex 
(15801.0dec)

PO2 Standarta procesa izejas datu 
vārds PO2

3DBA.0hex 
(15802.0dec)

PO3 Standarta procesa izejas datu 
vārds PO3

3DBB.0hex 
(15803.0dec)

PO4 Standarta procesa izejas datu 
vārds PO4

3DBC.0hex 
(15804.0dec)

PO5 Standarta procesa izejas datu 
vārds PO5

3DBD.0hex 
(15805.0dec)

PO6 Standarta procesa izejas datu 
vārds PO6

3DBE.0hex 
(15806.0dec)

PO7 Standarta procesa izejas datu 
vārds PO7

3DBF.0hex 
(15807.0dec)

PO8 Standarta procesa izejas datu 
vārds PO8

3DC0.0hex 
(15808.0dec)

PO9 Standarta procesa izejas datu 
vārds PO9

3DC1.0hex 
(15801.0dec)

PO10 Standarta procesa izejas datu 
vārds PO10

3E1C.0hex 
(15900.0dec)

PI1 Standarta procesa ieejas datu 
vārds PI1

3E1D.0hex 
(1590010dec)

PI2 Standarta procesa ieejas datu 
vārds PI2

3E1E.0hex 
(15902.0dec)

PI3 Standarta procesa ieejas datu 
vārds PI3

3E1F.0hex 
(15903.0dec)

PI4 Standarta procesa ieejas datu 
vārds PI4

3E20.0hex 
(15904.0dec)

PI5 Standarta procesa ieejas datu 
vārds PI5

3E21.0hex 
(15905.0dec)

PI6 Standarta procesa ieejas datu 
vārds PI6

3E22.0hex 
(15906.0dec)

PI7 Standarta procesa ieejas datu 
vārds PI7

3E23.0hex 
(15907.0dec)

PI8 Standarta procesa ieejas datu 
vārds PI8

3E24.0hex 
(15908.0dec)

PI9 Standarta procesa ieejas datu 
vārds PI9

3E25.0hex 
(15909.0dec)

PI10 Standarta procesa ieejas datu 
vārds PI10

Index.Subindex Vārds Datu tips Lielums 
baitos

Read
Write

Piekļuves atribūts
Rokasgrāmata – lauka kopnes interfeiss DFE24B EtherCAT®
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5.3 MOVITRAC® B/vārtejas EtherCAT® vedēja projektēšana ar XML failu
Šajā nodaļā ir aprakstīta EtherCAT® vedēja ar MOVITRAC® B un DFE24B vārteju/
UOH11B projektēšana.

5.3.1 XML faili izmantošanai MOVITRAC® B un vārtejas korpusā UOH11B
EtherCAT® vedēja projektēšanai ir pieejams XML fails (SEW_DFE24B.XML). Iekopējiet
šo failu jūsu projektēšanas programmatūras speciālā mapē.
Detalizēts darbības princips ir aprakstīts attiecīgās projektēšanas programmatūras
rokasgrāmatās.
EtherCAT® Technology Group (ETG) standartizētos XML failus spēj nolasīt visi
EtherCAT® vedēji.

5.3.2 Projektēšanas princips
Lai projektētu MOVITRAC® B/vārteju ar EtherCAT® saskarni, rīkojieties šādi:
1. Instalējiet (iekopējiet) XML failu saskaņā ar jūsu projektēšanas programmatūras

nosacījumiem. Pēc pareizas instalācijas ierīce tiek uzrādīta kā sekotāju dalībnieks
(sadaļā SEW-EURODRIVE → Drives) ar nosaukumu DFE24B vārteja.

2. Ar izvēlnes punktu [Insert] ierīci var pievienot EtherCAT® struktūrai. Adrese tiek
piešķirta automātiski. Lai ierīci būtu vieglāk identificēt, tai var piešķirt nosaukumu.

3. Sasaistiet I/O jeb perifērijas datus ar lietojumprogrammas ieejas un izejas datiem.
Pēc projektēšanas var sākt EtherCAT® komunikāciju. Gaismas diodes RUN un ERR
signalizē opcijas DFE24B komunikācijas statusu (skatīt nodaļu "Opcijas DFE24B darbī-
bas indikatori").

NORĀDĪJUMS
Procesa datu objektu konfigurācijas ticamība:
• Brīvi konfigurējamiem procesa datu objektiem OutputData2 un InputData2 nevar

pievienot cikliskus procesa izejas datus PO1 – 10, ja vienlaikus ir projektēts
OutputData1 vai InputData1.

• Procesa datu objektu vairākkārtēja konfigurēšana nav iespējama.
• Kā procesa datus var konfigurēt tikai standarta procesa datu objektus PO1 –

PO10, PI1 – PI10 vai IPOSplus® mainīgos (indeksi 11000.0 – 12023.0). 
P
M
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5.3.3 MOVITRAC® B DFE24B vārtejas PDO konfigurēšana
Izmantojot MOVITRAC® B darbībā DFE24B vārteju, cikliskajiem procesa ieejas un
izejas datiem tiek izmantots pa vienam PDO.
• OutputData1 (Standard 24 PO)

Statisks PDO ar 24 cikliskiem procesa izejas datu vārdiem, kuri ir cieši sasaistīti ar
maksimāli 8 MOVITRAC® B zemāka līmeņa piedziņu procesa datiem.

• InputData1 (Standard 24 PI)
Statisks PDO ar 24 cikliskiem procesa ieejas datu vārdiem, kuri ir cieši sasaistīti ar
maksimāli 8 MOVITRAC® B zemāka līmeņa piedziņu procesa datiem.

DFE24B vārtejas iespējamo procesa datu objektu (PDO) saraksts:

Indekss Izmērs Vārds Mapping Sync-Manager Sync-Unit

1601hex 
(5633dec)

48 baiti OutputData1 (Standard 24 PO) fiksēts 
saturs

2 0

1A01hex 
(6657dec)

48 baiti InputData1 (Standard 24 PI) fiksēts 
saturs

3 0

6800525835

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

3
0

O
U

T
X

3
1

O
U

T
X

3
1

Rokasgrāmata – lauka kopnes interfeiss DFE24B EtherCAT®
 33



5 rojektēšana un ekspluatācijas sākšana
OVITRAC® B/vārtejas EtherCAT® vedēja projektēšana ar XML failu

34
Piemērs: OutputData 1 stingri konfigurēto procesa izejas datu iedalījums

Ar OutputData1 transportētie procesa izejas dati ir stingri iedalīti saskaņā ar nākamo
tabulu. Procesa izejas datus PO1 – PO3 katram pārveidotājam ar procesa datu parame-
trizāciju piedziņas pārveidotājā MOVITRAC® B var sasaistīt ar dažādiem procesa datiem
(vadības vārdi, mērķa vērtības) (skatīt ekspluatācijas instrukciju "MOVITRAC® B").

6800528779

Index.Subindex PDO nobīde Vārds Piešķire Datu tips Lielums baitos

3DB8.0hex 
(15800.0dec)

0.0 PO1 Drive 1 PO1

UINT 2

3DB9.0hex 
(15801.0dec)

2.0 PO2 Drive 1 PO2

3DBA.0hex 
(15802.0dec)

4.0 PO3 Drive 1 PO3

3DBB.0hex 
(15803.0dec)

6.0 PO4 Drive 2 PO1

3DBC.0hex 
(15804.0dec)

8.0 PO5 Drive 2 PO2

3DBD.0hex 
(15805.0dec)

10.0 PO6 Drive 2 PO3

3DBE.0hex 
(15806.0dec)

12.0 PO7 Drive 3 PO1

3DBF.0hex 
(15807.0dec)

14.0 PO8 Drive 3 PO2

3DC0.0hex 
(15808.0dec)

16.0 PO9 Drive 3 PO3

3DC1.0hex 
(15809.0dec)

18.0 PO10 Drive 4 PO1

3DC2.0hex 
(15810.0dec)

0.0 PO11 Drive 4 PO2

3DC3.0hex 
(15811.0dec)

2.0 PO12 Drive 4 PO3

3DC4.0hex 
(15812.0dec)

4.0 PO13 Drive 5 PO1

3DC5.0hex 
(15813.0dec)

6.0 PO14 Drive 5 PO2

3DC6.0hex 
(15814.0dec)

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
P
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3DC7.0hex 
(15815.0dec)

10.0 PO16 Drive 6 PO1

UINT 2

3DC8.0hex 
(15816.0dec)

12.0 PO17 Drive 6 PO2

3DC9.0hex 
(15817.0dec)

14.0 PO18 Drive 6 PO3

3DCA.0hex 
(15818.0dec)

16.0 PO19 Drive 7 PO1

3DCB.0hex 
(15819.0dec)

18.0 PO20 Drive 7 PO2

3DCC.0hex 
(15820.0dec)

18.0 PO21 Drive 7 PO3

3DCD.0hex 
(15821.0dec)

18.0 PO22 Drive 8 PO1

3DCE.0hex 
(15822.0dec)

18.0 PO23 Drive 8 PO2

3DCF.0hex 
(15823.0dec)

18.0 PO24 Drive 8 PO3

Index.Subindex PDO nobīde Vārds Piešķire Datu tips Lielums baitos
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Stingri konfigurēto procesa ieejas datu (PDO 1) iedalījums

Ar InputData1 transportētie procesa ieejas dati ir stingri iedalīti saskaņā ar nākamo
tabulu. Procesa ieejas datus PI1 – PI3 ar procesa datu parametrizāciju frekvences pār-
veidotājā MOVITRAC® B var sasaistīt ar dažādiem procesa datiem (vadības vārdi,
faktiskās vērtības) (skatīt ekspluatācijas instrukciju "MOVITRAC® B").

6810415883

Index.Subindex PDO nobīde Vārds Piešķire Datu tips Lielums baitos

3E1C.0hex 
(15900.0dec)

0.0 PI1 Drive 1 PI1

UINT 2

3E1D.0hex 
(15901.0dec)

2.0 PI2 Drive 1 PI2

3E1E.0hex 
(15902.0dec)

4.0 PI3 Drive 1 PI3

3E1F.0hex 
(15903.0dec)

6.0 PI4 Drive 2 PI1

3E20.0hex 
(15904.0dec)

8.0 PI5 Drive 2 PI2

3E21.0hex 
(15905.0dec)

10.0 PI6 Drive 2 PI3

3E22.0hex 
(15906.0dec)

12.0 PI7 Drive 3 PI1

3E23.0hex 
(15907.0dec)

14.0 PI8 Drive 3 PI2

3E24.0hex 
(15908.0dec)

16.0 PI9 Drive 3 PI3

3E25.0hex 
(15909.0dec)

18.0 PI10 Drive 4 PI1

3E26.0hex 
(15910.0dec)

20.0 PI11 Drive 4 PI2

3E27.0hex 
(15911.0dec)

22.0 PI12 Drive 4 PI3

3E28.0hex 
(15912.0dec)

24.0 PI13 Drive 5 PI1

3E29.0hex 
(15913.0dec)

26.0 PI14 Drive 5 PI2

3E2A.0hex 
(15914.0dec)

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
P
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5.3.4 Vārtejas darbības Auto-Setup (automātiskā iestatīšana)
Izmantojot funkciju Auto-Setup, DFE24B kā vārtejas ekspluatāciju iespējams sākt bez
datora. To aktivizē ar DIP slēdzi "AS" (Auto-setup). 

Pirmajā solī DFE24B zemāka līmeņa SBus meklē piedziņas pārveidotājus un norāda uz
to ar īslaicīgu gaismas diodes H1 (sistēmas kļūda) mirgošanu. Piedziņas pārveidotājiem
šai nolūkā ir jābūt iestatītām atšķirīgām SBus adresēm (P881). Mēs iesakām adreses
piešķirt augošā secībā, sākot no adreses 1 un vadoties pēc pārveidotāju izvietojuma
sadales skapī. Katra atrastā piedziņas pārveidotāja procesa attēls lauka kopnes lapā
tiek papildināts ar 3 vārdiem.
Ja neviens piedziņas pārveidotājs nav atrasts, gaismas diode H1 paliek ieslēgta. Vērā
tiek ņemti maksimāli 8 piedziņas pārveidotāji.
Pēc meklēšanas DFE24B ar katru pieslēgto piedziņas pārveidotāju cikliski apmainās ar
3 procesa datu vārdiem. Procesa izejas datus nolasa lauka kopne, sadala blokos pa trim
un nosūta. Procesa ieejas datus nolasa, apkopo un lauka kopnes vedējam nosūta pie-
dziņas pārveidotāji.
SBus komunikācijas cikla laiks ir 2 ms uz katru dalībnieku.
Tādēļ, ja pie vienas SBus tiek izmantoti 8 pārveidotāji, procesa datu atjaunošanas cikla
laiks ir 8 x 2 ms = 16 ms.

