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Algemene aanwijzingen

1.1

Gebruik van de documentatie
Deze documentatie maakt deel uit van het product en bevat belangrijke aanwijzingen
voor het bedrijf en de service. De documentatie is geschreven voor alle personen die
montage-, installatie-, inbedrijfstellings- en onderhoudswerkzaamheden aan het product uitvoeren.

1.2

Opbouw van de veiligheidsaanwijzingen
De veiligheidsaanwijzingen in deze documentatie zijn als volgt opgebouwd:

Pictogram

SIGNAALWOORD!
Soort gevaar en bron van het gevaar.
Mogelijke gevolgen bij niet-inachtneming.
•

Pictogram
Voorbeeld:

Maatregel(en) om gevaar te voorkomen.

Signaalwoord

Betekenis

Gevolgen bij
niet-inachtneming

GEVAAR!

Onmiddellijk gevaar

Dood of zwaar lichamelijk letsel

WAARSCHUWING!

Mogelijk gevaarlijke situatie

Dood of zwaar lichamelijk letsel

VOORZICHTIG!

Mogelijk gevaarlijke situatie

Licht lichamelijk letsel

VOORZICHTIG!

Mogelijke materiële schade

Beschadiging van het aandrijfsysteem
of zijn omgeving

AANWIJZING

Nuttige aanwijzing of tip.
Vereenvoudigt de bediening
van het aandrijfsysteem.

Algemeen gevaar

Specifiek gevaar,
bijv. elektrische schok
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1

Garantieaanspraken
De naleving van de documentatie is een voorwaarde voor het storingsvrije bedrijf en de
honorering van eventuele garantieaanspraken. Lees daarom eerst de documentatie,
voordat u met het apparaat gaat werken!
Controleer of het document beschikbaar en in goed leesbare toestand toegankelijk is
voor personen die verantwoordelijk zijn voor de installatie en de werking ervan, alsook
voor personen die zelfstandig aan de installatie werken.

1.4

Beperking van aansprakelijkheid
Het naleven van deze documentatie en de documenten over de aangesloten apparaten
van SEW-EURODRIVE is basisvoorwaarde voor het veilige bedrijf en het bereiken van
de opgegeven producteigenschappen en vermogensspecificaties. SEW-EURODRIVE
is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, schade aan installaties of eigendommen die
ontstaan door het niet-naleven van deze technische handleiding. In dergelijke gevallen
vervalt de aansprakelijkheid voor defecten.

1.5

Auteursrechtelijke opmerking
© 2008 – SEW-EURODRIVE. Alle rechten voorbehouden.
De (gedeeltelijke) verveelvuldiging, bewerking, verspreiding en overig gebruik zijn – in
welke vorm dan ook – verboden.
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Veiligheidsaanwijzingen

2.1

Relevante documenten
De installatie en inbedrijfstelling mogen alleen worden uitgevoerd door elektrotechnisch
geschoold personeel met inachtneming van de geldende veiligheidsvoorschriften en de
technische handleiding MOVIDRIVE® MDX60B/61B.
Lees deze documenten zorgvuldig door, voordat u met de installatie en inbedrijfstelling
van de communicatie-interfaces van MOVIDRIVE® B begint.
De inachtneming van de documentatie is een voorwaarde voor het storingsvrije bedrijf
en de honorering van eventuele garantieaanspraken.

2.2

Algemene aanwijzingen bij bussystemen
MOVIDRIVE® B beschikt over communicatie-interfaces waarmee de applicatieregelaar
MOVIDRIVE® B in grote mate kan worden aangepast aan de omstandigheden van de
installatie. Zoals bij alle bussystemen bestaat het gevaar dat de parameters (en dus ook
het gedrag van het apparaat) van buitenaf (t.o.v. het apparaat) niet zichtbaar zijn gewijzigd. Dit kan tot onverwacht (ongecontroleerd) systeemgedrag leiden.

2.3

Veiligheidsfuncties
De applicatieregelaar MOVIDRIVE® MDX60B/61B mag zonder overkoepelende veiligheidssystemen geen veiligheidsfuncties uitvoeren. Gebruik overkoepelende veiligheidssystemen om de veiligheid van machines en personen te waarborgen. Zorg ervoor dat
de specificaties voor veiligheidstoepassingen in de documenten "Veilige uitschakeling
voor MOVIDRIVE® MDX60B/61B" in acht worden genomen.

