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Σηµαντικές επισηµάνσεις

1
1

Σηµαντικές επισηµάνσεις

Εγχειρίδια

Εγχειρίδιο

•

Αυτό το εγχειρίδιο δεν υποκαθιστά τις αναλυτικές οδηγίες λειτουργίας!

•

Η εγκατάσταση και η έναρξη της λειτουργίας επιτρέπεται να γίνεται µόνο από
ειδικευµένους ηλεκτρολόγους σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς
πρόληψης ατυχηµάτων και τις οδηγίες λειτουργίας MOVIDRIVE® MDX60B/61B!

•

Μελετήστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν αρχίσετε την εγκατάσταση και την
έναρξη λειτουργίας των µετατροπέων MOVIDRIVE® µε την κάρτα πρόσθετης
δυνατότητας DFI21B INTERBUS µε καλώδιο οπτικών ινών.

•

Για να κατανοήσετε αυτό εδώ το εγχειρίδιο θα πρέπει να έχετε ήδη µελετήσει τα
εγχειρίδια του MOVIDRIVE®, και ιδιαίτερα το εγχειρίδιο συστήµατος του
MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

•

Οι παραποµπές που περιέχει αυτό το εγχειρίδιο επισηµαίνονται µε το σύµβολο "→".
Συνεπώς (→ κεφ. X.X) π.χ. σηµαίνει πως στο κεφάλαιο X.X αυτού του εγχειριδίου θα
βρείτε πρόσθετες πληροφορίες.

•

Προϋπόθεση για την οµαλή λειτουργία και την ικανοποίηση όλων των τυχόν
αξιώσεων επί της εγγύησης, είναι η τήρηση των πληροφοριών που περιέχονται στα
τεχνικά έγγραφα.

Συστήµατα
διαύλων

Γενικές οδηγίες ασφαλείας για τα συστήµατα διαύλων:

Προειδοποιήσεις
και οδηγίες
ασφαλείας

Τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες ασφαλείας και τις προειδοποιητικές οδηγίες που
περιλαµβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο!

Αυτό το σύστηµα επικοινωνίας σας επιτρέπει να προσαρµόζετε µε µεγάλη ακρίβεια το
µετατροπέα συχνότητας MOVIDRIVE® στη συγκεκριµένη εφαρµογή σας. Όπως
συµβαίνει σε όλα τα συστήµατα διαύλων, υπάρχει ο κίνδυνος µη ορατών, εξωτερικών
(σε ότι αφορά το µετατροπέα συχνότητας) τροποποιήσεων των παραµέτρων, γεγονός
που επιφέρει µεταβολές στη συµπεριφορά του µετατροπέα συχνότητας. Αυτό µπορεί να
οδηγήσει σε µη αναµενόµενη (όχι ανεξέλεγκτη) συµπεριφορά του συστήµατος.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
Πιθανά αποτελέσµατα: Σοβαρός ή θανάσιµος τραυµατισµός.

Άµεσος κίνδυνος
Πιθανά αποτελέσµατα: Σοβαρός ή θανάσιµος τραυµατισµός.

Επικίνδυνη κατάσταση
Πιθανά αποτελέσµατα: Μικροτραυµατισµοί.

Επικίνδυνη κατάσταση
Πιθανά αποτελέσµατα: Ζηµιά στον εξοπλισµό ή στο
περιβάλλον λειτουργίας του.

Συµβουλές για τις εφαρµογές και χρήσιµες πληροφορίες.
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Εισαγωγή

Περιεχόµενα του
παρόντος
εγχειριδίου

Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει την τοποθέτηση της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας
DFI21B INTERBUS µε καλώδιο οπτικών ινών στο µετατροπέα MOVIDRIVE® MDX61B
καθώς και την έναρξη λειτουργίας του MOVIDRIVE® στο σύστηµα fieldbus INTERBUS.
Εκτός από τις επεξηγήσεις όλων των ρυθµίσεων στην κάρτα πρόσθετης δυνατότητας
fieldbus, περιγράφονται και οι διάφορες παραλλαγές διασύνδεσης στο INTERBUS µε τη
µορφή µικρών παραδειγµάτων λειτουργίας.

Πρόσθετα
έγγραφα

Για πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο εύκολης και αποτελεσµατικής διασύνδεσης του
MOVIDRIVE® µε το σύστηµα fieldbus INTERBUS, εκτός του παρόντος εγχειριδίου χρήσης
σχετικά µε την κάρτα πρόσθετων δυνατοτήτων INTERBUS, θα πρέπει να αναζητήσετε και
τις ακόλουθες τεχνικές εκδόσεις της SEW-EURODRIVE σχετικά µε την τεχνολογία fieldbus:
•

Εγχειρίδιο για το προφίλ µονάδας fieldbus MOVIDRIVE®

•

Εγχειρίδιο συστήµατος MOVIDRIVE® MDX60B/61B

Στο εγχειρίδιο προφίλ µονάδας fieldbus MOVIDRIVE® αναφέρονται, εκτός από την
περιγραφή των παραµέτρων του fieldbus και την κωδικοποίηση αυτών, και τα διάφορα
συστήµατα ελέγχου και οι δυνατότητες εφαρµογής µε τη µορφή µικρών παραδειγµάτων.
Η Λίστα παραµέτρων περιλαµβάνει όλες τις παραµέτρους του µετατροπέα, οι οποίες
διαβάζονται ή γράφονται από τις διάφορες διεπαφές επικοινωνίας όπως π.χ. RS-485,
SBus, αλλά και από τη διασύνδεση fieldbus.
MOVIDRIVE® και
INTERBUS

Ο µετατροπέας συχνοτήτων MOVIDRIVE® σας επιτρέπει, µε τη χρήση της κάρτας
πρόσθετων δυνατοτήτων DFI21B, τη διασύνδεση σε υπερκείµενα συστήµατα
αυτοµατοποίησης, χάρη στο ανοικτό και τυποποιηµένο σύστηµα fieldbus INTERBUS.

Προφίλ µονάδας

Η συµπεριφορά της µονάδας του µετατροπέα συχνοτήτων, η οποία διαµορφώνει τη
βάση της λειτουργίας του δίαυλου INTERBUS και η οποία αναφέρεται ως "προφίλ
µονάδας", είναι ανεξάρτητη από τη λειτουργία fieldbus και εποµένως ενιαία. Σε εσάς, το
χρήστη, προσφέρεται η δυνατότητα να αναπτύξετε εφαρµογές ηλεκτροµειωτήρων
ανεξάρτητα από το fieldbus. Το γεγονός αυτό κάνει πολύ ευκολότερη τη µετάβαση σε
άλλα συστήµατα δίαυλου, όπως το PROFIBUS (πρόσθετη δυνατότητα DFP 21B) ή
DeviceNet (πρόσθετη δυνατότητα DFD 21B).

Παράµετροι
µετατροπέα
συχνοτήτων

Με τη διεπαφή INTERBUS το MOVIDRIVE® σας προσφέρει τη δυνατότητα ψηφιακής
πρόσβασης σε όλες τις παραµέτρους και λειτουργίες του µετατροπέα συχνοτήτων. Ο
µετατροπέας συχνοτήτων ελέγχεται µέσω των υψηλής ταχύτητας κυκλικών δεδοµένων
διεργασίας. Μέσω αυτού του καναλιού δεδοµένων διεργασίας, έχετε τη δυνατότητα εισαγωγής
τιµών ρύθµισης, όπως οι τιµές ρύθµισης του αριθµού στροφών, του χρόνου παραγωγής
ράµπας επιτάχυνσης/ επιβράδυνσης, κλπ., αλλά και άµεσης ενεργοποίησης διαφόρων
λειτουργιών όπως ενεργοποίηση, αναστολή ελέγχου, κανονική διακοπή, ταχεία διακοπή, κλπ.
Ωστόσο, ταυτόχρονα µπορείτε να χρησιµοποιείτε αυτό το κανάλι για την ανάγνωση
πραγµατικών τιµών από το µετατροπέα συχνοτήτων, όπως του πραγµατικού αριθµού
στροφών, του ρεύµατος, της κατάστασης της µονάδας, του αριθµού σφάλµατος και των
σηµάτων αναφοράς.

READ/WRITE

Ενώ η ανταλλαγή δεδοµένων διεργασίας πραγµατοποιείται κυκλικά, η ανάγνωση και η
εγγραφή των παραµέτρων µπορεί να πραγµατοποιηθεί µη κυκλικά µε τις υπηρεσίες
READ και WRITE. Αυτή η ανταλλαγή δεδοµένων διεργασίας σας επιτρέπει να υλοποιείτε
εφαρµογές, στις οποίες όλες οι σηµαντικές παράµετροι του µετατροπέα συχνοτήτων
αποθηκεύονται στον προγραµµατιζόµενο ελεγκτή, ώστε να µην απαιτούνται οι συχνά
χρονοβόρες παραµετροποιήσεις στον ίδιο το µετατροπέα συχνοτήτων.
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Επιπλέον προσφέρεται η δυνατότητα δροµολόγησης του λογισµικού λειτουργίας και
διάγνωσης MOVITOOLS® µέσω των διόδων επικοινωνίας Ethernet/INTERBUS, χωρίς
να απαιτείται η εγκατάσταση ενός πρόσθετου δίαυλου διάγνωσης (π.χ. RS-485)
Έναρξη
λειτουργίας

Γενικότερα, η κάρτα πρόσθετης δυνατότητας INTERBUS DFI21B είναι έτσι σχεδιασµένη, ώστε όλες οι αποκλειστικές ρυθµίσεις του INTERBUS, όπως το µέγεθος των
δεδοµένων διεργασίας και ο ρυθµός Baud, να πραγµατοποιούνται από τους φυσικούς
διακόπτες της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας. Αυτή η χειροκίνητη ρύθµιση σηµαίνει ότι
ο µετατροπέας συχνοτήτων µπορεί σε πολύ σύντοµο χρόνο να ενσωµατωθεί στο
σύστηµα INTERBUS και να ενεργοποιηθεί.
Η παραµετροποίηση µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε εντελώς αυτοµατοποιηµένη διαδικασία
από την κύρια µονάδα INTERBUS (λήψη παραµέτρων). Αυτή η παραλλαγή πρόβλεψης
συντοµεύει το χρόνο εκκίνησης του συστήµατος και απλοποιεί την τεκµηρίωση του
προγράµµατος εφαρµογής σας, επειδή όλες οι σηµαντικές παράµετροι του µετατροπέα
συχνοτήτων µπορούν να αποθηκεύονται απευθείας στο πρόγραµµα ελέγχου σας.

Λειτουργίες
παρακολούθησης

Η χρήση ενός συστήµατος fieldbus απαιτεί πρόσθετες λειτουργίες παρακολούθησης στη
σχεδίαση του µετατροπέα συχνοτήτων, όπως για παράδειγµα, η χρονική παρακολούθηση
του fieldbus (χρονική υπέρβαση fieldbus) ή των ιδιαίτερων αρχών διακοπής έκτακτης
ανάγκης. Μπορείτε να προσαρµόσετε τις λειτουργίες παρακολούθησης του MOVIDRIVE®
ειδικά στη δική σας εφαρµογή. Μπορείτε να καθορίσετε, για παράδειγµα, τις αποκρίσεις
σφάλµατος του µετατροπέα συχνοτήτων που θα πρέπει να ενεργοποιούνται σε περίπτωση
σφάλµατος του δίαυλου. Μια καλή λύση για πολλές εφαρµογές είναι η ταχεία διακοπή, αν
και αυτό µπορεί να επιτευχθεί και µε "πάγωµα" των τελευταίων τιµών ρύθµισης, ώστε ο
µετατροπέας συχνοτήτων να εξακολουθεί να λειτουργεί µε τις τελευταίες, έγκυρες τιµές
ρύθµισης (για παράδειγµα, µεταφορική ταινία). Εφόσον η σειρά λειτουργιών των
ακροδεκτών ελέγχου εξασφαλίζεται και σε λειτουργία fieldbus, µπορείτε να συνεχίσετε να
υλοποιείτε αρχές διακοπής έκτακτης ανάγκης, ανεξάρτητα από το fieldbus,
χρησιµοποιώντας τα βύσµατα του µετατροπέα συχνοτήτων.

∆ιάγνωση

Για τη θέση σε λειτουργία και το σέρβις ο µετατροπέας συχνοτήτων MOVIDRIVE® σας
προσφέρει πολλές δυνατότητες διάγνωσης.
Για παράδειγµα, µπορείτε να χρησιµοποιείτε το ενσωµατωµένο σύστηµα παρακολούθησης fieldbus για να ελέγχετε τόσο τις τιµές ρύθµισης που αποστέλλονται από
την κύρια µονάδα ελέγχου, όσο και τις πραγµατικές τιµές. Το πακέτο λογισµικού
MOVITOOLS® αποτελεί µία δυνατότητα απλής και εύκολης διάγνωσης, η οποία εκτός
από τη ρύθµιση όλων των παραµέτρων (συµπεριλαµβανοµένων και των παραµέτρων
fieldbus) προσφέρει και τη δυνατότητα ένδειξης των αναλυτικών πληροφοριών του
fieldbus και της κατάστασης της µονάδας.
INTERBUS
G4

MOVIDRIVE® MDX 61B

LWL (2MBaud)

I/O (Rugged Line)

Εικόνα 1: Τυπική δοµή ενός συστήµατος INTERBUS FO µε MOVIDRIVE® MDX61B
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Εισαγωγή
Χαρακτηριστικά της πρόσθετης δυνατότητας DFI21B

2.1

2

Χαρακτηριστικά της πρόσθετης δυνατότητας DFI21B
Με την καλωδίωση του δίαυλου µε καλώδια οπτικών ινών το µόνον που αλλάζει για το
χρήστη είναι ουσιαστικά το µέσο µετάδοσης του INTERBUS, δηλ. η δοµή του δίαυλου,
ο σχεδιασµός και ο προγραµµατισµός του συστήµατος ελέγχου δεν επηρεάζονται από
το µέσο µετάδοσης οπτικών ινών.
Η πρόσθετη λειτουργία DFI21B για τους µετατροπείς συχνοτήτων MOVIDRIVE®
χαρακτηρίζεται από τις παρακάτω ιδιότητες.

Νεότερη
τεχνολογία
καλωδίων
οπτικών ινών
(FO)

Με την εφαρµογή της τεχνολογίας Supi-3 OPC (Optical Protocol Chip) πραγµατοποιείται
στο DFI21B µία αυτόµατη ρύθµιση της έντασης του φωτός (απόδοση εκποµπής) των
στοιχείων οπτικών ινών FO, έτσι ώστε το τµήµα οπτικών ινών FO να µπορεί να
λειτουργήσει οποιαδήποτε στιγµή µε την ιδανική ένταση φωτός. Ταυτόχρονα αυτή η
διαδικασία επιτρέπει το διαρκή ποιοτικό έλεγχο της διαδροµής οπτικής µετάδοσης.

Ενσωµατωµένη
τελική
αναγνώριση
δίαυλου

Το DFI21B αναγνωρίζει αυτόµατα εάν έχει συνδεθεί ένας πρόσθετος συνδροµητής στην
εξερχόµενη διεπαφή.

500 kBaud ή
2 MBaud

Με τον κατάλληλο µικροδιακόπτη το DFI21B µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε συστήµατα
INTERBUS των 500 kBaud, αλλά και των 2 MBaud.

1 ... 6 Λέξεις
δεδοµένων
διεργασίας / 1 ... 4
λέξεις PCP

Το DFI21B υποστηρίζει έως και έξι λέξεις εισόδου και εξόδου στο πρωτόκολλο
INTERBUS. Η ταξινόµηση αυτών των έξι λέξεων σε δεδοµένα διεργασίας και δεδοµένα
PCP πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια µικροδιακοπτών. Έτσι µπορεί να υλοποιηθεί µία
ιδανική διεπαφή INTERBUS µεταξύ του συστήµατος ελέγχου και του µετατροπέα
συχνοτήτων, ανάλογα µε την εφαρµογή.

∆ύο κανάλια PCP
µε έκδοση PCP 3

Εκτός από τη σύνδεση επικοινωνίας PCP µε ένα σύστηµα ελέγχου, το DFI21B
υποστηρίζει και τη σύνδεση PCP απευθείας µε µία µονάδα διασύνδεσης INTERBUS.
Μέσω αυτής της σύνδεσης PCP µπορεί να πραγµατοποιηθεί η θέση σε λειτουργία, ο
προγραµµατισµός και η διάγνωση των µετατροπέων από έναν πρόσθετο υπολογιστή
διαχείρισης.

