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1Wskazówki ogólne
Korzystanie z dokumentacji
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1 Wskazówki ogólne
1.1 Korzystanie z dokumentacji

Niniejsza dokumentacja jest częścią składową produktu. Jest ona przeznaczona dla
wszystkich osób wykonujących prace przy danym produkcie.
Dokumentację należy udostępniać w czytelnym stanie. Należy upewnić się, że kierow-
nictwo i  osoby odpowiedzialne za instalację, a także osoby samodzielnie pracujące
przy produkcie, dokładnie przeczytały i  zrozumiały instrukcję obsługi. W  razie nieja-
sności lub w  celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z  firmą
SEW‑EURODRIVE.

1.2 Zawartość dokumentacji
Opisy podane w  niniejszej dokumentacji dotyczą aktualnego stanu oprogramowania
lub oprogramowania sprzętowego, który obowiązywał w  momencie publikacji. Opis
może się nieco różnić w  przypadku instalowania nowej wersji oprogramowania lub
oprogramowania sprzętowego. W  takim przypadku należy skontaktować się z  firmą
SEW‑EURODRIVE.

1.3 Dokumentacja uzupełniająca
Niniejsza dokumentacja stanowi uzupełnienie instrukcji obsługi dołączonej do danego
produktu. Niniejszą dokumentację należy stosować tylko w połączeniu z daną instruk-
cją obsługi.
Należy uwzględnić także wyszczególnione niżej dokumenty:
• Instrukcja obsługi "Falownik aplikacyjny MOVIDRIVE® technology"
• Podręcznik "Falownik aplikacyjny MOVIDRIVE® technology"
• Instrukcja obsługi "Falownik aplikacyjny MOVIDRIVE® modular"
• Instrukcja obsługi "Falownik aplikacyjny MOVIDRIVE® system"
• Instrukcja obsługi "Mechatroniczna jednostka napędowa

MOVIGEAR®  performance MGF..-DFC-C (PROFINET  IO, EtherNet/IP™,
Modbus TCP)"

• Podręcznik "MOVIDRIVE®  modular  / system  / technology, karta bezpieczeństwa
MOVISAFE® CS..A"

• Podręcznik "MOVI-C® Elektronika decentralna, opcja bezpieczeństwa
MOVISAFE® CSB51A"

Należy używać zawsze aktualnego wydania dokumentacji oraz aktualnej wersji opro-
gramowania.
Na stronie internetowej firmy SEW‑EURODRIVE (www.sew‑eurodrive.com) można
znaleźć duży wybór dokumentacji dostępnej do pobrania w różnych językach. W razie
potrzeby można zamówić w  firmie SEW‑EURODRIVE dokumentację w wersji druko-
wanej.
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1 Wskazówki ogólne
Budowa wskazówek ostrzegawczych

Podręcznik – Urządzenia MOVI-C®6

1.4 Budowa wskazówek ostrzegawczych
1.4.1 Znaczenie słów sygnalizacyjnych

W poniższej tabeli przedstawiono klasyfikację i  znaczenie słów sygnalizacyjnych
ostrzeżeń.

Słowo sygnalizacyjne Znaczenie Skutki nieprzestrzegania

 ZAGROŻENIE Bezpośrednie zagrożenie Śmierć lub poważne obrażenia ciała

 OSTRZEŻENIE Możliwa niebezpieczna sytuacja Śmierć lub poważne obrażenia ciała

 OSTROŻNIE Możliwa niebezpieczna sytuacja Lekkie obrażenia

UWAGA Możliwe szkody materialne Uszkodzenie produktu lub jego oto-
czenia

WSKAZÓWKA Przydatna wskazówka lub rada: uła-
twia pracę z produktem

1.4.2 Budowa wskazówek ostrzegawczych odnoszących się do fragmentu tekstu
Wskazówki ostrzegawcze odnoszące się do fragmentu tekstu dotyczą nie tylko czyn-
ności specjalnej, lecz wielu czynności w ramach tematu. Zastosowane symbole zagro-
żenia oznaczają zagrożenie ogólne albo specyficzne.
Poniżej podano formalną budowę wskazówki ostrzegawczej odnoszącej  się do frag-
mentu tekstu.

SŁOWO SYGNALIZACYJNE!
Rodzaj zagrożenia i jego źródło.
Możliwe skutki nieprzestrzegania.
• Środki umożliwiające uniknięcie zagrożenia.

Znaczenie symboli zagrożenia
Znajdujące się we wskazówkach ostrzegawczych symbole zagrożenia mają następu-
jące znaczenie:

Symbol zagrożenia Znaczenie
Ogólne miejsce niebezpieczne

Ostrzeżenie przed automatycznym rozruchem

1.4.3 Budowa przynależnych wskazówek ostrzegawczych
Przynależne wskazówki ostrzegawcze są podane w instrukcji postępowania bezpo-
średnio przed niebezpiecznym krokiem.
Poniżej przedstawiono formalną budowę przynależnej wskazówki ostrzegawczej.

 SŁOWO SYGNALIZACYJNE! Rodzaj zagrożenia i jego źródło. Możliwe skutki nie-
przestrzegania. Środki umożliwiające uniknięcie zagrożenia. 25
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1Wskazówki ogólne
Treść dokumentacji
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1.5 Treść dokumentacji
Niniejsza dokumentacja zawiera uzupełnienia oraz wymagania z zakresu techniki bez-
pieczeństwa pracy w  przypadku stosowania urządzenia w  aplikacjach z  funkcją
ochronną.

1.6 Znak dziesiętny przy wartościach liczbowych

W niniejszej dokumentacji stosowana jest kropka jako znak dziesiętny.
Przykład: 30.5 kg

1.7 Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady
Przestrzegać informacji zawartych w niniejszej dokumentacji. Jest to warunkiem beza-
waryjnej pracy urządzenia i uznania ewentualnych roszczeń z tytułu odpowiedzialno-
ści za wady. Dlatego przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy przeczytać do-
kumentację!

1.8 Nazwy produktów i znaki towarowe

Wymienione w niniejszej dokumentacji nazwy produktów są znakami towarowymi albo
zarejestrowanymi znakami towarowymi danego posiadacza tytułu prawnego.

1.8.1 Znak towarowy firmy Beckhoff Automation GmbH
EtherCAT® jest zarejestrowanym znakiem towarowym i  opatentowaną technologią,
a licencję na nie posiada firma Beckhoff Automation GmbH, Niemcy.

1.9 Prawa autorskie

©  2019  SEW‑EURODRIVE. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabronione jest kopiowa-
nie – również fragmentów – edytowanie, a  także rozpowszechnianie niniejszej doku-
mentacji.
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2 Wskazówki bezpieczeństwa
Uwagi wstępne
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2 Wskazówki bezpieczeństwa
2.1 Uwagi wstępne

Zamieszczone poniżej podstawowe wskazówki bezpieczeństwa mają na celu uniknię-
cie obrażeń ciała oraz szkód materialnych i odnoszą się przede wszystkim do urzą-
dzeń wymienionych w niniejszej dokumentacji. Jeśli dodatkowo używane są inne kom-
ponenty, należy również przestrzegać dotyczących ich wskazówek ostrzegawczych
i wskazówek bezpieczeństwa.

2.2 Grupa docelowa

Specjaliści do pra-
cy z oprogramowa-
niem

Wszelkie prace przy oprogramowaniu mogą być wykonywane wyłącznie przez specja-
listów posiadających odpowiednie wykształcenie. Specjalistami w rozumieniu tej doku-
mentacji są osoby, które posiadają następujące kwalifikacje:
• Odpowiednie przeszkolenie
• Znajomość niniejszej dokumentacji i innych obowiązujących dokumentów
• Firma SEW‑EURODRIVE zaleca odbycie dodatkowych szkoleń dot. korzystania

z niniejszego oprogramowania, oprócz szkoleń dot. produktu.
Ww. osoby muszą posiadać wyraźne, udzielone przez zakład, uprawnienia do urucha-
miania, programowania, parametryzacji, oznakowywania i uziemiania urządzeń, ukła-
dów i obwodów prądowych.

2.3 Bezpieczeństwo sieci i ochrona przed dostępem
Za pomocą systemu magistrali możliwe jest dostosowanie elektronicznych komponen-
tów napędowych w szerokim zakresie do warunków instalacji. W związku z tym istnie-
je zagrożenie, że niezauważalna z zewnątrz zmiana parametrów może doprowadzić
do nieoczekiwanego, a przy tym niekontrolowanego działania systemu i wpłynąć ne-
gatywnie na bezpieczeństwo eksploatacji, dostępność systemu lub bezpieczeństwo
danych.
Należy upewnić się, że nie jest możliwy dostęp osób nieupoważnionych, zwłaszcza do
bazujących na standardzie Ethernet systemów sieciowych oraz złączy technicznych.
Zastosowanie specyficznych dla branży  IT standardów bezpieczeństwa uzupełnia
ochronę przed dostępem do portów. Przegląd portów można znaleźć w danych tech-
nicznych używanego urządzenia.

