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1 Generell informasjon
1.1 Bruk av dokumentasjonen

Denne dokumentasjonen er en del av produktet og inneholder viktig informasjon om drift
og service. Dokumentasjonen skal benyttes av alle personer som utfører arbeid i forbin-
delse med montering, installering, oppstart og service på produktet.
Dokumentasjonen skal oppbevares slik at den er lett tilgjengelig og kan leses til enhver
tid. Kontroller at de som er ansvarlige for anlegg og drift, samt personer som arbeider
med enheten, har lest og forstått hele dokumentasjonen. Ta kontakt med SEW-
EURODRIVE ved eventuelle uklarheter eller hvis du ønsker nærmere informasjon.

1.2 Oppbygging av sikkerhetsmerknadene
1.2.1 Beskrivelse av signalord

Tabellen nedenfor viser inndelingen av signalordene for sikkerhetsinstrukser og hva de
betyr, advarsler mot materielle skader og annen type informasjon.

1.2.2 Oppbygging av sikkerhetsmerknadene som gjelder de forskjellige kapitlene
Sikkerhetsmerknadene til de forskjellige kapitlene gjelder ikke kun for en spesiell hand-
ling, men for flere handlinger innenfor ett tema. Symbolene som brukes, viser til enten
en generell eller en spesifikk fare.
Her ser du den formelle oppbyggingen av en sikkerhetsmerknad til et bestemt kapittel:

1.2.3 Oppbygging av implementerte sikkerhetsmerknader
De implementerte sikkerhetsmerknadene er integrert direkte i instruksene, umiddelbart
i forkant av beskrivelsene av det farlige tiltaket.
Her ser du den formelle oppbyggingen av en implementert sikkerhetsmerknad:
•  SIGNALORD! Type risiko og risikoens kilde.

Mulige følger ved neglisjering.
– Tiltak for å forhindre risikoen.

Signalord Forklaring Følger ved neglisjering
FARE! Umiddelbart overhengende fare Livsfare eller alvorlige personskader

ADVARSEL! Mulig farlig situasjon Livsfare eller alvorlige personskader

FORSIKTIG! Mulig farlig situasjon Lette personskader

VIKTIG! Mulige materielle skader Skader på drivsystemet eller 
drivsystemets omgivelser

MERK Nyttig merknad eller tips: Letter 
håndteringen av drivsystemet.

SIGNALORD!
Type risiko og risikoens kilde.
Mulige følger ved neglisjering.
• Tiltak for å forhindre risikoen.
G
B
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1.3 Garantikrav
Forutsetning for feilfri drift og for eventuelle garantikrav er at dokumentasjonen følges.
Les derfor håndboken før arbeidet med enheten startes opp!
Sørg for at håndboken er tilgjengelig i leselig tilstand for de som er ansvarlige for anlegg
og drift, samt for personer som arbeider med enheten på eget ansvar.

1.4 Ansvarsfraskrivelse
For at utstyret skal kunne drives på en sikker måte, og for at angitte produktegenskaper
og ytelser skal nås, er det en grunnleggende forutsetning at foreliggende dokumenta-
sjon og dokumentasjonen til tilkoblet utstyr fra SEW-EURODRIVE følges på alle måter.
SEW-EURODRIVE påtar seg ingen form for ansvar for personskader, materielle eller
formuesskader som måtte oppstå fordi driftsveiledningen ikke følges. Produktansvar
utelukkes i slike tilfeller.

1.5 Merknader til opphavsrett
© 2013 – SEW-EURODRIVE. Alle rettigheter forbeholdt.
Enhver form for kopiering, bearbeiding, publisering og/eller annen bruk er strengt
forbudt. 

1.6 Dokumenter som gjelder i tillegg
For tilkoblede enheter gjelder følgende publikasjoner og dokumenter:
• Driftsveiledning Flerakslet servoforsterker MOVIAXIS®

• Prosjekteringshåndbok Flerakslet servoforsterker MOVIAXIS®

• Ved utstyr med funksjonell sikkerhetsteknikk – som supplement passende hånd-
bøker Funksjonell sikkerhet, eller Sikker utkobling – betingelser

• Skal bare installeres og settes i drift av elektro-fagpersonell og i samsvar med gjel-
dende ulykkesforebyggende forskrifter og driftsveiledningen.

1.7 Produktnavn og varemerke
Produktnavn som er angitt i denne dokumentasjonen er merker eller registrerte vare-
merker for respektive innehaver.
EtherCAT® is registered trademark and patented technology, licensed by Beckhoff
Automation GmbH, Germany.
Håndbok – MOVIAXIS® feltbussgrensesnitt XFE24A EtherCAT® 
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2 Sikkerhetsmerknader
Følgende grunnleggende sikkerhetsmerknader har som mål å forhindre personskader
og materielle skader. Driftsansvarlige må sørge for at de grunnleggende sikkerhets-
merknadene følges. Kontroller at de som er ansvarlige for anlegg og drift, samt personer
som arbeider med enheten, har lest og forstått hele driftsveiledningen. Henvend deg til
SEW-EURODRIVE ved eventuelle uklarheter eller hvis du ønsker mer informasjon.

2.1 Innledende merknader
Sikkerhetsmerknadene nedenfor refererer primært til bruk av  MOVIAXIS®-enheter. Ved
bruk av andre SEW-komponenter må sikkerhetsinstruksene for respektive komponenter
i tilhørende dokumentasjon følges.
Overhold også sikkerhetsmerknadene i de forskjellige kapitlene i denne dokumenta-
sjonen.

2.2 Generell
Produkter med skader må aldri installeres og aldri settes i drift. Reklamasjon i forbin-
delse med transportskader må sendes transportfirmaet omgående.
Under drift kan flerakslede servoforsterkere avhengig av kapsling ha spenningsførende,
blanke, eventuelt også bevegelige eller roterende deler, samt varme overflater.
Ulovlig fjerning av nødvendige deksler, ukyndig drift, feilaktig installasjon eller betjening
kan føre til alvorlige person- og materialskader.
Du finner nærmere informasjon i denne dokumentasjonen.

2.3 Målgruppe
Alt arbeid med installasjon, igangsetting, utbedring av feil og vedlikehold skal utføres
av en autorisert elektriker (overhold IEC 60364 hhv. CENELEC HD 384 eller
DIN VDE 0100 og IEC 60664 eller DIN VDE 0110 og nasjonale ulykkesforebyggende
forskrifter).
Med autorisert elektriker menes i denne sammenheng personer som har erfaring med
oppbygging, montasje, oppstart og drift av produktet og som har de kvalifikasjoner som
tilsvarer arbeidet de utfører.
Alt arbeid på øvrige sektorer, f.eks. transport, lagring, drift og avfallshåndtering, må utfø-
res av personer som har mottatt nødvendig opplæring.

MERK
Dette kommunikasjonssystemet tillater deg i stor utstrekning å tilpasse den flerakslede
servoforsterkeren MOVIAXIS® spesifikt til aktuell applikasjon. Som ved alle bussys-
temer er det fare for en (gjelder servoforsterkeren) usynlig, ekstern endring av
parametere og dermed også enhetens egenskaper. Det kan føre til en uventet
(ikke ukontrollert) systemreaksjon.
S
I
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2.4 Transport, lagring
Følg informasjon om transport, lagring og sakkyndig håndtering. 

2.5 Oppstilling/montering
Overhold merknadene i kapittel 4, Monterings- og installasjonsmerknader

2.6 Elektrisk tilkobling
Ved arbeid på spenningsførende flerakslede servoforsterkere må gjeldende nasjonale
ulykkesforebyggende forskrifter overholdes (for eksempel BGV A3).
Den elektriske installasjonen skal utføres etter gjeldende bestemmelser (for eksempel
ledningstverrsnitt, sikringer, jordlederforbindelse). Ytterligere merknader står i doku-
mentasjonen.
Merknader om installasjon i samsvar med forskriftene for elektromagnetisk kompatibi-
litet, f.eks. avskjerming, jording, plassering av filtre og legging av ledningene, befinner
seg i dokumentasjonen til de flerakslede servoforsterkerne. Disse merknadene skal
også følges i forbindelse med CE-merkede flerakslede servoforsterkere. Overholdelse
av grenseverdier som kreves i henhold til EMC-lovgivningen underligger anleggs- eller
maskinprodusentens ansvar.
Sikkerhetstiltak og sikkerhetsutstyr må tilsvare de gyldige forskriftene (for eksempel
EN 60204 oder EN 61800-5-1).
Nødvendig vernetiltak: Jording av enheten.
Ledninger som plugges og brytere som betjenes skal være i spenningsløs tilstand.

2.7 Idriftsettelse/drift
Installering og idriftsettelse av feltbussgrensesnittet XFE24A EtherCAT® forutsetter at
forskriftene for forebygging av ulykker samt driftsveiledningen Flerakslet servoforsterker
MOVIAXIS® følges!
Følg informasjonen i kapittel 5, Prosjektering og idriftsettelse EtherCAT®.
Håndbok – MOVIAXIS® feltbussgrensesnitt XFE24A EtherCAT® 
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3 Innledning
3.1 Generell
3.1.1 Håndbokens innhold

Denne brukerhåndboken beskriver:
• Idriftsettelse av MOVIAXIS® på EtherCAT®-feltbussystemet.
• Konfigurering av EtherCAT®-master ved hjelp av XML-filer.
• Drift av MOVITOOLS® MotionStudio via EtherCAT®.

3.1.2 Videreførende litteratur
For at du skal kunne koble MOVIAXIS® til feltbussystemet EtherCAT® på en mest mulig
enkel og effektiv måte, bør du ved siden av denne brukerhåndboken til kommunika-
sjonsopsjonen XFE24A EtherCAT® bestille følgende ekstradokumentasjon omkring
temaet feltbuss:
• Driftsveiledning Flerakslet servoforsterker MOVIAXIS®

• Prosjekteringshåndbok Flerakslet servoforsterker MOVIAXIS®

Prosjekteringshåndboken Flerakslet servoforsterker MOVIAXIS® inneholder en liste
over alle de parametrene til servoforsterkeren som kan leses og skrives via de forskjel-
lige kommunikasjonsgrensesnittene, som for eksempel systembuss, og også via felt-
bussgrensesnittet.

3.2 Egenskaper
Ved hjelp av opsjonen XFE24A gjør den flerakslede servoforsterkeren MOVIAXIS® det
mulig – takket være det ytelsessterke og universelle feltbussgrensesnittet – å koble til
overordnede automatiseringssystemer via EtherCAT®. 

3.2.1 MOVIAXIS® og EtherCAT®

Enhetsegenskapene til servoforsterkeren som ligger til grunn for bruken av EtherCAT®,
den såkalte enhetsprofilen, er feltbussuavhengig og dermed enhetlig. Du som bruker får
dermed mulighet til å utvikle drivapplikasjoner helt uavhengig av feltbussen. Det er
derfor også lett å skifte fra andre bussystemer, for eksempel Profibus (opsjon XFP11A).

3.2.2 Tilgang til all informasjon
Via EtherCAT®-kommunikasjonsgrensesnittet gir MOVIAXIS® deg digital tilgang til alle
drivparametere og funksjoner. Servoforsterkeren styres via de raske, sykliske prosess-
dataene. Ved siden av å fastsette nominelle verdier som for eksempel nominelt turtall,
integratortid for akselerasjon/retardasjon osv., får du ved hjelp av denne prosessdata-
kanalen også mulighet til å aktivere ulike drivfunksjoner som frigivelse, regulatorsperre,
normalstopp, hurtigstopp og så videre. Via denne kanalen kan du lese tilbake faktiske
verdier til servoforsterkere. Det kan være verdier i forbindelse med er-turtall, strøm,
enhetstilstand, feilnummer og også referansemeldinger.
I
G
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3.2.3 Syklisk datautveksling via EtherCAT®

Prosessdatautvekslingen mellom EtherCAT®-master og den flerakslede servoforster-
keren MOVIAXIS® foregår vanligvis syklisk. Syklustidene fastsettes ved prosjekteringen
av EtherCAT®-master.