3E2B.0hex 
(15915.0dec)

30.0 PI16 Drive 6 PI1 UINT 2

3E2C.0hex 
(15916.0dec)

32.0 PI17 Drive 6 PI2

3E2D.0hex 
(15917.0dec)

34.0 PI18 Drive 6 PI3

3E2E.0hex 
(15918.0dec)

36.0 PI19 Drive 7 PI1

3E2F.0hex 
(15919.0dec)

38.0 PI20 Drive 7 PI2

3E30.0hex 
(15920.0dec)

40.0 PI21 Drive 7 PI3

3E31.0hex 
(15921.0dec)

42.0 PI22 Drive 8 PI1

3E32.0hex 
(15922.0dec)

44.0 PI23 Drive 8 PI2

3E33.0hex 
(15923.0dec)

46.0 PI24 Drive 8 PI3

Index.Subindex PDO nobīde Vārds Piešķire Datu tips Lielums baitos

NORĀDĪJUMS
Ieslēdzot DIP slēdzi "AS" (Auto-Setup), funkcija vienreiz tiek izpildīta. Pēc tam DIP
slēdzis "AS" jāatstāj ieslēgts. Ieslēdzot un izslēdzot slēdzi, funkciju var izpildīt
atkārtoti.

NORĀDĪJUMS
Ja mainās pie DFE24B pieslēgto piedziņas pārveidotāju procesa datu iedalījums,
veiciet Auto-Setup atkārtoti, jo DFE24B šīs vērtības saglabā vienu reizi, veicot
Auto-Setup. Turklāt pēc Auto-Setup nedrīkst veikt arī pieslēgto piedziņas pārveidotāju
procesa datu iedalījuma dinamiskas izmaiņas.
Rokasgrāmata – lauka kopnes interfeiss DFE24B EtherCAT®
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5.4 Piedziņas pārveidotāja MOVIDRIVE® MDX61B iestatīšana
Vienkāršai lauka kopnes darbībai ir nepieciešami šādi iestatījumi.

Lai piedziņas pārveidotāju MOVIDRIVE® B vadītu ar EtherCAT®, tas vispirms ir jāpārs-
lēdz uz vadības avotu (P101) un mērķa vērtību avotu (P100) = FELDBUS. Iestatot
FELDBUS, piedziņas pārveidotājs tiek parametrizēts mērķa vērtību pārņemšanai no
EtherCAT®. Tagad piedziņas pārveidotājs MOVIDRIVE® B reaģē uz augstāka līmeņa
automatizācijas ierīces sūtītajiem procesa izejas datiem.
Piedziņas pārveidotāju MOVIDRIVE® B pēc EtherCAT® opcijas kartes instalācijas
uzreiz var parametrizēt ar EtherCAT®, neveicot citus iestatījumus. Tādējādi, piemēram,
pēc ieslēgšanas var iestatīt visus augstāka līmeņa automatizācijas ierīces parametrus.
Augstāka līmeņa vadības sistēmai tiek signalizēts, ka ar bitu "Aktīvs lauka kopnes
režīms" ir aktivizēts vadības un mērķa vērtību avots FELDBUS.
Lai veiktu vadību ar lauka kopnes sistēmu, drošības apsvērumu dēļ piedziņas pārveido-
tājs MOVIDRIVE® B papildus ir jāaktivizē arī ar spailēm. Tādēļ spailes ir jāsaslēdz un
jāieprogrammē tā, lai pārveidotāju aktivizētu ieejas spailes. Vienkāršākais variants, kā
piedziņas pārveidotāju aktivizēt ar spailēm, ir, piem., ieejas spaili DIØØ (funkcija REGU-
LATORA BLOĶĒŠANA) pieslēgt +24 V signālam un ieejas spailes DIØ1 – DIØ7 iepro-
grammēt uz NAV FUNKCIJAS. 
Piedziņas pārveidotāja MOVIDRIVE® B ar EtherCAT® savienojumu pilnīgas ekspluatā-
cijas sākšanas princips ir aprakstīts nodaļās "Darbība ar EtherCAT®" un "Motion-
Control ar EtherCAT®".

6813340555
P
P
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5.5 MOVITRAC® B frekvences pārveidotāja iestatīšana

Lai frekvences pārveidotāju MOVITRAC® B vadītu ar EtherCAT®, parametri P100
Mērķa vērtību avots un P101 Vadības avots jāiestata uz "SBus". Iestatot SBus, fre-
kvences pārveidotājs MOVITRAC® B tiek parametrizēts mērķa vērtību pārņemšanai no
DFE24B. Tagad frekvences pārveidotājs MOVITRAC® B reaģē uz augstāka līmeņa
automatizācijas ierīces sūtītajiem procesa izejas datiem. Lai frekvences pārveidotājs
MOVITRAC® B traucētas SBus komunikācijas gadījumā apturētu darbību, SBus1 tai-
mauta laiks (P883) jāiestata tā, lai tas nebūtu vienāds ar 0 ms. SEW-EURODRIVE
iesaka iestatīt vērtību robežās no 50 līdz 200 ms.
Augstāka līmeņa vadības sistēmai tiek signalizēts, ka ar bitu "Aktīvs SBus režīms" ir
aktivizēts vadības un mērķa vērtību avots SBus.
Lai veiktu vadību ar lauka kopnes sistēmu, drošības apsvērumu dēļ frekvences pārvei-
dotājs papildus ir jāaktivizē arī ar spailēm. Tādēļ spailes ir jāsaslēdz un jāieprogrammē
tā, lai pārveidotāju aktivizētu ieejas spailes. Vienkāršākais variants, kā frekvences pār-
veidotāju aktivizēt ar spailēm, ir, piem., ieejas spaili DIØ1 (funkcija PA LABI/STOP) pies-
lēgt +24 V signālam un pārējās ieejas spailes ieprogrammēt uz NAV FUNKCIJAS.

3017475723

NORĀDĪJUMS
• Parametru P881 SBus adrese iestatiet augošā secībā, piešķirot vērtības 1 – 8.
• SBus adresi 0 izmanto DFE24B vārteja, tādēļ to nedrīkst lietot.
Rokasgrāmata – lauka kopnes interfeiss DFE24B EtherCAT®
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6 Darbība ar EtherCAT®

Šajā nodaļā ir aprakstīti EtherCAT® pieslēgta piedziņas pārveidotāja darbības principi,
lauka kopnes komunikācijai izmantojot stingri konfigurētus procesa datu objektus
(PDO).

6.1 Piedziņas pārveidotāja MOVIDRIVE® MDX61B vadība
Piedziņas pārveidotāja MOVIDRIVE® B vadību nodrošina stingri konfigurēti PDO, kuru
garums ir 10 I/O vārdi. Izmantojot EtherCAT® vedēju, šie procesa datu vārdi uzreiz tiek
parādīti procesa attēlā, un tādējādi tiem uzreiz var piekļūt vadības programma.

6.1.1 Vadības piemērs TwinCAT ar MOVIDRIVE® MDX61B
Pēc tam, kad fails SEW_DFE24B.xml ir iekopēts TwinCAT apakšdirektorijā "\IO\
EtherCAT®", bezsaistes režīmā jeb "offline mode", izmantojot funkciju "Append box"
(Pievienot lodziņu), MOVIDRIVE® B var pievienot EtherCAT® struktūrai (skatīt nākamo
attēlu).

3008266251

SEW

Drive

EtherCAT

Ethernet
Header

Frame
Header

EtherCAT
Header

Data ...

EtherCAT

Master

SEW

Drive

SEW

Drive

FCS

I/O

Drive 1 Drive 2 Drive 3

NORĀDĪJUMS
Detalizētu informāciju par vadību caur procesa datu kanālu, jo īpaši par vadības un
statusa vārda kodēšanu skatiet rokasgrāmatā "Komunikācija un lauka kopnes ierīces
profils MOVIDRIVE® B".

6813851275
D
P
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Tiešsaistes režīmā jeb "online mode" (tas nozīmē, ka ir savienojums ar EtherCAT®

līniju) ar ikonu "Meklēt ierīces" var pārmeklēt, vai EtherCAT® līnijai ir pieslēgti
MOVIDRIVE® (skatīt nākamo attēlu).

Vienkāršas lauka kopnes darbības gadījumā nav obligāti katrai atrastajai ierīcei izveidot
NC asis.
Vienkāršākā procesa datu pārraidīšanas veida gadījumā ir nepieciešami tikai abi PDO
InputData1 un OutputData1. Konfigurējamos PDO var deaktivizēt, izņemot pie abiem
PDO (Input un Output) atzīmi (skatīt nākamo attēlu).

6813854987

6813879051
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Tagad ar PLC programmu var sasaistīt maksimāli 10 procesa datu vārdus vai, kā
parādīts nākamajā attēlā, aprakstīt tos manuāli pārbaudes nolūkos.

Vispirms atzīmējiet procesa izejas datus PO1. Nākamajā logā izvēlieties cilni "Online"
(Tiešsaiste). Noklikšķiniet uz pogas "Write" (Rakstīt). Tiek atvērts logs "Set Value
Dialog" (Vērtību iestatīšanas dialoglogs). Šeit laukā "Dec" vai "Hex" ievadiet jūsu datus.
Tādā pat veidā rīkojieties ar procesa izejas datiem PO2.
10 procesa ieejas un izejas datu vārdu iedalījumu un mērogu iestata MOVIDRIVE® B
parametru grupā 87_ vai definē ar IPOSplus® programmu vai lietojumprogrammas
moduli.
Detalizētu informāciju skatiet rokasgrāmatā "MOVIDRIVE® MDX60B/61B komunikācija
un lauka kopnes ierīces profils".

6.1.2 EtherCAT® taimauts (MOVIDRIVE® MDX61B)
Ja datu pārraide caur EtherCAT® ir traucēta vai pārtraukta, pārveidotājā MOVIDRIVE®

MDX61B paiet vedēja projektētais reakcijas kontroles laiks (standarta vērtība 100 ms).
DFE24B gaismas diode "ERR" signalizē, ka netiek saņemti jauni lietderīgie dati.
Vienlaikus MOVIDRIVE® MDX61B reaģē ar parametrā P831 Reakcija uz lauka kopnes
taimautu izvēlēto reakciju uz kļūdu.
P819 Lauka kopnes taimauts parāda EtherCAT® palaišanas brīdī ar vedēju noteikto
reakcijas kontroles laiku. Šo taimauta laiku var izmainīt tikai vedējā. Izmaiņas, kas
veiktas ar vadības ierīci vai MOVITOOLS®, tiek parādītas, taču nav spēkā un nākamajā
palaišanas reizē tiek pārrakstītas.

6.1.3 Reakcija uz lauka kopnes taimautu (MOVIDRIVE® MDX61B)
Ar parametru P831 Reakcija uz lauka kopnes taimautu tiek noteikti parametri reakcijai
uz kļūdu, ko ierosina lauka kopnes taimauta kontrolsistēma. Šeit iestatītajiem parame-
triem ir jāatbilst vedēja sistēmas projektētajiem parametriem.

6813902347
D
P

Rokasgrāmata – lauka kopnes interfeiss DFE24B EtherCAT®



6Darbība ar EtherCAT®

Frekvences pārveidotāja MOVITRAC® B (vārteja) vadība
6.2 Frekvences pārveidotāja MOVITRAC® B (vārteja) vadība
Vārtejai pieslēgto frekvences pārveidotāju vadība notiek caur procesa datu kanālu, kurš
katram pārveidotājam ir 3 I/O vārdus garš. Izmantojot EtherCAT® vedēju, šie procesa
datu vārdi uzreiz tiek parādīti procesa attēlā, un tādējādi tiem uzreiz var piekļūt vadības
programma.

PO = procesa izejas dati / PI = procesa ieejas dati
Šādā veidā 24 procesa ieejas un izejas datu vārdi objektā PDO no vārtejas tiek nosūtīti
maksimāli 8 ar SBus pieslēgtajiem pārveidotājiem:
• vārdi 1, 2 un 3 pārveidotājam ar zemāko SBus adresi (piem., 1)
• vārdi 4, 5 un 6 pārveidotājam ar nākamo augstāko SBus adresi (piem., 2)
• ....
Ja vārtejai ir pieslēgti mazāk nekā 8 pārveidotāji, augšējiem vārdiem objektā PDO nav
nozīmes, tie netiek nosūtīti nevienai ierīcei.

