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Ważne wskazówki

Dokumentacja

Systemy Bus

Podręcznik

•

Niniejszy podręcznik nie zastąpi pełnej instrukcji obsługi!

•

Prace przy instalacji i uruchamianiu urządzenia mogą być wykonywane tylko
przez wykwalifikowanych elektryków przy zachowaniu obowiązujących
przepisów w zakresie zapobiegania wypadkom oraz stosowaniu się do
instrukcji obsługi MOVIDRIVE® MDX60B/61B!

•

Zanim rozpoczniesz instalację i przeprowadzisz uruchomienie falowników
MOVIDRIVE® z daną kartą opcji DFP21B INTERBUS ze światłowodami, zapoznaj
się dokładnie z niniejszym podręcznikiem.

•

Niniejszy podręcznik zakłada posiadanie i znajomość dokumentacji MOVIDRIVE®,
w szczególności podręcznika systemowego MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

•

Odsyłacze w niniejszym podręczniku oznaczone są za pomocą "→". W taki sposób
(→ Rozdz. X.X) oznacza przykładowo, że w rozdziale X.X w niniejszym podręczniku
umieszczone są dodatkowe informacje.

•

Przestrzeganie tej dokumentacji jest warunkiem bezawaryjnej pracy urządzenia i
uznania ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji.

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla systemów Bus:
Niniejszym oferujemy system komunikacyjny, który umożliwia dostosowanie na szeroką
skalę falownika napędowego MOVIDRIVE® do specyficznych instalacji. Jak w przypadku
wszystkich systemów Bus, istnieje niebezpieczeństwo zewnętrznej (w odniesieniu
do falownika) niewidocznej zmiany parametrów, a co za tym idzie zachowania falownika.
Może to prowadzić do nieoczekiwanego (nie niekontrolowanego) zachowania systemu.

Ostrzeżenia
i wskazówki
bezpieczeństwa

Należy bezwzględnie przestrzegać
dotyczących bezpieczeństwa!

zawartych

tutaj

ostrzeżeń

i

zaleceń

Zagrożenie elektryczne.
Możliwe skutki: śmierć lub ciężkie uszkodzenie ciała.

Niebezpieczeństwo.
Możliwe skutki: śmierć lub ciężkie uszkodzenie ciała.

Niebezpieczna sytuacja.
Możliwe skutki: lekkie i nieznaczne uszkodzenia ciała.

Niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia.
Możliwe skutki: uszkodzenie urządzenia i powstanie
uszkodzeń w jego otoczeniu.

Porady i informacje przydatne dla użytkownika.
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Zawartość
niniejszego
podręcznika

Niniejszy podręcznik zawiera opis montażu karty opcji DFI21B INTERBUS ze
światłowodami w falowniku MOVIDRIVE® MDX61B jak również instrukcję uruchamiania
MOVIDRIVE® w systemie Feldbus INTERBUS.
Oprócz objaśnień do wszystkich dostępnych ustawień na karcie opcji Feldbus,
przedstawiono również różnorodne warianty połączeń z INTERBUS w postaci krótkich
przykładów uruchamiania.

Literatura
uzupełniająca

Aby zapewnić proste i efektywne połączenie MOVIDRIVE® z systemem Feldbus
INTERBUS, należy dodatkowo do niniejszego podręcznika użytkownika dla opcji
INTERBUS zamówić w firmie SEW-EURODRIVE dokumentację uzupełniająca na temat
Feldbus.
•

Podręcznik dla profilu urządzenia Feldbus MOVIDRIVE®

•

Podręcznik systemowy MOVIDRIVE® MDX60B/61B

W podręczniku dla profilu urządzenia Feldbus MOVIDRIVE®, oprócz opisu parametrów
Feldbus i ich kodowania, wyjaśniane są różnorodne koncepcje sterowania i możliwości
aplikacyjne na podstawie krótkich przykładów.
Spis parametrów zawiera zestawienie wszystkich parametrów falownika napędowego,
które poprzez różnorodne złącza komunikacyjne jak np. RS-485, magistrale systemowe
SBus, a również poprzez złącza Feldbus mogą być odczytywane lub zapisywane.
MOVIDRIVE®
i INTERBUS

Falownik MOVIDRIVE® wraz z opcją DFI21B umożliwia dzięki zastosowaniu wydajnego i
uniwersalnego złącza Feldbus połączenie z nadrzędnymi systemami automatyzacyjnymi
poprzez INTERBUS.

Profil urządzenia

Ustalone z góry zachowanie falowników w trybie INTERBUS, tzw. profil urządzenia jest
niezależny od Feldbus i tym samym jednolity. Dzięki temu użytkownik ma możliwość
rozwijania aplikacji napędowych niezależnie od typu komunikacji Feldbus. Przejście z
systemu Bus, np. PROFIBUS (opcja DFP 21B) lub DeviceNet (opcja DFD 21B) staje się
tym samym prostsza.

Parametry napędu

Dzięki złączu INTERBUS urządzenie MOVIDRIVE® oferuje możliwość cyfrowego
dostępu do wszystkich parametrów napędu i funkcji. Sterowanie falownikiem odbywa
się w oparciu o szybką, cykliczną wymianę danych procesowych. Stosując ten kanał
danych procesowych istnieje możliwość, obok wprowadzania wartości zadanych takich
jak np. zadana prędkość obrotowa, rampy, wyzwalania różnych funkcji napędu jak
np. zezwolenie, blokada stopnia mocy, szybkie zatrzymanie itd.
Za pomocą tego kanału można jednocześnie odczytywać wstecznie wartości
rzeczywiste z falownika napędowego, jak np. rzeczywistą prędkość obrotową, prąd,
stan urządzenia, numer błędu oraz komunikaty o referencji.

READ/WRITE

Podczas gdy wymiana danych procesowych odbywa się z reguły cyklicznie, istnieje też
możliwość acyklicznego odczytu i zapisu parametrów napędu dzięki zastosowaniu
operacji READ i WRITE. Taka wymiana danych parametrów pozwala na stosowanie
aplikacji, w których przechowywane są wszystkie ważne parametry napędu dla
nadrzędnego urządzenia automatyzacyjnego, w taki sposób aby manualna i często
czasochłonna parametryzacja nie musiała odbywać się w samym falowniku.
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Ponadto istnieje możliwość przekierowania narzędzia serwisowego i uruchamiającego
MOVITOOLS® za pomocą obecnej ścieżek komunikacyjnych Ethernet/INTERBUS,
bez potrzeby budowy kolejnego systemu bus (np. RS-485) dla samej diagnostyki.
Uruchomienie

Karta opcji DFI21B INTERBUS została tak skonstruowana, aby wszystkie ustawienia
charakterystyczne dla INTERBUS, jak np. długość danych procesowych i szybkość
przesyłu, mogły być realizowane poprzez włącznik sprzętowy na karcie opcji. Dzięki
takiemu ręcznemu ustawieniu falownik napędowy może zostać w krótkim czasie dołączony
do systemu INTERBUS i włączony.
Parametryzacja może być przeprowadzona w pełni automatycznie przez nadrzędny
INTERBUS-Master (wgranie parametrów). Ten przyszłościowy wariant jest korzystny,
gdyż oprócz skrócenia czasu uruchomienia instalacji również dokumentacja programu
aplikacyjnego zostanie uproszczona, a wszystkie istotne dane parametrów napędu
będą mogły być przenoszone bezpośrednio do programu sterującego.

Funkcje nadzoru

Zastosowanie systemu Feldbus wymaga użycia dla techniki napędowej dodatkowych
funkcji nadzoru jak np. nadzór czasowy magistrali Feldbus (Feldbus Time Out) lub
koncepcji awaryjnego zatrzymania. Funkcje nadzoru dla MOVIDRIVE® mogą zostać
dostosowane do indywidualnego zakresu zastosowania. Można zdefiniować, jaka
reakcja na błąd falownika ma zostać wyzwolona w przypadku usterki Bus. Dla wielu
aplikacji stosowanie funkcji szybkiego zatrzymania jest uzasadnione, jednakże można
zastosować "zamrożenie" ostatniej wartości zadanej, dzięki czemu napęd będzie dalej
się poruszał z ostatnią ważna wartością zadaną (np. taśmociąg). Ponieważ
funkcjonalność zacisków sterowania jest zapewniona również w trybie pracy z Feldbus,
można poprzez zaciski falownika realizować niezależne od Feldbus koncepcje
awaryjnego zatrzymania.

Diagnoza

Dla uruchamiania i serwisu, falownik MOVIDRIVE® oferuje liczne możliwości
diagnozowania.
Za pomocą zintegrowanego monitora Feldbus można przykładowo kontrolować wysyłane
przez nadrzędne sterowanie wartości zadane jak również wartości rzeczywiste
przesyłane z falownika do urządzenia Master. Pakiet oprogramowania MOVITOOLS®
oferuje możliwości diagnozowania, które oprócz ustawiania wszystkich parametrów
napędu (łącznie z parametrami Feldbus) pozwala dodatkowo na wyświetlanie
szczegółowych informacji o stanie Feldbus i urządzenia.
INTERBUS
G4

MOVIDRIVE® MDX 61B

LWL (2MBaud)

I/O (Rugged Line)

Rys. 1: Typowa struktura systemu INTERBUS-LWL z MOVIDRIVE® MDX61B
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Cechy opcji DFI21B
Zastosowanie okablowania Bus ze światłowodami skutkuje zasadniczo zmianą medium
przesyłania INTERBUS, tzn. struktura Bus, projektowanie i programowanie w systemie
sterowania pozostają niezmienione.
Opcja DFI21B dla falowników MOVIDRIVE® wyróżnia się następującymi cechami.

Nowoczesna
technologia LWL

Dzięki zastosowaniu technologii Supi-3 OPC (Optical Protocol Chip), w DFI21B
przebiega automatyczna regulacja natężenia światła (moc nadawania) dla
komponentów LWL, tak aby segment LWL mógł zawsze pracować z optymalną
wartością natężenia światła. Jednocześnie taka procedura pozwala na prowadzenie
stałego nadzoru jakości optycznego odcinka przekazu.

Zintegrowane
rozpoznawanie
Bus

Opcja DFI21B rozpoznaje automatycznie, czy dalsze urządzenie abonenckie
podlaczone jest do zlacza wyjsciowego.

500 kbodów
lub 2 Mbody

Przy użyciu odpowiedniego przełącznika DIP możliwe jest stosowanie opcji DFI21B
zarówno dla systemów INTERBUS z 500 kBodów jak i z 2 MBodow.

1 ... 6 słów danych
procesowych /
1 ... 4 słów PCP

Opcja DFI21B obsługuje maksymalnie do sześciu słów wejścia / wyjścia w protokole
INTERBUS. Podział tych sześciu słów na dane procesowe i dane PCP odbywa się
za pomocą przełączników DIP. Dzięki temu może zostać utworzone optymalne złącze
INTERBUS pomiędzy systemem sterowania a falownikiem.

Dwa kanały PCP
z wersją PCP 3

Oprócz połączenia komunikacyjnego PCP z systemem sterowania, opcja DFI21B
obsługuje dodatkowo połączenie PCP bezpośrednio z podzespołem przyłączeniowym
INTERBUS. Za pomocą tego połączenia PCP możliwe jest przeprowadzenie
uruchomienia, programowania i diagnozy falowników poprzez dodatkowy komputer
zarządzający na poziomie sterowania..

Kompatybilność
z DFI11B

Aplikacje z DFI11B (magistrala zdalna RS-485) mogą zostać przestawione za pomocą
DFI21B na korzystanie ze światłowodów, bez wprowadzania zmian w projektowaniu i
programowaniu systemu sterowania.

Numer katalogowy

824 311 5
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Montaż karty opcji DFI21B

Przed
rozpoczęciem

8

•

Montaż lub demontaż kart opcji tylko dla MOVIDRIVE® MDX61B wielkości 1 do 6.