3.2.4 Asyklisk datautveksling via EtherCAT®

Etter EtherCAT®-spesifikasjonen innføres asykliske READ-/WRITE-tjenester som over-
føres sammen med telegrammene i løpende, syklisk bussdrift, men uten at ytelsen til
prosessdatakommunikasjonen via EtherCAT® påvirkes.
Lese- og skrivetilgang til drivparameterene muliggjøres via SDO-tjenester (Service Data
Objects), som er implementert etter CoE (CAN application protocol over EtherCAT®)
eller via VoE-tjenester (Vendorspecific over EtherCAT®).
Denne parameterdatautvekslingen tillater applikasjoner hvor alle viktige drivparametre
er avlagt i overordnet automatiseringsapparat. Manuell parametrisering på servoforster-
keren er derfor ikke nødvendig.

3.2.5 Konfigurering av EtherCAT®-kommunikasjonsopsjon
Generelt er EtherCAT®-kommunikasjonsopsjonen konstruert slik at samtlige feltbus-
spesifikke innstillinger foretas ved oppstart av EtherCAT®-systemet. Dermed kan servo-
forsterkeren i løpet av meget kort tid integreres i  EtherCAT®-miljøet og deretter
aktiveres.

3.2.6 Overvåkingsfunksjoner
Bruk av et feltbussystem krever ekstra overvåkingsfunksjoner for drivteknikken, som for
eksempel tidsmessig overvåking av feltbussen (feltbusstimeout) eller også konsepter
for hurtigstans. Du kan tilpasse overvåkingsfunksjonene til MOVIAXIS® spesifikt i hen-
hold til applikasjonen. Du kan for eksempel bestemme hvilken feilreaksjon servoforster-
keren skal utløse ved bussfeil. Ved mange applikasjoner er hurtigstans hensiktsmessig,
men også andre reaksjoner ved feil kan stilles inn. Fordi styreklemmene også fungerer
når feltbussen er i drift, kan du omsette feltbussuavhengige hurtigstanskonsepter på
samme måte som før via servoforsterkerens klemmer.

3.2.7 Diagnostikk
Den flerakslede servoforsterkeren MOVIAXIS® gir deg mange forskjellige diagnostikk-
muligheter i forbindelse med idriftsettelse og service. Ved hjelp av den integrerte felt-
bussmonitoren kan du kontrollere for eksempel både skalverdiene som sendes av den
overordnede styringen, og er-verdiene.

3.2.8 PDO-redigeringsprogram
Utover dette får du mye ekstrainformasjon om tilstanden til den komplette prosessdata-
flyten. Sammen med PC-programvaren MOVITOOLS® MotionStudio gir PDO-redige-
ringsprogrammet en komfortabel diagnostikkmulighet. Ved siden av innstillingen av
samtlige driftsparametre (inklusive feltbussparametrene), vises også feltbuss- og
enhetstilstandsinformasjonen detaljert.
Håndbok – MOVIAXIS® feltbussgrensesnitt XFE24A EtherCAT® 
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4 Monterings- og installasjonsinformasjon
4.1 Forutsetning

For drift med EtherCAT®-bussystemet skal det kun benyttes MOVIAXIS®-enheter som
oppfyller følgende kriterier:
• Merkeskiltet inneholder informasjonen "XFE24A".
• Komponenten XFE24A er allerede installert fra fabrikken. Du finner informasjon om

opsjonskortenes innstikksplasser i driftsveiledningen Flerakslet servoforsterker
MOVIAXIS®.

6827866763

MERK
For å installere EtherCAT®-bussen kan det benyttes vanlige kabler som er spesifisert
for EtherCAT®-bussystemer.  
EtherCAT-kablene inngår ikke i leveransen fra SEW-EURODRIVE.
M
F
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4.2 Kontakttilordning
Bruk prefabrikkerte, skjermede RJ45-hurtigkontakter i henhold til IEC 11801 utgave 2.0,
kategori 5.

4.2.1 Forbindelse XFE24A – EtherCAT®

Opsjonen XFE24A er utstyrt med to RJ45-plugger for linjeformet busstruktur.
EtherCAT®-master kobles til X30IN (RJ45) (ev. via ytterligere EtherCAT®-slaver) med
en skjermed twisted pair-ledning. Ytterligere EtherCAT®-enheter kobles deretter til via
X31OUT (RJ45).

4.3 Avskjerme og installere busskabelen
Bruk bare skjermede kabler og forbindelseselementer som oppfyller kravene i følge
kategori 5, klasse D, i henhold til IEC 11801 utgave 2.0.
En fagmessig skjerming av busskabelen demper de elektriske spredningene som kan
forekomme i industriområder. Med følgende tiltak oppnår du de beste avskjermings-
egenskapene:
• Trekk festeskruene til plugger, moduler og potensialutligningsledninger til for hånd.
• Bruk kun kontakter med metallhus eller metallisert hus.
• Avskjermingen i pluggen må tilkobles over en stor flate.
• Legg avskjermingen til busskabelen på begge sider.
• Signal- og busskabelen må ikke installeres parallelt med effektkabler (motorled-

ninger), men helst i adskilte kabelkanaler.
• Bruk metalliske, jordede kabelbrisker i industrielle omgivelser.
• Før signalkabelen og tilhørende potensialutjevning, hvis nødvendig, til hverandre

med liten avstand og over den korteste veien.
• Unngå forlengelse av busskabler via hurtigkontakter.

6828323851

A = visning fra forsiden
B = visning fra baksiden
[1] Pin 1 TX+ Transmit Plus
[2] Pin 2 TX– Transmit Minus
[3] Pin 3 RX+ Receive Plus
[6] Pin 6 RX– Receive Minus

[3] [2] [1]
23

6

1

[6]

A B

MERK
I henhold til IEC 802.3 er 100 m maksimal ledningslengde for 100 Mbaud Ethernet
(100BaseT), for eksempel mellom to XFE24A.
Håndbok – MOVIAXIS® feltbussgrensesnitt XFE24A EtherCAT® 
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• Legg bussledningene langs og nær eksisterende godsflater.

4.4 Endemotstand
En endemotstand (f.eks. med bussendemotstander) er ikke nødvendig. Hvis en ytterli-
gere enhet ikke er koblet til en EtherCAT®-enhet, registreres dette automatisk.

4.5 Stille inn stasjonsadresse
EtherCAT®-enheter fra SEW-EURODRIVE har ingen adresse som kan stilles inn på
selve enheten. De registreres via posisjonen i busstrukturen og får tildelt en adresse fra
EtherCAT-master. Den kan vises ved hjelp av MOVITOOLS® MotionStudio eller
indeks 8454.0.

4.6 Driftsvisninger for opsjon XFE24A

MERK
Ved jordpotensialsvingninger kan det flyte en utligningsstrøm over skjermen som er
tilkoblet på begge sider og med jordingspotensial (PE). I dette tilfellet må du sørge for
en tilstrekkelig potensialutjevning iht. gyldige VDE-bestemmelser.

[1] Bryter F1 (uten funksjon)
[2] Lysdiode RUN, grønn/oransje farge
[3] Lysdiode ERR, rød farge
[4] Lysdiode Link IN, grønn farge
[5] Lysdiode Link OUT, grønn farge

6830104715

[1]

[2]
[3]
[4]
[5]
M
E
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4.6.1 Lysdiode RUN (grønn/oransje)
Lysdioden RUN (grønn/oransje) viser tilstanden til XFE24A.

4.6.2 Lysdiode ERR (rød)
Lysdiode ERR (rød) indikerer feil på EtherCAT®.

Status Status Beskrivelse

AV INIT Opsjon XFE24A har status INIT.

Blinker grønt PRE-OPERATIONAL Mailbokskommunikasjon er mulig, men ingen prosessdatakommunikasjon.

Lyser én gang 
(grønt)

SAFE-OPERATIONAL Mailboks- og prosessdatakommunikasjon er mulig. Slaveutgangene sendes ennå 
ikke ut.

Grønn OPERATIONAL Mailboks- og prosessdatakommunikasjon er mulig.

Flimrer grønt INITIALISATION eller 
BOOTSTRAP

Opsjon XFE24A kjører for øyeblikket i gang og har ennå ikke nådd status INIT.
Opsjon XFE24A har status BOOTSTRAP. Firmwaren lastes ned for øyeblikket.

Blinker oransje NOT CONNECTED Etter innkobling ble opsjon XFE24A fremdeles ikke anropt av en EtherCAT®-
master.

Status Feil Beskrivelse

AV Ingen feil EtherCAT®-kommunikasjonen til opsjon XFE24A har arbeidsstatus.

Flimrer Oppstartfeil En oppstartfeil er registrert. Status INIT er nådd, men parameter Change i 
AL-statusregisteret er satt på 0x01:change/error.

Blinker Ugyldig konfigurasjon Generell konfigurasjonsfeil.

Lyser én gang Uoppfordret statusendring Slave-anvendelsen har endret EtherCAT®-statusen selvstendig. Parameter 
Change i AL-statusregisteret er satt på 0x01:change/error. 

Lyser to ganger Timeout for 
anvendelseswatchdog

Ved anvendelsen er det foretatt en watchdog timeout.

Lyser tre ganger Reservert -

Lyser fire ganger Reservert -

PÅ PDI watchdog timeout Det er foretatt en PDI watchdog timeout.
Håndbok – MOVIAXIS® feltbussgrensesnitt XFE24A EtherCAT® 
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Definisjon av visningsstatuser

4.6.3 Lysdiode Link/Activity (grønn)
Hver EtherCAT®-tilkobling for innkommende EtherCAT®-kabler (X30 IN) og viderefø-
rende EtherCAT®-kabler (X31 OUT) har en lysdiode "Link/Activity". De viser om
EtherCAT®-forbindelsen til foregående enhet eller til etterfølgende enhet finnes og er
aktivert.

Visning Definisjon Tidsforløp
PÅ Visningen er permanent innkoblet.
AV Visningen er permanent utkoblet.
Flimrer Visningen skifter mellom AV og PÅ 

synkront med en frekvens på 10 Hz.

3013055499
Vises kort én gang Visningen kommer til syne kort én 

gang, deretter følger en AV-fase.

3013416843
Blinker Visningen skifter mellom AV og PÅ 

synkront med en frekvens på 2,5 Hz 
(200 ms innkoblet, 200 ms utkoblet).

3013456907
Lyser én gang Visningen lyser kort én gang (200 ms), 

deretter følger en lengre AV-fase 
(1000 ms).

3013459851
Lyser to ganger Visningen kommer til syne kort to 

ganger etter hverandre, deretter følger 
en AV-fase.

3013463435
Lyser tre ganger Visningen kommer til syne kort tre 

ganger etter hverandre, deretter følger 
en AV-fase.

3013466379
Lyser fire ganger Visningen kommer til syne kort fire 

ganger etter hverandre, deretter følger 
en AV-fase.

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 Prosjektering og idriftsettelse
I dette kapitlet får du informasjon om prosjektering av EtherCAT®-master og idriftset-
telse av servoforsterkeren for feltbussdrift.