Συµβατότητα µε
το DFI11B

Οι εφαρµογές µε DFI11B (RS-485 αποµακρυσµένου δίαυλου) µπορούν να
µετατραπούν µέσω του DFI21Β σε εφαρµογές καλωδίων οπτικών ινών χωρίς να
µεταβληθεί ο σχεδιασµός και ο προγραµµατισµός του συστήµατος ελέγχου.

Κωδικός
εξαρτήµατος

824 311 5
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Οδηγίες συναρµολόγησης/εγκατάστασης

3

Εγκατάσταση της κάρτας πρόσθετων δυνατοτήτων DFI21B

3

Οδηγίες συναρµολόγησης/εγκατάστασης

3.1

Εγκατάσταση της κάρτας πρόσθετων δυνατοτήτων DFI21B

Πριν αρχίσετε

•

Η τοποθέτηση ή αφαίρεση καρτών πρόσθετης δυνατότητας είναι εφικτή µόνον
στα MOVIDRIVE® MDX61B µεγέθους 1 έως 6.

•

Μόνο τεχνικοί της SEW-EURODRIVE µπορούν να εγκαθιστούν ή
απεγκαθιστούν κάρτες πρόσθετων δυνατοτήτων για MOVIDRIVE® MDX61B
µέγεθος 0.

Η κάρτα πρόσθετων δυνατοτήτων DFΙ21B πρέπει να συνδεθεί στην υποδοχή fieldbus.
Πριν την εγκατάσταση ή την απεγκατάσταση µιας κάρτας πρόσθετων
δυνατοτήτων, τηρήστε πιστά τις παρακάτω οδηγίες:

8

•

Αποµονώστε το µετατροπέα από την τάση. ∆ιακόψτε την τάση 24 VDC και την τάση
δικτύου.

•

Λάβετε κατάλληλα µέτρα για την προστασία της κάρτας πρόσθετων δυνατοτήτων
από ηλεκτροστατικά φορτία (χρησιµοποιήστε ταινία αποφόρτισης, αγώγιµα
παπούτσια, κλπ.) πριν την αγγίξετε.

•

Προτού εγκαταστήσετε την κάρτα πρόσθετων δυνατοτήτων, αφαιρέστε το
πληκτρολόγιο και την πρόσοψη.

•

Μετά την εγκατάσταση της κάρτας πρόσθετων δυνατοτήτων, τοποθετήστε πάλι το
πληκτρολόγιο και την πρόσοψη.

•

Μην αφαιρείτε την κάρτα πρόσθετων δυνατοτήτων από τη συσκευασία µέχρι τη
στιγµή που θα είστε έτοιµος να την εγκαταστήσετε.

•

Κρατήστε την κάρτα πρόσθετων δυνατοτήτων µόνο από τα άκρα της. Μην αγγίζετε
κανένα από τα εξαρτήµατα της κάρτας.
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3

Εγκατάσταση της κάρτας πρόσθετων δυνατοτήτων DFI21B

Εγκατάσταση και
απεγκατάσταση
της κάρτας
πρόσθετων
δυνατοτήτων

2.
1.

3.

4.

Εικόνα 2: Τοποθέτηση µίας κάρτας πρόσθετης δυνατότητας σε MOVIDRIVE® MDX61B µεγέθους 1 – 6

53001AXX

1. Αφαιρέστε τις δύο βίδες που συγκρατούν τη βάση συγκράτησης της κάρτας.
Τραβήξτε οµοιόµορφα τη βάση συγκράτησης της κάρτας από την υποδοχή
(προσέξτε να µην τη στρεβλώσετε!).
2. Αφαιρέστε τις δύο βίδες συγκράτησης του µαύρου καπακιού επάνω στη βάση
συγκράτησης της κάρτας. Αφαιρέστε το µαύρο καπάκι.
3. Τοποθετήστε την κάρτα πρόσθετων δυνατοτήτων στο µπρακέτο συγκράτησης, έτσι
ώστε οι τρεις βίδες συγκράτησης να χωρέσουν στις αντίστοιχες οπές του µπρακέτου
συγκράτησης κάρτας.
4. Εισαγάγετε το µπρακέτο συγκράτησης µε εγκατεστηµένη την κάρτα πρόσθετων
δυνατοτήτων µέσα στην εγκοπή υποδοχής, έτσι ώστε να εδραστεί καλά. Ασφαλίστε
το µπρακέτο συγκράτησης κάρτας χρησιµοποιώντας τις δύο βίδες συγκράτησης.
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3

Οδηγίες συναρµολόγησης/εγκατάστασης
Εγκατάσταση της κάρτας πρόσθετων δυνατοτήτων DFI21B

5. Αφαιρέστε τα προστατευτικά καπάκια του ποµπού και του δέκτη οπτικών ινών λίγο
πριν τη σύνδεση των βυσµάτων του καλωδίου οπτικών ινών (→ Κεφ. "Σύνδεση των
βυσµάτων του καλωδίου οπτικών ινών").
6. Τώρα έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας DFI21B.
7. Οι συνδέσεις οπτικών ινών FO που δε χρησιµοποιούνται θα πρέπει να
προστατεύονται από τη σκόνη και να παραµένουν καλυµµένες µε τα
προστατευτικά καπάκια.
8. Για να αφαιρέσετε την κάρτα πρόσθετων δυνατοτήτων, εφαρµόστε τις παραπάνω
οδηγίες µε την αντίστροφη σειρά.
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3

Τοπολογίες INTERBUS µε πρόσθετη δυνατότητα DFI21B

3.2

Τοπολογίες INTERBUS µε πρόσθετη δυνατότητα DFI21B
Με την πρόσθετη δυνατότητα DFI21B ο µετατροπέας συνδέεται σε έναν
αποµακρυσµένο δίαυλο INTERBUS FO. Με την επιλογή του ρυθµού Baud το DFI21B
µπορεί να λειτουργήσει τόσο σε εγκαταστάσεις των 500 KBaud, όσο και σε
εγκαταστάσεις των 2 MBaud. Παρά το γεγονός ότι το DFI21B υποστηρίζει την οπτική
ρύθµιση της ισχύος εκποµπής, µπορούν να σχηµατιστούν και µη ελεγχόµενες γραµµές
οπτικών ινών, όταν π.χ. ο συνδροµητής που προηγείται ή ακολουθεί δεν υποστηρίζει
τον οπτικό έλεγχο.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται παραδείγµατα εγκαταστάσεων για διάφορες τοπολογίες
δίαυλου.

Απευθείας
σύνδεση στα
2 MBaud
Προϋποθέσεις του
συστήµατος

Η υλοποίηση δικτύων INTERBUS µε ελεγχόµενα καλώδια τεχνολογίας οπτικών ινών και
ο ρυθµός µετάδοσης των 2 MBaud αποτελεί την αποτελεσµατικότερη δυνατότητα
δικτύωσης µε το DFI21B.

∆ιεπαφή

Μονάδα διασύνδεσης INTERBUS G4 µε διαδροµή οπτικής διάγνωσης
(π.χ. S7 400 ETH DSC) και οπτικά ελεγχόµενη διεπαφή FO ή οπτικό
µετατροπέα (RS-485/FO), π.χ. τύπος IBS OPTOSUB AK-MA/M/R-LK

CMD-Tool

από έκδοση 4.50A

Συνδροµητής
Interbus

όλα τα στοιχεία INTERBUS θα πρέπει να υποστηρίζουν ρυθµό 2 MBaud

INTERBUS
G4

MOVIDRIVE® MDX 61B

LWL (2MBaud)

I/O (Rugged Line)

Εικόνα 3: Εφαρµογή 2 Mbaud µε οπτικά ελεγχόµενο αποµακρυσµένο δίαυλο FO

53593AXX

Για την υλοποίηση ενός ιδανικού συστήµατος, θα πρέπει όλα τα εγκατεστηµένα στοιχεία
να υποστηρίζουν ρυθµό 2 MBaud, καθώς και τον οπτικό έλεγχο. Γενικότερα όµως είναι
δυνατή και η σύνδεση συνδροµητών INTERBUS µε ή χωρίς τη δυνατότητα οπτικής
ρύθµισης της ισχύος εκποµπής.
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Οδηγίες συναρµολόγησης/εγκατάστασης
Τοπολογίες INTERBUS µε πρόσθετη δυνατότητα DFI21B

RS-485/FO-Μικτή
λειτουργία µε
500 KBaud
Προϋποθέσεις του
συστήµατος

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το DFI21B ακόµη και για την υλοποίηση τµηµατικών
διαδροµών FO εντός ενός δικτύου RS485.

∆ιεπαφή

Όλες οι µονάδες διασύνδεσης INTERBUS G4

CMD-Tool

από έκδοση 4.50A

Συνδροµητής
Interbus

όλοι οι τύποι συνδροµητών INTERBUS µε τεχνολογία RS-485 ή FO
(500 KBaud)

Οπτικός
µετατροπέας
(Polymer/HC

για εισερχόµενη διεπαφή αποµακρυσµένου δίαυλου: OPTOSUB-PLUSK/IN για την εξερχόµενη διεπαφή αποµακρυσµένου δίαυλου:
OPTOSUB-PLUS-K/OUT
MOVIDRIVE® MDX 61B

INTERBUS
G4

OPTOSUB
plus

OPTOSUB
plus

RS-485 (CU)
(500 kBaud)

LWL
A

LWL
B

LWL
A

Εικόνα 4: Εγκατάσταση INTERBUS µε τµήµα FO αποµακρυσµένου δίαυλου

I/O
RS-485 (CU)
53599AXX

A = µη ελεγχόµενος αποµακρυσµένος δίαυλος FO
Β = οπτικά ελεγχόµενος αποµακρυσµένος δίαυλος FO

Εικόνα 4 παρουσιάζει ένα παράδειγµα εγκατάστασης µικτής λειτουργίας µε διασύνδεση
δίαυλων RS-485 και FO και µε τις πρόσθετες δυνατότητες INTERBUS DFI11B (RS-485)
και DFI21B (FO).
Ο πρώτος µετατροπέας είναι συνδεµένος µε τη µονάδα διασύνδεσης µέσω διεπαφής
RS-485. Η διεπαφή του εξερχόµενου αποµακρυσµένου δίαυλου µετατρέπεται µε ένα
OPTOSUB-PLUS-K/OUT τεχνολογίας FO που οδηγείται στη διεπαφή FO-Remote-IN
του δεύτερου µετατροπέα. Σε αυτό το τµήµα δεν πραγµατοποιείται οπτικός έλεγχος,
αφού αυτός δεν υποστηρίζεται από το µετατροπέα.
Μεταξύ του δεύτερου και τρίτου µετατροπέα η µεταφορά δεδοµένων πραγµατοποιείται µε
οπτικά ελεγχόµενη ισχύ εκποµπής. Για τη διασύνδεση του τέταρτου µετατροπέα απαιτείται
µία µετατροπή σε τεχνολογία RS-485 µε το OPTOSUB-PLUS-K/IN. Αυτό το τελευταίο τµήµα
FO λειτουργεί και πάλι χωρίς οπτικό έλεγχο, αφού δεν υποστηρίζει το OPTOSUB-PLUS.
Γενικά, ο οπτικός έλεγχος πραγµατοποιείται ανεξάρτητα από την χρησιµοποιούµενη
έκδοση υλικολογισµού της µονάδας διασύνδεσης, αφού αυτός βασίζεται στο επίπεδο
ASIC µεταξύ των συνδροµητών INTERBUS. Για την αξιολόγηση της διάγνωσης της
οπτικής διαδροµής απαιτείται για τη µονάδα διασύνδεσης INTERBUS µία έκδοση
υλικολογισµικού V4.44 ή νεότερη.
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3.3

3

∆ιασύνδεση δίαυλων µέσω καλωδίων οπτικών ινών (FO)
Η διασύνδεση των δίαυλων πραγµατοποιείται στο DFI21B αποκλειστικά και µόνον µε
καλώδια οπτικών ινών. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε καλώδια ινών πολυµερών, αλλά
και καλώδια HCS.

Καλώδια ινών
πολυµερών

Τα καλώδια ινών πολυµερών χρησιµοποιούνται για αποστάσεις έως 70 µέτρα µεταξύ
δύο συνδροµητών INTERBUS. ∆ιατίθενται διάφορες εκδόσεις, ανάλογα µε το πεδίο
εφαρµογής. Αυτός ο τύπος καλωδίου χαρακτηρίζεται από την απλή και οικονοµική
συναρµολόγηση.

Καλώδια HCS

Τα καλώδια HCS µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε αποστάσεις έως και 500 µέτρα,
αφού εδώ, σε σύγκριση µε τις ίνες πολυµερών, παρουσιάζεται σηµαντικά χαµηλότερη
απορρόφηση φωτός.
Το καλώδιο του δίαυλου θα πρέπει να έχει ελάχιστο µήκος 1 µέτρο. Σε µικρότερες
διαδροµές θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν σύνδεσµοι καλωδίων της Phoenix Contact.

Περισσότερες λεπτοµέρειες για τη σωστή τοποθέτηση καλωδίων οπτικών ινών θα
βρείτε στους Κανονισµούς τοποθέτησης της Phoenix Contact (κωδ. περιγραφής IBS
SYS FOC ASSEMBLY).

Παρακαλούµε δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω σηµεία κατά την
τοποθέτηση καλωδίων οπτικών ινών.
Τοποθέτηση
καλωδίων
οπτικών ινών

Μέτρα
προστασίας για
καλώδια οπτικών
ινών

Προκατασκευή
καλωδίων
οπτικών ινών

Μέτρηση
καλωδίων
οπτικών ινών

•

Μην υπερβαίνετε το µέγιστο µήκος καλωδίου

•

Τηρήστε τις ακτίνες κάµψης

•

Μην τσακίζετε ή µη διπλώνετε τα καλώδια οπτικών ινών

•

Μην υπερβαίνετε το µέγιστο φορτίο έλξης κατά την τοποθέτηση

•

Κατά την τοποθέτηση ξετυλίξτε τα καλώδια οπτικών ινών µόνον µε την κατάλληλη
διάταξη ξετυλίγµατος

•

Προστατέψτε τα καλώδια από τα φορτία εφελκυσµού και τις ανεπίτρεπτα µικρές
ακτίνες κάµψης

•

Τοποθετήστε τα καλώδια χωρίς αυτά να σχηµατίζουν βρόχους

•

Προστατέψτε τα καλώδια από αιχµηρές ακµές

•

Τοποθετήστε τα καλώδια οπτικών ινών ξεχωριστά από τα καλώδια µεταφοράς ενέργειας

•

Για την τοποθέτηση σε περιοχές ιδιαίτερων συνθηκών χρησιµοποιήστε καλώδια
ειδικού τύπου (π.χ. καλώδια εδάφους ή τοποθέτηση κοντά σε ροµπότ συγκόλλησης)

•

Αφαιρέστε το εξωτερικό περίβληµα και απελευθερώστε τους κλώνους προσεκτικά
χωρίς να προκαλέσετε ζηµιές

•

Σταθεροποιήστε τον κλώνο στο βύσµα (ασφάλεια έλξης)

•

Συνδέστε τους πόλους της µετωπικής επιφάνειας του βύσµατος σύµφωνα µε τους
κανονισµούς

•

Ελέγξτε την ένταση του φωτός και εάν αυτή κυµαίνεται εντός τον οριακών τιµών
(οπτική διάγνωση µε το CMD-Tool ή το όργανο µέτρησης FO)
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3

Σύνδεση των βυσµάτων FO

3.4

Σύνδεση των βυσµάτων FO
Η σύνδεση του καλωδίου οπτικών ινών στην κάρτα πρόσθετης δυνατότητας DFI21B
πραγµατοποιείται µέσω των βυσµάτων F-SMA. Για το εισερχόµενο και εξερχόµενο
αποµακρυσµένο δίαυλο απαιτούνται δύο βύσµατα (ποµπός και δέκτης). Για να τηρηθεί
η κατάλληλη ακτίνα καµπής προτείνουµε να χρησιµοποιήσετε βύσµατα F-SMA µε
προστασία κατά του τσακίσµατος.