•

Montaż lub demontaż kart opcji w MOVIDRIVE® MDX61B wielkości 0 może być
przeprowadzany wyłącznie przez firmę SEW-EURODRIVE!

Karta opcji DFI21B musi być podłączona do gniazda przyłączeniowego magistrali polowej.
Zanim zaczniesz wkładać / wyjmować kartę opcji, zapoznaj się z poniższymi
wskazówkami:
•

Odłącz napięcie od przetwornicy. Odłącz zasilanie 24 VDC i napięcie sieciowe.

•

Zanim dotkniesz karty opcji pozbądź się ładunków elektrycznych na ciele przy użyciu
odpowiednich środków (taśma odprowadzająca, obuwie przewodzące itp.).

•

Przed montażem karty opcji zdejmij klawiaturę oraz osłonę przednią.

•

Po zamontowaniu karty opcji załóż ponownie klawiaturę i osłonę przednią.

•

Kartę opcji przechowuj w oryginalnym opakowaniu i wyjmuj dopiero bezpośrednio
przed montażem.

•

Kartę opcji trzymaj za krawędź płytki obwodu drukowanego. Nie dotykaj żadnych
elementów obwodu.
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Montaż karty opcji DFI21B

Montaż /
demontaż
karty opcji

2.
1.

3.

4.

Rys. 2: Montaż karty opcji w MOVIDRIVE® MDX61B wielkość 1 - 6

53001AXX

1. Odkręć obie śruby mocujące na uchwycie karty opcji. Wyciągnij uchwyt karty opcji
równomiernie (nie przekrzywiaj!) z gniazda przyłączeniowego.
2. Odkręć na uchwycie obie śruby mocujące czarnej pokrywy blaszanej. Zdejmij czarną
pokrywę blaszaną.
3. Zamontuj kartę opcji za pomocą trzech śrub mocujących pasujących w odpowiednie
otwory na uchwycie karty opcji.
4. Wsuń uchwyt karty opcji z zamontowaną kartą opcji, delikatnie dociskając z powrotem
w gniazdo przyłączeniowe. Uchwyt karty opcji przykręć z powrotem za pomocą
obydwu śrub mocujących.
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5. Zdejmij osłony z nadajników i odbiorników LWL bezpośrednio przed podłączeniem
wtyczki LWL (→ rozdz. "Podłączenie wtyczki LWL").
6. Karta opcji DFI21B montowana jest tylko w komplecie.
7. Nie wykorzystane przyłącza LWL należy szczelnie zaślepić.
8. Aby wymontować kartę opcji postępuj w odwrotnej kolejności.
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Topologia INTERBUS z opcją DFI21B
Wraz z opcją DFI21B falownik podłączany jest do magistrali zdalnej INTERBUS LWL.
Wybór szybkości przesyłu pozwala na eksploatację DFI21B zarówno z prędkością
500 KBodów jak i 2 MBoda. Pomimo iż opcja DFI21B pozwala na obsługę optycznej
regulacji mocy nadawczej, nie istnieje możliwość tworzenia regulowanych pasm LWL,
jeśli np. poprzedzające lub następujące urządzenie abonenckie nie obsługuje optycznej
regulacji.
Poniżej przedstawiono przykłady instalacji dla różnorodnych topologii Bus.

Bezpośrednie
podłączenie
z 2 MBoda
Założenia
systemowe

Wykorzystanie sieci INTERBUS z optycznie regulowanymi światłowodami i zastosowanie
szybkości przesyłu rzędu 2 MBodów, pozwala na stworzenie wydajnego połączenia
z opcją DFI21B.

Złącze

Podzespół przyłączeniowy INTERBUS G4 z optyczną diagnozą odcinka
(np. S7 400 ETH DSC) i optycznie regulowanym złączem LWL lub
optycznym konwerterem (RS-485/LWL), np. typ IBS OPTOSUB AK-MA/
M/R-LK

CMD-Tool

Od wersji 4.50A

Urządzenia
abonenckie Interbus

Wszystkie komponenty INTERBUS muszą obsługiwać szybkość
przesyłu 2 MBoda

INTERBUS
G4

MOVIDRIVE® MDX 61B

LWL (2MBaud)

I/O (Rugged Line)
53593AXX

Rys. 3: Aplikacje 2 MBoda z optycznie regulowaną magistralą zdalna LWL

Wszystkie zainstalowane komponenty powinny obsługiwać zarówno szybkość przesyłu
2 MBoda jak również optyczna regulację, dla uzyskania optymalnej pracy systemu.
Możliwe jest również sprzężenie urządzeń abonenckich INTERBUS z optyczną
regulacją mocy nadawania lub bez niej.
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Praca łączona
RS-485/LWL
z 500 KBodów
Założenia
systemowe

Opcję DFI21B można wykorzystać również do tworzenia odcinków częściowych LWL
w obrębie jednej sieci RS485.

Złącze

Wszystkie podzespoły przyłączeniowe INTERBUS G4

CMD-Tool

Od wersji 4.50A

Urządzenia
abonenckie Interbus

Wszystkie rodzaje urządzeń abonenckich INTERBUS z RS-485
lub LWL (500 KBodów)

Optyczne konwertery Dla przychodzących złącz magistrali zdalnej: OPTOSUB-PLUS-K/IN
(polimer/HC
dla wychodzącego złącza magistrali zdalnej: OPTOSUB-PLUS-K/OUT
MOVIDRIVE® MDX 61B
INTERBUS
G4

OPTOSUB
plus

OPTOSUB
plus

RS-485 (CU)
(500 kBaud)

LWL
A

LWL
B

LWL
A

I/O
RS-485 (CU)
53599AXX

Rys. 4: Instalacja INTERBUS z segmentem magistrali zdalnej LWL

A = nieregulowana magistrala zdalna LWL
B = optycznie regulowana magistrala zdalna LWL

Rys. 4 przedstawia przykład instalacji dla pracy łączonej z RS-485 i połączenia LWL
wraz z opcjami INTERBUS DFI11B (RS-485) i DFI21B (LWL).
Pierwszy falownik połączony został z podzespołem przyłączeniowym poprzez złącze
Bus RS-485. Wychodzące złącze magistrali zdalnej konwertowane jest za pomocą
OPTOSUB-PLUS-K/OUT w technologii LWL i wyprowadzane jest do złącza
LWL-Remote-IN przy drugim falowniku. W tej części nie odbywa się optyczna regulacja,
ponieważ nie jest ona obsługiwana przez konwerter.
Pomiędzy drugim a trzecim falownikiem dochodzi do przesyłu danych z optycznie
regulowaną mocą nadawczą. Dla podłączenia czwartego falownika konieczne jest
przeprowadzenie ponownego przekonwertowania na technologię RS-485 za pomocą
OPTOSUB-PLUS-K/IN. Ostatni element LWL również nie pracuje z optyczną regulacją,
ponieważ nie obsługuje on OPTOSUB-PLUS.
Optyczna regulacja odbywa się niezależnie od stosowanego oprogramowania
podzespołu przyłączeniowego, gdyż proces ten realizowany jest pomiędzy urządzeniami
abonenckimi INTERBUS na płaszczyźnie ASIC. Aby przeprowadzić analizę optycznego
odcinka diagnostycznego, podzespół przyłączeniowy INTERBUS musi posiadać wersję
oprogramowania od V4.44.
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Wskazówki montażowe / instalacyjne
Połączenie z magistralą Bus poprzez światłowody (LWL)

3.3

3

Połączenie z magistralą Bus poprzez światłowody (LWL)
Połączenie z magistralą Bus dla opcji DFI21B odbywa się wyłącznie za pośrednictwem
światłowodów. Można stosować zarówno kable z włókien polimerowych oraz kable HCS.

Kable z włókien
polimerowych

Kabel z włókien polimerowych stosowany jest dla połączeń pomiędzy dwoma
urządzeniami abonenckimi INTERBUS do maks. długości 70 metrów. W zależności
od zakresu zastosowania dostępne są różne wersje kabli. Ten typ kabli cechuje prosty
i tani montaż.

Kabel HCS

Kabel HCS może być stosowany dla długości połączeń do 500 metrów, gdyż
w przeciwieństwie do włókien polimerowych, kable HSC pozwalają na znaczną redukcję
tłumienia światła.
Kabel magistrali Bus powinien mieć przynajmniej 1 metr długości. Dla krótszych
odcinków należy użyć mostków kablowych firmy Phoenix Contact.

Dalsze informacje na temat fachowego układania światłowodów zawarto w wytycznych
instalacyjnych firmy Phoenix Contact (ozn. art. IBS SYS FOC ASSEMBLY).

Prosimy przestrzegać poniższych zaleceń dotyczących instalacji kabli LWL.
Wyprowadzanie
kabli LWL

Środki ochrony
kabli LWL

Konfekcjonowanie
kabli LWL

Pomiar kabli LWL

•

Przestrzegać maksymalnej długości kabla

•

Przestrzegać dopuszczalnego promienia zgięcia

•

Nie przygniatać i łamać kabli LWL

•

Nie przekraczać dopuszczalnych wartości dla obciążenia rozciągającego

•

Przy układaniu kabli LWL stosować specjalny mechanizm do rozwijania kabli

•

Zabezpieczyć przed nadmiernym obciążeniem rozciągającym i promieniem zgięcia

•

Nie zapętlać kabli

•

Chronić przed ostrymi krawędziami

•

Układać oddzielnie od przewodów sieciowych

•

Układając w miejscach szczególnych, stosować specjalne typy kabli (np. kabel
ziemny lub w pobliżu automatów spawalniczych)

•

Podczas zdejmowania izolacji nie uszkodzić osłony oraz żyły kabla

•

Przymocować żyłę we wtyczce

•

Oczyścić powierzchnię wewnętrzną i zamontować wtyczkę zgodnie z wytycznymi

•

Sprawdzić natężenie światła pod kątem prawidłowych wartości granicznych
(optyczna diagnoza za pomocą CMD-Tool lub miernika LWL)
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Wskazówki montażowe / instalacyjne

3

Podłączenie wtyczki LWL

3.4

Podłączenie wtyczki LWL
Podłączenie światłowodu do karty opcji DFI21B odbywa się poprzez tzw. wtyczki F-SMA.
Dla przychodzącej i wychodzącej magistrali zdalnej wymagane są po dwie wtyczki (nadajnik
i odbiornik). Aby zachować dopuszczalny promień zgięcia, zalecane jest użycie wtyczek
F-SMA z ochronnikiem przeciwzgięciowym.

Okablowanie
złączy

Dla magistrali zdalnej INTERBUS z LWL.
Pozycja w

Sygnał

Kierunek

Kolor żyły LWL

1

LWL-Remote IN

Dane odbiorcze

pomarańczowy (og)

2

(przychodząca magistrala zdalna)

Dane nadawcze

czarny (bk)

3

LWL-Remote OUT

Dane odbiorcze

czarny (bk)

4

(wychodząca magistrala zdalna)

Dane nadawcze

pomarańczowy (og)

1

1
og

og
2
bk

2
bk

3
bk
4
og

53600AXX

Rys. 5: Obsadzenie przyłącza LWL dla DFI21B

Dane
zamówieniowe

Podłączanie
wtyczek LWL
do MDX61B
wielkości 1 do 6

14

Dla wtyczki F-SMA (np. firmy Phoenix-Contact).
Nazwa

Oznaczenie artykułu

Zestaw wtyczek F-SMA dla kabli z włókien polimerowych (4 sztuki)
z ochronnikiem przeciwzgięciowym

PSM-SET-FSMA/4-KT

1. Zdejmij osłony z nadajników i odbiorników LWL bezpośrednio przed podłączeniem
wtyczek LWL.
2. Nie wykorzystane przyłącza LWL przy opcji DFI21B należy szczelnie zaślepić.

