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1 Allmänna anvisningar
1.1 Syftet med dokumentationen

Dokumentationen är en del av produkten och innehåller viktiga anvisningar för drift och
underhåll. Dokumentationen vänder sig till alla som arbetar med montering, installation,
idrifttagning och underhåll på produkten.
Dokumentationen måste hållas tillgänglig i läsligt skick. Anläggnings- och driftsansva-
riga samt personer som under eget ansvar arbetar med apparaten, måste läsa doku-
mentationen i sin helhet och förstå dess innehåll. Kontakta SEW-EURODRIVE vid oklar-
heter eller behov av ytterligare information.

1.2 Säkerhetsanvisningarnas uppbyggnad
1.2.1 Signalordens betydelse

Följande tabell visar signalordens viktighet och betydelse för säkerhetsanvisningar,
varningar och annat.

1.2.2 Uppbyggnad av säkerhetsanvisningarna i avsnitten
Säkerhetsanvisningarna i avsnitten gäller inte bara en viss handling utan för flera hand-
lingar inom ett och samma ämne. Symbolerna anger antingen en allmän eller specifik
fara.
Här visas uppbyggnaden för en säkerhetsanvisning i ett avsnitt:

1.2.3 De integrerade säkerhetsanvisningarnas uppbyggnad
De integrerade säkerhetsanvisningarna står direkt i handlingsinstruktionen före det risk-
fyllda handlingssteget.
Här visas uppbyggnaden för en integrerad säkerhetsanvisning:
•  SIGNALORD! Typ av fara samt farokälla.

Möjliga konsekvenser om anvisningen inte följs.
– Åtgärder för att avvärja faran.

Signalord Betydelse Konsekvenser om anvisningen inte följs
FARA! Omedelbar livsfara Dödsfall eller svåra kroppsskador

VARNING! Möjlig farlig situation Dödsfall eller svåra kroppsskador

OBS! Möjlig farlig situation Lättare kroppsskador

OBS! Risk för skador på utrustning 
och material

Skador på drivsystemet eller dess 
omgivning

OBS! Nyttig information eller tips: 
Underlättar hanteringen av 
drivsystemet.

SIGNALORD!
Typ av fara samt farokälla.
Möjliga konsekvenser om anvisningen inte följs.
• Åtgärder för att avvärja faran.
A
S
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1.3 Garantianspråk
Anvisningarna i dokumentationen måste följas. Detta är en förutsättning för störningsfri
drift och för att eventuella garantianspråk ska uppfyllas. Läs därför först handboken
innan du börjar arbeta med apparaten!
Kontrollera att handboken hålls tillgänglig och i läsbart skick för anläggnings- och drifts-
ansvariga och för alla personer som under eget ansvar befattar sig med anläggningen.

1.4 Ansvarsbegränsning
Att följa föreliggande dokumentation samt dokumentationen för anslutna apparater från
SEW-EURODRIVE är grundläggande förutsättning för säker drift och för att angivna
produktegenskaper och prestanda ska uppnås. SEW-EURODRIVE åtar sig inget
ansvar för person-, sak- och förmögenhetsskador som beror på att montage- och drifts-
instruktionen inte har följts. Inga garantianspråk kan göras i sådana fall.

1.5 Upphovsrätt
© 2013 – SEW-EURODRIVE. Med ensamrätt.
Varje form av mångfaldigande, bearbetning, spridning eller annat utnyttjande, helt eller
delvis, är förbjudet. 

1.6 Kompletterande dokumentation
För anslutna enheter gäller följande dokumentation:
• Montage- och driftsinstruktionen "Fleraxlig servoförstärkare MOVIAXIS®"
• Projekteringshandboken "Fleraxlig servoförstärkare MOVIAXIS®"
• För enheter med funktionell säkerhetsteknik, handböckerna "Funktionell säkerhet"

eller "Säker frånkoppling – Krav".
• Får endast installeras och tas i drift av behörig elinstallatör som följer gällande arbe-

tarskyddsföreskrifter samt montage- och driftsinstruktionerna för anslutna enheter.

1.7 Produktnamn och varumärken
Varumärken och produktnamn som nämns i detta dokument är varumärken eller regist-
rerade varumärken som tillhör sina respektive ägare.
EtherCAT® is registered trademark and patented technology, licensed by Beckhoff
Automation GmbH, Germany.
Handbok – MOVIAXIS® fältbussgränssnitt XFE24A EtherCAT®
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2 Säkerhetsanvisningar
Följande grundläggande säkerhetsanvisningar har till syfte att förebygga person- och
utrustningsskador. Användaren måste se till att de grundläggande säkerhetsanvisning-
arna följs och respekteras. Anläggnings- och driftsansvariga, samt personer som under
eget ansvar arbetar med apparaten, måste läsa montage- och driftsinstruktionen i sin
helhet och förstå dess innehåll. Kontakta SEW-EURODRIVE vid oklarheter eller behov
av ytterligare information.

2.1 Information
Följande säkerhetsanvisningar gäller i första hand för MOVIAXIS®-apparater. Vid
användning av andra SEW-komponenter ska säkerhetsanvisningarna i respektive
dokumentation följas.
Följ även de kompletterande säkerhetsanvisningarna i de olika kapitlen i denna
dokumentation.

2.2 Allmänt
Skadade produkter får aldrig installeras eller tas i drift. Transportskador ska omgående
reklameras till transportföretaget.
Under drift kan fleraxliga servoförstärkare, beroende på aktuell kapslingsklass, uppvisa
åtkomliga spänningsförande, rörliga eller roterande delar, liksom heta ytor.
Vid otillåten borttagning av kåpor eller felaktig tillämpning, installation eller manövrering
finns det risk för allvarliga person- och materialskador.
Ytterligare information finns i dokumentationen.

2.3 Målgrupp
Allt arbete med installation, idrifttagning, reparation och underhåll får endast utföras av
kvalificerad elektriker (IEC 60364 resp. CENELEC HD 384 eller DIN VDE 0100 och
IEC 60664 eller DIN VDE 0110 samt nationella arbetarskyddsföreskrifter måste följas).
Elektriker, inom ramen för dessa grundläggande säkerhetsanvisningar, är personer som
är förtrogna med uppställning, montering, idrifttagning och drift av produkten, och som
är adekvat kvalificerade för dessa uppgifter.
Allt arbete med transport, lagring, drift och återvinning måste utföras av personer som
har fått utbildning om detta.

OBS!
Du har nu ett kommunikationssystem som kan användas för att anpassa den fleraxliga
servoförstärkaren MOVIAXIS® till anläggningssystem. Precis som vid alla bus-
system finns risken att parametrarna ändras utifrån (gäller servoomformaren)
utan att detta kan ses och på så vis ändras även enhetens beteende. Detta kan
leda till oväntat (inte okontrollerat) systembeteende.
S
I
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2.4 Transport, förvaring
Anvisningarna för transport, lagring och korrekt hantering ska följas. 

2.5 Uppställning/montering
Observera anvisningarna i kapitel 4, "Montering och installation".

2.6 Elektrisk anslutning
Vid arbete på spänningsförande servoförstärkare ska gällande nationella arbetar-
skyddsföreskrifter (t.ex. BGV A3 i Tyskland) följas.
Den elektriska installationen ska utföras i enlighet med gällande föreskrifter om t.ex.
ledarareor, säkringar och skyddsledaranslutning. Mer detaljerad information finns i
dokumentationen.
Anvisningar för EMC-riktig installation, som skärmning, jordning, filterinstallation och
kabelförläggning, finns i servoförstärkarens dokumentation. Dessa anvisningar ska
alltid följas även i samband med CE-märkta servoförstärkare. Tillverkaren av anlägg-
ningen eller maskinen ansvarar för att EMC-gränsvärdena enligt lag respekteras.
Skyddsåtgärder och skyddsanordningar måste uppfylla gällande föreskrifter, t.ex.
EN 60204 eller EN 61800-5-1.
Nödvändiga skyddsåtgärder: Jordning av apparaten.
Ledningar får endast anslutas och omkopplare endast manövreras när spänningen är
avstängd.

2.7 Idrifttagning/drift
Fältbussgränssnittet XFE24A EtherCAT® får endast installeras och tas i drift enligt gäl-
lande arbetarskyddsföreskrifter och anvisningarna i montage- och driftsinstruktionen
"Fleraxlig servoförstärkare MOVIAXIS®"!
Observera anvisningarna i kapitel 5, "Projektering och idrifttagning EtherCAT®".
Handbok – MOVIAXIS® fältbussgränssnitt XFE24A EtherCAT®
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3 Inledning
3.1 Allmänt
3.1.1 Handbokens innehåll

Denna användarhandbok beskriver:
• Idrifttagningen av MOVIAXIS® i EtherCAT®-fältbussystem.
• Konfiguration av EtherCAT®-mastern med XML-filer.
• Användning av MOVITOOLS® MotionStudio via EtherCAT®.

3.1.2 Kompletterande litteratur
För att MOVIAXIS® ska kunna anslutas enkelt och effektivt till fältbussystemet
EtherCAT® bör du, förutom denna användarhandbok, för kommunikationstillvalet
XFE24A EtherCAT® beställa följande kompletterande litteratur om fältbussar:
• Montage- och driftsinstruktionen "Fleraxlig servoförstärkare MOVIAXIS®"
• Projekteringshandboken "Fleraxlig servoförstärkare MOVIAXIS®"
Projekteringshandboken "Fleraxlig servoförstärkare MOVIAXIS®" innehåller en lista
med alla parametrar för servoförstärkaren som kan läsas och skrivas via de olika kom-
munikationsgränssnitten som t.ex. systembuss och även via fältbussgränssnittet.

3.2 Egenskaper
Tack vare det effektiva fältbussgränssnittet kan den fleraxliga servoförstärkaren
MOVIAXIS® tillsammans med tillvalet XFE24A anslutas till överordnade automations-
system via EtherCAT®. 

3.2.1 MOVIAXIS® och EtherCAT®

Servoförstärkarens apparatbeteende som ligger till grund för EtherCAT®-driften, den så
kallade apparatprofilen, är fältbussoberoende och därmed enhetlig. Användaren har
möjlighet att utveckla fältbussoberoende drivsystemsapplikationer. På så vis är det
enkelt att byta till andra bussystem som t.ex. Profibus (tillval XFP11A).

3.2.2 Tillgång till all information
Med EtherCAT®-kommunikationsgränssnittet har du tillgång till MOVIAXIS® alla driven-
hetsparametrar och funktioner. Styrningen av servoförstärkaren sker via snabba
cykliska processdata. Via denna processdatakanal kan, förutom inmatning av börvär-
den (t.ex. börvarvtal, integratortid för hög/låg gång o.s.v.), även andra drivfunktioner
som till exempel frigivning, reglerspärr, normalstopp, snabbstopp o.s.v. lösas ut. Dess-
utom kan även ärvärden från servoförstärkaren läsas av via denna kanal, till exempel
ärvarvtal, ström, apparatstatus, felnummer och referensmeddelanden.
I
A
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3.2.3 Cyklisk dataöverföring via EtherCAT®

Processdataöverföringen mellan EtherCAT®-mastern och den fleraxliga servoförstärka-
ren MOVIAXIS® sker normalt cyklist. Cykeltiden fastläggs när EtherCAT®-mastern
projekteras.