Αντιστοίχηση
βύσµατος

Για αποµακρυσµένο δίαυλο INTERBUS µε καλώδιο οπτικών ινών.
Θέση

Σήµα

Κατεύθυνση

Χρώµα κλώνου
καλωδίου FO

1
2

FO-Remote IN

∆εδοµένα λήψης

πορτοκαλί (og)

(εισερχόµενος αποµακρυσµένος δίαυλος)

∆εδοµένα εκποµπής

µαύρο (bk)

3

FO-Remote OUT

∆εδοµένα λήψης

µαύρο (bk)

4

(εξερχόµενος αποµακρυσµένος δίαυλος)

∆εδοµένα εκποµπής

πορτοκαλί (og)

1

1
og

og
2
bk

2
bk

3
bk
4
og

53600AXX

Εικόνα 5: Αντιστοίχηση συνδέσεων FO του DFI21B

Στοιχεία
παραγγελίας

Σύνδεση
βύσµατος FO στο
MDX61B µέγεθος
1 έως 6

14

Για βύσµατα F-SMA (π.χ. της Phoenix-Contact).
Ονοµασία

Περιγραφή
προϊόντος:

Σετ βυσµάτων F-SMA για καλώδια ινών πολυµερών (4 τεµάχια) µε προστασία
κατά του τσακίσµατος

PSM-SET-FSMA/4-KT

1. Αφαιρέστε τα προστατευτικά καπάκια του ποµπού και του δέκτη οπτικών ινών λίγο
πριν τη σύνδεση των βυσµάτων του καλωδίου οπτικών ινών.
2. Οι συνδέσεις καλωδίων οπτικών ινών στο DFI21B που δε χρησιµοποιούνται
θα πρέπει να προστατεύονται από τη σκόνη και να παραµένουν καλυµµένες
µε τα προστατευτικά καπάκια.
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3

Σύνδεση των βυσµάτων FO

Σύνδεση
βύσµατος FO
στο MDX61B
µέγεθος 0

Για τη σύνδεση ενός βύσµατος FO απαιτείται πρόσβαση από το πλάι. Εάν
τοποθετηθούν περισσότερα MOVIDRIVE® MDX61B µεγέθους 0 το ένα δίπλα από
το άλλο, θα πρέπει, για τη σύνδεση του βύσµατος FO στο DFI21B, να αφαιρεθεί το
αντίστοιχο MDX61B (→ Εικόνα 6 ).

1.

2.

53667AXX

Εικόνα 6: Τοποθέτηση/αφαίρεση του MDX61B και σύνδεση του βύσµατος FO στο MDX61B
µεγέθους 0

Ενεργήστε ως εξής:
1. Αποµονώστε το µετατροπέα από την τάση. ∆ιακόψτε την τάση 24 VDC και την τάση
δικτύου.
2. Λάβετε κατάλληλα µέτρα προστασίας (ταινία αποφόρτισης, αγώγιµα παπούτσια,
κλπ.) πριν αφαιρέσετε το MDX61B.
3. Αφαιρέστε όλες τις συνδέσεις βυσµάτων από το MDX61B.
4. Λύστε τη βίδα στερέωσης του MDX61B που βρίσκεται στην πλάκα συναρµολόγησης.
Αφαιρέστε τη συσκευή.
5. Συνδέστε το βύσµα FO στο DFI21B. Σφίξτε το βύσµα FO µε ένα κατάλληλο εργαλείο
(π.χ. µυτοτσίµπιδο).
6. Για την τοποθέτηση του MDX61B ακολουθήστε την αντίθετη σειρά.
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3

Ρύθµιση των µικροδιακοπτών

3.5

Ρύθµιση των µικροδιακοπτών

Αντιστοίχηση των
µικροδιακοπτών

Με τους έξι µικροδιακόπτες S1-1 έως S1-6 στην µπροστινή πλευρά της κάρτας
πρόσθετης δυνατότητας πραγµατοποιείται η ρύθµιση του µήκους δεδοµένων
διεργασίας, του µήκους PCP, καθώς και η επιλογή του ρυθµού Baud.
ON

2

2

2

1

Σε αυτό το γραφικό έχουν ρυθµιστεί:

5

4

Εύρος δεδοµένων διεργασίας: 2 PD
Αριθµός λέξεων PCP: 1 PCP

6

PACER

[3]

Ρυθµός Baud: [3] OFF: 2 MBaud / [4] ON: 0,5 MBaud

4

[2]

[2] Αριθµός λέξεων PCP (1, 2 ή 4 λέξεις)

3

1

[1] Αριθµός δεδοµένων διεργασίας (1 ... 6 λέξεις)

2

2

1

0

ON

[1]

2

2M

0.5M

[4]

Ρυθµός Baud: 2 MBaud
03700AXX

Πριν από κάθε αλλαγή στους µικροδιακόπτες αποµονώστε το µετατροπέα από την τάση
(δίκτυο και λειτουργία υποστήριξης 24 V). Οι ρυθµίσεις των µικροδιακοπτών S1-1 έως
S1-5 εφαρµόζονται µόνον κατά την αρχικοποίηση του µετατροπέα.

Στην περίπτωση µη επιτρεπτών ρυθµίσεων του µικροδιακόπτη, ο µετατροπέας
ανταποκρίνεται µε τον κωδικό ID "Microprocessor not ready" (38 hex).
Ρύθµιση του
ρυθµού Baud

16

Η ρύθµιση του ρυθµού Baud πραγµατοποιείται µε το µικροδιακόπτη S1-6. Η αλλαγή του
ρυθµού Baud ενεργοποιείται αµέσως ενώ, εάν χρειαστεί, διακόπτεται µία ενεργή
επικοινωνία δεδοµένων του INTERBUS.
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3

Ρύθµιση των µικροδιακοπτών

Μεταξύ της µονάδας διασύνδεσης INTERBUS και του DFI21B µπορεί να γίνει
ανταλλαγή έως και έξι λέξεων δεδοµένων INTERBUS, οι οποίες µπορούν να
κατανεµηθούν µε τους µικροδιακόπτες S1-1 έως S1-5 στο κανάλι δεδοµένων
διεργασίας και το κανάλι PCP. Λόγω του περιορισµού των έξι λέξεων δεδοµένων
προκύπτουν ρυθµίσεις που δεν µπορούν να απεικονιστούν στο INTERBUS.

Ρύθµιση του
µήκους
δεδοµένων
διεργασίας και
του µήκους PCP

Στην περίπτωση λανθασµένης ρύθµισης το DFI21B ανταποκρίνεται µε τον κωδικό ID
"Microprocessor not ready" (38hex) και σηµατοδοτεί µέσω της κόκκινης TR-LED αυτή
τη λανθασµένη ρύθµιση. Η εικόνα που ακολουθεί δείχνει τις προϋποθέσεις για τη
ρύθµιση του µήκους δεδοµένων διεργασίας και του µήκους PCP. Γενικότερα
προκύπτουν οι παρακάτω περιορισµοί:
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

Εικόνα 7: Ρυθµίσεις για τη λειτουργία του DFI21B µε έξι δεδοµένα διεργασίας

[A] Η ρύθµιση PCP δεν είναι ενεργή!
Μήκος δεδοµένων
διεργασίας σε λέξεις

Μήκος PCP

Κωδικός ID

6

Η ρύθµιση PCP δεν είναι ενεργή,
δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί κανένα κανάλι PCP

03 hex (3 dez)

ON

ON
O
N

O
N

max.
5 DP

2

0

1

2

1

2

2

2

max.
5 DP

3

0

1

2

1

2

2

3

1 PCP
2

5
P
A
C
E 6
R

2M

max.
4 DP

4

0.5M

2

4

0.5M

ID: E3 hex (227 dez)

ID: 38hex (56dez)

1

2

1

2

2

3

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

2M

0

1

5

O
N

2

2

4

1

ON

O
N

2

2

4

0 PCP

ON

2

4

P
A
C
E 6
R

0.5M

2M

ID: E0 hex (224 dez)

1

5

0.5M

ID: E1 hex (225 dez)

Εικόνα 8: Παραδείγµατα για τη ρύθµιση του µήκους PCP και του µέγιστου µήκους δεδοµένων διεργασίας

53597AXX

Μήκος PCP

Μέγιστο µήκος δεδοµένων διεργασίας

Κωδικός ID

1 λέξη

5 λέξεις

E3 hex (227dez)

2 λέξεις

4 λέξεις

E0 hex (224 dez)

4 λέξεις

2 λέξεις

E1 hex (225 dez)

σε περίπτωση υπέρβασης του µέγιστου
µήκους ή της ρύθµισης 0 ή 7 PD

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

Όλες οι ρυθµίσεις που δεν αναφέρονται έχουν ως αποτέλεσµα τον κωδικό ID
"Microprocessor not ready". Ο µετατροπέας ανταποκρίνεται µε την παράµετρο P090
"Configuration-PD (∆ιαµόρφωση PD)" = 0PD και σηµατοδοτεί αυτή τη λανθασµένη
ρύθµιση µε την κόκκινη δίοδο TR-LED στην πρόσθετη δυνατότητα DFI21B.
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Οδηγίες συναρµολόγησης/εγκατάστασης

3

Στοιχεία ενδείξεων

3.6

Στοιχεία ενδείξεων
Η κάρτα πρόσθετων δυνατοτήτων διασύνδεσης DFI21B διαθέτει για τις ανάγκες
διάγνωσης του συστήµατος INTERBUS επτά διόδους LED που υποδηλώνουν την
τρέχουσα κατάσταση της κάρτας DFΙ21B και του συστήµατος INTERBUS (Εικόνα 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

Εικόνα 9: LED διάγνωσης του DFI 21B

Εικόνα 10 παρουσιάζει τα δείγµατα των LED διάγνωσης που εµφανίζονται συχνά και τη
σηµασία τους. Μία αναλυτική περιγραφή των LED θα βρείτε στον πίνακα που
ακολουθεί.
UL
RC
BA
RD
FO1
FO2
TR

[A]

GN
OFF
OFF
RD
YE
YE
YE flash, OFF

UL
RC
BA
RD
FO1
FO2
TR

[B]

GN
OFF
OFF
RD
YE
YE
RD

UL
RC
BA
RD
FO1
FO2
TR

GN
GN
GN flash
RD
YE flash
YE flash
OFF

[C]

UL
RC
BA
RD
FO1
FO2
TR

[D]

Εικόνα 10: Συχνά εµφανιζόµενο δείγµα LED

GN
GN
GN
OFF
OFF
OFF
OFF / PCP: GN

UL
RC
BA
RD
FO1
FO2
TR

GN
GN flash
OFF
RD
YE
YE
OFF

[E]
53596AXX

[A] Power-On (ενεργοποίηση) του µετατροπέα (το INTERBUS δεν είναι ακόµη ενεργό)
[B] Λανθασµένη ρύθµιση του µικροδιακόπτη (το INTERBUS δεν είναι ακόµη ενεργό)
[C] Φάση αρχικοποίησης του συστήµατος INTERBUS
[D] Σωστή λειτουργία του INTERBUS
[E] Λανθασµένη ρύθµιση του ρυθµού Baud
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Οδηγίες συναρµολόγησης/εγκατάστασης
Στοιχεία ενδείξεων

LED UL "U-Logic"
(πράσινο)

LED RC "Remote
Cable Check"
(πράσινο)

LED BA "Bus
Active" (πράσινο)

LED RD "Remote
Bus Disable"
(κόκκινο)

LED FO1 "Fiber
Optic 1" (κίτρινο)

Κατάσταση

Σηµασία

Αντιµετώπιση σφάλµατος

ΟN

Υπάρχει τάση τροφοδοσίας
των ηλεκτρονικών
κυκλωµάτων του δίαυλου

–

ΟFF

Απουσία τάσης τροφοδοσίας
των ηλεκτρονικών
κυκλωµάτων του δίαυλου

Ελέγξτε τη σωστή θέση της κάρτας πρόσθετης λειτουργίας
και την τροφοδοσία τάσης 24V του µετατροπέα.

Κατάσταση

Σηµασία

Αντιµετώπιση σφάλµατος

ΟN

Εισερχόµενη σύνδεση
αποµακρυσµένου δίαυλου
εντάξει

–

ΟFF

Βλάβη εισερχόµενης σύνδεσης
αποµακρυσµένου δίαυλου

Ελέγξτε τον εισερχόµενο αποµακρυσµένο δίαυλο οπτικών
ινών και τη δίοδο LED FO1.

Κατάσταση

Σηµασία

Αντιµετώπιση σφάλµατος

ΟN

Μεταφορά δεδοµένων στο
INTERBUS ενεργή

–

ΟFF

Χωρίς µεταφορά δεδοµένων,
διακοπή INTERBUS

Ελέγξτε το εισερχόµενο καλώδιο του αποµακρυσµένου
δίαυλου. Για τον περαιτέρω εντοπισµό σφαλµάτων
χρησιµοποιήστε την ένδειξη διάγνωσης της µονάδας
διασύνδεσης INTERBUS (Master).

Κατάσταση

Σηµασία

Αντιµετώπιση
σφάλµατος

ΟN

Εξερχόµενος αποµακρυσµένος δίαυλος απενεργοποιηµένος

–

ΟFF

Εξερχόµενος αποµακρυσµένος δίαυλος όχι απενεργοποιηµένος

–

Κατάσταση

Σηµασία

Αντιµετώπιση σφάλµατος

ΟN

Παρακολούθηση της διαδροµής του
εισερχόµενου καλωδίου οπτικών ινών.
• Εάν οι προηγούµενοι συνδροµητές
διαθέτουν οπτική διάγνωση διαδροµής,
τότε έχει σηµειωθεί υπέρβαση του
κατώτατου ορίου του αποθέµατος
συστήµατος για την οπτική µετάδοση
• Εάν οι προηγούµενοι συνδροµητές δε
διαθέτουν οπτική διάγνωση διαδροµής,
τότε δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί
κανένας έλεγχος της ισχύος οπτικής
εκποµπής

Ελέγξτε την ποιότητα του εισερχόµενου
καλωδίου οπτικών ινών, τη σωστή
σύνδεση των βυσµάτων, τις ακτίνες
κάµψης κλπ. Χρησιµοποιήστε την οπτική
διάγνωση του CMD-Tool ή ένα όργανο
µέτρησης FO για τον περαιτέρω
περιορισµό του σφάλµατος.

ΟFF

∆ιαδροµή εισερχόµενου καλωδίου οπτικών
ινών εντάξει

–
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Οδηγίες συναρµολόγησης/εγκατάστασης

3

Στοιχεία ενδείξεων

LED FO2 "Fiber
Optic 2" (κίτρινο)

LED TR
"Transmit"
(πράσινο)

Κατάσταση

Σηµασία

Αντιµετώπιση σφάλµατος

ΟN

Παρακολούθηση της διαδροµής του
εξερχόµενου καλωδίου οπτικών ινών.
• Εάν οι µετέπειτα συνδροµητές διαθέτουν
οπτική διάγνωση διαδροµής, τότε έχει
σηµειωθεί υπέρβαση του κατώτατου
ορίου του αποθέµατος συστήµατος για
την οπτική µετάδοση
• Εάν οι µετέπειτα συνδροµητές δε
διαθέτουν οπτική διάγνωση διαδροµής,
τότε δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί
κανένας έλεγχος της ισχύος οπτικής
εκποµπής

Ελέγξτε την ποιότητα του εξερχόµενου
καλωδίου οπτικών ινών, τη σωστή
σύνδεση των βυσµάτων, τις ακτίνες
κάµψης κλπ. Χρησιµοποιήστε την οπτική
διάγνωση του CMD-Tool ή ένα όργανο
µέτρησης FO για τον περαιτέρω
περιορισµό του σφάλµατος.

ΟFF

∆ιαδροµή εξερχόµενου καλωδίου οπτικών
ινών εντάξει

–

Κατάσταση

Σηµασία

Αντιµετώπιση
σφάλµατος

Η δίοδος LED TR συµπεριφέρεται στο χρώµα πράσινο ανάλογα µε το πρότυπο INTERBUS.

LED TR
"Transmit"
(κίτρινο ή
κόκκινο)
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ΟFF

Χωρίς επικοινωνία PCP

–

πράσινο

Επικοινωνία PCP ενεργή ή εκκίνηση INTERBUS (πρόσβαση στις
παραµέτρους από το κανάλι INTERBUS-PCP)

–

Κατάσταση

Σηµασία

Αντιµετώπιση σφάλµατος

Η δίοδος LED TR σηµατοδοτεί µε κίτρινο και κόκκινο χρώµα τις εσωτερικές καταστάσεις συστήµατος που
δεν παρουσιάζονται κανονικά κατά τη λειτουργία του INTERBUS.
OFF ή
πράσινο

Κανονική λειτουργία (βλέπε πίνακα για
TR = πράσινο)

–

κίτρινο
αναλάµπον

Ο µετατροπέας βρίσκεται στη φάση
αρχικοποίησης

–

µόνιµο
κόκκινο

Έχει επιλεχθεί λανθασµένη διαµόρφωση των
µικροδιακοπτών, δεν είναι δυνατή η
λειτουργία INTERBUS.