5.1 XML-filens gyldighet for XFE24A
XML-filen er nødvendig når XFE24A benyttes som feltbussopsjon i MOVIAXIS®.

5.2 Prosjektering av EtherCAT®-master for MOVIAXIS® med XML-fil
5.2.1 XML-fil for drift med MOVIAXIS®

For å prosjektere EtherCAT®-master finnes det en XML-fil (SEW_XFE24A.XML). Kopier
denne filen til en egen mappe i din prosjekteringsprogramvare.
Nøyaktig fremgangsmåte er beskrevet i håndboken til den aktuelle prosjekterings-
programvaren.
XML-filene som er standardisert av EtherCAT®-Technology Group (ETG) kan leses av
alle EtherCAT®-mastere.

5.2.2 Fremgangsmåte for prosjektering
Slik prosjekterer du MOVIAXIS® med EtherCAT®-feltbussgrensesnitt:
1. Installer (kopier) XML-filen i samsvar med innstillingene i prosjekteringsprogram-

varen. Når installasjonen er korrekt utført, vises enheten ved slavedeltakerne (under
SEW-EURODRIVE → Drives) med betegnelsen MOVIAXIS+XFE24A.

2. Via menypunktet [Insert] føyer du enheten inn i EtherCAT®-strukturen. Adressen
tildeles automatisk. For at det skal bli lettere å identifisere enheten, kan du gi den et
navn.

3. Velg den prosessdatakonfigurasjonen som er nødvendig for ditt brukstilfelle
(se kapitlet PDO-konfigurasjon for drift i MOVIAXIS®).

4. Knytt I/O- eller periferidataene til applikasjonsprogrammets inn- og utgangsdata.
Du kan starte EtherCAT®-kommunikasjonen når prosjekteringen er utført. Lysdiodene
RUN og ERR viser kommunikasjonsstatusen til XFE24A (se kapitlet Driftsvisninger ved
opsjon XFE24A, og kapitlet Feildiagnostikk).

MERK
Du finner oppdatert versjon av XML-filen til XFE24A  under Software på hjemmesiden
til SEW: http://sew-eurodrive.no

MERK
Det er ikke tillatt å endre eller supplere innføringene i XML-filen. SEW-EURODRIVE
kan ikke stå til ansvar for feilfunksjoner på servoforsterkeren som kan tilbakeføres til
en modifisert XML-fil!
Håndbok – MOVIAXIS® feltbussgrensesnitt XFE24A EtherCAT® 
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5.2.3 PDO-konfigurasjon for drift i MOVIAXIS®

I variant CoE (CANopen over EtherCAT®) benytterEtherCAT®) de prosessdataobjek-
tene (PDO) som er definert i CANopen-standarden for den sykliske kommunikasjonen
mellom master og slave. I samsvar med CANopen skiller man mellom prosessdata-
objektene Rx (receive) og Tx (transmit).

Rx-prosess-
dataobjekter

Rx-prosessdataobjekter (Rx-PDO) mottas av EtherCAT®-slaven. De overfører prosess-
utgangsdata (styreverdier, skalverdier, digitale utgangssignaler) fra EtherCAT®-master
til EtherCAT®-slave.

Tx-prosess-
dataobjekter

Tx-prosessdataobjekter (TX-PDO) sendes tilbake til EtherCAT®-master av EtherCAT®-
slave. De overfører prosessinngangsdata (er-verdier, status, digital inngangsinforma-
sjon osv.).
For kommunikasjon med MOVIAXIS® via XFE24A finnes det en PDO-type for de
sykliske prosessinngangs- og utgangsdataene.
• OutputData1 (standard 16 PO)

Statisk PDO med 16 sykliske prosessutgangsdataord som er fast tilknyttet standard-
prosessdataene til MOVIAXIS® (se prosjekteringshåndboken Flerakslet servofor-
sterker MOVIAXIS®).

• InputData1 (standard 16 PI)
Statisk PDO med 16 sykliske prosessinngangsdataord som er fast tilknyttet stan-
dardprosessdataene til MOVIAXIS® (se prosjekteringshåndboken Flerakslet servo-
forsterker MOVIAXIS®).

Liste over mulige prosessdataobjekter (PDO) til XFE24A MOVIAXIS®

Statisk PDO for 16 sykliske prosessdataord

Prosessutgangsdataene som overføres med OutputData1, er fast tilordnet i henhold til
følgende tabell: Prosessutgangsdataene PO1-PO16 kan tilknyttes forskjellige prosess-
data (kontrollord, skalverdier) via PDO-redigeringsprogrammet i den flerakslede servo-
forsterkeren MOVIAXIS® (se prosjekteringshåndboken Flerakslet servoforsterker
MOVIAXIS®).

Indeks Størrelse Navn Mapping Sync-manager Sync-unit

1600hex 
(5632des)

32 Byte OutputData1 (standard 16 PO) Fast 
innhold

2 0

1A00hex 
(6656des)

32 Byte InputData1 (standard 16 PI) Fast 
innhold

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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Tilordning av fast konfigurerte prosessutgangsdata for PDO OutputData1

Index.Subindex Offset i PDO Navn Datatype Størrelse i Byte

3DB8.0hex 
(15800.0des) 0.0 PO1 UINT

2

3DB9.0hex 
(15801.0des) 2.0 PO2 UINT

3DBA.0hex 
(15802.0des) 4.0 PO3 UINT

3DBB.0hex 
(15803.0des) 6.0 PO4 UINT

3DBC.0hex 
(15804.0des) 8.0 PO5 UINT

3DBD.0hex 
(15805.0des) 10.0 PO6 UINT

3DBE.0hex 
(15806.0des) 12.0 PO7 UINT

3DBF.0hex 
(15807.0des) 14.0 PO8 UINT

3DC0.0hex 
(15808.0des) 16.0 PO9 UINT

3DC1.0hex 
(15809.0des) 18.0 PO10 UINT

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

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

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

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

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

3DC7.0hex 
(15815.0des) 30.0 PO16 UINT
Håndbok – MOVIAXIS® feltbussgrensesnitt XFE24A EtherCAT® 
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Tilordning av fast konfigurerte prosessinngangsdata for PDO InputData1

Prosessinngangsdataene som overføres med InputData1, er fast tilordnet i henhold til
følgende tabell: Prosessinngangsdataene PI1 – PI16 kan tilknyttes forskjellige prosess-
data (statusord, er-verdier) via PDO-redigeringsprogrammet i den flerakslede servo-
forsterkeren MOVIAXIS® (se prosjekteringshåndboken Flerakslet servoforsterker
MOVIAXIS®).

6906082699

Index.Subindex Offset i PDO Navn Datatype Størrelse i Byte

3E1C.0hex 
(15900.0des)

0.0 PI1 UINT

2

3E1D.0hex 
(15901.0des)

2.0 PI2 UINT

3E1E.0hex 
(15902.0des)

4.0 PI3 UINT

3E1F.0hex 
(15903.0des)

6.0 PI4 UINT

3E20.0hex 
(15904.0des)

8.0 PI5 UINT

3E21.0hex 
(15905.0des)

10.0 PI6 UINT

3E22.0hex 
(15906.0des)

12.0 PI7 UINT

3E23.0hex 
(15907.0des)

14.0 PI8 UINT

3E24.0hex 
(15908.0des)

16.0 PI9 UINT

3E25.0hex 
(15909.0des)

18.0 PI10 UINT

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

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

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

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

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

3E2B.0hex 
(15915.0des) 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 Innstillinger på MOVIAXIS® med enakslet posisjonering som eksempel
5.3.1 Innstillinger med programvareassistent

For en enkel feltbussdrift er følgende klargjøringer og innstillinger nødvendig:
• Sett først motoren i drift. Idriftsettelse av motoren er utførlig beskrevet i driftsveiled-

ningen Flerakslet servoforsterker MOVIAXIS®.
• Innstillingene av samtlige kommunikasjonsparametere og PDO-konfigurasjonen

foretas med teknologi-redigeringsprogrammet enakslet posisjonering (Single axis
positioning). Se i den forbindelse håndboken Teknologi-redigeringsprogram enakslet
posisjonering.
I forbindelse med posisjoneringsdrift via prosessdatagrensesnittet anbefales det å
foreta samtlige nødvendige konfigureringer av prosessdata ved hjelp av den grafiske
programvareassistenten Single axis positioning. Se i den forbindelse håndboken
Teknologi-redigeringsprogram enakslet posisjonering. 

6834008971
Håndbok – MOVIAXIS® feltbussgrensesnitt XFE24A EtherCAT® 
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5.3.2 Manuelle innstillinger
Manuelle innstillinger av kommunikasjonsinnstillinger og PDO-konfigurasjoner:
• Start PDO-redigeringsprogrammet.

• For drift med et EtherCAT®-bussystem må en ledig "IN buffer" (f.eks. IN buffer 0)
konfigureres for EtherCAT®-drift:
– Number of data words: 16 ved firmwarestatus 21

0 ... 15 ved firmwarestatus 22 eller høyere
Ved EtherCAT® med MOVIAXIS® overføres alltid 16 dataord.
"Number of data words" fastsetter hvor mange dataord som skal benyttes av de
16 som er overført.

– Timeout intervall
Her kan overvåkingstiden for "IN buffer" stilles inn. Hvis prosessdatakommunika-
sjonen overskrider innstilt tid, genereres feilmeldingen 67 "Feil PDO timeout". 
Innstillingsområde 0... 20....100 000 ms (0 ms tilsvarer deaktivert, standard
100 ms).

– Update: On
Oppdatering av prosessdata.

6833792395
P
I
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MERK
Av sikkerhetstekniske grunner må servoforsterkeren MOVIAXIS® i tillegg også frigis
på klemmesiden for å styre via EtherCAT®-bussystemet. I den forbindelse må inn-
gangen DI00 (funksjonen Frigivelse av sluttrinn) kobles med +24 V DC. Fremgangs-
måten for komplett idriftsettelse av servoforsterkeren MOVIAXIS® med EtherCAT®-
tilknytning er angitt i driftsveiledningen Flerakslet servoforsterker MOVIAXIS®. 
Håndbok – MOVIAXIS® feltbussgrensesnitt XFE24A EtherCAT® 
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6 Driftsegenskaper på EtherCAT®

Dette kapitlet beskriver de generelle egenskapene til servoforsterkeren på EtherCAT® ved
styring via de fast konfigurerte prosessdataobjektene (PDO) for feltbusskommunikasjon.

6.1 Styring av flerakslet servoforsterker MOVIAXIS®

Den flerakslede servoforsterkeren MOVIAXIS® styres via de fast konfigurerte PDO-ene,
som har en lengde på 16 I/O-ord. Ved bruk av en EtherCAT®-master avbildes prosess-
dataordene direkte i prosessbildet og kan slik anropes direkte fra styreprogrammet.

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

MERK
Du finner mer informasjon om styringen via prosessdatakanalen, spesielt om
kodingen av kontroll- og statusordet, i driftsveiledningen og prosjekteringshåndboken
Flerakslet servoforsterker MOVIAXIS®.

MERK
For forskriftsmessig bruk av synkroniserte anvendelser skal timing-betingelser over-
holdes av master, avhengig av synkroniseringsmekanismen:
• Synkronisering via Distributed Clock (DC):

Prosessdatatelegrammet må ankomme like før DC. Firmaet Beckhoff anbefaler en
maks. tid på 10 % (med hensyn til DC-syklusen) før DC.

• Synkronisering via synkroniserte prosessdata:
Servosystemet MOVIAXIS® tolererer en maksimal flimring for EtherCAT®-pro-
sessdatatelegrammet (bl.a. skalverdier for master) på ± 40 µs. Hvis denne grensen
overskrides, er synkron behandling muligens ikke lenger mulig. Kontroller synkro-
niseringens kvalitet på din EtherCAT®-master dersom det oppstår problemer.
D
S
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6.1.1 Styreeksempel i TwinCAT med MOVIAXIS®

Når filen SEW_XFE24A.xml er kopiert inn i  TwinCAT-undermappen \IO\EtherCAT®,
kan du i offlinemodus sette inn en MOVIAXIS® via "Append box" (sette inn boks) i
EtherCAT®-strukturen (se bildet nedenfor).