2.4 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
W  tym dokumencie znajduje się opis ogólnego uruchamiania urządzeń MOVI‑C®

z modułem Sterownik PROFINET dla przykładowej wersji urządzenia.
W  celu uruchomienia i  skonfigurowania osi należy korzystać z  przeznaczonego dla
różnych urządzeń oprogramowania inżynieryjnego MOVISUITE®.
Jeżeli urządzenie jest używane niezgodnie z przeznaczeniem lub w nieprawidłowy
sposób, istnieje niebezpieczeństwo odniesienia poważnych obrażeń ciała lub spowo-
dowania szkód materialnych.
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3Wprowadzenie
Oznaczenie skrócone
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3 Wprowadzenie
3.1 Oznaczenie skrócone

W tym dokumencie zastosowano następujące skrócone oznaczenia produktu.

Oznaczenie typu Oznaczenie skrócone
Urządzenie MOVI‑C® Urządzenie

Karta sieci przemysłowej CFN21A Interfejs sieci przemysłowej

Pokrywa elektroniki DFC.. Interfejs sieci przemysłowej

Sterownik nadrzędny PLC

MOVISUITE® standard MOVISUITE®

3.2 Treść dokumentu
Dokument zawiera opis:
• uruchamiania falownika za pomocą interfejsu sieci przemysłowej PROFINET ze

sterownikiem firmy Siemens
• parametryzacji poprzez moduł funkcyjny SEW_SPA

3.3 Oprogramowanie inżynieryjne MOVISUITE®
OprogramowanieinżynieryjneMOVISUITE®

Oprogramowanie inżynieryjne MOVISUITE® to platforma do obsługi wszystkich sprzę-
towych i programowych komponentów sterowników MOVI‑C®.
Za pomocą oprogramowania MOVISUITE® można w sposób komfortowy wykonywać
następujące zadania związane z programowaniem:
• Projektowanie
• Uruchamianie
• Parametryzacja
• Programowanie
• Diagnostyka
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4 Przemysłowe sieci Ethernet – podstawowe informacje
Adres TCP/IP i podsieci
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4 Przemysłowe sieci Ethernet – podstawowe informacje
4.1 Adres TCP/IP i podsieci

Ustawienia adresów protokołu TCP/IP można wprowadzić za pomocą następujących
parametrów:
• Adres MAC
• Adres IP
• Maska podsieci
• Bramka domyślna
W celu prawidłowego ustawienia tych parametrów w niniejszym rozdziale objaśniono
mechanizmy adresowania oraz podział sieci TCP/IP na podsieci.

4.2 Adres MAC
Podstawą wszystkich ustawień adresów jest adres MAC (Media Access Controller).
Adres MAC urządzenia Ethernet to unikalna na skalę światową wartość 6-bajtowa
(48  bitów). Urządzenia Ethernet firmy SEW‑EURODRIVE mają adres
MAC 00‑0F-69-xx-xx-xx.
Używanie adresu MAC w przypadku większych sieci jest trudne. Dlatego też stosuje
się nadawane dowolnie adresy IP.

4.3 Adres IP
Adres IP jest wartością 32-bitową, która jednoznacznie identyfikuje urządzenie w sieci.
Adres IP tworzą 4 liczby dziesiętne oddzielone od siebie kropką.
Każda liczba dziesiętna oznacza 1 bajt (8 bitów) adresu i można ją przedstawić rów-
nież w postaci binarnej:

Przykład adresu IP: 192.168.10.4
Bajt Zapis dziesiętny Zapis binarny

1 192 11000000

2 168 10101000

3 10 00001010

4 4 00000100

Adres IP składa się z adresu sieci oraz adresu urządzenia.
Od klasy sieci i maski podsieci zależy, która część adresu IP oznacza sieć, a która
część identyfikuje urządzenie.
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4Przemysłowe sieci Ethernet – podstawowe informacje
Klasa sieci
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4.4 Klasa sieci
Pierwszy bajt adresu IP określa klasę sieci, a tym samym podział na adres sieci i ad-
res urządzenia.

Zakres wartości
(bajt 1 adresu IP)

Klasa
sieci

Przykład: pełny adres
sieci

Znaczenie

0 – 127 A 10.1.22.3
10 = adres sieci
1.22.3 = adres urządzenia

128 – 191 B 172.16.52.4
172.16 = adres sieci
52.4 = adres urządzenia

192 – 223 C 192.168.10.4
192.168.10 = adres sieci
4 = adres urządzenia

Adresy urządzeń, które w postaci binarnej składają się tylko z zer lub jedynek, są nie-
dozwolone. Najniższy adres (wszystkie bity są zerami) opisuje samą sieć, zaś najwyż-
szy adres (wszystkie bity są jedynkami) jest zarezerwowany dla trybu rozgłoszeniowe-
go (broadcast).
Dla wielu sieci taki ogólny podział jest niewystarczający. Sieci te wykorzystują dodat-
kowo ustawianą bezpośrednio maskę podsieci.

4.5 Maska podsieci
Maska podsieci pozwala na jeszcze dokładniejszy podział na klasy sieci. Maskę pod-
sieci, podobnie jak adres IP, tworzą 4 liczby dziesiętne oddzielone od siebie kropką.
Każda liczba dziesiętna oznacza 1 bajt (8 bitów) maski podsieci i można ją przedsta-
wić również w postaci binarnej.

Przykład maski podsieci: 255.255.255.128
Bajt Zapis dziesiętny Zapis binarny

1 255 11111111

2 255 11111111

3 255 11111111

4 128 10000000

Z  zapisu binarnego adresu IP oraz maski podsieci widać, że w  masce podsieci
wszystkie bity adresu sieci mają wartość 1, a tylko bity adresu urządzenia mają war-
tość 0.

Adres IP: 192.168.10.129 Maska podsieci: 255.255.255.128
Bajt 1 – 4 Bajt 1 – 4

Adres sieci

11000000 11111111

10101000 11111111

00001010 11111111

Adres urządzenia 10000001 10000000
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4 Przemysłowe sieci Ethernet – podstawowe informacje
Bramka domyślna

Podręcznik – Urządzenia MOVI-C®12

Sieć klasy  C o  adresie sieci 192.168.10 dzieli się dalej za pomocą maski podsieci
255.255.255.128 na 2 następujące sieci:

Adres sieci Adresy urządzeń
192.168.10.0 192.168.10.1 – 192.168.10.126

192.168.10.128 192.168.10.129 – 192.168.10.254

Urządzenia sieci określają poprzez logiczne zaokrąglenie adresu IP i maski podsieci,
czy partner komunikacji znajduje się we własnej, czy też w innej sieci. Jeśli partner ko-
munikacji znajduje się w  drugiej sieci, nawiązywana jest komunikacja z  bramką do-
myślną w celu przesłania danych.

4.6 Bramka domyślna
Komunikacja z bramką domyślną odbywa się za pomocą adresu 32-bitowego. Adres
32‑bitowy tworzą 4 liczby dziesiętne oddzielone od siebie kropką.
Przykład bramki domyślnej 192.168.10.1
Bramka domyślna tworzy połączenie z  innymi sieciami. Urządzenie sieci, które chce
skomunikować się z innym urządzeniem, określa na podstawie logicznego zaokrągle-
nia adresu IP oraz maski podsieci, czy szukane urządzenie znajduje się we własnej
sieci. Jeśli tak nie jest, urządzenie sieci nawiązuje komunikację z bramką domyślną
(routerem), która musi znajdować się we własnej sieci. Bramka domyślna przesyła
w takim przypadku pakiety danych.

4.7 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
Alternatywnie do ręcznego ustawienia 3 parametrów, tzn. adresu IP, maski podsieci
oraz bramki domyślnej, parametry te mogą być w  sieci Ethernet nadawane również
automatycznie przez serwer DHCP.
Adres IP jest wtedy przypisywany z tabeli na serwerze DHCP. Tabela zawiera powią-
zanie adresu MAC z adresem IP.
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5Sieci PROFINET – zalecenia
Komponenty sieci
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5 Sieci PROFINET – zalecenia
PROFINET (Process Field Network) jest standardowym rozwiązaniem komunikacyj-
nym do automatyzacji PROFIBUS and PROFINET International (PI).
Dzięki modułowemu spektrum funkcji PROFINET stanowi elastyczne rozwiązanie dla
wszystkich zastosowań i rynków. Za pomocą PROFINET można realizować:
• Zastosowania w celu zautomatyzowania produkcji oraz procesu
• Aplikacje bezpieczeństwa
• Zastosowania dla całego spektrum techniki napędowej, aż po izochroniczne zasto-

sowania Motion-Control

WSKAZÓWKA
Podczas planowania i  uruchamiania sieci PROFINET należy przestrzegać wskazó-
wek i  przepisów organizacji użytkowników PROFIBUS stow. zarej. (PNO) oraz
PROFIBUS and PROFINET International (PI).

