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1 Correção
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1 Correção
A presente correção é válida para o manual "Interface fieldbus DFE33B EtherNet/IP e
Modbus/TCP", código 16725603, edição 10/2008.

Substituição
• No capítulo 4.5 "LED de estado do opcional DFE33B", a descrição do LED Link/

Activity foi substituída pelo capítulo 2 "LED "Link/Activity".
• O capítulo 5 "Planejamento de projeto e colocação em operação (EtherNet/IP)" é

substituído na integra pelo capítulo 3 "Planejamento de projeto e colocação em
operação EtherNet/IP™".

• O capítulo 8.3.3 "Monitoração de timeout" é completado com uma informação.
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2LED "Link/Activity"

Correção – Interface fieldbus DFE33B 5

2 LED "Link/Activity"
Os LED "Link/Activity" nos conectores RJ45 (X30, X32) indicam o status da conexão
Ethernet.

[1]

X
32

X
30

25222950411

[1] LED "Link/Activity": Status da conexão Ethernet

LED de estado Estado operacional
Verde Há uma conexão Ethernet.

Amarelo Existe atualmente uma troca de dados através da Ethernet.

Desligado Não há conexão Ethernet.
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3 Planejamento de projeto e colocação em operação EtherNet/IP™
Este capítulo contém informações sobre o planejamento de projeto para o mestre
EtherNet/IP™ (CLP) e colocação em operação da unidade para a operação fieldbus.
Pré-requisito para o correto planejamento de projeto e colocação em operação:
• conexão correta
• o ajuste correto dos parâmetros de endereço IP da unidade.
O planejamento de projeto é explicado em mais detalhes usando exemplos. Os exem-
plos são executados com o software de programação Studio 5000 Logix Designer da
Rockwell Automation.

NOTA
As ilustrações no projeto de amostra referem-se à versão em inglês da ferramenta
Studio 5000 Logix Designer.

3.1 Arquivo de descrição da unidade para EtherNet/IP™ (arquivo EDS)

NOTA
Um arquivo de descrição da unidade modificado pode levar ao mau funcionamento
da unidade.
Não altere nem complemente as entradas no arquivo de descrição da unidade. A
SEW‑EURODRIVE não assume qualquer responsabilidade pelo mau funcionamento
da unidade devido a um arquivo de descrição da unidade modificado.

A operação adequada da placa opcional DFE33B requer os seguintes arquivos de
descrição da unidade (arquivos EDS):
• Se a placa opcional for instalada no MOVIDRIVE®  B:

SEW_MOVIDRIVE_DFE33B.eds

• Se a placa opcional for instalada no MOVITRAC® B ou na carcaça Gateway UO-
H11B: SEW_GATEWAY_DFE33B.eds

NOTA
A versão atual do arquivo EDS está disponível na página inicial da
SEW‑EURODRIVE → www.sew-eurodrive.com para download.
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3Planejamento de projeto e colocação em operação EtherNet/IP™
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3.2 Planejamento de projeto do mestre EtherNet/IP™
O exemplo seguinte descreve o planejamento de projeto do sistema de controle Allen-
Bradley ControlLogix 1756-L71 com o Studio 5000 Logix Designer, versão V24.
Para a comunicação Ethernet é usada uma interface EtherNet/IP™ 1756-EN2TR.

3.2.1 Colocação em operação da placa opcional DFE33B no conversor de frequência
MOVIDRIVE® B

Proceda da seguinte forma:
1. Inicie o Studio 5000 Logix Designer e seleciona a janela "Controller Organi-

zer" (estrutura de árvore no lado esquerdo da janela).
2. Na pasta "I/O Configuration", selecione a interface EtherNet/IP™ (aqui 1756-EN2-

TR).
3. No menu de contexto, selecione o comando de menu [New Module].

ð Um catálogo de módulo é exibido.

[1]

[2]

[3]
24865839243

4. Introduza no campo de pesquisa [1] "DFE33B" e pressione a tecla <Enter>.
ð Se o arquivo EDS tiver sido instalado corretamente, a placa opcional é exibida

no catálogo.
5. Selecione a entrada "SEW-MOVIDRIVE-DFE33B" [2].
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6. Clique na tecla [Create] [3].
ð Surge a seguinte janela.