3.2.4 Acyklisk dataöverföring via EtherCAT®

Enligt EtherCAT®-specifikationen införs acykliska READ/WRITE-tjänster som överförs
tillsammans med telegrammen vid löpande cyklisk bussdrift, utan att processdatakom-
munikationen via EtherCAT® påverkas negativt.
Läs- och skrivåtkomst till drivenhetsparametrarna fås via SDO-tjänster (Service Data
Objects) som är implementerade enligt CoE (CAN application protocol over EtherCAT®)
eller VoE-tjänster (Vendorspecific over EtherCAT®).
Denna parameterdataöverföring tillåter tillämpningar där alla viktiga parametrar förs till
den överordnade automationsnivån, så att ingen manuell parameterinställning av själva
servoförstärkaren ska behövas.

3.2.5 Konfiguration av EtherCAT®-kommunikationstillvalet
Generellt är EtherCAT®-kommunikationstillvalet utformat så att alla fältbusspecifika
inställningar utförs när EtherCAT®-systemet startas. På så vis kan servoförstärkaren
snabbt integreras i EtherCAT®-omgivningen och aktiveras.

3.2.6 Övervakningsfunktioner
Användningen av fältbussystem i samband med drivsystemsteknik kräver extra över-
vakningsfunktioner som t.ex. övervakning av fältbusstid (fältbusstimeout) eller snabb-
stoppkoncept. Övervakningsfunktionerna för MOVIAXIS® kan anpassas i detalj till dina
applikationer. Du kan t.ex. bestämma vilken felreaktion servoförstärkaren ska lösa ut vid
bussfel. För många applikationen är detta ett snabbstopp men även andra felreaktioner
kan ställas in. Eftersom styrplintarna även fungerar i fältbussdrift kan fältbussoberoende
snabbstoppkoncept realiseras med servoförstärkarens plintar.

3.2.7 Diagnos
Servoförstärkaren MOVIAXIS® har flera diagnosmöjligheter i samband med idrifttagning
och service. Den integrerade fältbussmonitorn gör det möjligt att t.ex. kontrollera börvär-
den från det överordnade styrsystemet och även ärvärden.

3.2.8 PDO-editor
Dessutom får du ytterligare information om statusen för hela processdataflödet. Med
PDO-monitorn och programvaran MOVITOOLS® MotionStudio kan en diagnos enkelt
göras som, förutom inställning av alla drivsystemsparametrar (inklusive fältbussparame-
trarna), även gör det möjligt att få en detaljerad indikering av fältbuss- och apparatstatus.
Handbok – MOVIAXIS® fältbussgränssnitt XFE24A EtherCAT®
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4 Monterings- och installationsanvisningar
4.1 Förutsättning

För drift med EtherCAT®-bussystem får endast MOVIAXIS®-apparater som uppfyller
följande kriterier användas:
• Har koden "XFE24A" på typskylten
• Har komponenten XFE24A monterad från fabrik Information om tillvalsplatserna

finns i montage- och driftsinstruktionen "Fleraxlig servoförstärkare MOVIAXIS®".

6827866763

OBS!
För installation av EtherCAT®-bussen kan vanliga kablar användas som är anpassade
för EtherCAT®-bussystem.  
EtherCAT®-kablarna medföljer inte leveransen från SEW-EURODRIVE.
M
F
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4.2 Stifttilldelning
Använd färdiga, skärmade RJ45-kontaktdon som uppfyller IEC 11801 utgåva 2.0,
kategori 5.

4.2.1 Anslutning XFE24A – EtherCAT®

Tillvalet XFE24A är konstruerat för linjeformad busstruktur med två RJ45-kontaktdon.
EtherCAT®-mastern ansluts med (ev. via flera EtherCAT®-slavar) med en skärmad
Twisted Pair-ledning till X30IN (RJ45). Ytterligare EtherCAT®-enheter ansluts då via
X31OUT (RJ45).

4.3 Busskabel, skärmning och förläggning
Använd bara skärmade kablar och anslutningselement som uppfyller kraven i
kategori 5, klass D enligt IEC11801 utgåva 2.0.
Korrekt skärmning av busskabeln dämpar de elektriska störningar som kan förekomma
i industriell miljö. Med nedanstående åtgärder uppnår man bäst skärmning:
• Dra åt alla fästskruvar på kontaktdon, moduler och potentialutjämningsledningar för

hand.
• Använd endast kontaktdon med metallhus eller metalliserat hus.
• Anslut skärmen i kontaktdonet med stor kontaktyta.
• Anslut skärmen för busskabeln i båda ändarna av kabeln.
• Förlägg inte signal- och busskabel parallellt med nätkablarna (motorkablarna) utan

såvitt möjligt i skilda kabelkanaler.
• I industriell miljö ska jordade kabelstativ av metall användas.
• Förlägg signalkabeln och tillhörande potentialutjämningsledare på korta avstånd från

varandra och kortast möjliga sträcka.
• Undvik att förlänga busskablarna med kontaktdon.

6828323851

A = vy framifrån
B = vy bakifrån
[1] Stift 1 TX+ Transmit Plus
[2] Stift 2 TX– Transmit Minus
[3] Stift 3 RX+ Receive Plus
[6] Stift 6 RX– Receive Minus

[3] [2] [1]
23

6

1

[6]

A B

OBS!
Enligt IEC 802.3 är den maximala kabellängden för 100 MBaud Ethernet (100BaseT)
t.ex. mellan två XFE24A 100 m.
Handbok – MOVIAXIS® fältbussgränssnitt XFE24A EtherCAT®
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• Förlägg busskabeln tätt intill befintliga jordplan.

4.4 Bussterminering
Det krävs ingen bussterminering (t.ex. med busstermineringsmotstånd). Om ingen ytter-
ligare apparat är ansluten till en EtherCAT®-enhet registreras detta automatiskt.

4.5 Inställning av stationsadress
EtherCAT®-enheter från SEW-EURODRIVE har ingen adress som kan ställas in på
apparaten. De registreras med positionen i busstrukturen och får en adress av
EtherCAT®-mastern. Detta kan indikeras med hjälp av MOVITOOLS® MotionStudio
eller index 8454.0.

4.6 Driftindikeringar för tillvalet XFE24A

OBS!
Vid jordpotentialfluktuationer kan likström flyta genom den i båda ändar anslutna och
med jordpotential (PE) förbundna skärmen. Tillse i så fall att det finns tillräcklig poten-
tialutjämning i enlighet med gällande VDE-bestämmelser.

[1] Brytare F1 (ingen funktion)
[2] Lysdioden RUN; grön/orange
[3] Lysdioden ERR; röd
[4] Lysdioden Link IN; grön
[5] Lysdioden Link OUT; grön

6830104715

[1]

[2]
[3]
[4]
[5]
M
B
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4.6.1 Lysdiod RUN (grön/orange)
Lysdioden RUN (grön/orange) indikerar statusen för tillvalet XFE24A.

4.6.2 Lysdiod ERR (röd)
Lysdioden ERR (röd) indikerar EtherCAT®-fel.

Status Status Beskrivning

Släckt INIT Tillvalet XFE24A har statusen INIT.

Blinkar grönt PRE-OPERATIONAL Mailboxkommunikation är möjlig men ingen processdatakommunikation.

Tänds en gång 
(grön)

SAFE-OPERATIONAL Mailbox- och processdatakommunikation är möjlig. Slavutgångarna visas inte än.

Grön OPERATIONAL Mailbox- och processdatakommunikation är möjlig.

Flimrar grönt INITIALISATION eller 
BOOTSTRAP

Tillvalet XFE24A startas precis och har ännu inte nått statusen INIT.
Tillvalet XFE24A har statusen BOOTSTRAP. Firmware laddas ner.

Blinkar orange NOT CONNECTED Tillvalet XFE24A har efter aktiveringen ännu inte kontaktats av en EtherCAT®-
master.

Status Fel Beskrivning

Släckt Inget fel EtherCAT®-kommunikationen för tillvalet XFE24A har arbetsstatus.

Flimrar Boot-fel Ett startfel har registrerats. Statusen INIT nåddes men parametern 
"Change" i AL-statusregistret är inställd på "0x01:change/error".

Blinkande Ogiltig konfiguration Allmänt konfigurationsfel.

Tänds en gång Ej begärd statusändring Slav-applikationen har själv ändrat EtherCAT®-statusen. Parametern "Change" i 
AL-statusregistret är inställd på "0x01:change/error". 

Tänds två gånger Timeout för applikations-
watchdogen

En watchdogtimeout har inträffat för applikationen.

Tänds tre gånger Reserverad -

Tänds fyra 
gånger

Reserverad -

Lyser PDI watchdogtimeout En PDI watchdogtimeout har lösts ut.
Handbok – MOVIAXIS® fältbussgränssnitt XFE24A EtherCAT®
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Definition av de indikerade statusarna

4.6.3 Lysdioden Link/Activity (grön)
Varje EtherCAT®-anslutning för inkommande EtherCAT®-kabel (X30 IN) och vidare-
förande EtherCAT®-kabel (X31 OUT) har en lysdiod "Link/Activity". De indikerar om
EtherCAT®-anslutningen till apparaten före eller efter finns och är aktiv.

Indikering Definition Tidsförlopp

Lyser Indikeringen lyser permanent.

Släckt Indikeringen är permanent släckt.

Flimrar Indikeringen växlar mellan tänd och 
släckt med en frekvens av 10 Hz.

3013055499

Flimrar en gång Indikeringen flimrar till en gång och är 
sedan släckt.

3013416843

Blinkar Indikeringen växlar mellan tänd och 
släckt med en frekvens av 2,5 Hz 
(tänd i 200 ms, släckt i 200 ms).

3013456907

Tänds en gång Indikeringen tänds en gång (200 ms) 
och är sedan släckt (1000 ms).

3013459851

Tänds två gånger Indikeringen tänds två gånger efter 
varandra och är sedan släckt.

3013463435

Tänds tre gånger Indikeringen tänds tre gånger efter 
varandra och är sedan släckt.

3013466379

Tänds fyra gånger Indikeringen tänds fyra gånger efter 
varandra och är sedan släckt.

3014762123

on

off

50ms

50ms

50ms
on

off

on

off

200ms 200ms

200ms 1s

on

off

200ms 1s

on

off

200ms 200ms

200ms

on

off

200ms 200ms 1s200ms 200ms

200ms

on

off

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

6783085451

IN
X

3
0

O
U

T
X

3
1

O
U

T
X

3
1

LED"Link/Activity"
M
D
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5 Projektering och idrifttagning
Detta kapitel innehåller information om projektering av EtherCAT®-mastern och idrifttag-
ning av servoförstärkaren för fältbussdrift.