I onlinemodus (dvs. tilkoblet EtherCAT®-strengen) kan du ved hjelp av symbolet "Find
devices" (søke enheter) gjennomsøke EtherCAT®-strengen for tilkoblede MOVIAXIS®

(se bildet nedenfor).

For å oppnå enkle feltbussfunksjoner må ikke NC-aksler nødvendigvis tilkobles for hver
enhet som blir funnet.

6813851275

6813854987
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Du kan nå knytte opptil 16 prosessdataord med PLS-programmet, eller, som vist i bildet
nedenfor, skrive dem for manuell testing.

Merk først prosessutgangsdataene PO1. I vinduet som følger, velger du fanearket
Online. Klikk på knappen Write. Vinduet Set Value Dialog anropes. Oppgi her dataene
i feltet Dec eller Hex. Gå frem på samme måte med prosessutgangsdataene PO2.

6813902347
D
S
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6.1.2 EtherCAT® timeoutovervåking (MOVIAXIS®)
Med parameteren "Kommunikasjon\Grunninnstillinger\Kommunikasjonsopsjon" kan
overvåkingstiden for EtherCAT®-opsjonskortet XFE24A stilles inn. Hvis denne overvå-
kingstiden overskrides under prosessdatakommunikasjonen, genereres en feilmelding,
se Feilmeldingsreaksjon, kapittel 6.1.3.
Parameterinnstilling timeout: 0 ... 100 ... 650000 ms.

MERK
Opp til firmwarestatus 21.5 anbefales en innstilling på 1000 ms.

6862354571
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6.1.3 Reaksjon feltbusstimeout 
Med reaksjonen feltbusstimeout parametriseres den feilreaksjonen som utløses via felt-
busstimeout-overvåkingen. Innstillingen som er parametrisert her, skal passe til prosjek-
teringen av mastersystemet.
Standardinnstillingen for reaksjonen feltbusstimeout er som følger: Nødstopp/venter.

Verdiområde:
• 0 = Ingen reaksjon
• 1 = Kun visning
• 2 = Sluttrinnsperre/låst
• 3 = Stans på nødstoppgrense / låst
• 5 = Sluttrinnsperre/venter
• 6 = Stans på nødstoppgrense / låst
• 8 = Stans på applikasjonsgrense / låst
• 9 = Stans på applikasjonsgrense / låst
• 10 = Stans på systemgrense / venter
• 11 = Stans på systemgrense / låst
Reaksjonen feltbusstimeout stiller inn feilmeldingsreaksjonen dersom IN-buffer ikke
mottar forventede prosessdata. Prosessdataene er allerede mottatt, og ble deretter
borte før feilmeldingen ble sendt. Etter en reset har akselen status C3, "venter på pro-
sessdata" (ingen feil, men en status).

6871919883
D
S
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6.2 Parametrisering via EtherCAT®

Ved EtherCAT® opprettes tilgangen til drivparameterene via tjenestene READ og
WRITE, som er vanlige SDO-tjenester i CoE (CAN application protocol over
EtherCAT®).

6.2.1 SDO-tjenester READ og WRITE
Avhengig av EtherCAT®-master eller prosjekteringsomgivelser er brukergrensesnittet
fremstilt på ulik måte. For utførelse av SDO-kommandoen er følgende parametere
likevel alltid en forutsetning.

Ved SDO-tjenestene READ og WRITE er eventuelt ytterligere flags og parametere
nødvendig:
• For å aktivere funksjonen
• For å vise under-behandling-meldinger eller feilmeldinger
• For timeoutovervåking
• For visning av feil ved utførelsen

MERK
Via VoE- (Vendor specific over EtherCAT®) tjenester kan MOVITOOLS® Motion-
Studio få tilgang til alle enhetsfunksjoner.

SDO-READ Beskrivelse

Slaveadresse (16 bit) EtherCAT®-adressen til servoforsterkeren som det skal leses fra.

Indeks (16 bit)
Subindeks (8 bit)

Adressen i Object Dictionary som det skal leses fra.

Data
Datalengde

Struktur for lagring av mottatte data og dataenes lengde.

SDO-WRITE Beskrivelse

Slaveadresse (16 bit) EtherCAT®-adressen til servoforsterkeren som data skal skrives til.

Indeks (16 bit)
Subindeks (8 bit)

Adressen i Object Dictionary som det skal skrives på.

Data
Datalengde

Struktur som dataene som skal skrives, er lagret i.
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6.2.2 Lesing av en parameter i TwinCAT via EtherCAT®

Funksjonen SDO-READ brukes for lesing av en parameter. For dette kreves indeksen
til parameteren som skal leses. Via Tooltip kan parameterindeksen hentes opp i para-
metertreet.
For implementering i TwinCAT kreves funksjonsblokken FB_EcCoESdoRead. Funk-
sjonsblokken finner du i biblioteket TcEtherCAT.lib. Funksjonsblokken kan integreres i
to trinn.
1. Oppretting av instans for funksjonsmodul FB_EcCoESdoRead
2. Inngangene til funksjonsmodulen er tilordnet på følgende måte:

– sNetID: Angivelse av Net-ID for EtherCAT®-master.
– nSlaveAddr: EtherCAT®-adresse for SEW-enheten som det skal leses fra.
– nIndex: Angivelse av indeksen for parameteren som skal leses.
– nSubIndex: Angivelse av subindeksen for parameteren som skal leses.
– pDstBuf: Peker til det dataområdet som de leste parameterene skal lagres på.
– cbBufLen: Maksimal minnestørrelse i Byte for parametere som skal leses.
– bExecute: En positiv flanke starter leseprosessen.
– Timeout: Angivelse av funksjonsmodulens timeouttid.

Utgangsflaggene bBusy og bError signaliserer tjenestestatusen. nErrId viser feilnum-
meret hvis flag bError er satt.
I TwinCAT ser integrasjonen av funksjonsmodulen slik ut:

I eksempelet ovenfor ble mellomkretsspenningen lest (indeks 8325, subindeks 0).
For eksempel mottas tallet 639000, som i henhold til feltbussenhetsprofilen tilsvarer en
spenning på 639 V.

3018638731
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6.2.3 Skriving av en parameter i TwinCAT via EtherCAT®

Funksjonen SDO-WRITE brukes for skriving av en parameter. For dette kreves
indeksen til parameteren som skal skrives. Du kan hente opp parameterindeksen i pro-
grammet SHELL eller i parametertreet ved hjelp av tastekombinasjonen [STRG + F1].
For implementering i TwinCAT kreves funksjonsmodulen FB_EcCoESdoWrite. Funk-
sjonsblokken finner du i biblioteket TcEtherCAT.lib. Funksjonsblokken kan integreres i
to trinn.
1. Oppretting av instans for funksjonsblokk FB_EcCoESdoWrite
2. Inngangene til funksjonsmodulen er tilordnet på følgende måte:

– sNetID: Angivelse av Net-ID for EtherCAT®-master.
– nSlaveAddr: EtherCAT®-adresse for SEW-enheten som dataene skal skrives fra.
– nIndex: Angivelse av indeksen for parameteren som skal skrives.
– nSubIndex: Angivelse av subindeksen for parameteren som skal skrives.
– pDstBuf: Peker på det dataområdet som dataene som skal skrives, befinner

seg på.
– cbBufLen: Antall data som skal sendes, angitt i Byte.
– bExecute: En positiv flanke starter skriveprosessen.
– tTimeout: Angivelse av funksjonsmodulens timeouttid.

Utgangsflaggene bBusy og bError signaliserer tjenestestatusen. nErrId viser feilnum-
meret hvis flag bError er satt.
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I TwinCAT ser integrasjonen av funksjonsmodulen slik ut:

SEW-parametere har alltid en datalengde på 4 Byte (1 DWord). Du finner skaleringen
og en nøyaktig beskrivelse i håndboken Prosjekteringshåndbok MOVIAXIS®.
I ovennevnte eksempel ble den interne skalverdien n11 (indeks 8489, subindeks 0) stilt
inn på et turtall på 100 o/min min.

3018642187
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6.3 Parametriseringens returkoder
6.3.1 Elementer

Ved feilaktig parametrisering returnerer servoforsterkeren ulike returkoder til den para-
metriserende masteren. Disse gir da detaljert informasjon om årsaken til feilen. Generelt
er disse returkodene bygget opp strukturert i følgende elementer:
• Error class
• Error code
• Additional code

6.3.2 Error class
Med elementet Error class (feiltype) (1 Byte) blir feiltypen nærmere klassifisert.

6.3.3 Error code
Elementet Error code (feilkode) (1 Byte) muliggjør en mer nøyaktig identifisering av fei-
lens årsak innenfor feiltypen. For Error class 8 = andre feil er bare Error code = 0 (annen
feilkode) definert. Den detaljerte forklaringen følger i dette tilfellet i tilleggskoden.

6.3.4 Additional code
Additional code (tilleggskode) (2 Byte) inneholder en detaljert feilbeskrivelse.

Class (hex) Betegnelse Forklaring

1 vfd-state Statusfeil av det virtuelle feltapparatet

2 application-reference Feil i brukerprogrammet

3 definition Definisjonsfeil

4 resource Ressursfeil

5 service Feil ved tjenesteutførelse

6 access Tilgangsfeil

7 ov Feil i objektfortegnelsen

8 other Andre feil
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6.3.5 Liste over implementerte feilkoder for SDO-tjenester

Feilkode Error 
class

Error 
code

Additional 
code

Betegnelse Beskrivelse

0x00000000 0 0 0 NO_ERROR Ingen feil

0x05030000 5 3 0 TOGGLE_BIT_NOT_CHANGED Feil i togglebit ved segmentert 
overføring.

0x05040000 5 4 0 SDO_PROTOCOL_TIMEOUT Timeout ved tjenesteutførelse.

0x05040001 5 4 1 COMMAND_SPECIFIER_UNKNOWN Ukjent SDO-tjeneste.

0x05040005 5 4 5 OUT_OF_MEMORY Minneoverflyt ved SDO-
tjenesteutførelse.

0x06010000 6 1 0 UNSUPPORTED_ACCESS Ikke tillatt tilgang til en indeks.

0x06010001 6 1 1 WRITE_ONLY_ENTRY Indeks kan bare skrives, ikke leses.

0x06010002 6 1 2 READ_ONLY_ENTRY Indeks kan bare leses, ikke skrives. 
Parametersperre aktiv.

0x06020000 6 2 0 OBJECT_NOT_EXISTING Objektet finnes ikke, feil indeks.
Opsjonskort for denne indeksen 
finnes ikke.

0x06040041 6 4 41 OBJECT_CANT_BE_PDOMAPPED Indeksen kan ikke plottes i en PDO.

0x06040042 6 4 42 MAPPED_OBJECTS_EXCEED_PDO Antall plottede objekter er for stort 
for PDO.

0x06040043 6 4 43 PARAM_IS_INCOMPATIBLE Inkompatibelt filformat for indeksen.

0x06040047 6 4 47 INTERNAL_DEVICE_INCOMPATIBILITY Apparatintern feil.

0x06060000 6 6 0 HARDWARE ERROR Apparatintern feil.

0x06070010 6 7 10 PARAM_LENGTH_ERROR Filformat for indeks har feil størrelse.

0x06070012 6 7 12 PARAM_LENGTH_TOO_LONG Filformat for indeks for stor.

0x06070013 6 7 13 PARAM_LENGTH_TOO_SHORT Filformat for indeks for liten.