2.4

Hijswerktoepassingen
MOVIDRIVE® MDX60B/61B mag niet worden gebruikt als veiligheidsvoorziening voor
hijswerktoepassingen.
Gebruik als veiligheidsvoorziening bewakingssystemen of mechanische beveiligingen
om eventuele materiële schade of persoonlijk letsel te voorkomen.

2.5

Afvoer
Let op de geldende nationale bepalingen!
Afzonderlijke delen moeten gescheiden worden afgevoerd, al naargelang de aard van
het afval en overeenkomstig de geldende nationale voorschriften, bijvoorbeeld als:

8

•

elektronica-afval

•

kunststof

•

plaatwerk

•

koper
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Inhoud van het handboek

3

Dit handboek geeft een beschrijving van de communicatie-interfaces van de applicatieregelaar MOVIDRIVE® MDX60B/61B:
•

twee seriële interfaces

•

twee CAN-interfaces, één daarvan via optiekaart DFC11B

•

afhankelijk van de ingebouwde optiekaart een veldbus- of ethernetinterface

Behalve de aansluiting en de configuratieparameters wordt ook de uitwisseling van de
proces- en parameterdata via de communicatie-interfaces van de MOVIDRIVE® B
beschreven.
Daarnaast wordt toegelicht hoe de engineeringsoftware MOVITOOLS® MotionStudio
via de communicatie-interfaces met MOVIDRIVE® B communiceert en hoe programmeerbare besturingen (plc's) de MOVIDRIVE® B kunnen aansturen via de communicatie-interfaces.

3.2

Aanvullende literatuur
Om de MOVIDRIVE® B eenvoudig aan veldbussystemen te kunnen koppelen is het
raadzaam om naast dit handboek de volgende documenten gereed te houden:
•

Systeemhandboek MOVIDRIVE® MDX60B/61B

•

Parameterlijst MOVIDRIVE® B
De parameterlijst MOVIDRIVE® B geeft voor elke apparaatfirmware een beschrijving
van de apparaatparameters en bevat een lijst met alle apparaatindices en foutcodes.
Deze lijst is een aanvulling op het systeemhandboek, omdat dit niet voor elke firmwareversie vernieuwd wordt.

•

Het desbetreffende handboek voor de gebruikte veldbusoptie (bijv. DFP21B)
De handboeken bij de veldbusopties en dit handboek geven een algemene beschrijving van de toegang tot proces- en parameterdata zonder alle mogelijke besturingsen regelingsconcepten gedetailleerd toe te lichten.
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3.3

Communicatie-interfaces van de MOVIDRIVE® B

DFP 21B

[1]

6

DGND
SC11
SC12

1
2
3

[2]

0

S11
S12
S13
S14

1

20
21
22
23
24
25
26
nc

X12

ADDRESS

X30

Systeembus Referentie
Systeembus High
Systeembus Low

[4]

XT

X13

Referentiepotentiaal
binaire signalen
RS485 +
RS485 -

DIØØ
DIØ1
DIØ2
DIØ3
DIØ4
DIØ5
DCOM* *
VO2 4

DGND
ST11
ST12

9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8

[3]

64323ANL

[1]
[2]
[3]
[4]

10

Klem XT
Klem X12:SBus 1 (CAN)
Klem X13:10 / X13:11 (RS485)
Insteekplaats voor veldbus
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3

[1]

Klem XT:

[2]

RS485-interface voor de peer-to-peer-aansluiting van een programmeerapparaat
(bijv. DBG60B of DOP11B) of van een interface-omvormer zoals de USB11A of
UWS21B voor de aansluiting op een engineering-pc.
X12: SBus 1 (CAN) voor de aansluiting
•

direct op besturingen (CANopen-protocol of MOVILINK®)

•

via een SEW-veldbusgateway op veldbussystemen zoals PROFIBUS,
DeviceNet, etc.