5.1 XML-filens giltighet för XFE24A
XML-filen behövs när XFE24A ska användas som fältbusstillval i MOVIAXIS®.

5.2 Projektering av EtherCAT®-mastern för MOVIAXIS® med XML-fil
5.2.1 XML-fil för användning med MOVIAXIS®

Det finns en XML-fil (SEW_XFE24A.XML) som kan användas för projektering av
EtherCAT®-mastern. Kopiera filen till en särskild katalog i ditt projekteringsprogram.
Proceduren beskrivs i detalj i handböckerna för projekteringsprogrammet.
XML-filerna som standardiserats av EtherCAT®-Technology Group (ETG) kan läsas av
alla EtherCAT®-mastrar.

5.2.2 Tillvägagångssätt vid projektering
Gör så här för att projektera MOVIAXIS® med EtherCAT®-fältbussgränssnitt:
1. Installera (kopiera) XML-filen enligt anvisningarna i ditt projekteringsprogram. När

installationen utförts korrekt indikeras apparaten bland slavdeltagarna (i SEW
EURODRIVE → Drives) med beteckningen MOVIAXIS+XFE24A.

2. Du kan infoga apparaten i EtherCAT®-strukturen med menypunkten [Infoga].
Adressen tilldelas automatiskt. För att det ska vara lättare att identifiera apparaten
kan du ge den ett namn.

3. Välj en processdatakonfiguration som passar din applikation (se kapitlet "PDO-
konfiguration för drift i MOVIAXIS®").

4. Förbind I/O- resp. periferidata med in- och utgångsdata i ditt applikationsprogram.
Efter projekteringen kan EtherCAT®-kommunikationen startas. Lysdioderna RUN och
ERR signalerar kommunikationsstatusen för XFE24A (se kapitlet "Driftindikeringar för
tillvalet XFE24A" och kapitlet "Feldiagnos").

OBS!
På SEWs webbplats (http://sew-eurodrive.se) hittar du under rubriken "Software"
aktuell version av XML-filen för XFE24A.

OBS!
Innehållet i XML-filen får inte ändras eller utökas. Vi tar inget ansvar för servoför-
stärkarfel som uppstår i samband med att XML-filen har ändrats!
Handbok – MOVIAXIS® fältbussgränssnitt XFE24A EtherCAT®
 17



5 rojektering och idrifttagning
rojektering av EtherCAT®-mastern för MOVIAXIS® med XML-fil

18
5.2.3 PDO-konfiguration för drift i MOVIAXIS®

EtherCAT® använder för variant CoE (CAN application protocol over EtherCAT®) pro-
cessdataobjekten (PDO) som definierats i CANopen-standarden för den cykliska kom-
munikationen mellan master och slav. CANopen-kompatibiliteten är olika för processda-
taobjekten Rx (Receive) och Tx (Transmit).

Rx-process-
dataobjekt

Rx-processdataobjekt (Rx-PDO) tas emot av EtherCAT®-slaven. De transporterar pro-
cessutgångsdata (styrvärden, börvärden, digitala utgångssignaler) från EtherCAT®-
mastern till EtherCAT®-slaven.

Tx-process-
dataobjekt

Tx-processdataobjekt (TX-PDO) returneras från EtherCAT®-slaven till EtherCAT®-mas-
tern. De transportera processingångsdata (ärvärden, status, digital ingångsinformation
o.s.v.).
För kommunikation med MOVIAXIS® via XFE24A finns det en PDO-typ för cykliska
processingångs- och -utgångsdata.
• OutputData1 (standard 16 PO)

Statisk PDO med 16 cykliska ord för processutgångsdataord som är fast förbundna
med standardprocessdata för MOVIAXIS® (se projekteringshandboken "Fleraxlig
servoförstärkare MOVIAXIS®").

• InputData1 (standard 16 PI)
Statisk PDO med 16 cykliska ord för processingångsdataord som är fast förbundna
med standardprocessdata för MOVIAXIS® (se projekteringshandboken "Fleraxlig
servoförstärkare MOVIAXIS®").

Lista över möjliga processdataobjekt (PDO) för XFE24A MOVIAXIS®

Statisk PDO för 16 cykliska processdataord

Processutgångsdata som transporteras med OutputData1 är fast tilldelade enligt föl-
jande tabell. Processutgångsdata PO1 – PO16 kan sammankopplas via PDO-editorn i
den fleraxliga servoförstärkaren MOVIAXIS® med olika processdata (styrord, börvär-
den) (se projekteringshandboken "Fleraxlig servoförstärkare MOVIAXIS®").

Index Storlek Namn Mapping Sync-manager Sync-unit

1600hex 
(5632dec)

32 Byte OutputData1 (standard 16 PO) Fast innehåll 2 0

1A00hex 
(6656dec)

32 byte InputData1 (standard 16 PI) Fast innehåll 3 0

6905413515

PO 1 PO 2 PO 3 PO 4 PO 5 PO12 PO13 PO14 PO15 PO 16

acycl. Mailbox

Communication

cycl. OutputData1

(Standard 16 PO)

...
P
P
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Beläggning av de fast konfigurerade processutgångsdata för PDO OutputData1

Index.subindex Offset i PDO Namn Datatyp Storlek i byte

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

3DC2.0hex 
(15810.0dec) 20.0 PO11 UINT

3DC3.0hex 
(15811.0dec) 22.0 PO12 UINT

3DC4.0hex 
(15812.0dec) 24.0 PO13 UINT

3DC5.0hex 
(15813.0dec) 26.0 PO14 UINT

3DC6.0hex 
(15814.0dec) 28.0 PO15 UINT

3DC7.0hex 
(15815.0dec) 30.0 PO16 UINT
Handbok – MOVIAXIS® fältbussgränssnitt XFE24A EtherCAT®
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Beläggning av de fast konfigurerade processingångsdata för PDO InputData 1

Processingångsdata som transporteras med InputData1 är fast tilldelade enligt följande
tabell. Processingångsdata PI1 – PI16 kan sammankopplas via PDO-editorn i den fler-
axliga servoförstärkaren MOVIAXIS® med olika processdata (statusord, ärvärden)
(se projekteringshandboken "Fleraxlig servoförstärkare MOVIAXIS®").

6906082699

Index.subindex Offset i PDO Namn Datatyp Storlek i byte

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

3E26.0hex 
(15910.0dec) 20.0 PI11 UINT

3E27.0hex 
(15911.0dec) 22.0 PI12 UINT

3E28.0hex 
(15912.0dec) 24.0 PI13 UINT

3E29.0hex 
(15913.0dec) 26.0 PI14 UINT

3E2A.0hex 
(15914.0dec) 28.0 PI15 UINT

3E2B.0hex 
(15915.0dec) 30.0 PI16 UINT

acycl. Mailbox
Communication

cycl. InputData1

(Standard 16 PI)

PI 1 PI 2 PI 3 PI 4 PI 5 PI 12 PI 13 PI 14 PI 15 PI 16...
P
P
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5.3 Inställningar i MOVIAXIS® med separat axelpositionering som exempel
5.3.1 Inställningar med programassistenten

För enkel fältbussdrift måste följande inställningar göras.
• Ta först motorn i drift, Hur detta görs beskrivs ingående i montage- och driftsinstruk-

tionen "Fleraxlig servoförstärkare MOVIAXIS®".
• Alla kommunikationsparametrar och PDO-konfigurationen ställs in med "Program-

meringseditor separat axelpositionering" (Single axis positioning), se handboken
"Programmeringseditor separat axelpositionering".

För positioneringsläge via processdatagränssnittet rekommenderar vi att alla nödvändi-
ga parameterinställningar och processdatakonfigurationer görs med programassis-
tenten "Single axis positioning", se handboken "Programmeringseditor separat axel-
positionering". 

6834008971
Handbok – MOVIAXIS® fältbussgränssnitt XFE24A EtherCAT®
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5.3.2 Manuella inställningar
Manuella inställningar av kommunikation och PDO-konfigurationer:
• Starta PDO-editorn.

• För drift med ett EtherCAT®-bussystem måste en ledig "IN-buffert" (t.ex. IN-buffert 0)
konfigureras:
– Number of data words (antal dataord): 16 vid firmware-status 21

0 ... 15 vid firmware-status 22 eller högre
För EtherCAT® med MOVIAXIS® överförs alltid 16 dataord.
"Number of data words" anger hur många av de 16 överförda dataorden som
används.

– Timeout intervall
Här kan övervakningstiden för "IN buffer" ställas in. Om processdatakommunika-
tionen överskrider den inställda tiden genereras felmeddelandet 67 "Fel PDO
timeout". 
Inställningsområde 0... 20....100000 ms (0 ms är lika med avaktiverad, standard
100 ms).

– Update (uppdatera): On
Uppdatering av processdata.

6833792395
P
I
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OBS!
Av säkerhetsskäl måste servoförstärkaren MOVIAXIS® alltid friges även på anslut-
ningssidan för styrning via EtherCAT®-bussystemet. För detta måste ingång DI00
("frigivning av slutsteg") anslutas till DC +24 V. Hur servoförstärkaren MOVIAXIS® tas
i drift med EtherCAT®-anslutning beskrivs i montage- och driftsinstruktionen "Fleraxlig
servoförstärkare MOVIAXIS®". 
Handbok – MOVIAXIS® fältbussgränssnitt XFE24A EtherCAT®
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6 Driftbeteende på EtherCAT®

Detta kapitel beskriver det principiella beteendet för servoförstärkaren på EtherCAT®

vid styrning via fast konfigurerade PDO för fältbusskommunikationen.

6.1 Styrning av den fleraxliga servoförstärkaren MOVIAXIS®

Den fleraxliga servoförstärkaren MOVIAXIS® styrs via fast konfigurerade PDO som är
16 I/O-ord långa. Dessa processdataord avbildas direkt i processavbildningen när en
EtherCAT®-master används och kan på så vis kontaktas direkt av styrprogrammet.

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

OBS!
Mer information om styrning via processdatakanalen, framför allt för kodning av kon-
troll- och statusordet, finns i montage- och driftsinstruktionen och projekteringshand-
boken "Fleraxlig servoförstärkare MOVIAXIS®".

OBS!
För korrekt drift av synkroniserade applikationer måste timingförutsättningar via
mastern följas, beroende på synkroniseringsmekanismen:
• Synkronisering via Distributed Clock (DC):

Processdatatelegrammet måste tas emot strax före DC. Företaget Beckhoff
rekommenderar en maximal tid på 10 % (baserat på DC-cykeln) före DC.

• Synkronisering via synkroniserade processdata:
Servosystemet MOVIAXIS® tolererar ett maximalt jitter för EtherCAT®-processda-
tatelegrammet (bl.a. masterns börvärden) på ± 40 µs. Om jittergränsen överskrids
kan inte en synkroniserad bearbetning garanteras. Vid problem ska EtherCAT®-
masterns synkroniseringskvalitet kontrolleras.
D
S
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6.1.1 Styrningsexempel i TwinCAT med MOVIAXIS®

När filen SEW_XFE24A.xml har kopierats till TwinCAT-katalogen "\IO\EtherCAT®" kan
en MOVIAXIS® infogas med "Infoga box" i EtherCAT®-strukturen "offline" (se bilden
nedan).