Szczegółowe informacje techniczne dot. PROFINET, White Papers, a także wskazów-
ki dot. planowania i  instalacji znajdują się na stronie internetowej
PROFIBUS and PROFINET International (PI) → www.profibus.com
W niniejszym rozdziale opisano najważniejsze warunki graniczne, które należy spełnić
w  przypadku projektowania i  eksploatacji sieci PROFINET. Zestawienie to nie jest
kompletne.

5.1 Komponenty sieci
Podczas wybierania komponentów sieci PROFINET należy przestrzegać następują-
cych zasad:
• Stosować wyłącznie komponenty sieci przeznaczone do użytku przemysłowego

i kompatybilne z PROFINET.
• Stosować wyłącznie przełączniki zarządzalne (tzw. managed switch).
• Przełącznik zarządzalny musi obsługiwać tagowanie VLAN, zgodnie

z IEEE802.1Q.
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5 Sieci PROFINET – zalecenia
Maksymalna głębokość segmentacji
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5.2 Maksymalna głębokość segmentacji
W  poniższej tabeli przedstawiono maksymalną głębokość segmentacji w  przypadku
przełącznika "store and forward".

Czas aktualizacji
ms

Maksymalna głębokość segmentacji

1 7

2 14

4 28

8 58

W  poniższej tabeli przedstawiono maksymalną głębokość segmentacji w  przypadku
przełącznika "cute through".

Czas aktualizacji
ms

Maksymalna głębokość segmentacji

1 64

2 100

4 100

8 100

5.3 Obciążenie sieci
W poniższej tabeli przedstawiono wytworzone cykliczne obciążenie sieci w czasie rze-
czywistym na urządzenie PROFINET. Zakłada się, że wielkość pakietu PROFINET
wynosi 60  bajtów, a  użyteczne dane PROFINET są przesyłane z  prędkością
100 Mbit/s.

Czas aktualizacji
ms

Obciążenie sieci
%

1 0.86

2 0.43

4 0.22

8 0.11

W celu zostawienia wystarczających rezerw na rozszerzenia, a przede wszystkim na
komunikację NRT, podczas projektowania sieci PROFINET należy zachować nastę-
pujące wartości graniczne dla obciążenia sieci podczas cyklicznej komunikacji w cza-
sie rzeczywistym:

Obciążenie sieci Zalecenie
< 20% Nie są wymagane żadne działania.

20% – 50% Sprawdzić zaplanowane obciążenie sieci.

>50% Zmniejszyć obciążenie sieci.
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6Inżynieryjne miejsca dostępu do urządzeń
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6 Inżynieryjne miejsca dostępu do urządzeń
W  poniższej tabeli przedstawiono możliwości dostępu komputera inżynieryjnego do
różnych urządzeń.

Połączenie: przez złącze Ethernet komputera Przyłącze na urządzeniu Urządzenie
Przewód przyłączeniowy Ethernet RJ45/RJ45, do użytku
przemysłowego

X40/X41
X30 IN/X30 OUT
Złącze wtykowe RJ45

• MDX modular
• MDX system
• MDX technology

CFN21A

Przewód przyłączeniowy Ethernet RJ45/M12, do użytku
przemysłowego

X4233_1/X4233_2
Złącze wtykowe M12,
4-pinowe, żeńskie, kodo-
wanie D

...DFC.0..

Przewód przyłączeniowy Ethernet RJ45/Mini IO, do użyt-
ku przemysłowego

X42/X43
Złącze wtykowe Mini IO

...DFC.1..

Połączenie: przez złącze USB komputera Przyłącze na urządzeniu Urządzenie
Kabel
PC – USM21A

Konwerter złą-
cza

Kabel 
USM21 – urządzenie

Przewód przy-
łączeniowy
USB 2.01)

USM21A
Numer katalogo-
wy: 2831449

Przewód przyłącze-
niowy RJ10/RJ10,
długość: 3 m1)

X31
Złącze wtykowe RJ10

• MDX modular
• MDX system
• ... DFC..

Przewód przyłącze-
niowy RJ10/M12, dłu-
gość: 3 m, numer ka-
talogowy: 28111680

X4141
Złącze wtykowe M12,
4-pinowe, żeńskie, kodo-
wanie A

• ... DFC..2)

• MMF3..2)

Przewód przyłącze-
niowy RJ10/D-sub,
długość: 1.5 m, nu-
mer katalogowy:
18123864

X32
Złącze wtykowe D-sub, 
9-pinowe, męskie

• MDX technology
CFN21A

• MMF3..2)

1) Zawarty w zakresie dostawy konwertera złącza
2) Opcjonalnie dostępne złącze wtykowe
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6 Inżynieryjne miejsca dostępu do urządzeń
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Połączenie: przez złącze USB komputera Przyłącze na urządzeniu Urządzenie
Kabel
PC – CBG21A

Panel
sterowania

Kabel CBG21A –
urządzenie

Przewód przy-
łączeniowy
USB‑A/
USB‑2.0‑Mi-
ni‑B, długość:
3 m, numer ka-
talogowy:
25643517

CBG21A
Numer katalogo-
wy: 28238133

(lub CBG11A, nu-
mer katalogowy:
28233646)

Przewód przyłącze-
niowy D-sub/RJ10,
długość: 3 m, numer
katalogowy:
28117832

X31
Złącze wtykowe RJ10

• MDX modular
• MDX system
• ... DFC..

Przewód przyłącze-
niowy D-sub/M12,
długość: 3 m, numer
katalogowy:
28117840

X41X41
Złącze wtykowe M12,
4-pinowe, żeńskie, kodo-
wanie A

• ... DFC..1)

• MMF3..1)

Podłączanie bezpo-
średnie

X32
Złącze wtykowe D-sub, 
9-pinowe, męskie

• MDX technology
CFN21A

• MMF3..1)

1) Opcjonalnie dostępne złącze wtykowe
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7Charakterystyka pracy na PROFINET
Złącze PROFINET
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7 Charakterystyka pracy na PROFINET
Urządzenie pracuje w sieci PROFINET. Urządzenie można włączyć do sieci PROFI-
NET również jako urządzenie PROFIsafe za pośrednictwem karty bezpieczeństwa
MOVISAFE® CSB..A oraz CSS..A.

7.1 Złącze PROFINET
Obsługiwane właściwości złącza PROFINET są podane w rozdziale "Dane technicz-
ne" w instrukcji obsługi odpowiedniego urządzenia.
Urządzenie podłącza się do innego urządzenia sieci za pomocą ekranowanej skrętki
kategorii 5, klasy D wg normy IEC 11081, wydanie 2.0.

WSKAZÓWKA
Zgodnie ze standardem IEEE 802.3, edycja 200, maks. długość przewodu dla sieci
Ethernet 10 Mbodów / 100 Mbodów (10BaseT/100BaseT) pomiędzy 2 urządzeniami
pracującymi w sieci wynosi 100 m.

7.1.1 Wbudowany przełącznik Ethernet
Urządzenie posiada wbudowany 2-portowy przełącznik Ethernet do podłączenia urzą-
dzeń sieci przemysłowej. Obsługiwane są następujące topologie sieci:
• Topologia drzewa
• Topologia gwiazdy
• Topologia liniowa
• Topologia pierścieniowa

Czas oczekiwania przełącznika
Liczba połączonych szeregowo przełączników przemysłowej sieci Ethernet ma wpływ
na czas telegramu. Gdy telegram jest przekazywany przez urządzenia, czas telegra-
mu jest opóźniany przez czas oczekiwania przełącznika Ethernet.
Zintegrowany przełącznik pracuje w trybie cut-through. Czas oczekiwania wynosi oko-
ło 5.5 µs.

Auto Crossing
Oba wyprowadzone na zewnątrz porty przełącznika Ethernet mają funkcję Auto Cros-
sing. Do połączenia z  następnym urządzeniem sieci Ethernet można użyć zarówno
kabla krosowego (patch cord), jak i kabla krosowanego (cross over).

Autonegocjacja
Podczas nawiązywania połączenia z następnym urządzeniem obydwa urządzenia
Ethernet negocjują prędkość transmisji oraz tryb dupleksowy. Oba porty połączone
przez Ethernet obsługują funkcję autonegocjacji i  pracują z  prędkością transmisji
100 Mbit/s lub 10 Mbit/s w trybie pełnodupleksowym lub półdupleksowym.
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7 Charakterystyka pracy na PROFINET
Plik opisu urządzenia
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7.2 Plik opisu urządzenia

WSKAZÓWKA
Zmodyfikowany plik opisu urządzenia może spowodować nieprawidłowe działanie
urządzenia.
Nie należy zmieniać lub uzupełniać wpisów w  pliku opisu urządzenia. Firma
SEW‑EURODRIVE nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie urzą-
dzenia z powodu zmodyfikowanego pliku opisu urządzenia.

