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Notas importantes

Documentação

Sistemas de bus

Manual de Instru<Source>ç</><Source>õ</>es

•

Este manual não substitui as Instruções de Operação detalhadas!

•

A instalação e colocação em funcionamento devem ser efectuadas exclusivamente por electricistas com formação adequada sob observação e cumprimento dos regulamentos sobre a prevenção de acidentes em vigor e as
Instruções de Operação MOVIDRIVE® MDX60B/61B!

•

Leia este manual até ao fim com atenção antes de iniciar os trabalhos de instalação
e colocação em funcionamento de controladores vectoriais MOVIDRIVE® com a
carta opcional DFI11B INTERBUS.

•

O presente manual assume que o utilizador tem acesso à documentação MOVIDRIVE® e está familiarizado com as informações nela contidas, particularmente com
as informações contidas no Manual do Sistema MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

•

As referências deste manual são indicadas com "→". Por exemplo: (→ Sec. X.X),
significa que pode encontrar na secção X.X informações adicionais sobre o assunto.

•

Para um funcionamento perfeito e para manter o direito à garantia, é necessário considerar sempre as informações contidas na documentação.

Informações gerais de segurança sobre sistemas de bus:
Este sistema de comunicação permite-lhe ajustar com precisão o controlador vectorial
MOVIDRIVE® à sua aplicação específica. Como em todos os sistemas de bus, existe o
perigo de uma alteração externa não visível dos parâmetros (relacionados com o controlador vectorial), e com isto, uma alteração do comportamento do controlador. Isto
pode resultar num comportamento inesperado do sistema (não controlado).

Instruções de
segurança e de
advertência

Siga sempre as instruções de segurança e de advertência contidas neste manual!

Perigo eléctrico.
Possíveis consequências: danos graves ou morte.

Perigo mecânico.
Possíveis consequências: danos graves ou morte.

Situação perigosa.
Possíveis consequências: danos ligeiros.

Situação crítica.
Possíveis consequências: danos na unidade ou no meio
ambiente.

Notas de aplicação e informações úteis.
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Introdução

Conteúdo deste
manual

Este manual descreve como instalar a carta opcional INTERBUS DF11B no controlador
vectorial MOVIDRIVE® MDX61B e como efectuar a colocação em funcionamento do
MOVIDRIVE® no sistema de bus de campo INTERBUS.
O manual inclui também explicações de todas as configurações da carta opcional de
bus de campo e várias variantes de ligação com INTERBUS sob a forma de pequenos
exemplos de colocação em funcionamento.

Documentação
adicional

Para uma ligação fácil e eficiente do MOVIDRIVE® ao sistema de bus de campo INTERBUS, deve requerer à SEW-EURODRIVE, além deste manual do utilizador para a
opção INTERBUS, a seguinte documentação sobre a tecnologia de bus de campo:
•

Manual de perfil da unidade para bus de campo MOVIDRIVE®

•

Manual do sistema MOVIDRIVE® MDX60B/61B

O manual de perfil da unidade para bus de campo MOVIDRIVE® descreve os parâmetros de bus de campo e sua codificação e contém explicações dos vários conceitos
de controlo e opções de aplicação sob a forma de pequenos exemplos.
A lista de parâmetros inclui uma lista de todos os parâmetros do controlador vectorial
que podem ser lidos ou escritos através de vários interfaces de comunicação, como por
exemplo, RS-485, bus de sistema (SBus) e interface de bus de campo.
MOVIDRIVE® e
INTERBUS

O controlador vectorial MOVIDRIVE® permite-lhe usar a opção DFI11B como interface
de ligação a controladores programáveis de nível superior através do sistema de bus
de campo aberto e estandardizado INTERBUS, graças ao seu interface de campo universal de alta performance.

Perfil da unidade

O comportamento do controlador vectorial, que forma a base da operação com INTERBUS, é referido como perfil da unidade. Este comportamento é independente do bus de
campo e por conseguinte, uniforme. Esta característica permite-lha a si, o utilizador,
uma possibilidade de desenvolver e planear aplicações independentes do bus de
campo. Isto torna muito mais fácil uma mudança para outros sistemas de bus, como por
exemplo PROFIBUS (opção DFP 21B) ou DeviceNet (opção DFD 21B).

Parâmetros do
accionamento

O MOVIDRIVE® proporciona-lhe um acesso digital a todos os parâmetros e funções do
accionamento através do interface INTERBUS. O controlador vectorial é controlado
através dos dados de processo cíclicos de alta velocidade. Através deste canal de
dados do processo, pode introduzir valores de referência, como por exemplo, velocidade de referência, tempo de geração de rampa para aceleração e desaceleração, etc.,
bem como fazer actuar várias funções do accionamento, como por ex., habilitação, controlador inibido, paragem normal, paragem rápida, etc.
No entanto, pode também usar este canal simultaneamente para ler valores actuais do
controlador vectorial, como a velocidade actual, a corrente, o estado da unidade, números de erro e sinais de referência.

READ/WRITE

Enquanto que a troca de dados de processo ocorre geralmente de forma cíclica, os
parâmetros da unidade só poderão ser lidos ou escritos de forma acíclica através dos
serviços READ e WRITE. Esta troca informações dos parâmetros permite-lhe implementar aplicações nas quais são memorizados no controlador programável mestre
todos os parâmetros importantes da unidade, não sendo necessário efectuar uma configuração manual dos parâmetros no controlador vectorial.
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Colocação em
funcionamento

Regra geral, a carta opcional INTERBUS DFI11B foi projectada e concebida de forma
a que todas as configurações específicas ao INTERBUS, como por exemplo, os comprimentos dos dados do processo e as taxas de transmissão de dados, possam ser realizadas usando o interruptor de hardware da carta. Esta configuração manual permite
integrar e ligar rapidamente o controlador vectorial no sistema INTERBUS.
A configuração dos parâmetros pode ser levada a cabo de forma automática pelo mestre INTERBUS (download dos parâmetros). Esta variante orientada para o futuro reduz
substancialmente o tempo necessário à colocação em funcionamento da unidade e
simplifica a documentação do seu programa de aplicação, pois todos os parâmetros
importantes para o accionamento podem ser memorizados directamente no seu programa de controlo.

Funções de
monitorização

O uso de um sistema de bus de campo requer funções de monitorização adicionais na
engenharia dos accionamentos, como por exemplo, monitorização temporizada do bus
de campo (fieldbus timeout) ou conceitos de paragem de emergência especiais. Pode,
por exemplo, adaptar as funções de monitorização do MOVIDRIVE® à sua aplicação
específica. Pode determinar, por exemplo, que respostas a irregularidades dos controladores vectoriais deverão ser integradas a quando de uma ocorrência de erro no sistema de bus. A paragem rápida é uma boa ideia para muitas das aplicações; no
entanto, pode também fazer ocorrer um "congelamento" do último valor de referência,
de forma que o accionamento continue a funcionar com o valor de referência válido
mais recente (por ex., transportador de tela). A funcionalidade dos terminais de controlo
é também garantida na operação através de bus de campo. Por esta razão, pode continuar a implementar conceitos de paragem de emergência independentes do bus de
campo através dos terminais do controlador vectorial.

Diagnóstico

O controlador vectorial MOVIDRIVE® oferece-lhe um variado número de opções de
diagnóstico para a inicialização e serviço da unidade.
Pode, por exemplo, usar o monitor de bus de campo integrado para verificar tanto os
valores de referência enviados pelo controlador mestre como também os valores actuais. A função de monitor de bus de campo oferece-lhe, em conjunto com o software
MOVITOOLS®, uma ferramenta de diagnóstico confortável e de uso simples, que permite configurar todos os parâmetros do accionamento (incluindo os parâmetros do bus
de campo), bem como a visualização detalhada do bus de campo e informações sobre
o estado da unidade.

[1]
INTERBUS Master

Digital I/O

Analog I/O

INTERBUS

Fig. 1: INTERBUS com MOVIDRIVE® MDX61B
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Instalação da carta opcional DFI11B
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As cartas opcionais só podem ser instaladas ou removidas no MOVIDRIVE®
MDX61B dos tamanhos 1 a 6.
•

Antes de
começar

As cartas opcionais para o MOVIDRIVE® MDX61B do tamanho 0 só podem ser
instaladas ou removidas pelos técnicos da SEW-EURODRIVE.

A carta opcional DFI11B tem que ser instalada no slot de bus de campo.
Observe as notas seguintes antes de efectuar a instalação ou remoção da carta
opcional:
•

Desligue a tensão no controlador vectorial. Corte a tensão de alimentação de 24 VCC
e a tensão do sistema.

•

Tome as devidas precauções para eliminar quaisquer cargas eléctricas do seu corpo
antes de tocar em qualquer carta opcional (pulseira de descarga, sapatos condutores, etc.).

•

Remova a consola de operação e a tampa da frente antes de instalar a carta
opcional.

•

Volte a montar a consola de operação e a tampa da frente depois de ter instalado
a carta opcional.

•

Guarde a carta opcional na sua embalagem de origem e volte a retirá-la da embalagem apenas antes de efectuar a sua nova instalação.

•

Pegue na carta apenas pela extremidade. Não toque em nenhum elemento electrónico.
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Instalação e
remoção de uma
carta opcional

2.

1.

3.

4.