6800525835
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NORĀDĪJUMS
Detalizētu informāciju par vadību caur procesa datu kanālu, jo īpaši par vadības un
statusa vārda kodēšanu skatiet rokasgrāmatā "Komunikācija un lauka kopnes ierīces
profils MOVITRAC® B".
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6.2.1 Vadības piemērs TwinCAT ar MOVITRAC® B
Pēc tam, kad fails SEW_DFE24B.xml ir iekopēts TwinCAT apakšdirektorijā "\IO\
EtherCAT®", bezsaistes režīmā jeb "offline mode", izmantojot funkciju "Append box"
(Pievienot lodziņu), DFE24B vārteju var pievienot EtherCAT® struktūrai (skatīt nākamo
attēlu).

Tiešsaistes režīmā jeb "online mode" (tas nozīmē, ka ir savienojums ar EtherCAT®

līniju) ar ikonu "Meklēt ierīces" var pārmeklēt, vai EtherCAT® līnijai ir pieslēgtas
MOVITRAC® ierīces (skatīt nākamo attēlu).

NC ass izveidošana atrastai DFE24B vārtejai nav lietderīga. Ir nepieciešams izveidot asi
katrai DFE24B vārtejai pieslēgtajai MOVITRAC® B sistēmai. Vienkāršas lauka kopnes
darbības gadījumā nav obligāti katrai atrastajai ierīcei izveidot NC asis.

6814344715

3018087563
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Frekvences pārveidotāja MOVITRAC® B (vārteja) vadība
Pirmie 3 procesa datu vārdi aizstājas ar pirmo DFE24B vārtejai pievienoto MOVITRAC® B,
tos var sasaistīt ar PLC programmu vai testēšanas nolūkā aprakstīt manuāli (sk. nākamo
attēlu).

Vispirms atzīmējiet procesa izejas datus PO1. Nākamajā logā izvēlieties cilni "Online"
(Tiešsaiste). Noklikšķiniet uz pogas "Write" (Rakstīt). Tiek atvērts logs "Set Value
Dialog" (Vērtību iestatīšanas dialoglogs). Šeit laukā "Dec" vai "Hex" ievadiet jūsu datus.
Tādā pat veidā rīkojieties ar procesa izejas datiem PO2.
3 procesa ieejas un izejas datu vārdu piešķire un mērogošana tiek iestatīta
MOVITRAC® B parametru grupā 87_ vai definēta, izmantojot IPOSplus® programmu.
Papildu informācija ir atrodama "MOVITRAC® B" sistēmas rokasgrāmatā un rokasgrā-
matā "MOVITRAC® B komunikācija un lauka kopņu ierīču profils".

6.2.2 SBus taimauts
Ja vienu vai vairākus piedziņas pārveidotājus SBus nav iespējams darbināt no DFE24B,
vārteja no attiecīgā pārveidotāja statusa vārda 1 parāda traucējuma kodu F111 sistē-
mas kļūda. Deg gaismas diode H1 (sistēmas kļūda). Traucējums uzrādās arī caur dia-
gnostikas interfeisu X24. Lai pārveidotājs tiktu apturēts, MOVITRAC® B sistēmas kļūdas
SBus taimauta laiks (P883) jāiestata tā, lai tas nebūtu vienāds ar 0. Taimauta reakciju
iestata, izmantojot parametru P836.

6.2.3 Ierīces kļūda
Paštesta laikā vārtejas atpazīst virkni kļūdu un pēc tam nobloķējas. Precīzas kļūdu reak-
cijas un novēršanas pasākumus var skatīt kļūdu sarakstā. Kļūda paštesta laikā rezultātā
lauka kopnes procesa ieejas datos pie visu pārveidotāju statusa vārdiem 1 tiek parādīts
ziņojums F111 sistēmas kļūda. Tādā gadījumā vienmērīgi mirgo gaismas diode
DFE24B LED "H1" (sistēmas kļūda). Precīzs kļūdas kods uzrādās vārtejas ar
MOVITOOLS® MotionStudio statusā caur diagnostikas interfeisu X24.

6814362123
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6.2.4 DFE24B lauka kopnes taimauts vārtejas režīmā
Izmantojot parametru P831 lauka kopnes taimauta reakcija, var iestatīt, kā vārtejai
reaģēt, ja notiek EtherCAT® komunikācijas taimauts.

6.3 Parametrizācija ar EtherCAT®

EtherCAT® gadījumā piekļuve piedziņas parametriem norit, izmantojot CoE (CAN appli-
cation protocol over EtherCAT®) parastos SDO pakalpojumus READ un WRITE.

6.3.1 SDO pakalpojumi READ un WRITE
Atkarībā no EtherCAT® vedēja vai projektēšanas vides lietotāja interfeiss ir atspoguļots
dažādi. Taču SDO komandas izpildei vienmēr ir nepieciešami šādi lielumi.

SDO pakalpojumu READ un WRITE gadījumā var būt nepieciešami papildu karodziņi
un parametri
• funkcijas aktivizēšanai
• darbības vai kļūdas ziņojumam
• taimauta uzraudzībai
• kļūdu ziņošanai izpildes laikā

P831 lauka kopnes taimauta 
reakcija

Apraksts

Nav reakcijas Sekundāra Sbus piedziņas turpina darbību, izmantojot pēdējo mērķa 
vērtību.
Ja pārtraukta EtherCAT® komunikācija, šīs piedziņas nav iespējams 
vadīt.

PA_DATA = 0 Ja konstatēts EtherCAT® taimauts, visās piedziņās, kurās uzrādās 
procesa datu konfigurācija ar vadības vārdu 1 vai 2, aktivizējas ātrā 
apturēšana. Šim nolūkam vārteja iestata vadības vārda bitus 0 – 2 
uz 0.
Piedziņu darbību aptur, izmantojot ātrās apturēšanas rampu.

NORĀDĪJUMS
• Pārveidotāju parametrizāciju, izmantojot EtherCAT® parametru kanālu, var pie-

lietot tikai MOVIDRIVE® MDX61B un DFE24B vārtejas parametriem.
• EtherCAT® parametru kanāls SDO šobrīd nesniedz iespēju piekļūt pārveidotāju

parametru datiem, kuri uzstādīti zem vārtejas SBus. 
• Izmantojot VoE pakalpojumus (Vendor specific over EtherCAT®), MOVITOOLS®

MotionStudio var piekļūt arī caur SBus vārtejai pieslēgtajai MOVITRAC® B
(sk. nodaļu "MOVITOOLS® MotionStudio darbība, izmantojot EtherCAT®").

SDO-READ Apraksts

Sekotāja adrese (16 biti) Pārveidotāja EtherCAT® adrese, no kuras nepieciešams nolasīt.

Indekss (16 biti)
Apakšindekss (8 biti)

Adrese objektu vārdnīcā, no kuras jānolasa.

Dati
Datu garums

Struktūra uztverto datu saglabāšanai un to garums.

SDO-WRITE Apraksts

Sekotāja adrese (16 biti) Pārveidotāja EtherCAT® adrese, kurā rakstāmi dati.

Indekss (16 biti)
Apakšindekss (8 biti)

Adrese objektu vārdnīcā, kurā jāraksta.

Dati
Datu garums

Struktūra, kurā saglabāti rakstāmie dati.
D
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6.3.2 Parametra nolasīšanas piemērs TwinCAT, izmantojot EtherCAT®

Lai nolasītu parametru, ir pieejama funkcija SDO-READ. Šim nolūkam ir nepieciešams
nolasāmā parametra indekss. Parametra indeksu var skatīt parametru koka, izmantojot
rīka padomu.
Lai ieviestu TwinCAT, ir nepieciešams funkciju modulis FB_EcCoESdoRead. Funkciju
modulis ir atrodams bibliotēkā TcEtherCAT.lib. Šo funkciju moduli iespējams integrēt
divos etapos.
1. Funkciju moduļa FB_EcCoESdoRead instances izveidošana
2. Funkciju moduļa ieejām ir šāda piešķire:

– sNetID: EtherCAT® vedēja tīkla ID norāde
– nSlaveAddr: SEW ierīces EtherCAT® adrese, no kuras nolasāmi dati.
– nIndex: nolasāmā parametra indeksa norāde.
– nSubIndex: nolasāmā parametra apakšindeksa norāde.
– pDstBuf: datu diapazona rādītājs, kurā saglabājami nolasītie parametri.
– cbBufLen: maksimālais atmiņas apjoms baitos nolasāmajiem parametriem.
– bExecute: pozitīva mala uzsāk lasīšanas procesu.
– tTimeout: funkciju moduļa taimauta laika norāde.

Izejas karodziņi bBusy un bError signalizē pakalpojuma stāvokli, nErrId pēc vajadzības
traucējuma numuru, ja iestatīts karodziņš bError.
Rokasgrāmata – lauka kopnes interfeiss DFE24B EtherCAT®
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Funkciju moduļa integrēšana TwinCAT izskatās šādi:

SEW parametru datu garums vienmēr ir 4 baiti (1 DWord). Mērogojums un precīzs
apraksts ir skatāms "MOVITRAC® B komunikācija un lauka kopņu ierīču profils" rokas-
grāmatā.
Iepriekš atspoguļotajā piemērā nolasīja starpkontūru spriegumu (indekss 8325, apakš-
indekss 0). Uztverts tiek, piemēram, skaitlis 639000, kas saskaņā ar lauka kopņu ierīču
profilu atbilst spriegumam 639 V.

6.3.3 Parametra rakstīšanas piemērs TwinCAT, izmantojot EtherCAT®

Lai rakstītu parametru, ir pieejama funkcija SDO-WRITE. Šim nolūkam ir nepieciešams
rakstāmā parametra indekss. Parametra indeksu var skatīt programmā SHELL vai para-
metru kokā, izmantojot taustiņu kombināciju [STRG + F1].
Lai ieviestu TwinCAT, ir nepieciešams funkciju modulis FB_EcCoESdoWrite. Funkciju
modulis ir atrodams bibliotēkā TcEtherCAT.lib. Šo funkciju moduli iespējams integrēt
divos etapos.
1. Funkciju moduļa FB_EcCoESdoWrite instances izveidošana
2. Funkciju moduļa ieejām ir šāda piešķire:

– sNetID: EtherCAT® vedēja tīkla ID norāde
– nSlaveAddr: SEW ierīces EtherCAT® adrese, kurā rakstāmi dati.
– nIndex: rakstāmā parametra indeksa norāde.
– nSubIndex: rakstāmā parametra apakšindeksa norāde.

3018638731
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– pDstBuf: datu diapazona rādītājs, kurā atrodas rakstāmie dati.
– cbBufLen: nosūtāmo datu skaits baitos.
– bExecute: pozitīva mala uzsāk rakstīšanas procesu.
– tTimeout: funkciju moduļa taimauta laika norāde.

Izejas karodziņi bBusy un bError signalizē pakalpojuma stāvokli, nErrId pēc vajadzības
kļūdas numuru, ja iestatīts karodziņš bError
Funkciju moduļa integrēšana TwinCAT izskatās šādi:

SEW parametru datu garums vienmēr ir 4 baiti (1 DWord). Mērogojums un precīzs
apraksts ir skatāms "MOVITRAC® B komunikācija un lauka kopņu ierīču profils" rokas-
grāmatā.
Iepriekš atspoguļotajā piemērā iekšējo mērķa vērtību n11 (indekss 8489, apakšindekss 0)
ir iestatīts ar apgriezienu skaitu 100 min–1. Atbilstoši rokasgrāmatai "MOVITRAC® B
komunikācija un lauka kopņu ierīču profils" šim nolūkam vēlamo apgriezienu skaitu ir jāpa-
reizina ar faktoru 1000.

3018642187
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6.4 Parametrizācijas atgrieztais kods
6.4.1 Elementi

Kļūdainas parametrizācijas gadījumā no piedziņas pārveidotāja uz parametrizējamo
vedēju atgriež dažādus atgrieztos kodus, kuros sniegta detalizēta informācija par kļūdas
cēloni. Pamatā šie atgrieztie kodi ir strukturizēti šādos elementos.
• Error-Class
• Error-Code
• Additional-Code

6.4.2 Error-Class
Izmantojot elementu Error-Class (1 baits), tiek precīzāk klasificēts kļūdas veids.

6.4.3 Error-Code
Elements Error-Code (1 baits) sniedz iespēju precīzāk identificēt kļūdas cēloni kļūdas
klases ietvaros. Error-Class 8 = Cita kļūda ir definēts tikai Error-Code = 0 (Citas kļūdas
kods). Šajā gadījumā precīza identifikācija notiek parametrā Additional-Code.