0x06090011 6 9 11 SUBINDEX_NOT_EXISTING Subindeks ikke implementert.

0x06090030 6 9 30 VALUE_EXCEEDED Verdi ugyldig.

0x06090031 6 9 31 VALUE_TOO_GREAT For høy verdi.

0x06090032 6 9 32 VALUE_TOO_SMALL For lav verdi.

0x06090036 6 9 36 MAX_VALUE_IS_LESS_THAN_MIN_VALUE Verdiens øverste grense er mindre 
enn nederste grense.

0x08000000 8 0 0 GENERAL_ERROR Generell feil.

0x08000020 8 0 20 DATA_CANNOT_BE_READ_OR_STORED Tilgangsfeil til data.

0x08000021 8 0 21 DATA_CANNOT_BE_READ_OR_STORED_
BECAUSE_OF_LOCAL_CONTROL

Tilgangsfeil til data på grunn av lokal 
styring.

0x08000022 8 0 22 DATA_CANNOT_BE_READ_OR_STORED_ 
IN_THIS_STATE

Tilgangsfeil til data på grunn av 
apparattilstand.

0x08000023 8 0 23 NO_OBJECT_DICTIONARY_IS_PRESENT Det finnes ingen object dictionary.
D
P

Håndbok – MOVIAXIS® feltbussgrensesnitt XFE24A EtherCAT®



7Bruk av MOVITOOLS® MotionStudio via EtherCAT®

Om MOVITOOLS® MotionStudio
7 Bruk av MOVITOOLS® MotionStudio via EtherCAT®

Bruk av engineeringprogramvaren MOVITOOLS® MotionStudio beskrives utførlig i
håndboken MOVITRAC® B Kommunikasjon og feltbussenhetsprofil, og i systemhånd-
boken MOVITRAC® B. I dette kapitlet beskrives kun de spesielle egenskapene ved
kommunikasjon via EtherCAT® utførlig.

7.1 Om MOVITOOLS® MotionStudio
7.1.1 Oppgaver

Med programvarepakken kan du utføre følgende oppgaver komplett:
• Opprette kommunikasjon med enheter
• Utføre funksjoner med enhetene

7.1.2 Virkeprinsipp
Oversikt Bildet nedenfor viser deg prinsippet bak programvarepakken MOVITOOLS® Motion-

Studio. 
Vær oppmerksom på at det kun viser de logiske kommunikasjonsrelasjonene og ikke
maskinvareforbindelsene.

1194152459

[1] Kommunikasjonskanal til feltbuss eller Industrial Ethernet 
[2] Programvarepakke MOVITOOLS® MotionStudio med integrert SEW-Communication-server
[3] Kommunikasjon mellom deltagere på feltbuss eller Industrial Ethernet
[4] Kommunikasjonskanal via grensesnittadapter til SBus (CAN) eller seriell

Anleggsstyring
Anleggsnivå

Systemstyring
Systemnivå

Enheter

Drivenheter

Firmware Firmware
Enheter

Drivenheter

Firmware

PLS

Utstyrsstyring
Feltnivå

ystemstyring
ystemnivå

Parametrisering

Idriftsettelse

Visualisering og diag.

Programmering

Funksjoner Verktøy SEW-Communication-Server
SBus
Seriell

EthernetProfibus
S7-MPI

[2]

[1]

[4]

[3]
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Engineering via 
grensesnittadapter

Hvis enhetene dine støtter "SBus" eller "seriell" som kommunikasjonsopsjon, kan en
egnet grensesnittadapter benyttes i forbindelse med engineering.
Grensesnittadapteren er en ekstra maskinvare som kan bestilles hos SEW-EURODRIVE.
Med den kobler du din engineering-PC til enhetens kommunikasjonsopsjon.
Hvilken type grensesnittadapter du trenger, er avhengig av kommunikasjonsopsjonene
til enheten det gjelder. 

Opprette 
kommunikasjon 
med enheter

For å etablere kommunikasjon med enhetene er SEW-Communication-serveren inte-
grert i programvarepakken MOVITOOLS® MotionStudio.
Med SEW-Communication-server oppretter du kommunikasjonskanaler. Når de først
er opprettet, kommuniserer enhetene via disse kommunikasjonskanalene ved hjelp av
kommunikasjonsopsjonene. Du kan bruke maksimalt fire kommunikasjonskanaler
samtidig. 
MOVITOOLS® MotionStudio støtter følgende typer kommunikasjonskanaler:
• Serielt (RS-485) via grensesnittadapter
• Systembuss (SBus) via grensesnittadapter
• Ethernet
• EtherCAT®

• Feltbuss (PROFIBUS DP/DP-V1)
• Tool Calling Interface
Avhengig av enheten og enhetens kommunikasjonsopsjoner kan du velge blant forskjel-
lige typer kommunikasjonskanaler.

Utføre funksjoner 
med enhetene

Med programvarepakken kan du utføre følgende funksjoner komplett:
• Parametrisering (for eksempel i enhetens parametertre)
• Idriftsettelse
• Visualisering og diagnostikk
• Programmering
For å utføre funksjonene med enhetene er følgende grunnkomponenter integrert i pro-
gramvarepakken MOVITOOLS® MotionStudio:
• MotionStudio
• MOVITOOLS®

MOVITOOLS® MotionStudio har passende verktøyer for alle enhetstyper.
B
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7.2 Første skritt
7.2.1 Starte programvare og opprette prosjekt

Slik starter du MOVITOOLS® MotionStudio og oppretter et prosjekt:
1. Start MOVITOOLS® MotionStudio i Windows-startmenyen via følgende menypunkt:

[Start] / [Programs] / [SEW] / [MOVITOOLS-MotionStudio] / [MOVITOOLS-
MotionStudio]

2. Opprett et prosjekt med et navn, og fastsett hvor det skal lagres.

7.2.2 Opprette kommunikasjon og skanne nettverk
Slik oppretter du kommunikasjon med MOVITOOLS® MotionStudio og skanner
nettverket:
1. Opprett en kommunikasjonskanal slik at du kan kommunisere med enhetene. 

Du finner detaljert informasjon om konfigurasjon av kommunikasjonskanaler og om
respektive kommunikasjonstype i avsnittet Kommunikasjon via...

2. Skann nettverket (enhets-skanning). Trykk på knappen [Start network scan] [1] i
symbollinjen.

9007200387461515

[1]
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7.2.3 Konfigurere enheter
Slik konfigurerer du en enhet:
1. Merk av enheten (vanligvis nettdelen [1]) i nettverksvisning.
2. Åpne med høyre musetast kontekstmenyen for å vise verktøyene for konfigurering

av enheten.

I eksempelet vises kontekstmenyen med verktøyene for en MOVIFIT®-enhet.
Forbindelsesmodus er online, og enheten er skannet i nettverksvisning.

3. Velg et verktøy (for eksempel Parameter tree) for å konfigurere enheten.

2446350859

2446355211

[1]
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7.3 Forbindelsesmodus
7.3.1 Oversikt

MOVITOOLS® MotionStudio skiller mellom forbindelsesmodi "Online" og "Offline". Du
fastsetter forbindelsesmodusen selv. Avhengig av valgt forbindelsesmodus tilbys
utstyrstilpasset offline-verktøy og online-verktøy.
Bildet nedenfor beskriver de to verktøytypene:

9007200497934219
[1] Engineering-PC-ens harddisk
[2] Engineering-PC-ens arbeidsminne
[3] Engineering-PC
[4] Enhet

Tools Beskrivelse

Offline-
verktøy

Endringer med offline-verktøyer påvirker i første omgang "KUN" arbeidsminnet [2].
• Lagre prosjektet slik at endringene blir lagret på harddisken [1] på Engineering-PC-en [3].
• Hvis du også ønsker å overføre endringene til enheten [4], utfører du funksjonen 

Download (PC->unit). 

Online-
verktøy

Endring med online-verktøyer påvirker i første omgang "KUN" enheten [4]. 
• Hvis du også ønsker å overføre endringene til arbeidsminnet [2], utfører du funksjonen 

Upload (unit->PC). 
• Lagre prosjektet slik at endringene blir lagret på harddisken [1] på engineering-PC-en [3].

[4]

[1]

HDD RA
M

[3][2]

RA
M

Offline-verktøy    

Online-verktøy
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7.3.2 Stille inn forbindelsesmodus (online eller offline)
Slik stiller du inn forbindelsesmodus:
1. Velg forbindelsesmodus:

• "Switch to online mode" (skift til onlinemodus) [1] for funksjoner (onlineverktøyer)
som skal påvirke enheten direkte.

• "Switch to offline mode" (skift til offlinemodus) [2] for funksjoner (offlineverktøyer)
som skal påvirke prosjektet. 

2. Merk av enhetsknutepunktet
3. Åpne med høyre musetast kontekstmenyen for å vise verktøyene for konfigurering

av enheten.

MERK
• Kommunikasjonsmodus "Online" er INGEN tilbakemelding om at du nettopp er for-

bundet med enheten eller om at enheten er klar til å kommunisere. Hvis du trenger
denne tilbakemeldingen, se avsnittet "Innstilling av syklisk tilgjengelighetstest" i
online-støtten (eller i håndboken) til MOVITOOLS® MotionStudio.

• Instruksene til prosjektadministrasjonen (for eksempel "download", "upload" osv.),
online-enhetsstatus samt "enhets-skanning" fungerer uavhengig av innstilt forbin-
delsesmodus.

• MOVITOOLS® MotionStudio starter i den forbindelsesmodusen som du stilte inn
før lukkingen.

9007200389198219

[1] Symbol "Switch to online mode"
[2] Symbol "Switch to online mode"

[1] [2]
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7.4 Kommunikasjon via EtherCAT®

7.4.1 Oversikt
EtherCAT® stiller asykliske parametertjenester til rådighet for brukeren i tillegg til de
sykliske prosessdataene. Denne asykliske datautvekslingen foregår via EtherCAT®-
masterens mailboksport.
Via mailboksporten i EtherCAT®-master integreres parametriseringstjenestene fra
MOVITOOLS® MotionStudio i EtherCAT®-telegrammene. Tilbakemeldingene fra
drivenhetene overføres fra EtherCAT®-slaven til mailboksporten og videre til
MOVITOOLS® MotionStudio via samme kanaler.
Ved installering av mailboksporten og MOVITOOLS® MotionStudio må det skilles
mellom følgende tilfeller:
• Eksempel 1: Installering på samme enhet (→ side 42)

– EtherCAT®-master og MOVITOOLS® MotionStudio kjører på samme enhet.
Derfor kreves ingen ekstra maskinvare.

• Eksempel 2: Installering på forskjellige enheter (uten SEW-styreenhet) (→ side 43)
– EtherCAT®-master og MOVITOOLS® MotionStudio kjører på forskjellige

enheter. Dette er tilfelle dersom egnet (Windows-basert) operativsystem ikke er
tilgjengelig eller MOVITOOLS® MotionStudio skal drives fra en annen PC.
EtherCAT®-master trenger et ytterligere Ethernet-grensesnitt som er koblet til
den engineering-PC-en som MOVITOOLS® MotionStudio kjører på.

• Eksempel 3: Installering på forskjellige enheter (med SEW-styreenhet som
EtherCAT®-master)
– Nettverkstopologien er identisk med eksempel 2. Hvis du benytter en SEW-styre-

enhet, trenger du kun å stille inn engineering-tilgangen til denne i MOVITOOLS®

MotionStudio. Routing via mailboksporten og EtherCAT®-kommunikasjonen med
underlagrede drivenheter foregår automatisk.
Som engineering-tilgang til SEW-styreenheten kan PROFIBUS eller Ethernet
(SMLP, ikke EtherCAT®) benyttes. Detaljer finner du i dokumentasjonen til
SEW-styreenhetene.