Fig. 2: Instalação de uma carta opcional no MOVIDRIVE® MDX61B dos tamanhos 1 – 6

53001AXX

1. Desaperte os dois parafusos de retenção do suporte da carta opcional. Retire o
suporte da carta opcional do slot exercendo a mesma pressão em ambos os lados
(não torça!).
2. Desaperte os dois parafusos de retenção do suporte da carta opcional da chapa de
cobertura preta. Remova a chapa de cobertura preta.
3. Instale a carta opcional com os três parafusos de retenção e alinhe-a de forma que
os parafusos caibam exactamente nos orifícios do suporte.
4. Volte a montar o suporte com a carta montada no slot exercendo uma pressão moderada. Volte a fixar o suporte da carta opcional com os dois parafusos de retenção.
5. Para remover uma carta opcional siga os passos na ordem inversa.
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Ligação e descrição dos terminais da opção DFI11B

Referência

Opção de Interface de Bus de Campo INTERBUS, tipo DFI11B: 824 309 3
A opção "Interface INTERBUS do tipo DFI11B" só é possível em conjunto com o MOVIDRIVE® MDX61B. Esta opção não é possível em conjunto com o modelo MDX60B.
A opção DFI11B tem que ser instalada no slot de bus de campo.

Vista frontal da
DFI11B

DFI 11B
20
21
22
2
2M

01

Descrição
Seis micro-interruptores para configuração do comprimento dos dados do processo, comprimento PCP e velocidade de
transmissão dos dados.

Micro-interruptores
Terminal
20, 21, 22
1, 2, 4
2M / 0,5M

1
4

Função
Número de dados do processo
(1 ... 6 palavras)
Número de palavras PCP (1, 2 ou 4 palavras)
Velocidade de transmissão:
0 = 2 MBaud
1 = 0,5 MBaud

0,5M

UL
RC
BA
RD
TR

Os LEDs INTERBUS sinalizam o estado
actual do interface de bus de campo e do
sistema INTERBUS.

X31

X30

UL = Logic Voltage (verde = O.K.)
RC = Remote Cable Check (verde = O.K.)
BA = Bus Active (verde = O.K.)
RD = Remote Bus Disabled
(cor-de-laranja = O.K.)
TR = Transmit (verde = PCP activo)
X30: Ligação INTERBUS
de entrada

X30:1
X30:2
X30:3
X30:4
X30:5
X30:6
X30:7
X30:8
X30:9

DO
DI
COM
Não ligado
Não ligado
/DO
/DI
Não ligado
Não ligado

X31: Ligação INTERBUS
de saída

X31:1
X31:2
X31:3
X31:4
X31:5
X31:6
X31:7
X31:8
X31:9

DO
DI
COM
Não ligado
Shunt com X31:9
/DO
/DI
Não ligado
Shunt com X31:5

52287AXX
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3.3

Atribuição dos pinos
A ligação à rede INTERBUS é feita através de uma tomada Sub-D de 9 pinos para o
Bus remoto de chegada e de uma ficha Sub-D de 9 pinos para o Bus remoto de partida,
de acordo com IEC 61158. As figuras seguintes ilustram a ocupação dos pinos da
tomada/da ficha Sub-D de 9 pinos para o Bus remoto de chegada e de saída, bem como
as cores dos condutores de sinal do cabo de Bus usados no INTERBUS.
[1]
[2]
GN
YE
PK
GY
BN

6
1
7
2
3

/DO
DO
/DI
DI
COM

9

6

5

1

[3]

Fig. 3: Ocupação dos 9 pinos da tomada Sub-D do cabo do Bus remoto de chegada

52296AXX

GN = Verde

BN = Castanho

YE = Amarelo

[1] Tomada Sub-D de 9 pinos

PK = Rosa

[2] Condutor do sinal, torcido

GY = Cinzento

[3] Ligação condutora e plana entre a caixa da ficha e a blindagem

[1]
[2]

6

9

1

5

/DO
DO
/DI
DI
COM

6
1
7
2
3
5
9

GN
YE
PK
GY
BN

[3]

Fig. 4: Ocupação dos 9 pinos da ficha Sub-D do cabo do Bus remoto de partida

52297AXX

GN = Verde

BN = Castanho

YE = Amarelo

[1] Conector Sub-D de 9 pinos

PK = Rosa

[2] Condutor do sinal, torcido

GY = Cinzento

[3] Ligação condutora e plana entre a caixa da ficha e a blindagem

Regra geral, a opção DFI11B é ligada ao sistema INTERBUS através do Bus remoto de
2 condutores, com um cabo blindado de 6 fios com condutores de sinal torcidos par a
par.
O Bus remoto de 2 condutores compõe-se essencialmente por um canal RS-485 Data
Out (condutores de sinal "DO" e "/DO") e por um canal RS-485 Data In (condutores de
sinal "DI" e "/DI").
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Blindagem e instalação dos cabos de bus
O interface INTERBUS DFI11B suporta a tecnologia de transmissão RS-485 e requer,
como meio físico, um cabo do tipo A, em concordância com IEC 61158, especificado
para INTERBUS. Este, cabo tem que ser um cabo blindado de 6 condutores e de pares
torcidos.
Uma blindagem tecnicamente correcta do cabo de bus atenua eventuais interferências
eléctricas que podem surgir em ambientes industriais. As seguintes medidas permitemlhe obter as melhores características de blindagem:
•

Aperte manualmente os parafusos de fixação de conectores, módulos e condutores
de compensação de potencial.

•

Utilize somente fichas com caixa metálica ou caixa metalizada.

•

Ligue a blindagem na ficha numa grande superfície.

•

Ligue a blindagem da linha de bus de ambos os lados.

•

Não coloque os cabos de sinal e de bus paralelamente aos cabos de energia
(condutores do motor), mas, se possível, em canais de cabos separados.

•

Em ambientes industriais utilize esteiras metálicas para cabos e ligue-as à terra.

•

Instale os cabos de sinal próximos da compensação de potencial correspondente
usando o menor percurso possível.

•

Evite o uso de conectores de ficha para ampliar a extensão de linhas de bus.

•

Passe o cabo de bus próximo de superfícies com ligação à massa.

Em caso de oscilações do potencial de terra, pode circular uma corrente de compensação através da blindagem ligada em ambos os lados e ligada ao potencial de terra (PE).
Em tal caso, garanta uma compensação de potencial suficiente de acordo com as regulamentações VDE aplicáveis.

3.5

Configuração dos micro-interruptores
Os seis micro-interruptores S1-1 a S1-6 instalados na face da carta opcional são usados para configurar o comprimento dos dados do processo, o comprimento PCP e para
definir a velocidade de transmissão dos dados.
[1] Número de dados do processo (1 ... 6 palavras)

ON
ON

[2] Número de palavras PCP (1, 2 ou 4 palavras)
1

2

1

2

[1]

2

0

2

Amplitude de dados do processo: 2 PD

4

Número de palavras PCP: 1 PCP
Velocidade de transmissão: 2 MBaud

6

PACER

1

5

[3]

A figura ilustra a seguinte configuração:

4

[2]

2

3

2

Velocidade de transmissão: [3] OFF: 2 MBaud /
[4] ON: 0.5 MBaud

2M

0.5M

[4]
03700AXX

Configuração dos micro-interruptores da DFI11B
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Nota
Desligue sempre a tensão no controlador vectorial (alimentação e tensão auxiliar de
24 V) antes efectuar qualquer alteração da posição dos micro-interruptores. A configuração dos micro-interruptores S1-1 a S1-5 só são assumidas durantes a inicialização
do controlador vectorial.
Em caso de uma configuração não permitida dos micro-interruptores, o controlador vectorial responde com o código de erro "Microprocessor not ready" (38 hex).
Configuração da
velocidade de
transmissão

A velocidade de transmissão definida usando o micro-interruptor S1-6. Uma alteração
da velocidade de transmissão torna-se imediatamente activa e interrompe uma eventual comunicação de dados activa no INTERBUS.

Configuração do
comprimento
PCP e dos dados
do processo

Entre o módulo de interface INTERBUS e a opção DFI11B só podem ser trocados no
máximo seis palavras de dados INTERBUS. Estas palavras de dados podem ser distribuídas no canal de dados do processo e no canal PCP através dos micro-interruptores
S1-1 a S1-5. Devido à restrição a seis palavras de dados, algumas configurações não
podem ser reproduzidas no INTERBUS.
Em caso de uma configuração incorrecta, a DFI11 responde com o código de erro
"Microprocessor not ready" (38 hex) e sinaliza esta configuração errada através do LED
TR vermelho. A figura seguinte ilustra as condições limite para a configuração do comprimento PCP e dos dados do processo. Regra geral resultam as seguintes restrições:

ON
ON

0

1

2

1

2

2

3

6 PD

2

2

1

5

2

4

[A]

4

6

PACER

2M

0.5M

ID: 03hex (3dez)

Fig. 5: Configuração para o funcionamento da DFI11B com seis dados do processo

03701AXX

[A] Configuração PCP sem efeito!