Ελέγξτε τις ρυθµίσεις του µικροδιακόπτη
S1. ∆ιορθώστε, εάν χρειάζεται τις ρυθµίσεις
των µικροδιακοπτών και ενεργοποιήστε εκ
νέου τη συσκευή.

κόκκινο
αναλάµπον

Έχει επιλεχθεί λανθασµένη διαµόρφωση των
µικροδιακοπτών ή βλάβη της κάρτας
πρόσθετης δυνατότητας INTERBUS, δεν
είναι δυνατή η λειτουργία INTERBUS.

Ελέγξτε τη θέση του µικροδιακόπτη S1. Εάν
έχει γίνει η σωστή ρύθµιση απευθυνθείτε
στο σέρβις ηλεκτρονικών της SEW.
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Μελέτη έργου και εκκίνηση

I

Εκκίνηση του µετατροπέα συχνοτήτων

4

0

4

Μελέτη έργου και εκκίνηση
Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τη µελέτη εγκατάστασης του µετατροπέα MOVIDRIVE® µε
την πρόσθετη δυνατότητα DFI21B στη µονάδα εγκατάστασης INTERBUS και τη θέση
σε λειτουργία.

4.1

Εκκίνηση του µετατροπέα συχνοτήτων
Ο µετατροπέας συχνότητας MOVIDRIVE® µπορεί να παραµετροποιηθεί µετά την
εγκατάσταση της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας fieldbus, χωρίς περαιτέρω ρυθµίσεις,
απευθείας από το σύστηµα fieldbus. Εποµένως, για παράδειγµα, όλες οι παράµετροι
µπορούν να ρυθµιστούν από τον κύριο προγραµµατιζόµενο ελεγκτή µετά την
ενεργοποίηση.
Ωστόσο, για τον έλεγχο του µετατροπέα συχνοτήτων µέσω του συστήµατος INTERBUS,
πρέπει ο µετατροπέας να ρυθµιστεί στην πηγή τιµής ελέγχου και της πηγής
ονοµαστικών τιµών = FIELDBUS. Η ρύθµιση FIELDBUS σηµαίνει ότι οι παράµετροι του
µετατροπέα συχνότητας έχουν ρυθµιστεί για έλεγχο και εισαγωγή ονοµαστικών τιµών
µέσω του INTERBUS. Ο µετατροπέας συχνότητας αποκρίνεται στη συνέχεια στα
δεδοµένα εξόδου διεργασίας, τα οποία εκπέµπονται από τον κύριο προγραµµατιζόµενο
ελεγκτή.
Η ενεργοποίηση των παραµέτρων "control signal source and setpoint source"
[προέλευση σηµάτων ελέγχου και προέλευση τιµών ρύθµισης] στην τιµή FIELDBUS
σηµατοδοτείται στον ελεγκτή του µηχανήµατος, µε χρήση του bit "Fieldbus mode active"
[Λειτουργία Fieldbus ενεργή] της λέξης κατάστασης. Για λόγους ασφαλείας, ο
µετατροπέας συχνοτήτων πρέπει να ενεργοποιείται επίσης από τους ακροδέκτες, για
έλεγχο µέσω του συστήµατος fieldbus. Εποµένως, οι ακροδέκτες πρέπει να είναι
καλωδιωµένοι ή προγραµµατισµένοι µε τρόπο τέτοιο ώστε ο µετατροπέας συχνότητας
να ενεργοποιείται µέσω των ακροδεκτών εισόδου.
Ο απλούστερος τρόπος ενεργοποίησης του µετατροπέα συχνότητας στους ακροδέκτες
είναι, για παράδειγµα, µε σύνδεση του ακροδέκτη εισόδου DIØØ (λειτουργία
/CONTROLLER INHIBIT) µε ένα σήµα +24 V και µε προγραµµατισµό των ακροδεκτών
εισόδου DIØ1... DIØ3 stην τιµή NO FUNCTION. Εικόνα 11 δείχνει τη διαδικασία για τη
θέση του µετατροπέα συχνοτήτων MOVIDRIVE® σε λειτουργία, στην περίπτωση
διασύνδεσης µε το fieldbus.
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4

I

Μελέτη έργου και εκκίνηση
Εκκίνηση του µετατροπέα συχνοτήτων

0
∆ιαδικασία
έναρξης
λειτουργίας

1. Ενεργοποιήστε τη βαθµίδα ισχύος εξόδου στους ακροδέκτες.
Καλωδιώστε τον ακροδέκτη εισόδου DIØØ / X13.1 (λειτουργία /CONTROLLER
INHIBIT) µε ένα σήµα +24 V (για παράδειγµα, χρησιµοποιώντας ένα γεφυρωτή
συσκευής).

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
24V ext.
εξωτ.

DO02

−

VO24
VI24
DGND

03692AEL

Εικόνα 11: Σύνδεση για αποδέσµευση

[A] Από αυτή τη γέφυρα κλώνων ο µετατροπέας συχνοτήτων µπορεί να ενεργοποιηθεί στους
ακροδέκτες!
X13

DI00: /Αναστολή ελεγκτή

X10

DI01 ... X13:DI05: Χωρίς λειτουργία

TF1: Είσοδος TF
DGND: ∆υαδικά σήµατα δυναµικού
αναφοράς

DCOM: Αναφορά DI00 ... DI05

BB00: /Φρένο

VO24: +24 V

DO01–C: Επαφή ρελέ

DGND: ∆υαδικά σήµατα δυναµικού αναφοράς

DO01–NO: Επαφή κανονικά ανοικτή (ΝΟ)

ST11: RS-485 +

DO01–NC: Επαφή κανονικά κλειστή (NC)

ST12: RS-485 –

DO02: / Βλάβη
VO24: +24 V
VI24: +24 V (εξωτερική)

2. Ενεργοποιήστε την τάση τροφοδοσίας 24 V.
Ενεργοποιήστε µόνο την εξωτερική τροφοδοσία 24 V (όχι την τάση τροφοδοσίας!)
ώστε να είναι δυνατός ο προγραµµατισµός του µετατροπέα συχνοτήτων.
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0
3. Πηγή ονοµαστικής τιµής = FIELDBUS / πηγή σηµάτων ελέγχου = FIELDBUS
Ορίστε τις παραµέτρους πηγής τιµών ρύθµισης και πηγής σήµατος ελέγχου στην
τιµή FIELDBUS, για να ελέγχετε το µετατροπέα συχνοτήτων µέσω του fieldbus.
– P100 Πηγή ονοµαστικής τιµής = FIELDBUS
– P101 Πηγή σηµάτων ελέγχου = FIELDBUS
4. Ακροδέκτες εισόδου DIØ1 ... DIØ3 = καµία λειτουργία
Παραµετροποιήστε τη λειτουργία των ακροδεκτών εισόδου X13.2, X13.3 και X13.4
για ΚΑΜΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
– P600 Παραµετροποίηση ακροδέκτη DIØ1 (X13.2) = ΚΑΜΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
– P601 Παραµετροποίηση ακροδέκτη DIØ2 (X13.3) = ΚΑΜΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
– P602 Παραµετροποίηση ακροδέκτη DIØ3 (X13.4) = ΚΑΜΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την εκκίνηση και τον έλεγχο του µετατροπέα
συχνοτήτων MOVIDRIVE®, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο Προφίλ επικοινωνίας Fieldbus.

4.2

Αρχικοποίηση του συστήµατος INTERBUS
Η µελέτη εγκατάστασης του µετατροπέα συχνοτήτων στη µονάδα διασύνδεσης
INTERBUS µε βοήθεια του λογισµικού µελέτης "CMD-Tool" (CMD = ConfigurationMonitoring-Diagnosis) χωρίζεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο υλοποιείται η δοµή
του δίαυλου. Στη συνέχεια ακολουθεί η περιγραφή των συνδροµητών και η
διευθυνσιοδότηση των δεδοµένων διεργασίας.
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

Εικόνα 12: Παράδειγµα µελέτης για 3PD + 2PCP

53581AXX

Οι εικόνες που ακολουθούν δείχνουν τις ρυθµίσεις στο CMD-Tool για έναν µετατροπέα
συχνοτήτων, ο οποίος έχει µελετηθεί µε τη διάθρωση 3PD + 2PCP σύµφωνα µε την
Εικόνα 12 στις διευθύνσεις εισόδου/εξόδου 144...149.
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0
∆ιαµόρφωση
δοµής δίαυλου

Η δοµή του δίαυλου µπορεί να µελετηθεί µε το CMD-Tool online ή offline.

∆ιαµόρφωση
Offline: Insert with
ID code (εισαγωγή
µε κωδικό ID)

Στην κατάσταση offline ο µετατροπέας συχνοτήτων διαµορφώνεται στο πεδίο µενού
"Edit / Insert with ID code (Επεξεργασία / Εισαγωγή µε κωδικό ID)" του CMD-Tool. Εδώ
θα πρέπει να εισάγετε σύµφωνα µε την Εικόνα 13 τον κωδικό ID, το κανάλι δεδοµένων
διεργασίας και τον τύπο συνδροµητή.

03714AXX

Εικόνα 13: ∆ιαµόρφωση offline µε το CMD-Tool

∆εν µπορούν να υλοποιηθούν όλοι οι συνδυασµοί , αφού ο µετατροπέας συχνοτήτων
µπορεί να καταχωρήσει στο INTERBUS έως και έξι λέξεις!
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις διαθέσιµες ρυθµίσεις. Η ρύθµιση του κωδικού ID θα
πρέπει να συµφωνεί µε τους µικροδιακόπτες S1-4 και S1-5 στο DFI21B. Η ρύθµιση του
καναλιού δεδοµένων διεργασίας θα πρέπει να συµφωνεί µε τους µικροδιακόπτες S1-1 και
S1-3 στο DFI21B. Σε διαφορετική περίπτωση δεν είναι δυνατή η λειτουργία INTERBUS.
Στοιχεία για τη
διαµόρφωση
offline του DFI21B
στο CMD-Tool

Προσαρµογή
προγράµµατος
Κωδικός ID

227 dez (E3 hex)

Κανάλι παραµέτρων: 1 λέξη

Κανάλι δεδοµένων διεργασίας:

16 Bit

1 λέξη δεδοµένων διεργασίας (Param + 1 PD)

32 Bit

2 λέξεις δεδοµένων διεργασίας (Param + 2 PD)

48 Bit

3 λέξεις δεδοµένων διεργασίας (Param + 3 PD)

64 Bit

4 λέξεις δεδοµένων διεργασίας (Param + 4 PD)

80 Bit

5 λέξεις δεδοµένων διεργασίας (Param + 5 PD)

Κωδικός ID

224 dez (E0 hex)

Κανάλι παραµέτρων: 2 λέξεις

Κανάλι δεδοµένων διεργασίας:

16 Bit

1 λέξη δεδοµένων διεργασίας (Param + 1 PD)

32 Bit

2 λέξεις δεδοµένων διεργασίας (Param + 2 PD)

48 Bit

3 λέξεις δεδοµένων διεργασίας (Param + 3 PD)

64 Bit

4 λέξεις δεδοµένων διεργασίας (Param + 4 PD)

225 dez (E1 hex)

Κανάλι παραµέτρων: 4 λέξεις

Κωδικός ID
Κανάλι δεδοµένων διεργασίας:

24

Λειτουργία (ένδειξη MOVIDRIVE®)

16 Bit

1 λέξη δεδοµένων διεργασίας (Param + 1 PD)

32 Bit

2 λέξεις δεδοµένων διεργασίας (Param + 2 PD)

Κωδικός ID

3 dez (03 hex)

Κανάλι παραµέτρων: –

Κανάλι δεδοµένων διεργασίας:

96 Bit

6 λέξεις δεδοµένων διεργασίας (6 PD)
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0
∆ιαµόρφωση online:
Configuration frame /
Read in (Ανάγνωση
πλαισίου
διαµόρφωσης)

Το σύστηµα INTERBUS µπορεί πρώτα να εγκατασταθεί και µετά να ρυθµιστούν οι
µικροδιακόπτες του DFI21B. Στη συνέχεια µπορεί να πραγµατοποιηθεί η ανάγνωση της
συνολικής δοµής δίαυλου (πλαίσιο διαµόρφωσης) από το CMD-Tool. Εδώ όλοι οι
συνδροµητές αναγνωρίζονται αυτόµατα µε το επιλεγµένο εύρος δεδοµένων.

∆ηµιουργία
περιγραφής
συνδροµητών

Για τη µονοσήµαντη αναγνώριση και περιγραφή των συνδροµητών INTERBUS
µπορείτε να αποθηκεύσετε µία ιδιαίτερη περιγραφή συνδροµητών για τον µετατροπέα
συχνοτήτων στο σύστηµα INTERBUS.
Ιδιαίτερη σηµασία έχουν οι παρακάτω καταχωρήσεις:

Περιγραφή
συνδροµητών

Τα πεδία "Manufacturer Name (όνοµα κατασκευαστή)" και "Device Type (τύπος
συσκευής)" θα πρέπει να συνοδεύονται από τις καταχωρήσεις
Manufacturer Name (όνοµα κατασκευαστή): SEW-EURODRIVE
Device Type (τύπος συσκευής): MOVIDRIVE
προκειµένου να είναι δυνατή η παραµετροποίηση του ηλεκτροµειωτήρα από έναν
υπολογιστή διαχείρισης και µέσω της µονάδας διασύνδεσης INTERBUS (Εικόνα 14).

Εικόνα 14: Περιγραφή συνδροµητών στο MOVIDRIVE® MDX61B µε DFI21B

Τύπος διεπαφής

03715AXX

Ως τύπο διεπαφής (κουµπί "Interface Type") επιλέξτε "Fiber optic remote bus
(αποµακρυσµένος δίαυλος FO)".
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0
Απεικόνιση

Για την ευκολότερη αναγνώριση του µετατροπέα συχνοτήτων µπορείτε µε την έκδοση
CMD-Tool 4.50 ή νεότερη να αντιγράψετε τα προσωπικά σας αρχεία ICO στο φάκελο
".\IBSCMD\Pict32\" (Εικόνα 15). Στην αρχική ιστοσελίδα τη SEW στο http://www.seweurodrive.de θα βρείτε στην ενότητα "Software (Downloads/Λογισµικό Χρηστών)" τα
"INTERBUS description data for CMD Tool (Αρχεία περιγραφής INTERBUS για το
CMD-Tool)".

Εικόνα 15: Συσχετισµός περιγραφής συνδροµητών µε τα αρχεία ICO
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Κανάλι
παραµέτρων

Για να χρησιµοποιήσετε στην εφαρµογή σας το κανάλι PCP για την παραµετροποίηση
του µετατροπέα συχνοτήτων, απαιτούνται οι παρακάτω ρυθµίσεις του καναλιού
παραµέτρων:
•

Message Lengths / Transmit / Receive (Μήκος τηλεγραφήµατος / Αποστολή / Λήψη):
από 243 Byte

•

Supported Parameter Channel Services (Standard): Read / Write (Υποστηριζόµενες
υπηρεσίες καναλιού παραµέτρων (τυπικές): Read / Write)

Εικόνα 16: Ρύθµιση του καναλιού παραµέτρων (PCP)

Αντιστοίχηση
δεδοµένων
διεργασίας

03717AXX

Η αντιστοίχηση των δεδοµένων διεργασίας INTERBUS του µετατροπέα συχνοτήτων
στις διευθύνσεις προγράµµατος του συστήµατος ελέγχου πραγµατοποιείται από το
µενού περιεχοµένων "Process Data (∆ιαχειριστής δεδοµένων διεργασίας)".

03718AXX

Εικόνα 17: Αντιστοίχηση των δεδοµένων διεργασίας INTERBUS και των διευθύνσεων προγράµµατος SPS

Ένα παράδειγµα προγράµµατος (STEP7) για τον έλεγχο του µετατροπέα συχνοτήτων
µέσω των δεδοµένων διεργασίας του INTERBUS θα βρείτε στο κεφάλαιο
"Παραδείγµατα εφαρµογών".
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4.3

Έλεγχος σύνδεσης PCP
Εάν θέλετε να ελέγξετε τη σύνδεση PCP µε τον µετατροπέα συχνοτήτων, µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία MONITOR του CMD-Tool. Στις παρακάτω εικόνες
περιγράφεται αναλυτική η διαδικασία ελέγχου PCP. Βασικά, µε αυτή τη µέθοδο
δηµιουργείται µία σύνδεση PCP µε τη συσκευή και πραγµατοποιείται η ανάγνωση της
λίστας παραµέτρων που έχει αποθηκευτεί στη συσκευή (λίστα αντικειµένων).
Ενεργοποιήστε στο CMD-Tool την κατάσταση λειτουργίας "Monitoring".