6.4.4 Additional-Code
Additional-Code (2 baiti) satur detalizētu traucējuma aprakstu.

Class (hex) Apzīmējums Nozīme

1 vfd-state virtuālās lauka ierīces statusa kļūda

2 application-reference lietojumprogammas kļūda

3 definition definīcijas kļūda

4 resource resursu kļūda

5 service traucējums pakalpojuma izpildē

6 access piekļuves kļūda

7 ov kļūda objektu sarakstā

8 other citas kļūdas
D
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6.4.5 SDO pakalpojumiem ieviesto kļūdu kodu saraksts

Kļūdas 
kods

Error-
Class

Error-
Code

Additional 
Code

Apzīmējums Apraksts

0x00000000 0 0 0 NO_ERROR Nav kļūdas

0x05030000 5 3 0 TOGGLE_BIT_NOT_CHANGED Kļūda pārslēgbitā segmentētas datu 
pārsūtīšanas laikā.

0x05040000 5 4 0 SDO_PROTOCOL_TIMEOUT Taimauts pakalpojuma izpildes laikā.

0x05040001 5 4 1 COMMAND_SPECIFIER_UNKNOWN Nezināms SDO pakalpojums.

0x05040005 5 4 5 OUT_OF_MEMORY Atmiņas pārpilde, veicot SDO 
pakalpojumus.

0x06010000 6 1 0 UNSUPPORTED_ACCESS Neautorizēta piekļuve indeksam.

0x06010001 6 1 1 WRITE_ONLY_ENTRY Indeksu drīkst tikai aprakstīt, bet ne 
nolasīt.

0x06010002 6 1 2 READ_ONLY_ENTRY Indeksu var tikai nolasīt, bet ne 
aprakstīt; aktivēta parametru 
bloķēšana.

0x06020000 6 2 0 OBJECT_NOT_EXISTING Objekts neeksistē, nepareizs 
indekss.
Šim indeksam nav pieejama opciju 
karte.

0x06040041 6 4 41 OBJECT_CANT_BE_PDOMAPPED Indeksu nedrīkst kartēt PDO.

0x06040042 6 4 42 MAPPED_OBJECTS_EXCEED_PDO Kartēto objektu skaits ir par lielu 
PDO.

0x06040043 6 4 43 PARAM_IS_INCOMPATIBLE Ar indeksu nesaderīgs datu formāts.

0x06040047 6 4 47 INTERNAL_DEVICE_INCOMPATIBILITY Ierīces iekšēja kļūda.

0x06060000 6 6 0 HARDWARE ERROR Ierīces iekšēja kļūda.

0x06070010 6 7 10 PARAM_LENGTH_ERROR Indeksa datu formātam ir nepareizs 
lielums.

0x06070012 6 7 12 PARAM_LENGTH_TOO_LONG Indeksa datu formāts ir par lielu.

0x06070013 6 7 13 PARAM_LENGTH_TOO_SHORT Indeksa datu formāts ir par mazu.

0x06090011 6 9 11 SUBINDEX_NOT_EXISTING Apakšindekss nav ieviests.

0x06090030 6 9 30 VALUE_EXCEEDED Nederīga vērtība.

0x06090031 6 9 31 VALUE_TOO_GREAT Vērtība par lielu

0x06090032 6 9 32 VALUE_TOO_SMALL Vērtība par mazu

0x06090036 6 9 36 MAX_VALUE_IS_LESS_THAN_MIN_VALUE Vērtības maksimālā robeža ir 
mazāka par minimālo robežu

0x08000000 8 0 0 GENERAL_ERROR Vispārīgs traucējums

0x08000020 8 0 20 DATA_CANNOT_BE_READ_OR_STORED Datu piekļuves traucējums

0x08000021 8 0 21 DATA_CANNOT_BE_READ_OR_STORED_
BECAUSE_OF_LOCAL_CONTROL

Datu piekļuves kļūda lokālas 
vadības dēļ.

0x08000022 8 0 22 DATA_CANNOT_BE_READ_OR_STORED_ 
IN_THIS_STATE

Datu piekļuves kļūda ierīces 
stāvokļa dēļ.

0x08000023 8 0 23 NO_OBJECT_DICTIONARY_IS_PRESENT Nav pieejama objektu vārdnīca.
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7 MOVITOOLS® MotionStudio darbība, izmantojot EtherCAT®

Izstrādes programmatūras MOVITOOLS® MotionStudio izmantošana ir detalizēti
aprakstīta rokasgrāmatā "MOVITRAC® B komunikācija un lauka kopņu ierīču profils", kā
arī MOVITRAC® B sistēmas rokasgrāmatā. Šajā nodaļā ir detalizēti atspoguļotas komu-
nikācijas īpatnības, izmantojot EtherCAT®.

7.1 Par MOVITOOLS® MotionStudio
7.1.1 Uzdevumi

Programmatūras pakete sniedz iespēju veikt šādus uzdevumus:
• Komunikācijas izveide ar ierīcēm
• Ierīču funkciju izpilde

7.1.2 Darbības princips
Pārskats Turpmākajā sadaļā ir atspoguļots programmatūras paketes MOVITOOLS® Motion-

Studio darbības princips. 
Ņemiet vērā, ka atspoguļojumā ir redzamas tikai loģiskās komunikācijas attiecības, bet
ne aparatūras savienojumi.

1194152459

[1] Komunikācijas kanāls uz lauka kopni vai Industrial Ethernet 
[2] Programmatūras pakete MOVITOOLS® MotionStudio ar integrētu SEW sakaru serveri
[3] Komunikācija starp dalībniekiem lauka kopnē vai Industrial Ethernet
[4] Komunikācijas kanāls caur interfeisa adapteri SBus (CAN) vai sērijveida

Iekārtu vadība
Iekārtu līmenis

Sistēmas vadība
Sistēmas līmenis

Ierīces

Piedziņas

Aparātprogrammatūra Aparātprogrammatūra
Ierīces

Piedziņas

Aparātprogrammatūra

PLC

Ierīču vadība
Lauka līmenis

stēmas vadība
stēmas līmenis

Parametru iestatīšana

Ekspluatācijas sākšana

Vizualizācija un diag.

Programmēšana

Funkcijas Rīki

a

na

SEW komunikācijas serveris
SBus
Seriell

EthernetProfibus
S7-MPI

[2]

[1]

[4]

[3]
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Par MOVITOOLS® MotionStudio
Izstrāde, 
izmantojot 
interfeisa adapteri

Ja jūsu ierīce kā komunikācijas iespēju atbalsta "SBus" vai "Seriell", izstrādei var
izmantot atbilstošu interfeisa adapteri.
Interfeisa adapteris ir papildu aparatūra, kuru var iegādāties pie SEW-EURODRIVE.
Ar to iespējams savienot izstrādes datoru ar atbilstošo ierīces komunikācijas iespēju.
Interfeisa adaptera veids ir atkarīgs no attiecīgās ierīces komunikācijas iespējām. 

Komunikācijas 
izveide ar ierīcēm

Lai varētu izveidot sakarus ar ierīcēm, programmatūras paketē MOVITOOLS® Motion-
Studio ir iebūvēts SEW sakaru serveris.
Ar SEW sakaru serveri var noregulēt- komunikācijas kanālus. Regulēšana veicama
vienreiz, pēc tam ierīce komunicē, izmantojot komunikācijas iespējas caur šiem komu-
nikācijas kanāliem. Vienlaikus var izmantot maksimāli 4 komunikācijas kanālus. 
MOVITOOLS® MotionStudio atbalsta šāda veida komunikācijas kanālus:
• Seriell (RS485), izmantojot interfeisa adapteri
• Systembus (SBus), izmantojot interfeisa adapteri
• Ethernet
• EtherCAT®

• Lauka kopne (PROFIBUS DP/DP-V1)
• Tool Calling Interface
Atkarībā no ierīces un tā komunikācijas iespējām ir pieejama izvēle starp šiem komuni-
kācijas kanāliem.

Ierīču funkciju 
izpilde

Programmatūras pakete sniedz iespēju veikt šādas funkcijas:
• parametrizācija (piemēram, ierīces parametru kokā),
• ekspluatācijas sākšana,
• vizualizācija un diagnostika,
• programmēšana
Lai ar ierīci veiktu funkcijas, programmatūras paketē MOVITOOLS® MotionStudio ir
integrēti šādi pamatkomponenti:
• MotionStudio
• MOVITOOLS®

MOVITOOLS® MotionStudio nodrošina katram ierīces veidam un tās funkcijām atbilsto-
šus rīkus.
Rokasgrāmata – lauka kopnes interfeiss DFE24B EtherCAT®
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7.2 Pirmie soļi
7.2.1 Programmatūras palaišana un projekta izveidošana

Lai palaistu MOVITOOLS® MotionStudio un izveidotu projektu, rīkojieties šādi.
1. Palaidiet MOVITOOLS® MotionStudio Windows operētājsistēmas starta izvēlnē,

izvēloties šādu izvēlnes punktu:
[Start (starts)] / [Programs (programmas)] /  [SEW] / [MOVITOOLS-Motion-
Studio] / [MOVITOOLS-MotionStudio]

2. Izveidojiet projektu ar nosaukumu un saglabāšanas vietu.

7.2.2 Sakaru izveide un tīkla skanēšana
Lai ar MOVITOOLS® MotionStudio izveidotu komunikāciju un skanētu tīklu, rīkojieties
šādi.
1. Izveidojiet komunikācijas kanālu, lai varētu sazināties ar savu ierīci. 

Detalizētas norādes par komunikācijas kanāla konfigurēšanu un attiecīgo komunikā-
cijas veidu ir skatāmas sadaļā "Komunikācija, izmantojot ...".

2. Skenējiet tīklu (Ierīces skenēšana). Šim nolūkam rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas
[Sākt tīkla skenēšanu] [1].

9007200387461515

[1]
M
P
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7.2.3 Ierīču konfigurēšana
Lai konfigurētu ierīci, rīkojieties šādi.
1. Marķējiet ierīci (parasti spēka iekārtu [1]) tīkla skatā.
2. Ar labo peles pogu atveriet konteksta izvēlni, lai skaitītu ierīces konfigurēšanas rīkus.

Piemērā ir atspoguļota konteksta izvēlne ar rīkiem MOVIFIT® ierīcei. Savienojuma
režīms ir "Online", un ierīce ir skenēta tīkla skatā.

3. Izvēlieties rīku (piemēram, "Parameter tree" (Parametru koks)), lai konfigurētu ierīci.

2446350859

2446355211

[1]
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7.3 Savienojuma režīms
7.3.1 Pārskats

MOVITOOLS® MotionStudio izšķir divus savienojuma režīmus "Online" un "Offline".
Savienojuma režīmu nosakāt jūs pats. Atkarībā no savienojuma režīmā būs pieejami
ierīcei īpaši atbilstoši tiešsaistes vai bezsaistes rīki.
Tālāk redzamajā atspoguļojumā ir aprakstīti abi rīku veidi.

9007200497934219
[1] Izstrādes datora cietais disks
[2] Izstrādes datora RAM
[3] Izstrādes dators
[4] Ierīce

Rīki Apraksts

Bez-
saistes rīki

Ar bezsaistes rīkiem veiktās izmaiņas sākotnēji ietekmē "TIKAI" RAM [2].
• Saglabājiet savu projektu, lai izmaiņas saglabātos izstrādes datora [3] cietajā diskā [1].
• Ja vēlaties izmaiņas pārnest uz ierīci [4], veiciet funkciju "Lejupielādēt (dators->ierīce)". 

Tiešsais-
tes rīki

Ar tiešsaistes rīkiem veiktās izmaiņas sākotnēji ietekmē "TIKAI" RAM [4]. 
• Ja vēlaties izmaiņas pārnest uz ierīci [2], veiciet funkciju "Augšupielādēt (ierīce->dators)". 
• Saglabājiet savu projektu, lai izmaiņas saglabātos izstrādes datora [3] cietajā diskā [1].

[4]

[1]

HDD RA
M

[3][2]

RA
M

Bezsaistes rīki

Tiešsaistes rīki
M
S
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7.3.2 Savienojuma režīma (tiešsaistes vai bezsaistes) iestatīšana
Lai iestatītu savienojuma režīmu, rīkojieties šādi.
1. Atlasiet savienojuma režīmu:

• "Pārslēgties uz tiešsaistes režīmu)" [1], lai veiktu funkcijas (tiešsaistes rīki), kuras
tieši ietekmē ierīces darbību.

• "Pārslēgties uz bezsaistes režīmu") [2], lai veiktu funkcijas (bezsaistes rīki),
kurām jāietekmē jūsu projekts. 

2. Marķējiet ierīces mezglus
3. Ar labo peles pogu atveriet konteksta izvēlni, lai skaitītu ierīces konfigurēšanas rīkus.