12

Comprimento dos dados do
processo em palavras

Comprimento PCP

Código ID

6

Configuração PCP sem efeito;
nenhum canal PCP disponível

03hex (3 dec)
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ON

ON
O
N

O
N

max.
5 DP

2

0

1

2

1

2

2

3

2

max.
5 DP

2

1

5

4

P
A
C
E 6
R

2M

0

1

2

1

2

2

3

max.
4 DP

2

0.5M

ID: 38 hex (56 dez)

4

P
A
C
E 6
R

2M

0

1

2

1

2

2

3

0.5M

ID: E3 hex (227 dez)

max.
2 DP

2 PCP

2

0

1

2

1

2

2

3

1

5

4

P
A
C
E 6
R

2M

2

2

4

1

5

O
N

2

2

4

1 PCP

ON

O
N

2

2

4

0 PCP

ON

4 PCP

2

4

1

5

4

P
A
C
E 6
R

0.5M

2M

0.5M

ID: E1 hex (225 dez)

ID: E0 hex (224 dez)

Fig. 6: Exemplos para a configuração do comprimento PCP e do comprimento máximo dos dados do processo

53597AXX

Comprimento PCP

Comprimento máx. dos dados do processo

Código ID

1 palavra

5 palavras

E3 hex (227dec)

2 palavras

4 palavras

E0 hex (224dec)

4 palavras

2 palavras

E1 hex (225dec)

se o comprimento máx. for excedido ou em
caso da configuração 0 ou 7 PD

38 hex (56dec) = "Microprocessor
not ready"

As restantes configurações (não apresentadas) resultam no código ID "Microprocessor
not ready". O controlador vectorial responde com o parâmetro P090 "Configuração PD"
= 0PD e sinaliza esta configuração incorrecta através do LED TR vermelho da carta
opcional DFI11B.
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Elementos de indicação

3.6

Elementos de indicação

LEDs INTERBUS

A carta opcional de interface de bus de campo INTERBUS DFI11B está equipada com
cinco LEDs para diagnóstico do sistema INTERBUS, que sinalizam o estado actual da
DFI11B e do sistema INTERBUS.
UL
RC
BA
RD
TR

Logic Voltage (verde = O.K.)
Remote Cable Check (verde = O.K.)
Bus Active (verde = O.K.)
Remote Bus Disabled (vermelho = OFF)
Transmit (verde = PCP activo)

A figura seguinte ilustra as constelações mais frequentes dos LEDs de diagnóstico e
seus significados. Uma descrição mais detalhada pode ser encontrada nas tabelas
seguintes.
UL
RC
BA
RD
TR

Amarelo
DESL
DESL
Cor de laranja
Amarelo a
piscar, DESL.

UL
RC
BA
RD
TR

[A]

Verde
DESL
DESL
Cor de
laranja
Vermelho

UL
RC
BA
RD
TR

[B]

Verde
Verde
Verde a
piscar
Cor de
laranja
DESL

UL
RC
BA
RD
TR

[C]

Verde
Verde
Verde
DESL
DESL. / PCP:
Verde

UL
CC
BA
RD
TR

[D]

Verde
Verde a piscas
DESL
Cor de laranja
DESL

[E]

Fig. 7: Constelações mais frequentes dos LEDs

06515ADE

[A] Power-On do controlador vectorial (INTERBUS ainda inactivo)
[B] Configuração incorrecta dos micro-interruptores (INTERBUS ainda inactivo)
[C] Fase de inicialização do sistema INTERBUS
[D] Operação correcta do INTERBUS
[E] Velocidade de transmissão incorrecta

LED UL "U-Logic"
(verde)

LED RC "Remote
Cable Check"
(verde)
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Estado

Significado

Eliminação da anomalia

Aceso

Tensão de alimentação dos
componentes electrónicos do
bus presente

–

Apagado

Falha de tensão de alimentação Verifique se a carta opcional está devidamente encaixada na
dos componentes electrónicos sua posição e controle a tensão de alimentação de 24 VCC
do controlador vectorial.
do bus

Estado

Significado

Eliminação da anomalia

Aceso

Ligação do bus remoto de
chegada está a funcionar
correctamente

–

Apagado

Anomalia na ligação do bus
remoto de chegada

Verifique o bus remoto FO de chegada.
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LED BA "Bus
Active" (verde)

LED RD "Remote
Bus Disable"
(vermelho)

LED TR "Transmit" (verde)

Estado

Significado

Eliminação da anomalia

Aceso

Transmissão de dados no
INTERBUS activa

–

Apagado

Nenhuma transmissão de
Verifique o cabo do bus remoto de chegada. Use o display de
dados, INTERBUS interrompido diagnóstico do módulo de interface INTERBUS (mestre) para
localizar adicionalmente a anomalia.

Estado

Significado

Eliminação da
anomalia

Aceso

Bus remoto de partida desligado

–

Apagado

Bus remoto de partida ligado

–

Estado

Significado

Eliminação da
anomalia

3

O LED TR acende a verde no caso de INTERBUS standard.

LED TR "Transmit" (amarelo ou
vermelho)

Apagado

Não existe comunicação PCP

–

Verde

Comunicação PCP activa ou inicialização do INTERBUS (acesso aos
parâmetros através do canal PCP INTERBUS)

–

Estado

Significado

Eliminação da anomalia

O LED TR sinaliza com as cores amarela ou vermelha estados internos do sistema, que geralmente não
ocorrem durante a operação do INTERBUS.
Apagado ou Operação normal (ver tabela para TR = verde) –
verde
Amarelo
a piscar

O controlador vectorial encontra-se na fase de –
inicialização

Vermelho
Configuração incorrecta dos micro-interrupto- Verifique a configuração dos micro-interruptopermanente res; a operação INTERBUS não é possível.
res S1. Se necessário, corrija a configuração
dos micro-interruptores e volte a ligar a unidade.
Vermelho a Configuração incorrecta dos micro-interrupto- Verifique a posição dos micro-interruptores S1
piscar
res ou interface INTERBUS com defeito;
a S6. Se a configuração está correcta contacte
a operação INTERBUS não é possível.
o serviço de assistência técnica da SEW.
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4

Elaboração do projecto e colocação em funcionamento
Esta secção descreve a elaboração do projecto e colocação em funcionamento do
controlador vectorial MOVIDRIVE® com a opção DFI11B no módulo de interface
INTERBUS.

4.1

Colocação em funcionamento do controlador vectorial
Os parâmetros do controlador vectorial MOVIDRIVE® podem ser configurados imediatamente através do sistema de bus de campo sem serem necessárias outras configurações após a instalação da carta opcional de bus de campo. Desta forma, podem ser,
por exemplo, configurados todos os parâmetros pelo controlador programável mestre
assim que a unidade seja ligada.
No entanto, para que se possa controlar o controlador vectorial através do sistema
INTERBUS, este tem que ser comutado antes para a fonte de sinal de controlo de referência = BUS DE CAMPO. A configuração BUS DE CAMPO (FIELDBUS) significa que
os parâmetros do controlador vectorial são configurados para a entrada controlo e de
referência do INTERBUS. O controlador vectorial responde agora aos dados de saída
do processo enviados pelo controlador programável mestre.
A activação da fonte do sinal de controlo e da referência BUS DE CAMPO é sinalizada
no controlador mestre através do bit "Modo de bus de campo activo" da palavra de
estado. Por razões de segurança, o controlador vectorial tem também que ser habilitado nos terminais para controlo através do sistema de bus de campo. Por conseguinte,
os terminais têm que ser ligados ou programados de forma a que o controlador possa
ser habilitado através dos terminais de entrada.
A maneira mais simples de habilitar o controlador nos terminais é, por exemplo, ligar o
terminal de entrada DIØØ (Função/CONTROLADOR INIBIDO) a um sinal de +24 V e
programar os terminais de entrada DIØ1 ... DIØ3 para SEM FUNÇÃO. A figura 8 ilustra,
a título de exemplo, o procedimento para a colocação em funcionamento do controlador
vectorial MOVIDRIVE® com uma ligação de bus de campo.
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0
Procedimento
para a colocação
em funcionamento

1. Habilite o estágio final de potência nos terminais.
Para o efeito, aplique um sinal "1" em X13:1 (DIØØ /CONTRL. INIBIDO"), usando
por exemplo um shunt em X13:8 (VO24).

X13:
DI00
DI01

MOVIDRIVE ®

DI02
DI03
DI04

[A]

DI05
DCOM
V024
DGND
ST11
ST12

X10:
TF1
DGND
DB00
DO01-C
DO01-NO

+

DO01-NC

24V ext.

DO02

−

VO24
VI24
DGND

03692ADE

Fig. 8: Ligação para habilitação

[A] Com este shunt o controlador vectorial pode ser habilitado através dos terminais!
X13

DI00: /Contr. inibido

X10

TF1: Entrada TF

DI01 ... X13:DI05: Sem função

DGND: Potencial de referência para os
sinais binários

DCOM: Referência DI00 ... DI05

BB00: /Freio

VO24: +24 V

DO01-C: Contacto a relé

DGND: Potencial de referência para os
sinais binários

DO01-NO: Contacto NA

ST11: RS-485 +

DO01-NC: Contacto NF

ST12: RS-485 -

DO02: /Irregularidade
VO24: +24 V
VI24: +24 V (externa)

2. Ligue a tensão de alimentação de 24 VCC.
Ligue apenas a tensão de alimentação de 24 V externa (e não a tensão do sistema!)
para que os parâmetros do controlador vectorial possam ser configurados.
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3. Fonte de referência = BUS DE CAMPO / Fonte de controlo = BUS DE CAMPO
Configure os parâmetros de fonte de referência e fonte do sinal de controlo para
BUS DE CAMPO para que o controlador vectorial possa ser controlado através do
bus de campo.
– P100 Fonte da referência = BUS DE CAMPO
– P101 Fonte do sinal de controlo = BUS DE CAMPO
4. Terminais de entrada DIØ1 ... DIØ3 = SEM FUNÇÃO
Configure os terminais de entrada X13.2, X13.3 e X13.4 para SEM FUNÇÃO.
– P600 configuração do terminal DIØ1 (X13.2) = SEM FUNÇÃO
– P601 configuração do terminal DIØ2 (X13.3) = SEM FUNÇÃO
– P602 configuração do terminal DIØ3 (X13.4) = SEM FUNÇÃO
Para mais informações sobre a colocação em funcionamento e controlo do controlador
vectorial MOVIDRIVE® consulte o manual de perfil de comunicações de bus de campo.

4.2

Configuração do sistema INTERBUS
A elaboração do projecto para o controlador vectorial no módulo de interface INTERBUS usando o software de planeamento de projectos "CMD Tool" (CMD = Configuration-Monitoring-Diagnosis) involve duas fases. Na primeira fase é criada a estrutura do
bus. Depois, é realizada a descrição dos participantes e endereçamento dos dados do
processo.
ON
PLC

ON

2

1

2

3

2

...
T PAW 144
T PAW 146
T PAW 148
...