Warunkiem prawidłowej konfiguracji urządzenia z  interfejsem sieci przemysłowej
PROFINET jest zastosowanie odpowiedniego pliku opisu urządzenia (Plik GSDML)
w  narzędziu inżynieryjnym sterownika PROFINET. Plik ten zawiera wszystkie dane
istotne do programowania oraz wymiany danych urządzenia.
Aktualna wersja pliku opisu urządzenia jest dostępna na stronie internetowej
SEW‑EURODRIVE → www.sew-eurodrive.com. Na stronie [Online Support] > [Dane
i dokumenty] > [Oprogramowanie] należy wyszukać "Plik GSDML".
W poniższej tabeli przedstawiono oznaczenie pliku opisu urządzenia dla poszczegól-
nych urządzeń.

Urządzenie Plik opisu urządzenia
Pokrywa elektroniki DFC.. GSDML-V2.33-SEW-MOVI-C-Decentrali-

zed-Electronics-yyyymmdd-rrrrrr

MOVIDRIVE® technology MDX.. / karta
sieci przemysłowej CFN21A

GSDML-V2.33-SEW-MOVI-C-MOVIDRI-
VE-yyyymmdd-rrrrrr
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7Charakterystyka pracy na PROFINET
Konfiguracja danych procesowych
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7.3 Konfiguracja danych procesowych
Sterowanie urządzeniem odbywa się przez kanał danych procesowych. Słowa danych
procesowych przedstawiane są w obszarze we/wy lub obszarze peryferyjnym progra-
mowalnego sterownika logicznego (sterownik PROFINET) i można je aktywować w ty-
powy sposób.
Przyporządkowania modelu gniazd kart PROFINET są różne, w zależności od rodziny
urządzeń.

7.3.1 MOVIDRIVE® technology (karta sieci przemysłowej CFN21A)
W  falowniku aplikacyjnym MOVIDRIVE®  technology z  kartą sieci przemysłowej
CFN21A słowa danych procesowych podzielone są według modelu gniazd kart
PROFINET w następujący sposób:

Gniazdo kart Moduł danych procesowych

1

Moduł F I/O (4/3 bajty)
do karty bezpieczeństwa MOVISAFE® CSB..A

Moduł F I/O (5/6 bajtów)
do karty bezpieczeństwa MOVISAFE® CSS..A

2

Moduł I/O (05 słów)
do modułu oprogramowania MOVIKIT® Velocity Drive

Moduł I/O (08 słów)
do modułu oprogramowania MOVIKIT® Positioning Drive

Moduł I/O 01 – 16 (liczba słów danych procesowych zgodna
z konfiguracją urządzenia)

7.3.2 Pokrywa elektroniki DFC..
W pokrywie elektroniki DFC.. słowa danych procesowych podzielone są według mo-
delu gniazd kart PROFINET w następujący sposób:

Gniazdo kart Moduł danych procesowych

1 Moduł F I/O (4/3 bajty)
do karty bezpieczeństwa MOVISAFE® CSB..A

2

Moduł I/O (05 słów)
do modułu oprogramowania MOVIKIT® Velocity Drive

Moduł I/O (08 słów)
do modułu oprogramowania MOVIKIT® Positioning Drive

Moduł I/O 01 – 16 (liczba słów danych procesowych zgodna
z konfiguracją urządzenia)
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7 Charakterystyka pracy na PROFINET
Alarmy PROFINET
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7.4 Alarmy PROFINET
W przypadku usterki urządzenia interfejs sieci przemysłowej obsługuje alarmy diagno-
styczne. W stanie fabrycznym urządzeń alarmy diagnostyczne są wyłączone. Alarmy
diagnostyczne można włączyć w narzędziu inżynieryjnym TIA Portal w widoku urzą-
dzenia.
Należy wykonać następujące czynności:
1. W przeglądzie urządzeń zaznaczyć gniazdo kart 0 (slot 0) urządzenia.
2. Włączyć alarm diagnostyczny w oknie inspekcyjnym (dolny obszar edytora) w gru-

pie "Parametry podzespołu".

28345778699

ð Komunikaty o błędach urządzenia (numer błędu i opis błędu) zgłaszane są jako
alarm diagnostyczny, a w diagnostyce podzespołu wyświetlane są jako tekst.
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3. W przypadku bezpiecznej komunikacji przez PROFIsafe można dodatkowo akty-
wować alarm diagnostyczny dla zintegrowanej karty bezpieczeństwa. W tym celu
w przeglądzie urządzeń zaznaczyć gniazdo kart 1 (slot 1) urządzenia.

4. Włączyć alarm diagnostyczny w oknie inspekcyjnym (dolny obszar edytora) w gru-
pie "Parametry podzespołu".

28345785227

ð Komunikaty o błędach karty bezpieczeństwa (numer błędu i opis błędu) zgła-
szane są jako alarm diagnostyczny, a w diagnostyce podzespołu wyświetlane
są jako tekst.
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7.5 Konfiguracja PROFINET z wykrywaniem topologii
Urządzenie obsługuje właściwość PROFINET "Wykrywanie topologii".

7.6 Komunikacja IRT PROFINET
Urządzenie obsługuje właściwość PROFINET "Komunikacja IRT" (Isochronous 
Realtime).

7.7 Serwer sieci web
Serwer sieci web jest dostępny pod następującym adresem →
http://Adres IP urządzenia
Serwer sieci web zawiera następujące informacje:
• Dane urządzenia
• Stan eksploatacji
• Dane procesowe
• Statystyki sieci

28342256651
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8 Sterowanie za pomocą modułów oprogramowania MOVIKIT®

Użytkownik może indywidualnie skonfigurować elastyczne złącze danych proceso-
wych urządzeń. Dzięki temu użytkownik uzyskuje maksymalną elastyczność. Wymaga
to jednak bardzo dokładnej znajomości urządzenia, parametrów i możliwości konfigu-
racji.

WSKAZÓWKA
Słowa danych procesowych o długościach danych SIMATIC S7 wynoszących 3 bajty
lub więcej niż 4 bajty muszą być przesyłane za pomocą funkcji systemu SFC14 oraz
SFC15.

8.1 Moduły oprogramowania MOVIKIT®
ModułyoprogramowaniaMOVIKIT®

Do standardowych zadań techniki automatyzacji i  prostych funkcji napędu firma
SEW‑EURODRIVE oferuje wstępnie skonfigurowane moduły oprogramowania.
Moduły oprogramowania MOVIKIT® oferują następujące korzyści:
• Skrócone uruchamianie
• Określony, przetestowany zakres funkcji
• Zestandaryzowane złącze danych procesowych
• Przykładowe moduły i przykładowe projekty dla narzędzia inżynieryjnego TIA Por-

tal
Na życzenie można otrzymać także inne przykładowe moduły i przykładowe pro-
jekty dla narzędzi inżynieryjnych.

Moduły oprogramowania można uruchamiać z  oprogramowaniem inżynieryjnym
MOVISUITE®. Umożliwia to łatwe i szybkie uruchamianie bez szczegółowej wiedzy na
temat konfiguracji danych procesowych i konfiguracji wartości zadanych urządzenia.
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8.1.1 Moduł oprogramowania MOVIKIT® Velocity Drive
MOVIKIT® Velocity Drive zawiera funkcje dla napędu z możliwością zmiany prędkości
obrotowej.
Informacje na temat modułu oprogramowania można znaleźć w  podręczniku
"MOVIKIT® Positioning Drive / Velocity Drive".
Przykładowy projekt dla narzędzia inżynieryjnego TIA Portal dostępny jest na stronie
internetowej SEW‑EURODRIVE →  www.sew-eurodrive.com. Na stronie [Online
Support] > [Dane i dokumenty] > [Oprogramowanie] należy wyszukać "Movikit".

28343971083
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8.1.2 Moduł oprogramowania MOVIKIT® Positioning Drive
MOVIKIT® Positioning Drive zawiera funkcje dla napędu z możliwością pozycjonowa-
nia. Obsługiwane są następujące tryby pracy:
• Tryb impulsowania
• Regulacja prędkości obrotowej
• Referencjonowanie
• Pozycjonowanie liniowe
• Pozycjonowanie modułowe
Informacje na temat modułu oprogramowania można znaleźć w  podręczniku
"MOVIKIT® Positioning Drive / Velocity Drive".
Przykładowy projekt dla narzędzia inżynieryjnego TIA Portal dostępny jest na stronie
internetowej SEW‑EURODRIVE →  www.sew-eurodrive.com. Na stronie [Online
Support] > [Dane i dokumenty] > [Oprogramowanie] należy wyszukać "Movikit".