NORĀDĪJUMS
• Savienojuma režīms "Online" NAV atbildes ziņojums, kas apliecina savienojumu ar

ierīci vai ierīce gatavību komunikācijai. Ja nepieciešams šāds atbildes ziņojums,
ievērojiet MOVITOOLS® MotionStudio tiešsaistes palīdzības sadaļā "Cikliskā sas-
niedzamības testa iestatīšana" (vai rokasgrāmatā) sniegtās norādes.

• Ierīces tiešsaistes statusa projekta pārvaldības komandas (piemēram, "lejupi-
elādēt", "augšupielādēt" utt.) darbojas neatkarīgi no iestatītā savienojuma režīma.

• MOVITOOLS® MotionStudio uzsāk darbību tajā savienojuma režīmā, kuru iesta-
tījāt pirms aizvēršanas.

9007200389198219

[1] Ikona "Pārslēgt tiešsaistes režīmu"
[2] Ikona "Pārslēgt bezsaistes režīmu"

[1] [2]
Rokasgrāmata – lauka kopnes interfeiss DFE24B EtherCAT®
 57



7 OVITOOLS® MotionStudio darbība, izmantojot EtherCAT®

omunikācija, izmantojot EtherCAT®

58
7.4 Komunikācija, izmantojot EtherCAT®

7.4.1 Pārskats
EtherCAT® nodrošina lietotājam papildus cikliskajiem procesa datiem acikliskus para-
metru pakalpojumus. Acikliskā datu apmaiņa norit caur EtherCAT® vedēja pastkastes
vārteju.
Caur EtherCAT® vedēja pastkastes vārteju MOVITOOLS® MotionStudio parametrizāci-
jas pakalpojumi tiek iekļauti EtherCAT® ziņojumos. Tādā pat veidā piedziņu atbildes
ziņojumi tiek pārsūtīti no EtherCAT® uz pastkastes vārteju un pēc tam uz MOVITOOLS®

MotionStudio.
Lai uzstādītu pastkastes vārteju un MOVITOOLS® MotionStudio, ir izšķirami šādi
gadījumi.
• 1. gadījums: Uzstādīšana uz vienas ierīces (→ lpp. 59)

– EtherCAT® vedējs un MOVITOOLS® MotionStudio darbojas vienā ierīcē. Tādēļ
nav vajadzīga papildu aparatūra.

• 2. gadījums: Uzstādīšana dažādās ierīcēs (bez SEW kontrollera) (→ lpp. 60)
– EtherCAT® vedējs un MOVITOOLS® MotionStudio darbojas dažādās ierīcēs.

Šāds gadījums sastopams, ja nav pieejama atbilstoša operētājsistēma (pamatā
Windows) vai MOVITOOLS® MotionStudio vadīs no cita datora. EtherCAT®

vedējam ir nepieciešams otrs Ethernet tīkla interfeiss, kas savienots ar izstrādes
datoru, kurā darbojas MOVITOOLS® MotionStudio.

• 3. gadījums Uzstādīšana dažādās ierīcēs (ar SEW kontrolleri kā EtherCAT® vedēju)
– Tīkla topoloģija ir vienāda ar 2. gadījumu. Ja izmantojat SEW kontrolleri,

MOVITOOLS® MotionStudio ir nepieciešams iestatīt tikai piekļuvi izstrādei. Marš-
rutēšana caur pastkastes vārteju un EtherCAT® komunikācija ar sekundārajām
piedziņām norit automātiski.
Kā izstrādes piekļuve SEW kontrollerim ir pieejams PROFIBUS vai Ethernet
(SMLP, nevis EtherCAT®). Detalizētu informāciju skatiet SEW kontrolleru
dokumentācijā.

NORĀDĪJUMS
EtherCAT® interfeisus bez piešķires EtherCAT® sekotājam nedrīkst izmantot
izstrādei.
• Izmantojiet izstrādei tikai šim nolūkam paredzētu interfeisu EtherCAT® vedējā.
M
K
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1. gadījums 
Uzstādīšana uz 
vienas ierīces

Atspoguļojumā redzams 1. gadījums: EtherCAT® vedējs un MOVITOOLS® Motion-
Studio ir uzstādīti vienā ierīcē.

3266486283

[1] Monitors
[2] Dators ar EtherCAT® vedēju, ieskaitot iebūvētu pastkastes vārteju (MBX) un MOVITOOLS® MotionStudio
[3] Iekšējā IP maršrutēšana
[4] EtherCAT® interfeiss
[5] Ierīces (piemēri) ar EtherCAT® interfeisiem

[1]

EURODRIVEEURODRIVE

EURODRIVE

[5]

EtherCAT 

MBX 

[2]

MBX 

EtherCAT 

[3]

[4]
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2. gadījums 
Uzstādīšana 
dažādās ierīcēs

Atspoguļojumā redzams 2. gadījums: EtherCAT® vedējs un izstrādes dators ar
MOVITOOLS® MotionStudio ir uzstādīti dažādās ierīcēs.

3266490251

[1] Dators ar Ethernet interfeisu un MOVITOOLS® MotionStudio
[2] Ethernet tīkls
[3] EtherCAT® vedēja izstrādes interfeiss
[4] Iekšējā IP maršrutēšana
[5] EtherCAT® vedējs (piemēram, TwinCAT sistēma) ar iebūvētu pastkastes vārteju (MBX)
[6] EtherCAT® interfeiss
[7] Ierīces (piemēri) ar EtherCAT® interfeisiem

[1]

[2] [3] [6]

EtherCAT 

[4]

EURODRIVEEURODRIVE

EURODRIVE

[7]

EtherCAT 

[5]

MBX 
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7.4.2 Pastkastes vārtejas konfigurēšana EtherCAT® vedējā
• Aktivizējiet EtherCAT® vadības VoE/EoE atbalstu.
• Aktivizējiet savienojumu ar TCP/IP steku un IP maršrutēšanu.
• Nosakiet EtherCAT® pastkastes vārtejas IP adresi. Parasti IP adresi izsniedz izstrā-

des rīks (piemēram, TwinCAT), un to nevajadzētu mainīt.
Uzņēmuma Beckhoff programmā TwinCAT iestatījumi izskatās šādi.

3267403275
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7.4.3 Tīkla iestatīšana izstrādes datorā
Ja MOVITOOLS® MotionStudio un EtherCAT® vedējs darbojas vienā datorā, nav nepie-
ciešams veikt tīkla iestatījumus.
Ja EtherCAT® vedējs Ethernet tīklam pieslēgts, izmantojot izstrādes interfeisu, datori
var vienā apakštīklā ar MOVITOOLS® MotionStudio piekļūt SEW piedziņām
EtherCAT®. Šim nolūkam virza ziņojumus no izstrādes datora caur EtherCAT® vedēja
Ethernet interfeisu uz pastkastes vārteju (tā dēvētā maršrutēšana).
Pamatā ir pieejami divi maršrutēšanas varianti:
1. Variants: Statiska maršruta definēšana.

Šajā gadījumā izstrādes datora maršrutēšanas tabulā pievieno ierakstu, kas virza
izstrādes datus caur EtherCAT® vedēju uz pastkastes vārteju.
DOS-Box komanda statiska maršruta izveidei ir:
route –p add [mērķis] MASK [tīkla maska] [vārteja]

2. Variants: Piekļuve pastkastītes vārtejai, nosakot izstrādes datorā standarta vārtejas.
Šajā gadījumā kā standarta vārteju norāda EtherCAT® vedēja IP adresi. 
• Atveriet izstrādes datorā dialoglogu tīkla īpašību iestatīšanai.
• Veiciet tīklam atbilstošus ierakstus:

9007202522149259

[1] [Mērķis]: atbilst EtherCAT® pastkastes vārtejas IP adresei EtherCAT® vedējā
[2] [Tīkla maska]: parasti iestata 255.255.255.255 (Hostrouting)
[3] [Vārteja]: atbilst EtherCAT® vedēja IP adresei (izstrādes interfeiss) Ethernet tīklā

3267406603

IP address: Izstrādes datora IP adrese
Subnet mask: Izstrādes datora apakštīkla maska
Standard gateway: EtherCAT® vedēja IP adrese (izstrādes interfeiss) Ethernet tīklā

[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
M
K
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7.4.4 Tīkla iestatījumu pārbaude
Neatkarīgi no tā, vai MOVITOOLS® MotionStudio un EtherCAT® vedējs darbojas vienā
datorā vai piekļuvi EtherCAT® pastkastes vārtejai nodrošina, izmantojot maršrutēšanu,
ir nepieciešams veikt tīkla iestatījumu pārbaudi.
Lai ar ehotestēšanas komandu pārbaudītu, vai komunikācijas ceļš uz EtherCAT® past-
kastes vārteju ir izveidots pareizi, rīkojieties šādi.
• Atveriet savā izstrādes datorā ieraksta pieprasījuma logu, lai ievadītu DOS

komandu.
• Ievadiet "Ping" (Ehotestēt) un EtherCAT® pastkastes vārtejas IP adresi. Aprakstīto

tīkla iestatījumu gadījumā (piemērs) pilnīgā komandas rinda ir šāda:
Ping 169.254.61.254

• Ja pēc ehotestēšanas komandas netiek saņemta atbilde, atkārtojiet iepriekšējās
divās rindkopās minētos soļus.
– Pastkastes vārtejas konfigurēšana EtherCAT® vedējā (→ lpp. 61)
– Tīkla iestatīšana izstrādes datorā (→ lpp. 62)

NORĀDĪJUMS
EtherCAT® vedēja iestatījumi netiek pārņemti
• Ja netiek pārņemti EtherCAT® vedēja iestatījumi, veiciet atsāknēšanu (Reboot).
Rokasgrāmata – lauka kopnes interfeiss DFE24B EtherCAT®
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7.4.5 Komunikācijas iestatījumi MOVITOOLS® MotionStudio
Komunikācijas 
kanāla ar 
EtherCAT® 
konfigurēšana

Lai konfigurētu komunikācijas kanālu EtherCAT®, rīkojieties šādi:
1. Noklikšķiniet uz simbola "Konfigurēt komunikācijas spraudņus" [1]. 

Rezultātā tiks atvērts logs "Configure communications connections"

2. Nolaižamajā izvēlnē [1] izvēlieties komunikācijas veidu "Ethernet". 
Piemērā ir aktivizēts 1. Komunikācijas kanāls ar komunikācijas veidu "Ethernet" [2].

3. Nospiediet pogu [Edit] (Rediģēt] [3] loga labajā pusē.
Rezultātā tiks parādīti komunikācijas veida "Ethernet" iestatījumi.

4. Iestatiet komunikācijas parametrus. Rīkojieties atbilstoši norādēm nākamajā sadaļā
"EtherCAT® komunikācijas parametru iestatīšana".

EtherCAT® 
komunikācijas 
parametru 
iestatīšana

Lai komunikācijai caur EtherCAT® iestatītu komunikācijas parametrus, rīkojieties šādi.
1. Izveidojiet EtherCAT® protokolu. Šim nolūkam izvēlieties cilni "EtherCAT® settings"

(EtherCAT® iestatījumi).
2. Aktivizējiet izvēles rūtiņu "Activate EtherCAT®" (Aktivizēt EtherCAT®).
3. Pēc nepieciešamības mainiet iepriekš noteiktos komunikācijas parametrus. Izman-

tojiet EtherCAT® komunikācijas parametru detalizētu aprakstu.

9007200388082827

[1] Ikona "Konfigurēt komunikācijas spraudņus"

18014399653863307

[1] Nolaižamās izvēlnes saraksts "Komunikācijas veids"
[2] Izvēles rūtiņa "Activate" (Aktivizēt)
[3] Poga [Edit] (Rediģēt)

[1]

[1]

[2]

[3]
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4. Lai pievienotu IP adresi, noklikšķiniet uz ikonas [Pievienot IP adresi] [2].

5. Ievades laukā "IP address" (IP adrese) [3] ievadiet pastkastes vārtejas IP adresi
(EtherCAT® vedējā) un noklikšķiniet uz pogas [OK] (Labi).

18014399831358731

[1] Izvēles rūtiņa "Activate access without 
Master" (Aktivizēt piekļuvi bez vedēja)
Norādījums: atzīmējiet šo izvēles rūtiņu tikai 
tad, ja nav pieejams neviens cits vedējs.

Ja nav pieejams neviens EtherCAT® vedējs, 
sistēmā MOVITOOLS® MotionStudio var aktivēt 
parametru iestatīšanas vedēju.