2

0

1

3 PD

2

4

1

5

4

PA W 148

PA 3

PA W 146

PA 2

PA W 144

PA 1

2 PCP
2

6

PA CE R

2M

0.5M

...
L PEW 144
L PEW 146
L PEW 148
...

PEW 148

PE3

PEW 146

PE2

PEW 144

PE1

Fig. 9: Exemplo de um projecto para 3PD + 2PCP

INTERBUS
PA 1

PA 2

PA 3

PE1

PE2

PE3

53581AXX

As figuras seguintes ilustram as configurações no CMD-Tool para um controlador
vectorial, projectado com a configuração de 3PD + 2PCP, de acordo com a figura 9,
para os endereços de entrada e saída 144...149 do controlador.

18

Manual de Instruções – MOVIDRIVE® MDX61B Interface de Bus de Campo DFI11B INTERBUS

Elaboração do projecto e colocação em funcionamento

I

Configuração do sistema INTERBUS

4

0
Configuração da
estrutura do bus

A estrutura do bus pode ser configurada online ou offline usando a ferramenta CMDTool.

Configuração
offline: Insersão
com código de
identificação –
Insert with ID code

No modo offline, o controlador vectorial é configurado no CMD-Tool através do item de
menu "Edit / Insert with ID code" (Editar / Inserir com Ident-Code). Ao fazê-lo, tem que
introduzir os valores para ID Code (código de identificação), Process Data Channel
(canal de dados do processo e Device Type (tipo de unidade) de acordo com a
figura 10.

Fig. 10: Configuração offline com a ferramenta CMD-Tool

03714AXX

Nota!
Não são possíveis todas as combinações, pois o controlador vectorial apenas pode ser
configurado no máximo com seis palavras dentro do INTERBUS!

Na tabela seguinte são apresentadas as configurações possíveis. A configuração do
código ID tem que corresponder à configuração dos micro-interruptores S1-4 e S1-5 da
carta DFI11B. A configuração do canal de dados do processo tem que corresponder à
configuração dos micro-interruptores S1-1 a S1-3 da carta DFI11B. Caso contrário a
operação INTERBUS não é possível.
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0
Informação sobre
a configuração
offline da DFI11B
com a ferramenta
CMD-Tool

Configuração
online: Leitura do
quadro de configuração – Configuration frame / Read
in
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Configuração do programa

Função (Display MOVIDRIVE®)

Código ID

227 dec (E3 hex)

Canal de parâmetros: 1 palavra

Canal de dados do
processo:

16 Bits

1 palavra de dados do processo (Param + 1 PD)

32 Bits

2 palavras de dados do processo (Param + 2 PD)

48 Bits

3 palavras de dados do processo (Param + 3 PD)

64 Bits

4 palavras de dados do processo (Param + 4 PD)

80 Bits

5 palavras de dados do processo (Param + 5 PD)

Código ID

224 dec (E0 hex)

Canal de parâmetros: 2 palavras

Canal de dados do
processo:

16 Bits

1 palavra de dados do processo (Param + 1 PD)

32 Bits

2 palavras de dados do processo (Param + 2 PD)

48 Bits

3 palavras de dados do processo (Param + 3 PD)

64 Bits

4 palavras de dados do processo (Param + 4 PD)

Código ID

225 dec (E1 hex)

Canal de parâmetros: 4 palavras

Canal de dados do
processo:

16 Bits

1 palavra de dados do processo (Param + 1 PD)

32 Bits

2 palavras de dados do processo (Param + 2 PD)

Código ID

3 dec (03 hex)

Canal de parâmetros: –

Canal de dados do
processo:

96 Bits

6 palavras de dados do processo (6PD)

O sistema INTERBUS pode também ser completamente instalado primeiro e os microinterruptores da DFI11B serem configurados posteriormente. Depois pode ser lida a
estrutura completa do bus (quadro de configuração) usando a ferramenta CMD-Tool.
Neste caso, todos os participantes são automaticamente detectados com as respectivas amplitudes dos dados.
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0
Criar uma
descrição da
estação

Para uma identificação clara e descrição dos participantes INTERBUS, pode criar uma
descrição individual de cada unidade para o controlador vectorial no sistema INTERBUS.
Para tal são importantes os seguintes registos:

Descrição da
estação

Os campos "Manufacturer Name" (nome do fabricante) e "Device Type" (tipo de unidade) têm que ser configurados com os seguintes valores:
Manufacturer Name: SEW-EURODRIVE
Device Type:

MOVIDRIVE

para que o accionamento possa, por exemplo, ser configurado usando um PC de gestão no nível de controlo de produção através do módulo de interface INTERBUS
(fig. 11).

Fig. 11: Descrição da estação para MOVIDRIVE® com DFI11B

Tipo de interface

03715AXX

Seleccione como tipo de interface ("Interface Type") a opção "Universal".
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0
Apresentação

Para uma fácil identificação do controlador vectorial, o CMD-Tool da versão 4.50 ou
superior, possibilita copiar ficheiros ICO individuais e pessoais para o directório
".\IBSCMD\Pict32\" (fig. 12). Na secção "Software" do site da SEW (http://www.seweurodrive.com) pode encontrar os ficheiros de descrição INTERBUS para a ferramenta
CMD-Tool ("Interbus description data").

Fig. 12: Atribuir um ficheiro ICO a uma descrição de estação
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0
Canal de
parâmetros

As seguintes configurações do canal de parâmetros são necessárias se quiser fazer
uso do canal PCP para configurar o controlador vectorial na sua aplicação.
•

Message Lengths / Transmit / Receive (Comprimento da mensagem / Transmissão
/ Recepção):
243 Bytes respectivamente

•

Supported Parameter Channel Services (Standard): Read / Write (services de canal
de parâmetros suportados (Standard): Read/Write)

Fig. 13: Configuração do canal de parâmetros (PCP)

Atribuição de
dados do
processo

03717AXX

A atribuição dos dados de processo INTERBUS do controlador vectorial aos endereços
do programa do sistema de controlo é feita através do menu de contexto "Process Data"
(Gestor de dados do processo).

03718AXX

Fig. 14: Atribuição dos dados de processo INTERBUS e dos endereços do programa do PLC

Na secção 6.1 "Controlo através de dados do processo" pode encontrar um programa
de exemplo (STEP7) para controlo do controlador vectorial através de dados de processo do INTERBUS.
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4.3

Testar a ligação PCP
Pode usar o modo de MONITORIZAÇÃO do CMD-Tool para testar a ligação PCP ao
controlador vectorial. As figuras seguintes ilustram o procedimento para o teste da ligação PCP. Basicamente, é estabelecida com este método, uma ligação PCP à unidade
e lida a lista de parâmetros configurados para essa unidade (lista de objectos).
Comute a ferramenta CMD-Tool para o modo "Monitoring".

Fig. 15: Selecção do modo "MONITORING" na ferramenta CMD-Tool

03719AXX

Faça um clique no controlador vectorial para o qual deseja estabelecer uma ligação
PCP. Abra o menu de contexto com o botão direito do rato e seleccione a opção "Device
Parametrization" (parametrização da unidade).

Fig. 16: Testar a parametrização da unidade PCP
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0
Na janela "Device Parametrization", active "Read Parameter List" (ler lista de parâmetros) da opção "Device".

Fig. 17: Janela para a parametrização da unidade através da ferramenta CMD-Tool

03722AXX

Se os parâmetros da unidade forem lidos, a configuração do projecto do canal PCP foi
executada correctamente. Pode agora cancelar o processo de leitura dos parâmetros.
Se, em vez da indicação de processo, aparecer uma mensagem de erro, verifique a
configuração PCP e a atribuição dos CRs. Se necessário, formate novamente a memória de parametrização do módulo de interface e volte a memorizar o projecto na memória. Efectue agora novamente a parametrização do módulo de interface e repita a
sequência de teste para verificação da ligação PCP.

Fig. 18: CMD-Tool a ler os parâmetros da unidade, ou seja, comunicação PCP ok
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5

O interface PCP
Com a opção DFI11B o controlador vectorial MOVIDRIVE® oferece um interface estandardizado para a parametrização através do protocolo "Peripherals Communication
Protocol" (PCP). Este canal de comunicação INTERBUS possibilita-lhe o acesso a
todos os parâmetros do MOVIDRIVE®.

5.1

Vista geral
Para fazer uso do acesso aos valores dos parâmetros do controlador vectorial, o canal
PCP tem que ser configurado com o código ID correspondente. O protocolo INTERBUS
disponibiliza para o canal PCP uma, duas ou quatro palavras. Alterando o número de
palavras PCP pode variar a velocidade de acesso aos valores dos parâmetros através
do canal PCP.

Canal PCP
adicional para
colocação em
funcionamento e
diagnóstico

O interface PCP para a opção DFI11B está implementado com PCP versão 3. Além do
conhecido canal PCP entre o controlador programável (PLC) e o controlador vectorial,
pode agora ser estabelecido um canal PCP adicional (lógico) entre o módulo de interface e o controlador vectorial. Este canal PCP adicional pode ser usado por exemplo,
por um computador de nível superior para aceder aos valores dos parâmetros do controlador vectorial através da comunicação Ethernet / INTERBUS.