[3]

• op een engineering-pc via PC-CAN-interface of een SEW-veldbusgateway
Klem X13:10 / X13:11

[4]

RS485-interface om max. 32 apparaten op elkaar aan te sluiten, bijv. voor de aansluiting van MOVIDRIVE® B op een DOP11B-bedieningspaneel of voor de aansluiting via interface-omvormers (bijv. UWS11A, COM-server o.i.d.) op een engineering-pc.
Insteekplaats voor veldbus
•

voor de montage van de optiekaart DFC11B voor de interface SBus 2 (CAN)
met dezelfde functionaliteit als X12 (SBus1) of

•

voor de montage van een veldbusoptie, bijv. PROFIBUS DFP21B, DeviceNet
DFD11B, enz. voor de directe aansluiting op het desbetreffende veldbussysteem om proces- en parameterdata uit te wisselen.

Overzicht van de communicatie-interfaces
Seriële interfaces

Klem/insteekplaats

Insteekplaats XT
[1]

Type

X13:10 / X13:11 [3]

RS485
MOVILINK®

Profiel
Baudrate

CAN-interfaces

Veldbus

Klem X12 [2]

Insteekplaats voor veldbus [4]

CAN1

CAN2 of veldbusoptie
PROFIBUS DP, DeviceNet,
INTERBUS enz.

MOVILINK® of CANopen

9.6 / 57.6 kBaud
(via S13)

9.6 kBaud

1000, 500, 250,
125 kBaud
(met P884)

1000, 500, 250,
125 kBaud
(met P894)

Potentiaalscheiding

Nee

Nee

Nee

Ja, op de optie
DFC11B

Ja

Steker

RJ10

Klem

Klem

Klem en Sub-D9
(conform CiA)

Afhankelijk van optiekaart

Peer-to-peer

Dynamisch

DIP-switch S12

DIP-switch R

Afhankelijk van optiekaart

Busafsluiting

Afhankelijk van optiekaart

Stuur-/setpointbron P100/P101

RS485

SBus 1

SBus 2

Veldbus

Time-outbewaking

Gemeenschappelijke bewaking via
P812, P833

Via P883 en P836

Via P893 en P837

Via P819 en P831

P810, P811

P88x

P89x

Afhankelijk van optiekaart
via DIP-switch of met P78x

Configuratie van
de interface
(adres, baudrate,
etc.)
Procesdata
Master/slave

Configuratie via P870 – P876
Nee

Handbedrijf
(MOVITOOLS®)
IPOSplus®-bustype

Ja

Ja

Nee

Ja
1

Nee

Nee
2
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Aansluiting en installatie RS485-interfaces

4
4

Seriële interfaces van de MOVIDRIVE® B
MOVIDRIVE® B is standaard uitgerust met twee aparte, seriële RS485-interfaces:
•

insteekplaats XT

•

klem X13:10 en X13:11

Telegrammen, die via een seriële interface van MOVIDRIVE® B ontvangen worden,
worden niet via de andere seriële interface doorgestuurd.

4.1

Aansluiting en installatie RS485-interfaces

4.1.1

Aansluiting via insteekplaats XT
De seriële interface "Insteekplaats XT" is uitgevoerd als RJ10-stekerverbinding (zie volgende afbeelding).

Bezetting
insteekplaats XT
(RJ10)
[1]

[4]
64788AXX

[1]
[2]
[3]
[4]
Aansluitmogelijkheden

DC 5 V (uit elektronicavoeding)
RS485 + (Rx/Tx)
RS485 – (Rx/Tx)
GND (ground elektronica)

Eén van de volgende SEW-opties kan op insteekplaats XT worden aangesloten:
•

Programmeerapparaat DBG60B

64252AXX

12
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4

Interface-omvormer UWS21B (RS485-signalen [1] naar RS232-signalen [2])

MOVIDRIVE® MDX60/61B
COM 1-99
[1]

[2]
UWS21B

64306AXX

®

Met behulp van de optie UWS21B kan een MOVIDRIVE B voorzien worden van een
potentiaalvrije RS232-interface. De RS232-interface is uitgevoerd als 9-polige
sub-D-bus (EIA-norm). Voor de aansluiting op de pc is bij de levering een Sub-D9verlengkabel (1:1-verbinding) inbegrepen.
•

Interface-omvormer USB11A (RS485-signalen [1] naar USB-signalen [2])

MOVIDRIVE® MDX60/61B

COM 1-99
[1]

[2]

USB11A

64297AXX

MOVIDRIVE®

Met behulp van de optie USB11A kan een
B potentiaalvrij via USB op
een engineering-pc worden aangesloten. Door de USB-driver te installeren wordt in
de pc ook een virtuele COM-poort aangelegd voor de communicatie met de
MOVIDRIVE® B.
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•

Bedieningspaneel DOP11B
MOVIDRIVE® B

DOP11B
PCS21A

64282AXX

AANWIJZING
De opties DBG60B, UWS21B en USB11A worden op insteekplaats XT aangesloten.
Zij kunnen niet tegelijkertijd gebruikt worden.