Εικόνα 18: Ενεργοποίηση της κατάστασης λειτουργίας "MONITORING" στο CMD-Tool

03719AXX

Κάντε κλικ στον µετατροπέα συχνοτήτων, για τον οποίο θέλετε να δηµιουργήσετε µία
σύνδεση PCP. Ανοίξτε µε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού το µενού περιεχόµενων και
επιλέξτε το πεδίο "Device Parameterization (Παραµετροποίηση συσκευής)".

Εικόνα 19: Έλεγχος παραµετροποίησης συσκευής PCP
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0

Στο παράθυρο "Device Parameterization (Παραµετροποίηση συσκευής)" ενεργοποιήστε το πεδίο µενού "Device / Read Parameter List (Συσκευή / Ανάγνωση λίστας
παραµέτρων)".

Εικόνα 20: Παράθυρο για την παραµετροποίηση συσκευής από το CMD-Tool

03722AXX

Εάν ξεκινήσει η ανάγνωση των παραµέτρων συσκευής, τότε η εγκατάσταση του
καναλιού PCP έχει πραγµατοποιηθεί σωστά. Μπορείτε να διακόψετε τη διαδικασία
ανάγνωσης.
Αντίθετα, εάν αντί της ένδειξης προόδου λάβετε ένα µήνυµα σφάλµατος, ελέγξτε τη
διαµόρφωση PCP και την εκχώρηση των CR. ∆ιαµορφώστε εάν χρειαστεί πάλι τη µνήµη
παραµετροποίησης της µονάδας διασύνδεσης και στη συνέχεια αποθηκεύστε πάλι το
τρέχον έργο στη µνήµη παραµετροποίησης. Εκτελέστε τώρα από την αρχή την
παραµετροποίηση της µονάδας διασύνδεσης και επαναλάβετε τα βήµατα για τον έλεγχο
της σύνδεσης PCP.

03723AXX

Εικόνα 21: Το CMD-Tool διαβάζει τις παραµέτρους της συσκευής, δηλ. η επικοινωνία PCP είναι εντάξει
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Γενική περιγραφή

5

Η διεπαφή PCP
Ο µετατροπέας συχνοτήτων MOVIDRIVE® προσφέρει µε την πρόσθετη δυνατότητα
DFI21B µία άτυπη διεπαφή για την παραµετροποίηση µέσω του πρωτοκόλλου
επικοινωνίας "Peripherals Communication Protocol" (PCP). Από αυτό το κανάλι
επικοινωνίας INTERBUS αποκτάτε πλήρη πρόσβαση σε όλες τις παραµέτρους του
MOVIDRIVE®.

5.1

Γενική περιγραφή
Για να µπορείτε να επωφεληθείτε από την πρόσβαση στις τιµές παραµέτρων του
µετατροπέα, θα πρέπει το κανάλι PCP να εγκατασταθεί µε τον αντίστοιχο κωδικό ID. Στο
πρωτόκολλο INTERBUS έχετε στη διάθεσή σας για το κανάλι PCP µία, δύο ή τέσσερις
λέξεις. Με τον αριθµό των λέξεων PCP µπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα
προσπέλασης στις τιµές των παραµέτρων από το κανάλι PCP.

Πρόσθετο κανάλι
PCP για την
έναρξη
λειτουργίας και τη
διάγνωση

Η διεπαφή PCP υλοποιείται στο DFI21B µε την έκδοση 3 του PCP. Εκτός από το
γνωστό κανάλι PCP µεταξύ του συστήµατος ελέγχου (SPS) και του µετατροπέα
συχνοτήτων µπορεί να εγκατασταθεί και ένα πρόσθετο (λογικό) κανάλι PCP µεταξύ της
µονάδας διασύνδεσης και του µετατροπέα συχνοτήτων. Από αυτό το πρόσθετο κανάλι
PCP µπορεί για παράδειγµα ένας υπερκείµενος υπολογιστής εποπτείας να αποκτήσει
πρόσβαση στις τιµές παραµέτρων του µετατροπέα µέσω της διόδου επικοινωνίας
Ethernet / INTERBUS.

Εικόνα 22: Κανάλια επικοινωνίας µε την έκδοση PCP 3

03725AXX

Η παραπάνω εικόνα παρουσιάζει το παράδειγµα µίας τοπολογίας εγκατάστασης µε
επίπεδο Ethernet-TCP/IP και επίπεδο INTERBUS. Εδώ χρησιµοποιείται µία µονάδα
διασύνδεσης INTERBUS µε διεπαφή Ethernet-TCP/IP, η οποία λειτουργεί ως πύλη
µεταξύ των δύο επιπέδων επικοινωνίας.
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Στον υπερκείµενο υπολογιστή εποπτείας (Windows® NT), εκτός από το "CMD-Tool"
τρέχει και το INTERBUS "@utomationXplorer", καθώς και το "MOVITOOLS®" για τον
προγραµµατισµό και την παραµετροποίηση του µετατροπέα συχνοτήτων SEW στο
INTERBUS. Με αυτή τη διάταξη µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι υπάρχουσες
υποδοµές δίαυλων για την έναρξη λειτουργίας και τη συντήρηση. Έτσι απλοποιείται η
έναρξη λειτουργίας και η διάγνωση ολόκληρης της εγκατάστασης αυτοµατισµού, αφού
το καλώδιο INTERBUS δεν χρησιµοποιείται εδώ µόνον για τον έλεγχο, αλλά και για την
έναρξη λειτουργίας και τη διάγνωση όλων των εξαρτηµάτων που συµµετέχουν στο
fieldbus.

5.2

Οι υπηρεσίες PCP
Ο µετατροπέας συχνοτήτων MOVIDRIVE® υποστηρίζει µε την πρόσθετη δυνατότητα
DFI21B τις υπηρεσίες PCP που παρουσιάζονται στην εικόνα που ακολουθεί. Οι
παρακάτω υπηρεσίες είναι σηµαντικές για την παραµετροποίηση του µετατροπέα:
•

Σύνδεση ("Initiate")

•

Ανάγνωση τιµών παραµέτρων ("Read")

•

Εγγραφή τιµών παραµέτρων ("Write")

•

Αποσύνδεση ("Abort")

Μία αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών PCP θα βρείτε στο εγχειρίδιο χρήσης για την
επικοινωνία PCP της µονάδας διασύνδεσης INTERBUS.

INTERBUS-Slave

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

INTERBUS
53582AXX

Εικόνα 23: Υπηρεσίες PCP που υποστηρίζονται από τον µετατροπέα συχνοτήτων MOVIDRIVE®

Εγχειρίδιο – MOVIDRIVE® MDX61B ∆ιασύνδεση fieldbus DFI21B INTERBUS µε καλώδιο οπτικών ινών

31

Η διεπαφή PCP

5

Οι υπηρεσίες PCP

Πραγµατοποίηση
σύνδεσης
επικοινωνίας µε
το "Initiate"

Με την υπηρεσία PCP "Initiate" πραγµατοποιείται η σύνδεση επικοινωνίας µεταξύ µίας
µονάδας διασύνδεσης INTERBUS και του µετατροπέα MOVIDRIVE®. Η σύνδεση
πραγµατοποιείται ουσιαστικά από τη µονάδα διασύνδεσης INTERBUS. Κατά τη
διάρκεια σύνδεσης ελέγχονται διάφορες συµφωνίες σχετικά µε τη σύνδεση
επικοινωνίας, π.χ. υποστηριζόµενες υπηρεσίες PCP, µήκος δεδοµένων χρήσης κλπ.
Εάν η σύνδεση ολοκληρωθεί µε επιτυχία ο µετατροπέας συχνοτήτων αποκρίνεται µε
θετικό "Initiate-Response". Εάν η σύνδεση αποτύχει, τότε οι συµφωνίες σχετικά µε τη
σύνδεση επικοινωνίας µεταξύ της µονάδας διασύνδεσης INTERBUS και του
µετατροπέα συχνοτήτων MOVIDRIVE® δε συµπίπτουν. Ο µετατροπέας συχνοτήτων
αποκρίνεται µε "Initiate-Error-Response". Σε αυτή την περίπτωση συγκρίνετε την
εγκατεστηµένη λίστα συσχετισµών επικοινωνίας της µονάδας διασύνδεσης INTERBUS
µε τον µετατροπέα.
Η προσπάθεια επανάληψης µίας υπάρχουσας σύνδεσης οδηγεί κατά κανόνα στην
ενέργεια "Abort". Στη συνέχεια δεν υφίσταται κάποια σύνδεση επικοινωνίας, και
εποµένως θα πρέπει να εκτελεστεί για τρίτη φορά η υπηρεσία PCP "Initiate" για την
αποκατάσταση της σύνδεσης επικοινωνίας.
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∆ιακοπή
σύνδεσης
επικοινωνίας µε
"Abort"

Με την υπηρεσία PCP "Abort" γίνεται αποσύνδεση µεταξύ µίας µονάδας διασύνδεσης
INTERBUS και του µετατροπέα MOVIDRIVE®. Η υπηρεσία "Abort" είναι µία µη
επιβεβαιωµένη υπηρεσία PCP και µπορεί να ενεργοποιηθεί τόσο από τη µονάδα
διασύνδεσης INTERBUS, όσο και από το µετατροπέα συχνοτήτων MOVIDRIVE®.

Ανάγνωση τιµών
παραµέτρων µε
"Read"

Με την υπηρεσία PCP "Read" η µονάδα διασύνδεσης INTERBUS µπορεί να
προσπελάσει όλα τα αντικείµενα επικοινωνίας (παράµετροι) του µετατροπέα
συχνοτήτων MOVIDRIVE®. Στο εγχειρίδιο Προφίλ µονάδας fieldbus και στη λίστα
παραµέτρων MOVIDRIVE® αναφέρονται αναλυτικά όλες οι παράµετροι του µετατροπέα
καθώς και η κωδικοποίησή τους.

Εγγραφή τιµών
παραµέτρων µε
"Write"

Με την υπηρεσία PCP "Write" η µονάδα διασύνδεσης INTERBUS µπορεί να γράψει σε
όλες τις παραµέτρους του µετατροπέα συχνοτήτων MOVIDRIVE®. Σε εσφαλµένη
προσπέλαση µίας παραµέτρου (π.χ. εγγραφή πολύ µεγάλης τιµής) ο µετατροπέας
συχνοτήτων αποκρίνεται µε "Write-Error-Response" µε αναλυτική περιγραφή της αιτίας
σφάλµατος.
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Παράµετροι στη λίστα αντικειµένων
Με τις υπηρεσίες PCP "Read" και "Write" η µονάδα διασύνδεσης INTERBUS µπορεί να
προσπελάσει όλες τις παραµέτρους που έχουν οριστεί στη λίστα αντικειµένων του
DFI21B. Στη στατική λίστα αντικειµένων του DFI21B περιγράφονται ως αντικείµενα
επικοινωνίας όλες οι παράµετροι του µετατροπέα που µπορούν να προσπελαστούν
από το σύστηµα δίαυλου. Όλα τα αντικείµενα της στατικής λίστας αντικειµένων
αποκρίνονται µέσω δεικτών. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη δοµή της λίστας
αντικειµένων του DFI21B για τους µετατροπείς συχνοτήτων MOVIDRIVE®.
Η περιοχή δεικτών χωρίζεται σε τρεις λογικές περιοχές. Με τους δείκτες 8300 ... 8800
dez καταχωρούνται διευθύνσεις στις παραµέτρους του µετατροπέα. Ο δείκτης
παραµέτρων αναφέρεται στο εγχειρίδιο SEW Λίστα παραµέτρων MOVIDRIVE®. Οι
δείκτες κάτω από το 8300 dez επεξεργάζονται απευθείας από την κάρτα πρόσθετης
δυνατότητας και δεν εµφανίζονται ως παράµετροι του µετατροπέα.
∆είκτης παραµέτρου
(δεκαδικός)

Περιγραφή
αντικειµένων των
παραµέτρων
µετατροπέα

Περιγραφή του αντικειµένου επικοινωνίας

8296

Λήψη µπλοκ παραµέτρων

8297

Τελευταίος δείκτης PCP

8298

Κυκλικό κανάλι παραµέτρων MOVILINK®

8299

Μη κυκλικό κανάλι παραµέτρων MOVILINK®

8300 ... 8800

Παράµετροι µετατροπέα για MOVIDRIVE® (δυνατότητα απευθείας
πρόσβασης µε τις υπηρεσίες PCP "Read" και "Write", για τον δείκτη της
παραµέτρου ανατρέξτε στο εγχειρίδιο SEW Λίστα παραµέτρων
MOVIDRIVE®

8801... 9999

Παράµετροι µετατροπέα για MOVIDRIVE® (αυτές οι παράµετροι µπορούν
να προσπελαστούν µόνον µέσω του καναλιού παραµέτρων MOVILINK®)

>10000

Μνήµη αποθήκευσης πινάκων, προγραµµάτων και µεταβλητών (αυτές οι
παράµετροι µπορούν να προσπελαστούν µόνον µέσω του καναλιού
παραµέτρων MOVILINK®)

Οι παράµετροι του µετατροπέα MOVIDRIVE® περιγράφονται αναλυτικά στο εγχειρίδιο
SEW Λίστα παραµέτρων MOVIDRIVE®. Εκτός από τους δείκτες παραµέτρων θα λάβετε
και πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε την κωδικοποίηση, την περιοχή τιµών και τη
σηµασία των δεδοµένων των παραµέτρων.
Η περιγραφή αντικειµένων στη λίστα αντικειµένων είναι ίδια για όλες τις παραµέτρους
του µετατροπέα. Και οι παράµετροι που προσφέρουν µόνον τη δυνατότητα ανάγνωσης,
λαµβάνουν στη λίστα αντικειµένων την ιδιότητα Read All/Write All, αφού τον ανάλογο
έλεγχο αναλαµβάνει ο ίδιος ο µετατροπέας και εάν χρειαστεί εκχωρεί έναν κωδικό
επιστροφής. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την περιγραφή αντικειµένων όλων των
παραµέτρων του µετατροπέα.
Index (∆είκτης):

8300 ... 8800

Object code (Κωδικός αντικειµένου):

7 (Simple-Variable)

Data type index (∆είκτης τύπου δεδοµένων):

10 (Octet-String)

Length (Μήκος):

4

Local address (Τοπική διεύθυνση):
Password (Κωδικός πρόσβασης):
Access groups (Οµάδες πρόσβασης):
Access rights (∆ικαιώµατα πρόσβασης):

Read all / Write all

Name (Όνοµα) [16]:

–

Extension length (Μήκος επέκτασης):

–
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Αντικείµενο
"DownloadParameterblock"

Με το αντικείµενο "Download-Parameterblock" (λήψη µπλοκ παραµέτρων) µπορούν να
εγγραφούν έως και 38 παράµετροι του µετατροπέα MOVIDRIVE® ταυτόχρονα µε µία
µόνον υπηρεσίας εγγραφής. Εποµένως µε αυτό το αντικείµενο έχετε τη δυνατότητα µε
µία µόνον ανάκληση της υπηρεσίας εγγραφής να παραµετροποιήσετε για παράδειγµα
τον µετατροπέα στη φάση εκκίνησης. Επειδή κατά κανόνα πρέπει να τροποποιηθούν
ελάχιστες παράµετροι, αυτό το µπλοκ µε τις 38 παραµέτρους αρκεί για όλες σχεδόν τις
εφαρµογές. Η περιοχή των δεδοµένων χρήσης είναι καθορισµένα στα 38 x 6 + 2 Byte =
230 Byte (Typ Octet String). Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη δοµή του
αντικειµένου "Download-Parameterblock".
Octet

Σηµασία

0

δεσµευµένο (0)

Σχόλιο

1

Αριθµός παραµέτρων

1 ... 38 παράµετρος

2

Index High

1. Παράµετροι

3

Index Low

4

∆εδοµένα MSB

5

∆εδοµένα

6

∆εδοµένα

7

∆εδοµένα LSB

8

Index High

...

...