Fig. 19: Canais de comunicação com PCP versão 3

03725AXX

A figura acima ilustra, a título de exemplo, uma topologia de um sistema com um nível
de Ethernet TCP/IP e um nível INTERBUS. Neste exemplo, um módulo de interface
INTERBUS com um interface Ethernet TCP/IP funciona como gateway entre os dois
níveis de comunicação.
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Os serviços PCP

No computador de nível superior (Windows® NT) corre, além do programa "CMD-Tool",
também o "@utomationXplorer" INTERBUS e o programa "MOVITOOLS®" para a programação e parametrização dos controladores vectoriais ligados ao INTERBUS. Este
arranjo permite usar as estruturas de bus existentes para realizar a colocação em funcionamento e a manutenção do sistema. Isto simplifica a inicialização e o diagnóstico
de todo o sistema automatizado, pois o cabo INTERBUS é agora usado não só para
efeitos de controlo, como também para a inicialização e o diagnóstico de todos os componentes usados no bus de campo.

5.2

Os serviços PCP
Com a opção DFI11B, o controlador vectorial MOVIDRIVE® suporta os serviços PCP
apresentados na figura seguinte. No entanto, para a parametrização do controlador
vectorial, são apenas relevantes os seguintes serviços:
•

Estabelecimento da ligação ("Initiate")

•

Leitura dos valores dos parâmetros ("Read")

•

Escrita dos valores dos parâmetros ("Write")

•

Interrupção de uma ligação ("Abort")

Consulte o manual do utilizador para a comunicação PCP do seu módulo de interface
INTERBUS para uma descrição mais detalhada dos serviços PCP.

INTERBUS-Slave

INTERBUS-Master
Initiate
Abort
Abort/Reject
Identify
Get-OV
Status
Read
Write

INTERBUS

Fig. 20: Serviços PCP suportados pelo controlador vectorial MOVIDRIVE® MDX61B
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Estabelecimento
da ligação de
comunicação
com "Initiate"

O serviço PCP "Initiate" é usado para estabelecer uma ligação de comunicação entre
um módulo de interface INTERBUS e o controlador vectorial MOVIDRIVE® para efeitos
de parametrização. A ligação é sempre estabelecida pelo módulo de interface INTERBUS. Quando a ligação é estabelecida, são verificadas várias configurações relativas à
comunicação, como por ex., serviços PCP suportados, blocos de dados, etc. Após a
ligação ter sido estabelecida com sucesso, o controlador vectorial responde com uma
resposta positiva "Initiate-Response". Se a ligação não pôde ser estabelecida, as configurações relativas à ligação de comunicação entre o módulo de interface INTERBUS
e o controlador vectorial MOVIDRIVE® não são idênticas. O controlador vectorial responde com uma resposta de erro "Initiate-Error-Response". Neste caso, verifique e
compare as relações de comunicação configuradas para o módulo de interface INTERBUS e para o controlador vectorial.
Qualquer tentativa de re-estabelecer uma ligação de comunicação existente resulta
regra geral numa interrupção "Abort" da ligação. A ligação de comunicação deixará de
existir e o serviço PCP "Initiate" terá que ser executado uma terceira vez para voltar a
estabelecer a ligação.
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Interrupção da
ligação de
comunicação
com "Abort"

O serviço PCP "Abort" é usado para desconectar uma ligação de comunicação existente entre o módulo de interface INTERBUS e o controlador vectorial MOVIDRIVE®.
"Abort" é um serviço PCP não confirmado que pode ser activado tanto pelo módulo de
interface INTERBUS como pelo controlador vectorial MOVIDRIVE®.

Leitura dos
valores dos
parâmetros
com "Read"

O serviço PCP "Read" pode ser usado para autorizar o módulo de interface INTERBUS
a aceder à leitura de todos os objectos de comunicação (parâmetros do accionamento)
do controlador vectorial MOVIDRIVE®. Os parâmetros do accionamento e os seus códigos estão descritos detalhadamente na documentação do perfil da unidade de bus de
campo e lista de parâmetros do MOVIDRIVE®.

Escrita dos valores dos parâmetros com
"Write"

O serviço PCP "Write" é usado para autorizar o módulo de interface INTERBUS com a
permissão de escrever os parâmetros do accionamento do controlador vectorial MOVIDRIVE®. Se um parâmetro do accionamento for acedido de forma incorrecta (por ex.,
o valor introduzido é demasiado alto), o controlador vectorial gera uma resposta de erro
"Write Error Response" que inclui a informação exacta da causa do erro.
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Parâmetros na lista de objectos
Através dos serviços PCP "Read" e "Write", o módulo de interface INTERBUS pode
aceder a todos os parâmetros definidos na lista de objectos da DFI11B. Na lista de
objectos estáticos da DFI11B, estão descritos sob a forma de objectos de comunicação,
todos os parâmetros do accionamento que podem ser acedidos através do sistema de
bus. Todos os objectos da lista de objectos estáticos são adereçados através de índices. A tabela seguinte apresenta a estrutura da lista de objectos da DFI11B para o controlador vectorial MOVIDRIVE®.
A gama de índices está subdividida em três secções lógicas. Com os índices 8300 ...
8800dec são endereçados os parâmetros do accionamento. O índice de parâmetros
pode ser encontrado na documentação SEW Lista de parâmetros do MOVIDRIVE®.
Índices inferiores a 8300dec são tratados directamente pela carta opcional e não devem
ser vistos como parâmetros de accionamento do controlador vectorial.

Descrição dos
objectos dos
parâmetros de
accionamento

Índice de parâmetros (decimal)

Designação do objecto de comunicação

8296

Download do bloco de parâmetros

8297

Último índice PCP

8298

Canal de parâmetros MOVILINK®, cíclico

8299

Canal de parâmetros MOVILINK®, acíclico

8300 ... 8800

Parâmetros de accionamento para MOVIDRIVE® (acedidos directamente com os serviços PCP "Read" e "Write"; para o índice de
parâmetros consulte a documentação SEW Lista de parâmetros do
MOVIDRIVE®)

8801... 9999

Parâmetros de accionamento para MOVIDRIVE® (estes parâmetros só
podem ser acedidos através do canal de parâmetros MOVILINK®)

>10000

Memória de tabelas, programas e variáveis (estes parâmetros só
podem ser acedidos através do canal de parâmetros MOVILINK®)

Os parâmetros de accionamento do controlador vectorial MOVIDRIVE® estão descritos
detalhadamente na documentação SEW Lista de parâmetros do MOVIDRIVE®. Além
do índice de parâmetros, poderá encontrar informações adicionais sobra a codificação,
gamas de valores e significado dos dados de parâmetros.
A descrição dos objectos na lista de objectos é idêntica para todos os parâmetros de
accionamento. Mesmo parâmetros que só podem ser lidos obtêm igualmente na lista
de objectos o atributo Read All/Write All, pois o próprio controlador vectorial realiza a
respectiva verificação e gera, se necessário, um código de resposta. Na tabela seguinte
é apresentada a descrição dos objectos de todos os parâmetros de accionamento.
Index:

8300 ... 8800

Object code:

7 (Simple-Variable)

Data type index:

10 (Octet-String)

Length:

4

Local address:
Password:
Access groups:
Access rights:

Read all / Write all

Name[16]:

–

Extension length:

–
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Objecto "Download parameter
block"

O objecto "Download parameter block" (download do bloco de parâmetros) pode ser
usado para escrever simultaneamente um máximo de 38 parâmetros de accionamento
do MOVIDRIVE® com um só serviço Write. Ou seja, este objecto possibilita-lhe parametrizar o controlador vectorial, por exemplo, para a fase de arranque, com uma única
chamada do serviço Write. Regra geral, apenas um número reduzido de parâmetros
tem que ser alterado. Por esta razão, este bloco de parâmetros com um número
máximo de 38 parâmetros, é suficiente para quase todas as aplicações. A gama de
dados úteis está definido para 38 x 6 + 2 bytes = 230 bytes (tipo "octet string"). A tabela
seguinte mostra a estrutura do objecto "Download parameter block".
Octet

Significado

0

reservado (0)

1

número de parâmetros

1 ... 38 parâmetros

2

índice alto

1º. parâmetro

3

índice baixo

4

dados MSB

5

dados

6

dados

7

dados LSB

8

índice alto

...

...

223

dados LSB

224

índice alto

225

índice baixo

226

dados MSB

227

dados

228

dados

229

dados LSB

Observação

38º. parâmetro

O objecto "Download parameter block" só é tratado localmente na carta opcional de bus
de campo e está definido como indicado na tabela seguinte.
Index:

8296

Object code:

7 (Simple-Variable)

Data type index:

10 (Octet-String)

Length:

230

Local address:
Password:
Access groups:
Access rights:
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Write all

Name[16]:

–

Extension length:

–
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Com a execução do serviço WRITE no objecto "Download parameter block" é iniciado
um mecanismo de parametrização na carta opcional de bus de campo, que escreve na
DPRAM de forma sequencial, todos os parâmetros listados na área de dados úteis do
objecto, parametrizando desta forma o controlador vectorial. Após o processamento
com sucesso do objecto download do bloco de parâmetros, i.e., todos os parâmetros
transmitidos pelo módulo de interface INTERBUS terem sido escritos, o serviço Write é
terminado com uma resposta-write positiva. Se durante este processamento ocorrer um
erro, é gerada uma resposta-write negativa. O código de resposta inclui informações
exactas acerca do tipo de erro e o número do parâmetro (nº. 1 ... 38), no qual o erro
ocorreu (ver exemplo).
Exemplo: Erro ao escrever o 11º. parâmetro Write Error-Response:
Error-Class: 8 Other
Error-Code: 0
Other
Additional-Code High: 11dec Erro ao escrever o parâmetro 11
Additional-Code Low: 15hex Valor demasiado alto

Observe os seguintes pontos ao utilizar o objecto "Download parameter block":

Objecto "Último
índice PCP"

•

Não execute nenhuma configuração de fábrica dentro do objecto "Download parameter block"!

•

Após a activação do bloqueio de parâmetros, todas as escritas seguintes de parâmetros são rejeitadas.