Potentiaalscheiding

•

De seriële interface XT is niet potentiaalgescheiden. Deze mag alleen voor een
peer-to-peer-verbinding gebruikt worden.

Afsluitweerstand

•

In alle SEW-componenten zijn de juiste afsluitweerstanden geïntegreerd.

Kabellengte

•

Maximale kabellengte: 3 m (5 m bij afgeschermde kabel)

Baudrate

•

De baudrate voor de RS485-communicatie wordt ingesteld met DIP-switch S13
(voorkant MOVIDRIVE® B onder insteekplaats XT).
Baudrate

DIP-switch S13

9.6 kBaud

ON

57.6 kBaud1)

OFF1)

1) Fabrieksinstelling

De ingestelde baudrate is direct na het omschakelen van de DIP-switch actief.

14
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4

Aansluiting via klem X13:10 en X13:11
Via de klemmen X13:10 en X13:11 wordt nog een RS485-interface ter beschikking
gesteld. Door middel van deze RS485-interface kunnen meerdere MOVIDRIVE® Bapparaten aan elkaar gekoppeld worden. Tegelijkertijd kunnen de andere opties aangesloten worden.
•

interface-omvormer UWS11A (RS232-signalen naar RS485-signalen)

•

bedieningspaneel DOP11B

•

andere SEW-aandrijvingen, bijv. MOVIMOT®

•

andere interface-omvormers, bijv. COM-server of andere RS485-mastertoestellen

Aansluitschema RS485-interface (X13)
X13:

RS485+
RS485-

X13:

X13:

DIØØ 1
DIØ1 2
DIØ2 3
DIØ3 4
DIØ4 5
DIØ5 6
DCOM 7
VO24 8
DGND 9
ST11 10
ST12 11

RS485+
RS485-

DIØØ 1
DIØ1 2
DIØ2 3
DIØ3 4
DIØ4 5
DIØ5 6
DCOM 7
VO24 8
DGND 9
ST11 10
ST12 11

RS485+
RS485-

DIØØ 1
DIØ1 2
DIØ2 3
DIØ3 4
DIØ4 5
DIØ5 6
DCOM 7
VO24 8
DGND 9
ST11 10
ST12 11

54535AXX

Potentiaalscheiding

•

De RS485-interface X13 is niet potentiaalgescheiden. Er mogen maximaal 32
MOVIDRIVE® B-apparaten met elkaar verbonden worden.

Kabelspecificatie

•

Gebruik een 4-aderige, paarsgewijs getwiste en afgeschermde koperen kabel (datacommunicatiekabel met afscherming van koper). De kabel moet aan de volgende
specificaties voldoen:
– kabeldoorsnede 0,25 - 0,75 mm2 (AWG 23 - AWG 19)
– leidingweerstand 100 – 150 Ω bij 1 MHz
– kabelcapaciteit ≤ 40 pF/m bij 1 kHz

Kabellengte

•

De toegestane totale kabellengte bedraagt 200 m (656 ft).

Afscherming
aarden

•

Aard de afscherming met een groot contactoppervlak aan beide zijden op de elektronicaschermklem van de regelaar of van de overkoepelende besturing.

Baudrate

•

De baudrate is vast ingesteld op 9,6 kBaud.

Afsluitweerstand

•

Er zijn vaste dynamische afsluitweerstanden ingebouwd. Schakel geen externe
afsluitweerstanden bij!
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AANWIJZINGEN
•

Let er bij de onderlinge verbinding van de apparaten op dat er altijd slechts één
master (bijv. DOP11B, engineering-pc) aangesloten en actief is.

•

Het gelijktijdige bedrijf van meerdere masters op één RS485-netwerk met SEWaandrijvingen is niet toegestaan (zie ook hoofdstuk "MOVILINK® via RS485").

•

Tussen de regelaars die met de RS485 worden verbonden, mag geen potentiaalverschil optreden. De functie van de apparaten kan daardoor worden beperkt.
Vermijd een potentiaalverschil door passende maatregelen, bijvoorbeeld door de
massa van de regelaars met een aparte kabel te verbinden.