"Online" (d.v.s. ansluten med EtherCAT®-strängen) kan du söka i EtherCAT®-strängen
efter anslutna MOVIAXIS® med symbolen "Sök apparater" (se bilden nedan).

För en enkel fältbussfunktion måste inte NC-axlar skapas för varje apparat som hittas.

6813851275

6813854987
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Nu kan upp till 16 processdataord förbindas med PLC-programmet eller, som följande
bild visar, för att testa manuellt.

Markera först processutgångsdata PO1. Välj fliken "Online" i fönstret. Klicka på "Write".
Fönstret "Set Value Dialog" öppnas. Mata in dina data i "Dec" eller "Hex". Gör på samma
sätt med processutgångsdata PO2.

6813902347
D
S
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6.1.2 EtherCAT® timeoutövervakning (MOVIAXIS®)
Med parametern "Communication\Basic settings\Communication Options" (Kommuni-
kation\Grundinställningar\Kommunikationstillval) kan övervakningstiden för EtherCAT®-
tillvalskortet XFE24A ställas in. Om övervakningstiden överskrids under processdata-
kommunikationen genereras ett felmeddelande, se felreaktion i kapitlet 6.1.3.
Parameterinställning timeout: 0 ... 100 ... 650000 ms.

OBS!
Upp till firmware-status 21.5 rekommenderas 1000 ms.

6862354571
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6.1.3 Reaktion på fältbusstimeout 
Med reaktionen för fältbusstimeout parameterinställs felreaktionen som ska lösas ut
med övervakningen av fältbusstimeout. Den parameterinställda inställningen ska passa
ihop med mastersystemets projektering.
Standardinställningen för reaktionen "Timeout" är: Emergency stop/waiting (nödstopp/
väntar)

Värdeområde:
• 0 = ingen reaktion
• 1 = endast indikering
• 2 = slutstegspärr/spärrad
• 3 = stopp vid nödstoppsgräns/spärrad
• 5 = slutstegspärr/väntar
• 6 = stopp vid nödstoppsgräns/väntar
• 8 = stopp vid applikationsgräns/väntar
• 9 = stopp vid applikationsgräns/spärrad
• 10 = stopp vid systemgräns/väntar
• 11 = stopp vid systemgräns/spärrad
Reaktionen för fältbusstimeout ställer in felreaktionen när förväntad processdata för-
svinner i IN-bufferten. Innan felmeddelandet kommer har processdata redan tagits emot
en gång och har sedan försvunnit. Efter en återställning har axeln statusen C3 "väntar
på processdata" (inget fel, bara en status).

6871919883
D
S
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6.2 Parameterinställning via EtherCAT®

Åtkomsten till drivsystemparametrarna sker för EtherCAT® via de vanliga SDO-tjäns-
terna READ och WRITE i CoE (CAN application protocol over EtherCAT®).

6.2.1 SDO-tjänsterna READ och WRITE
Användargränssnitten ser olika ut beroende på vilken EtherCAT®-master som används
eller projekteringsomgivningen. Följande storlekar för att utföra SDO-kommandot
behövs alltid.

För SDO-tjänsterna READ och WRITE kan det eventuellt krävas fler flaggor och
parametrar:
• för att aktivera funktionen
• för pågår-meddelande eller felmeddelande
• för timeoutövervakning
• för meddelande av fel vid tjänsteutförande

OBS!
Via VoE- (Vendor specific over EtherCAT®)-tjänster kan MOVITOOLS® MotionStudio
komma åt alla apparatfunktioner.

SDO-READ Beskrivning

Slavadress (16 bitar) EtherCAT®-adress för servoförstärkaren som ska läsas av.

Index (16 bitar)
Subindex (8 bitar)

Adress i Object Dictionary som ska läsas av.

Data
Datalängd

Struktur för förvaring av mottagna data och deras längd.

SDO-WRITE Beskrivning

Slavadress (16 bitar) EtherCAT®-adress för servoförstärkaren som data ska matas in för.

Index (16 bitar)
Subindex (8 bitar)

Adress i Object Dictionary som ska skrivas.

Data
Datalängd

Struktur för förvaring av data som ska skrivas.
Handbok – MOVIAXIS® fältbussgränssnitt XFE24A EtherCAT®
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6.2.2 Avläsning av en parameter i TwinCAT via EtherCAT®

Funktionen SDO-READ används för att läsa av parametrar. Indexet för parametern som
ska läsas av krävs. Parameterindex kan du se i parameterstrukturen i verktygstips.
För implementering i TwinCAT krävs funktionsblocket FB_EcCoESdoRead. Funktions-
blocket finns i biblioteket TcEtherCAT.lib. Funktionsblocket kan integreras i två steg.
1. Skapa en instans för funktionsblocket FB_EcCoESdoRead
2. Funktionsblockets ingångar har följande tilldelning:

– sNetID: Uppgift om Net-ID för EtherCAT®-master.
– nSlaveAddr: EtherCAT®-adress för SEW-apparaten som data ska läsas av för.
– nIndex: Uppgift om indexet för parametern som ska läsas av.
– nSubIndex: Uppgift om subindexet för parametern som ska läsas av.
– pDstBuf: Uppgift om dataområdet där de avlästa parametrarna ska sparas.
– cbBufLen: Maximal minneskapacitet i byte för parametrar som ska läsas av.
– bExecute: En positiv flank startar avläsningen.
– tTimeout: Uppgift om funktionsblockets timeout-tid.

Utgångsflaggorna bBusy och bError indikerar tjänstens status, nErrId felnumret om
flaggan bError satts.
Integreringen av funktionsblocket i TwinCAT ser ut på följande sätt:

I exemplet ovan lästes en mellankretsspänning av (index 8325, subindex 0). T.ex. vär-
det 639000 tas emot som enligt fältbussens apparatprofil motsvarar en spänning på
639 V.

3018638731
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6.2.3 Ändra en parameter i TwinCAT via EtherCAT®

Funktionen SDO-WRITE används för att sätta en parameter. Indexet för parametern
som ska sättas krävs. Parameterindexet kan ses i programmet SHELL eller i parame-
terstrukturen med snabbkommandot [CTRL + F1].
För implementering i TwinCAT krävs funktionsblocket FB_EcCoESdoWrite. Funktions-
blocket finns i biblioteket TcEtherCAT.lib. Funktionsblocket kan integreras i två steg.
1. Skapa en instans för funktionsblocket FB_EcCoESdoWrite
2. Funktionsblockets ingångar har följande tilldelning:

– sNetID: Uppgift om Net-ID för EtherCAT®-master.
– nSlaveAddr: EtherCAT®-adress för SEW-apparaten som data ska ändras för.
– nIndex: Uppgift om indexet för parametern som ska sättas.
– nSubIndex: Uppgift om subindexet för parametern som ska sättas.
– pDstBuf: Uppgift om dataområdet där data som ska ändras finns.
– cbBufLen: Antal data som ska sändas i byte.
– bExecute: En positiv flank startar ändringen.
– tTimeout: Uppgift om funktionsblockets timeout-tid.

Utgångsflaggorna bBusy och bError indikerar tjänstens status, nErrId felnumret om
flaggan bError satts
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Integreringen av funktionsblocket i TwinCAT ser ut på följande sätt:

SEW-parametrar har alltid datalängden 4 byte (1 DWord). Skalningen och en mer exakt
beskrivning finns i projekteringshandboken för MOVIAXIS®.
I exemplet ovan ställdes det interna börvärdet n11 (index 8489, subindex 0) in på ett
varvtal av 100 min–1.

3018642187
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6.3 Returkoder vid parameterinställning
6.3.1 Element

Vid felaktig parameterinställning returneras olika returkoder från servoförstärkaren till
den parametersättande mastern, vilken ger detaljerad information om felorsaken.
Generellt är dessa returkoder strukturerade enligt följande element:
• Error-Class
• Error-Code
• Additional-Code

6.3.2 Error-Class
Med elementet Error-Class (1 byte) klassificeras feltypen mer exakt.

6.3.3 Error-Code
Med elementet Error-Class (1 byte) klassificeras feltypen i felklassen mer exakt. För
Error-Class 8 = Annat fel är endast Error-Code = 0 (Annan felkod) definierad. Den detal-
jerade förklaringen finns i detta fall i Additional Code.

6.3.4 Additional-Code
Additional-Code (2 byte) innehåller en detaljerad felbeskrivning.

Klass (hex) Beteckning Betydelse

1 vfd-state Statusfel i den virtuella fältapparaten

2 application-reference Fel i tillämpningsprogrammet

3 definition Definitionsfel

4 resource Resursfel

5 service Fel vid tjänstens utförande

6 access Åtkomstfel

7 ov Fel i objektförteckningen

8 other Annat fel
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6.3.5 Lista över implementerade felkoder för SDO-tjänster

Felkod Error-
Class

Error-
Code

Additional 
Code

Beteckning Beskrivning

0x00000000 0 0 0 NO_ERROR Inget fel.

0x05030000 5 3 0 TOGGLE_BIT_NOT_CHANGED Fel i toggle-biten vid segmenterad 
överföring.

0x05040000 5 4 0 SDO_PROTOCOL_TIMEOUT Timeout vid tjänstens utförande.

0x05040001 5 4 1 COMMAND_SPECIFIER_UNKNOWN Okänd SDO-tjänst.

0x05040005 5 4 5 OUT_OF_MEMORY Minnet fullt vid tjänstens utförande.

0x06010000 6 1 0 UNSUPPORTED_ACCESS Otillåten åtkomst av ett index.

0x06010001 6 1 1 WRITE_ONLY_ENTRY Index får bara sättas, inte läsas.

0x06010002 6 1 2 READ_ONLY_ENTRY Index får bara läsas, inte sättas, 
parameterspärren är aktiv.

0x06020000 6 2 0 OBJECT_NOT_EXISTING Objektet finns inte, felaktigt index.
Det finns inget tillvalskort för detta 
index.

0x06040041 6 4 41 OBJECT_CANT_BE_PDOMAPPED Index får inte mappas till en PDO.

0x06040042 6 4 42 MAPPED_OBJECTS_EXCEED_PDO Antalet mappade objekt är för stort 
för PDO.

0x06040043 6 4 43 PARAM_IS_INCOMPATIBLE Inkompatibelt dataformat för index.

0x06040047 6 4 47 INTERNAL_DEVICE_INCOMPATIBILITY Internt apparatfel.

0x06060000 6 6 0 HARDWARE ERROR Internt apparatfel.

0x06070010 6 7 10 PARAM_LENGTH_ERROR Dataformatet för index har fel 
storlek.

0x06070012 6 7 12 PARAM_LENGTH_TOO_LONG Dataformatet för index är för stort.

0x06070013 6 7 13 PARAM_LENGTH_TOO_SHORT Dataformatet för index är för litet.

0x06090011 6 9 11 SUBINDEX_NOT_EXISTING Inget subindex har implementerats.

0x06090030 6 9 30 VALUE_EXCEEDED Ogiltigt värde.