Podręcznik – MOVIDRIVE® MDX61B Złącze Feldbus DFI21B INTERBUS ze światłowodami

Wskazówki montażowe / instalacyjne

3

Podłączenie wtyczki LWL

Podłączanie
wtyczek LWL
do MDX61B
wielkości 0

Podłączenie wtyczki LWL odbywa się po stronie bocznej. Jeśli zamontowanych zostało
wiele falowników MOVIDRIVE® MDX61B wielkości 0 obok siebie, wówczas dla
podłączenia wtyczki LWL do DFI21B należy wymontować dane urządzenie MDX61B
(→ Rys. 6).

1.

2.

53667AXX

Rys. 6: Montaż / demontaż urządzenia MDX61B oraz przyłącza wtyczki LWL przy MDX61B
wielkości 0

Należy postępować w podany sposób:
1. Odłącz napięcie od przetwornicy. Odłącz zasilanie 24 VDC i napięcie sieciowe.
2. Zanim wymontujesz urządzenie MDX61B pozbądź się ładunków elektrycznych na ciele
przy użyciu odpowiednich środków (taśma odprowadzająca, obuwie przewodzące itp.).
3. Usuń wszelkie połączenia wtykowe przy MDX61B.
4. Odkręć śrubę mocującą urządzenia MDX61B na płycie montażowej. Wymontuj
urządzenie.
5. Zamontuj wtyczki LWL na DFI21B. Mocno dokręć wtyczki LWL korzystając
z odpowiednich narzędzi (np. szczypcami).
6. Aby zamontować urządzenie MDX61B postępuj w odwrotnej kolejności.
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3

Ustawianie przełączników DIP

3.5

Ustawianie przełączników DIP

Obsadzenie
przełączników DIP

Za pośrednictwem sześciu przełączników DIP S1-1 do S1-6 umieszczonych z przodu opcji
odbywa się regulacja długości danych procesesowych, długości PCP oraz wybierana jest
szybkość przesyłu.
ON

2

Na tym przykładzie ustawione zostały:

4

Szerokość danych procesowych: 2 PD
Ilość słów PCP: 1 PCP

6

PACER

[3]

1

5

2

Szybkość przesyłu: [3] OFF: 2 Mbod / [4] ON: 0,5 Mbod

4

[2]

2

[2] Ilość słów PCP (1, 2 lub 4 słowa)

3

1

[1] Ilość danych procesowych (1 ... 6 słów)

2

2

1

0

ON

[1]

2

2M

0.5M

[4]

Szybkość przesyłu: 2 Mbod
03700AXX

Przed każdą zmianą ustawienia przełączników DIP wyłącz zasilanie sieciowe (sieć oraz
zasilanie 24V). Ustawienia przełączników DIP S1-1 do S1-5 przejęte zostaną tylko przy
uruchomieniu falownika.

W przypadku nieprawidłowego ustawienia przełącznika DIP, falownik prześle komunikat
z kodem ID "Microprocessor not ready" (38 hex).
Ustawianie
szybkości
przesyłu

16

Regulacja szybkości przesyłu odbywa się za pomocą przełącznika DIP S1-6.
Przełącznik szybkości przesyłu jest natychmiast aktywny i w razie potrzeby przerywa on
aktywną komunikację danych dla INTERBUS.
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3

Ustawianie przełączników DIP

Ustawianie
długości danych
procesowych
i długości PCP

Pomiędzy podzespołem przyłączeniowym INTERBUS a opcją DFI21B może dojść do
wymiany maksymalnie sześciu słów danych INTERBUS, które rozdzielane są na kanał
danych procesowych i kanał PCP za pomocą przełączników DIP S1-1 do S1-5.
Z powodu ograniczenia do sześciu słów danych mogą powstać ustawienia, które nie są
odwzorowywane na INTERBUS.
W przypadku błędnego ustawienia, wysłany zostanie przez DFI21B komunikat
z ID-Code "Microprocessor not ready" (38hex) oraz zapali się czerwona dioda TR-LED.
Poniższy rysunek przedstawia warunki brzegowe dla ustawiania długości danych
procesowych i długości PCP. Zasadniczo obowiązują następujące ograniczenia:
ON

2

1

2

3

2

1

5

2

4

[A]

1

0

2

ON

6 PD

2

4

6

PACER

2M

0.5M

ID: 03hex (3dez)

03701AXX

Rys. 7: Ustawienia dla pracy DFI21B z sześcioma danymi procesowymi

[A] Ustawienie PCP nie działa!
Długość danych procesowych
w słowach

Długość PCP

ID-Code

6

Ustawienie PCP nie dziala;
żaden kanał PCP nie jest wykorzystywany

03hex (3 dez)

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
P
A
C
E 6
R

2M

max.
4 DP

4

2

2M

1

2

1

2

2

3

4

0.5M

ID: E3 hex (227 dez)

max.
2 DP

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: 38hex (56dez)

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

Rys. 8: Przykłady ustawienia długości PCP oraz maksymalnej długości danych procesowych
Długość PCP

Maksymalna długość danych procesowych ID-Code

1 słowo

5 słów

E3 hex (227dez)

2 słowa

4 słowa

E0 hex (224 dez)

4 słowa

2 słowa

E1 hex (225 dez)

w przypadku przekroczenia maks. długości
lub ustawienia 0 lub 7 PD

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

Dalsze ustawienia, które nie zostały opisane, powodują wysłanie kodu ID
"Microprocessor not ready". W wyniku tego, falownik przesyła komunikat w parametrze
P090 "Konfiguracja PD" = 0PD i sygnalizuje błędne ustawienie poprzez zapalenie
czerwonej diody TR na opcji DFI21B.
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3

Elementy sygnalizujące

3.6

Elementy sygnalizujące
Na karcie opcji DFI21B umieszczonych zostało siedem diod diagnostycznych systemu
INTERBUS, które wskazują aktualny stan opcji DFI21B oraz systemu INTERBUS (Rys. 9).
UL
RC
BA
RD
FO1
FO2
TR

Logic Voltage (gn = OK)
Remote Cable Check (gr = OK)
Bus Active (gn = ok)
Remote Bus Disabled (rd = off)
Fiber Optic 1 (ye = not OK)
Fiber Optic 2 (ye = not OK)
Transmit (gn = PCP active)

53595AXX

Rys. 9: Diody diagnostyczne LED przy DFI 21B

Rys. 10 przedstawia często występujące wzorce LED w przypadku diod
diagnostycznych LED oraz ich znaczenie. Szczegółowy opis diod LED można znaleźć
w poniższych tabelach.
UL
RC
BA
RD
FO1
FO2
TR

[A]

GN
OFF
OFF
RD
YE
YE
YE flash, OFF

UL
RC
BA
RD
FO1
FO2
TR

GN
OFF
OFF
RD
YE
YE
RD

UL
RC
BA
RD
FO1
FO2
TR

[B]

GN
GN
GN flash
RD
YE flash
YE flash
OFF

[C]

UL
RC
BA
RD
FO1
FO2
TR

GN
GN
GN
OFF
OFF
OFF
OFF / PCP: GN

[D]

UL
RC
BA
RD
FO1
FO2
TR

GN
GN flash
OFF
RD
YE
YE
OFF

[E]
53596AXX

Rys. 10: Często występujące wzorce LED

[A] Power-On falownika (INTERBUS nie jest jeszcze aktywny)
[B] Błędne ustawienie przełącznika DIP (INTERBUS nie jest jeszcze aktywny)
[C] Faza inicjalizacji systemu INTERBUS
[D] Prawidłowa praca INTERBUS
[E] Błędnie ustawiona szybkość przesyłu
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Elementy sygnalizujące

LED UL "U-Logic"
(zielona)

LED RC "Remote
Cable Check"
(zielony)

LED BA "Bus
Active" (zielona)

LED RD "Remote
Bus Disable"
(czerwona)

LED FO1 "Fiber
Optic 1" (żółta)

Stan

Znaczenie

Usuwanie błędu

wł.

Obecne napięcie zasilające
dla elektroniki Bus

-

wył.

Brak napięcia zasilającego
dla elektroniki Bus

Sprawdź właściwe zamocowanie karty opcji oraz
zasilanie 24V dla falownika.

Stan

Znaczenie

Usuwanie błędu

wł.

Połączenie przychodzącej magistrali
zdalnej jest prawidłowe

-

wył.

Połączenie przychodzącej magistrali
zdalnej jest zakłócone

Sprawdź przychodzącą magistralę zdalną światłowodu
i diodę LED FO1.

Stan

Znaczenie

Usuwanie błędu

wł.

Przesyłanie danych na INTERBUS
jest aktywne

-

wył.

Brak przesyłu danych; INTERBUS
zatrzymany

Sprawdź przychodzący kabel magistrali zdalnej.
Aby zlokalizować dalsze błędy, należy wykorzystać
wskaźniki diagnostyczne podzespołu przyłączeniowego
INTERBUS (Master).

Stan

Znaczenie

Usuwanie błędu

wł.

Wychodząca magistrala zdalna wyłączona

-

wył.

Wychodząca magistrala zdalna nie wyłączona

-

Stan

Znaczenie

Usuwanie błędu

wł.

Nadzór wejściowego odcinka światłowodu.
Jeśli urządzenie abonenckie
• posiada funkcję optycznej diagnozy
odcinka, oznacza to iż rezerwa
systemowa optycznego przesyłu jest
poniżej wyznaczonego poziomu
• nie posiada funkcji optycznej diagnozy
odcinka, wówczas nie można wykonać
regulacji optycznej mocy nadawania

Sprawdź jakość wejściowego kabla LWL,
prawidłowy montaż wtyczek, promień zagięcia, itp.
Wykorzystaj optyczną diagnozę oprogramowania
CMD-Tools lub miernika LWL dla ograniczenia
ryzyka wystąpienia błędów.

wył.

Wtyczka wejściowa światłowodu jest
w porządku

-
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Elementy sygnalizujące

LED FO2 "Fiber
Optic 2" (żółta)

LED TR
"Transmit"
(zielona)

Stan

Znaczenie

Usuwanie błędu

wł.

Nadzór wyjściowego odcinka światłowodu.
Jeśli urządzenie abonenckie
• posiada funkcję optycznej diagnozy
odcinka, oznacza to iż rezerwa
systemowa optycznego przesyłu jest
poniżej wyznaczonego poziomu
• nie posiada funkcji optycznej diagnozy
odcinka, wówczas nie można wykonać
regulacji optycznej mocy nadawania

Sprawdź jakość wyjściowego kabla LWL,
prawidłowy montaż wtyczek, promień
zagięcia, itp. Wykorzystaj optyczną diagnozę
oprogramowania CMD-Tools lub miernika
LWL dla ograniczenia ryzyka wystąpienia
błędów.

wył.

Wtyczka wyjściowa światłowodu jest
w porządku

-

Stan

Znaczenie

Usuwanie błędu

Dioda LED TR palącą się na zielono oznacza reakcję standardową dla INTERBUS.

LED TR
"Transmit" (żółta
lub czerwona)

wył.

Brak komunikacji PCP

-

zielony

Komunikacja PCP jest aktywna lub uruchomienie INTERBUS (dostęp
do parametrów poprzez kanał INTERBUS-PCP)

-

Stan

Znaczenie

Usuwanie błędu

Dioda LED TR sygnalizuje kolorem żółtym i czerwonym stany wewnątrz-systemowe, które z reguły
nie występują podczas pracy z INTERBUS.

20

wył. lub
zielona

Praca normalna (patrz w tabeli dla TR =
zielony)

-

pulsująca
na żółto

Falownik znajduje się w fazie inicjalizacji

-

czerwona
permanentna

Wybrano błędną konfigurację przełącznika
DIP, nie możliwa eksploatacja INTERBUS.

Sprawdź ustawienia przełączników DIP S1.
W razie potrzeby skoryguj ustawienia
przełączników DIP i ponownie włącz
urządzenie.

pulsujący
na czerwono

Błędna konfiguracja przełącznika DIP lub
uszkodzona karta opcji INTERBUS, nie
możliwa eksploatacja INTERBUS.