4.1.3

Kabels afschermen en leggen
Een vakkundige afscherming van de buskabel dempt de elektrische instralingen die in
een industriële omgeving kunnen optreden. Met de volgende maatregelen bereikt u een
optimale afscherming:
•

Draai de bevestigingsschroeven van stekers, modules en potentiaalvereffeningsleidingen stevig vast.

•

Sluit de afscherming van de buskabel aan weerszijden met groot contactoppervlak
aan.

•

Leg de signaal- en buskabels niet parallel aan vermogenskabels (motorleidingen),
maar indien mogelijk in gescheiden kabelgoten.

•

Gebruik in industriële omgevingen metalen, geaarde kabelgoten.

•

Leid de signaalkabels en de bijbehorende potentiaalvereffeningsleiding op geringe
afstand van elkaar via de kortste weg.

•

Vermijd verlenging van buskabels met behulp van stekerverbindingen.

•

Leid de buskabels vlak langs de aanwezige aardingsvlakken.

VOORZICHTIG!
Bij schommelingen van het aardpotentiaal kan via de aan beide zijden aangesloten en
met het aardpotentiaal (PE) verbonden afscherming een vereffeningsstroom vloeien.
Zorg in dit geval voor een toereikende potentiaalvereffening conform de desbetreffende VDE-bepalingen.

16

Handboek – MOVIDRIVE® MDX60B/61B Communicatie en veldbusapparaatprofiel

Seriële interfaces van de MOVIDRIVE® B
Configuratieparameters van de seriële interfaces

4.2

4

Configuratieparameters van de seriële interfaces
Met de volgende parameters wordt de communicatie via beide seriële interfaces ingesteld. De fabrieksinstelling van de afzonderlijke parameters is onderstreept.
Parameter
Nr.

Naam

Instelling

Betekenis

100 Setpoint source

TERMINALS
RS485
FIELDBUS
SBUS

Met deze parameter wordt ingesteld, vanwaar
de regelaar zijn setpoint krijgt.

101 Control signal source

TERMINALS
RS485
FIELDBUS
SBUS

Hier wordt ingesteld, vanwaar de regelaar
zijn besturingscommando's (CONTROLLER
INHIBIT, ENABLE, CW, CCW, ...) krijgt.
Onafhankelijk van P101 wordt ook rekening
gehouden met de besturing via IPOSplus® en
klemmen.

750 Slave setpoint

Op de master wordt ingesteld welk setpoint
aan de slave wordt overgedragen. Op de slave
moet de instelling "MASTER-SLAVE OFF"
behouden blijven.

810 RS485 Address

0 ... 99

Met P810 wordt het adres ingesteld, waarmee
via de seriële interfaces met de MOVIDRIVE®
B kan worden gecommuniceerd.
Aanwijzing:
Bij de levering heeft de MOVIDRIVE® B altijd
het adres 00. Om bij seriële communicatie met
meerdere regelaars te voorkomen dat er botsingen bij de data-overdracht optreden, wordt
geadviseerd om adres 00 niet te gebruiken.

100 ... 199

Met P811 kunnen meerdere MOVIDRIVE® B's
met betrekking tot de communicatie via de
seriële interface samengevoegd worden in
één groep. Met behulp van het RS485-groepsadres is het bijvoorbeeld mogelijk om gelijktijdig meerdere setpoint-opdrachten naar één
MOVIDRIVE® B-regelaargroep te sturen.
Het groepsadres 100 betekent dat de regelaar
niet aan een groep is toegewezen.

812 RS485 Timeout delay

0 ... 650 s

Met P812 wordt de bewakingstijd voor de dataoverdracht via de seriële interface ingesteld.
Als P812 op de waarde 0 wordt ingesteld,
wordt de seriële dataoverdracht niet bewaakt.
De bewaking wordt bij de eerste cyclische
data-uitwisseling geactiveerd.

833 Response RS485 timeout

Met P833 wordt de foutreactie geprogramRAPID STOP/WARNG meerd die via de RS485-time-outbewaking
geactiveerd wordt.