223

∆εδοµένα LSB

224

Index High

225

Index Low

226

∆εδοµένα MSB

227

∆εδοµένα

228

∆εδοµένα

229

∆εδοµένα LSB

38. Παράµετροι

Το αντικείµενο "Download-Parameterblock" επεξεργάζεται τοπικά στην κάρτα
πρόσθετης δυνατότητας fieldbus και ορίζεται σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί.
Index:

8296

Object code:

7 (Simple-Variable)

Data type index:

10 (Octet-String)

Length:

230

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

Name[16]:

–

Extension length:

–
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Με την υπηρεσία WRITE του αντικειµένου "Download-Parameterblock" εκκινεί στην
κάρτα πρόσθετης δυνατότητας fieldbus ένας µηχανισµός παραµέτρων, ο οποίος
αποθηκεύει στο DPRAM διαδοχικά όλες τις παραµέτρους που έχουν οριστεί στην
περιοχή δεδοµένων χρήσης, και εποµένως παραµετροποιεί τον µετατροπέα. Μετά την
ολοκλήρωση της επεξεργασίας λήψης του µπλοκ παραµέτρων, δηλ. αφού έχουν
εγγραφεί όλες οι παράµετροι της µονάδας διασύνδεσης INTERBUS, η υπηρεσία
εγγραφής τερµατίζεται µε ένα θετικό Write-Response. Στην περίπτωση σφάλµατος
επιστρέφει ένα αρνητικό Write-Response. Ο κωδικός επιστροφής περιλαµβάνει
αναλυτικότερα στοιχεία για τον τύπο σφάλµατος και τον αριθµό της παραµέτρου (no.1
... 38), στην οποία παρουσιάστηκε το σφάλµα (βλέπε παράδειγµα).
Example: Error writing the 11th parameter Write Error-Response:
Error-Class: 8 Other
Error-Code: 0
Other
Additional-Code High: 11dec Error writing parameter 11
Additional-Code Low: 15hex Value too high

Κατά τη χρήση της λήψης µπλοκ παραµέτρων προσέξτε τις παρακάτω υποδείξεις:

Αντικείµενο
"Τελευταίος
δείκτης PCP"

•

Μην πραγµατοποιείτε καµία εργοστασιακή ρύθµιση εντός της λήψης µπλοκ
παραµέτρων!

•

Μετά την ενεργοποίηση της φραγής παραµέτρων απορρίπτονται όλες οι παράµετροι
που περιγράφονται παρακάτω.

Αυτό το αντικείµενο έχει µήκος 4 Byte και επιστρέφει κατά την πρόσβαση µέσω της
υπηρεσίας PCP, την αριθµητική τιµή για τον δείκτη που αποκρίθηκε τελευταία. Οι
προσπελάσεις PCP στους δείκτες που είναι µεγαλύτερη από αυτή την αριθµητική τιµή,
θα πρέπει να εκτελεστούν από το αντικείµενο "MOVILINK® Μη κυκλικό κανάλι
παραµέτρων".
Index:

8297

Object code:

7 (Simple-Variable)

Data type index:

10 (Octet-String)

Length:

4

Local address:
Password:
Access groups:
Access rights:

Αντικείµενο
"MOVILINK®
Κυκλικό κανάλι
παραµέτρων"

Read all

Name[16]:

–

Extension length:

–

Αυτό το αντικείµενο έχει µήκος 8 Byte και περιλαµβάνει το κυκλικό κανάλι παραµέτρων
MOVILINK®. Με την κυκλική εναλλαγή ανάγνωσης και εγγραφής αυτού του αντικειµένου
µπορούν να ενεργοποιηθούν όλες οι υπηρεσίες επικοινωνίας MOVILINK®. Η εκτέλεση
της υπηρεσίας επικοινωνίας πραγµατοποιείται µε την αλλαγή του bit χειραψίας στο byte
διαχείρισης. Το κανάλι παραµέτρων MOVILINK® επιτρέπει την πρόσβαση σε όλους
τους δείκτες και εποµένως και στη µνήµη αποθήκευσης µεταβλητών IPOSplus® και τη
µνήµη προγράµµατος.
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Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη δοµή αυτού του αντικειµένου επικοινωνίας. Η
δοµή του καναλιού παραµέτρων περιλαµβάνεται στο εγχειρίδιο "Προφίλ µονάδας
fieldbus και λίστα παραµέτρων MOVIDRIVE®".
Octet

0

1

2

3

Σηµασία

∆ιαχείριση

δεσµευµένο

Index
High

Index
Low

Σχόλιο

∆ιαχείριση

δεσµευµένο

4

5

6

7

∆εδοµένα ∆εδοµένα ∆εδοµένα ∆εδοµένα
MSB
LSB

∆είκτης παραµέτρου

∆εδοµένα 4 byte

Το αντικείµενο "MOVILINK® Κυκλικό κανάλι παραµέτρων" επεξεργάζεται µόνον τοπικά
στην κάρτα πρόσθετης δυνατότητας fieldbus.
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:

–

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη διαδικασία πρόσβασης σε µία παράµετρο από το
κυκλικό κανάλι παραµέτρων MOVILINK®. Η εκτέλεση της υπηρεσίας στον µετατροπέα
ξεκινά εφ’ όσον το σύστηµα ελέγχου έχει προηγουµένως αλλάξει το bit χειραψίας στο
κανάλι παραµέτρων. Για το λόγο αυτό θα πρέπει το πρόγραµµα ελέγχου να διαβάζει το
κανάλι παραµέτρων πριν από την έναρξη της παραµετροποίησης, προκειµένου να
λάβει την τρέχουσα κατάσταση του bit χειραψίας του µετατροπέα. Τώρα η κύρια µονάδα
µπορεί, µε την αλλαγή του bit χειραψίας να ξεκινήσει την αξιολόγηση του καναλιού
παραµέτρων στον µετατροπέα.
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Ο µετατροπέας εκτελεί τώρα την υπηρεσία που έχει κωδικοποιηθεί στο κανάλι
παραµέτρων και καταχωρεί την επιβεβαίωση της υπηρεσίας πάλι στο κανάλι
παραµέτρων. Στην επόµενη προσπέλαση ανάγνωσης του προγράµµατος ελέγχου στο
αντικείµενο "MOVILINK® Κυκλικό κανάλι παραµέτρων" ο µετατροπέας λαµβάνει την
επιβεβαίωση υπηρεσίας. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η διαδικασία των
υπηρεσιών ανάγνωσης/εγγραφής για το αντικείµενο "MOVILINK® Κυκλικό κανάλι
παραµέτρων".
MOVIDRIVE® (υποτελής µονάδα)

Έλεγχος (κύρια µονάδα)

1. "READ MOVILINK® Κυκλικό κανάλι παραµέτρων", για την αξιολόγηση της κατάστασης του bit
χειραψίας.
READ 8298 (κανάλι παραµέτρων)
∆εδοµένα = κανάλι παραµέτρων

2. Με το WRITE για το αντικείµενο "MOVILINK® Κυκλικό κανάλι παραµέτρων" και την εναλλαγή του bit
χειραψίας εκτελέστε την υπηρεσία που έχει κωδικοποιηθεί στο κανάλι παραµέτρων.
WRITE 8298 (κανάλι παραµέτρων)
OK

3. "READ MOVILINK® Κυκλικό κανάλι παραµέτρων" και αξιολόγηση της επιβεβαίωσης υπηρεσίας στο
κανάλι παραµέτρων.
READ 8298 (κανάλι παραµέτρων)
∆εδοµένα = κανάλι παραµέτρων µε αποτέλεσµα

Αντικείµενο
"MOVILINK® Μη
κυκλικό κανάλι
παραµέτρων"

Το αντικείµενο "MOVILINK® Μη κυκλικό κανάλι παραµέτρων" έχει µήκος 8 Byte και
περιλαµβάνει το κανάλι παραµέτρων MOVILINK®. Αυτό το αντικείµενο µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για µη κυκλικές προσβάσεις στις παραµέτρους, δηλ. µε κάθε λήψη µίας
υπηρεσίας WRITE από αυτό το αντικείµενο, ο µετατροπέας εκτελεί την επεξεργασία της
υπηρεσίας που έχει κωδικοποιηθεί στο κανάλι παραµέτρων. Το bit χειραψίας δεν
αξιολογείται! Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη δοµή του αντικειµένου "MOVILINK®
Μη κυκλικό κανάλι παραµέτρων". Η δοµή του καναλιού παραµέτρων περιλαµβάνεται
στο εγχειρίδιο "Προφίλ µονάδας fieldbus και λίστα παραµέτρων MOVIDRIVE®".
Octet

0

1

Σηµασία ∆ιαχείριση δεσµευµένο
Σχόλιο

∆ιαχείριση δεσµευµένο

2

3

Index
High

Index
Low

∆είκτης παραµέτρου

4

5

6

7

∆εδοµένα ∆εδοµένα ∆εδοµένα ∆εδοµένα
MSB
LSB
∆εδοµένα 4 byte

Στην παραµετροποίηση του µετατροπέα συχνοτήτων από το µη κυκλικό κανάλι
παραµέτρων MOVILINK® διακρίνονται ουσιαστικά δύο διαδικασίες:
•

Το κανάλι παραµέτρων εκτελεί µία υπηρεσία του τύπου Write

•

Το κανάλι παραµέτρων εκτελεί µία υπηρεσία του τύπου Read
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Το κανάλι
παραµέτρων
εκτελεί µία
υπηρεσία του
τύπου Write

Εάν από το µη κυκλικό κανάλι παραµέτρων εκτελεστεί µία υπηρεσία του τύπου Write
(π.χ. Write Parameter ή Write Parameter volatile), τότε ο µετατροπέας απαντά µετά την
εκτέλεση της υπηρεσίας µε την τρέχουσα επιβεβαίωση της υπηρεσίας. Σε περίπτωση
εσφαλµένης πρόσβασης εγγραφής επιστρέφει ο αντίστοιχος κωδικός σφάλµατος.
Αυτή η εκδοχή προσφέρει το πλεονέκτηµα της επεξεργασίας των υπηρεσιών εγγραφής
µε τη µοναδική αποστολή WRITE στο αντικείµενο "MOVILINK® Κανάλι παραµέτρων"
και της επιβεβαίωσης της υπηρεσίας µε την αξιολόγηση "Write-Confirmation". Ο
παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την εκτέλεση υπηρεσιών εγγραφής από το µη κυκλικό
κανάλι παραµέτρων MOVILINK®.
MOVIDRIVE® (υποτελής µονάδα)

Έλεγχος (κύρια µονάδα)

1. Με το WRITE για το αντικείµενο "MOVILINK® Μη κυκλικό κανάλι παραµέτρων" εκτελέστε την υπηρεσία
που έχει κωδικοποιηθεί στο κανάλι παραµέτρων.
WRITE 8299 (κανάλι παραµέτρων)
Επιβεβαίωση υπηρεσίας (OK/κωδικός σφάλµατος)

Η υπηρεσία εγγραφής WRITE που έχει κωδικοποιηθεί στο κανάλι παραµέτρων
εκτελείται και η επιβεβαίωση της υπηρεσίας επιστρέφει ως απάντηση.
Το κανάλι
παραµέτρων
εκτελεί µία
υπηρεσία του
τύπου Read

Για την ανάγνωση µίας παραµέτρου από το κανάλι παραµέτρων θα πρέπει
προηγουµένως να εκτελεστεί µία υπηρεσίας εγγραφής PCP-WRITE. Με την υπηρεσία
PCP-WRITE καθορίζεται που θα είναι διαθέσιµα τα δεδοµένα του µετατροπέα. Για να
φτάσουν αυτά τα δεδοµένα στην κύρια µονάδα, θα πρέπει να ακολουθήσει µία υπηρεσία
ανάγνωσης στο µη κυκλικό κανάλι παραµέτρων. Κατά συνέπεια απαιτείται για την
εκτέλεση των υπηρεσιών ανάγνωσης από το κανάλι παραµέτρων πάντοτε µία υπηρεσία
PCP-WRITE και στη συνέχεια µία υπηρεσία PCP-READ. Ο παρακάτω πίνακας
παρουσιάζει την εκτέλεση υπηρεσιών ανάγνωσης από το µη κυκλικό κανάλι
παραµέτρων MOVILINK®.
MOVIDRIVE® (υποτελής µονάδα)

Έλεγχος (κύρια µονάδα)
®

1. Με το WRITE για το αντικείµενο "MOVILINK Μη κυκλικό κανάλι παραµέτρων" εκτελέστε την υπηρεσία
που έχει κωδικοποιηθεί στο κανάλι παραµέτρων.
WRITE 8299 (κανάλι παραµέτρων)
OK

2. "READ MOVILINK® Μη κυκλικό κανάλι παραµέτρων" και αξιολόγηση της επιβεβαίωσης υπηρεσίας στο
κανάλι παραµέτρων.
READ 8298 (κανάλι παραµέτρων)
∆εδοµένα = κανάλι παραµέτρων µε αποτέλεσµα

1. Η λήψη επιβεβαιώνεται αµέσως, το κανάλι παραµέτρων αξιολογείται και η υπηρεσία
εκτελείται.
2. Η επιβεβαίωση της υπηρεσίας καταχωρείται στο κανάλι παραµέτρων και µπορεί να
αξιολογηθεί µε την πρόσβαση READ από την κύρια µονάδα.
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Η διεπαφή PCP
Κωδικοί επιστροφής για τη ρύθµιση παραµέτρων

5

Το µη κυκλικό κανάλι παραµέτρων MOVILINK® επεξεργάζεται τοπικά στην κάρτα
πρόσθετης δυνατότητας fieldbus και ορίζεται σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί.
Index:

8299

Object code:

7 (Simple-Variable)

Data type index:

10 (Octet-String)

Length:

8

Local address:
Password:
Access groups:
Access rights:

5.4

Read all / Write all

Name[16]:

–

Extension length:

–

Κωδικοί επιστροφής για τη ρύθµιση παραµέτρων
Σε περίπτωση εσφαλµένης παραµετροποίησης ο µετατροπέας επιστρέφει διάφορους
κωδικούς στην κύρια µονάδα παραµετροποίησης, οι οποίοι περιγράφουν αναλυτικά την
αιτία του σφάλµατος. Σε γενικές γραµµές, αυτοί οι κωδικοί επιστροφής είναι δοµηµένοι
κατά EN 50170. ∆ιακρίνονται τα στοιχεία
•

κατηγορία σφάλµατος (Error-Class)

•

κωδικός σφάλµατος (Error-Code)

•

πρόσθετος κωδικός (Additional-Code)

Αυτοί οι κωδικοί επιστροφής ισχύουν για όλες τις διεπαφές επικοινωνίας του
MOVIDRIVE®.
Κατηγορία
σφάλµατος
(Error-Class)

Με το στοιχείο Error-Class ο τύπος σφάλµατος καταχωρείται µε µεγαλύτερη ακρίβεια σε
µία κατηγορία. Στον πίνακα που ακολουθεί διακρίνονται οι εξής κατηγορίες σφαλµάτων
κατά EN 50170.
Class (hex)

Ονοµασία

Σηµασία

1

vfd-state

Κατάσταση σφάλµατος της ιδεατής συσκευής πεδίου

2

application-reference

Σφάλµα στο πρόγραµµα εφαρµογής

3

definition

Σφάλµα καθορισµού

4

resource

Σφάλµα πόρων

5

service

Σφάλµα στην εκτέλεση υπηρεσίας

6

access

Σφάλµα πρόσβασης

7

ov

Σφάλµα στη λίστα αντικειµένων

8

other

Άλλα σφάλµατα (βλέπε Additional-Code)

Το στοιχείο Error-Class αναπαράγεται, µε εξαίρεση την κατάσταση Error-Class 8 = Άλλα
σφάλµατα, από το λογισµικό επικοινωνίας της κάρτας fieldbus, στην περίπτωση
λανθασµένης επικοινωνίας. Οι κωδικοί επιστροφής που αποστέλλονται από το σύστηµα
του µετατροπέα συχνότητας ανήκουν όλοι στην κατηγορία σφάλµατος Error-Class 8 =
Λοιπά σφάλµατα. Το σφάλµα µπορεί να αναγνωριστεί µε µεγαλύτερη ακρίβεια,
χρησιµοποιώντας το στοιχείο πρόσθετου κωδικού.
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Η διεπαφή PCP

5

Κωδικοί επιστροφής για τη ρύθµιση παραµέτρων

Κωδικός
σφάλµατος
(Error-Code)

Το στοιχείο Error-Code επιτρέπει την ακριβέστερη ανάλυση της αιτίας σφάλµατος εντός
της κατηγορίας σφάλµατος Error-Class και αναπαράγεται από το λογισµικό
επικοινωνίας της κάρτας fieldbus στην περίπτωση λανθασµένης επικοινωνίας . Για την
κατηγορία Error-Class 8 = Άλλα σφάλµατα ορίζεται µόνον ο κωδικός Error-Code = 0
(κωδικός άλλων σφαλµάτων). Σ’ αυτήν την περίπτωση, αναλυτικός προσδιορισµός
πραγµατοποιείται µε χρήση του πρόσθετου κωδικού (Additional Code).