Sprawdź położenie przełączników DIP S1.
Jeśli ustawienie jest prawidłowe, wówczas
skonsultuj się z serwisem elektronicznym SEW.
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Uruchamianie falownika

4

0

4

Projektowanie i uruchamianie
W niniejszym rozdziale opisano, jak należy projektować i uruchamiać falownik
MOVIDRIVE® wraz z kartą opcji DFI21B przy podzespole przyłączeniowym INTERBUS.

4.1

Uruchamianie falownika
Po zainstalowaniu karty opcji Feldbus, falownik MOVIDRIVE® może być natychmiast
parametryzowany poprzez system Feldbus bez dodatkowych ustawień. Dzięki temu
po włączeniu można przykładowo ustawić wszystkie parametry przez urządzenie Master.
Dla sterowania falownikiem poprzez system INTERBUS musi zostać on uprzednio
przełączony na źródło sterowania i źródło wartości zadanych = FELDBUS. Dzięki zmianie
ustawienia na FELDBUS, falownik będzie parametryzowany przez INTERBUS dla
sterowania i przejmowania wartości zadanych. Na zakończenie falownik zareaguje na
wyjściowe dane procesowe przesłane od nadrzędnego urządzenia automatyzacyjnego.
Dla sterowania nadrzędnego aktywacja źródła sterowania i wartości zadanych
FELDBUS zostanie zasygnalizowana za pomocą bitu "Aktywny tryb Feldbus" w słowie
statusowym. Z przyczyn bezpieczeństwa technicznego falownik dla sterowania poprzez
system Feldbus powinien być dodatkowo odblokowany po stronie zacisków. W takim
przypadku należy okablować zaciski wzgl. zaprogramować je tak, aby falownik mógł
zostać odblokowany poprzez zaciski wejściowe.
Najprostszym sposobem na odblokowanie falownika po stronie zacisków, jest
np. podłączenie przewodów zacisku wejściowego DIØØ (Funkcja /BLOKADA STOPNIA
MOCY) z sygnałem +24 V oraz zaprogramowanie zacisków wejściowych DIØ1 ... DIØ3
na BRAK FUNKCJI. Rys. 11 przedstawia przykładowy sposób postępowania przy
uruchamianiu falownika MOVIDRIVE® w połączeniu z Feldbus.
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Sposób
postępowania
przy uruchamianiu

1. Odblokuj końcówkę stopnia mocy po stronie zacisków.
Okabluj zacisk wejściowy DIØØ / X13.1 (funkcja /BLOKADA STOPNIA MOCY)
za pomocą sygnału +24 V (np. poprzez mostek).

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

03692APL

Rys. 11: Okablowanie dla funkcji zezwolenia
[A] Dzięki takiemu zmostkowaniu, falownik może otrzymać zezwolenie pracy za pomocą zacisków!
X13 DI00: /BLOKADA STOPNIA MOCY

X10 TF1: Wejście TF

DI01 ... X13:DI05: BRAK FUNKCJI

DGND: Potencjał odniesienia sygnałów binarnych

DCOM: Odniesienie DI00 ... DI05

BB00: /HAMULEC

VO24: + 24 V

DO01-C: styk przekaźnikowy

DGND: Potencjał odniesienia sygnałów binarnych

DO01-NO: Zestyk zwierny

ST11: RS-485 +

DO01-NC: Zestyk rozwierny

ST12: RS-485 -

DO02: /ZAKŁÓCENIE
VO24: + 24 V
VI24: + 24 V (zewn.)

2. Załącz napięcie zasilające 24 V.
Załącz tylko zewnętrzne napięcie zasilające 24 V (nie napięcie sieciowe), aby można
było wykonać programowanie falownika.
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3. Źródło wartości zadanych = FELDBUS / źródło sterowania = FELDBUS
Sparametryzuj dla sterowania falownikiem poprzez Feldbus źródło wartości
zadanych oraz źródło sterowania na FELDBUS.
- P100 źródło wartości zadanych = FELDBUS
- P101 źródło sterowania = FELDBUS
4. Zaciski wejściowe DIØ1 ... DIØ3 = BRAK FUNKCJI
Zaprogramuj funkcjonalność zacisków wejściowych X13.2, X13.3 i X13.4 na BRAK
FUNKCJI.
- P600 parametryzacja zacisku DIØ1 (X13.2) = BRAK FUNKCJI
- P601 parametryzacja zacisku DIØ2 (X13.3) = BRAK FUNKCJI
- P602 parametryzacja zacisku DIØ3 (X13.4) = BRAK FUNKCJI
Dalsze informacje na temat uruchamiania i sterowania falownikiem MOVIDRIVE®
umieszczono w podręczniku dla profilu komunikacyjnego urządzenia Feldbus.

4.2

Projektowanie systemu INTERBUS
Projektowanie falownika w podzespole przyłączeniowym INTERBUS za pomocą
oprogramowania "CMD-Tool" (CMD = Configuration-Monitoring-Diagnosis) dzieli się
na dwa etapy. W pierwszej kolejności tworzona jest struktura Bus. Następnie tworzony
jest opis urządzenia abonenckiego i adresowanie danych procesowych.
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

Rys. 12: Przykład projektowania dla 3PD + 2PCP

Na poniższych rysunkach przedstawiono ustawienia w CMD-Tool dla falownika, który
zaprojektowano z konfiguracją 3PD + 2PCP zgodnie z Rys. 12 adresami wejścia /
wyjścia 144 ...149 układu sterowania.
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Struktura Bus
konfiguracja

Struktura Bus może być projektowana za pomocą CMD-Tool "online" lub "offline".

Konfiguracja
Offline: Insert
with ID code
(zapis z kodem ID)

W trybie Offline, projektowanie falownika odbywa się za pomocą CMD-Tool w punkcie
menu "Edit / Insert with ID code (edycja / zapis z kodem ID)". Należy przy tym, zgodnie
z Rys. 13 wprowadzić dane dla kodu ID, kanału danych parametrów i urządzenia
abonenckiego.

03714AXX

Rys. 13: Konfiguracja Offline za pomocą CMD-Tool

Nie wszystkie kombinacje są możliwe, ponieważ falownik może obsadzić maksymalnie
sześć słów w INTERBUS!

W poniższej tabeli przedstawiono dostępne ustawienia. Ustawienie kodu ID powinno
być zgodne z ustawieniami przełączników DIP S1-4 i S1-5 na opcji DFI21B. Ustawienie
kanału danych procesowych powinno być zgodne z ustawieniami przełączników DIP
S1-1 do S1-3 na opcji DFI21B. W przeciwnym razie niemożliwa jest praca z INTERBUS.
Dane dot.
konfiguracji Offline
dla DFI21B
w CMD-Tool

ID-Code

Ustawianie programu

Funkcja (wskazanie MOVIDRIVE®)

227 dez (E3 hex)

Kanał parametrów: 1 słowo

Kanał danych procesowych: 16 bitów

1 słowo danych procesowych (Param + 1 PD)

32 bitów

2 słowa danych procesowych (Param + 2 PD)

ID-Code

48 bitów

3 słowa danych procesowych (Param + 3 PD)

64 bitów

4 słowa danych procesowych (Param + 4 PD)

80 bitów

5 słów danych procesowych (Param + 5 PD)

224 dez (E0 hex)

Kanał parametrów: 2 słowa

Kanał danych procesowych: 16 bitów

1 słowo danych procesowych (Param + 1 PD)

32 bitów

2 słowa danych procesowych (Param + 2 PD)

ID-Code

48 bitów

3 słowa danych procesowych (Param + 3 PD)

64 bitów

4 słowa danych procesowych (Param + 4 PD)

225 dez (E1 hex)

Kanał parametrów: 4 słowa

Kanał danych procesowych: 16 bitów

1 słowo danych procesowych (Param + 1 PD)

32 bitów

2 słowa danych procesowych (Param + 2 PD)

3 dez (03 hex)

Kanał parametrów: -

ID-Code

Kanał danych procesowych: 96 bitów
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6 słów danych procesowych (6PD)
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Konfiguracja
Online:
Configuration
frame / Read in
(wczytywanie
ramek
konfiguracyjnych)

System INTERBUS można najpierw w całości zainstalować i ustawić przełączniki DIP
dla DFI21B. Następnie, za pomocą CMD-Tool można wczytać kompletną strukturę bus
(rama konfiguracyjna). Dzięki temu wszystkie urządzenia abonenckie są automatycznie
rozpoznawane wraz z ustawioną szerokością danych.

Tworzenie
opisu urządzeń
abonenckich

Dla jednoznacznej identyfikacji i opisu urządzeń abonenckich INTERBUS można
utworzyć w systemie INTERBUS indywidualny opis urządzeń abonenckich dla falownika.

Opis urządzeń
abonenckich

Pola "Manufacturer Name (nazwa producenta)" i "Device Type (typ urządzenia)" powinny
zostać wypełnione informacjami

Następujące wpisy są istotne:

Manufacturer Name (nazwa producenta): SEW-EURODRIVE
Device Type (typ urządzenia): MOVIDRIVE,
aby możliwa była parametryzacja napędu poprzez komputer PC z poziomu zarządzania
z wykorzystaniem podzespołu przyłączeniowego INTERBUS (Rys. 14).

Rys. 14: Opis urządzeń abonenckich dla MOVIDRIVE® MDX61B z DFI21B

Typ złącza

03715AXX

Dla typu złącza (tablica programowa "Interface Type") wybierz pole "Fiber optic remote
bus" (magistrala zdalna LWL)
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Przedstawienie

Posiadając CMD-Tool od wersji 4.50 można dla uproszczenia identyfikacji falownika
skopiować własne pliki ICO do katalogu ".\IBSCMD\Pict32\" (Rys. 15). Na stronie
głównej SEW (http://www.sew-eurodrive.de) w rubryce "Downloads / AnwenderSoftware" znajdziesz odnośnik do "INTERBUS-Beschreibungsdateien für CMD-Tool"
(Dane opisowe INTERBUS dla CDM-Tool).

03716AXX

Rys. 15: Opis urządzenia abonenckiego podpiąć do pliku ICO
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Kanał parametrów

Jeśli przy danej aplikacji chcesz korzystać z kanału PCP dla parametryzacji falownika,
wówczas należy przeprowadzić podane poniżej ustawienia kanału parametrów:
•

Message Lengths / Transmit / Receive (długość telegramu / przesyłanie / odbiór):
każdy po 243 bajty

•

Supported Parameter Channel Services (standard): Read / Write (obsługiwane
operacje kanału parametrów (standard): Read / Write)

03717AXX

Rys. 16: Ustawianie kanału parametrów (PCP)

Przyporządkowywanie danych
procesowych

Przyporządkowywanie danych procesowych INTERBUS falownika do systemu sterowania
odbywa się za pomocą menu kontekstowego "Process Data (Manager danych
procesowych)".

03718AXX

Rys. 17: Przyporządkowywanie danych procesowych INTERBUS oraz adresów programowych PLC

Przykładowy program (STEP7) dla sterowania falownika poprzez dane procesowe
urządzenia INTERBUS przedstawiono w rozdziale "Przykłady aplikacji".
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4.3

Test połączenia PCP
Jeśli zajdzie potrzeba wykonania testu połączenia PCP z falownikiem, wówczas należy
do tego celu użyć tryb MONITOR oprogramowania CMD-Tools. Poniższe rysunki
przedstawiają sposób postępowania podczas testu PCP. Zasadniczo, dzięki tej metodzie
tworzone jest połączenie PCP z urządzeniem i możliwy jest odczyt przechowywanej
w urządzeniu listy parametrów (spis obiektów).
Przełącz CMD-Tool na tryb roboczy "Monitoring".

03719AXX

Rys. 18: CMD-Tool przełączyć na tryb roboczy "MONITORING"

Klikając w odpowiednim polu wybierz falownik, dla którego chcesz utworzyć
połączenie PCP. Za pomocą prawego klawisza myszy otwórz menu kontekstowe i wybierz
punkt "Device Parameterization (parametryzacja urządzenia)".