Este objecto possui um comprimento de 4 bytes e fornece o valor numérico para o
último índice acedido directamente através dos serviços PCP durante um acesso de leitura. Acessos PCP a índices maiores do que este valor numérico têm que ser executados através do objecto "MOVILINK® acyclic parameter channel" (Canal acíclico de
parâmetros MOVILINK®).
Index:

8297

Object code:

7 (Simple-Variable)

Data type index:

10 (Octet-String)

Length:

4

Local address:
Password:
Access groups:
Access rights:

Objecto "Canal
cíclico de
parâmetros
MOVILINK®"

Read all

Name[16]:

–

Extension length:

–

Este objecto possui um comprimento de 8 bytes e contém o canal cíclico de parâmetros
MOVILINK®. Com a leitura e escrita cíclica alternada deste objecto, é possível executar
todos os serviços de comunicação MOVILINK®. A execução do serviço de comunicação dá-se apenas depois do intercâmbio do bit de handshake no byte de gestão. O
canal de parâmetros MOVILINK® possibilita o acesso a todos os índices, e por conseguinte, também à memória das variáveis e do programa IPOSplus®.
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A tabela seguinte mostra a estrutura deste objecto de comunicação. A estrutura do
canal de parâmetros pode ser lida na documentação "Perfil da unidade de bus de
campo e lista de parâmetros do MOVIDRIVE®".
Octeto

0

1

2

3

4

5

6

7

Significado

Gestão

Reservado

Índice
alto

Índice
baixo

Dados
MSB

Dados

Dados

Dados
LSB

Observação

Gestão

Reservado

Índice de
parâmetros

4 Bytes de dados

O objecto "MOVILINK® cyclic parameter channel" só é tratado localmente na carta
opcional de bus de campo.
Index:

8298

Object code:

7 (Simple-Variable)

Data type index:

10 (Octet-String)

Length:

8

Local address:
Password:
Access groups:
Access rights:

Read all / Write all

Name[16]:

–

Extension length:

–

A tabela seguinte mostra o processo de um acesso aos parâmetros através do canal de
parâmetros MOVILINK®. O controlador vectorial só iniciará a execução deste serviço
quando o mestre trocar o bit de handshake no canal de parâmetros. Para o efeito, o programa de controlo tem que ler o canal de parâmetros no início da parametrização, para
obter o estado actual do bit de handshake no controlador vectorial. O mestre pode
agora iniciar a avaliação do canal de parâmetros no controlador vectorial trocando o bit
de handshake.
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O controlador vectorial executa o serviço codificado no canal de parâmetros e volta a
introduzir a confirmação do serviço no canal de parâmetros. O mestre recebe a confirmação do serviço com o acesso de leitura seguinte ao objecto "MOVILINK® cyclic parameter channel". A tabela seguinte mostra o processo da chamada cíclica dos serviços
Read/Write para o canal cíclico de parâmetros MOVILINK®.
MOVIDRIVE® (escravo)

Controlo (mestre)

1. "READ MOVILINK® cyclic parameter channel" para avaliar o estado do bit de handshake.
READ 8298 (canal de parâmetros)
Dados = Canal de parâmetros

2. Inicia a execução do serviço codificado no canal de parâmetros com WRITE no objecto "MOVILINK®
cyclic parameter channel" e troca de bit de handshake.
WRITE 8298 (canal de parâmetros)
OK

3. "MOVILINK® cyclic parameter channel" e avaliação da confirmação do serviço no canal de parâmetros.
READ 8298 (canal de parâmetros)
Dados = Canal de parâmetros com resultado

Objecto "Canal
acíclico de
parâmetros
MOVILINK®"

O objecto "MOVILINK® acyclic parameter channel" (canal acíclico de parâmetros
MOVILINK®) possui um comprimento de 8 bytes e contém o canal de parâmetros
MOVILINK®. Este objecto pode ser usado para executar acessos acíclicos aos parâmetros, ou seja, o controlador vectorial executa o processamento do serviço codificado
no canal de parâmetros sempre que é recebido um serviço WRITE neste objecto. O bit
de handshake não é avaliado! A tabela seguinte mostra a estrutura do objecto
"MOVILINK® acyclic parameter channel". A estrutura do canal de parâmetros pode ser
lida na documentação "Perfil da unidade de bus de campo e lista de parâmetros do
MOVIDRIVE®".
Octeto

0

1

2

3

4

5

6

7

Significado

Gestão

Reservado

Índice
alto

Índice
baixo

Dados
MSB

Dados

Dados

Dados
LSB

Observação

Gestão

Reservado

Índice de
parâmetros

4 Bytes de dados

Duas operações estão envolvidas quando é realizada a configuração dos parâmetros
do controlador vectorial através do canal acíclico de parâmetros MOVILINK®.
•

O canal de parâmetros executa um serviço Write (Escrita)

•

O canal de parâmetros executa um serviço Read (Leitura)
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O canal de parâmetros executa um
serviço Write
(Escrita)

Se um serviço Write (escrita) for executado através do canal acíclico de parâmetros (por
ex., escrita de parâmetro ou escrita volátil de um parâmetro), o controlador vectorial
responde com a confirmação do serviço actual após a execução do serviço. No caso de
um acesso Write incorrecto, é enviado um código de erro correspondente.
Esta variante oferece a vantagem de os serviços write serem logo processados através
do envio de um único WRITE "MOVILINK® parameter channel" e a confirmação do serviço possa ser feita com a avaliação da confirmação Write ("Write Confirmation").
A tabela seguinte mostra a execução de serviços Write através do canal acíclico de
parâmetros MOVILINK®.
MOVIDRIVE® (escravo)

Controlo (mestre)

1. Inicia a execução do serviço codificado no canal de parâmetros com WRITE no objecto "MOVILINK®
acyclic parameter channel" e troca de bit de handshake.
WRITE 8299 (canal de parâmetros)
Confirmação do serviço (OK/código de erro)

O serviço WRITE codificado no canal de parâmetros é executado e a confirmação do
serviço é enviada directamente como resposta.
O canal de parâmetros executa um
serviço Read
(Leitura)

Para que um parâmetro possa ser lido através do canal de parâmetros, é necessário
que tenha sido executado um serviço PCP WRITE. Com o serviço PCP WRITE é definido onde os dados do controlador vectorial deverão estar disponíveis. Para que estes
dados possam chegar agora ao mestre, tem que ser executado um serviço Read no
canal acíclico de parâmetros. Ou seja, é sempre necessário um PCP WRITE seguido
de um PCP READ para a execução dos serviços Read através do canal de parâmetros.
A tabela seguinte mostra a execução de serviços Read através do canal acíclico de
parâmetros MOVILINK®.
MOVIDRIVE® (escravo)

Controlo (mestre)

1. Inicia a execução do serviço codificado no canal de parâmetros com WRITE no objecto "MOVILINK®
acyclic parameter channel" e troca de bit de handshake.
WRITE 8299 (canal de parâmetros)
OK

2. "MOVILINK® acyclic parameter channel" e avaliação da confirmação do serviço no canal de parâmetros.
READ 8298 (canal de parâmetros)
Dados = Canal de parâmetros com resultado

1. A recepção é imediatamente confirmada; o canal de parâmetros é avaliado e é executado o serviço requisitado.
2. A confirmação do serviço é introduzida no canal de parâmetros e pode ser avaliada
no mestre com um acesso READ.
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O canal acíclico de parâmetros MOVILINK® só é tratado localmente na carta opcional
de bus de campo e está definido como indicado na tabela seguinte.
Index:

8299

Object code:

7 (Simple-Variable)

Data type index:

10 (Octet-String)

Length:

8

Local address:
Password:
Access groups:
Access rights:

5.4

Read all / Write all

Name[16]:

–

Extension length:

–

Códigos de retorno da parametrização
No caso de uma parametrização errada, o controlador vectorial enviará diversos códigos de retorno ao mestre de parametrização, os quais contêm informações detalhadas
sobre a causa do erro. Estes códigos de retorno estão, em geral, estruturados segundo
EN 50170. Diferencia-se entre os elementos:
•

Error-Class (classe de erro)

•

Error-Code (código de erro)

•

Addicional-Code (código adicional)

Estes códigos de retorno são válidos para todas os interfaces de comunicação do
MOVIDRIVE®.
Error-Class

O elemento Classe de erro permite uma classificação mais exacta do tipo de erro. São
distinguidas as classes de erros apresentadas na tabela seguinte em concordância com
a norma EN 50170.
Classe (hex)

Designação

Significado

1

vfd-state

Erro de estado do dispositivo de campo virtual

2

application-reference

Erro no programa de aplicação

3

definition

Erro de definição

4

resource

Erro de recurso

5

service

Erro ao executar o serviço

6

access

Erro de acesso

7

ov

Erro na lista de objectos

8

other

Outro erro (ver código adicional)

A classe de erro é gerada pelo software de comunicação da carta de bus de campo no
caso de uma anomalia na comunicação (com excepção de Classe de erro 8 = Outro
erro). Códigos de retorno enviados pelo sistema do controlador vectorial são incluídos
em Classe de erro 8 = Outro erro. Uma descrição mais exacta do erro obtém-se com o
elemento Código adicional.
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Error-Code

O elemento Código de erro possibilita uma descrição mais exacta da causa do erro dentro da classe de erro e é gerado pelo software de comunicação da carta de bus de
campo em caso de erro de comunicação. Para a Classe de erro 8 = Outro erro só está
definido o Código de erro = 0 (outro código de erro). Neste caso obtém-se a descrição
mais exacta no "Additional Code" (código adicional).

Additional Code

O "Addicional Code" (código adicional) contém os códigos de retorno específicos da
SEW para uma parametrização incorrecta do controlador vectorial. Estes códigos de
erro são devolvidos ao mestre na classe de erro 8 = "Outros erros". A tabela seguinte
apresenta todas as possibilidades de codificação para o código adicional.