MERK
Ikke tilordnede EtherCAT®-grensesnitt på en EtherCAT®-slave skal ikke benyttes til
engineering.
• I forbindelse med engineering skal kun grensesnittet til dette formålet på

EtherCAT®-master benyttes.
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Eksempel 1: 
Installering på 
samme enhet

Bildet viser 1. eksempel: EtherCAT®-master og MOVITOOLS® MotionStudio er instal-
lert på samme enhet.

3266486283

[1] Monitor
[2] PC med EtherCAT®-master inkl. integrert mailboksport (MBX) og MOVITOOLS® MotionStudio
[3] Intern IP-routing
[4] EtherCAT®-grensesnitt
[5] Enheter (eksempel) med EtherCAT®-grensesnitt

[1]

EURODRIVEEURODRIVE

EURODRIVE

[5]

EtherCAT 

MBX 

[2]

MBX 

EtherCAT 

[3]

[4]
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Eksempel 2: 
Installering på 
forskjellige enheter

Bildet viser 2. eksempel: EtherCAT®-master og engineering-PC med
MOVITOOLS® MotionStudio er installert på forskjellige enheter.

3266490251

[1] PC med Ethernet-grensesnitt og MOVITOOLS® MotionStudio
[2] Ethernet-nettverk
[3] Engineering-grensesnitt på EtherCAT®-master
[4] Intern IP-routing
[5] EtherCAT®-master (for eksempel TwinCAT-system) med integrert mailboksport (MBX)
[6] EtherCAT®-grensesnitt
[7] Enheter (eksempel) med EtherCAT®-grensesnitt

[1]

[2] [3] [6]

EtherCAT 

[4]

EURODRIVEEURODRIVE

EURODRIVE

[7]

EtherCAT 

[5]

MBX 
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7.4.2 Konfigurering av mailboksport i EtherCAT®-master
• Aktiver VoE/EoE-support på EtherCAT®-styringen.
• Aktiver forbindelsen til TCP/IP-stack og IP-routing.
• Fastsett IP-adressen til EtherCAT®-mailboksporten. Som regel tildeles IP-adressen

av engineering-verktøyet (for eksempel TwinCAT) og bør ikke endres.
I programmet TwinCAT fra firmaet Beckhoff ser nevnte innstillinger slik ut:

3267403275
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7.4.3 Stille inn nettverk på engineering-PC
Hvis MOVITOOLS® MotionStudio og EtherCAT®-master kjører på samme PC, kreves
ingen ytterligere nettverksinnstillinger.
Hvis EtherCAT®-master er koblet til et Ethernet-nettverk via et engineering-grensesnitt,
har PC-er i samme undernettverk med MOVITOOLS® MotionStudio tilgang til SEW-
drivenheter på EtherCAT®. I denne sammenheng ledes telegrammene fra engineering-
PC-en via Ethernet-grensesnittet til EtherCAT®-master og frem til mailboksporten
(såkalt routing).
Generelt finnes det to routing-varianter:
1. Variant: Tilgang ved definisjon av statisk rute.

Ved denne varianten integreres en oppføring i routingtabellen til engineering-PC-en,
som leder engineering-dataene via EtherCAT®-master til mailboksporten.
Kommandoen for oppretting av en statisk rute lyder slik i DOS-boksen:
route –p add [Target] MASK [Netmask] [Gateway]

2. Variant: Tilgang til mailboksporten ved å fastsette standardport på engineering-PC-en.
Ved denne varianten oppgis IP-adressen til EtherCAT®-master som standardport. 
• Åpne i engineering-PC-en dialogboksen for å stille inn nettverksegenskapene.
• Foreta følgende oppføringer, avhengig av nettverket:

9007202522149259

[1] [Target]: Tilsvarer IP-adressen til EtherCAT®-mailboksporten i EtherCAT®-master
[2] [Netmask]: Stilles vanligvis inn på 255.255.255.255 (host routing)
[3] [Gateway]: Tilsvarer EtherCAT®-masterens IP-adresse (engineering-grensesnitt) i Ethernet-nettverket

3267406603

IP address: Engineering-PC-ens IP-adresse
Subnet mask: Engineering-PC-ens undernettverksmaske
Standard gateway: EtherCAT®-masterens IP-adresse (engineering-grensesnitt) i Ethernet-nettverket

[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 Kontrollere nettverksinnstillinger
Nettverksinnstillingen bør kontrolleres helt uavhengig av om MOVITOOLS® Motion-
Studio og EtherCAT®-master kjører på samme PC eller om tilgangen foregår via routing
på EtherCAT®-mailboksporten.
Slik går du frem for å benytte ping-anvisningen for å kontrollere om kommunikasjons-
banen til EtherCAT®-mailboksporten er korrekt satt opp:
• På engineering-PC-en åpner du et anmodningsvindu for å taste inn en DOS-instruks.
• Tas inn "Ping" og EtherCAT®-mailboksportens IP-adresse. For nettverksinnstillingen

som her er beskrevet (som eksempel) er den komplette instrukslinjen som følger:
Ping 169.254.61.254

• Hvis ping-instruksen ikke besvares, gjentar du fremgangsmåten for de to forutgå-
ende avsnittene:
– Konfigurering av mailboksport i EtherCAT®-master (→ side 44)
– Stille inn nettverk på engineering-PC (→ side 45)

MERK
Innstillinger på EtherCAT®-master benyttes ikke
• Hvis innstillingene på EtherCAT®-master ikke benyttes, foretar du en reboot

(gjenstart).
B
K
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Kommunikasjon via EtherCAT®
7.4.5 Kommunikasjonsinnstillinger i MOVITOOLS® MotionStudio
Konfigurere 
kommunikasjons-
kanal med 
EtherCAT®

Slik konfigurerer du en kommunikasjonskanal for EtherCAT®:
1. Trykk på symbolet "Configure communication plugs" (konfigurere kommunikasjons-

tilkoblinger) [1] i symbollinjen. 

Hovedskjermen åpnes, og vinduet "Configure communication plugs" åpnes.

2. Velg kommunikasjonstype "Ethernet" fra rullegardinmenyen [1]. 
I eksempelet er 1. kommunikasjonskanal aktivert med kommunikasjonstype
"Ethernet" [2].

3. Trykk på [Edit] [3] i høyre del av vinduet.
Innstillingene i kommunikasjonstypen "Ethernet" vises.

4. Still inn kommunikasjonsparametrene. Gå frem som beskrevet i avsnittet Stille inn
kommunikasjonsparameter for EtherCAT®.

Stille inn kommuni-
kasjonsparame-
tere for EtherCAT®

Slik stiller du inn kommunikasjonsparameterene for kommunikasjonen via EtherCAT®:
1. Opprett EtherCAT®-protokollen. Velg fanearket EtherCAT® settings (EtherCAT®-

innstillinger)
2. Aktiver kontrollfeltet "Activate EtherCAT®" (aktivere EtherCAT®)
3. Om nødvendig endrer du de innstilte kommunikasjonsparameterene. Referer til den

detaljerte beskrivelsen av kommunikasjonsparameterene for EtherCAT®.

9007200388082827

[1] Symbol "Configure communication plugs" 
(konfigurere kommunikasjonstilkoblinger)

18014399653863307

[1] Rullegardinmeny "Type of communication" 
(kommunikasjonstype)

[2] Kontrollfelt "Activate" (aktivere)
[3] Knapp [Edit] (redigere)

[1]

[1]

[2]

[3]
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4. Klikk på symbolet [Add IP address] [2] for å legge til en IP-adresse.

5. Før opp mailboksportens IP-adresse (i EtherCAT®-master) i inndatafeltet IP address
[3] og trykk på [OK].

18014399831358731

[1] Aktiver kontrollfeltet "Activate access without 
master" (aktiver tilgang uten master)
Merk: Aktiver det kun dersom ingen annen 
master er tilgjengelig.

Hvis ingen EtherCAT®-master er tilgjengelig, 
kan en parametriseringsmaster aktiveres i 
MOVITOOLS® MotionStudio.

[2] Symbol [Add IP address]
[3] Inndatafelt IP-adresse

[2]

[3]

[1]
B
K
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Utføre funksjoner med enhetene
Kommunikasjons-
parameter for 
EtherCAT®

Tabellen nedenfor beskriver kommunikasjonsparameterene for EtherCAT®:

7.5 Utføre funksjoner med enhetene
7.5.1 Parametrisere enheter

Du parametriserer enheter i parametertreet. Det viser alle enhetsparametere, inndelt i
mapper.
Ved hjelp av kontekstmenyen og symbollinjen kan du håndtere enhetsparameterene.
Nedenfor finner du en beskrivelse av hvordan du leser eller endrer enhetsparametere.

7.5.2 Lese eller endre enhetsparameter
Slik leser eller endrer du enhetsparametere:
1. Skift til ønsket visning (prosjekt- eller nettverksvisning)
2. Velg forbindelsesmodus:

• Trykk på symbolet [Switch to online mode] (skift til onlinemodus) [1] hvis du
ønsker å lese/endre parametere direkte på enheten.

• Trykk på symbolet [Switch to offline mode] (skift til offlinemodus) [2] hvis du
ønsker å lese/endre parametere i prosjektet.

3. Velg enhet som du vil parametrisere.
4. Åpne kontekstmenyen og velg instruksen [Startup] / [Parameter tree]

Visningen "Parameter tree" åpnes i høyre del av skjermen.

Kommunikasjonsparameter Beskrivelse Merk

Timeout Ventetid i [ms] der klienten 
avventer svar fra server etter 
en forespørsel.

• Default-innstilling: 200 ms
• Øk ev. verdien når en forsin-

kelse av kommunikasjonen 
forårsaker feil.

Skanneområde for: Start-adressen til EtherCAT®-
skanneområdet

Hvis du taster inn verdier her, kan 
du begrense EtherCAT®-skanne-
området og dermed forkorte 
skanningens varighet.Skanneområde til: Stoppadressen til EtherCAT®-

skanneområdet

IP-adresse EtherCAT®-master Mailboksportens IP-adresse i 
EtherCAT®-master 

-

9007200389198219
[1] Symbol "Switch to online mode"
[2] Symbol "Switch to online mode"

[1] [2]
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5. Utvid parametertreet til ønsket knutepunkt.

6. Klikk dobbelt for å vise en bestemt gruppe av enhetsparametere.
7. Hvis du ønsker å endre numeriske verdier i inntastingsfelter, bekrefter du med

Enter-knappen.

7.5.3 Sette enhetene i drift (online)
Slik setter du enhetene (online) i drift:
1. Skift til nettverksvisning.
2. Trykk på symbolet "Switch to online mode" [1] i symbollinjen. 

3. Velg den enheten som du vil sette i drift.
4. Åpne kontekstmenyen og velg kommandoen [Startup] / [Startup]

Oppstartassistenten åpnes.
5. Følg anvisningene fra oppstartassistenten og lagre deretter oppstartdataene i din

enhet.

947217163

MERK
• Du finner detaljert informasjon om utstyrsparametere i enhetens parameterliste.

9007200438771211
[1] Symbol "Switch to online mode"

[1]
B
U
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Innføring EtherCAT®
8 Motion-Control via EtherCAT®

I dette kapitlet får du informasjon om EtherCAT®-funksjonene som muliggjør taktsyn-
kron drift av MOVIAXIS® på en EtherCAT®-master, som er nødvendig for motion
control-applikasjoner.