Πρόσθετος
κωδικός
(Additional-Code)

Ο πρόσθετος κωδικός (Additional Code) περιέχει τους κωδικούς επιστροφής που
αφορούν τη σχέση του SEW µε λανθασµένες ρυθµίσεις των παραµέτρων του
µετατροπέα συχνότητας. Αυτοί οι κωδικοί επιστρέφονται στην κύρια µονάδα µε την
κατηγορία Error-Class 8 = Άλλα σφάλµατα. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει όλους τους
δυνατούς συνδυασµούς για τον πρόσθετο κωδικό.

Ειδική
περίπτωση
"Εσωτερικό
σφάλµα
επικοινωνίας"

Αντιµετώπιση
προβλήµατος
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Add.Codehigh
(hex)

Add.Codelow
(hex)

Σηµασία

00

00

Κανένα σφάλµα

00

10

Ανεπίτρεπτος δείκτης παραµέτρων

00

11

Η λειτουργία / παράµετρος δεν είναι διαθέσιµη.

00

12

Επιτρέπεται µόνο προσπέλαση για ανάγνωση

00

13

Η φραγή παραµέτρων είναι ενεργή.

00

14

Η εργοστασιακή ρύθµιση είναι ενεργή.

00

15

Πολύ µεγάλη η τιµή της παραµέτρου

00

16

Πολύ µικρή η τιµή της παραµέτρου

00

17

Για αυτή τη λειτουργία/παράµετρο λείπει η απαραίτητη κάρτα πρόσθετης δυνατότητας.

00

18

Σφάλµα στο λογισµικό συστήµατος

00

19

Προσπέλαση στην παράµετρο µόνο µέσω της διεπαφής RS485 στο X13

00

1A

Πρόσβαση στην παράµετρο µόνο µέσω διεπαφής διάγνωσης RS485

00

1B

Η παράµετρος δεν είναι προσπελάσιµη διότι προστατεύεται.

00

1C

Απαραίτητη η φραγή ρυθµιστή

00

1D

Μη αποδεκτή τιµή για την παράµετρο

00

1E

Η εργοστασιακή ρύθµιση ενεργοποιήθηκε.

00

1F

Η παράµετρος δεν αποθηκεύτηκε στη µνήµη EEPROM.

00

20

Η παράµετρος δεν µπορεί να αλλαχθεί µε ελεύθερη την τελική βαθµίδα.

Ο κωδικός επιστροφής που εµφανίζεται στον ακόλουθο πίνακα επιστρέφεται σε
περίπτωση που παρουσιαστεί ένα σφάλµα επικοινωνιών µεταξύ της κάρτας πρόσθετης
δυνατότητας και του συστήµατος µετατροπέα. Η υπηρεσία PCP που µεταφέρθηκε µέσω
του fieldbus ίσως να µην έχει εκτελεστεί και να πρέπει να επαναληφθεί. Εάν
επαναληφθεί αυτό το σφάλµα, απενεργοποιήστε εντελώς το µετατροπέα συχνότητας
και στη συνέχεια επανενεργοποιήστε τον, ώστε να επανέρθει στην αρχική του
κατάσταση.
Code (dez)

Σηµασία

Error-Class:

6

Access

Error-Code:

2

Hardware Fault

Add.-Code high:

0

–

Add.-Code low:

0

–

Επαναλάβετε την υπηρεσία ανάγνωσης ή εγγραφής. Εάν αυτό το σφάλµα επαναληφθεί,
απενεργοποιήστε και επανενεργοποιήστε το µετατροπέα συχνότητας. Επικοινωνήστε
µε το σέρβις ηλεκτρονικών της SEW, εάν αυτό το σφάλµα παρουσιάζεται µόνιµα.
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Παραδείγµατα εφαρµογών
Έλεγχος µέσω δεδοµένων διεργασίας

6

6

Παραδείγµατα εφαρµογών
Σ’ αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται µικρά παραδείγµατα εφαρµογών για την
ανταλλαγή δεδοµένων διεργασίας και την παραµετροποίηση του µετατροπέα
συχνοτήτων µέσω της διεπαφής PCP.

6.1

Έλεγχος µέσω δεδοµένων διεργασίας
Ο έλεγχος του µετατροπέα µέσω των δεδοµένων διεργασίας πραγµατοποιείται µε την
απλή ανάγνωση/εγγραφή των διευθύνσεων του προγράµµατος, στις οποίες
απεικονίζονται τα δεδοµένα διεργασίας INTERBUS του µετατροπέα συχνοτήτων. Για το
Simatic S7 π.χ. ένα απλό πρόγραµµα STEP7 διαµορφώνεται ως εξής:
L W#16#0006
T PAW 144
//writing 6hex to PO1 (control word = enable)
L 1500
T PAW 146 //writing 1500dez to PO2 (speed setpoint value = 300 1/min.)
L W#16#0000
T PAW 148 //writing 0hex to PO3 (no function based on factory setting)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον έλεγχο του µετατροπέα µέσω του
καναλιού δεδοµένων διεργασίας και ιδιαίτερα για ότι αφορά την κωδικοποίηση της λέξης
ελέγχου και κατάστασης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο Προφίλ Μονάδας Fieldbus.

6.2

Παραµετροποίηση µέσω της διεπαφής PCP
Σ’ αυτό το κεφάλαιο περιγράφεται ο τρόπος ανάγνωσης και εγγραφής των παραµέτρων
και των µεταβλητών IPOSplus® µε τις τυποποιηµένες υπηρεσίες INTERBUS PCP
"Read" και "Write". Το παράδειγµα ισχύει για όλες τις µονάδες διασύνδεσης INTERBUS
της τέταρτης γενιάς (G4) και περιγράφεται στα εγχειρίδια της PHOENIX.
Τα παραδείγµατα κωδικοποίησης των κεφαλαίων που ακολουθούν, απεικονίζονται µε
τον ίδιο τρόπο που αυτά παρουσιάζονται και στο εγχειρίδιο χρήσης INTERBUS
"Peripherals Communication Protocol (PCP)" της εταιρίας Phoenix Contact.

Προϋπόθεση

Θα πρέπει να διαθέτετε τα εξής εγχειρίδια χρήστη:
•

Εγχειρίδιο χρήσης INTERBUS "Peripherals Communication Protocol (PCP)",
PHOENIX CONTACT, IBS SYS PCP G4 UM

•

Εγχειρίδιο για το προφίλ µονάδας fieldbus MOVIDRIVE®
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6

Παρουσίαση των παραδειγµάτων κωδικοποίησης

6.3

Παρουσίαση των παραδειγµάτων κωδικοποίησης
Τα παραδείγµατα κωδικοποίησης των κεφαλαίων που ακολουθούν, απεικονίζονται µε
τον ίδιο τρόπο που αυτά παρουσιάζονται και στο εγχειρίδιο χρήσης INTERBUS
"Peripherals Communication Protocol (PCP)" της εταιρίας Phoenix Contact.
Όλες οι πληροφορίες µίας υπηρεσίας PCP παρουσιάζονται παρακάτω ανά λέξη.
Εποµένως µπορείτε να θεωρήσετε µία λέξη ως λέξη SPS (π.χ. λέξη δεδοµένων
Simatic). Στη δεξιά πλευρά θα βρείτε ένα παράδειγµα κωδικοποίησης για τον
µετατροπέα συχνότητας MOVIDRIVE®. Όλες οι κωδικοποιήσεις που αναφέρονται µε
κόκκινους έντονους χαρακτήρες αναφέρονται σε ειδικές εφαρµογές εγκαταστάσεων ή
έργων. Όλες οι άλλες κωδικοποιήσεις παραµένουν ίδιες για την πρόσβαση σε
διάφορους µετατροπείς ή παραµέτρους µετατροπέων.
Με το "Communication Reference (CR)" επιλέξετε τον µετατροπέα συχνότητας που
θέλετε να παραµετροποιήσετε. Στα παραδείγµατα που ακολουθούν καταχωρήθηκε
στον µετατροπέα συχνοτήτων η τιµή CR = 02 hex από το CMD-Tool. Ο δείκτης ορίζει
την παράµετρο του µετατροπέα που θα προσπελαστεί.

Περιγραφή
συνδροµητών
του µετατροπέα
στο CMD-Tool

6.4

Λέξη

Σηµασία

Κωδικοποίηση (hex)

1

Command_Code

00 81

2

Parameter_Count

00 03

Πριν µπορέσετε να χρησιµοποιήσετε το κανάλι PCP του µετατροπέα, θα πρέπει να
εγκαταστήσετε την περιγραφή των συνδροµητών για το µετατροπέα στο CMD-Tool.

∆ιαδικασία παραµετροποίησης
Το πρωτόκολλο Peripherals Communication Protocol (PCP) του INTERBUS τυποποιεί
την πρόσβαση στα δεδοµένα παραµέτρων των συνδροµητών INTERBUS και
προδιαγράφει την εξής διαδικασία:
•

Αρχικοποίηση της σύνδεσης PCP µε την υπηρεσία "Initiate"

•

Ανάγνωση ή εγγραφή παραµέτρων µε τις υπηρεσίες "Read" και "Write".

•

Σε περίπτωση που η σύνδεση επικοινωνίας δεν είναι πλέον απαραίτητη, µπορεί να
διακοπεί µε την υπηρεσία "Abort" (δεν αναλύεται εδώ, αφού κάτι τέτοιο δεν απαιτείται
στις περισσότερες περιπτώσεις, βλέπε εγχειρίδιο PCP).

•

Αρχικοποίηση της σύνδεσης PCP µε την υπηρεσία "Initiate"

Η πρόσβαση στις παραµέτρους του µετατροπέα πραγµατοποιείται αφού
προηγουµένως αποκατασταθεί η σύνδεση PCP µε το "Initiate_Request". Αυτό µπορεί
για παράδειγµα να πραγµατοποιηθεί µία φορά κατά την έναρξη λειτουργίας της
εγκατάστασης.
Λέξη

Σηµασία

Κωδικοποίηση (hex)

1

Command_Code = Initiate_Request

00 8B

Parameter_Count

00 02

2
3

–

Comm._Reference

00 02

4

Password

Access_Groups

00 00

Bits

15 ... 8

7 ... 0

Μετά την αποστολή αυτής της υπηρεσίας θα πρέπει να λάβετε το θετικό µήνυµα
"Initiate_Confirmation" (στην περίπτωση αρνητικού µηνύµατος βλέπε εγχειρίδιο PCP).
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Ανάγνωση µίας παραµέτρου του µετατροπέα

6.5

Ανάγνωση µίας παραµέτρου του µετατροπέα
Η ανάγνωση µίας παραµέτρου µετατροπέα (µε δείκτη 8800) πραγµατοποιείται µε την
υπηρεσία "Read". Οι παράµετροι του µετατροπέα έχουν συνήθως µήκος 4 Byte (1 διπλή
λέξη).

Παράδειγµα

Ανάγνωση P130 Κλίση καµπύλης t11 ∆ΕΞΙΑ (δείκτης 8470 dez = 2116 hex)
Λέξη

Σηµασία

Κωδικοποίηση (hex)

1

Command_Code = Read_Request

00 81

2

Parameter_Count

3

Invoke_ID

4

00 03

Comm._Reference

00 02

Index (∆είκτης)

21 16

5

Subindex (δευτερεύων δείκτης

–

Bits

15 ... 8

7 ... 0

00 00

Μετά την αποστολή αυτής της υπηρεσίας θα πρέπει να λάβετε το θετικό µήνυµα
"Read_Confirmation".
Λέξη

Σηµασία

Κωδικοποίηση (hex)

1

Message_Code = Read_Confirmation (+)

80 81

2

Parameter_Count

00 05

3

Invoke_ID

4

Comm._Reference

00 02

Result (+)

00 00

5

–

Length (Μήκος)

00 04

6

Data [1]

Data [2]

00 00

7

Data [3]

Data [4]

07 D0

Bits

15 ... 8

7 ... 0

Τα δεδοµένα των παραµέτρων απεικονίζονται σε µορφή Motorola (µορφή Simatic) ως
εξής:
Data [1] = High Byte

Data [2] = Low Byte

Data [3] = High Byte

Data [4] = Low Byte

00 hex

00 hex

07 hex

D0 hex

00 00 07 D0 hex = 2000 dez (= 2000 ms κλίση καµπύλης)
Περισσότερες επισηµάνσεις για την κωδικοποίηση των παραµέτρων µπορείτε να βρείτε
στη λίστα παραµέτρων του παραρτήµατος του εγχειριδίου "Προφίλ µονάδας fieldbus
MOVIDRIVE®".
Λέξη

Σηµασία

Κωδικοποίηση (hex)

1

Message_Code = Read_Confirmation (–)

80 81

2

Parameter_Count

3

Invoke_ID

4

Error_Class

5
Bits

00 03

Comm._Reference
Error_Code
Additional_Code

15 ... 8

00 02
08 00
00 15

7 ... 0

Ο πίνακας παρουσιάζει τον κωδικό επιστροφής "Πολύ µεγάλη τιµή για την παράµετρο".
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Εγγραφή µίας παραµέτρου του µετατροπέα

6.6

Εγγραφή µίας παραµέτρου του µετατροπέα
Η εγγραφή µίας παραµέτρου µετατροπέα (µε δείκτη 8800) πραγµατοποιείται µε την υπηρεσία
"Write". Οι παράµετροι του µετατροπέα έχουν συνήθως µήκος 4 Byte (1 διπλή λέξη).

Παράδειγµα

Εγγραφή του χρόνου κλίσης καµπύλης 1,65 s σε P130 "Κλίση καµπύλης t11 ∆ΕΞΙΑ"
∆είκτης: 8470 dez = 2116 hex
Τιµή: 1,65 s = 1650 ms = 1650 dez = 0000 0672 hex)
Τα δεδοµένα των παραµέτρων απεικονίζονται σε µορφή Motorola (µορφή Simatic) ως
εξής:
Data [1] = HighByte

Data [2] = Low Byte

Data [3] = High Byte

Data [4] = Low Byte

00 hex

00 hex

06 hex

72 hex

Περισσότερες επισηµάνσεις για την κωδικοποίηση των παραµέτρων µπορείτε να βρείτε
στη λίστα παραµέτρων του παραρτήµατος του εγχειριδίου "Προφίλ µονάδας fieldbus
MOVIDRIVE®".
Λέξη

Σηµασία

Κωδικοποίηση (hex)

1

Command_Code = Write_Request

00 82

2
3

Parameter_Count
Invoke_ID

4

00 05

Comm._Reference
Index (∆είκτης)

00 02
21 16

5

Subindex

Length (Μήκος)

00 04

6

Data [1]

Data [2]

00 00

7

Data [3]

Data [4]

06 72

Bits

15 ... 8

7 ... 0

Λέξη

Σηµασία

Κωδικοποίηση (hex)

1

Message_Code = Write_Confirmation (+)

80 82

2

Parameter_Count

00 02

3

Invoke_ID

4
Bits

Comm._Reference
Result (+)

00 02
00 00

15 ... 8

7 ... 0

Μετά την αποστολή αυτής της υπηρεσίας θα πρέπει να λάβετε το θετικό µήνυµα
"Write_Confirmation".
Λέξη

Σηµασία

Κωδικοποίηση (hex)

1

Message_Code = Write_Confirmation (–)

80 82

2

Parameter_Count

00 03

3

Invoke_ID

Comm._Reference

00 02

4

Error_Class

Error_Code

08 00

5
Bits

Additional_Code
15 ... 8

00 15
7 ... 0

Ο πίνακας παρουσιάζει τον κωδικό επιστροφής "Πολύ µεγάλη τιµή για την παράµετρο"
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Εγγραφή µεταβλητών IPOS/παραµέτρων µέσω του καναλιού παραµέτρων MOVILINK®

6.7

Εγγραφή µεταβλητών IPOS/παραµέτρων µέσω του καναλιού παραµέτρων
MOVILINK®
Για τη γενικότερη πρόσβαση εγγραφής σε όλα τα δεδοµένα του µετατροπέα
(παράµετροι, µεταβλητές IPOSplus®, κωδικοί προγράµµατος IPOSplus® κλπ.), ο
µετατροπέας προσφέρει µία ειδική πρόσβαση στις παραµέτρους µέσω του καναλιού
παραµέτρων MOVILINK®. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο µηχανισµός π.χ. για την
µεταβολή των µεταβλητών IPOSplus® µέσω του καναλιού παραµέτρων.
Το µη κυκλικό κανάλι παραµέτρων µπορεί να χρησιµοποιηθεί µέσω του δείκτη 8299 dez
(206B hex).