03721AXX

Rys. 19: Test parametryzacji urządzenia PCP
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W oknie "Device Parameterization (parametryzacja urządzenia)" uruchom punkt menu
"Device / Read Parameter List (urządzenie / odczyt listy parametrów)".
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Rys. 20: Dostępne okna dla parametryzacji urządzenia poprzez CMD-Tool

Gdy parametry urządzenia zaczną być wczytywane, oznacza to iż projektowanie
kanału PCP zostało prawidłowo wykonane. Można przerwać proces wczytywanie.
Jeśli zamiast wskazania postępu wyświetlony zostanie komunikat błędu, wówczas
sprawdź konfigurację PCP oraz przypisanie CRs. W razie potrzeby sformatuj ponownie
pamięć parametryzacji dla podzespołu przyłączeniowego, a następnie zapisz jeszcze
raz dany projekt w pamięci parametryzacji. Wykonaj ponownie parametryzację
podzespołu przyłączeniowego i powtórz sekwencję testową dla sprawdzenia
połączenia PCP.

03723AXX

Rys. 21: CMD-Tool wczytuje parametry urządzenia, co oznacza prawidłową komunikację PCP
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Złącze PCP
Falownik MOVIDRIVE® wraz z opcją DFI21B oferuje zgodne z normami złącze
do parametryzacji poprzez "Peripherals Communication Protocol" (protokół PCP).
Poprzez kanał komunikacyjny INTERBUS otrzymasz dostęp do wszystkich parametrów
napędu urządzenia MOVIDRIVE®.

5.1

Przegląd zasadniczy
Aby korzystać z dostępu do wartości parametrów falownika, należy zaprogramować
kanał PCP za pomocą właściwego kodu ID. W protokole INTERBUS, dla kanału PCP
dostępne są jedno, dwa lub cztery słowa. W zależności od wybranej ilości słów PCP
zmienia się prędkość dostępu do wartości parametrów poprzez kanał PCP.

Dodatkowy
kanał PCP
dla uruchamiania
i diagnozy

Złącze PCP obsługiwane jest przy DFI21B za pomocą wersji PCP 3. Oprócz znanego
kanału PCP pomiędzy systemem sterowania (PLC) a falownikiem można utworzyć
dodatkowy (logiczny) kanał PCP pomiędzy podzespołem przyłączeniowym a falownikiem.
Przykladowo poprzez dodatkowy kanal PCP nadrzedny komputer sterujacy dzieki
wykorzystaniu komunikacji poprzez Ethernet / INTERBUS moze miec dostep do wartosci
parametrów falownika.

03725AXX

Rys. 22: Kanały komunikacyjne z PCP w wersji 3

Powyższy rysunek przedstawia przykład typologii instalacji z poziomem Ethernet-TCP/IP
i poziomem INTERBUS. Wykorzystywany jest przy tym podzespół przyłączeniowy
INTERBUS wraz ze złączem Ethernet-TCP/IP, który działa na zasadzie bramki pomiędzy
obydwoma poziomami komunikacyjnymi.
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Nadrzędny komputer sterujący (z systemem operacyjnym Windows® NT) pozwala
na obsługę oprogramowania "CMD-Tool" oraz INTERBUS "@utomationXplorer" i
"MOVITOOLS®" dla programowania i parametryzacji falownika SEW przy INTERBUS.
Z takim ustawieniem możliwe jest dalsze wykorzystanie obecnej infrastruktury Bus dla
funkcji uruchamiania i konserwacji. Dzięki temu uruchamianie oraz diagnozowanie
kompletnej instalacji automatyzacyjnej jest o wiele prostsze, gdyż kabel INTERBUS
wykorzystywany jest nie tylko do sterowania, ale również do uruchamiania
i diagnozowania wszystkich komponentów podłączonych do Feldbus.

5.2

Operacje PCP
Wraz z opcją DFI21B, falownik MOVIDRIVE® obsługuje operacje PCP, przedstawione
na poniższym rysunku. Dla parametryzacji falownika, istotne są tylko następujące
operacje:
•

Utworzenie połączenia ("Initiate")

•

Odczyt wartości parametrów ("Read")

•

Zapis wartości parametrów ("Write")

•

Przerwanie połączenia ("Abort")

Szczegółowy opis operacji PCP zawarto w podręczniku użytkownika dla komunikacji PCP
dla własnego podzespołu przyłączeniowego INTERBUS.

INTERBUS-Slave

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

INTERBUS

Rys. 23: Operacje PCP obsługiwane przez falownik MOVIDRIVE®
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Utworzenie
połączenia
komunikacyjnego
za pomocą
"Initiate"

Za pomocą operacji PCP "Initiate" utworzone zostanie połączenie komunikacyjne dla
parametryzacji pomiędzy podzespołem przyłączeniowym INTERBUS a falownikiem
MOVIDRIVE®. Połączenie odbywa się poprzez podzespół przyłączeniowy INTERBUS.
Podczas tworzenia połączenia sprawdzane są różne ustalenia dotyczące połączenia
komunikacyjnego, jak np. obsługiwane operacje PCP, długość danych użytkowych, itd.
W przypadku poprawnego połączenia, falownik przesyła pozytywny komunikat
"Initiate-Response". Jeśli połączenie nie mogło zostać utworzone, oznacza to, iż
ustalenia dot. połączenia komunikacyjnego pomiędzy podzespołem przyłączeniowym
INTERBUS a falownikiem MOVIDRIVE® nie są zgodne. Falownik przesyła odpowiedź
za pomocą "Initiate-Error-Response". W takim przypadku porównaj listę komunikacyjną
podzespołu przyłączeniowego INTERBUS z listą zaprojektowaną dla falownika.
Próba ponownego utworzenia istniejącego już połączenia komunikacyjnego, prowadzi
z reguły do powstania komunikatu "Abort". Po takim komunikacie połączenie
komunikacyjne zostaje przerwane. Należy wówczas przeprowadzić po raz trzeci
operację PCP "Initiate", aby przywrócić połączenie komunikacyjne.

32

Przerwanie
połączenia
komunikacyjnego
za pomocą
"Abort"

Za pomocą operacji PCP "Abort" przerywane jest połączenie komunikacyjne pomiędzy
podzespołem przyłączeniowym INTERBUS a falownikiem MOVIDRIVE®. "Abort" jest
niepotwierdzoną operacją PCP, która może być wywołana zarówna przez podzespół
przyłączeniowy INTERBUS, jak również przez urządzenie MOVIDRIVE®.

Odczyt wartości
parametrów
za pomocą "Read"

Za pomocą operacji PCP "Read", podzespół przyłączeniowy INTERBUS może odczytywać
wszystkie obiekty komunikacyjne (parametry napędu) falownika MOVIDRIVE®.
W dokumentacji "Profil urządzenia Feldbus oraz Spis parametrów MOVIDRIVE®"
szczegółowo przedstawiono wszystkie parametry napędu oraz ich kodowanie.

Zapis wartości
parametrów
za pomocą "Write"

Za pomoca operacji PCP "Write", podzespól przylaczeniowy INTERBUS moze
wpisywac wartosci wszystkich parametrów urzadzenia MOVIDRIVE®. W przypadku
błędnego dostępu do jednego z parametrów napędu (np. w wyniku zapisu zbyt wysokiej
wartości), falownik prześle komunikat "Write-Error-Response" z podaniem dokładnej
przyczyny powstania błędu.
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Parametry w wykazie obiektów
Za pomocą operacji PCP "Read" i "Write" podzespół przyłączeniowy INTERBUS
posiada dostęp do wszystkich parametrów, które zdefiniowane zostały w spisie
obiektów dla DFI21B. W statycznym spisie obiektów opcji DFI21B, wszystkie parametry
napędu, które dostępne są poprzez system Bus, opisane zostały jako obiekty
komunikacyjne. Wszystkie obiekty w statycznym spisie obiektów obsługiwane są za
pomocą indeksów. Poniższa tabela przedstawia strukturę spisu obiektów opcji DFI21B
dla falowników MOVIDRIVE®.
Zakres indeksu podzielony jest na trzy logiczne obszary. Za pomocą
indeksów 8300 ... 8800 dez adresowane są falowniki. Indeks parametrów umieszczony
został w spisie parametrów MOVIDRIVE® dokumentacji SEW. Indeksy poniżej
wartości 8300 dez obsługiwane są bezpośrednio na karcie opcji i nie są widoczne jako
parametry napędu falownika.

Opis obiektu
dla parametrów
napędu

Indeks parametrów
(dziesiętny)

Oznaczenie obiektu komunikacyjnego

8296

Blok parametrów Download

8297

Ostatni indeks PCP

8298

Cykliczny kanał parametrów MOVILINK®

8299

Acykliczny kanał parametrów MOVILINK®

8300 ... 8800

Parametry napędu dla MOVIDRIVE® (dostępne poprzez operacje PCP
"Read" i "Write"); Indeks parametrów, patrz w dokumentacji SEW:
Spis parametrów MOVIDRIVE®

8801 ... 9999

Parametry napędu dla MOVIDRIVE® (parametry dostępne tylko poprzez
kanał parametrów MOVILINK®)

> 10000

Pamięć tabeli, programów i zmiennych (parametry dostępne tylko poprzez
kanał parametrów MOVILINK®)

Parametry napędu falownika MOVIDRIVE® zostały szczegółowo opisane w spisie
parametrów MOVIDRIVE® w dokumentacji SEW. Oprócz indeksu parametrów,
przedstawione zostały informacje dot. kodowania, zakresu wartości oraz znaczenia
danych parametrów.
Opis obiektu zawarty w spisie obiektów jest identyczny dla wszystkich parametrów
napędu. Również do parametrów przeznaczonych tylko do odczytu, przypisany zostanie
w spisie parametrów atrybut Read All/Write All, ponieważ falownik samodzielnie
przeprowadza test i w razie potrzeby przesyła kod powrotny. Poniższa tabela przedstawia
opis obiektu dla wszystkich parametrów napędu.
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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Obiekt "Blok
parametrów
Download"

Za pomocą obiektu "Blok parametrów Download" można zapisać jednocześnie
maksymalnie 38 parametrów napędu urządzenia MOVIDRIVE® z tylko jedną operacją
Write. Obiekt ten umożliwia przeprowadzenie parametryzacji falownika, na przykład w
trakcie fazy rozruchu, z wykorzystaniem tylko jednej operacji Write. Zmiana dotyczy
przeważnie niewielu parametrów, dlatego też blok parametrów z ograniczeniem do
38 parametrów jest w zupełności wystarczający dla większości zastosowań. Zakres
danych użytkowych ustalony został na 38 x 6 + 2 bajty = 230 bajtów (typ Octet String).
Poniższa tabela przedstawia strukturę obiektu "Blok parametrów Download".
Octet

Znaczenie

0

zarezerwowany (0)

Adnotacja

1

Ilość parametrów

1 ... 38 parametrów

2

Index High

1. Parametr

3

Index Low

4

Dane MSB

5

Dane

6

Dane

7

Dane LSB

8

Index High

...

...