8.1 Innføring EtherCAT®

Dette kapitlet beskriver funksjoner og termer som brukes for taktsynkron drift av SEW-
servoforsterkere på EtherCAT®. Du får detaljert, videreførende teknisk informasjon om
EtherCAT® fra EtherCAT®-brukerorganisasjonen, se for eksempel www.EtherCAT.org
og fra produsentene av EtherCAT®-mastersystemer.
Med utgangspunkt i kaskadereguleringen som er vanlig innen drivteknikk, følger her en
beskrivelse av de grunnleggende mekanismene for motion control-applikasjoner.

Man tar utgangspunkt i en skalverdi for posisjonen (xref). Sammen med skalverdien for
posisjonen (xact), beregner posisjonsregulatoren [1] en skalverdi for turtallet (vref). På
bakgrunn av skal- og er-verdier for turtallet, beregner turtallsregulatoren [2] skalverdien
for dreiemomentet (tref), som forårsaker et dreiemoment i motoren som tilføres strøm fra
servoforsterkerens sluttrinn [3]. Avhengig av kontramomentet på grunn av den drevne
maskinen [4] får man et turtall (måling ved hjelp av giver [5]) på motoren. Avhengig av
motorturtall får man en posisjonsendring som registreres på motoren via en posisjons-
giver [5]. Avhengig av anvendelse kan nå reguleringskretsene for dreiemoment, turtall
eller posisjon i servoforsterkeren eller i den overordnede styringen kobles til.
MOVIAXIS® kan overta samtlige reguleringskretser inklusive posisjonsreguleringen. På
denne måten kan en posisjoneringskjøring kun utføres ved å overføre en skal-posisjon
til servoforsterkeren (for eksempel applikasjonsmodul Bussposisjonering). Den aktuelle
posisjonen sendes til styringen. Når posisjoneringsoppgaven er avsluttet, sendes også
en "ferdigmelding".

6821660555

M

V

X X

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

tref

vref

vactxact

xref

[5]

[5] [6]

xref Posisjons-skalverdi [1] Posisjonsregulator
xact Er-verdi for posisjon [2] Turtallsregulator
vref Turtalls-skalverdi [3] Servoforsterkerens sluttrinn
vact Turtalls-er-verdi [4] Drevet maskin (last)
tref Dreiemoment-skalverdi [5] Giver (V = turtall, X = posisjon)

[6] Valgfri strekningsgiver
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I motion control-applikasjoner administreres posisjoneringskjøringen med målposisjon
og kjøreparametere som for eksempel hastighet og rampetider i motion controller – det
vil si som regel i den overordnede styringen. På bakgrunn av beregnet sporkurve over-
føres deretter i meget korte tidsintervaller en skal-hastighet (kapittel Velocity Mode) eller
en skal-posisjon (kapittel Position Mode) til servoforserkeren. Servoforsterkeren stiller
deretter inn denne skal-hastigheten eller skal-posisjonen og signaliserer aktuell posi-
sjon. Motion controller vet selv når posisjoneringsoppgaven er avsluttet.
Fordi den overordnede styringen overfører skalverdiene syklisk, beregnes også aksele-
rasjons og retardasjonsrampene i denne styringen. I denne forbindelse brukes ingen
rampefunksjon som er integrert i drivenheten.

8.1.1 Taktsynkronitet
For hver reguleringssyklus leser styringen inn er-verdien for posisjon og beregner
aktuelt turtall (dx/dt) på bakgrunn av posisjonsdifferanse (dx) og tidsdifferanse (dt) for
det siste reguleringsintervallet, samt eventuelt flere størrelser som akselerasjon, rykk og
så videre.
Regulerings-tidsintervallene for styring, bussoverføring og servoforsterkerens og eventuelt
eksterne giveres interne behandlingssyklus må i denne forbindelse være synkronisert.

Eksempel Følgende eksempel viser hvordan aliasing-effekten oppstår hvis styring, buss, servo-
forsterker eller giver ikke fungerer synkront (→ bildet nedenfor).
• Styringens regulerings-tidsintervall: 5 ms
• Busstakt: 5 ms, synkront med styringen
• Behandlingstid i servoforsterkeren: 5 ms, ikke synkront

I dette eksempelet er servoforsterker eller giver og styring ikke synkronisert. Kvarts-
oscillatorene i begge enheter, som ikke er ideelle, gjør at tidsintervallene driver sakte
forbi hverandre. Det kan føre til diskontinuitet i den overførte posisjonsverdien.
I styreintervallene 1 til 3 registreres bare en ubetydelig unøyaktig hastighet (v = dx/dtS
≈ dx/dtG). I fjerde styreintervall oppstår en betydelig feil ved fastsettelse av hastigheten
(v = 2dx/dtS). En unøyaktig hastighetsverdi av denne størrelsen kan føre til sterke reak-
sjoner i reguleringsalgoritmene i styringen og kan til og med utløse feilmeldinger.

6823481739

1 2 3 4 5

dtS

dtG

dx dx dx dx dx

[A]

[B]

[C]

[A] Styringsintervall dtS [C] Tidsintervall servoforsterker eller giver dtG
[B] Bussyklus dx Posisjonsdifferanse (tilbakelagt strekning)
M
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Ovennevnte problematikk, som er et resultat av diskret skanning i ulike systemer, vil
vanligvis bare føre til feil i motion control-anvendelser dersom syklustiden til styringen
er liten eller er i samme størrelsesorden som den interne behandlingssyklusen for
servoforsterker og eksterne givere.
EtherCAT® er generelt konstruert slik at buss- og styresyklus er synkrone.

8.1.2 Grensesnitt for turtallsskalverdi (Velocity mode)

I hastighetsmodus overfører styringen en turtalls- (eller hastighets-) skalverdi til servo-
forsterkeren, og posisjons-er-verdien leses av servoforsterkeren eller en separat giver.
I hastighetsmodus er servoforsterkeren et enkelt turtallsreguleringselement. Regule-
ringstidsintervallene for styring, bussoverføring og servoforsterkerens og giverens
interne behandlingssyklus må i denne forbindelse være synkronisert.

MERK
Med funksjonen Distributed Clock er det også mulig å synkronisere servoforsterkerens
interne behandlingsintervall.
I MOVIAXIS® synkroniseres tidsintervallene og dataoverføringen via dual port RAM til
opsjon XFE24A.

6823492875

M

V

X X

Xref vref

tref
Xact vact

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

[5]

[C][A]

[5] [6]

[B]

xref Posisjonsskalverdi [1] Posisjonsregulator [A] Styring
xact Posisjons-er-verdi [2] Turtallsregulator [B] Feltbussgrensesnitt
vref Turtallsskalverdi [3] Servoforsterkerens sluttrinn [C] Servoforsterker
vact Turtalls-er-verdi [4] Drevet maskin
tref Dreiemoment-skalverdi [5] Giver (V = turtall, X = posisjon)

[6] Valgfri strekningsgiver
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Referanse av posisjonen, overvåking av tillatte kjøreområder eller endebrytere samt
lastavhengige rampeinnstillinger og følgefeilovervåking foregår i den overordnede
styringen og er ikke blant oppgavene til MOVIAXIS®.
For å unngå uønskede, raske akselerasjoner ved større reguleringsintervaller (>1 ms)
overtas turtallsskalverdien ikke direkte av MOVIAXIS®, men lineært interpolert. Det vil
si at – ved en skalverdisyklus på 5 ms fra styringen i MOVIAXIS® – den ønskede turtall-
sendringen ikke stilles inn hvert 5. ms i ett stort trinn, men henholdsvis i ti små trinn med
en varighet på 1 ms.

8.1.3 Innstillinger for Velocity mode (turtallsgrensesnitt)
IN-prosessdata

6888393739
M
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Tilknytninger 
IN-buffer 0

Til slutt oppretter du tilknytningene mellom IN-buffer 0 til kontrollord 0 og prosess-
dataene ved hjelp av dra-og-slipp-funksjonen i henhold til eksempelet ovenfor.

Innstillinger 
kontrollord 0

I kontrollord 0 foretar du innstillingene slik bildet "Innstillinger kontrollord 0" viser som
eksempel.

6888395403
Innstillinger kontrollord 0

MERK
For å hente opp FCB06 interpolert turtallsregulering må den konfigureres i et kon-
trollord (her: kontrollord 0).
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Innstilling av 
IN-prosessdata

Still inn IN-prosessdata i henhold til bildet nedenfor.

Konfigurering av 
FCB06 (interpolert 
turtall)

I parameteren skalverdisyklus styring stiller du inn syklustiden for din EtherCAT®-
styring, f.eks. 1 ms. I tillegg må kilden for hastighets-skalverdi stilles inn, her prosess-
databuffer kanal 1 (se bildet nedenfor).

6888400139

6888735627
M
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Innføring EtherCAT®
Hvis synkronisert prosessdatakommunikasjon med EtherCAT®-styringen skal foregå,
velger du Communication option (kommunikasjonsopsjon) i rullegardinmenyen
Synchronization source (synkroniseringskilde) (se bildet nedenfor).

8223041931
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OUT-prosessdata

Enhet og oppløsning av turtall eller hastighet og posisjon, hhv. akselens vandring, er
avhengig av brukerenhetenes innstillinger, som ble fastlagt ved oppstarten. Hvis ingen
brukerenheter som avviker fra dette, er definert, er de som følger:

Innstillingen av statusord 0, kontrollord 1 og OUT-prosessdata tilsvarer fabrikkinnstil-
lingen.

Tilknytninger 
OUT-buffer 0

Til slutt oppretter du forbindelse mellom statusord 0 og OUT-prosessdata med
OUT-buffer 0 med dra-og-slipp-funksjonen.

6888738315

• Vandring: 1 [omdreining]

• Hastighet: 1 [o/min]
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8.1.4 Grensesnitt for posisjonsskalverdi (Position mode)

I Position mode overfører styringen en posisjons-skalverdi til servoforsterkeren, og posi-
sjons-er-verdien leses av servoforsterkeren eller en separat giver.
I Position mode følger servoforsterkeren posisjons-skalverdien, som endrer seg konti-
nuerlig, og oppretter selv på bakgrunn av posisjons-er-verdien (fra [5] eller [6]) nødven-
dig turtalls-skalverdi for turtallsregulatoren [2]. Regulerings-tidsintervallene for styring,
bussoverføring og servoforsterkerens og giverens interne behandlingssykluser må i
denne forbindelse være synkronisert.
Etter referansekjøring av posisjonen i styringen på posisjonen i servoforsterkeren kan
overvåkingen av tillatte kjøreområder eller endebrytere foretas i servoforsterkeren. Det
må da kontrolleres at innstillingen av en lastavhengig rampeinnstilling samt følgefeil-
overvåking i servoforsterkeren er hensiktsmessig.
For å unngå uønskede, raske akselerasjoner ved større reguleringsintervaller (>1 ms)
overtas posisjonsskalverdien ikke direkte av MOVIAXIS®, men lineært interpolert. Det
vil si at – ved en skalverdisyklus på 5 ms fra styringen i MOVIAXIS® – den ønskede posi-
sjonsendringen ikke stilles inn hvert 5. ms i ett stort trinn, men henholdsvis i ti små trinn
med en varighet på 0,5 ms.

6891758091

M

V

X X

Xref vref

tref
Xact

vact

[C][A]

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

[5]

[5] [6]

[B]

xref Skalverdi for posisjon [1] Posisjonsregulator [A] Styring
xact Er-verdi for posisjon [2] Turtallsregulator [B] Feltbussgrensesnitt
vref Turtalls-skalverdi [3] Servoforsterkerens sluttrinn [C] Servoforsterker
vact Turtalls-er-verdi [4] Drevet maskin
tref Dreiemoment-skalverdi [5] Giver (V = turtall, X = posisjon)

[6] Valgfri strekningsgiver
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8.1.5 Innstillinger for Position mode
IN-prosessdata

6894362379

6894364043
Innstillinger kontrollord 0
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Tilknytninger 
IN-buffer 0

Til slutt oppretter du forbindelse mellom statusord 0 og IN-prosessdata med IN-buffer 0
med dra-og-slipp-funksjonen.
I motsetning til prosessdatatilknytning ved hastighetsmodus, er kontrollordets tilordning
lik 0.