[2] Ikona [Pievienot IP adresi]
[3] Ievades lauks "IP address" (IP adrese)

[2]

[3]

[1]
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EtherCAT® 
komunikācijas 
parametri

Tālāk esošajā tabulā aprakstīti EtherCAT® komunikācijas parametri

7.5 Ierīču funkciju izpilde
7.5.1 Ierīču parametru iestatīšana

Ierīču parametrus iestata parametru kokā. Tajā redzami visi ierīču parametri, kas sakār-
toti mapēs.
Izmantojot kontekstizvēlnes un rīkjoslu, varat pārvaldīt ierīču parametrus. Tālāk
norādītajās darbībās aprakstīta ierīču parametru lasīšana un maiņa.

7.5.2 Ierīču parametru lasīšana un maiņa
Lai nolasītu vai mainītu ierīču parametrus, rīkojieties šādi:
1. Atveriet vajadzīgo skatu (projekta skatu vai tīkla skatu)
2. Atlasiet savienojuma režīmu:

• Noklikšķiniet uz ikonas "Pārslēgt tiešsaistes režīmu" [1], ja vēlaties nolasīt/mainīt
parametrus tieši ierīcē.

• Noklikšķiniet uz ikonas "Pārslēgt bezsaistes režīmu" [2], ja vēlaties nolasīt/mainīt
parametrus projektā.

3. Atlasiet ierīci, kurai vēlaties iestatīt parametrus.
4. Atveriet kontekstizvēlni un atlasiet komandu [Startup]/[Parameter tree] (Sākšana/

parametru koks).
Ekrāna labajā pusē tiek atvērts skats "Parameter tree" (Parametru koks).

Komunikācijas parametrs Apraksts Norādījums

Taimauts Gaidīšanas laiks milisekundēs 
[ms], cik ilgi klients pēc pie-
prasījuma gaida servera atbildi.

• Noklusējuma iestatījums: 
200 ms

• Nepieciešamības gadījumā 
palieliniet vērtību, ja komuni-
kācijas aizkavējuma dēļ 
rodas traucējumi.

Skenēšanas diapazons no: EtherCAT® skenēšanas 
diapazona sākuma adrese

Ievadot vērtības šajos parame-
tros, varat ierobežot EtherCAT® 
skenēšanas diapazonu un 
tādējādi samazināt skenēšanas 
ilgumu.

Skenēšanas diapazons līdz: EtherCAT® skenēšanas 
diapazona beigu adrese

EtherCAT® vedēja IP adrese Pastkastes vārtejas IP adrese 
EtherCAT® vedējā 

-

9007200389198219
[1] Ikona "Pārslēgt tiešsaistes režīmu"
[2] Ikona "Pārslēgt bezsaistes režīmu"

[1] [2]
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Ierīču funkciju izpilde
5. Izvērsiet skatu "Parameter tree" (Parametru koks) līdz vajadzīgajam mezglam.

6. Veiciet dubultklikšķi, lai parādītu noteiktu ierīču parametru grupu.
7. Ja ievades laukos maināt skaitliskās vērtības, apstipriniet tās ar taustiņu Enter.

7.5.3 Ierīču ekspluatācijas sākšana (tiešsaistes režīmā)
Lai sāktu ierīču ekspluatāciju (tiešsaistes režīmā), rīkojieties šādi:
1. Atveriet tīkla skatu.
2. Rīkjoslā noklikšķiniet uz ikonas "Pārslēgt tiešsaistes režīmu" [1]. 

3. Atlasiet ierīci, ko vēlaties sākt ekspluatēt.
4. Atveriet kontekstizvēlni un atlasiet komandu [Startup]/[Startup] (Sākšana/sākšana).

Tiek atvērts ekspluatācijas sākšanas vednis.
5. Izpildiet ekspluatācijas sākšanas vedņa norādījumus un pēc tam ielādējiet eksplua-

tācijas sākšanas datus ierīcē.

947217163

NORĀDĪJUMS
• Detalizētu informāciju par ierīces parametriem skatiet ierīces parametru

sarakstā.

9007200438771211
[1] Ikona "Pārslēgt tiešsaistes režīmu"

[1]
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8 Kustības vadība, izmantojot EtherCAT®

Šajā nodaļā sniegta informācija par EtherCAT® funkcijām, kas ļauj darbināt ar
EtherCAT® vedēju savienotu ierīci MOVIDRIVE® B takts sinhronizācijas režīmā, kas
nepieciešams kustības vadības lietojumprogrammām.

8.1 EtherCAT®: ievads
Šajā nodaļā aprakstītas funkcijas un jēdzieni, ko izmanto ar EtherCAT® savienotu SEW
piedziņas pārveidotāju darbināšanā takts sinhronizācijas režīmā. Plašu tehnisko papil-
dinformāciju par EtherCAT® varat saņemt EtherCAT® lietotāju organizācijā, piemēram,
vietnē www.EtherCAT.org, un no EtherCAT® vedēju sistēmu ražotājiem.
Tālāk aprakstīti kustības vadības lietojumprogrammu pamata mehānismi, ņemot vērā
piedziņas tehnoloģijā plaši izmantoto kaskādvadību.

Kā pamats tiek izmantota pozīcijas mērķa vērtība (xref). Kopā ar pozīcijas faktisko vēr-
tību (xact) pozīcijas regulators [1] aprēķina apgriezienu skaita mērķa vērtību (vref).
Apgriezienu skaita regulators [2] no apgriezienu skaita mērķa vērtības un faktiskās vēr-
tības aprēķina griezes momenta mērķa vērtību (tref), lai radītu griezes momentu motorā,
ko darbina pārveidotāja gala pakāpe [3]. Atkarībā no pretmomenta, ko rada pieslēgtā
mašīna [4], motors darbojas ar noteiktu apgriezienu skaitu (ko mēra devējs [5]). Atkarībā
no motora apgriezienu skaita notiek pozīcijas maiņa, ko nosaka motora pozīcijas devējs
[5]. Atkarībā no lietojumprogrammas pārveidotājā vai augstāka līmeņa vadības ierīcē
var pievienot griezes momenta, apgriezienu skaita vai pozīcijas vadības ķēdes.
MOVIDRIVE® B var pārņemt visas vadības ķēdes, tostarp pozīcijvadību. Šādā veidā
pozicionēšanas gājienu var izpildīt tikai tad, ja pārveidotājam tiek pārraidīta mērķa pozī-
cija (piemēram, lietojumprogrammas modulis "Kopnes pozicionēšana"). Vadības ierīcei
tiek nosūtīta pašreizējā pozīcija un, kad pabeigta pozicionēšanas komanda, – ziņojums
par izpildi.

6821660555

M

V

X X

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

tref

vref

vactxact

xref

[5]

[5] [6]

xref Pozīcijas mērķa vērtība [1] Pozīcijas regulators
xact Pozīcijas faktiskā vērtība [2] Apgriezienu skaita regulators
vref Apgriezienu skaita mērķa vērtība [3] Pārveidotāja gala pakāpe
vact Apgriezienu skaita faktiskā vērtība [4] Pieslēgtā mašīna (slodze)
tref Griezes momenta mērķa vērtība [5] Devējs (V = apgriezienu skaits, X = pozīcija)

[6] Papildaprīkojumā pieejams pārvietojuma devējs
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EtherCAT®: ievads
Kustības vadības lietojumprogrammās pozicionēšanas gājienu, mērķa pozīciju un pār-
vietojuma parametrus, piemēram, ātrumu un rampas laikus, pārvalda kustības kontrol-
lerī, t. i., parasti augstāka līmeņa vadības ierīcē. Pārveidotājam no aprēķinātās trajekto-
rijas ļoti īsos laika posmos tiek pārraidīts mērķa ātrums (skatiet nodaļu "Ātruma režīms")
vai mērķa pozīcija (skatiet nodaļu "Pozīcijas režīms"). Pārveidotājs iestata saņemto
mērķa ātrumu vai mērķa pozīciju un atbildē ziņo par pašreizējo pozīciju. Kustības kon-
trolleris pats zina, kad ir izpildīta pozicionēšanas komanda.
Tā kā augstākā līmeņa vadības ierīce mērķa vērtības pārraida cikliski, tajā tiek aprēķinā-
tas arī paātrinājuma un palēninājuma rampas. Šajā gadījumā netiek izmantotas pie-
dziņā iebūvētās rampas funkcijas.

8.1.1 Takts sinhronizācija
Vadības ierīce katrā vadības ciklā nolasa pozīcijas faktisko vērtību un no pēdējā vadī-
bas intervāla pozīcijas starpības (dx) un laika starpības (dt) aprēķina pašreizējo apgrie-
zienu skaitu (dx/dt) un nepieciešamības gadījumā citus lielumus, piemēram, paātrināju-
mu, grūdienu u. c. vērtības.
Šim nolūkam vadības ierīces un kopnes pārraides vadības laikšķēlēm, kā arī pārveido-
tāja un nepieciešamības gadījumā ārējo devēju iekšējam apstrādes ciklam jābūt savs-
tarpēji sinhronizētiem.

Piemērs Piemērā tiek paskaidrots, kā rodas kropļojuma efekti, ja vadības ierīce, kopne, pārvei-
dotājs vai devējs nedarbojas sinhronizēti (→ nākamais attēls).
• Vadības ierīces vadības laikšķēle: 5 ms
• Kopnes takts: 5 ms, sinhroni ar vadības ierīci
• Apstrādes laiks pārveidotājā: 5 ms, nesinhronizēts

Tā kā šajā piemērā pārveidotājs vai devējs nav sinhronizēts ar vadības ierīci, laikšķēles
pamazām attālinās, jo abu ierīču kvarca oscilatori nav ideāli. Tas var radīt pārraidītās
pozīcijas vērtības lēcienus.
Lai arī 1.–3. vadības intervālā tiek noteikts tikai nedaudz neprecīzs ātrums (v = dx/dtS ≈
dx/dtG), ceturtajā vadības intervālā, aprēķinot ātrumu, rodas būtiska kļūda (v = 2dx/dtS).
Šī vienā iztveršanas intervālā nepareizi aprēķinātā apgriezienu skaita dēļ vadības ierīcē
rodas spēcīgas atbildes reakcijas, kuru dēļ pat var rasties kļūdu ziņojumi.

6823481739

1 2 3 4 5

dtS

dtG

dx dx dx dx dx

[A]

[B]

[C]

[A] Vadības intervāls dtS [C] Devēja vai pārveidotāja laikšķēle dtG
[B] Kopnes cikls dx Pozīcijas atšķirība (veiktais attālums)
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Iepriekš aprakstītā problēma, ko rada diskrētā iztveršana atšķirīgās sistēmās, parasti
rada traucējumus kustības vadības lietojumprogrammās tikai tad, ja vadības ierīces
cikla laiks ir mazs vai līdzīgs pārveidotāja un ārējo devēju iekšējam apstrādes cikla
laikam.
EtherCAT® principā ir konstruēts tā, lai kopnes un vadības cikli būtu sinhroni.

Ātruma režīms

Ātruma režīmā vadības ierīce pārveidotājam pārraida apgriezienu skaita (jeb ātruma)
mērķa vērtību, bet pozīcijas faktiskā vērtība tiek nolasīta no pārveidotāja vai atsevišķa
devēja.
Ātruma režīmā pārveidotājs darbojas kā vienkāršs apgriezienu skaita aktuators. Vadī-
bas ierīces, kopnes pārraides un pārveidotāja un devēja iekšējā apstrādes cikla vadības
laikšķēlēm jābūt savstarpēji sinhronizētiem.

NORĀDĪJUMS
Mehānisms Distributed Clock ļauj sinhronizēt arī pārveidotāja iekšējo apstrādes
laikšķēli.
Ierīcē MOVIDRIVE® B laikšķēles un datu pārraide tiek sinhronizētas, izmantojot
opcijas DFE24B atmiņas moduli Dual-Port RAM.

