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Důležitá upozornění
Příručka

Dokumentace

Systémy sběrnic

•

Tato příručka nenahrazuje podrobný návod k obsluze!

•

Zařízení MOVIDRIVE® MDX60B/61B smí instalovat a uvádět do provozu pouze
odborný elektrotechnický personál při respektování platných předpisů pro
prevenci úrazů a návodu k obsluze!

•

Přečtěte si podrobně tuto příručku, dříve než začnete pracovat na instalaci
pohonových měničů MOVIDRIVE® s doplňkovou kartou DFI11B INTERBUS a na
jejich uvedení do provozu.

•

Tato příručka předpokládá, že uživatel zná a má k dispozici dokumentaci k měničům
MOVIDRIVE®, zejména systémovou příručku MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

•

Křížové odkazy jsou v této příručce označeny značkou "→". Např. označení
(→ kap. X.X) tak znamená, že v kapitole X.X této příručky naleznete doplňující
informace.

•

Respektování dokumentace je předpokladem pro bezporuchový provoz a pro
případné uplatňování nároků vyplývajících ze záruky.

Všeobecné bezpečnostní pokyny k systémům sběrnic:
Máte k dispozici komunikační systém, který do značné míry umožňuje přizpůsobit
pohonový měnič MOVIDRIVE® potřebám konkrétního zařízení. Jako u všech systémů
sběrnic existuje i zde riziko provedení změny parametrů, která z vnějšku (vzhledem k
měniči) není zřejmá, a která může změnit chování měniče. To může vést
k neočekávanému (a nekontrolovanému) chování systému.

Bezpečnostní
upozornění
a varování

Dodržujte bezpodmínečně zde uvedená bezpečností upozornění a varování

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Možné následky: Smrt nebo těžká poranění.

Hrozící nebezpečí.
Možné následky: Smrt nebo těžká poranění.

Nebezpečná situace.
Možné následky: Lehká nebo drobná poranění.

Riziko poškození.
Možné následky: Poškození zařízení a okolí.

Uživatelské tipy a užitečné informace.
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Úvod

Obsah této
příručky

Tato příručka popisuje montáž doplňkové karty INTERBUS DFI11B do pohonového
měniče MOVIDRIVE® MDX61B a uvedení měniče MOVIDRIVE® do provozu na
průmyslové sběrnici INTERBUS.
Kromě objasnění všech nastavení na doplňkové kartě průmyslové sběrnice pojednává
i o různých variantách připojení na sběrnici INTERBUS v podobě malých příkladů
uvádění do provozu.

Doplňující
literatura

Pro snadné a efektivní připojení měniče MOVIDRIVE® na průmyslovou sběrnici
INTERBUS byste si kromě této uživatelské příručky k doplňkové kartě INTERBUS měli
vyžádat následující podrobnější dokumenty SEW-EURODRIVE týkající se průmyslové
sběrnice:
•

Příručka k profilu zařízení průmyslových sběrnic pro MOVIDRIVE®

•

Systémová příručka MOVIDRIVE® MDX60B/61B

V příručce o profilu zařízení MOVIDRIVE® připojených na průmyslovou sběrnici jsou
kromě popisu a kódování parametrů průmyslové sběrnice objasněny na malých
příkladech i různé koncepce řízení a aplikační možnosti.
Seznam parametrů zahrnuje výpis všech parametrů pohonového měniče, které lze číst,
příp. zapisovat přes různá komunikační rozhraní, jako jsou např. RS-485, SBus, a také
rozhraní průmyslové sběrnice.
MOVIDRIVE®
a INTERBUS

Pohonový měnič MOVIDRIVE® s doplňkovým vybavením DFI11B umožňuje díky
svému výkonnému univerzálnímu rozhraní průmyslové sběrnice připojení k nadřízeným
automatizačním systémům přes otevřenou standardizovanou průmyslovou sběrnici
INTERBUS.

Profil zařízení

Chování měniče, ovlivněné provozem na sběrnici INTERBUS, tzv. profil zařízení, je
nezávislé na průmyslové sběrnici, a je proto jednotné. Uživateli se tak nabízí možnost
vyvíjet pohonové aplikace nezávisle na průmyslové sběrnici. Přechod na jiný typ
sběrnice, jako je PROFIBUS (doplňkové vybavení DFP 21B) nebo DeviceNet
(doplňkové vybavení DFD 21B), je tak velmi jednoduchý.

Parametry pohonu

MOVIDRIVE® vám přes rozhraní sběrnice INTERBUS umožňuje digitální přístup ke
všem parametrům a funkcím pohonu. Řízení pohonového měniče je realizováno
pomocí rychlých, cyklických dat procesu. Prostřednictvím tohoto datového kanálu máte,
kromě zadávání požadovaných hodnot, jako např. otáčky, integrační časy pro rozběh
a doběh apod., rovněž možnost spouštět různé funkce pohonu, např. povolení,
blokování regulátoru, normální zastavení, rychlé zastavení atd.
Zároveň i můžete tímto kanálem číst skutečné hodnoty měniče, jako jsou otáčky, proud,
stav zařízení, číslo chyby, nebo také referenční hlášení.

ČTENÍ/ZÁPIS

Zatímco výměna dat procesu probíhá vždy cyklicky, lze parametry pohonu číst, příp.
zapisovat, jen acyklicky, pomocí služeb ČTENÍ a ZÁPIS. Tento způsob výměny dat
parametrů vám umožňuje ukládat všechny důležité parametry pohonu v nadřízeném
automatizačním zařízení, takže na samotném pohonovém měniči není třeba provádět
žádnou ruční parametrizaci, která je často časově náročná.
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Uvedení do
provozu

Doplňková karta INTERBUS DFI11B je obecně koncipována tak, že se všechna
nastavení specifická pro INTERBUS, jako délka dat procesu a přenosová rychlost (Bd),
provádějí hardwarovými přepínači na doplňkové kartě. Tímto ručním nastavením lze
pohonový měnič v nejkratším možném čase integrovat do systému sběrnice INTERBUS
a zapnout.
Parametrizaci lze provádět plně automaticky z nadřízeného masteru INTERBUS
(tzv. download parametrů). Toto moderní řešení nabízí kromě zkrácení časů potřebných
pro uvedení do provozu také usnadnění dokumentace vašeho aplikačního programu,
nebot’ mohou být všechny důležité parametry pohonu ukládány přímo ve vašem řídicím
programu.

Kontrolní funkce

Pro použití systému průmyslových sběrnic v technice pohonů jsou zapotřebí doplňkové
kontrolní funkce, jako např. časové sledování průmyslové sběrnice (timeout sběrnice),
nebo také zvláštní koncepty nouzového vypnutí. Kontrolní funkce měniče MOVIDRIVE®
můžete cíleně přizpůsobit vaší aplikaci. Můžete tak určit, jakou chybovou reakci má
pohonový měnič spustit v případě chyby sběrnice. Pro mnoho aplikací má význam
funkce rychlého zastavení, můžete však také vyvolat 'zamrznutí' posledních
požadovaných hodnot tak, aby pohon pokračoval stále podle nich (např. pás
dopravníku). Jelikož je funkčnost řídicích svorek zaručena i při provozu přes
průmyslovou sběrnici, můžete koncept nouzového vypnutí nezávislého na sběrnici
realizovat i nadále přes svorky měniče.

Diagnostika

Pro uvedení do provozu a servis vám pohonový měnič MOVIDRIVE® nabízí rozsáhlé
možnosti diagnostiky.
S integrovaným monitorováním průmyslové sběrnice tak můžete např. kontrolovat jak
požadované hodnoty zasílané nadřízenou řídicí jednotkou, tak i skutečné hodnoty.
Softwarový balík MOVITOOLS® vám tak nabízí pohodlné diagnostické možnosti, které
vám kromě nastavení všech parametrů pohonu (včetně parametrů průmyslové
sběrnice) umožní i podrobnou indikaci stavu průmyslové sběrnice i zařízení.

[1]
INTERBUS Master

Digital I/O

Analog I/O

INTERBUS

Obr. 1: INTERBUS s MOVIDRIVE® MDX61B
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Pokyny pro montáž a instalaci

3.1

Montáž doplňkové karty DFI11B

Dříve než začnete

•

Montáž a demontáž doplňkových karet je možná pouze u zařízení MOVIDRIVE®
MDX61B konstrukční velikosti 1 až 6.

•

Montáž a demontáž doplňkových karet u zařízení MOVIDRIVE® MDX61B
konstrukční velikosti 0 smí provádět pouze SEW-EURODRIVE.

3

Doplňková karta DFI11B musí být zasunuta do konektoru průmyslové sběrnice.
Než začnete s montáží nebo demontáží doplňkové karty, řiďte se následujícími
pokyny:
•

Odpojte měnič od napětí. Odpojte napětí 24 VDC a sít’ové napájení.

•

Pomocí vhodných pomůcek (uzemňovací páska, vodivá podrážka apod.) vybijte svůj
statický náboj dříve, než se dotknete doplňkové karty.

•

Před montáží doplňkové karty sejměte obslužné zařízení a čelní kryt.

•

Po montáži doplňkové karty opět namontujte čelní kryt a obslužné zařízení.

•

Doplňkové karty uchovávejte v originálním obalu a vyjměte je až bezprostředně před
montáží.

•

Doplňkové karty se dotýkejte pouze na jejím okraji. Nedotýkejte se žádných
součástek.

Příručka – Doplňková karta DFI11B rozhraní průmyslové sběrnice INTERBUS pro měniče MOVIDRIVE® MDX61B

7

3

Pokyny pro montáž a instalaci
Montáž doplňkové karty DFI11B

Montáž a
demontáž
doplňkové karty

2.
1.

3.

4.

Obr. 2: Montáž doplňkové karty do měniče MOVIDRIVE® MDX61B konstrukční velikost 1 - 6

53001AXX

1. Povolte oba upevňovací šrouby v držáku karty. Vytáhněte držák karty rovnoměrným
pohybem (bez vzpříčení!) ven z konektoru.
2. Na držáku karty povolte dva upevňovací šrouby černého krycího plechu. Vyjměte
černý krycí plech.
3. Doplňkovou kartu usaďte tak, aby se tři upevňovací šrouby přesně kryly
s připravenými otvory v držáku, a přišroubujte ji.
4. Držák s namontovanou doplňkovou kartou zasuňte přiměřeným tlakem opět do
konektoru. Držák karty znovu upevněte pomocí obou upevňovacích šroubů.
5. Při demontáži doplňkové karty postupujte v opačném pořadí.
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Připojení a popis svorek doplňkového vybavení DFI11B

Objednací číslo

Doplňkové vybavení rozhraní INTERBUS, typ DFI11B: 824 309 3
Doplňkové vybavení "rozhraní INTERBUS, typ DFI11B" lze připojit jen k měničům
MOVIDRIVE® MDX61B, nikoliv k MDX60B.
Doplňková karta DFI11B musí být zasunuta do konektoru průmyslové sběrnice.