Caso especial
"Error de comunicação interno"

Eliminação de
erros

36

Código adicional alto (hex)

Código adicional baixo (hex)

Significado

00

00

Nenhum erro

00

10

Índice de parâmetros não autorizado

00

11

Função/parâmetro não implementado

00

12

Só acesso de leitura

00

13

Bloqueio de parâmetros activado

00

14

Ajuste de fábrica activado

00

15

Valor demasiado alto para o parâmetro

00

16

Valor demasiado baixo para o parâmetro

00

17

Falta a carta opcional necessária para esta função/parâmetro

00

18

Erro no software do sistema

00

19

Acesso aos parâmetros só através do interface de processo RS-485
no X13

00

1A

Acesso aos parâmetros só através do interface de diagnóstico RS-485

00

1B

Parâmetro protegido contra acesso

00

1C

Necessário controlador inibido

00

1D

Valor não permitido para o parâmetro

00

1E

Ajuste de fábrica activado

00

1F

Parâmetro não foi memorizado na EEPROM

00

20

O parâmetro não pode ser modificado com o estágio de saída
habilitado

O erro de retorno apresentado na tabela seguinte é reinviado se ocorrer um erro de
comunicação entre a carta opcional e o sistema do controlador vectorial. O serviço PCP
de parâmetros transferido através do bus de campo pode eventualmente não ter sido
executado e deverá ser repetido. Se este erro persistir, desligue completamente o controlador vectorial e volte a ligá-lo para que este seja reiniciado.
Código (dec)

Significado

Error-Class:

6

Acesso

Error-Code:

2

Falha no Hardware

Add.-Code high:

0

–

Add.-Code low:

0

–

Repita o serviço de Read ou Write. Se o erro voltar a ocorrer, desconecte completamente o controlador vectorial e volte a ligá-lo. Contacte o Serviço de Assistência da
SEW se o erro ocorrer permanentemente.
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Exemplos de aplicação
Nesta secção, são apresentados pequenos exemplos de aplicação para a troca de
dados de processo e configuração dos parâmetros do controlador vectorial através do
interface PCP.

6.1

Controlo através de dados do processo
O controlo do controlador vectorial através dos dados do processo é realizado por uma
leitura e escrita simples dos endereços do programa, nos quais estão representados os
dados do processo INTERBUS do controlador vectorial. Por exemplo, para o Simatic
S7 um simples programa STEP7 com a seguinte aparência:
L
T
L
T
L
T
de

W#16#0006
PAW 144 //escrever 6hex em PO1 (palavra de controlo = habilitação)
1500
PAW 146 //escrever 1500dec em PO2 (ref. de velocidade = 300 1/min)
W#16#0000
PAW 148
//escrever 0hex em PO3 (sem função baseado na configuração
fábrica)

Para informações mais detalhadas sobre o controlo do controlador vectorial através do
canal de dados de processo, em particular sobre a codificação da palavra de controlo
e de estado, consulte o manual de perfil da unidade de bus de campo.

6.2

Configuração dos parâmetros através do interface PCP
Nesta secção é descrito como parâmetros e variáveis IPOSplus® poderão ser lidas ou
escritas através dos serviços PCP INTERBUS estandardizados "Read" e "Write".
O exemplo aplica-se para todos os módulos de interface INTERBUS da 4ª. geração
(G4) e é esclarecido usando a terminologia da PHOENIX.
Os exemplos de codificação apresentados nas secções seguintes são apresentados de
forma semelhante como se encontram descritos no manual do utilizador INTERBUS
"Peripherals Communication Protocol (PCP)" da Phoenix Contact.

Pré-requisito

Deve possuir os seguintes manuais do utilizador:
•

Manual do utilizador INTERBUS "Peripherals Communication Protocol (PCP)",
PHOENIX CONTACT, IBS SYS PCP G4 UM

•

Manual de perfil da unidade para bus de campo MOVIDRIVE®
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Apresentação dos exemplos de codificação

6.3

Apresentação dos exemplos de codificação
Os exemplos de codificação apresentados nas secções seguintes são apresentados de
forma semelhante como se encontram descritos no manual do utilizador INTERBUS
"Peripherals Communication Protocol (PCP)" da Phoenix Contact.
Todas as informações de um serviço PCP são apresentadas palavra por palavra em
colunas. Ou seja, uma palavra pode ser referida como palavra PLC (por ex., palavra de
dados Simatic). Em cada caso, é apresentado no lado direito um exemplo de codificação para o controlador vectorial MOVIDRIVE®. Todas as codificações em letra
vermelha negrita representam codificações específicas ao sistema ou ao projecto.
As restantes codificações não se alteram para o acesso aos vários accionamentos ou
parâmetros de accionamento.
O "Communication Reference (CR)" é usado para seleccionar o controlador vectorial
que deverá ser configurado. Nos exemplos seguintes, foi atribuído ao controlador vectorial o CR = 02 hex usando a ferramenta CMD-Tool. O índice define o parâmetro de
accionamento que deve ser acedido.
Palavra

Descrição dos
participantes do
controlador
vectorial no
CMD-Tool

6.4

Significado

Codificação
(hex)

1

Command_Code

00 81

2

Parameter_Count

00 03

Antes de poder usar o canal PCP do controlador vectorial, tem que configurar no CMDTool a descrição dos participantes para o controlador vectorial.

Procedimento de uma sequência de parametrização
O protocolo "Peripherals Communication Protocol (PCP)" do INTERBUS estandardiza
o acesso aos dados de parâmetros de participantes INTERBUS, e requer o seguinte
procedimento:
•

Inicialização da ligação PCP com o serviço "Initiate"

•

Leitura ou escrita de parâmetros com os serviços "Read" e "Write"

•

A ligação de comunicação pode ser desconectada se não for mais necessária (o serviço não é aqui descrito pois este serviço quase nunca é necessário; consulte o
manual PCP).

•

Inicialização da ligação PCP com o serviço "Initiate"

Um acesso aos parâmetros de accionamento do controlador vectorial só se dá depois
da ligação PCP ter sido estabelecida com "Initiate_Request". Isto pode ser feito uma só
vez, por exemplo, durante o arranque do sistema.
Palavra

Significado

Codificação
(hex)

1

Command_Code = Initiate_Request

00 8B

2

Parameter_Count

00 02

3

–

Comm._Reference

00 02

4

Password

Access_Groups

00 00

Bits

15 ... 8

7 ... 0

A mensagem positiva "Initiate_Confirmation" deve ser recebida após o envio deste serviço (consulte o manual PCP em caso de uma mensagem negativa).
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Leitura de um parâmetro de accionamento

6.5

Leitura de um parâmetro de accionamento
Para ler um parâmetro de accionamento (com índice 8800) é usado o serviço "Read".
Os parâmetros de accionamento possuem normalmente um comprimento de 4 bytes
(1 palavra dupla).

Exemplo

Ler P130 Rampa t11 acel. S.HORÁRIO (índice 8470 dec = 2116 hex)
Palavra

Significado

Codificação
(hex)

1

Command_Code = Read_Request

00 81

2

Parameter_Count

00 03

3

Invoke_ID

Comm._Reference

4

00 02

Index

21 16

5

Subindex

–

Bits

15 ... 8

7 ... 0

00 00

A mensagem positiva "Read_Confirmation" deve ser recebida após o envio deste serviço.
Palavra

Significado

Codificação
(hex)

1

Message_Code = Read_Confirmation (+)

80 81

2

Parameter_Count

00 05

3

Invoke_ID

Comm._Reference

4

00 02

Result (+)

00 00

5

–

Length

00 04

6

Data [1]

Data [2]

00 00

7

Data [3]

Data [4]

07 D0

Bits

15 ... 8

7 ... 0

Os dados dos parâmetros são apresentados no formato Motorola (formato Simatic) da
seguinte forma:
Data [1] = High Byte

Data [2] = Low Byte

Data [3] = High Byte

Data [4] = Low Byte

00 hex

00 hex

07 hex

D0 hex

00 00 07 D0 hex = 2000 dec (= rampa de 2000 ms)
Informações adicionais acerca da codificação dos parâmetros de accionamento podem
ser encontradas na lista de parâmetros apresentada no anexo do manual "Perfil da unidade de bus de campo MOVIDRIVE®".
Palavra

Significado

Codificação
(hex)

1

Message_Code = Read_Confirmation (-)

80 81

2

Parameter_Count

00 03

3

Invoke_ID

Comm._Reference

00 02

4

Error_Class

Error_Code

08 00

5
Bits

Additional_Code
15 ... 8

00 15
7 ... 0

A tabela mostra, a título de exemplo, o código de retorno "Value for parameter too high"
(valor demasiado elevado para o parâmetro).
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Escrita de um parâmetro de accionamento

6.6

Escrita de um parâmetro de accionamento
Para escrever um parâmetro de accionamento (com índice 8800) é usado o serviço
"Write". Os parâmetros de accionamento possuem normalmente um comprimento de
4 bytes (1 palavra dupla).