28343974667
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9 Parametryzacja poprzez moduł funkcyjny SEW_SPA
Moduł funkcyjny SEW_SPA służy do komunikacji między programowalnym sterowni-
kiem logicznym a podporządkowanymi urządzeniami SEW‑EURODRIVE poprzez pro-
tokół Smart Parameter Access  (SPA). Protokół  SPA jest następcą protokołu  SMLP
(Simple MOVILINK® Protocol) firmy SEW‑EURODRIVE.
Ten moduł funkcyjny umożliwia:
• Łatwe programowanie urządzeń MOVI‑C®

• Komunikację poprzez PROFIBUS i PROFINET
• Odczyt i zapis parametrów poprzez komunikację acykliczną

9.1 Biblioteka modułów
Do zastosowania w  różnych rodzinach sterowników SIMATIC wymagane są różne
wersje biblioteki modułów:

Sterowanie Biblioteka modułów
S7‑1200 SEW_SPA_TIA_S71200_Lib_V1.3

S7‑1500 SEW_SPA_TIA_S71500_Lib_V1.3

S7‑300/S7‑400 SEW_SPA_TIA_S7300_S7400_Lib_V1.3

Aby móc zastosować odpowiednią bibliotekę modułów SEW_SPA_TIA_S7.._Lib_V1.3
w projekcie realizowanym w środowisku TIA Portal należy najpierw przeprowadzić de-
archiwizację biblioteki.
Należy wykonać następujące czynności:
1. W TIA Portal należy wybrać polecenie menu [Dodatki] > [Biblioteki ogólne] > [De-

archiwizacja biblioteki].
ð Po dearchiwizacji można korzystać z modułu SEW_SPA.
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9.2 Złącze modułu
9.2.1 Wejścia

Parametr Typ Wartość
standardowa

Zakres wartości Opis

Req BOOL False – Zbocze rosnące, które uruchamia
polecenie odczytu/zapisu.

Reset BOOL False – TRUE = reset modułu funkcyjnego

RdWrt BOOL False – Polecenie odczytu/zapisu:
• FALSE = odczyt
• TRUE = zapis

HwID HW_IO lub
WORD

16#00 – ID sprzętu urządzenia:
• HW_IO dla SPS S7‑1200/

S7‑1500
• WORD dla SPS S7‑300/SP‑400

DeviceNr INT 0 0 – 7 Numer urządzenia, które jest stoso-
wane przy routingu.

Index WORD 16#00 2000h – 27FFh Indeks do odczytu i zapisu parame-
trów w urządzeniu

Sub-indeks BAJT 16#00 – Sub-indeks do odczytu i zapisu para-
metrów w urządzeniu

DataIn DWORD 16#00 – Dane, które są wysyłane. Dane są
wymagane tylko w przypadku pole-
cenia zapisu, w przypadku polecenia
odczytu są ignorowane.
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9.2.2 Wyjścia

Parametr Typ Wartość
standardowa

Zakres wartości Opis

Done BOOL False – Informuje o tym, że polecenie jest
wykonane.

Busy BOOL False – Informuje o tym, że polecenie jest
właśnie przetwarzane.

Error BOOL False – Informuje o tym, że podczas prze-
twarzania polecenia wystąpił błąd.
Wskaźnik błędu składa się z nastę-
pujących parametrów:
• Stan
• Error_Class
• Error_Code

Stan DWORD 16#0000 – Informacja o stanie systemowych
modułów funkcyjnych SFB52
(RDEC) oraz SFB53 (WRREC)
• 16#0000 = polecenie wykonane

pomyślnie
• 16#1010 = błąd odczytu SPA
• 16#1011 = błąd zapisu SPA
• 16#1012 = nieprawidłowe

SPA TID (transaction ID)

Error_Class BAJT 16#00 – 16#04 = błąd SPA

Error_Code DWORD 16#00 – • 16#00 = Unspecified (nieokreślo-
ny bliżej błąd)

• 16#01 = Unknown Command
• 16#02 = Invalid Index
• 16#03 = Invalid Subindex
• 16#04 = Invalid Frame
• 16#05 = Not Init (w przygotowa-

niu)
• 16#06 = Timeout

DataOut DWORD 16#00 – Dane odbioru polecenia odczytu
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10 PROFIsafe
Zgodna z  normą IEC  61508 technologia PROFIsafe została opracowana i  rozpo-
wszechniona na całym świecie przez PROFIBUS and PROFINET International  (PI).
Profil PROFIsafe został uznany za międzynarodową normę IEC 61784-3-3-3.
PROFIsafe nie zależy od metody komunikacji i oferuje bezpieczeństwo funkcjonalne,
które jest atrakcyjne cenowo i elastyczne. Zabezpiecza on całą drogę komunikacyjną
od czujnika przez sterownik, aż po element wykonawczy, i  integruje bezpieczeństwo
oraz standardową komunikację przewodową (zasada black channel).

10.1 Karty bezpieczeństwa MOVISAFE® CS..A
KartybezpieczeństwaMOVISAFE® CS..A

W poniższej tabeli przedstawiono cechy i obsługiwane funkcje bezpieczeństwa napę-
du kart bezpieczeństwa MOVISAFE® CS..A.

MOVISAFE® CS..A F-DI F-DO Postój Ruch 2. przyłącze enko-
dera

(nie jest bezpiecz-
ne)

PROFIsafe

CSB51A – – STO, SS1c – – Tak

CSB21A 4 – STO, SS1c – – Tak

CSB31A 4 2 STO,
SS1c, SBC

– Tak Tak

CSS21A 4 2 STO,
SS1c, SBC

SOS, SS1, SS2, SLS,
SSR, SLA, SSM, SLI,
SDI

– Tak

CSS31A 4 2 STO,
SS1c, SBC

SOS, SS1, SS2, SLS,
SSR, SLA, SSM, SLI,
SDI

Tak Tak

10.2 Plik opisu urządzenia dla kart bezpieczeństwa MOVISAFE® CS..A
Plik opisuurządzeniadla kartbezpieczeństwaMOVISAFE® CS..A

Dla kart bezpieczeństwa MOVISAFE® CS..A należy wybrać różne wpisy z pliku opisu
urządzenia (Plik GSDML).
W  poniższej tabeli przedstawiono przyporządkowanie odpowiednich modułów
PROFIsafe (wpis z pliku opisu urządzenia Plik GSDML) do danej karty bezpieczeń-
stwa MOVISAFE® CS..A:

MOVISAFE® CS..A Moduł PROFIsafe
CSB51A Moduł F-I/O (4/3 bajty)

CSB21A Moduł F-I/O (4/3 bajty)

CSB31A Moduł F-I/O (4/3 bajty)

CSS21A Moduł F-I/O (6/5 bajtów)

CSS31A Moduł F-I/O (6/5 bajtów)
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WSKAZÓWKA
W  przypadku zastosowania sterownika PROFIsafe według specyfikacji PROFIsafe
wersja V2.6, należy stosować moduły PROFIsafe z dopiskiem "V2.6". W innym przy-
padku należy stosować moduły PROFIsafe bez dopisku.

10.3 Profil danych procesowych kart bezpieczeństwa MOVISAFE® CS..A
Profildanychprocesowych kartbezpieczeństwaMOVISAFE® CS..A

Funkcje bezpieczeństwa napędu STO, SS1, SBC, SOS, SS2, SLS, SSR, SLA SSM
realizowane są przez sieć przemysłową "low-aktiv".
Jeżeli nie ma być realizowana sparametryzowana funkcja bezpieczeństwa napędu,
należy ustawić odpowiedni bit w wyjściowych danych procesowych sterownika F.
Szczegółowy opis danych procesowych można znaleźć w  podręczniku każdej karty
bezpieczeństwa.

10.3.1 Profil danych procesowych karty bezpieczeństwa MOVISAFE® CSB51A

28365859979
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10.3.2 Profil danych procesowych kart bezpieczeństwa MOVISAFE® CSB21A oraz
MOVISAFE® CSB31A

28365863563
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10.3.3 Profil danych procesowych kart bezpieczeństwa MOVISAFE® CSS21A oraz
MOVISAFE® CSS31A

28362681995

10.4 Moduł karty bezpieczeństwa zawierający dane urządzeń peryferyjnych F
Podczas wczytywania każdej karty bezpieczeństwa, w  narzędziu konfiguracyjnym
(HW-Konfig) jest automatycznie tworzony moduł zawierający dane urządzeń peryferyj-
nych F (DB). Moduł zawierający dane urządzeń peryferyjnych F (DB) udostępnia użyt-
kownikowi złącze, umożliwiające ocenę lub sterowanie zmiennymi w programie bez-
pieczeństwa.
Symboliczna nazwa jest tworzona ze stałego przedrostka  „F”, adresu początkowego
urządzenia peryferyjnego F i nazwy wpisanej w konfiguracji we właściwościach obiek-
tu urządzenia peryferyjnego (na przykład: F00008_198).
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Poniższa tabela zawiera dane urządzeń peryferyjnych F karty bezpieczeństwa.