[1] [2]

[3]

[4]

24866803851

7. Insira no campo de edição [3] o nome da unidade EtherNet/IP™ na qual os dados
são armazenados nos tags controller.

8. Introduza no campo de edição [2] o endereço IP pretendido da unidade EtherNet/
IP™.

9. Clique na tecla [4].
ð Surge a seguinte janela.

24868569483
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10. Selecione o formato de comunicação e a disposição dos dados do processo.
ð Você pode selecionar até 10 PI/PO (palavras de dados de entrada de proces-

so/palavras de dados de saída do processo) com respectivamente 16 bits ca-
da.

11. Clicar na tecla [OK].
ð A janela anterior é exibida.

12. Abra a tecla Tab [1].
[1] [2] [3]

15117198347

13. Introduza no campo de edição [2] a duração do ciclo (transmissão de dados). A
unidade suporta uma duração do ciclo mínima de 5 ms. Durações de ciclo mais
longas também são possíveis.

14. Selecione na lista descendente [3] o tipo de conexão. De acordo com a configura-
ção de rede, dependendo se está conectado um mestre redundante ou um painel
HMI, você poderá selecionar a conexão "Unicast" ou "Multicast".

15. Clicar na tecla [OK].
ð A unidade foi integrada no projeto e as configurações assumidas.

25
82

33
02

/P
T-

BR
 –

 0
7/

20
18



3 Planejamento de projeto e colocação em operação EtherNet/IP™
Planejamento de projeto do mestre EtherNet/IP™

Correção – Interface fieldbus DFE33B10

3.2.2 Colocação em operação da placa opcional DFE33B no conversor de frequência
MOVITRAC® B ou na carcaça Gateway UOH11B

Proceda da seguinte forma:
1. Inicie o Studio 5000 Logix Designer e seleciona a janela "Controller Organi-

zer" (estrutura de árvore no lado esquerdo da janela).
2. Na pasta "I/O Configuration", selecione a interface EtherNet/IP™ (aqui 1756-EN2-

TR).
3. No menu de contexto, selecione o comando de menu [New Module].

ð Um catálogo de módulo é exibido.

[1]

[2]

[3]
24868572939

4. Introduza no campo de pesquisa [1] "DFE33B" e pressione a tecla <Enter>.
ð Se o arquivo EDS tiver sido instalado corretamente, a placa opcional é exibida

no catálogo.
5. Selecione a entrada "SEW-GATEWAY-DFE33B" [2].
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6. Clique na tecla [Create] [3].
ð Surge a seguinte janela.

[1] [2]

[3]

[4]

24878222731

7. Insira no campo de edição [3] o nome da unidade EtherNet/IP™ na qual os dados
são armazenados nos tags controller.

8. Introduza no campo de edição [2] o endereço IP pretendido da unidade EtherNet/
IP™.

9. Clique na tecla [4].
ð Surge a seguinte janela.

24868569483
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10. Selecione o formato de comunicação e a disposição dos dados do processo.
ð Você pode selecionar até 24 PI/PO (palavras de dados de entrada de proces-

so/palavras de dados de saída do processo) com respectivamente 16 bits ca-
da.

11. Clicar na tecla [OK].
ð A janela anterior é exibida.

12. Abra a tecla Tab [1].
[1] [2] [3]

15117198347

13. Introduza no campo de edição [2] a duração do ciclo (transmissão de dados). A
unidade suporta uma duração do ciclo mínima de 5 ms. Durações de ciclo mais
longas também são possíveis.

14. Selecione na lista descendente [3] o tipo de conexão. De acordo com a configura-
ção de rede, dependendo se está conectado um mestre redundante ou um painel
HMI, você poderá selecionar a conexão "Unicast" ou "Multicast".

15. Clicar na tecla [OK].
ð A unidade foi integrada no projeto e as configurações assumidas.
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Colocação em operação do Gateways DFE33B/UOH11B com Auto-Setup
O gateway DFE33B/UOH11B pode também ser colocado em operação sem PC de
engenharia. Para tal, ative a função "Auto-Setup" com a chave DIP correspondente.

NOTA
Observe que a ativação da chave DIP realizará a função "Auto-Setup" somente uma
vez. Para efetuar a colocação em operação, a chave DIP deve permanecer ligada.
A função "Auto-Setup" pode ser repetida ligando e desligando a chave DIP nova-
mente.