Čelní pohled na
DFI11B

DFI 11B
20
21
22
2
2M

01

Popis
Šest přepínačů DIP (Dual Inline Package) pro
nastavení délky dat procesu, délky PCP
(Peripherals Communication Protocol)
a přenosové rychlosti (Bd)

Přepínač
DIP
Svorka
20, 21, 22
1, 2, 4
2M/0,5M

Funkce
Počet slov pro data procesu (1 ... 6 slov)
Počet slov PCP (1, 2 nebo 4 slova)
Přenosová rychlost:
0 = 2 MBd
1 = 0,5 MBd

1
4

0,5M

X31

Kontrolky LED sběrnice INTERBUS indikují
aktuální stav rozhraní průmyslové sběrnice
a jejího systému.

UL = Logic Voltage (zelená = OK)
RC = Remote Cable Check (zelená = OK)
BA = Bus Active (zelená = OK)
RD = Remote Bus Disabled (oranžová = OK)
TR = Transmit (zelená = PCP aktivní)
X30: Připojení INTERBUS
vstupní konektor

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

DO
DI
COM
N.C.
N.C.
/DO
/DI
N.C.
N.C.

X31: Připojení INTERBUS
výstupní konektor

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

DO
DI
COM
N.C.
propojka na X31:9
/DO
/DI
N.C.
propojka na X31:5

X30

UL
RC
BA
RD
TR

52287AXX

Příručka – Doplňková karta DFI11B rozhraní průmyslové sběrnice INTERBUS pro měniče MOVIDRIVE® MDX61B

9

3

Pokyny pro montáž a instalaci
Obsazení konektorů

3.3

Obsazení konektorů
Připojení k síti INTERBUS je realizováno pomocí 9pólové spojky Sub-D pro příchozí
dálkovou sběrnici nebo pomocí 9pólového konektoru Sub-D pro odchozí dálkovou
sběrnici podle IEC 61158. Následující obrázky znázorňují způsob zapojení 9pólové
spojky/konektoru Sub-D pro příchozí a pokračovací dálkovou sběrnici a barvy
signálních vedení kabelu sběrnice používané u sběrnic INTERBUS.
[1]
[2]
GN
YE
PK
GY
BN

6
1
7
2
3

/DO
DO
/DI
DI
COM

9

6

5

1

[3]

52296AXX

Obr. 3: Obsazení 9pólové spojky Sub-D vstupního kabelu dálkové sběrnice

GN = zelená

BN = hnědá

YE = žlutá

[1] 9pólová spojka Sub-D

PK = růžová

[2] signální vedení, zkroucené

GY = šedá

[3] vodivé, plošné spojení mezi krytkou konektoru a stíněním

[1]
[2]

6

9

1

5

/DO
DO
/DI
DI
COM

6
1
7
2
3
5
9

GN
YE
PK
GY
BN

[3]

52297AXX

Obr. 4: Obsazení 9pólového konektoru Sub-D výstupního kabelu dálkové sběrnice

GN = zelená

BN = hnědá

YE = žlutá

[1] 9pólový konektor SUB-D

PK = růžová

[2] signální vedení, zkroucené

GY = šedá

[3] vodivé, plošné spojení mezi krytkou konektoru a stíněním

Napojení doplňkového zařízení DFI11B na systém INTERBUS je zpravidla realizováno
pomocí dvouvodičové dálkové sběrnice s šestižilovým stíněným kabelem se signálními
vedeními zakroucenými do párů.
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Dvouvodičová dálková sběrnice se zpravidla skládá z rozhraní RS-485-Kanal Data Out
(signální vedení "DO" a "/DO") a RS-485-Kanal Data In (signální vedení "DI" a "/DI").

3.4

Stínění a pokládání kabelu sběrnice
Rozhraní INTERBUS - DFI11B podporuje komunikační standard RS-485 a předpokládá
jako fyzické médium stíněné 6žilové párově zkroucené dvousignálové vedení
(typ vedení A podle IEC 61158), specifikované pro INTERBUS.
Odborným odstíněním sběrnicového kabelu je možné ztlumit elektrické rušení, ke
kterému může v průmyslovém prostředí docházet. Provedením následujících opatření
dosáhnete nejlepších vlastností stínění:
•

Rukou pevně dotáhněte upevňovací šrouby konektorů, modulů a vedení pro
vyrovnávání potenciálů.

•

Používejte výhradně zástrčky s kovovým nebo pokoveným krytem.

•

Stínění v zástrčce připojujte naplocho.

•

Pokládejte stínění na vedení sběrnice oboustranně.

•

Signální kabely a kabely sběrnic nepokládejte společně s výkonovými kabely
(vedení motorů), ale pokud možno v oddělených kanálech.

•

V průmyslovém prostředí používejte kovové uzemněné kabelové můstky.

•

Signální kabely a příslušné vedení pro vyrovnávání potenciálů veďte co možná
nejkratší cestou s minimálním vzájemným odstupem.

•

Vyvarujte se prodlužování vedení sběrnice pomocí konektorů.

•

Veďte kabely sběrnice co možná nejblíže uzemněných ploch.

Při kolísání zemního potenciálu může oboustranně připojeným stíněním spojeným se
zemním potenciálem (PE) téci vyrovnávací proud. V takovém případě dbejte na
dostatečné vyrovnání potenciálů podle příslušných předpisů VDE.

3.5

Nastavení přepínače DIP
Šesti přepínači DIP S1-1 až S1-6 na čelní straně doplňkového vybavení se nastavuje
délka dat procesu, délka PCP a přenosová rychlost.
[1] Počet slov pro data procesu (1 ... 6 slov)

ON

2

1

2

2

3

1

0

2

Pevná šířka dat procesu: 2 PD

4

Počet slov PCP: 1 PCP (slovo PCP)

6

PACER

[3]

Na obrázku je znázorněno nastavení:
1

5

2

Přenosová rychlost: [3] OFF (VYP): 2 MBd / [4] ON (ZAP):
0,5 MBaud

4

[2]

ON

[1]

[2] Počet slov PCP (1, 2 nebo 4 slova)

2

2M

Přenosová rychlost: 2 MBaud
[4]
03700AXX

0.5M

Obsazení přepínačů DIP na doplňkové kartě DFI 11B
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Pokyny pro montáž a instalaci
Nastavení přepínače DIP

Upozornění
Před každou změnou v nastavení přepínačů DIP odpojte pohonový měnič od napájení
(sít’ i pomocné napětí 24 V). Nastavení přepínačů DIP S1-1 až S1-5 se přebírá pouze
při inicializaci pohonového měniče.
Při nepřípustném nastavení přepínačů DIP se pohonový měnič hlásí ID kódem
"Microprocessor not ready" (mikroprocesor není připraven) (38 hex).
Nastavení
přenosové
rychlosti (Bd)

Nastavení přenosové rychlosti (Bd) se provádí přepínačem DIP S1-6. Přepnutí
přenosové rychlosti (Bd) se aktivuje okamžitě a může příp. přerušit aktivní datovou
komunikaci na sběrnici Interbus.

Nastavení délky
dat procesu
a délky
komunikačního
protokolu
periferních
zařízení (PCP)

Mezi napojovacím modulem sběrnice INTERBUS a doplňkovou kartou DFI11B lze
vyměňovat maximálně šest datových slov Interbus, která lze přepínači DIP S1-1 až S1-5
rozdělovat na datový kanál procesu a kanál komunikačního protokolu periferních
zařízení (PCP). V důsledku omezení na šest datových slov se vyskytují nastavení, která
nemohou být přenesena na Interbus.
V případě nesprávného nastavení se doplňková karta DFI11 hlásí ID kódem
"Microprocessor not ready" (mikroprocesor není připraven) (38 hex) a červenou
kontrolkou LED TR (Transmit) signalizuje toto nesprávné nastavení. Následující
obrázek ukazuje okrajové podmínky pro nastavení délky dat procesu a délky PCP.
V zásadě existují následující omezení:
ON

2

1

2

2

3

1

0

2

1

5

2

4

[A]

ON

6 PD

2

4

6

PACER

2M

0.5M

ID: 03hex (3dez)

03701AXX

Obr. 5: Nastavení režimu doplňkové karty DFI11B se šesti slovy dat procesu

[A] Nastavení PCP není platné!

12

Délka dat procesu ve slovech

Délka PCP

ID kód

6

Nastavení PCP není platné;
není možné využít žádný kanál PCP

03 hex (3 dek)
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Nastavení přepínače DIP

ON

ON
O
N

O
N

max.
5 DP

2

0

1

2

1

2

2

3

2

max.
5 DP

0

1

2

1

2

2

3

1 PCP
2

5

4

P
A
C
E 6
R

2M

max.
4 DP

2

2M

1

2

1

2

2

3

max.
2 DP

4

0.5M

ID: E3 hex (227 dez)

2

0

1

2

1

2

2

3

4

1
4 PCP

5

4

P
A
C
E 6
R

2M

2

2

4

2 PCP

P
A
C
E 6
R

0.5M

ID: 38 hex (56 dez)

0

1

5

O
N

2

2

4

1

ON

O
N

2

2

4

0 PCP

ON

0.5M

ID: E0 hex (224 dez)

2

1

5

4

P
A
C
E 6
R

2M

0.5M

ID: E1 hex (225 dez)

53597AXX

Obr. 6: Příklady nastavení délky PCP a maximální délky dat procesu
Délka PCP

Maximální délka dat procesu

ID kód

1 slovo

5 slov

E3 hex (227 dek)

2 slova

4 slova

E0 hex (224 dek)

4 slova

2 slova

E1 hex (225 dek)

při překročení max. délky nebo nastavení 0,
příp. 7 PD

38 hex (56 dek) = "Microprocessor not
ready" (Mikroprocesor není připraven)

Všechna neuvedená nastavení dávají ID kód "Microprocessor not ready"
(Mikroprocesor není připraven). Měnič následně hlásí v parametru P090 "Konfigurace
dat procesu" = 0PD a signalizuje toto nesprávné nastavení červenou kontrolkou
LED TR (Transmit) na doplňkové kartě DFI11B.
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Pokyny pro montáž a instalaci
Indikační prvky

3.6

Indikační prvky

Kontrolky LED
sběrnice
INTERBUS

Na doplňková kartě rozhraní INTERBUS DFI11B je z diagnostických důvodů umístěno
pět světelných diod, které indikují aktuální stav karty DFI11B a systému sběrnice
INTERBUS.
UL
RC
BA
RD
TR

Logic Voltage (zelená = OK)
Remote Cable Check (zelená = OK)
Bus Active (zelená = OK)
Remote Bus Disabled (červená = OFF (VYP))
Transmit (zelená = PCP aktivní)

Následující obrázek zobrazuje časté kombinace signálů diagnostických kontrolek LED
a jejich význam. Zevrubný popis kontrolek LED pak můžete najít v následujících
tabulkách.
UL
RC
BA
RD
TR

yellow
OFF
OFF
orange
yellow flash, OFF

[A]

UL
RC
BA
RD
TR

green
OFF
OFF
orange
red

[B]

UL
RC
BA
RD
TR

green
green
green flash
orange
OFF

UL
RC
BA
RD
TR

[C]

green
green
green
OFF
OFF / PCP: green

[D]

UL
CC
BA
RD
TR

green
green flash
OFF
orange
OFF

[E]
06516AEN

Obr. 7: Často se vyskytující signálové kombinace kontrolek LED

[A] Měnič zapnutý (Power-On) (INTERBUS ještě není aktivní)
[B] Nesprávné nastavení přepínačů DIP (INTERBUS ještě není aktivní)
[C] Inicializační fáze systému sběrnice INTERBUS
[D] Normální provoz sběrnice INTERBUS
[E] Nesprávně nastavená přenosová rychlost (Bd)

Kontrolka LED UL
"U-Logic" (zelená)

Kontrolka LED RC
"Remote Cable
Check" (zelená)

14

Stav

Význam

Odstranění chyby

zapnuto

Napájecí napětí elektroniky
sběrnice je připojené

-

nesvítí

Napájecí napětí elektroniky
sběrnice chybí

Zkontrolujte správné usazení připojovacího modulu
a napájecí napětí 24 VDC měniče.