Adres Symboliczna
nazwa
(zmienna)

Typ da-
nych

Funkcja Wart. domyśl-
na

Zmienne,
którymi użyt-
kownik może
sterować.

DBX0.0 "F00008_198"
(PASS_ON)

BOOL 1: aktywacja
pasywacji

0

DBX0.1 "F00008_198"
(ACK_NEC)

BOOL 1: potwierdze-
nie ponownej
integracji ko-
nieczne
w przypadku
karty bezpie-
czeństwa

1

DBX0.2 "F00008_198"
(ACK_REI)

BOOL 1: potwierdze-
nie ponownej
integracji

0

DBX0.3 "F00008_198"
(IPAR_EN)

BOOL Zmienna do
zmiany para-
metrów (brak
obsługi przez
kartę bezpie-
czeństwa).

0

Zmienne,
które użyt-
kownik może
wczytać.

DBX2.0 "F00008_198"
(PASS-OUT)

BOOL Wykonanie pa-
sywacji

1

DBX2.1 "F00008_198"
(QBAD)

BOOL 1: wyświetlane
są wartości za-
stępcze

1

DBX2.2 "F00008_198"
(ACK_REQ)

BOOL 1: żądanie po-
twierdzenia po-
nownej integra-
cji

0

DBX2.3 "F00008_198"
(IPAR_OK)

BOOL Zmienna do
zmiany para-
metrów (brak
obsługi przez
kartę bezpie-
czeństwa).

0

DBB3 "F00008_198"
(DIAG)

BAJT Informacja ser-
wisowa

-

PASS_ON Dzięki zmiennej PASS_ON można aktywować pasywację karty bezpieczeństwa. Gdy
PASS_ON = 1, następuje pasywacja urządzenia peryferyjnego F.

ACK_NEC Po usunięciu błędu następuje ponowna integracja karty bezpieczeństwa zależnie od
ustawienia zmiennej ACK_NEC.
• ACK_NEC = 0: Następuje automatyczna ponowna integracja.
• ACK_NEC = 1: Następuje ponowna integracja poprzez potwierdzenie przez użyt-

kownika.

25
86

92
64

/P
L 

– 
03

/2
01

9



10 PROFIsafe
Moduł karty bezpieczeństwa zawierający dane urządzeń peryferyjnych F

Podręcznik – Urządzenia MOVI-C®34

 OSTRZEŻENIE
Niedozwolona parametryzacja zmiennej ACK_NEC = 0.
Śmierć lub poważne obrażenia ciała
• Parametryzacja zmiennej ACK_NEC  =  0  jest dozwolona tylko wtedy, gdy ze

względów bezpieczeństwa dopuszczalna jest automatyczna ponowna integracja
dla danego procesu.

• Należy sprawdzić, czy dla danego procesu jest dozwolona automatyczna ponow-
na integracja.

ACK_REI W celu ponownej integracji karty bezpieczeństwa po usunięciu błędu konieczne jest
potwierdzenie przez użytkownika z dodatnim zboczem w zmiennej ACK_REI. Potwier-
dzenie jest możliwe dopiero wtedy, gdy zmienna ACK_REQ = 1.

ACK_REQ Układ sterowania F  ustawia ACK_REQ  =  1, gdy zostaną usunięte wszystkie błędy
w wymianie danych z kartą bezpieczeństwa. Po pomyślnym potwierdzeniu układ ste-
rowania F ustawia ACK_REQ na 0.

PASS_OUT Zmienna PASS_OUT informuje o  tym, czy występuje pasywacja karty bezpieczeń-
stwa. Wyświetlane są wartości zastępcze.

QBAD Błąd w wymianie danych z kartą bezpieczeństwa. Informuje o występującej pasywacji.
Wyświetlane są wartości zastępcze.

DIAG Zmienna DIAG udostępnia do celów serwisowych informację o  błędach w  układzie
sterowania F, niebędącą typu „fail safe”. Pozostałe informacje można znaleźć w pod-
ręczniku układu sterowania F.
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11 Uruchamianie za pomocą PROFINET/PROFIsafe
Uruchamianie jest dokładniej objaśnione na przykładzie. W  tym przykładzie falownik
aplikacyjny MOVIDRIVE® technology włączony jest do sieci PROFINET.
Uruchamianie innych urządzeń MOVI‑C® odbywa się analogicznie.

11.1 Ustawianie parametrów adresu IP
Parametry adresu IP falownika aplikacyjnego MOVIDRIVE®  technology można usta-
wić w następujący sposób:
• za pomocą narzędzia inżynieryjnego PROFINET, jak TIA Portal (patrz "Włączenie

falownika aplikacyjnego do sieci PROFINET i konfigurowanie" (→ 2 38))
• za pomocą oprogramowania inżynieryjnego MOVISUITE® (patrz "Konfiguracja fa-

lownika aplikacyjnego w MOVISUITE®" (→ 2 42))

11.2 Podłączanie komputera do programowania do falownika aplikacyjnego
Istnieje kilka możliwości podłączenia komputera do programowania do falownika apli-
kacyjnego:
Podłączanie przez sieć przemysłową Ethernet
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Podłączanie przez konwerter złącza USM21A do złącza inżynieryjnego falownika apli-
kacyjnego
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Podłączanie przez panel sterowania CBG21A/CBG11A jako złącze USB
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11.3 Włączenie falownika aplikacyjnego do sieci PROFINET
W przykładzie używana jest następująca topologia urządzeń:
• Sterownik nadrzędny SIMATIC S7
• MOVIDRIVE® technology MDX90AT
• Konwerter złącza USM21A
Poniższy rysunek przedstawia schemat topologii urządzeń.
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[1] Napięcie zasilające 24 V DC
[2] Złącze sieci przemysłowej
[3] Przewód przyłączeniowy USB typu USB A-B
[4] Konwerter złącza USM21A
[5] Przewód do złącza z wtykiem RJ10 i 9-pinowym złączem D-Sub
[6] MOVIDRIVE® technology

Do konfigurowania oraz uruchamiania urządzeń stosowane są następująca narzędzia:
• MOVISUITE® do urządzeń MOVI‑C® firmy SEW‑EURODRIVE
• TIA Portal (SIMATIC STEP 7) firmy Siemens do programowalnego sterownika lo-

gicznego
Włączenie falownika aplikacyjnego do sieci PROFINET odbywa się w kilku krokach.
• "Konfigurowanie urządzeń sieci przemysłowej" (→ 2 38)
• "Konfiguracja falownika aplikacyjnego w MOVISUITE®" (→ 2 42)
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11.4 Konfigurowanie urządzeń sieci przemysłowej

W przykładowym projekcie urządzeniami magistrali są następujące urządzenia:
• Programowalny sterownik logiczny to Sterownik PROFINET.
• Falownikiem aplikacyjnym MOVIDRIVE® technology to Urządzenie PROFINET.
Konfigurowanie urządzeń odbywa się z użyciem następujących narzędzi:
• MOVISUITE®

• TIA Portal, wersja V14
Konfiguracja urządzeń sieci przemysłowej odbywa się w kilku krokach:
• "Włączenie falownika aplikacyjnego do sieci PROFINET i  konfigurowa-

nie" (→ 2 38)
• "Nadawanie nazwy urządzenia PROFINET" (→ 2 40)

11.4.1 Włączenie falownika aplikacyjnego do sieci PROFINET i konfigurowanie
Falownik aplikacyjny MOVIDRIVE® technology musi zostać włączony do projektu
TIA Portal, połączony z programowalnym sterownikiem logicznym i skonfigurowany.
Podczas konfigurowania falownikowi aplikacyjnemu nadawana jest nazwa logiczna,
adres IP oraz przypisywane są dane procesowe z adresami.
Należy wykonać następujące czynności:
ü Plik opisu urządzenia (Plik GSDML) falownika aplikacyjnego został już pobrany ze

strony internetowej firmy SEW‑EURODRIVE → www.sew-eurodrive.com i zapi-
sany w pamięci lokalnego komputera do programowania.

1. Uruchomić TIA Portal i utworzyć nowy projekt w tym środowisku.
2. Zainstalować w TIA Portal plik opisu urządzenia.
3. Wstawić programowalny sterownik logiczny do projektu. Nadać nazwę urządzenia

PROFINET i  wprowadzić parametry adresu  IP programowalnego sterownika lo-
gicznego.

4. Włączyć system IO do złącza PROFINET programowalnego sterownika logiczne-
go.
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5. Otworzyć katalog sprzętu. W katalogu "Inne urządzenia obiektowe" > "PROFINET
IO"  > "Drives"  > "SEW‑EURODRIVE"  > "MOVI‑C MOVIDRIVE" wybrać wpis dla
MOVIDRIVE® technology i przydzielić go w widoku sieci do programowalnego ste-
rownika logicznego.