O gateway DFE33B/UOH11B procura conversores de frequência no SBus subordina-
do. Os conversores de frequência têm que possuir endereços de SBus diferentes. A
SEW‑EURODRIVE recomenda atribuir os endereços SBus (parâmetro P881 endere-
ço SBus) a partir do endereço 1 em ordem crescente, de acordo com a distribuição
dos conversores de frequência no painel elétrico. São considerados, no máximo,
8 conversores de frequência.
A procura é mostrada através de um breve piscar do LED "H1" (irregularidade de sis-
tema). Se não foi encontrado nenhum conversor de frequência, o LED "H1" permane-
ce aceso.
A imagem do processo no lado do bus de campo é acrescida de 3 palavras de dados
de processo para cada conversor de frequência detetado. O gateway
DFE33B/UOH11B troca ciclicamente 3 palavras de dados de processo com cada con-
versor de frequência ligado. Os dados de saída de processo são obtidos pelo field-
bus, divididos em blocos de 3 e transmitidos. O conversor de frequência lê os dados
de entrada de processo, reúne e transmite os mesmos ao mestre fieldbus.
A duração do ciclo da comunicação SBus é de 2 ms por estação a uma velocidade de
transmissão de dados de 500 kBits/s, sem atividades de engenharia adicionais. Para
uma aplicação com 8 conversor de frequência ligados ao SBus, a duração do ciclo da
atualização dos dados de processo é 8 x 2 ms = 16 ms.

NOTA
Se alterar a configuração de dados de processo dos conversores de frequência co-
nectados, deverá executar o Auto-Setup novamente, pois o gateway
DFE33B/UOH11B somente armazena esses valores uma vez.
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3.3 Topologia Device-Level-Ring
3.3.1 Descrição

NOTA
A unidade somente suporta telegramas Announce. Os telegramas Beacon presentes
no fieldbus são ignorados pela unidade e apenas encaminhados.

Ao usar a topologia Device-Level-Ring (topologia DLR) são exibidos no fieldbus 2 no-
vos telegramas. Para detetar pontos de falha no anel individuais, podem ser usados
os dois telegramas.
• Os telegramas Announce são enviados ciclicamente a cada 1 s.

Para processar os telegramas Announce, não é necessário nenhum hardware es-
pecial dos componentes do anel.
A unidade somente suporta telegramas Announce.

• Os telegramas Beacon são enviados ciclicamente a cada 400 μs pelo supervisor
de anel.
Para processar os telegramas Beacon, é necessário um hardware especial das
unidades no anel.
Os telegramas Beacon são ignorados pela unidade e apenas encaminhados.

3.3.2 Detetar falha de anel
Se os telegramas Beacon enviados para a primeira porta do supervisor de anel não
forem recebidos pela segunda porta do supervisor de anel, o supervisor de anel dete-
tará uma falha de anel.
Se esses telegramas não passarem pelo anel inteiro, o supervisor do anel enviará um
telegrama Announce acíclico. Este telegrama Announce acíclico produz uma mudan-
ça de status da interface EtherNet/IP™. Deste modo, a rede é restaurada automatica-
mente.

NOTA
Use menos de 50 participantes do anel em uma rede DLR. Se usar mais de 50 parti-
cipantes de anel em uma rede DLR, considere o seguinte:
• o risco de se verificarem várias irregularidades na rede DLR é maior.
• os tempos para eliminar irregularidades em uma rede DLR com irregularidade

são maiores.

→ Se sua aplicação exigir mais de 50 participantes de anel, a Rockwell Automation
recomenda dividir os participantes de anel em diferentes redes DRL, mas interco-
nectadas.1)

1) Consulte o Guia de Aplicação da Rockwell Automation "EtherNet/IP Embedded Switch Technology – Li-
near and Device-level Ring Topologies", Apêndice A

3.3.3 Eliminação de falhas de anel
Se um ponto de falha individual provocar uma irregularidade e a eliminação dessa ir-
regularidade demorar mais do que o tempo do timeout de fieldbus, você poderá es-
tender o tempo excedido do fieldbus (tempo de timeout), aumentando a duração do
ciclo.
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O tempo de timeout da unidade se calcula da seguinte forma:

T RPITimeout = × 32

TTimeout Tempo de timeout (tempo excedido fieldbus) em ms

RPI Duração do ciclo RPI (Requested Packet Interval) em ms

A unidade suporta uma duração do ciclo mínima de 5 ms.
Portanto, o tempo mínimo de timeout é de 160 ms (5 x 32).