Stav

Význam

Odstranění chyby

zapnuto

Připojení vstupu dálkové
sběrnice v pořádku

-

nesvítí

Připojení vstupu dálkové
sběrnice není v pořádku

Zkontrolujte vstupní dálkovou sběrnici s optickými kabely.
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Kontrolka LED BA
"Bus Active"
(zelená)

Kontrolka LED RD
"Remote Bus
Disable" (červená)

Kontrolka LED TR
"Transmit" (zelená)

Stav

Význam

Odstranění chyby

zapnuto

Přenos dat na sběrnici
INTERBUS aktivní

-

nesvítí

Žádný přenos dat; sběrnice
INTERBUS zastavena

Zkontrolujte vstupní kabel dálkové sběrnice. K další lokalizaci
chyby využijte diagnostický displej napojovacího modulu
sběrnice INTERBUS (Master).

Stav

Význam

zapnuto

Pokračovací dálková sběrnice odpojena

-

nesvítí

Pokračovací dálková sběrnice není odpojena

-

Stav

Význam

Odstranění chyby

3

Odstranění chyby

Když kontrolka LED TR svítí zeleně, chová podle standardu sběrnice INTERBUS.

Kontrolka LED TR
"Transmit" (žlutá
nebo červená)

nesvítí

Žádná komunikace PCP

zelená

Komunikace PCP aktivní, příp. náběh sběrnice INTERBUS
(parametrizační přístup přes kanál komunikačního protokolu periferních
zařízení (PCP) sběrnice INTERBUS)

-

Stav

Význam

Odstranění chyby

Kontrolka LED TR žlutou a červenou barvou signalizuje vnitřní stavy systému, ke kterým zpravidla za
provozu sběrnice INTERBUS nedochází.
Nesvítí,
nebo svítí
zeleně

Normální provoz (viz tabulka pro TR = zelená) -

žlutá
blikání

Měnič se nachází v inicializační fázi

červená
trvale

Zvolena nesprávná konfigurace přepínače DIP, Zkontrolujte nastavení přepínače DIP S1.
není možný žádný provoz sběrnice
V případě potřeby opravte nastavení
INTERBUS.
přepínače DIP a zapněte měnič znovu.

červeně
bliká

Nesprávná konfigurace přepínače DIP nebo
chyba rozhraní sběrnice INTERBUS; není
možný žádný provoz sběrnice INTERBUS.

-

Zkontrolujte nastavení přepínačů DIP S1 až
S6. Je-li nastavení správné, obrat’te se na
některého z techniků servisního oddělení
elektroniky SEW.
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Konfigurace a uvedení do provozu
Uvedení pohonového měniče do provozu

0

4

Konfigurace a uvedení do provozu
Tato kapitola popisuje, jak pohonový měnič MOVIDRIVE® s doplňkovým vybavením
DFI11B zapojit a nakonfigurovat do napojovacího modulu sběrnice INTERBUS a uvést
jej do provozu.

4.1

Uvedení pohonového měniče do provozu
Po nainstalování doplňkové karty průmyslové sběrnice lze pohonový měnič
MOVIDRIVE® přes tuto sběrnici hned, bez dalšího nastavování, parametrizovat. Tak lze
například po zapnutí všechny parametry nastavit z nadřízeného automatizačního
zařízení.
Aby však mohl být pohonový měnič přes systém sběrnice INTERBUS řízen, musí být
"Zdroj řízení" a "Zdroj požadovaných hodnot" měniče předem přepnuty na FELDBUS
(průmyslová sběrnice). Nastavením na FELDBUS se pohonový měnič parametrizuje na
řízení a přebírání požadovaných hodnot ze sběrnice INTERBUS. Pohonový měnič nyní
reaguje na výstupní data procesu posílaná z nadřízeného automatizačního zařízení.
Nadřízené řídicí jednotce se aktivování průmyslové sběrnice jako zdroje řízení/
požadovaných hodnot signalizuje nahozením bitu "Feldbus-Modus aktiv" ("Režim
průmyslové sběrnice aktivován") ve stavovém slově. Z bezpečnostně-technických
důvodů musí být pohonový měnič při řízení přes průmyslovou sběrnici uvolněn navíc na
straně svorek. Z toho důvodu je třeba svorky zapojit resp. naprogramovat tak, aby bylo
možné měnič uvolnit přes vstupní svorky.
Nejjednodušší variantou uvolnění měniče na straně svorek je připojení vstupní svorky
DI∅∅ (funkce /BLOKOVÁNÍ REGULÁTORU) na signál +24 V a naprogramování
vstupních svorek DI∅1 ... DI∅3 na ŽÁDNÁ FUNKCE. Obr. 8 znázorňuje příklad
postupu při uvádění pohonového měniče MOVIDRIVE®, připojeného na průmyslovou
sběrnici, do provozu.
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0

Postup při
uvádění do
provozu

1. Uvolněte koncový výkonový stupeň na straně svorek.
Za tím účelem přiveďte signál "1" na svorku X13:1 (DI∅∅ "/BLOKOVÁNÍ
REGULÁTORU"), například propojkou na svorku 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

Obr. 8: Zapojení pro uvolnění měniče
[A] Touto propojkou lze uvolnit pohonový měnič ze strany svorek!
X13

DI00: /Blokování regulátoru

X10

TF1: TF-vstup

DI01 ... X13:DI05: žádná funkce

DGND: vztažný potenciál binárních
signálů

DCOM: vztažný signál pro DI00 ... DI05

BB00: /brzda

VO24: + 24 V

DO01-C: kontakt relé

DGND: vztažný potenciál binárních signálů

DO01-NO: zapínací kontakt relé

ST11: RS-485 +

DO01-NC: rozpínací kontakt relé

ST12: RS-485 -

DO02: /PORUCHA
VO24: + 24 V
VI24: + 24 V (externí)

2. Připojte napájecí napětí 24 VDC.
Připojte jen externí napájecí napětí 24 V (nikoliv sít’ové napětí!), aby bylo možné
pohonový měnič parametrizovat.
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0

3. Zdroj požadovaných hodnot = FELDBUS / zdroj řízení = FELDBUS
Pro řízení pohonového měniče přes průmyslovou sběrnici parametrizujte zdroj
požadovaných hodnot a zdroj řízení na FELDBUS (průmyslová sběrnice).
- P100 zdroj požadovaných hodnot = FELDBUS
- P101 zdroj řízení = FELDBUS
4. Vstupní svorky DI∅1 ... DI∅3 = ŽÁDNÁ FUNKCE
Parametrizujte funkčnost vstupních svorek X13.2, X13.3 a X13.4 na ŽÁDNÁ
FUNKCE.
- P600 Programování svorky DI∅1 (X13.2) = ŽÁDNÁ FUNKCE
- P601 Programování svorky DI∅2 (X13.3) = ŽÁDNÁ FUNKCE
- P602 Programování svorky DI∅3 (X13.4) = ŽÁDNÁ FUNKCE
Další informace ohledně uvádění pohonového měniče MOVIDRIVE® do provozu a jeho
řízení můžete najít v příručce o komunikačním profilu průmyslové sběrnice.

4.2

Konfigurování systému sběrnice INTERBUS
Nakonfigurování pohonového měniče do napojovacího modulu sběrnice INTERBUS
pomocí konfiguračního softwaru "CMD-Tool" (CMD = Configuration-MonitoringDiagnosis) se člení na dva kroky. V prvním kroku se stanoví struktura sběrnice. Potom
následuje popis připojeného zařízení a adresování dat procesu.
ON

1

1

5

2

4

2 PCP

2

3

2

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

2

2

PLC
1

0

ON

3 PD

2

4

6

PA CE R

2M

0.5M

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

PA W 148

PA 3

PA W 146

PA 2

PA W 144

PA 1

PEW 148

PE3

PEW 146

PE2

PEW 144

PE1

INT E R B US
PA 1

PA 2

PA 3

PE1

PE2

PE3

53581AXX

Obr. 9: Příklad konfigurování pro 3 PD + 2 PCP

Následující obrázky znázorňují nastavení v konfiguračním softwaru "CMD-Tool" pro
jeden pohonový měnič, který je konfigurován pro 3 PD + 2 PCP podle Obr. 9 na
vstupních/výstupních adresách 144...149 řídicí jednotky.
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Konfigurování systému sběrnice INTERBUS

4

0

Konfigurace
uspořádání
sběrnice

Uspořádání sběrnice lze pomocí konfiguračního softwaru "CMD-Tool" konfigurovat
online nebo offline.

Offline
konfigurace: Insert
with ID code
(Zadejte
s ID-kódem)

Ve stavu offline se v konfiguračním softwaru "CMD-Tool" konfiguruje pohonový měnič
přes položku nabídky "Edit / Insert with ID code (Úpravy / Zadejte s ID-kódem)". Přitom
musíte podle Obr. 10 zadat údaje pro ID-kód; datový kanál procesu; druh připojeného
zařízení.

03714AXX

Obr. 10: Offline konfigurace pomocí konfiguračního softwaru "CMD-Tool"

Upozornění!
Ne všechny kombinace jsou přípustné, nebot’ měnič může na sběrnici INTERBUS
obsadit maximálně šest datových slov!

Následující tabulka ukazuje, která nastavení jsou přípustná. Nastavení ID-kódu musí
souhlasit s nastavením přepínačů DIP S1-4 a S1-5 na doplňkové kartě DFI11B.
Nastavení datového kanálu procesu musí souhlasit s nastavením přepínačů DIP S1-1
až S1-3 na doplňkové kartě DFI11B. Jinak není provoz na sběrnici INTERBUS možný.
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Údaje pro offline
konfiguraci
doplňkové karty
DFI11B pomocí
konfiguračního
softwaru
"CMD-Tool"

ID kód
Datový kanál procesu:

ID kód
Datový kanál procesu:

Online
konfigurace:
Configuration
frame / Read in
(konfigurační
rámec / načtení)

20

Nastavení programu

Funkce (indikace MOVIDRIVE®)

E3 hex (227 dek)

Kanál parametrů: 1 slovo

16 Bit

1 datové slovo procesu (Param+1 PD)

32 Bit

2 datová slova procesu (Param + 2 PD)

48 Bit

3 datová slova procesu (Param + 3 PD)

64 Bit

4 datová slova procesu (Param + 4 PD)

80 Bit

5 datových slov procesu (Param + 5 PD)

E0 hex (224 dek)

Kanál parametrů: 2 slova

16 Bit

1 datové slovo procesu (Param+1 PD)

32 Bit

2 datová slova procesu (Param + 2 PD)

48 Bit

3 datová slova procesu (Param + 3 PD)

64 Bit

4 datová slova procesu (Param + 4 PD)

ID kód

E1 hex (225 dek)

Kanál parametrů: 4 slova

Datový kanál procesu:

16 Bit

1 datové slovo procesu (Param+1 PD)

32 Bit

2 datová slova procesu (Param + 2 PD)

ID kód

3 dek (03 hex)

Kanál parametrů: -

Datový kanál procesu:

96 Bit

6 datových slov procesu (6 PD)

Systém sběrnice INTERBUS lze také nejprve kompletně nainstalovat a nastavit
přepínače DIP na doplňkové kartě DFI11B. Následně lze konfiguračním softwarem
"CMD-Tool" načíst uspořádání celé sběrnice (konfigurační rámec). Přitom se
automaticky rozpoznají všechna připojená zařízení včetně jejich nastavené šířky dat.
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0

Vytvoření popisu
připojeného
zařízení

Pro jednoznačnou identifikaci a popis zařízení připojených na sběrnici INTERBUS
můžete pohonovým měničům v systému sběrnice INTERBUS přiřadit individuální popis.