0x06090031 6 9 31 VALUE_TOO_GREAT För stort värde

0x06090032 6 9 32 VALUE_TOO_SMALL För litet värde

0x06090036 6 9 36 MAX_VALUE_IS_LESS_THAN_MIN_VALUE Den övre gränsen för värdet är 
mindre än den undre gränsen.

0x08000000 8 0 0 GENERAL_ERROR Allmänt fel.

0x08000020 8 0 20 DATA_CANNOT_BE_READ_OR_STORED Fel vid åtkomst av data.

0x08000021 8 0 21 DATA_CANNOT_BE_READ_OR_STORED_
BECAUSE_OF_LOCAL_CONTROL

Fel vid åtkomst av data p.g.a. lokalt 
styrsystem.

0x08000022 8 0 22 DATA_CANNOT_BE_READ_OR_STORED_ 
IN_THIS_STATE

Fel vid åtkomst av data p.g.a. 
apparatstatus.

0x08000023 8 0 23 NO_OBJECT_DICTIONARY_IS_PRESENT Det finns inget objektbibliotek.
D
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Med MOVITOOLS® MotionStudio
7 Drift av MOVITOOLS® MotionStudio via EtherCAT®

Användningen av programmet MOVITOOLS® MotionStudio beskrivs ingående i hand-
boken "MOVITRAC® B kommunikation och fältbussapparatprofil" samt i systemhand-
boken MOVITRAC® B. I det här kapitlet behandlas kommunikationen via EtherCAT®.

7.1 Med MOVITOOLS® MotionStudio
7.1.1 Uppgifter

Programvarupaketet förenklar följande uppgifter:
• Upprätta kommunikation med apparater
• Utföra funktioner med apparaterna

7.1.2 Funktionsprincip
Översikt Följande bild visar hur programvarupaketet MOVITOOLS® MotionStudio fungerar. 

Observera att bilden endast visar de logiska kommunikationsrelationerna och inte
maskinvaruanslutningarna.

1194152459

[1] Kommunikationskanal till fältbussen eller Industrial Ethernet 
[2] Programvarupaketet MOVITOOLS® MotionStudio med integrerad SEW-kommunikationsserver
[3] Kommunikation mellan deltagarna i fältbussen eller Industrial Ethernet
[4] Kommunikationskanal via gränssnittomvandlaren till SBus (CAN) eller seriell

Anläggningsstyrning
Anläggningsnivå

Systemstyrning
Systemnivå

Apparater

Drivenheter

Firmware Firmware
Apparater

Drivenheter

Firmware

PLC

Apparatstyrning
Maskinnivå

ystemstyrning
ystemnivå

Parameterinställning

Idrifttagning

Visualisering o. diag.

Programmering

Funktioner Verktyg SEW-Communication-Server
SBus
Seriell

EthernetProfibus
S7-MPI

[2]

[1]

[4]

[3]
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Installation via 
gränssnitt-
omvandlare

Om dina enheter kan kommunicera med "SBus" eller "seriellt" kan en passande gräns-
snittomvandlare användas för installationen.
Gränssnittomvandlaren är en enhet som kan beställas av SEW-EURODRIVE.
Du ansluter då din installationsdator till enhetens kommunikationstillval.
Vilken typ av gränssnittomvandlare som behövs beror på enhetens kommunikationstillval. 

Upprätta 
kommunikation 
med apparater

SEW-kommunikationsservern i programvarupaketet MOVITOOLS® MotionStudio
används för att upprätta kommunikationen med apparaterna.
Med SEW-kommunikationsservern konfigureras kommunikationskanaler. När de väl
har konfigurerats kommunicerar apparaterna med hjälp av kommunikationsalternativen
via dessa kommunikationskanaler. Max. 4 kommunikationskanaler kan användas
samtidigt. 
MOVITOOLS® MotionStudio kan användas för följande typer av kommunikationskanaler:
• Seriell (RS485) via gränssnittsomvandlare
• Systembuss (SBus) via gränssnittsomvandlare
• Ethernet
• EtherCAT®

• Fältbuss (PROFIBUS DP/DP-V1)
• Tool Calling Interface
Beroende på apparaten och kommunikationsalternativen finns olika typer av kommuni-
kationskanaler.

Utföra funktioner 
med apparaterna

Programvarupaketet förenklar följande funktioner:
• Parameterinställning (till exempel i apparatens parameterstruktur)
• Idrifttagning
• Visualisering och diagnos
• Programmering
För att utföra funktionerna med apparaterna finns följande grundkomponenter i pro-
gramvarupaketet MOVITOOLS® MotionStudio:
• MotionStudio
• MOVITOOLS®

MOVITOOLS® MotionStudio har passande verktyg för alla apparattyper och deras
funktioner.
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7.2 Kom igång
7.2.1 Starta programmet och skapa projekt

Gör så här för att starta MOVITOOLS® MotionStudio och skapa ett projekt:
1. Starta MOVITOOLS® MotionStudio i Windows-startmeny via:

[Start] / [Alla program] / [SEW] / [MOVITOOLS-MotionStudio] / [MOVITOOLS-
MotionStudio]

2. Skapa ett projekt med namn och lagringsplats.

7.2.2 Upprätta kommunikation och skanna nätverk
Gör så här för att upprätta kommunikation och skanna nätverket med MOVITOOLS®

MotionStudio:
1. Konfigurera en kommunikationskanal för att kommunicera med apparaterna. 

Mer information om hur en kommunikationskanal konfigureras och om kommunika-
tionstypen finns i avsnittet "Kommunikation via ...".

2. Scanna nätverket (apparatscan). Klicka på [Start network scan] [1] på verktygsfältet.

9007200387461515

[1]
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7.2.3 Konfigurera enheter
Gör så här för att konfigurera en enhet:
1. Markera enheten (normalt effektdelen [1]) i nätverksvyn.
2. Öppna med höger musknapp snabbmenyn för att se verktygen som kan användas

för konfigureringen.

I exemplet visas snabbmenyn med verktygen för en MOVIFIT®-enhet. Anslutnings-
läget är "online" och enheten har skannats i nätverksvyn.

3. Välj verktyget (t.ex. "Parameter tree") för att konfigurera enheten.

2446350859

2446355211

[1]
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7.3 Anslutningsläge
7.3.1 Översikt

MOVITOOLS® MotionStudio skiljer mellan anslutningslägena "online" och "offline". Du
väljer själv vilket läge du vill använda. Beroende på valt anslutningsläge finns det
verktyg för offline eller online.
Följande bild beskriver båda verktygstyperna:

9007200497934219
[1] Installationsdatorns hårddisk
[2] Installationsdatorns arbetsminne
[3] Installationsdator
[4] Apparat

Verktyg Beskrivning

Offline-
verktyg

Ändringar med offline-verktyg berör i första hand endast arbetsminne [2].
• Spara projektet så att ändringarna sparas på datorns [3] hårddisk [1].
• Om ändringarna ska överföras till enheten [4]: Använd funktionen "Download (PC->unit)". 

Online-
verktyg

Ändringar med online-verktyg berör i första hand endast apparaten [4]. 
• Om ändringarna ska överföras till arbetsminnet [2]: Använd funktionen "Upload 

(unit->PC)". 
• Spara projektet så att ändringarna sparas på datorns [3] hårddisk [1].

[4]

[1]

HDD RA
M

[3][2]

RA
M

Offline-verktyg

Online-verktyg
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7.3.2 Ställ in anslutningsläget (online eller offline)
Gör på följande sätt för att välja anslutningsläge:
1. Välj anslutningsläge:

• "Switch to online mode" (växla till online-läge) [1] för funktioner (online-verktyg)
som direkt berör apparaten.

• "Switch to offline mode" (växla till offline-läge) [2] för funktioner (offline-verktyg)
som berör projektet. 

2. Markera apparatpunkten
3. Öppna med höger musknapp snabbmenyn för att se verktygen som kan användas

för konfigureringen.

OBS!
• Anslutningsläget "online" är inget tecken på att du är ansluten till apparaten eller

att den är redo för kommunikation. Se avsnittet "Inställning av cykliskt kontaktbar-
hetstest" i onlinehjälpen (eller i handboken) till MOVITOOLS® MotionStudio om du
behöver en sådan bekräftelse.

• Kommandona i projekthanteringen (till exempel "Download", "Upload" etc.),
online-apparatstatusen samt apparatscan, arbetar oberoende av inställt
kommunikationsläge.

• MOVITOOLS® MotionStudio startar i anslutningsläget som var aktivt innan pro-
grammet stängdes.

9007200389198219

[1] Symbol "Gå till online-läget"
[2] Symbol "Gå till offline-läget"

[1] [2]
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7.4 Kommunikation via EtherCAT®

7.4.1 Översikt
EtherCAT® har förutom cykliska processdata även acykliska parametertjänster.
Den acykliska dataöverföringen sker via mailboxgateway för EtherCAT®-mastern.
Via mailboxgateway i EtherCAT®-mastern fogas parametertjänsterna in i EtherCAT®-
telegrammen av MOVITOOLS® MotionStudio. Svarsmeddelandena från drivsystemen
överförs av EtherCAT®-slaven på samma sätt till mailboxgateway och vidare till
MOVITOOLS® MotionStudio.
För installationen av mailboxgateway och MOVITOOLS® MotionStudio måste man
skilja på följande:
• Fall 1: Installation på samma enhet (→ sid 42)

– EtherCAT®-master och MOVITOOLS® MotionStudio finns på samma enhet.
Ingen ytterligare maskinvara behövs.

• Fall 2: Installation på olika enheter (utan SEW-styrenhet) (→ sid 43)
– EtherCAT®-master och MOVITOOLS® MotionStudio finns på olika enheter.

Detta måste göras när det inte finns något passande (Windows-baserat) opera-
tivsystem eller MOVITOOLS® MotionStudio ska användas på en annan dator.
EtherCAT®-mastern behöver ett andra Ethernet-gränssnitt som är anslutet till
installationsdatorn och som körs i MOVITOOLS® MotonStudio.

• Fall 3: Installation på olika enheter (med SEW-styrenhet som EtherCAT®-master)
– Nätverkstopologin är identisk med fall 2. När en SEW-styrenhet används behöver

bara installationsåtkomsten för den ställas in i MOVITOOLS® MotionStudio.
Routingen via mailboxgateway och EtherCAT®-kommunikationen med underord-
nade drivenheter sker automatiskt.
Som installationsåtkomst till SEW-styrenheter kan PROFIBUS eller Ethernet
(SMLP, inte EtherCAT®) användas. Mer information finns i dokumentationen till
SEW-styrenheterna.

OBS!
EtherCAT®-gränssnitt som inte används på en EtherCAT®-slav får inte användas för
konfigurering.
• Använd endast gränssnitt på EtherCAT®-mastern som är avsedda för konfiguration.
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Fall 1: Installation 
på samma enhet

Bilden visar fall 1: EtherCAT®-master och MOVITOOLS® MotionStudio finns på samma
enhet.