3.3.4 Configurações de hardware e software
Para a configuração de uma rede DLR não é necessário efetuar ajustes especiais na
interface EtherNet/IP™. Todas as configurações se efetuam no supervisor de anel.

NOTA
Para obter informações relativas à configuração, consulte o Guia de Aplicação da
Rockwell Automation "EtherNet/IP Embedded Switch Technology – Linear and Devi-
ce-level Ring Topologies", disponibilizado pela empresa fornece em sua página inici-
al.
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3.4 Ajustar parâmetros de comunicação do conversor de frequência
MOVIDRIVE® B

Ajustarparâmetrosdecomunicação doconversordefrequênciaMOVIDRIVE® B

Para uma operação de fieldbus simples são necessários os seguintes ajustes:

24878615179

Para controlar o conversor de frequência MOVIDRIVE® B via EtherNet/IP™, especifi-
car para o parâmetro P100 Fonte do valor nominal e P101 Fonte do sinal de controle
a configuração "Feldbus". O MOVIDRIVE® B irá então assumir os valores nominais do
EtherNet/IP™ e reagir aos dados de saída de processo do comando de nível superi-
or. A ativação da fonte do sinal de controle e da fonte do valor nominal "Feldbus" é si-
nalizada pelo MOVIDRIVE®  B ao comando de nível superior na palavra de estado
com o bit 2 "Dados PO liberados".
Após instalação da placa opcional, o MOVIDRIVE® B pode ser imediatamente para-
metrizado via EtherNet/IP™ sem ajustes adicionais. Assim, é possível, p. ex., ajustar
todos os parâmetros do comando de nível superior após ligar a unidade.
Por razões de segurança, para controle via EtherNet/IP™, o MOVIDRIVE® B tem tam-
bém que ser liberado no lado dos bornes. Para isso é necessário ligar e programar os
bornes de entrada do MOVIDRIVE® B em conformidade. A variante mais simples é,
por ex., ligar o terminal de entrada DI 00 (função "/regulador bloqueado") com um si-
nal de + 24 V e programar os outros bornes de entrada DI 01 - DI 07 para "Sem fun-
ção".
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3.5 Ajustar parâmetro de comunicação do conversor de frequência
MOVITRAC® B

Ajustarparâmetrodecomunicação doconversordefrequênciaMOVITRAC® B

Para uma operação de fieldbus simples são necessários os seguintes ajustes:

24888808331

Para controlar o conversor de frequência MOVITRAC® B via EtherNet/IP™, especifi-
car para o parâmetro P100 Fonte do valor nominal e P101 Fonte do sinal de controle
a configuração "SBus". O MOVITRAC® B irá então assumir os valores nominais do
gateway DFE33B/UOH11B e reagir aos dados de saída de processo do comando de
nível superior. A ativação da fonte do sinal de controle e da fonte do valor nominal
"SBus" é sinalizada pelo MOVITRAC® B ao comando de nível superior na palavra de
estado com o bit 2 "Dados PO liberados".
Para que o MOVITRAC® B pare em caso de uma irregularidade na comunicação atra-
vés do SBus, ajuste o parâmetro P883 Tempo de timeout SBus com valor diferente
de 0 ms. A SEW‑EURODRIVE recomenda a seleção de um valor entre 50 e 200 ms.
Ajuste para o parâmetro P881 Endereço SBus um valor entre 1 – 8 em ordem cres-
cente. O endereço SBus "0" é usado pelo gateway DFE33B/UOH11B e por essa ra-
zão não deve ser utilizado.
Por razões de segurança, para controle via EtherNet/IP™, o MOVITRAC® B tem tam-
bém que ser liberado no lado dos bornes. Para isso é necessário ligar e programar os
bornes de entrada do MOVITRAC® B em conformidade. A variante mais simples é,
por ex., ligar o terminal de entrada DI 01 (função "Sentido horário/parada") com um si-
nal de +24 V e programar os outros bornes de entrada para "Sem função".
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3.6 Exemplos de planejamentos de projeto
3.6.1 Troca de dados de processo

O exemplo seguinte descreve o planejamento de projeto da troca de dados de pro-
cesso entre um mestre EtherNet/IP™ (CLP) e a unidade no Studio 5000 Logix Desig-
ner, versão V24.