Popis připojeného
zařízení

Políčka "Manufacturer Name (Jméno výrobce)" a "Device Type (Typ zařízení)" musí být
vyplněna záznamy

Přitom jsou důležité následující údaje:

Manufacturer Name (Jméno výrobce): SEW-EURODRIVE
Device Type (Typ zařízení): MOVIDRIVE
aby bylo možné pohon např. parametrizovat z řídicího počítače (PC) na řídicí úrovni
přes napojovací modul sběrnice INTERBUS (Obr. 11).

Obr. 11: Popis zařízení pro měnič MOVIDRIVE® s doplňkovou kartou DFI11B

Typ rozhraní

03715AXX

Jako typ rozhraní (přepínací tlačítko "Interface Type") vyberte "Universal".
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Konfigurace a uvedení do provozu
Konfigurování systému sběrnice INTERBUS

0

Znázornění

Od verze konfiguračního softwaru "CMD-Tool" 4.50 můžete, k zjednodušení identifikace
pohonového měniče, do adresáře ".\IBSCMD\Pict32\" kopírovat vlastní ikony (soubory s
koncovkou .ico) (Obr. 12). Na domovské stránce SEW – http://ww.SEW-EURODRIVE.de –
naleznete pod "Downloads / Anwender-Software" (Stahování / Uživatelský software)
"INTERBUS-Beschreibungsdateien für CMD-Tool" (Popisné soubory pro konfigurační
software "CMD-Tool" sběrnice INTERBUS).

03716AXX

Obr. 12: Propojení popisu zařízení se soubory ikon (soubory s koncovkou .ico)
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Konfigurování systému sběrnice INTERBUS
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0

Kanál parametrů

Chcete-li ve své aplikaci využívat kanál PCP (komunikační protokol periferních zařízení)
k parametrizaci pohonového měniče, jsou nutná následující nastavení kanálu
parametrů:
•

Message Lengths / Transmit / Receive (Délka zprávy / Vysílání / Příjem):
každá 243 bajty

•

Supported Parameter Channel Services (Standard): Read / Write (Podporované
služby kanálu parametrů (standardně)): Čtení / Zápis)

03717AXX

Obr. 13: Nastavení kanálu parametrů (PCP)

Přiřazení dat
procesu

Přiřazení dat procesu pohonového měniče na sběrnici INTERBUS adresám programu
v řídicím systému se provádí pomocí kontextové nabídky "Process Data" (Správce dat
procesu).

03718AXX

Obr. 14: Přiřazení dat procesu sběrnice INTERBUS a programových adres SPS

Příklad programu (STEP7) pro řízení pohonového měniče daty procesu přes sběrnici
INTERBUS můžete nalézt v kapitole 5.1 "Řízení daty procesu".

Příručka – Doplňková karta DFI11B rozhraní průmyslové sběrnice INTERBUS pro měniče MOVIDRIVE® MDX61B

23

I

4

Konfigurace a uvedení do provozu
Testování spojení PCP

0

4.3

Testování spojení PCP
Chcete-li testovat spojení PCP na pohonový měnič, můžete použít režim MONITOR
konfiguračního softwaru "CMD-Tool". Následující obrázky objasňují postup při testování
PCP. V zásadě se při této metodě vytvoří spojení PCP s měničem a přečte se seznam
parametrů (seznam objektů) uložený v měniči.
Přepněte konfigurační software "CMD-Tool" do režimu "Monitoring" (Monitorování).

03719AXX

Obr. 15: Přepnutí konfiguračního softwaru "CMD-Tool" do režimu "MONITORING" (monitorování).

Klikněte na pohonový měnič, k němuž chcete vytvořit spojení PCP. Pravým tlačítkem
myši otevřete kontextovou nabídku a vyberte položku nabídky "Device
Parameterization" (Parametrizace zařízení).

03721AXX

Obr. 16: Testování parametrizace zařízení pomocí komunikačního protokolu periferních
zařízení (PCP)
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V okně "Device Parameterization" (Parametrizace zařízení) aktivujte položku nabídky
"Device / Read Parameter List" (Zařízení / Číst seznam parametrů).

03722AXX

Obr. 17: Okno pro parametrizaci zařízení pomocí konfiguračního softwaru "CMD-Tool"

Když se nyní načtou parametry zařízení, byla konfigurace kanálu PCP správně
provedena. Můžete proces načítání přerušit.
Obdržíte-li však namísto ukazatele postupu nějaké chybové hlášení, zkontrolujte
konfiguraci PCP a zadání komunikačních referencí (CRs). Zformátujte příp. znovu
parametrizační pamět’ napojovacího modulu a následně do ní ještě jednou zapište
aktuální projekt. Proveďte nyní opět parametrizaci napojovacího modulu a zopakujte
tento testovací postup na kontrolu spojení PCP.

03723AXX

Obr. 18: Konfigurační software "CMD-Tool" načetl parametry zařízení, tj. komunikace PCP ok
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Rozhraní komunikačního protokolu periferních zařízení (PCP)
Pohonový měnič MOVIDRIVE® nabízí přes doplňkové vybavení DFI11B normě
odpovídající rozhraní pro parametrizaci prostřednictvím komunikačního protokolu
periferních zařízení – "Peripherals Communication Protocol" (PCP). Tímto
komunikačním kanálem sběrnice INTERBUS získáte plný přístup ke všem parametrům
pohonu MOVIDRIVE®.

5.1

Základní přehled
Abyste mohli tento přístup k hodnotám parametrů pohonového měniče využívat, musí
být kanál PCP konfigurován odpovídajícím ID-kódem. V protokolu sběrnice INTERBUS
je pro kanál PCP k dispozici jedno, dvě nebo čtyři slova. S počtem slov PCP měníte
rychlost přístupu k hodnotám parametrů prostřednictvím kanálu PCP.

Přídavný kanál
PCP pro uvádění
do provozu
a diagnostiku

Rozhraní PCP se u doplňkových karet DFI11B realizuje přes komunikační protokol
periferních zařízení (PCP), verze 3. Kromě známého kanálu PCP mezi řídicím
systémem (SPS) a pohonovým měničem lze nyní vytvářet i přídavný (logický) kanál
PCP mezi napojovacím modulem a pohonovým měničem. Prostřednictvím tohoto
přídavného kanálu PCP může mít například i nadřízený řídicí počítač přes komunikační
rozhraní Ethernet / Interbus přístup k hodnotám parametrů pohonového měniče.

03725AXX

Obr. 19: Komunikační kanály komunikačního protokolu periferních zařízení, verze 3

Výše uvedený obrázek ukazuje příklad topologického uspořádání se sítí Ethernet TCP/IP
a sběrnicí INTERBUS. Použije se přitom napojovací modul sběrnice INTERBUS se
sít’ovým rozhraním Ethernet TCP/IP, který přitom funguje jako brána (Gateway) mezi
oběma komunikačními systémy.
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Služby PCP

Pro konfigurování a parametrizaci pohonových měničů SEW na sběrnici INTERBUS
běží na nadřízeném řídicím počítači (Windows® NT) kromě konfiguračního softwaru
"CMD-Tool" i "@utomationXplorer" sběrnice INTERBUS a "MOVITOOLS®". V tomto
uspořádání lze využívat infrastruktury sběrnice i pro uvádění měničů do provozu a jejich
údržbu. Tím se zjednodušuje uvádění do provozu a diagnostika celé automatizované
sestavy, nebot’ nyní kabel sběrnice INTERBUS neslouží jen k řízení, nýbrž také
k uvádění do provozu a k diagnostice všech zařízení napojených na průmyslovou
sběrnici.

5.2

Služby PCP
Pohonový měnič MOVIDRIVE® s doplňkovým vybavením DFI11B podporuje služby
PCP znázorněné na následujícím obrázku. Pro parametrizaci měniče mají však význam
jen následující služby:
•

Vytváření spojení ("Initiate")

•

Čtení hodnot parametrů ("Read")

•

Zápis hodnot parametrů ("Write")

•

Zrušení spojení ("Abort")

Zevrubný popis služeb PCP lze nalézt v uživatelské příručce o komunikaci přes protokol
periferních zařízení (PCP) napojovacího modulu sběrnice INTERBUS.

INTERBUS-Slave

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

INTERBUS

Obr. 20: Služby PCP podporované pohonovým měničem MOVIDRIVE® MDX61B
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Rozhraní komunikačního protokolu periferních zařízení (PCP)
Služby PCP

Vytváření
komunikačního
spojení službou
"Initiate"

Službou PCP "Initiate" se vytváří parametrizační komunikační spojení mezi
napojovacím modulem sběrnice INTERBUS a pohonovým měničem MOVIDRIVE®.
Vytváření spojení se zásadně provádí napojovacím modulem sběrnice INTERBUS.
Během vytváření spojení se kontroluje shodnost různých komunikačních parametrů,
jako např. podporované služby PCP, délka užitečných dat atd. Po úspěšném vytvoření
spojení vyšle pohonový měnič pozitivní odpověď "Initiate-Response". Pokud spojení
nemohlo být vytvořeno, neshodují se komunikační parametry mezi napojovacím
modulem sběrnice INTERBUS a pohonovým měničem MOVIDRIVE®. Pohonový měnič
vyšle chybovou odpověď "Initiate-Error-Response". V takovém případě porovnejte
nakonfigurovaný seznam komunikačních parametrů napojovacího modulu sběrnice
INTERBUS s komunikačními parametry pohonového měniče (viz dodatek A).
Pokus o další vytvoření již existujícího komunikačního spojení vede zpravidla k jeho
zrušení ("Abort"). Tím pak přestane dané komunikační spojení existovat, takže se musí
vyvolat služba PCP "Initiate" potřetí, aby se komunikační spojení opět vytvořilo.
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Zrušení
komunikačního
spojení
prostřednictvím
služby "Abort"

Službou PCP "Abort" se existující komunikační spojení mezi napojovacím modulem
sběrnice INTERBUS a pohonovým měničem MOVIDRIVE® zruší. Služba "Abort" je
nepotvrzovanou službou PCP a může být tudíž vyvolána jak ze strany napojovacího
modulu sběrnice INTERBUS, tak ze strany měniče MOVIDRIVE®.