3266486283

[1] Skärm
[2] Dator med EtherCAT®-master inkl. integrerad mailboxgateway (MBX) och MOVITOOLS® MotionStudio
[3] Intern IP-routing
[4] EtherCAT®-gränssnitt
[5] Enheter (exempel) med EtherCAT®-gränssnitt

[1]

EURODRIVEEURODRIVE

EURODRIVE

[5]

EtherCAT 

MBX 

[2]

MBX 

EtherCAT 

[3]

[4]
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Fall 2: Installation 
på olika enheter

Bilden visar fall 2: EtherCAT®-master och MOVITOOLS® MotionStudio finns på olika
enheter.

3266490251

[1] Dator med Ethernet-gränssnitt och MOVITOOLS® MotionStudio
[2] Ethernet-nätverk
[3] Installationsgränssnitt på EtherCAT®-mastern
[4] Intern IP-routing
[5] EtherCAT®-master (t.ex. TwinCAT-system) med integrerad mailboxgateway (MBX)
[6] EtherCAT®-gränssnitt
[7] Enheter (exempel) med EtherCAT®-gränssnitt

[1]

[2] [3] [6]

EtherCAT 

[4]

EURODRIVEEURODRIVE

EURODRIVE

[7]

EtherCAT 

[5]

MBX 
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7.4.2 Konfiguration av mailboxgateway i EtherCAT®-master
• Aktivera VoE/EoE-support för EtherCAT®-styrsystemet.
• Aktivera anslutningen till TCP/IP-stack och IP-routing.
• Bestäm IP-adressen för EtherCAT®-mailboxgateway. För det mesta tilldelar

programmet (t.ex. TwinCAT) IP-adressen och då ska den inte ändras.
I programmet TwinCAT från Beckhoff ser inställningarna ut enligt följande:

3267403275
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7.4.3 Ställ in nätverk på datorn
Om MOVITOOLS® MotionStudio och EtherCAT®-mastern finns på samma dator måste
inga ytterligare nätverksinställningar göras.
Om EtherCAT®-mastern ansluten till ett Ethernet-nätverk via ett installationsgränssnitt,
kan datorer i samma subnät med MOVITOOLS® MotionStudio komma åt SEW-driv-
enheter på EtherCAT®. Telegrammen från installationsdatorn överförs via Ethernet-
gränssnittet i EtherCAT®-mastern till mailboxgateway (s.k. routing).
Det finns två typer av routing:
1. Variant: Med definition av en statisk route.

I den här varianten görs ett tillägg i routing-tabellen på installationsdatorn som över-
för installationsdata via EtherCAT®-mastern till mailboxgateway.
Kommandot att skapa en statisk route heter i DOS-rutan:
route –p add [Mål] MASK [Nätfönster] [Gateway]

2. Variant: Tillgång till mailboxgateway genom att fastlägga standardgateway på instal-
lationsdatorn. I den här varianten anges IP-adressen för EtherCAT®-mastern som
standardgateway. 
• Öppna dialogen för att ställa in nätverksegenskaperna på installationsdatorn.
• Ställ in följande enligt det aktuella nätverket:

9007202522149259

[1] [Target]: motsvarar IP-adressen för EtherCAT®-mailboxgateway i EtherCAT®-mastern
[2] [Netmask]: ställs normalt in på 255.255.255.255 (hostrouting)
[3] [Gateway]: motsvarar IP-adressen för EtherCAT®-mastern (installationsgränssnitt) i Ethernet-nätverket

3267406603

IP address: Installationsdatorns IP-adress
Subnet mask: Installationsdatorns subnätmask
Standard gateway: IP-adress för EtherCAT®-mastern (installationsgränssnitt) i Ethernet-nätverket

[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
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7.4.4 Kontrollera nätverksinställningarna
Oavsett om MOVITOOLS® MotionStudio och EtherCAT®-mastern körs på samma dator
eller koms åt via routing på EtherCAT®-mailboxgateway ska nätverksinställningarna
kontrolleras.
Gör så här för att med ping-kommandot kontrollera om kommunikationssökvägen till
EtherCAT®-mailboxgateway är korrekt installerad:
• Öppna ett fönster för att mata in ett DOS-kommando på installationsdatorn.
• Ange "Ping" och IP-adressen för EtherCAT®-mailboxgateway. För nätverksbeskriv-

ningen som beskrivs (exempel) är kommandoraden:
Ping 169.254.61.254

• Om ping-kommandot inte besvaras ska de båda stegen ovan upprepas:
– Konfiguration av mailboxgateway i EtherCAT®-master (→ sid 44)
– Ställ in nätverk på datorn (→ sid 45)

OBS!
Inställningarna för EtherCAT®-mastern sparas inte
• Om inställningarna för EtherCAT®-mastern inte sparas måste datorn startas om

(reboot).
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Kommunikation via EtherCAT®
7.4.5 Kommunikationsinställningar i MOVITOOLS® MotionStudio
Konfigurera 
kommunikations-
kanalen med 
EtherCAT®

Gör på följande sätt för att konfigurera en kommunikationskanal för EtherCAT®:
1. Klicka i verktygsfältet på symbolen "Konfigurera kommunikationsanslutningar" [1]. 

Fönstret "Configure communication plugs" (konfigurera kommunikationsanslut-
ningar) öppnas.

2. Välj kommunikationstypen "Ethernet" i listan [1]. 
I exemplet är den första kommunikationskanalen aktiverad med kommunikations-
typen "Ethernet" [2].

3. Klicka på [Edit] (ändra) [3] till höger i fönstret.
Nu visas inställningarna för kommunikationstypen "Ethernet".

4. Ställ in kommunikationsparametrarna. Gör enligt beskrivningen i avsnittet "Ställ in
kommunikationsparametrar för EtherCAT®".

Ställ in kommuni-
kationsparametrar 
för EtherCAT®

Gör på följande sätt för att ställa in kommunikationsparametrarna via EtherCAT®:
1. Konfigurera EtherCAT®-protokollet. Välj fliken "EtherCAT® settings" (EtherCAT®-

inställningar).
2. Aktivera kontrollrutan "Activate EtherCAT" (aktivera EtherCAT)
3. Ändra de förinställda kommunikationsparametrarna om det behövs. Följ då den

detaljerade beskrivningen av kommunikationsparametrarna för EtherCAT®.

9007200388082827

[1] Symbolen "Konfigurera kommunikationsanslutningar"

18014399653863307

[1] Listan "Type of communication" (kommunikationstyp)
[2] Kontrollrutan "Activate" (aktivera)
[3] Knappen [Edit]

[1]

[1]

[2]

[3]
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4. Klicka på symbolen [Lägg till IP-adress] [2] för att lägga till en IP-adress.

5. Ange IP-adressen för mailboxgateway (i EtherCAT®-mastern) i rutan "IP address" [3]
och klicka på [OK].

18014399831358731

[1] Kontrollrutan "Activate access without 
master" (åtkomst utan master)
Observera! Aktiveras bara när det inte finns 
någon annan master.

Om det inte finns någon EtherCAT®-master kan 
en parameterinställningsmaster aktiveras i 
MOVITOOLS® MotionStudio.

[2] Symbolen [Lägg till IP-adress]
[3] Rutan "IP address"

[2]

[3]

[1]
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Utföra funktioner med apparaterna
Kommunikations-
parametrar för 
EtherCAT®

Följande tabell beskriver kommunikationsparametrarna för EtherCAT®:

7.5 Utföra funktioner med apparaterna
7.5.1 Parameterinställ apparaterna

Ställ in apparatparametrar i parameterstrukturen. Parameterstrukturen visar alla appa-
ratparametrar grupperade i mappar.
Apparatparametrarna bearbetas med snabbmenyer och verktygsfältet. Nedan beskrivs
hur apparatparametrarna läses eller ändras.

7.5.2 Läs eller ändra apparatparametrar
Gör på följande sätt för att läsa eller ändra apparatparametrar:
1. Gå till önskad vy (projektvy eller nätverksvy)
2. Välj anslutningsläge:

• Klicka på symbolen "växla till online-läge" [1] när du vill läsa/ändra parametrar på
apparaten.

• Klicka på symbolen "växla till offline-läge" [2] när du vill läsa/ändra parametrar i
projektet.

3. Välj den apparat som ska ställas in.
4. Välj via snabbmenyn kommandot [Startup] (start)/[Parameter tree] (parameter-

struktur).
Nu öppnas vyn "Parameter tree" (parameterstruktur) till höger på skärmen.

Kommunikationsparametrar Beskrivning Obs!

Timeout Väntetid i [ms] som klienten 
väntar på ett svar från servern 
efter en förfrågan.

• Standardinställning: 200 ms
• Höj värdet när fördröjningen 

av kommunikationen orsakar 
störningar.

Sökområde till: Startadress för EtherCAT®-
sökområdet

Om värden anges här kan 
EtherCAT®-sökområdet begrän-
sas och därmed även söktiden.Sökområde från: Stoppadress för EtherCAT®-

sökområdet

IP-adress EtherCAT®-master IP-adress för mailboxgateway i 
EtherCAT®-master 

-

9007200389198219
[1] Symbol "Gå till online-läget"
[2] Symbol "Gå till offline-läget"

[1] [2]
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5. Öppna parameterstrukturen till önskad punkt.

6. Dubbelklicka för att öppna en viss grupp med apparatparametrar.
7. Bekräfta med return-knappen för att ändra siffervärden i rutorna.

7.5.3 Idrifttagning av apparater (online)
Gör så här för att ta apparater i drift (online):
1. Gå till nätverksvyn.
2. Klicka i verktygsfältet på symbolen "Gå till online-läget" [1]. 

3. Välj den apparat som ska tas i drift.
4. Välj via snabbmenyn kommandot [Idrifttagning]/[Idrifttagning].

Idrifttagningsassistenten öppnas.
5. Följ anvisningarna i idrifttagningsassistenten och ladda de uppgifter som behövs i

apparaten.

947217163

OBS!
• Mer information om apparatparametrarna finns i parameterlistan till apparaten.

9007200438771211
[1] Symbol "Gå till online-läget"

[1]
D
U

Handbok – MOVIAXIS® fältbussgränssnitt XFE24A EtherCAT®



8Motion-Control via EtherCAT®

Introduktion av EtherCAT®
8 Motion-Control via EtherCAT®

Detta kapitel innehåller information om EtherCAT®-funktioner som används för en takt-
synkron drift av MOVIAXIS® på en EtherCAT®-master, vilket krävs för en Motion
Control-applikation.

8.1 Introduktion av EtherCAT®

I detta kapitel beskrivs funktioner och begrepp som används för taktsynkron drift av
SEW-servoförstärkarna på EtherCAT®. Omfattande ytterligare teknisk information om
EtherCAT® finns hos EtherCAT®-organisationen, t.ex. på www.EtherCAT®.org eller hos
tillverkare av EtherCAT®-mastersystem.
Med utgångspunkt från kaskadregleringen som vanligtvis används i samband med
drivteknik beskrivs här principiella mekanismer för Motion Control-applikationer.