Planejamento de projeto de troca de dados de processo no conversor de aplicação MOVIDRIVE® B
Proceda da seguinte forma:
1. Coloque o conversor de frequência MOVIDRIVE® B em operação.
2. Ajuste os parâmetros de endereço IP da placa opcional DFE33B.
3. Configure os parâmetros de comunicação do MOVIDRIVE®  B (ver capítulo "Ajus-

tar parâmetros de comunicação do conversor de frequência
MOVIDRIVE® B" (→ 2 16)).

4. Insira no Studio 5000 Logix Designer MOVIDRIVE® B na configuração para o "I/O
Configuration" (ver capítulo "Colocação em operação da placa opcional DFE33B
no conversor de frequência MOVIDRIVE® B" (→ 2 7)).

5. Crie um tipo de dados definido pelo usuário. Isso permite organizar os dados do
processo em uma estrutura e simplificar o acesso aos elementos de dados.

24948940299
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ð Usando o tipo de dados criado, você pode acessar a interface de dados de
processo com nomes de variáveis relevantes.

24948948363

6. Para permitir a troca de dados de processo entre o MOVIDRIVE® B e o comando
de nível superior acrescente comandos CPS ao começo da MainRoutine. As de-
signações de comprimento nos comandos do CPS dependem do tipo de dados do
destino.
ð Ao copiar os dados para a estrutura de dados definida pelo usuário

(do MOVIDRIVE® B para o controle), são copiados os valores de uma estrutu-
ra.

ð Ao copiar os dados da estrutura de dados definida pelo usuário para os dados
de saída (do controle para o MOVIDRIVE® B) são copiados 10 Word (INT).
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24950560779

24950556811

7. Memorize o projeto e transmita-o ao controle.
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8. Comute para o modo RUN do controle.

24975596171

9. Verifique se os dados do processo correspondem aos seguintes valores:
ð Com os valores apresentados na lista de parâmetros do software de engenha-

ria MOVITOOLS® MotionStudio.

2489216897125
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Planejamento de projeto da troca de dados de processo no conversor de frequência MOVITRAC® B
via gateway DFE33B/UOH11A

Proceda da seguinte forma:
1. Coloque o conversor de frequência MOVITRAC® B em operação.
2. Ajuste os parâmetros de endereço IP da placa opcional DFE33B.
3. Configure os parâmetros de comunicação do MOVITRAC® B (ver capítulo "Ajustar

parâmetro de comunicação do conversor de frequência
MOVITRAC® B" (→ 2 17)).

4. Para configurar o mapeamento de dados para os acionamentos, coloque em ope-
ração o gateway DFE33B/UOH11B com Auto-Setup (ver capítulo "Colocação em
operação do Gateways DFE33B/UOH11B com Auto-Setup" (→ 2 13)).

5. Insira no Studio 5000 Logix Designer MOVITRAC® B na configuração para o "I/O
Configuration" (ver capítulo"Colocação em operação da placa opcional DFE33B
no conversor de frequência MOVITRAC®  B ou na carcaça Gateway UO-
H11B" (→ 2 10)).

6. Crie um tipo de dados definido pelo usuário. Isso permite organizar os dados do
processo em uma estrutura e simplificar o acesso aos elementos de dados.

24951302411

ð Usando o tipo de dados criado, você pode acessar a interface de dados de
processo com nomes de variáveis relevantes.
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24951295243

7. Para permitir uma cópia consistente da imagem de dados de processo do
MOVITRAC® B acrescente comandos CPS ao começo da MainRoutine. As desig-
nações de comprimento nos comandos do CPS dependem do tipo de dados do
destino.
ð Ao copiar os dados para a estrutura de dados definida pelo usuário (do ga-

teway para o controle), são copiados os valores de uma estrutura.
ð Ao copiar os dados da estrutura de dados definida pelo usuário para os dados

de saída (do controle para o gateway) são copiados 3 Word (INT).

2495133812325
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24951297931

NOTA
Observar que a estrutura SEW_Gateway_DFE33B:I.Data e a estrutura
SEW_Gateway_DFE33B:O.Data incluem os dados do processo de todos os aciona-
mentos no gateway DFE33B/UOH11A, de modo a que as 3 palavras de dados de
cada acionamento e para cada acionamento a partir de um determinado offset ([0],
[3] ... [21]) têm que ser copiadas da estrutura.

8. Memorize o projeto e transmita-o ao controle.
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9. Comute para o modo RUN do controle.