223

Dane LSB

224

Index High

225

Index Low

226

Dane MSB

227

Dane

228

Dane

229

Dane LSB

38. Parametr

Obiekt "Blok parametrów Download" obsługiwany jest wyłącznie lokalnie na karcie opcji
Feldbus i definiowany w sposób przedstawiony poniżej.
Index:

8296

Object code:

7 (Simple-Variable)

Data type index:

10 (Octet-String)

Length:

230

Local address:
Password:
Access groups:

34

Access rights:

Write all

Name[16]:

-

Extension length:

-

Podręcznik – MOVIDRIVE® MDX61B Złącze Feldbus DFI21B INTERBUS ze światłowodami

Złącze PCP

Parametry w wykazie obiektów

5

Za pomocą operacji WRITE dla obiektu "Blok parametrów Download", na karcie opcji
Feldbus rozpocznie się parametryzacja falownika, której działanie polega na zapisie w
DPRAM parametrów, podanych w zakresie danych użytkowych obiektu. Po udanym
zakończeniu przetwarzania bloku parametrów Download, czyli zapisaniu wszystkich
parametrów przekazanych przez podzespół przyłączeniowy INTERBUS, zakończona
zostanie operacja Write wraz z przesłaniem pozytywnego komunikatu Write-Response.
W przypadku wystąpienia błędu przesłana zostanie negatywna odpowiedź
Write-Response. Kod błędu zawiera dokładne dane na temat rodzaju błędu oraz
numeru parametru (nr 1 ... 38), przy którym wystąpił dany błąd (patrz na przykładzie).
Przykład: błąd podczas zapisu 11. parametru Write Error-Response:
Error-Class: 8 Other
Error-Code: 0 Other
Additional-Code High: 11dez błąd podczas zapisu parametru 11
Additional-Code Low: 15hex wartość zbyt duża

Korzystając z bloku parametrów Download przestrzegaj następujących wskazówek:

Obiekt "Ostatni
indeks PCP"

•

Nie przeprowadzaj żadnych ustawień fabrycznych w obrębie bloku parametrów
Download!

•

Po aktywacji blokady parametrów, każda kolejna próba zapisu parametrów zostanie
odrzucona.

Obiekt ten ma długość 4 bajtów i pozwala na powrotny odczyt wartości liczbowej
ostatniego indeksu za pomocą operacji PCP. Dostęp PCP do indeksów, których
wartości są większe od podanej wartości liczbowej, powinien zostać zrealizowany
poprzez obiekt "Acykliczny kanał parametrów MOVILINK®".
Index:

8297

Object code:

7 (Simple-Variable)

Data type index:

10 (Octet-String)

Length:

4

Local address:
Password:
Access groups:

Obiekt "Cykliczny
kanał parametrów
MOVILINK®"

Access rights:

Read all

Name[16]:

-

Extension length:

-

Obiekt ten ma długość 8 bajtów i zawiera cykliczny kanał parametrów MOVILINK®.
Dzięki cyklicznie zmieniających się operacji odczytu i zapisu dla tego obiektu możliwa
jest realizacja wszystkich operacji komunikacyjnych MOVILINK®. Wykonanie operacji
komunikacyjnej następuje dopiero po zmianie bitu Handshake w bajcie zarządzania.
Kanał parametrów MOVILINK® pozwala na dostęp do wszystkich indeksów, a tym
samym do zmiennych IPOSplus® i pamięci programu.
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Poniższa tabela przedstawia strukturę obiektu komunikacyjnego. Struktura kanału
parametrów opisana została w dokumentacji "Profil urządzenia Feldbus oraz Spis
parametrów MOVIDRIVE®".
Octet

5

6

7

Znaczenie Zarządzanie zarezerwowana Index High Index Low Daen MSB

0

1

2

3

4

Dane

Dane

Dane LSB

Adnotacja Zarządzanie zarezerwowana

4 bajty danych

Indeks parametru

Obiekt "Cykliczny kanał parametrów MOVILINK®" obsługiwany jest wyłącznie lokalnie
na karcie opcji Feldbus.
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:

-

Poniższa tabela przedstawia przebieg dostępu do parametrów poprzez cykliczny kanał
parametrów MOVILINK®. Realizacja operacji zostanie rozpoczęta w falowniku dopiero
wówczas, gdy sterowanie zmieni w kanale parametrów bit Handshake. W tym celu
przed rozpoczęciem parametryzacji, program sterujący powinien odczytać kanał
parametrów, aby otrzymać dane na temat aktualnego stanu bitu Handshake
w falowniku. Zmiana bitu Handshake pozwala teraz urządzeniu Master na wykonanie
analizy kanału parametrów w falowniku.

36
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Falownik wykona teraz operację zakodowaną w kanale parametrów i prześle
potwierdzenie operacji z powrotem do kanału parametrów. Wraz z kolejną próbą zapisu
programu sterującego na "Cykliczny kanał parametrów MOVILINK®" przesłane zostanie
potwierdzenie tej operacji. W poniższej tabeli przedstawiono przebieg cyklicznie
wywoływanych operacji Read-/Write dla "cyklicznego kanału parametrów MOVILINK".
MOVIDRIVE® (Slave)

Sterowanie (Master)

1. "Cykliczny kanał parametrów READ MOVILINK®", dla analizy stanu bitu Handshake.
READ 8298 (kanał parametrów)

Dane = kanał parametrów

2. Za pomocą WRITE na obiekt "Cykliczny kanał parametrów MOVILINK®" i bity Handshake-Toggle zlecić
przeprowadzenie operacji zakodowanej w kanale parametrów.
WRITE 8298 (kanał parametrów)

OK

3. READ "Cykliczny kanał parametrów MOVILINK®" i analiza potwierdzenia operacji w kanale parametrów.
READ 8298 (kanał parametrów)

Dane = kanał parametrów z rezultatem

Obiekt
"Acykliczny
kanał parametrów
MOVILINK®"

Obiekt "Acykliczny kanał parametrów MOVILINK®" ma długość 8 bajtów i zawiera kanał
parametrów MOVILINK®. Obiekt ten może być wykorzystywany do acyklicznego dostępu
do parametrów, tzn. przy każdym odbiorze operacji WRITE zapisywanej na ten obiekt,
falownik realizuje operację zakodowaną w kanale parametrów. Bit Handshake nie jest
analizowany! Poniższa tabela przedstawia strukturę "acyklicznego kanału parametrów
MOVILINK®". Struktura kanału parametrów opisana została w dokumentacji "Profil
urządzenia Feldbus oraz Spis parametrów MOVIDRIVE®".
Octet

0

1

2

3

4

5

Znaczenie Zarządzanie zarezerwowana Index High Index Low Daen MSB Dane
Adnotacja Zarządzanie zarezerwowana

Indeks parametru

6

7

Dane

Dane LSB

4 bajty danych

Dla parametryzacji falownika poprzez acykliczny kanał parametrów MOVILINK®
rozróżnia się zasadniczo dwa procesy realizacji:
•

Kanał parametrów przeprowadza operację typu Write

•

Kanał parametrów przeprowadza operację typu Read
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Kanał parametrów
przeprowadza
operację typu Write

Jeśli poprzez acykliczny kanał parametrów wykonana zostanie operacja typu Write
(np. Write Parameter lub Write Parameter volatile), wówczas po zakończeniu operacji
falownik prześle potwierdzenie. W przypadku błędnej próby zapisu, przesłany zostanie
odpowiedni kod błędu.
Wariant ten pozwala na to, aby operacje zapisu przetwarzane były dzięki przesłaniu
jednego polecenia WRITE "Kanał parametrów MOVILINK®", a potwierdzenie wykonania
operacji mogło nastąpić dzięki przesłaniu komunikatu "Write-Confirmation". W poniższej
tabeli przedstawiono przebieg operacji Write realizowanej poprzez acykliczny kanał
parametrów MOVILINK®.
MOVIDRIVE® (Slave)

Sterowanie (Master)

1. Za pomocą WRITE na obiekt "Acykliczny kanał parametrów MOVILINK®" zlecić przeprowadzenie
operacji zakodowanej w kanale parametrów.
WRITE 8299 (kanał parametrów)

Potwierdzenie operacji (OK/kod błędu)

Zakodowana w kanale parametrów operacja WRITE zostanie wykonana, a potwierdzenie
operacji przesłane zostanie bezpośrednio jako odpowiedź.
Kanał parametrów
przeprowadza
operację typu Read

Dla odczytu parametru poprzez kanał parametrów konieczne jest przeprowadzenie
wcześniej operacji PCP-WRITE. Za pomocą operacji PCP-WRITE ustalane jest, w którym
miejscu mają być przechowywane dane dla falownika. Aby dane te mogły zostać przesłane
do urządzenia Master, powinna zostać wykonana operacja Read dla acyklicznego kanału
parametrów. Następnie należy zawsze przeprowadzić PCP-WRITE i PCP-READ dla
wykonania operacji Read poprzez kanał parametrów. W poniższej tabeli przedstawiono
przebieg operacji Read poprzez acykliczny kanał parametrów MOVILINK®.
MOVIDRIVE® (Slave)

Sterowanie (Master)
®

1. Za pomocą WRITE na obiekt "Acykliczny kanał parametrów MOVILINK " zlecić przeprowadzenie
operacji zakodowanej w kanale parametrów.
WRITE 8299 (kanał parametrów)

OK

2. READ "Acykliczny kanał parametrów MOVILINK®" i analiza potwierdzenia operacji w kanale parametrów.
READ 8298 (kanał parametrów)

Dane = kanał parametrów z rezultatem

1. Odbiór zostanie natychmiast potwierdzony; Kanał parametrów jest analizowany i
żądana operacja jest przeprowadzana.
2. Komunikat potwierdzenia operacji zapisywany jest w kanale parametrów i może
zostać zanalizowany za pomocą operacji READ w Masterze.
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Acykliczny kanał parametrów MOVILINK® obsługiwany jest wyłącznie lokalnie na karcie
opcji Feldbus i definiowany w sposób przedstawiony poniżej.
Index:

8299

Object code:

7 (Simple-Variable)

Data type index:

10 (Octet-String)

Length:

8

Local address:
Password:
Access groups:

5.4

Access rights:

Read all/Write all

Name[16]:

-

Extension length:

-

Kody powrotne parametryzacji
W przypadku błędnego ustawienia parametrów przesyłane są z powrotem przez
falownik różne kody powrotne do sparametryzowanego Mastera, które podają dokładną
informację na temat przyczyny błędu. Zasadniczo te kody powrotne zbudowane są
według struktur zgodnych z EN 50170. Rozróżnia się elementy:
•

Error-Class

•

Error-Code

•

Additional-Code

Niniejsze kody powrotne odnoszą się do wszystkich złączy komunikacyjnych
urządzenia MOVIDRIVE®.
Error-Class

Za pomocą elementu Error-Class dokładniej klasyfikuje się rodzaj błędu. Zgodnie z
normą EN 50170 rozróżnia się następujące klasy błędów, które przedstawione zostały
w poniższej tabeli.
Class (hex)

Nazwa

Znaczenie

1

vfd-state

Błąd stanu wirtualnego urządzenia peryferyjnego

2

application-reference

Błąd programu użytkowego

3

definition

Błąd definicji

4

resource

Błąd Resource

5

service

Błąd przy wykonywaniu operacji

6

access

Błąd dostępu

7

OV

Błąd w wykazie obiektów

8

other

Inny błąd (patrz Additional-Code)

Element Error-Class oprócz "Error-Class 8 = Inny błąd" będzie generowany w przypadku
błędnej komunikacji oprogramowania komunikacyjnego karty Feldbus. Wszystkie kody
powrotne, które są dostarczane przez system falownika, podlegają pod klasę
"Error-Class 8 = inny błąd". Dokładne rozszyfrowanie błędu następuje za pomocą
elementu Additional-Code.
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Error-Code

Element Error-Code umożliwia dokładniejsze rozszyfrowanie przyczyny błędu wewnątrz
Error-Class a w przypadku błędnej komunikacji generowany jest przez oprogramowanie
komunikacyjne karty Feldbus. Dla Error-Class 8 = "inny błąd" zdefiniowany jest tylko
Error-Code = 0 (inny kod błędu). Dokładne rozszyfrowanie odbywa się w tym przypadku
w Additional Code.

Additional-Code

Additional-Code zawiera właściwe dla SEW kody powrotne w przypadku błędnego
ustawienia parametrów przetwornicy napędu. Przesyłane są one z powrotem do Mastera
jako Error-Class 8 = "inny błąd". Poniższy przegląd pokazuje wszystkie możliwości
zakodowania Additional-Code.