Čtení hodnot
parametrů
službou "Read"

Službou PCP "Read" může napojovací modul sběrnice INTERBUS získat přístup pro
čtení všech komunikačních objektů (parametry pohonu) pohonového měniče
MOVIDRIVE®. Všechny parametry pohonu, včetně kódování, jsou podrobně popsány
v dokumentaci Profil jednotek připojených na průmyslovou sběrnici a seznam
parametrů MOVIDRIVE®.

Zápis hodnot
parametrů
službou "Write"

Službou PCP "Write" může napojovací modul sběrnice INTERBUS získat přístup pro
zápis do všech parametrů pohonu pohonového měniče MOVIDRIVE®. V případě
chybného přístupu k některému parametru pohonu (např. zápis příliš velké hodnoty),
generuje pohonový měnič chybovou odpověď "Write-Error-Response" s přesným
udáním příčiny chyby.
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Parametry v seznamu objektů
Službami PCP "Read" a "Write" může napojovací modul sběrnice INTERBUS
přistupovat ke všem parametrům, které jsou definovány v seznamu objektů doplňkové
karty DFI11B. Ve statickém seznamu objektů doplňkové karty DFI11B jsou všechny
parametry pohonu, které jsou dosažitelné prostřednictvím systému sběrnice, popsány
jako komunikační objekty. Všechny objekty statického seznamu objektů jsou indexově
adresovatelné. Následující tabulka ukazuje vytváření seznamu objektů doplňkové karty
DFI11B pro pohonový měnič MOVIDRIVE®.
Celkový rozsah indexů je rozdělen na tři logické části. Pomocí indexů 8300 ... 8800 dek
se adresují parametry pohonu. Index parametru lze najít v seznamu parametrů
MOVIDRIVE® v dokumentaci SEW. Indexy menší než 8300 dek se zpracovávají přímo
na doplňkové kartě a nejsou považovány za parametry pohonu měniče.

Popis objektů
parametrů
pohonu

Index parametru
(dekadicky)

Označení komunikačního objektu

8296

Download (stažení) bloku parametrů

8297

Poslední index PCP

8298

MOVILINK® – cyklický kanál parametrů

8299

MOVILINK® – acyklický kanál parametrů

8300 ... 8800

Parametry pohonu pro MOVIDRIVE® (dosažitelné přímo pomocí služeb
PCP "Read" a "Write"; indexy parametrů, viz seznam parametrů
MOVIDRIVE® v dokumentaci SEW

8801 ... 9999

Parametry pohonu MOVIDRIVE® (tyto parametry jsou dosažitelné jen přes
kanál parametrů MOVILINK®)

> 10000

Pamět’ tabulek, programů a proměnných (tyto parametry jsou dosažitelné
jen přes kanál parametrů MOVILINK®)

Parametry pohonu pohonového měniče MOVIDRIVE® jsou podrobně popsány
v seznamu parametrů MOVIDRIVE® v dokumentaci SEW. Kromě indexu parametrů
tam naleznete další informace o kódování, rozsahu hodnot a významu parametrických
údajů.
Popis objektů v seznamu je pro všechny parametry pohonu identický. I parametry, do
kterých nelze zapisovat, obdrží v seznamu objektů atribut Read All/Write All (Čtení
všeho/Zápis všeho), nebot’ samotný pohonový měnič provádí odpovídající kontroly
a příp. vyšle návratový kód. Následující tabulka ukazuje popis objektů všech parametrů
pohonu.
Index:

8300 ... 8800

Object code (kód objektu):

7 (Simple-Variable) (Jednoduchá proměnná)

Data type index:

10 (Octet-String) (Osmibitový řetězec)

Length (délka):

4

Local address (místní adresa):
Password (heslo):
Access groups (přístup skupin uživatelů):
Access rights (přístupová práva):

Read all / Write all (Čtení všeho / Zápis všeho)

Name[16] (jméno[16]):

-

Extension length (délka rozšíření):

-
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Rozhraní komunikačního protokolu periferních zařízení (PCP)
Parametry v seznamu objektů

Objekt
"Download
(stažení) bloku
parametrů"

Pomocí objektu "Download (stažení) bloku parametrů" lze jediným voláním služby Write
zapsat maximálně 38 parametrů pohonu MOVIDRIVE® najednou. V důsledku toho
máte tímto objektem možnost jediným voláním služby Write například parametrizovat
pohonový měnič v rozběhové fázi. Jelikož je zpravidla nutno měnit jen několik
parametrů, stačí tento blok s max. 38 parametry pro téměř všechny aplikace. Rozsah
užitečných dat byl stanoven na 38 x 6 + 2 bajty = 230 bajtů (typ osmibitového řetězce).
Následující tabulka ukazuje vytváření objektu "Download (stažení) bloku parametrů".
Byte

Význam

0

rezervováno (0)

Poznámka

1

Počet parametrů

1 ... 38 parametrů

2

Index High

1. Parametr

3

Index Low

4

Data MSB

5

Data

6

Data

7

Data LSB

8

Index High

...

...

223

Data LSB

224

Index High

225

Index Low

226

Data MSB

227

Data

228

Data

229

Data LSB

38. Parametr

Objekt "Download (stažení) bloku parametrů" se zpracovává jen lokálně na doplňkové
kartě průmyslové sběrnice a je definován podle následující tabulky.
Index:

8296

Object code (kód objektu):

7 (Simple-Variable) (Jednoduchá proměnná)

Data type index:

10 (Octet-String) (Osmibitový řetězec)

Length (délka):

230

Local address (místní adresa):
Password (heslo):
Access groups (přístup skupin uživatelů):

30

Access rights (přístupová práva):

Write all (Zápis všeho)

Name[16] (jméno[16]):

-

Extension length (délka rozšíření):

-
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Službou WRITE na objekt "Download (stažení) bloku parametrů" se na doplňkové kartě
průmyslové sběrnice spustí parametrizační rmechanizmus, který po řadě všechny
parametry zadané v oblasti užitečných dat objektu vloží do DPRAM (Dual Port Random
Access Memory) a tak parametrizuje pohonový měnič. Po úspěšném zpracování
objektu Download (stažení) bloku parametrů, tj. po zapsání všech parametrů
předávaných z napojovacího modulu sběrnice INTERBUS, se služba Write ukončí
pozitivní odpovědí Write-Response. V případě chyby se předává negativní odpověď
Write-Response. Návratový kód pak zahrnuje přesné údaje o druhu chyby a k tomu číslo
parametru (č. 1 ... 38), u něhož se chyba vyskytla (viz příklad).
Příklad: Chyba při zápisu 11. parametru, negativní odpověď Write ErrorResponse:
Error-Class: 8 Other (ostatní)
Error-Code: 0 Other (ostatní)
Additional-Code High (doplňující kód - horní): 11dek Chyba při zápisu
parametru 11
Additional-Code High (doplňující kód - dolní): 15hex Hodnota příliš velká

Při používání objektu Download (stažení) bloku parametrů respektujte následující
upozornění:

Objekt "Poslední
index PCP"

•

V rámci Download (stažení) bloku parametrů nepřecházejte na výrobní nastavení!

•

Po aktivování Blokování parametrů se všechny následně zapisované parametry
odmítají.

Tento objekt je 4 bajty dlouhý, při přístupu pro čtení vrací prostřednictvím služeb PCP
číselnou hodnotu posledního indexu s přímým přístupem. Přístup PCP na indexy, které
jsou větší než tato číselná hodnota, se musí provádět přes objekt "MOVILINK® –
acyklický kanál parametrů".
Index:

8297

Object code (kód objektu):

7 (Simple-Variable) (Jednoduchá proměnná)

Data type index (index typu dat):

10 (Octet-String) (Osmibitový řetězec)

Length (délka):

4

Local address (místní adresa):
Password (heslo):
Access groups (přístup skupin uživatelů):

Objekt
"MOVILINK® –
cyklický kanál
parametrů"

Access rights (přístupová práva):

Write all (Čtení všeho)

Name[16] (jméno[16]):

-

Extension length (délka rozšíření):

-

Tento objekt je 8 bajtů dlouhý a obsahuje cyklický kanál parametrů MOVILINK®.
Cyklicky se střídajícím čtením a zápisem tohoto objektu lze provádět všechny
komunikační služby MOVILINK®. Provedení komunikační služby se uskuteční teprve
výměnou bitu handshake v řídicím bajtu. Kanál parametrů MOVILINK® umožňuje
přístup na všechny indexy a tím i k proměnným integrovaného řízení polohování
IPOSplus® a do programové paměti.

Příručka – Doplňková karta DFI11B rozhraní průmyslové sběrnice INTERBUS pro měniče MOVIDRIVE® MDX61B

31

5

Rozhraní komunikačního protokolu periferních zařízení (PCP)
Parametry v seznamu objektů

Následující tabulka ukazuje vytváření tohoto komunikačního objektu. Strukturu kanálu
parametrů můžete nalézt v dokumentaci "Profil jednotek připojených na průmyslovou
sběrnici a seznam parametrů MOVIDRIVE®".
Byte

0

1

2

3

4

5

6

7

Význam

Správa

Rezervováno

Index
High

Index
Low

Data
MSB

Data

Data

Data
LSB

Poznámka

Správa

Rezervováno

index parametrů

4 bajty dat

Objekt "MOVILINK® – cyklický kanál parametrů" se zpracovává jen lokálně na
doplňkové kartě průmyslové sběrnice.
Index:

8298

Object code (kód objektu):

7 (Simple-Variable) (Jednoduchá proměnná)

Data type index (index typu dat):

10 (Octet-String) (Osmibitový řetězec)

Length (délka):

8

Local address (místní adresa):
Password (heslo):
Access groups (přístup skupin uživatelů):
Access rights (přístupová práva):

Read all / Write all (Čtení všeho / Zápis všeho)

Name[16] (jméno[16]):

-

Extension length (délka rozšíření):

-

Následující tabulka ukazuje průběh jednoho parametrizačního přístupu prostřednictvím
cyklického kanálu parametrů MOVILINK®. Provádění služby se v měniči zahájí teprve
tehdy, až řídicí program překlopí na kanálu parametrů bit pro navázání spojení
(handshake). Nejdříve však musí na začátku parametrizace řídicí program přečíst kanál
parametrů, aby získal aktuální stav bitu handshake v měniči. Pak může master
překlopením bitu handshake předat měniči data kanálu parametrů.
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Parametry v seznamu objektů

Měnič nyní provede požadovanou službu, jejíž kód je na kanálu parametrů, a odpoví
potvrzením služby. Dalším čtením "Cyklického kanálu parametrů MOVILINK®"
převezme řídicí program toto potvrzení služby. Následující tabulka ukazuje průběh
cyklicky volaných služeb Read/Write pro "Cyklický kanál parametrů MOVILINK".
MOVIDRIVE® (Slave)

Řídicí jednotka (Master)

1. "READ (ČTENÍ) cyklického kanálu parametrů MOVILINK®" kvůli vyhodnocení stavu bitu handshake.
READ (ČTENÍ) 8298 (kanál parametrů)