24975601931

10. Verifique se os dados do processo correspondem aos seguintes valores:
ð Com os valores apresentados na ferramenta do configurador gateway.

24905205515

ð Com os valores apresentados na lista de parâmetros do software de engenha-
ria MOVITOOLS® MotionStudio.
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24904848651

3.6.2 Acesso a parâmetros da unidade
Através do canal de parâmetros MOVILINK® de 12 bytes é possível um acesso inde-
pendente da rede para todos os parâmetros da unidade. O canal de parâmetros
MOVILINK® de 12 bytes é composto pelos seguintes elementos:

Subchannel 1Data ReservedSubindex Subaddress 1Index Subaddress 2 Subchannel 2

15214071179

No MOVIDRIVE® B e MOVITRAC® B com interface EtherNet/IP™ são usadas as in-
formações de routing sub-endereço 1 e sub-canal 1. Um parâmetro de unidade so-
mente pode ser endereçado com índice e subíndice. As informações de routing sub-
endereço 2 e sub-canal 2 não são usadas.
As informações de routing apresentam os seguintes valores:

Informação de routing Valor
DFE33B + MOVIDRIVE® B Gateway

DFE33B/UOH11B +
MOVITRAC® B

Sub-endereço 1 0 1

Sub-canal 1 0 2

Sub-endereço 2 0 0

Sub-canal 2 0 0

Os exemplos seguintes descrevem o planejamento de projeto do acesso de escrita e
de leitura nos parâmetros da unidade do conversor de aplicação MOVIDRIVE® B com
a placa opcional DFE33B com Studio 5000 Logix Designer, versão V24. As diferenças
em relação ao conversor de frequência MOVITRAC®  B com gateway
DFE33B/UOH11A são identificadas.
Através do serviço de informação CIP é possível acessar os parâmetros da unidade.
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Lendo parâmetros
Proceda da seguinte forma:
1. Crie o tipo de dados definido pelo usuário SEW_ParameterChannel. Isso permi-

te organizar os dados do processo em uma estrutura e simplificar o acesso aos
elementos de dados.

NOTA
Para garantir uma operação correta do canal de parâmetro, não altere a sequência
das variáveis. Também os tipos de dado devem estar em conformidade com a figura.

9007214470249995

2. Crie os seguintes tags de controller:

Nome Estrutura dos dados
ReadParameter_Start BOOL

ReadParameter_Response SEW_ParameterChannel

ReadParameter_Request SEW_ParameterChannel

ReadParameter_Data DINT

ReadParameter MENSAGEM

3. Para poder executar o comando de leitura ajuste o programa do controle da se-
guinte forma:

900721447030849125
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4. No módulo MSG, clique na tecla .
ð Surge a seguinte janela.

[1]

15215569931

5. Defina a seguinte configuração pela orem indicada.

Elemento de janela Configuração/valor
Source Element ReadParameter_Request.Index

Source Lenght (Bytes) 12

Destination Element ReadParameter_Response.Index

Service Code (Hex) 34

Class (hex) 65

Instance 0

Attribute (Hex) 0
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6. Abra a tecla Tab [1].
[1]

[2]

[3]

24974144907

7. Clique na tecla [2].
ð Um gerenciador de módulo é exibido.

8. Em "I/O Configuration"  > "Ethernet" selecione a unidade alvo com a qual pretende
estabelecer a conexão.

9. Não ative a caixa de controle [3]. Tanto o sistema de controle como a unidade
apenas permitem um número limitado de conexões.

10. No programa do sistema de controle introduza os seguintes comandos "COP" adi-
cionais. O comando "COP" copia as duas variáveis INT ReadParameter_Re-
quest.Data_LOW e ReadParameter_Request.Data_HIGH uma variável
DINT única ReadParameter_Data:

9007214470315787
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11. Memorize o projeto e transmita-o ao controle.
12. Introduza os seguintes valores dos tags controller:

24974152203

Tag controller Valor
MOVIDRIVE® B MOVITRAC® B

ReadParameter_Start 1 1

ReadParameter_Request.Index Índice do parâme-
tro a ser lido

Índice do parâme-
tro a ser lido

ReadParameter_Request.SubAddress 1 0 1

ReadParameter_Request.SubChannel 1 0 2

ReadParameter_Request.SubAddress 2 0 0

ReadParameter_Request.SubChannel 2 0 0

13. Comute para o modo RUN do controle.
ð O comando de leitura é executado uma vez.
ð Quando o comando de leitura recebe resposta, o tag controller ReadParame-

ter_Response.Index mostra o índice lido. Os tags controller ReadParame-
ter_Response.Data_LOW e ReadParameter_Response.Data_HIGH in-
cluem a palavra Low e a palavra High dos dados lidos. Os dados reais são
apresentados pelo tag controller ReadParameterResponse.Data.