Παράδειγµα

Εγγραφή της τιµής 74565 της µεταβλητής IPOSplus® H0 = ∆είκτης 11000 dez (2AF8 hex)
Τιµή προς εγγραφή = 74565 dez (0001 2345 hex)
Λέξη

Σηµασία

Κωδικοποίηση (hex)

1

Command_Code = Write_Request

00 82

2

Parameter_Count

00 07

3

Invoke_ID

Comm._Reference

4

∆είκτης = Κανάλι παραµέτρων MOVILINK®

5

Subindex

Length (Μήκος)

6

Data [1] = Byte διαχείρισης

Data [2] = δεσµευµένο

7

Data [3/4] = ∆είκτης (π.χ. µεταβλητή 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

Bits

15 ... 8

7 ... 0

Μετά την αποστολή αυτής της υπηρεσίας θα λάβετε το µήνυµα "Write_Confirmation".
Για την αξιολόγηση του αρνητικού µηνύµατος µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τους
κωδικούς επιστροφής.

6.8

Ανάγνωση των µεταβλητών IPOS/παραµέτρων µέσω του καναλιού
παραµέτρων MOVILINK®
Για τη γενικότερη πρόσβαση ανάγνωσης σε όλα τα δεδοµένα του µετατροπέα
(παράµετροι, µεταβλητές IPOSplus®, κωδικοί προγράµµατος IPOSplus® κλπ.), ο
µετατροπέας προσφέρει µία ειδική πρόσβαση στις παραµέτρους µέσω του καναλιού
παραµέτρων MOVILINK®. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο µηχανισµός π.χ. για την
ανάγνωση των µεταβλητών IPOSplus® µέσω του καναλιού παραµέτρων. Εδώ απαιτείται
µία διαδικασία δύο βηµάτων:
•

Εγγραφή του καναλιού παραµέτρων MOVILINK® µε την εντολή "Read IPOSVariable H0"

•

Ανάγνωση του καναλιού παραµέτρων MOVILINK®

Το (µη κυκλικό) κανάλι παραµέτρων MOVILINK® µπορεί να χρησιµοποιηθεί µέσω του
δείκτη 8299 dez (206B hex).
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Ανάγνωση των µεταβλητών IPOS/παραµέτρων µέσω του καναλιού παραµέτρων MOVILINK®

Παράδειγµα

Ανάγνωση της µεταβλητής IPOSplus® H0 = ∆είκτης 11000 dez (2AF8 hex)
Μία αναλυτική εξήγηση του καναλιού παραµέτρων MOVILINK® θα βρείτε στο εγχειρίδιο
"Προφίλ µονάδας fieldbus και λίστα παραµέτρων MOVIDRIVE®".
Λέξη

Σηµασία

Κωδικοποίηση (hex)

1

Command_Code = Write_Request

00 82

2

Parameter_Count

00 07

3

Invoke_ID

4

∆είκτης = Κανάλι παραµέτρων MOVILINK®

20 6B

5

Subindex

Length (Μήκος)

00 08

6

Data [1] = Byte διαχείρισης

Data [2] = δεσµευµένο

7

Comm._Reference

Data [3/4] = ∆είκτης (π.χ. µεταβλητή IPOSplus®)

00 02

31 00
2A F8

8

Data [5]

Data [6]

00 00

9

Data [7]

Data [8]

00 00

Bits

15 ... 8

7 ... 0

Μετά τη λήψη του θετικού µηνύµατος "Write_Confirmation (+)" ακολουθεί η
προσπέλαση του καναλιού παραµέτρων MOVILINK® για την ανάγνωση των δεδοµένων
που καταχωρήθηκαν στη µονάδα διασύνδεσης µε την εντολή "Write_Request".
Λέξη

Σηµασία

Κωδικοποίηση (hex)

1

Command_Code = Read_Request

00 81

2

Parameter_Count

00 03

3

Invoke_ID

4

∆είκτης = Κανάλι παραµέτρων MOVILINK®

Comm._Reference

20 6B

00 02

5

Subindex

–

00 00

Bits

15 ... 8

7 ... 0

Μετά την αποστολή αυτής της υπηρεσίας θα πρέπει να λάβετε το θετικό µήνυµα
"Read_Confirmation".
Λέξη

Σηµασία

Κωδικοποίηση (hex)

1

Message_Code = Read_Confirmation (+)

80 81

2
3

Parameter_Count
Invoke_ID

4

00 02
00 08

Result (+)

00 00

5

–

Length (Μήκος)

6

Data [1] = Byte διαχείρισης

Data [2] = δεσµευµένο

7

46

00 07

Comm._Reference

Data [3/4] = ∆είκτης (π.χ. µεταβλητή IPOSplus®)

31 00
2A F8

8

Data [5]

Data [6]

00 01

9

Data [7]

Data [8]

23 45

Bits

15 ... 8

7 ... 0
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Εγγραφή µεταβλητών IPOS/παραµέτρων µέσω της λήψης µπλοκ παραµέτρων

Λέξη

Σηµασία

Κωδικοποίηση (hex)

1

Message_Code = Read_Confirmation

80 81

2

Parameter_Count

3

Invoke_ID

4

Error_Class

5

00 03

Comm._Reference

00 02

Error_Code

08 00

Additional_Code

Bits

15 ... 8

00 10
7 ... 0

Για την αξιολόγηση του αρνητικού µηνύµατος µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τους
κωδικούς επιστροφής.

6.9

Εγγραφή µεταβλητών IPOS/παραµέτρων µέσω της λήψης µπλοκ παραµέτρων
Οι µετατροπείς συχνοτήτων MOVIDRIVE® προσφέρουν τη δυνατότητα ταυτόχρονης
εγγραφής περισσότερων µεταβλητών IPOSplus® ή παραµέτρων µε µία υπηρεσία PCP.
Το µπλοκ παραµέτρων λήψης έχει πάντοτε µέγεθος 230 Byte. Μπορούν να εγγραφούν
έως και 42 παράµετροι µετατροπέα ή µεταβλητές IPOSplus® σε ένα µπλοκ.

Παράδειγµα

Με το "Write_Request" πρέπει να εγγραφούν τρεις τιµές του µετατροπέα:
Όνοµα παραµέτρου/µεταβλητής

Index (∆είκτης)

τιµή προς εγγραφή

Μεταβλητή IPOSplus® H0

11000 dez (2AF8 hex)

1 dez (1 hex)

11001 dez (2AF9 hex)

–40000 dez (FFFF63C0 hex)

8470 dez (2116 hex)

1500 dez (05DC hex)

Μεταβλητή IPOS

plus®

H1

P130 Κλίση καµπύλης t11 ∆ΕΞΙΑ
Λέξη

Σηµασία

Κωδικοποίηση (hex)

1

Command_Code = Write_Request

00 82

2

Parameter_Count = 118 λέξεις (= 76 hex)

00 76

3
4

Invoke_ID

Comm._Reference

∆είκτης = Λήψη µπλοκ παραµέτρων

00 02
20 68

5

Subindex

Length = 230 Byte (= E6 hex)

00 E6

6

Data [1] = δεσµευµένο

Data [2] = Αριθµός παραµέτρων

00 03

7

Data [3/4] = ∆είκτης της 1ης παραµέτρου
(π.χ. µεταβλητή IPOSplus® Η0)

8

Data [5]

Data [6]

2A F8
00 00

9

Data [7]

Data [8]

00 01

10

Data [9/10] = ∆είκτης της 2ης παραµέτρου
(π.χ. µεταβλητή IPOSplus® Η1)

2A F9

11

Data [11]

Data [12]

FF FF

12

Data [13]

Data [14]

63 C0

13

Data [15/16] = ∆είκτης της 3ης παραµέτρου
(Ρ130 κλίση καµπύλης t11)

21 16

14

Data [17]

Data [18]

00 00

15

Data [19]

Data [20]

05 DC
...

...

...

...

Bits

15 ... 8

7 ... 0

Μετά την αποστολή αυτής της υπηρεσίας θα λάβετε το µήνυµα "Write_Confirmation".
Για την αξιολόγηση του αρνητικού µηνύµατος µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τους
κωδικούς επιστροφής. Επειδή οι παράµετροι του µπλοκ παραµέτρων λήψης
εγγράφονται διαδοχικά στον µετατροπέα, εγγράφεται στην περίπτωση αρνητικού
µηνύµατος "Write_Confirmation" ο αριθµός παραµέτρου στο τµήµα High του κωδικού
Additional_Code, στον οποίο εµφανίστηκε το σφάλµα (βλέπε και εγχειρίδιο DFI).
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kVA

7

i

f

n

Τεχνικά δεδοµένα
Κάρτα πρόσθετων δυνατοτήτων DFΙ21B

P Hz

7

Τεχνικά δεδοµένα

7.1

Κάρτα πρόσθετων δυνατοτήτων DFΙ21B

Κάρτα πρόσθετων
δυνατοτήτων DFΙ21B
Κωδικός εξαρτήµατος

824 311 5

Υποστηριζόµενοι ρυθµοί
Baud

500 kBaud και 2 MBaud, ρυθµιζόµενη µέσω διακόπτη DIP

Τεχνική σύνδεσης

•
•
•

Είσοδος αποµακρυσµένου δίαυλου: Βύσµα Sub-D, 9-πολικό
Έξοδος αποµακρυσµένου δίαυλου: 9-πολικό θηλυκό βύσµα Sub-D
Τεχνολογία διαβίβασης RS-485, 6 κλώνοι, στριφτοί ανά δύο,
θωρακισµένος αγωγός δύο καλωδίων

Αριθµοί αναγνώρισης DP

•
•
•
•
•

E3hex = 227dez (1 λέξη PCP)
E0hex = 224dez (2 λέξεις PCP)
E1hex = 225dez (4 λέξεις PCP)
38hex = 56dez (Microprocessor not ready)
03hex = 3dez (χωρίς λέξη PCP)

Μέγ. αριθµός δεδοµένων
διεργασίας
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Α

Κ

Ανάγνωση
32,
43,
45
Ανάγνωση δοµής δίαυλου
25
Ανάγνωση λίστας παραµέτρων
29
Ανάγνωση µεταβλητών IPOS
45
Ανάγνωση παραµέτρου µετατροπέα
43
Ανάγνωση παραµέτρων
45
Ανάγνωση πλαισίου διαµόρφωσης
25

Καλώδια ινών πολυµερών
13
Καλώδια HCS
13
Κανάλι δεδοµένων διεργασίας
24
Κανάλι παραµέτρων
27
Κανάλι παραµέτρων MOVILINK
45
Κυκλικό κανάλι παραµέτρων MOVILINK®
Κωδικοί επιστροφής
39

Ανάγνωση τιµών παραµέτρων
Αντιστοίχηση βύσµατος
14
Αποσύνδεση
31
Αριθµός δεδοµένων διεργασίας
Αριθµός λέξεων PCP
16
Αρχικοποίηση
31,
32

31,

32

16

Β
Βύσµα για τη σύνδεση FO
Βύσµα FO
14

14

∆
∆ιακοπή σύνδεσης
32
∆ιακοπή σύνδεσης επικοινωνίας
32
∆ιαµόρφωση ∆οµή δίαυλου
24
∆ιαµόρφωση δοµής δίαυλου
24
∆ιαµόρφωση Offline
24
∆ιαµόρφωση offline
24
∆ιαµόρφωση online
25
∆ιασύνδεση δίαυλων
13
∆ιαχείριση δεδοµένων διεργασίας
27
∆ιεπαφή PCP
30

Ε
Εγγραφή
32,
44,
45,
47
Εγγραφή µεταβλητών IPOS
45,
47
Εγγραφή παραµέτρου µετατροπέα
44
Εγγραφή παραµέτρων
45,
47
Εγγραφή τιµών παραµέτρων
31,
32
Εγκατάσταση
8
Εικονίδια SEW
26
Ενδεικτικές λυχνίες
18
Επισηµάνσεις, σηµαντικές
4
Εσωτερικό σφάλµα επικοινωνίας
40
Έναρξη λειτουργίας
21,
22

Ι
Ιδιότητες

7

Κωδικός ID
24
κατηγορία σφάλµατος (Error-Class)
κωδικός σφάλµατος (Error-Code)

35

39
40

Λ
Λήψη µπλοκ παραµέτρων
Λίστα Αντικειµένων
33

34,

47

Μ
Μελέτη έργου
21,
23
Μη κυκλικό κανάλι παραµέτρων MOVILINK
Μήκος δεδοµένων διεργασίας
16,
17
Μήκος τηλεγραφήµατος
27
Μήκος PCP
16,
17
Μικροδιακόπτης
16

37

Ο
Οδηγίες ασφαλείας
4
Οδηγίες ασφαλείας για τα συστήµατα διαύλων
Όνοµα κατασκευαστή
25

4

Π
Παρακολούθηση
28
Παραµετροποίηση συσκευής
28,
29
Παραµετροποίηση, κωδικοί επιστροφής
39
Παράδειγµα
41
Παράδειγµα εφαρµογών
41
Παράδειγµα κωδικοποίησης
42
Παράµετροι µετατροπέα συχνοτήτων
33
Παράµετροι στη λίστα αντικειµένων
33
Περιγραφή αντικειµένων
33
Περιγραφή συνδροµητών
25
Πραγµατοποίηση σύνδεσης επικοινωνίας
32
Προειδοποιήσεις
4
Προσαρµογή προγράµµατος
24
Πρόσθετος κωδικός (Additional Code)
40

Ρ
Ρυθµός Baud (Baudrate)

16
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8
Σ

R

Σειρά παραµετροποίησης
42
Στοιχεία ενδείξεων
18
Συναρµολόγηση
8
Σύνδεση
31,
32
Σύνδεση PCP
28
Σφάλµα επικοινωνίας
40

RD
19
Read (Ανάγνωση)
31,
Remote Bus Disable
19

38

T
TR
20
Transmit

Τ
Ταξινόµηση δεδοµένων διεργασίας

32,

27

Τελευταίος δείκτης PCP
35
Τοπολογίες
11
απευθείας σύνδεση
11
Μικτή λειτουργία
12
Τύποι καλωδίων
13
Τύπος διεπαφής
25
Τύπος συνδροµητή
24
Τύπος συσκευής
25

20

U
UL

19

U-Logic

19

W
Write (Εγγραφή)

31,

32,

38

Υ
Υπηρεσίες PCP
31
Υποστηριζόµενες υπηρεσίες καναλιού
παραµέτρων
27

Χ
Χαρακτηριστικά απόδοσης

7

A
Abort

31,

32

B
BA
19
Bus Active

19

C
Cable Check
19
CC
19
CMD-Tool
23
Configuration Monitoring Diagnosis

23

F
Fiber Optic 1
Fiber Optic 2
FO1
19
FO2
20

19
20

L
LED BA
LED CC
LED FO1
LED FO2
LED RD
LED TR
LED UL
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19
19
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20
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20
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Πώς κρατάµε τον κόσµο σε κίνηση

Με ανθρώπους
που σκέπτονται
γρήγορα και
αναπτύσσουν το
µέλλον µαζί σας.

Με ένα δίκτυο
εξυπηρέτησης
που είναι πάντα
κοντά σας σε
όλον τον κόσµο.

Με µηχανισµούς κίνησης
και συστήµατα ελέγχου
που βελτιώνουν
αυτόµατα την
παραγωγικότητά σας.

Με ένα ευρύτατο
Know-how στους
βασικότερους
βιοµηχανικούς τοµείς
της εποχής µας.

Με ποιότητα υψηλών
προδιαγραφών, χωρίς
συµβιβασµούς, ώστε η
καθηµερινή εργασία να
γίνεται όλο και πιο απλή.

SEW-EURODRIVE
Driving the world

Με παγκόσµια παρουσία
για γρήγορες και
αποτελεσµατικές λύσεις.
Σε κάθε µέρος του κόσµου.

Με νεωτεριστικές ιδέες
που προσφέρουν
σήµερα λύσεις για
προβλήµατα του αύριο.

Με παρουσία στο
διαδίκτυο, που
παρέχει 24 ώρες
την ηµέρα
πρόσβαση σε
πληροφορίες και
σε αναβαθµίσεις
λογισµικού.

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023 · D-76642 Bruchsal, Germany
Phone +49 7251 75-0 · Fax +49 7251 75-1970
sew@sew-eurodrive.com

!www.sew-eurodrive.com