Man utgår från en börposition (xref). Lägesregulatorn [1] beräknar ett börvarvtal (vref)
ihop med ärpositionen (xact). Varvtalsregulatorn [2] beräknar börvridmomentet (tref) ur
bör- och ärvarvtalet som skapar ett vridmoment i motorn som får ström av servoförstär-
karslutsteget [3]. Beroende på motmomentet från maskinen [4] som drivs ställs ett
varvtal (mäts med givare [5]) in på motorn. Beroende på motorvarvtal skapas en posi-
tionsändring som registreras av en positionsgivare [5] på motorn. Beroende på applika-
tion kan reglerkretsarna för vridmoment, varvtal eller position i servoförstärkaren eller i
det överordnade styrsystemet slutas. MOVIAXIS® kan styra alla reglerkretsar inklusive
positionsreglering. På så vis kan en positioneringskörning bara utföras genom att en
börposition överförs till servoförstärkaren (t.ex. applikationsmodul "Busspositionering").
Aktuell position och, om positioneringsuppdraget är slutfört, ett OK-meddelande skickas
till styrsystemet.

6821660555

M

V

X X

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

tref

vref

vactxact

xref

[5]

[5] [6]

xref Börposition [1] Lägesregulator
xact Börposition [2] Varvtalsregulator
vref Börvarvtal [3] Servoförstärkarens slutsteg
vact Ärvarvtal [4] Driven maskin (last)
tref Börvridmoment [5] Givare (V = varvtal; X = position)

[6] Synkroniseringsgivare (tillval)
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I Motion-Control-applikationer administreras positioneringskörningen med målposition
och körparametrar som hastighet och ramptider i Motion-Controller, alltså för det mesta
det överordnade styrsystemet. En börhastighet (→ kap. "Velocity-läge") eller en börpo-
sition  (→ kap. "Positionsläge") som beräknas med hjälp av bankurvan överförs till
servoförstärkaren i korta intervall. Servoförstärkaren ställer in börhastigheten eller bör-
positionen och returnerar aktuell position. Motion-Controller vet när positioneringsupp-
draget är avslutat.
Eftersom det överordnade styrsystemet överför börvärdena cykliskt beräknas även
accelerations- och fördröjningsramperna i detta styrsystem. Ingen drivsystems-
integrerad rampfunktion används för detta.

8.1.1 Taktsynkronism
Styrsystemet läser in ärpositionen för varje reglercykel och beräknar med hjälp av posi-
tionsdifferensen (dx) och tidsdifferensen (dt) i det senaste reglerintervallet aktuellt
varvtal (dx/dt) och eventuellt andra värden som acceleration, ryck etc.
Styrsystemets reglertidsskiva, bussöverföringen och den interna bearbetningscykeln
från servoförstärkaren och eventuella externa givare måste vara synkroniserade till
varandra.

Exempel Ett exempel förtydligar hur Aliasing-effekter uppstår när styrsystem, buss, servoför-
stärkare eller givare inte arbetar taktsynkront (→ följande bild).
• Styrsystemets reglertidsskiva: 5 ms
• Busstakt: 5 ms, synkront med styrsystemet
• Bearbetningstid i servoförstärkaren: 5 ms, inte synkront

Eftersom servoförstärkaren eller givaren och styrsystemet inte är synkroniserade, p.g.a.
att quartz-oscillatorerna i båda apparaterna inte är ideala, i detta exempel kommer
tidsskivorna långsamt att passera varandra. Detta kan leda till hopp i det överförda
positionsvärdet.
Medan bara en något oprecis hastighet (v = dx/dtS ≈ dx/dtG) fastställs i styrintervall 1 till
3 uppstår vid beräkningen av hastigheten ett grovt fel (v = 2dx/dtS) i det fjärde styrinter-
vallet. Det felaktigt beräknade varvtalet för ett avläsningsintervall orsakar kraftiga reak-
tioner i regleralgoritmerna i styrsystemet och kan t.o.m. utlösa felmeddelanden.

6823481739

1 2 3 4 5

dtS

dtG

dx dx dx dx dx

[A]

[B]

[C]

[A] Styrintervall dtS [C] Tidsskiva servoförstärkare eller givare dtG
[B] Busscykel dx Positionsdifferens (körd sträcka)
M
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Problematiken som beskrivs ovan och som bildas vid diskret avläsning i olika system
leder normalt bara till störningar i Motion Control-applikationer om styrsystemets
cykeltid är kort eller är lika lång som servoförstärkarens och externa givares interna
bearbetningscykel.
EtherCAT® är principiellt uppbyggt så att buss- och styrcyklar är synkrona.

8.1.2 Gränssnitt för börvarvtal (velocity mode)

I Velocity-läget överför styrsystemet ett börvarvtal (resp. börhastighet) till servoför-
stärkaren och ärpositionen från servoförstärkaren eller en separat givare läses.
I Velocity-läget är servoförstärkaren en enkel varvtalskomponent. Styrsystemets regler-
tidsskiva, bussöverföringen och den interna bearbetningscykeln från servoförstärkare
och givare måste vara synkroniserade till varandra.

OBS!
Mekanismen Distributed Clock kan används för att synkronisera servoförstärkarens
interna bearbetningstidsskiva.
I MOVIAXIS® styrs synkroniseringen av tidsskivorna och datalagringen via dualporten
RAM i tillvalet XFE24A.

6823492875

M

V

X X

Xref vref

tref
Xact vact

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

[5]

[C][A]

[5] [6]

[B]

xref Börposition [1] Lägesregulator [A] Styrning
xact Börposition [2] Varvtalsregulator [B] Fältbussgränssnitt
vref Börvarvtal [3] Servoförstärkarens slutsteg [C] Servoförstärkare
vact Ärvarvtal [4] Driven maskin
tref Börvridmoment [5] Givare (V = varvtal; X = position)

[6] Synkroniseringsgivare (tillval)
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Referenssättning av position, övervakning av tillåtna körområden eller gränslägesbryta-
re samt lastberoende rampinställning och övervakning av släpfel realiseras i det över-
ordnade styrsystemet och sköts inte av MOVIAXIS®.
För att förhindra ofrivilliga snabba accelerationer vid större reglerintervall (> 1 ms) över-
tas inte börvarvtalet direkt av MOVIAXIS® utan linjärt interpolerat. Det betyder att vid en
börvärdescykel av 5 ms ställer inte styrsystemet in varvtalsändringen i MOVIAXIS® var
5:e ms i ett stort steg utan i 10 små steg som är 1 ms långa.

8.1.3 Inställningar för Velocity-läget (varvtalsgränssnitt)
IN-processdata

6888393739
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Anslutningar 
IN-buffert 0

Ställ med drag&drop in anslutningarna för IN-buffert 0 till kontrollord 0 och processdata
enligt exemplet ovan.

Inställningar 
kontrollord 0

Ställ in kontrollord 0 enligt exemplet på bilden "Inställningar kontrollord 0".

6888395403
Inställningar kontrollord 0

OBS!
För att kunna begära interpolerad varvtalsreglering av FCB06 måste den konfigureras
i ett kontrollord (här Control word (kontrollord) 0).
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Inställningar i 
IN-processdata

Ställ in IN-processdata enligt följande bild.

Konfiguration 
av FCB06 
(interpolerat 
varvtal)

Ställ i parametern börvärdescykel för styrningen in cykeltiden för EtherCAT®-styrningen,
t.ex. 1 ms. Dessutom måste källan för börhastigheten ställas in, här processdatabuffert
kanal 1 (se bilden nedan).

6888400139

6888735627
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Om en synkroniserad processdatakommunikation med EtherCAT®-styrningen ska ske
måste posten "Communication option" (kommunikationsalternativ) i listan "Synchroniza-
tion source" (synkroniseringskälla) (se bilden nedan).

8223041931
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OUT-processdata

Enheten och upplösningen för varvtalet eller hastigheten och position, resp. axelns
sträcka beror på inställningarna i användarenheterna, som fastlagts vid idrifttagningen.
Om inga avvikande användarenheter har definierats är dessa:

Inställningen av Status word (statusord) 0, Control word (kontrollord) 1 och process
output data (out-processdata) motsvarar fabriksinställningen.

Anslutningar 
OUT-buffert 0

Ställ med hjälp av drag&drop in anslutningarna för statusord 0 och OUT-processdata till
Out-buffert 0.

6888738315

• Sträcka: 1 [varv]

• Hastighet 1 [v/min]
M
I

00

I

Handbok – MOVIAXIS® fältbussgränssnitt XFE24A EtherCAT®



8Motion-Control via EtherCAT®

Introduktion av EtherCAT®
8.1.4 Gränssnitt för börläge (positionsläge)

I positionsläget överför styrsystemet cykliskt börposition till servoförstärkaren och ärpo-
sition från servoförstärkaren eller en separat givare läses.
I positionsläget följer servoförstärkaren börpositionen som ändras hela tiden och gene-
rerar själv nödvändigt börvarvtal för varvtalsregulatorn [2] ur ärpositionen (ur [5] eller
[6]). Styrsystemets reglertidsskiva, bussöverföringen och de interna bearbetnings-
cyklerna från servoförstärkare och givare måste vara synkroniserade till varandra.
Efter en referenssättning av positionen i styrsystemet till positionen i servoförstärkaren
kan övervakning av tillåtna körområden eller gränslägesbrytare ske i servoförstärkaren.
Inställning av en lastberoende ramp samt övervakning av släpfel i servoförstärkaren
måste kontrolleras noggrant.
För att förhindra ofrivilliga snabba accelerationer vid större reglerintervall (> 1 ms) över-
tas inte börvarvtalet direkt av MOVIAXIS® utan linjärt interpolerat. Det betyder att vid en
börvärdescykel på 5 ms ställer inte styrsystemet in positionsändringen i MOVIAXIS® var
5:e ms i ett stort steg utan i 5 små steg som är 0,5 ms långa.

6891758091

M

V

X X

Xref vref

tref
Xact

vact

[C][A]

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

[5]

[5] [6]

[B]

xref Börposition [1] Lägesregulator [A] Styrning
xact Börposition [2] Varvtalsregulator [B] Fältbussgränssnitt
vref Börvarvtal [3] Servoförstärkarens slutsteg [C] Servoförstärkare
vact Ärvarvtal [4] Driven maskin
tref Börvridmoment [5] Givare (V = varvtal; X = position)

[6] Synkroniseringsgivare (tillval)
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8.1.5 Inställningar för positionsläget
IN-processdata

6894362379

6894364043
Inställningar kontrollord 0
M
I

00

I

Handbok – MOVIAXIS® fältbussgränssnitt XFE24A EtherCAT®



8Motion-Control via EtherCAT®

Introduktion av EtherCAT®
Anslutningar 
IN-buffert 0

Ställ med hjälp av drag&drop in anslutningarna för Status word (statusord) 0 och IN
process data (IN-processdata) till IN buffer (IN-buffert) 0.
Skillnaden från processdataanslutningen i Velocity-läget är kontrollord 0.

Inställning 
kontrollord 0

Ställ in kontrollord 0 enligt exemplet på bilden "Inställningar kontrollord 0".