Data = kanál parametrů

2. WRITE (ZÁPISEM) na objekt "MOVILINK® – cyklický kanál parametrů" a překlopením bitu handshake
se vyvolá provedení služby, jejíž kód je na kanálu parametrů.
WRITE (ZÁPIS) 8298 (kanál parametrů)

OK

3. READ (ČTENÍ) "cyklického kanálu parametrů MOVILINK®" a převzetí potvrzení služby na kanálu
parametrů.
READ (ČTENÍ) 8298 (kanál parametrů)

Data = kanál parametrů s výsledkem

Objekt
"MOVILINK® –
acyklický kanál
parametrů"

Objekt "MOVILINK® – acyklický kanál parametrů" je 8 bajtů dlouhý a obsahuje kanál
parametrů MOVILINK®. Tento objekt lze využívat pro acyklické parametrizační přístupy,
tj. při každém přijmutí služby WRITE (ZÁPIS) na tento objekt vykoná pohonový měnič
službu, jejíž kód je na kanálu parametrů. Bit handshake se nevyhodnocuje! Následující
tabulka ukazuje strukturu objektu "MOVILINK® – acyklický kanál parametrů". Strukturu
kanálu parametrů můžete nalézt v dokumentaci "Profil jednotek připojených na
průmyslovou sběrnici a seznam parametrů MOVIDRIVE®".
Byte

0

1

2

3

4

5

6

7

Význam

Správa

Rezervováno

Index
High

Index
Low

Data
MSB

Data

Data

Data
LSB

Poznámka

Správa

Rezervováno

index parametrů

4 bajty dat

Při parametrizaci pohonového měniče prostřednictvím acyklického kanálu parametrů
MOVILINK® se v zásadě rozlišují dva průběhy:
•

Kanál parametrů provádí službu typu Write (Zápis)

•

Kanál parametrů provádí službu typu Read (Čtení)
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Kanál parametrů
provádí službu
typu Write (zápis)

Provádí-li se přes acyklický kanál parametrů služba typu Write (Zápis), (např. Write
Parameter (Zápis parametru) nebo Write Parameter volatile (Zápis parametru nestálý)),
odpoví měnič po provedení služby jejím aktuálním potvrzením. Při chybném přístupu
Write (Zápis) se vrací odpovídající chybový kód.
Tato varianta má výhodu, že službu zápis lze provést již jednorázovým vysláním služby
WRITE "kanál parametrů MOVILINK®" a potvrzení služby převzetím
"Write-Confirmation (Potvrzení zápisu)". Následující tabulka ukazuje provedení služby
Write (Zápis) přes acyklický kanál parametrů MOVILINK®.
MOVIDRIVE® (Slave)

Řídicí jednotka (Master)

1. WRITE (ZÁPISEM) na objekt "MOVILINK® – acyklický kanál parametrů" se vyvolá provedení služby,
jejíž kód je na kanálu parametrů.
WRITE (ZÁPIS) 8299 (kanál parametrů)

Potvrzení služby (OK/chybový kód)

Služba WRITE (ZÁPIS), jejíž kód je na kanálu parametrů, se provede a potvrzení služby
se předá přímo jako odpověď.
Kanál parametrů
provádí službu
typu Read (čtení)

Chcete-li přes kanál parametrů parametr číst, je nutné předtím provést službu
PCP-WRITE (ZÁPIS). Touto službou PCP-WRITE se stanoví, kde mají být data měniče
připravena. Aby se pak tato data dostala k masteru, musí následovat vyslání služby
Read (čtení) na acyklický kanál parametrů. Z toho důvodu je pro vykonání služby Read
(Čtení) přes kanál parametrů vždy nutný PCP-WRITE (ZÁPIS) a následně PCP-READ
(ČTENÍ). Následující tabulka ukazuje provedení služby Read (Čtení) přes acyklický
kanál parametrů MOVILINK®.
MOVIDRIVE® (Slave)

Řídicí jednotka (Master)
®

1. WRITE (ZÁPISEM) na objekt "MOVILINK – acyklický kanál parametrů" se vyvolá provedení služby,
jejíž kód je na kanálu parametrů.
WRITE (ZÁPIS) 8299 (kanál parametrů)

OK

2. READ (ČTENÍ) "acyklického kanálu parametrů MOVILINK®" a převzetí potvrzení služby na kanálu
parametrů.
READ (ČTENÍ) 8298 (kanál parametrů)

Data = kanál parametrů s výsledkem

1. Přijetí se potvrdí okamžitě; kanál parametrů se vyhodnotí a požadovaná služba se
provede.
2. Potvrzení služby se vloží na kanál parametrů a master je může přístupem READ
(ČTENÍ) přijmout.
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Acyklický kanál parametrů MOVILINK® se zpracovává jen lokálně na doplňkové kartě
průmyslové sběrnice a je definován tak, jak je uvedeno v následující tabulce.
Index:

8299

Object code (kód objektu):

7 (Simple-Variable) (jednoduchá proměnná)

Data type index (index typu dat):

10 (Octet-String) (osmibitový řetězec)

Length (délka):

8

Local address (místní adresa):
Password (Heslo):
Access groups (přístup skupin uživatelů):

5.4

Access rights (přístupová práva):

Read all / Write all (čtení všeho/zápis všeho)

Name[16] (jméno[16]):

-

Extension length (délka rozšíření):

-

Návratové kódy parametrizace
Při chybné parametrizaci se z pohonového měniče vrátí na parametrizující master různé
návratové kódy, které obsahují detailní informaci o příčině chyby. Tyto návratové kódy
mají strukturu podle EN 50170. Jsou rozlišovány prvky
•

Error-Class

•

Error-Code

•

Additional-Code

Tyto návratové kódy platí pro všechna komunikační rozhraní měniče MOVIDRIVE®.
Error-Class

Element Error-Class slouží k přesnější klasifikaci chyby. Podle EN 50170 se rozlišují
třídy chyb uvedené v následující tabulce.
Class (Třída)
(hex)

Označení

Význam

1

vfd-state

stavová chyba virtuálního zařízení na průmyslové
sběrnici

2

application-reference

chyba v aplikačním programu

3

definition

chyba definice

4

resource

zdrojová chyba

5

service

chyba při vykonání služby

6

access

chyba přístupu

7

ov

chyba v seznamu objektů

8

other

jiná chyba (viz Additional-Code)

Prvek Error-Class (Třída chyb) je s výjimkou třídy chyb Error-Class 8 = jiná chyba
generován komunikačním softwarem karty průmyslové sběrnice při chybě komunikace.
Návratové kódy, které přicházejí od systému pohonového měniče, spadají vesměs do
třídy chyb Error-Class 8 = jiná chyba. K přesnějšímu rozlišení této chyby slouží prvek
Additional-Code (Doplňující kód).
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Error-Code
(chybový kód)

Prvek Error-Code (Chybový kód) umožňuje přesnější identifikaci příčiny chyby
v příslušné třídě chyb Error-Class. Generuje jej komunikační software karty průmyslové
sběrnice při chybě komunikace. Pro třídu chyb Error-Class 8 = Jiná chyba je definován
jen chybový kód Error-Code = 0 (Jiný chybový kód). Přesnou informaci v tomto případě
poskytuje Additional Code (Doplňující kód).

Additional Code
(doplňující kód)

Additional-Code (Doplňující kód) zahrnuje specifické návratové kódy SEW pro chybnou
parametrizaci pohonových měničů. Kódy se odesílají zpět masteru v rámci třídy chyb
Error-Class 8 = Jiná chyba. Následující přehled shrnuje kódování doplňujících kódů
Additional-Code.

Zvláštní případ
"Chyba interní
komunikace"

Add.Codehigh
(Doplň. kód
horní) (hex)

Add.-Code-low
(Doplň. kód
dolní) (hex)

Význam

00

00

žádná chyba

00

10

nepovolený index parametru

00

11

funkce/parametr není implementován(a)

00

12

povoleno pouze čtení

00

13

blokování parametrů je aktivní

00

14

výrobní nastavení je aktivní

00

15

hodnota parametru je příliš velká

00

16

hodnota parametru je příliš malá

00

17

pro tuto funkci/parametr chybí potřebná doplňková karta

00

18

chyba systémového softwaru

00

19

parametrizační přístup pouze přes rozhraní procesu RS485 na X13

00

1A

parametrizační přístup pouze přes diagnostické rozhraní RS485

00

1B

parametr je chráněn proti přístupu

00

1C

je zapotřebí blokování regulátoru

00

1D

nepřípustná hodnota parametru

00

1E

bylo aktivováno výrobní nastavení

00

1F

parametr nebyl uložen do EEPROM

00

20

parametr není možné změnit, pokud je koncový stupeň uvolněn

Návratový kód uvedený v následující tabulce se vrací, když dojde k chybě komunikace
mezi doplňkovou kartou a systémem měniče. Služba PCP předávaná prostřednictvím
průmyslové sběrnice možná nebyla vykonána a měla by se zopakovat. Při opakovaném
výskytu této chyby je třeba pohonový měnič kompletně vypnout a znovu zapnout, aby
se provedla nová inicializace.
Error-Class (Třída chyby):

Odstranění chyby

36

Kód (dek)

Význam

6

Access (Chyba přístupu)

Error-Code (Chybový kód):

2

Hardware Fault (Hardwarová chyba)

Add.-Code high
(Doplň. kód - horní):

0

-

Add.-Code low
(Doplň. kód - dolní):

0

-

Zopakujte službu Read nebo Write. Při opětovném výskytu chyby byste měli pohonový
měnič kompletně vypnout a opět zapnout. Pokud se chyba vyskytuje stále, obrat’te se
na servis elektroniky SEW.
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6

Aplikační příklady
Tato kapitola přináší malé aplikační příklady výměny dat procesu a parametrizace
pohonového měniče prostřednictvím rozhraní komunikačního protokolu periferních
zařízení (PCP).

6.1

Řízení prostřednictvím dat procesu
Řízení pohonového měniče prostřednictvím dat procesu se uskutečňuje jednoduchým
čtením/zápisem adres programu, na nichž jsou uložena data procesu pohonového
měniče pro sběrnici INTERBUS. Pro Simatic S7 vypadá například jednoduchý program
STEP7 takto:
L W#16#0006
T PAW 144 //zápis 6 hex na PA1 (řídicí slovo = uvolnění)
L 1500
T PAW 146 //zápis 1500 dek na PA2 (požadované otáčky = 300 1/min)
L W#16#0000
T PAW 148 //zápis 0 hex na PA3 (podle nastavení od výrobce nemá žádnou
funkci)

Další informace ohledně řízení měniče prostřednictvím datového kanálu procesu,
zejména ke kódování řídicího a stavového slova, si najděte v příručce o profilu jednotek
připojených na průmyslovou sběrnici.

6.2

Parametrizace přes rozhraní komunikačního protokolu periferních zařízení (PCP)
Tato kapitola popisuje, jak lze pomocí standardizovaných služeb PCP sběrnice
INTERBUS "Read" (Čtení), příp. "Write" (Zápis) číst, příp. zapisovat, parametry
a proměnné IPOSplus®. Příklad platí pro všechny napojovací moduly sběrnice
INTERBUS generace 4 (G4) a je objasněn v seznamu funkcí PHOENIX.
Příklady kódování uvedené v následujících kapitolách jsou znázorněny stejným
způsobem, jako jsou popsány v uživatelské příručce sběrnice INTERBUS "Peripherals
Communication Protocol (PCP) (Komunikační protokol periferních zařízení (PCP))" od
fy Phoenix Contact.