Innstillinger 
kontrollord 0

I kontrollord 0 foretar du innstillingene slik bildet "Innstillinger kontrollord 0" viser som
eksempel.

Innstilling av 
IN-prosessdata

Still inn IN-prosessdata i henhold til bildet nedenfor.

Konfigurering av 
FCB10 (interpolert 
posisjonering)

I parameteren skalverdisyklus styring stiller du inn syklustiden for din EtherCAT®-
styring, f.eks. 1 ms.
Posisjonsskalverdiene fra styringen glattes med disse innstillbare middelsverdifiltrene,
slik at man får et konstant og "rolig" turtallsforløp.

MERK
For å hente opp FCB06 interpolert turtallsregulering må den konfigureres i et kon-
trollord (her: kontrollord 0).

6894368779
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Still inn posisjonsskalverdiens kilde, her prosessdatabufferkanal 0.

Hvis synkronisert prosessdatakommunikasjon med EtherCAT®-styringen skal foregå,
velger du Communication option (kommunikasjonsopsjon) i rullegardinmenyen
Synchronization source (synkroniseringskilde) (se bildet nedenfor).

OUT-prosessdata Konfigureringen av OUT-prosessdata er identiske med konfigureringen av Velocity
mode og kan leses her.
Enhet og oppløsning av turtall eller hastighet og posisjon, hhv. akselens vandring, er
avhengig av brukerenhetenes innstillinger, som ble fastlagt ved oppstarten. Hvis ingen
brukerenheter som avviker fra dette, er definert, er de som følger:

6894371467

8223041931

• Vandring: 1 [omdreining]

• Hastighet: 1 [o/min]
M
I
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8.2 Innstillinger på EtherCAT®-master
For å synkronisere tidsintervallet må du aktivere funksjonen Distributed Clock. Bussy-
klusen til MOVIAXIS® må tilsvare nøyaktig syklusen til den eksterne styringen, som ble
stilt inn ved idriftsettelsen. Kontroller også watchdog for timeoutovervåkingen kun for
syncmanager 0x1000 (output data). Watchdog for timeoutovervåking er stilt inn som
standard.

8.2.1 Innstillinger for hastighetsmodus
• Turtallsskalverdien overføres via inngangsordet som er parametrisert i PDO-redige-

ringsprogrammet.
• Posisjonen overføres via utgangsordet som er parametrisert i PDO-redigerings-

programmet. Oppløsningen ble fastsatt ved oppstart.

8.2.2 Innstillinger for Position mode
• Posisjonsskalverdien overføres via inngangsordet som er parametrisert i PDO-

redigeringsprogrammet.
• Posisjonen overføres via utgangsordet som er parametrisert i PDO-redigerings-

programmet. Oppløsningen ble fastsatt ved oppstart.

8.3 Eksempel TwinCAT
8.3.1 Parametrisere taktsynkron drift

Foreta de innstillingene som er vist i bildene nedenfor.

For taktsynkron drift velger du DC for synchronization, fanearket DC (Distributed Clock).
Påse at syklustiden i feltet Cycle time tilsvarer nøyaktig den synkronisasjonstiden som
er stilt inn i parameter 9963.1
Kontroller watchdog-innstillingene.

6824466059
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Mulige tider for Distributed Clock: 500 µs, 1-10 ms.

Aktiver timeoutovervåkingen for syncmanager 0x1000. Merk i den forbindelse av
opsjonen Watchdog trigger i vinduet "Edit Sync Manager" (se bildet nedenfor) og før opp
watchdog-tiden i feltet Value (verdi).

6824750603

6824775435
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8.3.2 Parametrisere NC-akse
Deretter parametriseres NC-aksen (se bildet nedenfor).

Velg på fanearket Settings (innstillinger) i feltet Axis Type (akseltype) opsjonen
Standard. I feltet Unit velger du systemenhet (f.eks. °).
Still inn maksimal hastighet og følgefeilovervåking på fanearket Global.
Still inn rampetider på fanearket Dynamics.

6824778379

MERK
Innstillingene som er foretatt må passe til mekanikken og respektive innstillinger på
servoforsterkeren.
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8.3.3 Parametrisere giver
Som giver (under Axis x_Enc) defineres CANopen DS402. Den parametriseres på
følgende måte (se bildet nedenfor).

Skaleringsfaktoren går frem av følgende formel:

8.3.4 Hastighetsmodus
I hastighetsmodus velges som drivenhet (under Axis x_Drive) Drive connected to
KLXXX... På fanearket Analog oppgis følgende verdier (se bildet nedenfor):

Skal-turtallet (Reference Velocity) = maks. motorturtall × 6 oppgis med omregnings-
faktor at Output Ratio [0.0 ... 1.0] = (maks. motorturtall) / 215, avhengig av skalerings-
faktoren i MOVIAXIS®.
MOVIAXIS®-brukerenheter og skaleringsfaktorer som er avhengige av fabrikkinnstil-
lingen, må tilpasses ved hjelp av ovennevnte omregninger og faktorer.

6900927499

8021890059

360°
216

x
x
posisjon teller

Inc posisjon nevner

6895409931
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Eksempel TwinCAT
Deretter knyttes drivenhetens skal-turtall og er-posisjon til NC-aksen, og kontroll- og sta-
tusord 1 styres med PLS-task i samsvar med beskrivelsen i prosjekteringshåndboken
MOVIAXIS® (se bildet nedenfor).

6896872459
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9 Feilmeldingsdiagnostikk
9.1 Diagnostikkforløp

Diagnostikkforløpet nedenfor viser hvordan du går frem for å foreta en feilanalyse av
følgende problemer:
• Servoforsterkeren fungerer ikke på EtherCAT®

• Servoforsterkeren kan ikke styres med EtherCAT®-master.
Nærmere informasjon, og da spesielt med hensyn til parametrisering av servoforster-
keren for ulike feltbussapplikasjoner, får du i prosjekteringshåndboken Flerakslet servo-
forsterker MOVIAXIS®.

Trinn 1: Kontroller at servoforsterkeren er korrekt tilkoblet EtherCAT®

Trinn 2: Hvordan reagerer lysdioden RUN?

Er busspluggen koblet til master/servoforsterker? NEI → [A]
JA
↓

Hvordan reagerer lysdioden Link/activity på opsjon XFE24A? AV → [A]
PÅ
↓

Er servoforsterkeren (fysisk) korrekt tilkoblet EtherCAT®- Kontroller 
at EtherCAT®-tilkoblingen er korrekt tilkoblet X30 IN (innkommende 
EtherCAT®-forbindelse) / X31 OUT (utgående EtherCAT®-forbindelse).

NEI → [A]

JA
↓

Fortsett med trinn 2: Hvordan reagerer lysdioden RUN?

[A] Kontroller buskabelleggingen!

Av Har masteren koblet slaven til status INIT?
JA →

NEI →

[A]

[B]

Blinker oransje Busstart i master ennå ikke foretatt. → [C]

Blinker grønt Slave er i status PRE-OPERATIONAL. → [C]

Lyser grønt én 
gang

Slave er i status SAFE-OPERATIONAL. → [C]

Lyser grønt Slave er i status OPERATIONAL. → [C]

[A] Foreta busstart i master.
[B] Opsjon XFE24A defekt.
[C] Fortsett med trinn 3: Hvordan reagerer lysdioden ERR?
F
D
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Trinn 3: Hvordan reagerer lysdioden ERR?

Av Eksempel 1: Lysdioden RUN lyser grønt (slaven har status OPERATIONAL).
↓ 

EtherCAT®-kommunikasjonen til opsjon XFE24A har arbeidsstatus.

Eksempel 2:
• Lysdioden RUN blinker grønt (slaven har status PRE-OPERATIONAL).
• Lysdioden RUN lyser grønt én gang (slaven har status SAFE-OPERATIONAL).

↓ 
Foreta busstart i master og sett slave i status OPERATIONAL.

↓ 
Start prosessdatakommunikasjon.

Flimrer Forutsetning: 
• Lysdioden RUN blinker grønt (slave er i status PRE-OPERATIONAL)
• Lysdioden RUN lyser grønt én gang (slaven har status SAFE-OPERATIONAL).

↓ 
En oppstartfeil er registrert. Start opsjon XFE24A.

↓ 
Hvis lysdioden ERR fortsetter å flimre, er opsjon XFE24A defekt.

Blinker rødt 
to ganger

Eksempel 1: Lysdioden RUN lyser grønt (slave er i status OPERATIONAL).
↓ 

Feltbusstimeout, koble til prosessutgangsdata.

Eksempel 2:
• Lysdioden RUN blinker grønt (slave er i status PRE-OPERATIONAL)
• Lysdioden RUN lyser grønt én gang (slave er i status SAFE-OPERATIONAL)

↓ 
Watchdog timeout → Foreta busstart i master og sett slave i status OPERATIONAL.

↓ 
Start prosessdatakommunikasjon.

Lyser rødt 
én gang

Forutsetning:
• Lysdioden RUN blinker grønt (slave er i status PRE-OPERATIONAL)
• Lysdioden RUN lyser grønt én gang (slaven har status SAFE-OPERATIONAL).

↓ 
Det har oppstått en uoppfordret statusendring. Utbedre konfigurasjonsfeilen og 
utfør deretter en busstart i master.

↓ 
Sett slave i status OPERATIONAL.

↓ 
Start prosessdatakommunikasjonen.

Blinker Forutsetning:
• Lysdioden RUN blinker grønt (slave er i status PRE-OPERATIONAL)
• Lysdioden RUN lyser grønt én gang (slaven har status SAFE-OPERATIONAL).

↓ 
Det har oppstått en ugyldig konfigurasjon. Utbedre konfigurasjonsfeilen og foreta 
deretter en busstart i master.

↓ 
Sett slave i status OPERATIONAL.

↓ 
Start prosessdatakommunikasjonen.
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9.2 Feilmeldingsliste

9.3 Deponering
Følg gyldige nasjonale bestemmelser!
Kasser komponentene, eventuelt også adskilt etter egenskaper og gjeldende lands-
spesifikke forskrifter, for eksempel som:
• Elektronikkavfall
• Kunststoff
• Plate

MERK
Ved bruk av opsjon XFE24A i MOVIAXIS® finner du tilhørende feilkoder i driftsveiled-
ningen MOVIAXIS®.
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P
i

f
kVA

Hz

n

10 Tekniske spesifikasjoner
10.1 Opsjon XFE24A for MOVIAXIS®

Opsjon XFE24A (MOVIAXIS®)

Delenummer 1821 249 2

Effektforbruk P = 3 W

Standarder IEC 61158, IEC 61784-2

Overføringshastighet 100 MBaud fulldupleks

Koblingsteknikk 2 × RJ45 (8x8 modularJack)

Endemotstand Ikke integrert fordi endemotstanden aktiveres automatisk.

OSI Layer Ethernet II

Stasjonsadresse Innstilling via EtherCAT®-master

Navn på XML-fil SEW_XFE24A.xml

Vendor ID 0x59 (CANopen Vendor ID)

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

Firmwarestatus 
MOVIAXIS® Fra firmwarestatus 23 eller høyere

Hjelpemidler for 
idriftsettelse Engineeringprogramvare MOVITOOLS® MotionStudio fra versjon 5.40
Håndbok – MOVIAXIS® feltbussgrensesnitt XFE24A EtherCAT® 71
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