ð Neste exemplo foi lido o valor (3000 min-1) do parâmetro P302 Rotação máxi-
ma (índice 8517.0).
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14. Verifique se os dados do processo correspondem aos valores, apresentados na
lista de parâmetros no software de engenharia MOVITOOLS® MotionStudio.

24974155915

ð O tooltip indica índice, sub-índice, factor etc. do parâmetro.

Escrevendo parâmetros
Proceda da seguinte forma:
1. Crie o tipo de dados definido pelo usuário SEW_ParameterChannel. Isso permi-

te organizar os dados do processo em uma estrutura e simplificar o acesso aos
elementos de dados.

NOTA
Para garantir uma operação correta do canal de parâmetro, não altere a sequência
das variáveis. Também os tipos de dado devem estar em conformidade com a figura.

9007214470249995

2. Crie os seguintes tags de controller:

Nome Estrutura dos dados
WriteParameter_Start BOOL

WriteParameter_Response SEW_ParameterChannel25
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Nome Estrutura dos dados
WriteParameter_Request SEW_ParameterChannel

WriteParameter_Data DINT

WriteParameter MENSAGEM

3. Para poder executar o comando de escrita ajuste o programa do controle da se-
guinte forma:

9007214470335883

4. No módulo MSG, clique na tecla .
ð Surge a seguinte janela.

[1]

15215597323

5. Defina a seguinte configuração pela orem indicada.

Elemento de janela Configuração/valor
Source Element WriteParameter_Request.Index

Source Lenght (Bytes) 12

Destination Element WriteParameter_Response.Index

Service Code (Hex) 35

Class (hex) 65

Instance 0
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Elemento de janela Configuração/valor
Attribute (Hex) 0

6. Abra a tecla Tab [1].
[1]

[2]

[3]

24974683531

7. Clique na tecla [2].
ð Um catálogo de módulo é exibido.

8. Em "I/O Configuration"  > "Ethernet" selecione a unidade alvo com a qual pretende
estabelecer a conexão.

9. Não ative a caixa de controle [3]. Tanto o sistema de controle como a unidade
apenas permitem um número limitado de conexões.

10. No programa do sistema de controle introduza os seguintes comandos COP adici-
onais:
ð O comando COP copia a variável DINT WriteParameter_Data nas variá-

veis INT WriteParameter_Request.Data_LOW e WriteParameter_Re-
quest.Data_HIGH.

9007214470254859
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11. Memorize o projeto e transmita-o ao controle.
12. Introduza os seguintes valores dos tags controller:

24974690955

Tag controller Valor
MOVIDRIVE® B MOVITRAC® B

WriteParameter_Start 1 1

WriteParameter_Request.Index Índice do parâme-
tro que deve ser
escrito

Índice do parâme-
tro que deve ser
escrito

WriteParameter_Data Valor que deve ser
escrito no parâme-
tro

Valor que deve ser
escrito no parâme-
tro

WriteParameter_Request.SubAddress 1 0 1

WriteParameter_Request.SubChannel 1 0 2

WriteParameter_Request.SubAddress 2 0 0

WriteParameter_Request.SubChannel 2 0 0

13. Comute para o modo RUN do controle.
ð O comando de escrita é executado uma vez.
ð Quando o comando de escrita recebe resposta, o tag controller WritePara-

meter_Response.Index mostra o índice escrito. Os tags controller Write-
Parameter_Response.Data_HIGH e WriteParameter_Response.Da-
ta_LOW incluem os dados escritos.
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ð Neste exemplo foi ajustado o parâmetro P302 Rotação máxima para
3000 min-1.

14. Verifique se os dados do processo correspondem aos valores, apresentados na
lista de parâmetros no software de engenharia MOVITOOLS® MotionStudio ou no
Editor PLC.
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4 Monitoração de timeout

NOTA
Uma alteração do tempo de timeout (escrever no índice 8606) apenas tem efeito
após reinício.
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