Exemplo

Escrever o tempo de rampa de 1,65 s em P130 "Rampa t11 acel. S.HORÁRIO"
Index: 8470dec = 2116hex
Valor: 1,65 s = 1650 ms = 1650 dec = 0000 0672 hex
Os dados dos parâmetros são apresentados no formato Motorola (formato Simatic) da
seguinte forma:
Data [1] = HighByte

Data [2] = Low Byte

Data [3] = High Byte

Data [4] = Low Byte

00 hex

00 hex

06 hex

72 hex

Informações adicionais acerca da codificação dos parâmetros de accionamento podem
ser encontradas na lista de parâmetros apresentada no anexo do manual "Perfil da unidade de bus de campo MOVIDRIVE®".
Palavra

Significado

Codificação
(hex)

1

Command_Code = Write_Request

00 82

2

Parameter_Count

00 05

3

Invoke_ID

4

Comm._Reference
Index

00 02
21 16

5

Subindex

Length

00 04

6

Data [1]

Data [2]

00 00

7

Data [3]

Data [4]

06 72

Bits

15 ... 8

7 ... 0

Palavra

Significado

Codificação
(hex)

1

Message_Code = Write_Confirmation (+)

80 82

2

Parameter_Count

00 02

3

Invoke_ID

4
Bits

Comm._Reference
Result (+)

00 02
00 00

15 ... 8

7 ... 0

A mensagem positiva "Write_Confirmation" deve ser recebida após o envio deste serviço.
Palavra

Significado

Codificação
(hex)

1

Message_Code = Write_Confirmation (-)

80 82

2

Parameter_Count

3

Invoke_ID

4

Error_Class

5
Bits

00 03

Comm._Reference
Error_Code
Additional_Code

15 ... 8

00 02
08 00
00 15

7 ... 0

A tabela mostra, a título de exemplo, o código de retorno "Value for parameter too high"
(valor demasiado elevado para o parâmetro).

40

Manual de Instruções – MOVIDRIVE® MDX61B Interface de Bus de Campo DFI11B INTERBUS

Exemplos de aplicação

6

Escrever variáveis/parâmetros IPOS através do canal de parâmetros MOVILINK®

6.7

Escrever variáveis/parâmetros IPOS através do canal de parâmetros
MOVILINK®
Os controladores vectoriais oferecem um acesso aos parâmetros especial através do
canal de parâmetros MOVILINK® para o acesso write universal a todos os dados do
controlador vectorial (parâmetros, variáveis IPOSplus®, código do programa IPOSplus®,
etc.). A secção seguinte mostra a forma como as variáveis IPOSplus® podem ser modificadas através do canal de parâmetros.
O canal acíclico de parâmetros pode ser usado através do índice 8299 dec (206B hex).

Exemplo

Escrever o valor 74565 da variável IPOS H0= Index 11000 dec (2AF8 hex)
Valor a escrever = 74565 dec (0001 2345 hex)
Palavra

Significado

Codificação
(hex)

1

Command_Code = Write_Request

00 82

2

Parameter_Count

00 07

3
4

Invoke_ID

Comm._Reference

Index =Canal de parâmetros MOVILINK®

00 02
20 6B

5

Subindex

Length

00 08

6

Data [1] = Byte de gestão

Data [2] = Reservado

32 00

7

Data [3/4] = Index (por ex., variável IPOS)

2A F8

8

Data [5]

Data [6]

00 01

9

Data [7]

Data [8]

23 45

Bits

15 ... 8

7 ... 0

Após o envio deste serviço é recebida a mensagem "Write_Confirmation". O código de
retorno pode ser usado novamente para avaliar a mensagem negativa.

6.8

Ler variáveis/parâmetros IPOS através do canal de parâmetros MOVILINK®
Os controladores vectoriais oferecem um acesso aos parâmetros especial através do
canal de parâmetros MOVILINK® para o acesso read universal a todos os dados do
controlador vectorial (parâmetros, variáveis IPOSplus®, código do programa IPOSplus®,
etc.). A secção seguinte mostra a forma como as variáveis IPOSplus® podem ser lidas
através do canal de parâmetros. Para isso é necessário um procedimento de dois passos:
•

Escrita do canal de parâmetros MOVILINK® com o comando "Read IPOS-Variable
H0"

•

Leitura do canal de parâmetros MOVILINK®

O canal de parâmetros MOVILINK® (acíclico) pode ser usado através do índice
8299 dec (206B hex).
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Ler variáveis/parâmetros IPOS através do canal de parâmetros MOVILINK®

Exemplo

Ler a variável IPOSplus® H0 = Index 11000 dec (2AF8 hex)
Uma explicação detalhada do canal de parâmetros MOVILINK® pode ser encontrada
no manual "Perfil da unidade de bus de campo e lista de parâmetros MOVIDRIVE®".
Palavra

Significado

Codificação
(hex)

1

Command_Code = Write_Request

00 82

2

Parameter_Count

00 07

3
4

Invoke_ID

Comm._Reference

Index =Canal de parâmetros MOVILINK®

00 02
20 6B

5

Subindex

Length

00 08

6

Data [1] = Byte de gestão

Data [2] = Reservado

31 00

7

Data [3/4] = Index (por ex., variável IPOS

plus®)

2A F8

8

Data [5]

Data [6]

00 00

9

Data [7]

Data [8]

00 00

Bits

15 ... 8

7 ... 0

Após a mensagem positiva "Write_Confirmation (+)" ter sido recebida, é executado um
acesso read no canal de parâmetros MOVILINK®, no qual são lidos para o módulo de
interface os dados lidos na operação read anterior definida pelo comando
"Write_Request".
Palavra

Significado

Codificação
(hex)

1

Command_Code = Read_Request

00 81

2

Parameter_Count

00 03

3
4

Invoke_ID

Comm._Reference

Index =Canal de parâmetros MOVILINK®

5

Subindex

–

Bits

15 ... 8

7 ... 0

00 02
20 6B
00 00

A mensagem positiva "Read_Confirmation" deve ser recebida após o envio deste serviço.
Palavra

Significado

Codificação
(hex)

1

Message_Code = Read_Confirmation (+)

80 81

2

Parameter_Count

00 07

3

Invoke_ID

4

00 02
00 00

5

–

Length

00 08

6

Data [1] = Byte de gestão

Data [2] = Reservado

31 00

7

42

Comm._Reference
Result (+)

Data [3/4] = Index (por ex., variável IPOS

plus®

)

2A F8

8

Data [5]

Data [6]

00 01

9

Data [7]

Data [8]

23 45

Bits

15 ... 8

7 ... 0
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Escrever variáveis/parâmetros IPOS através do de "Download parameter block"

Palavra

Significado

Codificação
(hex)

1

Message_Code = Read_Confirmation

80 81

2

Parameter_Count

3

Invoke_ID

4

Error_Class

5

00 03

Comm._Reference

00 02

Error_Code

08 00

Additional_Code

Bits

15 ... 8

00 10
7 ... 0

O código de retorno pode ser usado para avaliar a mensagem negativa.

6.9

Escrever variáveis/parâmetros IPOS através do de "Download parameter block"
Os controladores vectoriais MOVIDRIVE® permitem escrever simultaneamente variáveis IPOSplus® ou mesmo parâmetros através de "Download parameter block" usando
um serviço PCP.
O Download parameter block possui sempre um comprimento de 230 bytes. Num bloco
podem ser escritos no máximo 42 parâmetros de accionamento ou variáveis IPOSplus®.

Exemplo

Com um "Write_Request" devem ser escritos três valores do controlador vectorial:
Nome do parâmetro/variável
plus®

Index

Valor a escrever

H0

11000 dec (2AF8 hex)

1 dec (1 hex)

Variável IPOSplus® H1

11001 dec (2AF9 hex)

-40000 dec (FFFF63C0 hex)

Rampa t11 Acel. S.Hor.

8470 dec (2116 hex)

1500 dec (05DC hex)

Variável IPOS

Palavra

Significado

Codificação
(hex)

1

Command_Code = Write_Request

00 82

2

Paraemter_Count = 118 palavras (= 76 hex)

00 76

3
4

Invoke_ID

Comm._Reference

00 02

Índex = Download do bloco de parâmetros

20 68

5

Subindex

Length = 230 Byte (= E6 hex)

00 E6

6

Data [1] = Reservado

Data [2] = Número de parâmetros

00 03

7
8
9
10

plus®

Data [3/4] = Índice do 1º. parâmetro (por ex., variável IPOS
Data [5]

Data [6]

Data [7]

Data [8]

H0)

Data [9/10] = Índice do 2º. parâmetro (por ex., variável IPOSplus® H1)

2A F8
00 00
00 01
2A F9

11

Data [11]

Data [12]

FF FF

12

Data [13]

Data [14]

63 C0

13

Data [15/16] = Índice do 3º. parâmetro (P130 Rampa t11)

21 16

14

Data [17]

Data [18]

00 00

15

Data [19]

Data [20]

05 DC

...

...

...

...

Bits

15 ... 8

7 ... 0

Após o envio deste serviço é recebida a mensagem "Write_Confirmation". O código de
retorno pode ser usado novamente para avaliar a mensagem negativa. Os vários parâmetros do download do bloco de parâmetros no controlador vectorial são escritos uns
a seguir aos outros. Por esta razão, uma mensagem negativa "Write_Confirmation"
causará que o número do parâmetro onde o erro ocorreu seja introduzido na secção
alta de "Additional_Codes" (ver também Manual DFI).
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kVA

7

i

f

n

Informação Técnica
Opção DFI11B

P Hz

7

Informação Técnica

7.1

Opção DFI11B

Opção DFI11B
Referência

824 309 3

Velocidades de transmissão
suportadas

500 kBaud e 2 MBaud, comutável através de micro-interruptores

Tecnologia de ligações

•
•
•

Entrada do Bus remoto: Conector Sub-D de 9 pinos
Saída do Bus remoto: Tomada Sub-D de 9 pinos
Tecnologia de transmissão RS-485, cabo de 6 fios e condutores
de pares torcidos

Números de identificação DP

•
•
•
•
•

E3hex = 227dec (1 palavra PCP)
E0hex = 224dec (2 palavras PCP)
E1hex = 225dec (4 palavras PCP)
38hex = 56dec (microprocessor não pronto)
03hex = 3dec (nenhuma palavra PCP)

Número máx. de dados do
processo
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6 Dados do processo
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