Szczególny
przypadek:
"Wewnętrzny błąd
komunikacyjny"

Usuwanie błędów

40

Add.-Codehigh
(hex)

Add.-Codelow
(hex)

Znaczenie

00

00

Brak błędu

00

10

Niedozwolony indeks parametru

00

11

Funkcja/ Parametr niedostępne

00

12

Dozwolony tylko dostęp w celu odczytu

00

13

Aktywna blokada parametru

00

14

Aktywne jest ustawienie fabryczne

00

15

Zbyt wysoka wartość dla parametru

00

16

Zbyt niska wartość dla parametru

00

17

Brak karty opcji koniecznej dla wybranej funkcji/ wybranego parametru

00

18

Błąd programu systemowego

00

19

Dostęp do parametru tylko poprzez złącze procesowe RS485 na X13

00

1A

Dostęp do parametru tylko poprzez złącze diagnostyczne RS485

00

1B

Dostęp do parametru jest chroniony

00

1C

Konieczna blokada stopnia mocy

00

1D

Niedopuszczalna wartość dla parametru

00

1E

Uaktywnione zostały ustawienia fabryczne

00

1F

Parametr nie został zapisany w pamięci EEPROM

00

20

Parametr nie może być zmieniony przy aktywnym zezwoleniu dla
stopnia krańcowego.

Przedstawiony w poniższej tabeli kod powrotny zostanie przesłany z powrotem, jeśli
wystąpił wewnętrzny błąd komunikacyjny pomiędzy karta opcji a systemem falownika.
Przekazana poprzez Feldbus operacja PCP nie została ewent. zrealizowana i powinno
zostać powtórzona. W przypadku ponownego wystąpienia tego błędu przetwornica
musi zostać całkowicie wyłączona i ponownie włączona, aby została przeprowadzona
nowa inicjalizacja.
Code (dez)

Znaczenie

Error-Class:

6

Access

Error-Code:

2

Hardware Fault

Add.-Code high:

0

-

Add.-Code low:

0

-

Powtórz operację Read lub Write. Jeśli błąd wystąpi ponownie, wówczas należy
wyłączyć falownik i ponownie go włączyć. Jeśli błąd występuje w sposób permanentny,
należy zasięgnąć porady w serwisie elektronicznym SEW.
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Przykłady aplikacji
W niniejszym rozdziale przedstawiono przykłady aplikacji dla wymiany danych
procesowych oraz parametryzacji falownika poprzez złącze PCP.

6.1

Sterowanie poprzez dane procesowe
Sterowanie falownikiem poprzez dane procesowe odbywa się dzięki operacjom zapisu /
odczytu adresów programowych, na których odwzorowywane są dane procesowe
INTERBUS dla falownika. Dla Simatic S7, przykładowy program STEP7 wygląda
następująco:
L W#16#0006
T PAW 144 //6hex zapisać na PA1 (słowo sterujące = zezwolenie)
L 1500
T PAW 146 //1500dez zapisać na PA2 (wartość zadana prędkości obrotowej =
300 1/min)
L W#16#0000
T PAW 148 //0hex zapisać na PA3 (przy ustawieniu fabryczny nie posiada
funkcji)

Szczegółowe informacje na temat sterowania falownika poprzez kanał danych
procesowych, w szczególności na temat kodowania słowa sterującego i statusowego
zawarto w podręczniku dla profilu urządzenia Feldbus.

6.2

Parametryzacja poprzez złącze PCP
W tym rozdziale opisano, jak za pomocą standardowych operacji INTERBUS-PCP
"Read" i "Write" można odczytywać lub zapisywać parametry i zmienne IPOSplus®.
Przykład ten odnosi się do wszystkich podzespołów przyłączeniowych INTERBUS 4
generacji (G4) i przedstawiony został w języku PHOENIX.
Przedstawione w kolejnych rozdziałach ilustracje dotyczące przykładów kodowania
opisane zostały w taki sam sposób, jak w podręczniku użytkownika INTERBUS
"Peripherals Communication Protocol (PCP)" firmy Phoenix Contact.

Warunek

Należy zaopatrzyć się w następujące podręczniki użytkownika:
•

Podręcznik użytkownika INTERBUS "Peripherals Communication Protocol (PCP)",
PHOENIX CONTACT, IBS SYS PCP G4 UM

•

Podręcznik dla profilu urządzenia Feldbus MOVIDRIVE®
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Przedstawienie przykładów kodowania

6.3

Przedstawienie przykładów kodowania
Przedstawione w kolejnych rozdziałach ilustracje dotyczące przykładów kodowania
opisane zostały w taki sam sposób, jak w podręczniku użytkownika INTERBUS
"Peripherals Communication Protocol (PCP)" firmy Phoenix Contact.
Wszystkie informacje o operacji PCP przedstawiane są słowo po słowie. Dzięki temu,
jedno słowo może być traktowane jako słowo PLC (np. słowo danych Simatic). Po prawej
stronie pokazano po jednym przykładzie kodowania dla falownika MOVIDRIVE®.
Wszystkie przykłady kodowania, które wyróżnione zostały czerwoną i pogrubioną
czcionką, dotyczą instalacji i danego projektu. Wszystkie inne kodowania nie zmieniają
się podczas dostępu do różnych napędów lub parametrów napędu.
Za pomocą "Communication Reference (CR)" wybierz falownik, który ma zostać
sparametryzowany. Na poniższych przykładach, do falownika przypisano w CDM-Tool
wartość CR = 02 hex. Indeks definiuje parametr napędu, do którego nie ma dostępu.

Opis urządzeń
abonenckich
falownika
w CMD-Tool

6.4

Słowo

Znaczenie

Kodowanie (hex)

1

Command_Code

00 81

2

Parameter_Count

00 03

Przed zastosowaniem kanału PCP dla falownika, należy zaprojektować wcześniej
opis urządzeń abonenckich w CMD-Tool.

Przebieg sekwencji parametryzacji
Peripherals Communication Protocol (PCP) dla INTERBUS pozwala na otrzymać
standardowy dostęp do danych parametrów urządzeń abonenckich INTERBUS:
•

Inicjalizacja połączenia PCP za pomocą operacji "Initiate"

•

Odczyt lub zapis parametrów za pomocą operacji "Read" i "Write".

•

Jeśli połączenie komunikacyjne nie jest już potrzebne, wówczas można przerwać je
za pomocą operacji "Abort" (patrz w podręczniku PCP).

•

Inicjalizacja połączenia PCP za pomocą operacji "Initiate"

Dostęp do parametrów napędu falownika możliwy jest dopiero po utworzeniu za pomocą
"Initiate_Request" połączenia PCP. Odbywa się to jednorazowo przy rozruchu instalacji.
Słowo

Znaczenie

Kodowanie (hex)

1

Command_Code = Initiate_Request

00 8B

2

Parameter_Count

00 02

3

-

Comm._Reference

00 02

4

Password

Access_Groups

00 00

Bity

15 ... 8

7 ... 0

Po wysłaniu tej operacji powinien zostać przesłany pozytywny komunikat
"Initiate_Confirmation" (w przypadku negatywnego komunikatu, patrz w podręczniku PCP).
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6

Odczyt parametru napędu

6.5

Odczyt parametru napędu
Odczyt parametru napędu (z Index 8800) odbywa się za pomocą operacji "Read".
Parametry napędu posiadają zwykle długość 4 bajtów (1 podwójne słowo).

Przykład

Odczyt parametru P130 rampa t11 w PRAWO (Index 8470 dez = 2116 hex)
Słowo

Znaczenie

Kodowanie (hex)

1

Command_Code = Read_Request

00 81

2
3

Parameter_Count
Invoke_ID

4

00 03

Comm._Reference

00 02

Index parametru

21 16

5

Subindex

-

Bity

15 ... 8

7 ... 0

Po wysłaniu tej operacji
"Read_Confirmation".

powinien

zostać

przesłany

00 00

pozytywny

komunikat

Słowo

Znaczenie

1

Message_Code = Read_Confirmation (+)

80 81

2

Parameter_Count

00 05

3

Invoke_ID

Kodowanie (hex)

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

Bity

15 ... 8

7 ... 0

Dane parametrów przedstawiane są w formacie Motorola (format Simatic) w następujący
sposób:
Data [1] = High Byte

Data [2] = Low Byte

Data [3] = High Byte

Data [4] = Low Byte

00hex

00hex

07hex

D0 hex

00 00 07 D0 hex = 2000 dez (= 2000 ms rampy)
Dalsze wskazówki na temat kodowania parametrów napędu zawarto w spisie parametrów
w załączniku do podręcznika "Profil urządzenia Feldbus MOVIDRIVE®".
Słowo

Znaczenie

Kodowanie (hex)

1

Message_Code = Read_Confirmation (-)

80 81

2

Parameter_Count

3

Invoke_ID

4

Error_Class

5
Bity

00 03

Comm._Reference

00 02

Error_Code

08 00

Additional_Code
15 ... 8

00 15
7 ... 0

W tabeli pokazano przykład kodu powrotnego "Zbyt wysoka wartość dla parametru".
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6

Zapis parametru napędu

6.6

Zapis parametru napędu
Zapis parametru napędu (z Index 8800) odbywa się za pomocą operacji "Write".
Parametry napędu posiadają zwykle długość 4 bajtów (1 podwójne słowo).

Przykład

Zapisywanie czasu rampy 1,65 s na P130 "Rampa t11 w PRAWO"
Indeks: 8470 dez = 2116 hex
Wartość: 1,65 s = 1650 ms = 1650 dez = 0000 0672 hex)
Dane parametrów przedstawiane są w formacie Motorola (format Simatic) w następujący
sposób:
Data [1] = HighByte

Data [2] = Low Byte

Data [3] = High Byte

Data [4] = Low Byte

00hex

00hex

06hex

72hex

Dalsze wskazówki na temat kodowania parametrów napędu zawarto w spisie parametrów
w załączniku do podręcznika "Profil urządzenia Feldbus MOVIDRIVE®".
Słowo

Znaczenie

Kodowanie (hex)

1

Command_Code = Write_Request

00 82

2
3

Parameter_Count
Invoke_ID

4

00 05

Comm._Reference

00 02

Index parametru

21 16

5

Subindex

Length

00 04

6

Data [1]

Data [2]

00 00

7

Data [3]

Data [4]

06 72

Bity

15 ... 8

7 ... 0

Słowo

Znaczenie

Kodowanie (hex)

1

Message_Code = Write_Confirmation (+)

80 82

2

Parameter_Count

00 02

3

Invoke_ID

4
Bity

Comm._Reference

00 02

Result (+)

00 00

15 ... 8

Po wysłaniu tej operacji
"Write_Confirmation".

7 ... 0

powinien

zostać

przesłany

pozytywny

komunikat

Słowo

Znaczenie

1

Message_Code = Write_Confirmation (-)

80 82

2

Parameter_Count

00 03

Kodowanie (hex)

3

Invoke_ID

Comm._Reference

00 02

4

Error_Class

Error_Code

08 00

5
Bity

Additional_Code
15 ... 8

00 15
7 ... 0

W tabeli pokazano przykład kodu powrotnego "Zbyt wysoka wartość dla parametru".
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6

Zapis zmiennych IPOS / parametrów poprzez kanał parametrów MOVILINK®

6.7

Zapis zmiennych IPOS / parametrów poprzez kanał parametrów MOVILINK®
Dla zapewnienia uniwersalnego dostępu do zapisu wszystkich danych falownika
(parametry, zmienne IPOSplus®, kody programowe IPOSplus®, itp.), falowniki te oferują
specjalną funkcję dostępu do parametrów poprzez kanał parametrów MOVILINK®.
Na koniec przedstawiony zostanie mechanizm, w jaki sposób zmienne IPOSplus®
mogą być zmieniane poprzez kanał parametrów.
Acykliczny kanał parametrów może być wykorzystywany poprzez Index 8299 dez (206B hex).