28343981067

6. W oknie inspekcyjnym (dolny obszar edytora) w grupie "Adresy Ethernet" wpisać
parametry adresu IP falownika aplikacyjnego.

7. Nadać falownikowi aplikacyjnemu nazwę urządzenia PROFINET. Należy pamiętać
o tym, by nazwa urządzenia PROFINET była identyczna, jak oznaczenie urządze-
nia w projekcie MOVISUITE®.

8. Metodą "Przeciągnij i puść" dodać z katalogu sprzętu odpowiednią liczbę słów da-
nych procesowych. Alternatywnie można dodawać słowa danych procesowych za
pomocą dwukrotnego kliknięcia modułu w przeglądzie urządzeń. Są one automa-
tycznie wstawiane w prawidłowym gnieździe kart.

WSKAZÓWKA
Gniazdo kart  1  jest zarezerwowane dla PROFIsafe. Do urządzenia podstawowego
może być podłączony zawsze tylko 1 moduł PROFIsafe.
Do przeglądu urządzeń można dodawać standardowe słowa danych procesowych
począwszy od gniazda kart nr 2.
Liczbę słów danych procesowych, aktualnie sparametryzowanych w falowniku aplika-
cyjnym, można sprawdzić w oprogramowaniu inżynieryjnym MOVISUITE®. Więcej in-
formacji na temat przyporządkowania słów danych procesowych można znaleźć
w rozdziale "Konfiguracja danych procesowych" (→ 2 19).
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28344065291

11.4.2 Nadawanie nazwy urządzenia PROFINET
Dane (Nazwa urządzenia PROFINET, adres IP, standardowe dane procesowe), jakie
zostały nadane urządzeniom sieci przemysłowej w  trakcie konfiguracji, są wstępnie
zdefiniowane tylko w projekcie TIA Portal w komputerze do programowania. Dopiero
po wczytaniu projektu do programowalnego sterownika logicznego dane są przekazy-
wane do programowalnego sterownika logicznego i aktywowane.
Należy wykonać następujące czynności:
ü Falownik aplikacyjny MOVIDRIVE® technology został skonfigurowany.
1. Wczytać projekt do programowalnego sterownika logicznego przez złącze progra-

mistyczne.
25
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2. Jeśli po przesłaniu projektu TIA Portal do programowalnego sterownika logicznego
dioda stanu BF falownika aplikacyjnego świeci się na czerwono (błąd magistrali),
należy przypisać falownikowi aplikacyjnemu zdefiniowaną nazwę urządzenia
PROFINET. W tym celu otworzyć prawym przyciskiem myszy menu kontekstowe
falownika aplikacyjnego i przypisać mu nazwę urządzenia.
ð Zostanie wyświetlone okno umożliwiające przypisanie nazwy.

28344069003

3. Wybrać nazwę urządzenia PROFINET falownika aplikacyjnego.
4. Ustawić używane złącze programistyczne falownika aplikacyjnego i zaktualizować

listę wyszukanych urządzeń.
5. Zaznaczyć falownik aplikacyjny i przypisać mu nazwę urządzenia. W  ten sposób

zostanie zastąpiona nazwa proponowana z pliku opisu urządzenia (Plik GSDML).
ð Jeśli nazwa urządzenia PROFINET zostanie przypisana prawidłowo, falownik

aplikacyjny zgłosi stan "OK". Dioda stanu BF gaśnie.
6. Zapisać projekt TIA Portal.

25
86

92
64

/P
L 

– 
03

/2
01

9



11 Uruchamianie za pomocą PROFINET/PROFIsafe
Konfiguracja falownika aplikacyjnego w MOVISUITE®

Podręcznik – Urządzenia MOVI-C®42

11.5 Konfiguracja falownika aplikacyjnego w MOVISUITE®
Konfiguracja falownikaaplikacyjnegow MOVISUITE®

Konfiguracja falownika aplikacyjnego MOVIDRIVE®  technology odbywa się w  kilku
krokach:
• "Skanowanie sieci w poszukiwaniu urządzeń" (→ 2 42)
• "Przejęcie falownika aplikacyjnego do MOVISUITE®" (→ 2 43)
• "Konfiguracja bezpiecznego kanału komunikacyjnego" (→ 2 47)

11.5.1 Skanowanie sieci w poszukiwaniu urządzeń
Należy wykonać następujące czynności:
ü Utworzone jest połączenie między komputerem do programowania i  falownikiem

aplikacyjnym MOVIDRIVE® technology przez konwerter złącza USM21A.
1. Uruchomić MOVISUITE®.
2. Utworzyć nowy projekt MOVISUITE® na podstawie skanu sieci.

9007216181236875
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3. Aktywować typ sieci "USB" i  przełącznik suwakowy "Skanowanie". Zastosować
ustawienia i wykonać skanowanie sieci.
ð W przypadku połączenia z  falownikiem aplikacyjnym przez inne złącze należy

wybrać odpowiedni typ sieci.

17827427979

4. Zastosować ustawienia i wykonać skanowanie sieci.

11.5.2 Przejęcie falownika aplikacyjnego do MOVISUITE®

Falownik aplikacyjny MOVIDRIVE®  technology jest rozpoznawany podczas skanowa-
nia sieci.
Należy wykonać następujące czynności:
ü Zostało rozpoczęte skanowanie sieci.
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1. Przejąć zeskanowane urządzenie do MOVISUITE®.

25731754251

2. W  razie potrzeby wczytać dane urządzeń do projektu MOVISUITE®. Potwierdzić
komunikat o pomyślnym przejęciu danych urządzeń.
ð Urządzenie jest wyświetlane w  jednym z  widoków MOVISUITE®. Widok na

ekranie zależy od tego, w jakim widoku zostało ostatnio zamknięte oprogramo-
wanie MOVISUITE®.

ð Połączony widok sieci i  funkcji przedstawia wszystkie podłączone urządzenia,
jakie zostały wykryte podczas skanowania sieci.

25761192331

ð Widok funkcji składa się z 2 części. Widok drzewa przedstawia przegląd całego
projektu. Okrąg symbolizuje aktualny węzeł w postaci dużego kółka na środku
obszaru roboczego. 25
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25767186699

3. W celu zmiany widoków programu MOVISUITE® należy kliknąć zakładkę "Sieć".
4. W razie potrzeby należy nadać nazwę falownikowi aplikacyjnemu. Urządzenie bę-

dzie wyświetlane pod tą nazwą w projekcie MOVISUITE®. Należy pamiętać, aby
nazwa była identyczna, jak nazwa urządzenia PROFINET, która została już przypi-
sana do urządzenia w środowisku TIA Portal. Jeżeli zostanie wybrana inna nazwa,
tym samym zostanie zmieniona przypisana nazwa urządzenia PROFINET i spro-
wokowany błąd magistrali.

WSKAZÓWKA
Aby nazwa falownika aplikacyjnego była zgodna zarówno ze standardem
PROFINET, jak również z IEC61131, firma SEW‑EURODRIVE zaleca nadanie takiej
nazwy, która rozpoczyna się od litery i  nie zawiera spacji ani znaków sterujących
(łącznik, podkreślnik, kropka, dwukropek, przecinek, ukośnik, ukośnik wsteczny).
Jeśli projekt MOVISUITE® zostanie zaimportowany do środowiska TIA Portal, skon-
wertuje ono nazwę falownika aplikacyjnego według własnego, wewnętrznego algoryt-
mu. Nazwa zgodna z ustalonymi konwencjami nazewnictwa umożliwia wyświetlanie
falownika aplikacyjnego w różnych narzędziach pod tą samą nazwą.
Jeśli nie jest możliwe użycie nazwy zgodnie z ustaloną konwencją, należy wybrać na-
zwę zgodną ze standardem PROFINET. Zgodność ze standardem IEC61131 jest
w tym przypadku zapewniana automatycznie przez MOVISUITE®.
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25767285771

5. SEW‑EURODRIVE zaleca stosowanie modułów oprogramowania MOVIKIT®. Mo-
duły oprogramowania MOVIKIT® zawierają gotowe i  sprawdzone funkcje napędu
oraz aplikacyjne, które umożliwiają szybkie i  bezproblemowe uruchamianie róż-
nych zadań napędu. Wczytać odpowiedni moduł oprogramowania MOVIKIT® do
falownika aplikacyjnego.

26574131723
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6. Jeżeli nie jest stosowany moduł oprogramowania MOVIKIT®, należy ręcznie skon-
figurować źródło danych procesowych i  dane procesowe. W  tym celu otworzyć
konfigurację falownika aplikacyjnego i ustawić źródło danych procesowych.