6823492875
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Xref vref

tref
Xact vact

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

[5]

[C][A]

[5] [6]

[B]

xref Pozīcijas mērķa vērtība [1] Pozīcijas regulators [A] Vadības ierīce
xact Pozīcijas faktiskā vērtība [2] Apgriezienu skaita regulators [B] Lauka kopnes interfeiss
vref Apgriezienu skaita mērķa 

vērtība
[3] Pārveidotāja gala pakāpe [C] Pārveidotājs

vact Apgriezienu skaita faktiskā 
vērtība

[4] Pieslēgtā mašīna

tref Griezes momenta mērķa 
vērtība

[5] Devējs (V = apgriezienu skaits, 
X = pozīcija)

[6] Papildaprīkojumā pieejams 
pārvietojuma devējs
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EtherCAT®: ievads
Pozīcijas references punktu meklēšana, pieļaujamo pārvietojuma diapazonu vai gala
slēdžu pārraudzība, kā arī no slodzes atkarīgo rampu datu noteikšana un kavējuma kļū-
du pārraudzība tiek veikta augstākā līmeņa vadības ierīcē, nevis MOVIDRIVE® B.
Lai nepieļautu nevēlami lielu paātrinājumu lielākos vadības intervālos (> 1 ms),
MOVIDRIVE® B apgriezienu skaita mērķa vērtību pārņem nevis tieši, bet gan izmanto
lineāro interpolāciju. Tas nozīmē, ka, ja mērķa vērtības cikls ir 5 ms, vadības ierīce pār-
veidotājā MOVIDRIVE® B vajadzīgo apgriezienu skaita maiņu iestata nevis ik pēc 5 ms
ar vienu lielu soli, bet gan ar 5 mazākiem soļiem, kas katrs ilgst 1 ms.

Pozīcijas režīms

Pozīcijas režīmā vadības ierīce pārveidotājam cikliski pārraida pozīcijas mērķa vērtību,
bet pozīcijas faktiskā vērtība tiek nolasīta no pārveidotāja vai atsevišķa devēja.
Pozīcijas režīmā pārveidotājs seko pastāvīgi mainīgajai pozīcijas mērķa vērtībai un,
izmantojot pozīcijas faktisko vērtību ([5] vai [6]), automātiski ģenerē vajadzīgo apgrie-
zienu skaita regulatora [2] apgriezienu skaita mērķa vērtību. Vadības ierīces, kopnes
pārraides un pārveidotāja un devēja iekšējo apstrādes ciklu vadības laikšķēlēm jābūt
savstarpēji sinhronizētiem.
Kad vadības ierīcē veikta pozīcijas references punktu meklēšana, saskaņojot to ar pozī-
ciju pārveidotājā, pārveidotājā var pārraudzīt pieļaujamos pārvietojuma diapazonus vai
gala slēdžus. Rūpīgi jāpārbauda, vai no slodzes atkarīgo rampu datu iestatījumi un
kavējuma kļūdas pārraudzība pārveidotājā ir pareiza.

6823509003
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xref Pozīcijas mērķa vērtība [1] Pozīcijas regulators [A] Vadības ierīce
xact Pozīcijas faktiskā vērtība [2] Apgriezienu skaita regulators [B] Lauka kopnes interfeiss
vref Apgriezienu skaita mērķa 

vērtība
[3] Pārveidotāja gala pakāpe [C] Pārveidotājs

vact Apgriezienu skaita faktiskā 
vērtība

[4] Pieslēgtā mašīna

tref Griezes momenta mērķa 
vērtība

[5] Devējs (V = apgriezienu skaits, 
X = pozīcija)

[6] Papildaprīkojumā pieejams 
pārvietojuma devējs
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Lai nepieļautu nevēlami lielu paātrinājumu lielākos vadības intervālos (> 1 ms),
MOVIDRIVE® B pozīcijas mērķa vērtību pārņem nevis tieši, bet gan izmanto lineāro
interpolāciju. Tas nozīmē, ka, ja mērķa vērtības cikls ir 5 ms, vadības ierīce pārveidotājā
MOVIDRIVE® B vajadzīgo pozīcijas maiņu iestata nevis ik pēc 5 ms ar vienu lielu soli,
bet gan ar 5 mazākiem soļiem, kas katrs ilgst 1 ms.

8.2 MOVIDRIVE® B iestatījumi sistēmā MOVITOOLS® MotionStudio
8.2.1 Ātruma režīma iestatījumi

Lai vadītu ierīci MOVIDRIVE® B kustības vadības lietojumprogrammās ar iepriekšiesta-
tītu sinhronizētu apgriezienu skaitu, sistēmā MOVITOOLS® MotionStudio jāiestata tālāk
norādītie parametri (skatiet nākamo attēlu).

• P100 mērķa vērtības avots = lauka kopne
• P101 vadības avots = lauka kopne
• P700 darba režīms = SERVO + IPOS vai CFC + IPOS
• P870 mērķa vērtības apraksts PO1 = 1. vadības vārds
• P873 faktiskās vērtības apraksts PI1 = 1. statusa vārds

6824418187
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MOVIDRIVE® B iestatījumi sistēmā MOVITOOLS® MotionStudio
Pēc tam aktivējiet kontrollera sinhronizāciju EtherCAT® tīklā. Lai to izdarītu, iestatiet
tālāk norādītos parametrus (skatiet nākamo attēlu).

• P887 ārējās vadības ierīces sinhronizācija = IESL.
• P888 SBus sinhronizācijas laiks [ms] = 1

Iestatītajam sinhronizācijas laikam precīzi jāatbilst kopnes cikla laikam.
• P916 rampas veids = ātruma interpolācija
• P970 DPRAM sinhronizācija = JĀ
• P971 sinhronizācijas fāze = 0

Ja rodas kropļojumi, parametrā P971 var optimizēt fāžu leņķi. Kā fāžu leņķa stan-
darta vērtību iestatiet 0 ms.

6824421131
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8.2.2 Pozīcijas režīma iestatījumi
Lai vadītu ierīci MOVIDRIVE® B kustības vadības lietojumprogrammās ar iepriekšiesta-
tītu sinhronizētu pozīciju, sistēmā MOVITOOLS® MotionStudio jāiestata tālāk norādītie
parametri (skatiet nākamo attēlu).

• P100 mērķa vērtības avots = lauka kopne
• P101 vadības avots = lauka kopne
• P700 darba režīms = SERVO + IPOS vai CFC + IPOS
• P87x procesa datu apraksts

Atkarībā no vadības ierīces un lietojumprogrammas var izmantot vadības vārdu un
statusa vārdu. Vadības un statusa vārdu var iestatīt parametros P870 – P876 vai
pārraidīt uz IPOSplus® mainīgajiem, kur tos apstrādā atbilstoši kustības kontrollera
statusa mašīnas funkcijai.

6824424715
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EtherCAT® vedēja iestatījum
Pēc tam aktivējiet kontrollera sinhronizāciju EtherCAT® tīklā. Lai to izdarītu, iestatiet
tālāk norādītos parametrus (skatiet nākamo attēlu).

• P887 ārējās vadības ierīces sinhronizācija = IESL.
• P888 SBus sinhronizācijas laiks [ms] = 1

Iestatītajam sinhronizācijas laikam precīzi jāatbilst kopnes cikla laikam.
• P916 rampas veids = 16 bitu stāvokļa interpolācija
• P970 DPRAM sinhronizācija = JĀ
• P971 sinhronizācijas fāze = 0

Ja rodas kropļojumi, parametrā P971 var optimizēt fāžu leņķi. Kā fāžu leņķa
standarta vērtību iestatiet 0 ms.

8.3 EtherCAT® vedēja iestatījumi
Lai veiktu laikšķēļu sinhronizāciju, jāaktivē funkcija Distributed Clock. Kopnes ciklam
precīzi jāatbilst parametrā P888 iestatītajam sinhronizācijas laikam. Aktivējiet arī tikai
sinhronizācijas pārvaldnieka 0x1000 (Output Data) taimauta pārraudzības sargierīci.
Fiksētajiem PDO (InputData1 un OutputData1) jābūt deaktivētiem.

6824421131
Rokasgrāmata – lauka kopnes interfeiss DFE24B EtherCAT®
i
00

I

75



8 ustības vadība, izmantojot EtherCAT®

therCAT® vedēja iestatījumi
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8.3.1 Ātruma režīma iestatījumi
• Apgriezienu skaita mērķa vērtība, izmantojot konfigurējamo PDO2, tiek ierakstīta

tieši sistēmas mainīgajā H499 ar šādu mērogojumu:
– 1 cipars Ô 0,2 1/min, t. i., vērtība 5000 Ô 1000 1/min
Vadības ierīcē izmantotie lielumi pirms pārraides uz pārveidotāju attiecīgi jāmērogo.

• Vadības vārds, izmantojot PDO1, tiek pārraidīts kopā ar apgriezienu skaita mērķa
vērtību objektā PDO2.

• Pozīcija, kas tiek pārraidīta uz vadības ierīci, tiek tieši nolasīta no sistēmas mainīgā
H511, izmantojot konfigurējamo PDO2. Pozīcija ir mērogota šādi:
– 4096 cipari atbilst tieši vienam apgriezienam
Nolasītā pozīcija jāmērogo atbilstoši vadības ierīcē izmantotajiem lielumiem.

• Statusa vārds, izmantojot PI1, tiek pārraidīts kopā ar pozīcijas faktisko vērtību
objektā PDO2.

8.3.2 Pozīcijas režīma iestatījumi
• Pozīcijas mērķa vērtība, izmantojot konfigurējamo PDO2, tiek ierakstīta tieši sistē-

mas mainīgajā H499 ar šādu mērogojumu:
– 1 motora apgrieziens Ô 216

Vadības ierīcē izmantotie lielumi pirms pārraides uz pārveidotāju attiecīgi jāmērogo.
• Vadības vārdu var pārraidīt šādi:

– izmantojot PO1, kopā ar pozīcijas mērķa vērtību objektā PDO2
– vai, ja jāoptimizē statusa mašīna, tieši sistēmas mainīgajā ierīcē IPOSplus®.

Statusa mašīnas pielāgošana lietojumprogrammai tiek izpildīta kā IPOSplus®

programma vai PLC programma kustības kontrollerī.
• Pozīcija, kas tiek pārraidīta uz vadības ierīci, tiek tieši nolasīta no sistēmas mainīgā

H508, izmantojot konfigurējamo PDO2. Pozīcija ir mērogota šādi:
– 1 motora apgrieziens Ô 216

Nolasītā pozīcija jāmērogo atbilstoši vadības ierīcē izmantotajiem lielumiem.
• Statusa vārdu, izmantojot PI1, var pārraidīt kopā ar pozīcijas mērķa vērtību objektā

PDO2, vai arī, ja statusa mašīna jāpielāgo lietojumprogrammai ierīcē IPOSplus®,
to nolasa tieši no sistēmas mainīgā ierīcē IPOSplus®.
K
E

00

I

Rokasgrāmata – lauka kopnes interfeiss DFE24B EtherCAT®
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TwinCAT piemērs
8.4 TwinCAT piemērs
8.4.1 Takts sinhronizācijas režīma parametru iestatīšana

Veiciet tālākajos attēlos redzamos iestatījumus.

Takts sinhronizācijas režīmam cilnē DC (Distributed Clock) atlasiet opciju "DC for
synchronization" (DC sinhronizācijai). Pārliecinieties, vai laukā "Cycle time" (Cikla laiks)
norādītais cikla laiks precīzi atbilst parametrā P888 iestatītajam sinhronizācijas laikam.

6824466059

6824750603
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Aktivējiet sinhronizācijas pārvaldnieka 0x1000 taimauta pārraudzību. Lai to izdarītu,
logā "Edit Sync Manager" (Sinhronizācijas pārvaldnieka rediģēšana) atzīmējiet izvēles
rūtiņu "Watchdog Trigger" (Sargierīces trigeris) (skatiet nākamo attēlu).

8.4.2 NC ass parametru iestatīšana
Pēc tam tiek iestatīti NC ass parametri (skatiet nākamo attēlu).

Cilnes "Settings" (Iestatījumi) laukā "Axis Type" (Ass tips) atlasiet opciju "Standard"
(Standarta), bet laukā "Unit" (Vienība) atlasiet sistēmas mērvienību (piemēram, °).
Cilnē "Global" (Globālie iestatījumi) iestatiet maksimālo ātrumu un kavējuma kļūdas pār-
raudzību.
Cilnē "Dynamics" (Dinamika) iestatiet rampas laikus.

6824775435

6824778379

NORĀDĪJUMS
Veiktajiem iestatījumiem jāatbilst mehānikai un attiecīgajiem pārveidotāja iestatījumiem.
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TwinCAT piemērs
8.4.3 Devēja parametru iestatīšana
Kā devēju (sadaļā "Axis x_Enc") definē "CANopen DS402"; tam iestata tālāk norādītos
parametrus (skatiet nākamo attēlu).

Mērogošanas koeficientu aprēķina pēc šādas formulas:
360° /(4096 inc/apgrieziens) = 0,087890625 °/inc

8.4.4 Ātruma režīms
Ātruma režīmā kā piedziņu (sadaļā "Axis x_Drive") atlasa "Drive connected to
KLXXX...". Cilnē "Analog" (Analogās vērtības) norāda tālāk redzamās vērtības (skatiet
nākamo attēlu).