Předpoklad

Měli byste mít k dispozici následující uživatelské příručky:
•

Uživatelská příručka sběrnice INTERBUS Peripherals Communication Protocol
(PCP) (Komunikační protokol periferních zařízení (PCP))", PHOENIX CONTACT,
IBS SYS PCP G4 UM

•

Příručka o profilu jednotek MOVIDRIVE® připojených na průmyslovou sběrnici
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6.3

Znázornění příkladů kódování
Příklady kódování uvedené v následujících kapitolách jsou znázorněny stejným
způsobem, jako jsou popsány v uživatelské příručce sběrnice INTERBUS "Peripherals
Communication Protocol (PCP)" (Komunikační protokol periferních zařízení (PCP) od
fy. Phoenix Contact.
Všechny informace o službě PCP se znázorňují na bázi slov. V závislosti na tom můžete
například nějaké slovo považovat za slovo SPS (např. datové slovo Simatic). Na pravé
straně najdete vždy příklad kódování pro pohonový měnič MOVIDRIVE®. Všechny kódy
znázorněné červeným tučným písmem jsou specifické pro dané zařízení, příp. projekt.
Všechny ostatní kódy jsou obecné a při přístupu na různé pohony, příp. k různým
parametrům pohonu, se nemění.
Pomocí komunikačních referencí ("Communication Reference (CR)") vybíráte
pohonový měnič, který má být parametrizován. V následujících příkladech byla
pohonovému měniči přidělena v konfiguračním softwaru "CMD-Tool" komunikační
reference CR = 02 hex. Index definuje parametr pohonu, s kterým se má pracovat.

Popis zařízení
měniče v
konfiguračním
softwaru
"CMD-Tool"

6.4

Slovo

Význam

Kódování (hex)

1

Command_Code (Kód příkazu)

00 81

2

Parameter_Count (Počet parametrů)

00 03

Předtím, než budete moci kanál PCP pohonového měniče používat, musíte pro daný
měnič nakonfigurovat popis zařízení do konfiguračního softwaru "CMD-Tool".

Průběh parametrizační sekvence
Komunikační protokol periferních zařízení (Peripherals Communication Protocol – PCP)
sběrnice INTERBUS standardizuje přístup k parametrickým údajům zařízení
připojených na sběrnici INTERBUS a předepisuje následující průběh:
•

Inicializace spojení PCP službou "Initiate" (Inicializace)

•

Čtení nebo zápis parametru službami "Read" (Čtení) a "Write" (Zápis).

•

Není-li již komunikační spojení zapotřebí, může být službou "Abort" (Zrušení)
zrušeno (není zde vysvětleno, nebot’ často není nutné, viz příručku Komunikační
protokol periferních zařízení (PCP)).

•

Inicializace spojení PCP službou "Initiate" (inicializace)

Přístup k parametrům pohonu měniče se uskuteční teprve tehdy, až bylo na základě
"Initiate_Request" (Žádost o inicializaci) vytvořeno spojení PCP. To se může provést
např. jednorázově při rozběhu zařízení.
Slovo

Význam

Kódování (hex)

1

Command_Code (Kód příkazu) = Initiate_Request (Žádost o inicializaci)

00 8B

2

Parameter_Count (Počet parametrů)

00 02

3

-

Comm._Reference
(Komunik. ref.)

00 02

4

Password (Heslo):

Access groups
(Přístup skup. uživ.):

00 00

Bity

15 ... 8

7 ... 0

Po vyslání této služby byste měli obdržet pozitivní hlášení "Initiate_Confirmation"
(Potvrzení inicializace) (při negativním hlášení, viz příručka PCP).
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Čtení parametru pohonu

6.5

Čtení parametru pohonu
Čtení parametru pohonu (s indexem £ 8800) se provádí službou "Read" (Čtení).
Parametry pohonu jsou obecně dlouhé 4 bajty (1 dvouslovo).

Příklad

Čtení P130 rampy t11 VPRAVO (Index 8470 dek = 2116 hex)
Slovo

Význam

Kódování (hex)

1

Command_Code (Kód příkazu) = Read_Request (Žádost o čtení)

00 81

Parameter_Count (počet parametrů)

00 03

2
3

Invoke_ID (ID volání)

4

Comm._Reference
(Komunik. ref.)

00 02

Index

21 16

5

Subindex

-

Bity

15 ... 8

7 ... 0

00 00

Po vyslání této služby byste měli obdržet pozitivní hlášení "Read_Confirmation"
(Potvrzení čtení).
Slovo

Význam

Kódování (hex)

1

Message_Code (Kód zprávy) = Read_Confirmation (+) (Potvrzení čtení)

80 81

2
3

Parameter_Count (počet parametrů)
Invoke_ID (ID volání)

4

00 05

Comm._Reference
(Komunik. ref.)

00 02

00 04

Výsledek (+)

00 00

5

-

Length (Délka)

6

Data [1]

Data [2]

00 00

7

Data [3]

Data [4]

07 D0

Bity

15 ... 8

7 ... 0

Parametrické údaje se znázorňují ve formátu Motorola (formát Simatic):
Data [1] = High Byte
(horní bajt)

Data [2] = Low Byte
(Dolní bajt)

Data [3] = High Byte
(Horní bajt)

Data [4] = Low Byte
(Dolní bajt)

00hex

00hex

07hex

D0 hex

00 00 07 D0 hex = 2000 dek (rampa = 2000 ms)
Další pokyny ohledně kódování parametrů pohonu můžete najít v seznamu parametrů
v dodatku k příručce "Profil jednotek připojených na průmyslovou sběrnici
MOVIDRIVE®".
Slovo

Význam

Kódování (hex)

1

Message_Code (Kód zprávy) = Read_Confirmation (-) (Potvrzení čtení)

80 81

Parameter_Count (Počet parametrů)

00 03

2
3

Invoke_ID (ID volání)

Comm._Reference
(Komunik. ref.)

00 02

4

Error_Class (Třída chyb)

Error_Code (Chybový kód)

08 00

5
Bity

Additional_Code (Doplňkový kód)
15 ... 8

00 15

7 ... 0

Tabulka ukazuje příklad návratového kódu "Hodnota parametru příliš velká".
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Aplikační příklady
Zápis parametru pohonu

6.6

Zápis parametru pohonu
Zápis parametru pohonu (s indexem £ 8800) se uskuteční službou "Write" (Zápis).
Parametry pohonu jsou obecně dlouhé 4 bajty (1 dvouslovo).

Příklad

Zápis doby rampy 1,65 s na P130 "Rampa t11 VPRAVO"
Index: 8470 dek = 2116 hex
Hodnota: 1,65 s = 1650 ms = 1650 dek = 0000 0672 hex
Parametrické údaje se znázorňují ve formátu Motorola (formát Simatic), jak následuje:
Data [1] = High Byte
(Horní bajt)

Data [2] = Low Byte
(Dolní bajt)

Data [3] = High Byte
(Horní bajt)

Data [4] = Low Byte
(Dolní bajt)

00 hex

00 hex

06 hex

72 hex

Další pokyny ohledně kódování parametrů pohonu můžete najít v seznamu parametrů
v dodatku k příručce "Profil jednotek připojených na průmyslovou sběrnici
MOVIDRIVE®".
Slovo

Význam

1

Command_Code (Kód příkazu) = Write_Request (Žádost o zápis)

00 82

2

Parameter_Count (Počet parametrů)

00 05

3

Kódování (hex)

Invoke_ID (ID volání)

4

Comm._Reference
(Komunik. ref.)

00 02

Index

21 16

5

Subindex

Length (Délka)

00 04

6

Data [1]

Data [2]

00 00

7

Data [3]

Data [4]

06 72

Bity

15 ... 8

7 ... 0

Slovo

Význam

Kódování (hex)

1

Message_Code (Kód zprávy) = Write_Confirmation ) (+) (Potvrzení zápisu)

80 82

2
3

Parameter_Count (Počet parametrů)
Invoke_ID (ID volání)

4
Bity

00 02

Comm._Reference
(Komunik. ref.)

00 02

Výsledek (+)
15 ... 8

00 00
7 ... 0

Po vyslání této služby byste měli obdržet pozitivní hlášení "Write_Confirmation"
(Potvrzení zápisu).
Slovo

Význam

Kódování (hex)

1

Message_Code (Kód zprávy) = Write_Confirmation (-) (Potvrzení zápisu)

80 82

2

Parameter_Count (Počet parametrů)

00 03

3

Invoke_ID (ID volání)

Comm._Reference
(Komunik. ref.)

00 02

4

Error_Class (Třída chyb)

Error_Code (Chybový kód)

08 00

5
Bity

Additional_Code (Doplňkový kód)
15 ... 8

00 15

7 ... 0

Tabulka ukazuje příklad návratového kódu "Hodnota parametru příliš velká".
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Zápis proměnných/parametrů integrovaného řízení polohování (IPOS) prostřednictvím kanálu parametrů MOVILINK®

6.7

Zápis proměnných/parametrů integrovaného řízení polohování (IPOS)
prostřednictvím kanálu parametrů MOVILINK®
Pro univerzální přístup pro zápis ke všem datům pohonového měniče (parametry,
proměnné integrovaného řízení polohování IPOSplus®, programový kód integrovaného
řízení polohování IPOSplus® atd.) nabízejí pohonové měniče speciální parametrizační
přístup přes kanál parametrů MOVILINK®. V následujícím si ukážeme mechanizmus,
jak lze přes kanál parametrů měnit například proměnné IPOSplus®.
Acyklický kanál parametrů lze používat přes index 8299 dek (206B hex).

Příklad

Zápis hodnoty 74 565 proměnné IPOS H0 = index 11 000 dek (2AF8 hex)
Zapisovaná hodnota = 74 565 dek (0001 2345 hex)
Slovo

Význam

Kódování (hex)

1

Command_Code (Kód příkazu) = Write_Request (Žádost o zápis)

00 82

2
3
4

Parameter_Count (Počet parametrů)
Invoke_ID (ID volání)

Comm._Reference
(Komunik. ref.)

Index = MOVILINK® – kanál parametrů

00 07
00 02
20 6B

5

Subindex

Length (Délka)

00 08

6

Data [1] = řídicí bajt

Data [2] = rezervováno

32 00

7

Data [3/4] = index (např. proměnná IPOS)

2A F8

8

Data [5]

Data [6]

00 01

9

Data [7]

Data [8]

23 45

Bity

15 ... 8

7 ... 0

Po vyslání této služby obdržíte hlášení "Write_Confirmation" (Potvrzení zápisu)
K vyhodnocení negativního hlášení můžete opět využít návratové kódy.