811

RS485 Group address

870 Setpoint description PO1
871 Setpoint description PO2
872 Setpoint description PO3

873
874
875
876

Actual value description PI1
Actual value description PI2
Actual value description PI3
Enable PO data

Af fabriek op:
CTRL. WORD 1
SPEED
NO FUNCTION
Af fabriek op:
STATUS WORD1
SPEED
NO FUNCTION
ON

Met P870/P871/P872 wordt de inhoud van de
procesuitgangsdatawoorden PO1/PO2/PO3
gedefinieerd.

Hier wordt de inhoud van de procesingangsdatawoorden PI1/PI2/PI3 gedefinieerd.

AANWIJZING
Raadpleeg het systeemhandboek MOVIDRIVE® MDX60B/61B voor een uitvoerige
beschrijving van de parameters.
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4

4.3

MOVILINK®-protocol via RS485

4.3.1

Overdrachtsmethode
Er wordt een asynchrone seriële overdrachtsmehode toegepast die door de algemeen
gebruikelijke UART-functies van de digitale techniek wordt ondersteund. Hiermee kan
het MOVILINK®-protocol op vrijwel alle besturingen en mastermodules worden geïmplementeerd.

Tekens

Elk teken in het MOVILINK®-protocol bestaat uit elf bits en wordt als volgt samengesteld:
•

1 startbit

•

8 databits

•

1 pariteitsbit, completerend tot even pariteit (even parity)

•

1 stopbit

Elk overgedragen teken begint met een startbit (altijd logisch 0). Daarop volgen acht
databits en de pariteitsbit. De pariteitsbit wordt zo gezet dat het aantal logische enen in
de databits, inclusief de pariteitsbit, een even getal vormt. Het teken wordt afgesloten
met een stopbit die altijd op het logische niveau 1 is gezet. Dit niveau blijft zo lang op
het overdrachtsmedium, totdat een nieuwe startbit het begin van een nieuwe tekenoverdracht signaleert.

2

3

4

LSB

5

6

7

Start

1

Stop

0

Parity

Start

Teken

MSB even

8 databits
64767ANL

18

Overdrachtssnelheid en overdrachtsmechanismen

De overdrachtssnelheid is 9600 baud of 57,6 kBaud (alleen via XT). De communicatieverbinding wordt bewaakt door de master en de regelaar zelf. De master bewaakt de
vertragingstijd van het antwoord. De regelaar bewaakt de ontvangst van de cyclische
request-telegrammen van de master.

Vertragingstijd van
het antwoord van
de master

In het overkoepelende mastersysteem wordt over het algemeen een vertragingstijd van
het antwoord geprogrammeerd. Deze vertragingstijd is het tijdsinterval tussen het laatst
verzonden teken van het request-telegram (BCC) en het begin van het response-telegram (SD2). De maximaal toelaatbare vertragingstijd van het antwoord is 50 ms. Als de
regelaar niet binnen deze tijd antwoordt, is er een overdrachtsfout aanwezig. Controleer
de interfacekabel resp. de codering van het verzonden request-telegram. Afhankelijk
van de applicatie zou het request-telegram nog een keer herhaald moeten worden of de
volgende regelaar aangesproken moeten worden.

Startpauze (idle)

Om een teken als startteken (02hex of 1Dhex) te interpreteren moet er een pauze van ten
minste 3,44 ms aan voorafgaan.
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Vertragingstijd van
het teken

De periode tussen het versturen van de tekens van een request-telegram moet kleiner
zijn dan de startpauze (d.w.z. maximaal 3,43 ms). Anders is het telegram niet geldig.

RS485-timeoutperiode van
de regelaar

Het maximaal toelaatbare tijdsinterval tussen twee cyclische request-telegrammen
wordt bij MOVIDRIVE® met de parameter P812 RS485 Timeout interval ingesteld.
Binnen dit tijdsinterval moet een geldig request-telegram ontvangen worden. Anders
activeert de regelaar een RS485-time-outfout en wordt een gedefinieerde foutreactie
uitgevoerd.

4

Na het inschakelen van de voedingsspanning of na een foutreset wordt de
MOVIDRIVE® in een veilige status gehouden tot het eerste request-telegram ontvangen
wordt. Als de regelaar vrijgegeven is, verschijnt op het 7-segments display "t" (= timeout actief) en heeft de vrijgave geen effect. Pas als het telegram ontvangen is, wordt de
vrijgave actief en wordt de aandrijving in beweging gezet.
Als de regelaar via de RS485-interface aangestuurd wordt (P100 "Setpoint source" =
RS485 / P101 "Control signal source" = RS485) en een foutreactie met waarschuwing
geprogrammeerd is, worden de laatst ontvangen procesdata actief na een RS485-timeout en als het begin van de communicatie hervat is.