25771011467

7. Skonfigurować dane procesowe (wartości zadane i wartości rzeczywiste) w falow-
niku aplikacyjnym.

8. Zapisać projekt MOVISUITE®.

11.5.3 Konfiguracja bezpiecznego kanału komunikacyjnego
Gdy sterowanie przez PROFIsafe odbywa się w kierunku urządzenia ze zintegrowaną
kartą bezpieczeństwa, należy skonfigurować bezpieczny kanał komunikacyjny.

WSKAZÓWKA
W tym przykładzie zakłada się, że karta bezpieczeństwa MOVISAFE® CSS21A jest
skonfigurowana i  zatwierdzona. Konfiguracja karty bezpieczeństwa opisana jest
w podręczniku "MOVIDRIVE® modular  / system  / technology, karta bezpieczeństwa
MOVISAFE® CS..A".

MOVISUITE® oferuje następujące funkcje dla kart bezpieczeństwa:
• Uruchamianie funkcji bezpieczeństwa napędu z funkcją ochronną
• Odczyt i  zapis parametrów  F z  funkcją ochronną, jak np. F_iPar_CRC,

F_WD_Time itd.
• Diagnostyka komunikacji PROFIsafe poprzez kontrolę danych procesowych F
• Diagnostyka PROFIsafe-Devices (np. komunikaty o stanie i o błędach)
Należy wykonać następujące czynności:
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1. Uruchomić narzędzie Assist CS..

28367661067

2. Wybrać protokół F PROFIsafe i wprowadzić adres F (F_Dest_Add).

28376910731

WSKAZÓWKA
Czas watchdoga (F_WD_Time) ustawiony jest w narzędziu inżynieryjnym sterownika
PROFIsafe.
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3. Ustawić parametry odpowiedniej funkcji bezpieczeństwa napędu.

28376916491

ð W tym przykładzie parametryzowana jest funkcja bezpieczeństwa napędu SSx.
4. Przesłać dane z narzędzia Assist CS.. do projektu MOVISUITE®.
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11.6 Kontrola przesyłania danych procesowych
• W  przypadku stosowania modułu oprogramowania MOVIKIT® można sprawdzić

przesyłanie danych procesowych w monitorze diagnostycznym MOVIKIT®.
"Kontrola danych procesowych w monitorze diagnostycznym MOVIKIT®" (→ 2 50)

• Jeżeli nie jest stosowany moduł oprogramowania, w  oprogramowaniu inżynieryj-
nym MOVISUITE® można uzyskać dostęp do bufora danych procesowych urzą-
dzenia.
"Kontrola danych procesowych MOVISUITE®" (→ 2 52)

11.6.1 Kontrola danych procesowych w monitorze diagnostycznym MOVIKIT®

Szybkie uruchamianie oraz kontrolę sterowania i aplikacji umożliwia monitor diagno-
styczny, w który wyposażone są wszystkie moduły oprogramowania MOVIKIT®. Moni-
tor diagnostyczny, oprócz samego trybu monitora, może pracować także w trybie ste-
rowania, co umożliwia sterowanie funkcjami modułu oprogramowania z MOVISUITE®.

 OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo zranienia wskutek niespodziewanego zadziałania urządzenia
(np. ruchy napędu) w trybie sterowania lub podczas zmiany trybu pracy. Ogranicze-
nie i blokady, które są ustalone przez programowalny sterownik logiczny, można wy-
łączyć w trybie sterowania.
Śmierć, poważne obrażenia ciała lub szkody materialne
• Należy zadbać, by w trybie sterowania i przy zmianie trybu pracy nie doszło do

niekontrolowanego zwolnienia silnika. W tym celu należy zablokować falownik.
• Odgrodzić obszar ewentualnego zagrożenia. Stosować dostępne urządzenia za-

bezpieczające.
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Należy wykonać następujące czynności:
1. Otworzyć w MOVISUITE® konfigurację falownika aplikacyjnego, a w "Diagnostyce"

otworzyć menu "Diagnostyka MOVIKIT®".

9007227081518859

ð Podczas uruchamiania diagnostyka jest w trybie monitorowania.
2. W  celu zmiany trybu sterowania na tryb monitorowania należy kliknąć przycisk

[Włącz/Wyłącz].
ð W  trybie monitorowania można obserwować dane procesowe interfejsu sieci

przemysłowej.
ð W  trybie sterowania (sterowanie z  komputera) dane procesowe wyłącza się

przez interfejs sieci przemysłowej, dzięki czemu można je podać przez interfejs
użytkownika diagnostyki MOVIKIT®. Dane są automatycznie wysyłane do fa-
lownika aplikacyjnego w sposób ciągły i natychmiast wykorzystywane.
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11.6.2 Kontrola danych procesowych MOVISUITE®

Należy wykonać następujące czynności:
1. Otworzyć w MOVISUITE® konfigurację falownika aplikacyjnego.
2. Sprawdzić wprowadzone wartości zadane sterownika.

27718990603

3. Sprawdzić wartości rzeczywiste napędu.

27718994187
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11.7 Kontrola bezpiecznej komunikacji

WSKAZÓWKA
Program bezpieczeństwa w  tym przykładzie służy jedynie objaśnieniu trybu testu
funkcji bezpieczeństwa napędu i nie jest przedmiotem programu bezpieczeństwa za-
lecanego przez SEW‑EURODRIVE.

Nie można bezpośrednio sterować bezpiecznymi danymi procesowymi. W  tym celu
należy utworzyć program bezpieczeństwa, który pełni następujące funkcje:
• Ponowne włączenie bezpiecznego urządzenia komunikacyjnego, które zostało wy-

łączone przez funkcje bezpieczeństwa napędu, po potwierdzeniu błędu.
• Dezaktywacja funkcji bezpieczeństwa napędu. Niektóre czynności związane

z usuwaniem błędów w programie bezpieczeństwa są wyłączone tylko w nieaktyw-
nym trybie bezpieczeństwa, dzięki czemu dane programu bezpieczeństwa można
zmieniać poprzez tabele obserwacji.

Należy wykonać następujące czynności:
1. W  projekcie TIA  Portal należy wybrać blok Main  Safety Main_Safety_RTG1

[FB1].

2. Uzupełnić moduł  F o  następujące funkcje dostępu do bezpiecznego urządzenia
komunikacyjnego:
ð Ponowne włączenie bezpiecznego urządzenia komunikacyjnego: Do tego celu

należy użyć zmiennych ACK_REQ (żądanie potwierdzenia ponownej integracji)
oraz ACK_REI (potwierdzenie ponownej integracji) z bazy danych urządzenia
peryferyjnego F.

ð Dezaktywacja funkcji bezpieczeństwa napędu: Przypisać znacznik odpowied-
niemu bezpiecznemu słowu wyjściowemu danych procesowych. Nie można
bezpośrednio aktywować bezpiecznego słowa wyjściowego danych proceso-
wych. W związku z tym bezpieczne słowo wyjściowe danych procesowych włą-
cza się za pomocą znacznika (obszar pamięci do zapisu wyników pośrednich).

ð Potwierdzenie błędu: Przypisać znacznik odpowiedniemu bezpiecznemu słowu
wyjściowemu danych procesowych.
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21019213451

ð W tym przykładzie znaczniki przypisywane są bezpiecznym wyjściowym danym
procesowym 0.0 (funkcja bezpieczeństwa napędu STO) oraz 0.7 (potwierdze-
nie błędu).

3. Przełożyć projekt TIA  Portal, a  następnie wczytać projekt do programowalnego
sterownika logicznego.
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12Sposób postępowania podczas wymiany urządzeń
MOVIDRIVE® technology (karta sieci przemysłowej CFN21A)
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12 Sposób postępowania podczas wymiany urządzeń
Podczas uruchamiania urządzenia, w wymiennym module pamięci zapisywane są au-
tomatycznie następujące dane i ustawienia:
• Wszystkie parametry napędu
• Sparametryzowane funkcje urządzenia
• Moduł oprogramowania MOVIKIT® z ustawieniami uruchamiania
• Ustawienia sieci przemysłowej
• Ustawienia adresu IP
W przypadku wymiany urządzenia należy włożyć wymienny moduł pamięci do nowego
urządzenia o  identycznej budowie. Po ponownym uruchomieniu urządzenia przejmo-
wane są wszystkie dane i ustawienia. Programowalny sterownik logiczny (Sterownik
PROFINET) rozpoznaje urządzenie bez dodatkowych czynności.

12.1 MOVIDRIVE® technology (karta sieci przemysłowej CFN21A)
MOVIDRIVE® technology (kartasieciprzemysłowejCFN21A)

Na poniższym rysunku przedstawiono położenie wymiennego modułu pamięci w  fa-
lowniku aplikacyjnym MOVIDRIVE® technology.
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12 Sposób postępowania podczas wymiany urządzeń
Pokrywa elektroniki DFC..
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12.2 Pokrywa elektroniki DFC..
Na poniższym rysunku przedstawiono położenie wymiennego modułu pamięci w po-
krywie elektroniki DFC..
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