Przykład

Zapisywanie wartości 74565 zmiennej IPOSplus® H0 = Index 11000 dez (2AF8 hex)
Wartość zapisywana = 74565 dez (0001 2345 hex)
Słowo

Znaczenie

Kodowanie (hex)

1

Command_Code = Write_Request

00 82

2
3
4

Parameter_Count
Invoke_ID

00 07

Comm._Reference

Index = Kanał parametrów MOVILINK®

5

Subindex

Length

6

Data [1] = bajt zarządzania

Data [2] = zarezerwowany

7

Data [3/4] = Index (np. zmienna IPOS)

00 02
20 6B
00 08
32 00
2A F8

8

Data [5]

Data [6]

00 01

9

Data [7]

Data [8]

23 45

Bity

15 ... 8

7 ... 0

Po wysłaniu tej operacji otrzymany zostanie komunikat "Write_Confirmation".
Dla analizy negatywnego komunikatu można wykorzystać kody powrotne.

6.8

Odczyt zmiennych IPOS / parametrów poprzez kanał parametrów MOVILINK®
Dla zapewnienia uniwersalnego dostępu do odczytu wszystkich danych falownika
(parametry, zmienne IPOSplus®, kody programowe IPOSplus®, itp.), falowniki te oferują
specjalną funkcję dostępu do parametrów poprzez kanał parametrów MOVILINK®.
Na koniec przedstawiony zostanie mechanizm, w jaki sposób zmienne IPOSplus® mogą być
odczytywane poprzez kanał parametrów. Proces ten przebiega w dwustopniowo:
•

Zapis kanału parametrów MOVILINK® ze zleceniem "Read IPOS-Variable H0" (odczyt
zmiennej IPOS H0)

•

Odczyt kanału parametrów MOVILINK®

Kanał parametrów MOVILINK® (acykliczny) może być wykorzystywany poprzez
Index 8299 dez (206B hex).
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6

Odczyt zmiennych IPOS / parametrów poprzez kanał parametrów MOVILINK®

Przykład

Odczyt zmiennej IPOSplus® H0 = Index 11000 dez (2AF8 hex)
Szczegółowe objaśnienia dla kanału parametrów MOVILINK® zawarto w podręczniku
"Profil urządzenia Feldbus oraz w Spisie parametrów MOVIDRIVE®".
Słowo

Znaczenie

Kodowanie (hex)

1

Command_Code = Write_Request

00 82

2
3
4

Parameter_Count
Invoke_ID

00 07

Comm._Reference

Index = Kanał parametrów MOVILINK®

20 6B

5

Subindex

Length

6

Data [1] = bajt zarządzania

Data [2] = zarezerwowany

7

00 02

00 08
31 00

Data [3/4] = indeks (np. zmienna IPOSplus®)

2A F8

8

Data [5]

Data [6]

00 00

9

Data [7]

Data [8]

00 00

Bity

15 ... 8

7 ... 0

Po otrzymaniu pozytywnego komunikatu "Write_Confirmation (+)" możliwy będzie
dostęp do operacji odczytu kanału parametrów MOVILINK®, za pomocą którego
odczytane uprzednio dane i zdefiniowane poprzez "Write_Request" wczytane zostaną
do podzespołu przyłączeniowego.
Słowo

Znaczenie

1

Command_Code = Read_Request

00 81

2

Parameter_Count

00 03

3
4

Invoke_ID

Comm._Reference

00 02

Index = Kanał parametrów MOVILINK®

5

Subindex

-

Bity

15 ... 8

7 ... 0

Po wysłaniu tej operacji
"Read_Confirmation".

powinien

zostać

przesłany

20 6B
00 00

pozytywny

komunikat

Słowo

Znaczenie

Kodowanie (hex)

1

Message_Code = Read_Confirmation (+)

80 81

2
3

Parameter_Count
Invoke_ID

4

00 07

Comm._Reference
Result (+)

00 02
00 00

5

-

Length

6

Data [1] = bajt zarządzania

Data [2] = zarezerwowany

7

46

Kodowanie (hex)

Data [3/4] = indeks (np. zmienna IPOSplus®)

00 08
31 00
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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6

Zapis zamiennych IPOS / parametrów poprzez blok parametrów Download

Słowo

Znaczenie

Kodowanie (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

Bity

15 ... 8

00 10
7 ... 0

Dla analizy negatywnego komunikatu można wykorzystać kody powrotne.

6.9

Zapis zamiennych IPOS / parametrów poprzez blok parametrów Download
Dzięki zastosowaniu bloku parametrów Download, falowniki MOVIDRIVE® oferują
możliwość jednoczesnego zapisu wielu zmiennych IPOSplus® oraz parametrów
za pomocą jednej operacji PCP.
Blok parametrów Download ma zawsze długość 230 bajtów. W jednym bloku można
zapisać maksymalnie 42 parametry napędu lub zmienne IPOSplus®.

Przykład

Zapis trzech wartości falownika za pomocą "Write_Request":
Nazwa parametru / zmiennej
Zmienna

IPOSplus®

Index parametru

wartość zapisywana
1 dez (1 hex)

H0

11000 dez (2AF8 hex)

Zmienna IPOSplus® H1

11001 dez (2AF9 hex)

-40000 dez (FFFF63C0 hex)

P130 rampa t11 w PRAWO

8470 dez (2116 hex)

1500 dez (05DC hex)

Słowo

Znaczenie

Kodowanie (hex)

1

Command_Code = Write_Request

00 82

2

Parameter_Count = 118 słów (= 76 hex)

3
4

Invoke_ID

Comm._Reference

Index = Blok parametrów Download

5

Subindex

Length = 230 Byte (= E6 hex)

6

Data [1] = zarezerwowany

Data [2] = ilość parametrów

7

Data [3/4] = indeks 1. parametru (np. zmienna IPOSplus® H0)

8
9
10

Data [5]

Data [6]

Data [7]

Data [8]

Data [9/10] = indeks 2. parametru (np. zmienna IPOSplus® H1)

00 76
00 02
20 68
00 E6
00 03
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] = indeks 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 wysłaniu tej operacji otrzymany zostanie komunikat "Write_Confirmation". Dla analizy
negatywnego komunikatu można wykorzystać kody powrotne. Ponieważ pojedyncze
parametry bloku parametrów Download zapisywane są w falowniku po kolei, to w
przypadku przesłania negatywnego komunikatu "Write_Confirmation" w części
Additional_Codes wpisany zostanie numer parametru, przy którym wystąpił błąd (patrz
też w podręczniku DFI).
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kVA

7

i

f

n

Dane techniczne
Opcja DFI21B

P Hz

7

Dane techniczne

7.1

Opcja DFI21B

Opcja DFI21B
Numer katalogowy

824 311 5

Obsługiwane szybkości
przesyłu

500 kbodów i 2 Mbodów, przełączane za pomocą przełączników DIP

Technika przyłączeniowa

•
•
•

Wejście magistrali zdalnej: 9-pinowa wtyczka Sub-D
Wyjście magistrali zdalnej: 9-pinowe gniazdo Sub-D
Technika przekazu RS-485, 6-żyłowy ekranowany i skręcone w pary
łącze dwuprzewodowe.

Numery ident. DP

•
•
•
•
•

E3hex = 227dez (1 słowo PCP)
E0hex = 224dez (2 słowa PCP)
E1hex = 225dez (4 słowa PCP)
38hex = 56dez (Microprocessor not ready)
03hex = 3dez (bez słowa PCP)

Maks. ilość danych
procesowych

48

6 danych procesowych
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Skorowidz

A
Abort 31, 32
Acykliczny kanał parametrów MOVILINK
Additional Code 40
B
BA 19
Blok parametrów Download
Błąd komunikacyjny 40
Bus Active 19

34,

37

47

C
Cable Check 19
CC 19
Charakterystyki 7
CMD-Tool 23
Configuration Monitoring Diagnosis 23
Cykliczny kanał parametrów MOVILINK 35
Czytaj listę parametrów 29
D
Diody LED 18
Długość danych procesowych
Długość PCP 16, 17
Długość telegramu 27
E
Elementy sygnalizujące
Error-Class 39
Error-Code 40
F
Fiber Optic 1
Fiber Optic 2
FO1 19
FO2 20

16,

18

19
20

I
Ilość danych procesowych
Ilość słów PCP 16
Initiate 31, 32
Instalacja 8

16

K
Kabel HCS 13
Kable z włókien polimerowych 13
Kanał danych parametrów 24
Kanał danych procesowych 24
Kanał parametrów 27
Kanał parametrów MOVILINK 45
Kod ID 24
Kody powrotne 39
Konfiguracja Offline 24
Konfiguracja Online 25
Konfiguracja struktury Bus 24

17

L
LED BA
LED CC
LED FO1
LED FO2
LED RD
LED TR
LED UL

19
19
19
20
19
20
19

M
Manager danych procesowych
Monitoring 28
Montaż 8
N
Nazwa producenta

27

25

O
Obsługiwane operacje kanału parametrów
Odczyt 32, 43, 45
Odczyt listy parametrów 29
Odczyt parametrów 45
Odczyt parametru napędu 43
Odczyt wartości parametrów 31, 32
Odczyt zmiennych IPOS 45
Oddzielanie połączenia 31
Okablowanie złączy 14
Operacje PCP 31
Opis obiektu 33
Opis urządzeń abonenckich 25
Ostatni indeks PCP 35
Ostrzeżenia 4

27

P
Parametry napędu 33
Parametry w wykazie parametrów 33
Parametryzacja urządzenia 28, 29
Parametryzacja, kody powrotne 39
Połączenie PCP 28
Połączenie z magistralą Bus 13
Projektowanie 21, 23
Przełączniki DIP 16
Przerwanie połączenia 32
Przerwanie połączenia komunikacyjnego 32
Przykład 41
Przykład aplikacji 41
Przykład kodowania 42
Przyporządkowywanie danych procesowych 27
R
RD 19
Read 31, 32, 38
Remote Bus Disable 19
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8

Skorowidz

S
Sekwencja parametryzacji
SEW-Icons 26
Szybkość przesyłu 16

42

T
Topologia 11
Topologie
Bezpośrednie podłączenie 11
Praca łączona 12
TR 20
Transmit 20
Tworzenie płączenia 31
Typ urządzenia 25
Typ urządzenia abonenckiego 24
Typ złącza 25
Typy kabli 13
U
UL 19
U-Logic 19
Uruchamianie 21
Uruchomienie 22
Ustawianie programu 24
Utworzenie połączenia 32
Utworzenie połączenia komunikacyjnego

32

W
Wczytywanie ramek konfiguracyjnych 25
Wczytywanie struktury Bus 25
Wewnętrzny błąd komunikacyjny 40
Właściwości 7
Write 31, 32, 38
Wskazówki bezpieczeństwa 4
Wskazówki bezpieczeństwa dla systemów Bus
Wskazówki, ważne 4
Wtyczka dla podłączenia LWL 14
Wtyczka LWL 14
Wykaz obiektów 33
Z
Zapis 32, 44, 45, 47
Zapis parametrów 45, 47
Zapis parametrów napędu 44
Zapis wartości parametrów 31,
Zapis zamiennych IPOS 47
Zapis zmiennych IPOS 45
Złącze PCP 30
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Oto jak napędzamy świat

Ludzie myślący
szybko,
opracowujący
razem z Tobą
przyszłościowe
rozwiązania.

Sieć serwisowa,
która jest zawsze
w zasięgu ręki –
na całym świecie.

Napędy i urządzenia
sterujące,
automatycznie
zwiększające
wydajność pracy.

Bezkompromisowa
jakość, której
wysokie standardy
ułatwiają codzienną
pracę.

Rozległa wiedza
o najważniejszych
gałęziach dzisiejszego
przemysłu.

SEW-EURODRIVE
Driving the world

Globalna prezencja –
szybkie, przekonujące
rozwiązania.
W każdym miejscu.

Innowacyjne
pomysły,
umożliwiające
rozwiązanie
przyszłych
problemów już dziś.

Oferta internetowa
przez 24 godziny
na dobę, dająca
dostęp do informacji
i uaktualnień
oprogramowania.
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