Inställningar i 
IN-processdata

Ställ in IN-processdata enligt följande bild.

Konfiguration 
av FCB10 
(interpolerad 
positionering)

Ställ i parametern börvärdescykel för styrningen in cykeltiden för EtherCAT®-styrningen,
t.ex. 1 ms.
Börpositionerna för styrningen jämnas ut med medelvärdesfiltren som kan ställas in, för
att varvtalet ska vara jämnt och konstant.

OBS!
För att kunna begära interpolerad varvtalsreglering av FCB06 måste den konfigureras
i ett kontrollord (här kontrollord 0).

6894368779
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Ställ även in källan för börpositionen, här processdatabuffertkanal 0.

Om en synkroniserad processdatakommunikation med EtherCAT®-styrningen ska ske
måste posten "Communication option" i listan "Synchronization source" (se bilden
nedan).

OUT-processdata Konfigurationen av OUT-processdata sker på samma sätt som konfigurationen av
Velocity-läget, se beskrivningen för detta.
Enheten och upplösningen för varvtalet eller hastigheten och position, resp. axelns
sträcka beror på inställningarna i användarenheterna, som fastlagts vid idrifttagningen.
Om inga avvikande användarenheter har definierats är dessa:

6894371467

8223041931

• Sträcka: 1 [varv]

• Hastighet 1 [1/min]
M
I

00

I

Handbok – MOVIAXIS® fältbussgränssnitt XFE24A EtherCAT®



8Motion-Control via EtherCAT®

Inställningar på EtherCAT®-mastern
8.2 Inställningar på EtherCAT®-mastern
För tidsskivesynkronisering måste funktionen Distributed Clock aktiveras. Busscykeln
för MOVIAXIS® måste exakt motsvara den externa styrningens som ställts in vid idrift-
tagningen. Aktivera dessutom watchdog för timeoutövervakningen bara för syncma-
nager 0x1000 (Output Data). Watchdog för timeoutövervakningen är standardinställd.

8.2.1 Inställningar för Velocity-läget
• Börvarvtalet överförs via ingångsordet som ställts in i PDO-editorn.
• Positionen överförs via ingångsordet som ställts in i PDO-editorn. Upplösningen fast-

läggs vid idrifttagningen.

8.2.2 Inställningar för positionsläget
• Börpositionen överförs via ingångsordet som ställts in i PDO-editorn.
• Positionen överförs via ingångsordet som ställts in i PDO-editorn. Upplösningen fast-

läggs vid idrifttagningen.

8.3 Exempel TwinCAT
8.3.1 Parametersättning av taktsynkron drift

Gör inställningarna som visas på bilderna nedan.

Välj för taktsynkron drift alternativet "DC for synchronization" under fliken DC (Distri-
buted Clock). Kontrollera att cykeltiden i rutan "Cycle time" exakt motsvarar synkronise-
ringstiden som ställts in i parametern 9963.1.
Kontrollera inställningarna i watchdog.

6824466059
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Möjliga tider för "Distributed Clock": 500 µs, 1 – 10 ms.

Aktivera timeout-övervakningen för syncmanagern 0x1000. Markera i fönstret "Edit
Sync Manager" alternativet "Watchdog Trigger" (se bilden nedan) och ange watchdog-
tiden i rutan "Value".

6824750603

6824775435
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8.3.2 Parameterinställning av NC-axel
Nu parameterinställs NC-axeln (se följande bild).

Välj under fliken "Settings" i rutan "Axis Type" alternativet "Standard" och i rutan "Unit"
systemenheten (t.ex. °).
Ställ under fliken "Global" in maxhastigheten och övervakningen av släpfel.
Ställ under fliken "Dynamics" in ramptiderna.

6824778379

OBS!
Inställningarna måste passa ihop med mekaniken och inställningarna i servoförstärkaren.
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8.3.3 Parametersättning av givare
"CANopen DS402" definieras som givare (i "Axis x_Enc") och parametrarna ställs in
enligt följande (se följande bild).

Skalningsfaktorn fås med följande formel:

8.3.4 Velocity-läge
I Velocity-läget väljs "Drive connected to KLXXX..." som drivsystem (i "Axis x_Drive").
Ställ in följande värden under fliken "Analog" (se följande bild):

Börvarvtalet ("Reference Velocity") = ( motorns maxvarvtal) × 6 anges med omräknings-
faktorn "at Output Ratio [0.0 ...  1.0]" = (motorns maxvarvtal × 5) / 215, beroende på skal-
ningsfaktorn i MOVIAXIS®.
MOVIAXIS®-användarenheter och skalningsfaktorer som avviker från fabriksinställ-
ningen, måste anpassas med hjälp av beräkningarna och faktorerna ovan.

6900927499

8021890059

360°
216

x
x
Position Täljare 

Inc Position Nämnare

6895409931
M
E
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8Motion-Control via EtherCAT®

Exempel TwinCAT
Sedan förbinds styrsystemets börvarvtal och ärposition med NC-axeln och kontroll- och
statusordet 1 styrs med PLC-uppgiften enligt beskrivningen i projekteringshandboken
MOVIAXIS® (se följande bild).

6896872459
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9 Feldiagnos
9.1 Diagnosprocedurer

Diagnosprocedurerna som beskrivs nedan visar tillvägagångssättet vid felanalys i föl-
jande problemfall:
• Servoförstärkaren arbetar inte på EtherCAT®

• Servoförstärkaren kan inte styras med EtherCAT®-mastern
Mer information om parameterinställning av servoförstärkaren för olika fältbussapplika-
tioner finns i projekteringshandboken "Fleraxlig servoförstärkare MOVIAXIS®".

Steg 1: Kontrollera att omformaren är korrekt ansluten till EtherCAT®

Steg 2: Hur beter sig lysdioden RUN?

Är busskontaktdonet anslutet till mastern/servoförstärkaren? NEJ → [A]
JA
↓

Hur beter sig lysdioden Link/activity på tillvalet XFE24A? SLÄCKT 
→ [A]

TILL
↓

Är servoförstärkaren korrekt fysiskt ansluten till EtherCAT®? Kontrollera 
att EtherCAT® är korrekt ansluten till X30 IN (inkommande EtherCAT®-
anslutning) / X31 OUT (utgående EtherCAT®-anslutning).

NEJ → [A]

JA
↓

Gå vidare till steg 2: Hur beter sig lysdioden RUN?

[A] Kontrollera busskablarna!

FRÅN Har mastern kopplat om slaven till statusen INIT?
JA →

NEJ →

[A]

[B]

Blinkar orange Bussen har ännu inte startats i mastern. → [C]

Blinkar grön Slaven har statusen PRE-OPERATIONAL. → [C]

Lyser grönt en 
gång

Slaven har statusen SAFE-OPERATIONAL. → [C]

Lyser grön Slaven har statusen OPERATIONAL. → [C]

[A] Starta bussen i mastern.
[B] Tillvalet XFE24A är defekt.
[C] Gå vidare till steg 3: Hur beter sig lysdioden ERR?
F
D
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Steg 3: Hur beter sig lysdioden ERR?

FRÅN Fall 1: Lysdioden RUN lyser grönt (slaven har statusen OPERATIONAL).
↓ 

EtherCAT®-kommunikationen för tillvalet XFE24A har arbetsstatus.

Fall 2:
• Lysdioden RUN blinkar grönt (slaven har statusen PRE-OPERATIONAL)
• Lysdioden RUN lyser grönt en gång (slaven har statusen SAFE-OPERATIONAL)

↓ 
Starta bussen i mastern och ge slaven statusen OPERATIONAL.

↓ 
Starta processdatakommunikationen.

Flimrar Förutsättning: 
• Lysdioden RUN blinkar grönt (slaven har statusen PRE-OPERATIONAL)
• Lysdioden RUN lyser grönt en gång (slaven har statusen SAFE-OPERATIONAL)

↓ 
Ett startfel har registrerats. Starta tillvalet XFE24A.

↓ 
Om lysdioden ERR fortsätter att flimra är tillvalet XFE24A defekt.

Blinkar rött 
två gånger

Fall 1: Lysdioden RUN lyser grönt (slaven har statusen OPERATIONAL.
↓ 

Fältbusstimeout, aktivera processutgångsdata.

Fall 2:
• Lysdioden RUN blinkar grönt (slaven har statusen PRE-OPERATIONAL)
• Lysdioden RUN lyser grönt en gång (slaven har statusen SAFE-OPERATIONAL)

↓ 
Watchdogtimeout → Starta bussen i mastern och ge slaven statusen 
OPERATIONAL

↓ 
Starta processdatakommunikationen.

Lyser rött en 
gång

Förutsättning:
• Lysdioden RUN blinkar grönt (slaven har statusen PRE-OPERATIONAL)
• Lysdioden RUN lyser grönt en gång (slaven har statusen SAFE-OPERATIONAL)

↓ 
Statusen har ändrats utan att detta begärts. Åtgärda konfigurationsfelet och starta 
bussen i mastern.

↓ 
Ge slaven statusen OPERATIONAL.

↓ 
Starta processdatakommunikationen.

Blinkande Förutsättning:
• Lysdioden RUN blinkar grönt (slaven har statusen PRE-OPERATIONAL)
• Lysdioden RUN lyser grönt en gång (slaven har statusen SAFE-OPERATIONAL)

↓ 
En ogiltig konfiguration har gjorts. Åtgärda konfigurationsfelet och starta bussen i 
mastern.

↓ 
Ge slaven statusen OPERATIONAL.

↓ 
Starta processdatakommunikationen.
Handbok – MOVIAXIS® fältbussgränssnitt XFE24A EtherCAT®
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9.2 Fellista

9.3 Återvinning
Följ gällande föreskrifter!
Ta hand om kasserat material (vid behov sorterat) allt efter beskaffenhet och gällande
föreskrifter som t.ex.:
• Elektronikskrot
• Plast
• Plåt

OBS!
När tillvalet XFE24A används i MOVIAXIS® finns felkoderna i montage- och driftsin-
struktionen till MOVIAXIS®.
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Tillval XFE24A för MOVIAXIS®

P
i

f
kVA

Hz

n

10 Tekniska data
10.1 Tillval XFE24A för MOVIAXIS®

Tillval XFE24A (MOVIAXIS®)

Artikelnummer 1821 249 2

Effektbehov P = 3 W

Standarder IEC 61158, IEC 61784-2

Baudrate 100 MBaud helduplex

Anslutningssätt 2 × RJ45 (8x8 modularJack)

Bussterminering Ej integrerat eftersom busstermineringen aktiveras automatiskt.

OSI Layer Ethernet II

Stationsadress Inställningar via EtherCAT®-mastern

XML-filens namn SEW_XFE24A.xml

Vendor-ID 0x59 (CANopen Vendor-ID)

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

Firmware-status 
MOVIAXIS® Från firmware-status 23 eller högre

Hjälpmedel för 
idrifttagning Programmet MOVITOOLS® MotionStudio fr.o.m. version 5.40
Handbok – MOVIAXIS® fältbussgränssnitt XFE24A EtherCAT® 71
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