Mērķa apgriezienu skaitu ("Reference Velocity") = motora maksimālais apgriezienu
skaits × 6 norāda ar pārrēķināšanas koeficientu "at Output Ratio [0.0 – 1.0]" = (motora
maksimālais apgriezienu skaits × 5)/215.

6824949131

6824952587
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PDO piešķirē deaktivē PDO1, bet objektā PDO2 definē mērķa apgriezienu skaitu un
vadības vārdu vai faktisko pozīciju (H511) un statusa vārdu (skatiet nākamos attēlus).

PDO piešķirē deaktivē PDO1, bet objektā PDO2 definē mērķa apgriezienu skaitu un
vadības vārdu vai faktisko pozīciju (H511) un statusa vārdu (skatiet nākamos attēlus).

6824949131

6824997515

6824993931
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8Kustības vadība, izmantojot EtherCAT®

TwinCAT piemērs
Pēc tam sasaista piedziņas mērķa apgriezienu skaitu un faktisko pozīciju ar NC asi, bet
1. vadības un statusa vārdu vada, izmantojot PLC komandu, atbilstoši aprakstam lauka
kopnes ierīces profilā (skatiet nākamo attēlu).

6825043211
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9 Kļūdu diagnostika
9.1 Diagnostikas procedūras

Tālāk norādītajās diagnostikas procedūrās aprakstīts, kā analizēt kļūdas šādos
problēmgadījumos:
• Pārveidotājs nedarbojas, kad pieslēgts pie EtherCAT®

• Pārveidotāju nevar vadīt, izmantojot EtherCAT® vedēju
Papildinformāciju par pārveidotāja parametra iestatīšanu dažādu lauka kopnes lietojum-
programmu vajadzībām skatiet rokasgrāmatā "MOVIDRIVE® MDX60B/61B komunikā-
cija un lauka kopnes ierīču profils", kā arī MOVIDRIVE® MDX60B/61B sistēmas
rokasgrāmatā.

1. darbība: pārbaudiet, vai pārveidotājs ir pareizi pieslēgts pie EtherCAT®

2. darbība: LED diodes RUN darbība

Vai ir iesprausts kopnes spraudnis vedējā/pārveidotājā? NĒ → [A]
JĀ
↓

Vai deg opcijas DFE24B LED diode Link/activity (Saite/darbība)? IZSLĒGTA → [A]
IESLĒGTA

↓

Vai pārveidotājs ir fiziski pareizi savienots ar EtherCAT®? Pārbaudiet, 
vai EtherCAT® ir pareizi savienots ar X30 IN (ienākošais EtherCAT® 
savienojums)/X31 OUT (izejošais EtherCAT® savienojums).

NĒ → [A]

JĀ
↓

Pārejiet pie 2. darbības: LED diodes RUN darbība

[A] Pārbaudiet kopnes vadojumu.

IZSLĒGTA Vai vedējs ir pārslēdzis sekotāju stāvoklī INIT?
JĀ →

NĒ →

[A]

[B]

Mirgo zaļā krāsā Sekotājs ir stāvoklī PRE-OPERATIONAL. → [C]

Vienreiz iemir-
gojas zaļā krāsā

Sekotājs ir stāvoklī SAFE-OPERATIONAL. → [C]

Deg zaļā krāsā Sekotājs ir stāvoklī OPERATIONAL. → [C]

[A] Palaidiet kopni vedējā.
[B] Opcija DFE24B ir bojāta.
[C] Pārejiet pie 3. darbības: LED diodes ERR darbība
K
D
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3. darbība: LED diodes ERR darbība

IZSLĒGTA 1. gadījums: LED diode RUN deg zaļā krāsā (sekotājs ir stāvoklī 
OPERATIONAL).

↓ 
Opcijas DFE24B EtherCAT® komunikācija ir darba stāvoklī.

2. gadījums:
• LED diode RUN mirgo zaļā krāsā (sekotājs ir stāvoklī PRE-OPERATIONAL).
• LED diode RUN vienreiz iedegas zaļā krāsā (sekotājs ir stāvoklī SAFE-

OPERATIONAL).
↓ 

Palaidiet kopni vedējā un pārslēdziet sekotāju stāvoklī OPERATIONAL.
↓ 

Palaidiet procesa datu komunikāciju.

Ņirb Priekšnoteikums: 
• LED diode RUN mirgo zaļā krāsā (sekotājs ir stāvoklī PRE-OPERATIONAL).
• LED diode RUN vienreiz iedegas zaļā krāsā (sekotājs ir stāvoklī SAFE-

OPERATIONAL).
↓ 

Tika noteikta sāknēšanas kļūda. Palaidiet opciju DFE24B.
↓ 

Ja LED diode ERR joprojām ņirb, opcija DFE24B ir bojāta.

Divreiz 
mirgo 
sarkanā 
krāsā

1. gadījums: LED diode RUN deg zaļā krāsā (sekotājs ir stāvoklī 
OPERATIONAL).

↓ 
Lauka kopnes taimauts, aktivējiet procesa izejas datus.

2. gadījums:
• LED diode RUN mirgo zaļā krāsā (sekotājs ir stāvoklī PRE-OPERATIONAL).
• LED diode RUN vienreiz iedegas zaļā krāsā (sekotājs ir stāvoklī SAFE-

OPERATIONAL).
↓ 

Sargierīces taimauts → palaidiet kopni vedējā un pārslēdziet sekotāju stāvoklī 
OPERATIONAL.

↓ 
Palaidiet procesa datu komunikāciju.

Vienreiz 
iemirgojas 
sarkanā 
krāsā

Priekšnoteikums:
• LED diode RUN mirgo zaļā krāsā (sekotājs ir stāvoklī PRE-OPERATIONAL).
• LED diode RUN vienreiz iedegas zaļā krāsā (sekotājs ir stāvoklī SAFE-

OPERATIONAL).
↓ 

Notikusi nepieprasīta stāvokļa maiņa. Novērsiet konfigurācijas kļūdu un pēc tam 
vedējā palaidiet kopni.

↓ 
Pārslēdziet sekotāju stāvoklī OPERATIONAL.

↓ 
Palaidiet procesa datu komunikāciju.
Rokasgrāmata – lauka kopnes interfeiss DFE24B EtherCAT®
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9.2 Kļūdu saraksts

Mirgo Priekšnoteikums:
• LED diode RUN mirgo zaļā krāsā (sekotājs ir stāvoklī PRE-OPERATIONAL).
• LED diode RUN vienreiz iedegas zaļā krāsā (sekotājs ir stāvoklī SAFE-

OPERATIONAL).
↓ 

Radusies nederīga konfigurācija. Novērsiet konfigurācijas kļūdu un pēc tam 
vedējā palaidiet kopni.

↓ 
Pārslēdziet sekotāju stāvoklī OPERATIONAL.

↓ 
Palaidiet procesa datu komunikāciju.

NORĀDĪJUMS
• Tālāk norādītais kļūdu saraksts attiecas uz opciju DFE24B vārtejas režīmā.
• Ja opciju DFE24B darbināt ierīcē MOVIDRIVE® B, attiecīgos kļūdu kodus skatiet

MOVIDRIVE® MDX60B/61B ekspluatācijas instrukcijā.

Kļūdas 
kods

Apzīmējums Reakcija Cēlonis Risinājums

17 Stack Overflow Apturēta SBus 
komunikācija

Pārveidotāja elektronikas traucējums, 
iespējams, EMS iedarbības dēļ

Pārbaudiet zemējumu un ekranējumu 
un nepieciešamības gadījumā izlabo-
jiet. Ja kļūda atkārtojas, konsultējie-
ties ar SEW servisu.

18 Stack Underflow Apturēta SBus 
komunikācija

19 NMI Apturēta SBus 
komunikācija

20 Undefined 
Opcode

Apturēta SBus 
komunikācija

21 Protection Fault Apturēta SBus 
komunikācija

22 Illegal Word 
Operand Access

Apturēta SBus 
komunikācija

23 Illegal Instruc-
tion Access

Apturēta SBus 
komunikācija

25 Eeprom Apturēta SBus 
komunikācija

Kļūda, piekļūstot EEPROM Atjaunojiet rūpnīcas iestatījumu, vei-
ciet atiestatīšanu un no jauna iestatiet 
DFE parametrus. Ja kļūda atkārtojas, 
konsultējieties ar SEW servisu.

28 Lauka kopnes 
taimauts

Noklusējums: PO dati 
= 0
Reakciju uz kļūdu var 
iestatīt parametrā 
P831

Konfigurētās reakcijas pārraudzības 
laikā nav komunikācijas starp vedēju 
un sekotāju.

• Pārbaudiet vedēja komunikācijas 
rutīnu

• Palieliniet lauka kopnes taimauta 
laiku (reakcijas pārraudzību) 
vedēja konfigurācijā vai izslēdziet 
pārraudzību

37 Sargierīces 
kļūda

Apturēta SBus 
komunikācija

Kļūda sistēmas programmatūras 
procesā

Konsultējieties ar SEW servisu.

45 Inicializācijas 
kļūda

Apturēta SBus 
komunikācija

Kļūda pēc paštesta atiestatīšanas laikā. Veiciet atiestatīšanu. Ja kļūda atkārto-
jas, konsultējieties ar SEW servisu.
K
K
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111 Ierīces taimauta 
sistēmas kļūda

Nav Pārbaudiet DFx sarkano sistēmas kļū-
das LED diodi (H1). Ja šī diode deg vai 
mirgo sarkanā krāsā, taimauta laikā 
SBus sistēmā nevarēja sazināties ar 
vienu vai vairākiem dalībniekiem. Ja 
sarkanā sistēmas kļūdas LED diode 
(H1) mirgo, DFx atrodas kļūdas stāvo-
klī. Šajā gadījumā kļūda F111 tika 
nosūtīta uz vadības ierīci, izmantojot 
tikai lauka kopni.

Pārbaudiet elektropadevi un SBus 
vadojumu, kā arī SBus slodzes pre-
testības. Izslēdziet un ieslēdziet DFx. 
Ja kļūda joprojām nav novērsta, 
izgūstiet kļūdu, izmantojot diagnos-
tikas interfeisu, un izpildiet šajā tabulā 
aprakstīto darbību.

Kļūdas 
kods

Apzīmējums Reakcija Cēlonis Risinājums
Rokasgrāmata – lauka kopnes interfeiss DFE24B EtherCAT®
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10 Tehniskie dati
10.1 MOVIDRIVE® MDX61B opcija DFE24B

Opcija DFE24B (MOVIDRIVE® MDX61B)

Artikula numurs 1821 126 7

Jaudas patēriņš P = 3 W

Standarti IEC 61158, IEC 61784-2

Pārsūtīšanas ātrums 100 MBaud, pilnduplekss

Pieslēguma tehnika 2 × RJ45 (8x8 moduļligzda)

Kopnes gala pretestība Nav iebūvēta, jo kopnes gala pretestība tiek aktivēta automātiski.

OSI Layer Ethernet II

Stacijas adrese Iestata EtherCAT® vedējā (rādījums ar P093).

XML faila nosaukums SEW_DFE24B.xml

Vendor ID 0x59 (CANopenVendor ID)

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

MOVIDRIVE® B aparāt-
programmatūras statuss

824 854 0.18 vai jaunāka (rādījums ar P076).

Ekspluatācijas sākšanas 
palīgrīki

• Inženieru programmatūra MOVITOOLS® MotionStudio, sākot no 
5.40. versijas

• Tastatūra DBG60B
Rokasgrāmata – lauka kopnes interfeiss DFE24B EtherCAT®
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10.2 MOVITRAC® B un vārtejas korpusa opcija DFE24B

6825746443

Opcija DFE24B (MOVITRAC® B vārteja)

Ārējā elektropadeve U = DC 24 V (–15 %, +20 %)
Imaks. = DC 200 mA
Pmaks. = 3,4 W

Standarti IEC 61158, IEC 61784-2

Pārsūtīšanas ātrums 100 MBaud, pilnduplekss

Pieslēguma tehnika 2 × RJ45 (8x8 moduļligzda)

Kopnes gala pretestība Nav iebūvēta, jo kopnes gala pretestība tiek aktivēta automātiski.

OSI Layer Ethernet II

Stacijas adrese Iestata EtherCAT® vedējā (rādījums ar P093).

XML faila nosaukums SEW_DFE24B.xml

Vendor ID 0x59 (CANopenVendor ID)

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

MOVITRAC® B aparāt-
programmatūras statuss

 Nav nepieciešams īpašs aparātprogrammatūras statuss.

Ekspluatācijas sākšanas 
palīgrīki

• Inženieru programmatūra MOVITOOLS® MotionStudio, sākot no 
5.40. versijas

• Tastatūra FBG60B
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