6.8

Čtení proměnných/parametrů integrovaného řízení polohování (IPOS)
prostřednictvím kanálu parametrů MOVILINK®
Pro univerzální přístup pro čtení ke všem datům pohonového měniče (parametry,
proměnné integrovaného řízení IPOSplus®, programový kód IPOSplus® atd.) nabízejí
pohonové měniče speciální parametrizační přístup přes kanál parametrů MOVILINK®.
V následujícím si ukážeme mechanizmus, jak lze přes kanál parametrů číst například
proměnné IPOSplus®. K tomu je zapotřebí dvoustupňový průběh:
•

Zápis příkazu "Read IPOS-Variable H0" (Čtení proměnné IPOS H0) na kanál
parametrů MOVILINK®

•

Čtení kanálu parametrů MOVILINK®

Kanál parametrů MOVILINK® (acyklický) lze používat přes index 8299 dek (206B hex).
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Aplikační příklady
Čtení proměnných/parametrů integrovaného řízení polohování (IPOS) prostřednictvím kanálu parametrů MOVILINK®

Příklad

Čtení proměnné IPOSplus® H0 = index 11 000 dek (2AF8 hex)
Zevrubné vysvětlení funkce kanálu parametrů MOVILINK® naleznete v příručce
o profilu jednotek připojených na průmyslovou sběrnici a diagramy komunikačního
protokolu periferních zařízení (PCP) sběrnice INTERBUS v příručce o doplňkovém
vybavení DFI.
Slovo

Význam

Kódování (hex)

1

Command_Code (Kód příkazu) = Write_Request (Žádost o zápis)

00 82

2
3
4

Parameter_Count (Počet parametrů)
Invoke_ID (ID volání)

00 07

Comm._Reference
(Komunik. ref.)

Index = MOVILINK® – kanál parametrů

00 02
20 6B

5

Subindex

Length (Délka)

00 08

6

Data [1] = řídicí bajt

Data [2] = rezervováno

31 00

7

Data [3/4] = index (např. proměnná IPOSplus®)

2A F8

8

Data [5]

Data [6]

00 00

9

Data [7]

Data [8]

00 00

Bity

15 ... 8

7 ... 0

Po obdržení pozitivního "Write_Confirmation (+)" (Potvrzení zápisu) se z kanálu
parametrů MOVILINK® čte (přístup pro čtení), čímž se data, přečtená na základě
předchozího požadavku předaného příkazem "Write_Request" (žÁdost o zápis), načtou
do napojovacího modulu.
Slovo

Význam

Kódování (hex)

1

Command_Code (Kód příkazu) = Read_Request (Žádost o čtení)

00 81

2
3
4

Parameter_Count (Počet parametrů)
Invoke_ID (ID volání)

00 03

Comm._Reference
(Komunik. ref.)

Index = MOVILINK® – kanál parametrů

5

Subindex

-

Bity

15 ... 8

7 ... 0

00 02
20 6B
00 00

Po vyslání této služby byste měli obdržet pozitivní hlášení "Read_Confirmation
(Potvrzení čtení)".
Slovo

Význam

Kódování (hex)

1

Message_Code (Kód zprávy) = Read_Confirmation (+) (Potvrzení čtení)

80 81

2

Parameter_Count (Počet parametrů)

00 07

3

Invoke_ID (ID volání)

4

42

Comm._Reference
(Komunik. ref.)
Výsledek (+)

00 02
00 00

5

-

Length (Délka)

6

Data [1] = řídicí bajt

Data [2] = rezervováno

00 08
31 00

7

Data [3/4] = index (např. proměnná IPOSplus®)

2A F8

8

Data [5]

Data [6]

00 01

9

Data [7]

Data [8]

23 45

Bity

15 ... 8

7 ... 0
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Zápis proměnných/parametrů integrovaného řízení polohování (IPOS) prostřednictvím Download (Stažení) bloku parametrů

Slovo

Význam

Kódování (hex)

1

Message_Code (Kód zprávy) = Read_Confirmation (-) (Potvrzení čtení)

80 81

2

Parameter_Count (Počet parametrů)

00 03

3

Invoke_ID (ID volání)

Comm._Reference
(Komunik. ref.)

00 02

4

Error_Class (Třída chyb)

Error_Code (Chybový kód)

08 00

5

Additional_Code (Doplňkový kód)

Bity

15 ... 8

00 10

7 ... 0

K vyhodnocení negativního hlášení můžete využít návratové kódy.

6.9

Zápis proměnných/parametrů integrovaného řízení polohování (IPOS)
prostřednictvím Download (Stažení) bloku parametrů
Pohonové měniče MOVIDRIVE® nabízejí prostřednictvím Download (Stažení) bloku
parametrů možnost současného zápisu většího počtu proměnných nebo také
parametrů integrovaného řízení polohování IPOSplus® jedinou službou PCP.
Download (Stažení) bloku parametrů je vždy 230 bajtů dlouhý. Jedním blokem lze
zapisovat maximálně 42 parametrů pohonu, příp. proměnných integrovaného řízení
polohování IPOSplus®.

Příklad

Jedním "Write_Request" (Žá dost o zápis) se mají zapsat tři hodnoty měniče:
Jméno parametru/proměnné

Index

Zapisovaná hodnota

Proměnná IPOSplus® H0

11 000 dek (2AF8 hex)

1 dek (1 hex)

IPOSplus® - proměnná H1

11 001 dek (2AF9 hex)

-40 000 dek (FFFF63C0 hex)

P130 rampa t11 VPRAVO

8470 dek (2116 hex)

1500 dek (05DC hex)

Slovo

Význam

1

Command_Code (Kód příkazu) = Write_Request (Žádost o zápis)

00 82

2

Parameter_Count (Počet parametrů) = 118 slov (= 76 hex)

00 76

3

Invoke_ID (ID volání)

00 02

4
5
6
7
8
9
10

Kódování (hex)

Comm._Reference
(Komunik. ref.)

Index = Download (stažení) bloku parametrů

20 68

Subindex

Length (Délka) = 230 bajtů
(= E6 hex)

Data [1] = rezervováno

Data [2] = počet parametrů

00 03

Data [3/4] = Index 1. parametru (např. proměnné IPOSplus® H0)

2A F8

Data [5]

Data [6]

Data [7]

Data [8]

Data [9/10] = Index 2. parametru (např. proměnné IPOSplus® H1)

00 E6

00 00
00 01
2A F9

11

Data [11]

Data [12]

FF FF

12

Data [13]

Data [14]

63 C0

13

Data [15/16] = Index 3. parametru (P130 rampa t11)

21 16

14

Data [17]

Data [18]

00 00

15

Data [19]

Data [20]

05 DC

...

...

...

...

Bity

15 ... 8

7 ... 0

Po vyslání této služby obdržíte hlášení "Write_Confirmation" (Potvrzení zápisu)
K vyhodnocení negativního hlášení můžete opět využít návratové kódy. Protože se
jednotlivé parametry objektu Download (Stažení) bloku parametrů zapisují v měniči
jeden po druhém, vloží se při negativním "Write_Confirmation" (Potvrzení zápisu)do
horní části doplňkového kódu Additional_Code číslo parametru, u kterého k chybě došlo
(viz též příručka doplňkového vybavení DFI).
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7

Technické údaje

7.1

Doplňkové vybavení DFI11B

Doplňkové vybavení
DFI11B
Objednací číslo

824 309 3

Podporované přenosové
rychlosti

500 kBd a 2 MBd, přepínatelné pomocí přepínače DIP

Technika připojení

•
•
•

Vstup dálkové sběrnice: 9pólový konektor Sub-D
Výstup dálkové sběrnice: 9pólový zdířkový konektor Sub-D
Komunikační standard RS-485, stíněné 6žilové párově zkroucené
dvousignálové vedení

ID-kódy DP

•
•
•
•

E3hex = 227dek (1 slovo PCP)
E0hex = 224dek (2 slova PCP)
E1hex = 225dek (4 slova PCP)
38hex = 56dek (Microprocessor not ready) (Mikroprocesor není
připraven)
03hex = 3dek (žádné slovo PCP)

•
Max. počet datových slov
procesu

44

6 datových slov procesu
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Index

A

K

Abort 27, 28
Acyklický kanál parametrů MOVILINK
Additional Code 36
Aplikační příklad 37

33

B
Bezpečnostní pokyny k systémům sběrnic
Bezpečnostní upozornění 4

4

C
Chyba interní komunikace 36
Chyba komunikace 36
CMD-Tool 18
Configuration Monitoring Diagnosis 18
Cyklický kanál parametrů MOVILINK 31

L
LED UL

Č
Číst seznam parametrů
Čtení 28, 39, 41

Monitorování 24
Montáž 7
MOVILINK – kanál parametrů

Data procesu, přiřazení 23
Data procesu, řízení 23
Datový kanál procesu 19, 20
Délka dat procesu 11, 12
Délka PCP 11, 12
Délka zprávy 23
Download (stažení) bloku parametrů
Druh připojeného zařízení 19

E

41

N
Načtení konfiguračního rámce 20
Načtení uspořádání sběrnice 20
Nastavení programu 20
Návratové kódy 35
30,

43

O
Offline konfigurace
Online konfigurace

19
20

P

35
36

H
Hodnoty parametrů, čtení
Hodnoty parametrů, zápis

I
ID-kód 19, 20
Indikační prvky 14
Initiate 27, 28
Instalace 7

J
Jméno výrobce

14

M

25

D

Error-Class
Error-Code

Kanál parametrů 23
Komunikační spojení, vytváření 28
Komunikační spojení, zrušení 28
Konfigurace offline 19
Konfigurace online 20
Konfigurace uspořádání sběrnice 19
Kontrolka LED BA (Bus Active) 15
Kontrolka LED RC (Remote Cable Check) 14
Kontrolka LED RD (Remote Bus Disable) 15
Kontrolka LED TR (Transmit) 15
Kontrolka LED UL 14
Kontrolky LED 14

21

27,
27,

28
28

Parametr, čtení 41
Parametr, zápis 41
Parametrizace zařízení 24, 25
Parametrizace, návratové kódy 35
Parametrizační sekvence 38
Parametry pohonu 29
Parametry pohonu, čtení 39
Parametry pohonu, zápis 40
Parametry v seznamu objektů 29
Parametry, zápis 43
PCP spojení 24
PCP, služby 27
Podporované služby kanálu parametrů
Počet slov PCP 11
Počet slov procesu 11
Popis objektů 29
Popis připojeného zařízení 21
Poslední index PCP 31
Projektování 18
Projektování 16
Proměnné IPOS, čtení 41
Proměnné IPOS, zápis 41, 43
Přenosová rychlost 12
Přenosová rychlost (Bd) 11
Přepínač DIP 11
Příklad 37
Příklad kódování 38

Příručka – Doplňková karta DFI11B rozhraní průmyslové sběrnice INTERBUS pro měniče MOVIDRIVE® MDX61B

23

45

8
R
Read 27, 28, 34
Rozhraní PCP 26

S
SEW-Icons 22
Seznam objektů 29
Seznam parametrů, čtení 25
Spojení, vytváření 27, 28
Spojení, zrušení 27, 28

T
Typ rozhraní
Typ zařízení

21
21

U
UL 14
U-Logic 14
Upozornění, důležitá
Uvádění do provozu
Uvedení do provozu

4
16
17

V
Varování

4

W
Write

27,

28,

34

28,

40,

41,

Z
Zápis

46
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