VOORZICHTIG!
Als een time-out niet herkend wordt, draait de aandrijving ondanks de losgekoppelde
besturing verder.
Mogelijke gevolgen: materiële schade aan de installatie.
Er mag slechts één van beide RS485-interfaces gebruikt worden als deze op time-out
bewaakt moet worden.
Aangezien de RS485-time-out voor allebei de RS485-interfaces samen actief is, wordt
de time-outbewaking voor de tweede interface niet actief als het programmeerapparaat
DBG60B aangesloten is. De DBG60B stuurt continu request-telegrammen naar de
regelaar en activeert zo het time-outmechanisme.
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Verwerking van de
request-/responsetelegrammen

De regelaar verwerkt alleen foutloos ontvangen en juist geadresseerde request-telegrammen. De volgende fouten in de ontvangst worden herkend:
•

pariteitsfouten

•

fouten in het tekenframe

•

vertragingstijd van de tekens bij request-telegram overschreden

•

onjuist adres

•

PDU-type onjuist

•

BCC verkeerd

•

RS485-time-out opgetreden (slave)

•

vertragingstijd van het antwoord verstreken (master)

Ontvangen request-telegrammen met fouten worden niet beantwoord door de regelaar!
Om de dataoverdracht te garanderen moeten deze ontvangstfouten in de master
verwerkt worden.

AANWIJZINGEN
Als de RS485- resp. RS232-communicatie via gateways, de COM-server of modemverbindingen overgedragen moet worden, dient u erop te letten dat behalve het teken
(startbit, acht databits, één stopbit, even pariteit) de startpauze en de vertragingstijd
van het teken aangehouden worden:
•

vertragingstijd van het teken maximaal 3,43 ms pauze tussen twee tekens van een
telegram

•

startpauze minimaal 3,44 ms pauze voor het startteken

Anders kunnen de afzonderlijke tekens niet eenduidig toegewezen worden aan de
verschillende telegrammen.

20
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4.3.2

4

Telegrammen

Telegramverkeer

In de aandrijftechniek wordt zowel de cyclische als de acyclische data-uitwisseling
gebruikt. Voor automatiseringsopdrachten worden vooral bij de aansturing van de aandrijving via de seriële interface cyclische telegrammen gebruikt. Daarbij moet het masterstation voor de cyclische data-uitwisseling zorgen.

Cyclische datauitwisseling

De cyclische data-uitwisseling wordt in de eerste plaats gebruikt voor de aansturing van
de regelaars via de seriële interface. Daarbij zendt de master continu telegrammen met
setpoints (request-telegrammen) naar een regelaar (slave) en verwacht deze vervolgens een antwoord-telegram (response-telegram) met actuele waarden van de regelaar
terug. Na het verzenden van een request-telegram naar een regelaar verwacht de
master binnen een gedefinieerde tijd (antwoordvertragingstijd) het response-telegram.
De regelaar stuurt alleen een response-telegram terug als deze een request-telegram
met zijn slave-adres foutloos ontvangen heeft. Gedurende de cyclische data-uitwisseling bewaakt de regelaar het uitvallen van de datacommunicatie. De regelaar activeert
eventueel een time-outreactie als deze binnen een instelbare tijd geen nieuw requesttelegram van de master ontvangen heeft.
MOVILINK® biedt gedurende de cyclische communicatie ook de mogelijkheid om acyclische service- en diagnose-opdrachten uit te voeren zonder van telegramtype te wisselen.

Acyclische datauitwisseling

De acyclische data-uitwisseling wordt in eerste instantie voor de inbedrijfstelling en
diagnose gebruikt. Hierbij wordt de communicatieverbinding niet door de regelaar
bewaakt. De master kan in het acyclische bedrijf met onregelmatige tijdsintervallen telegrammen naar de regelaar sturen.

Telegramstructuur

De complete data-uitwisseling wordt via slechts twee telegramtypen gerealiseerd. Via
een request-telegram stuurt de master hierbij een opdracht met data naar de regelaar.
Deze antwoordt vervolgens met een response-telegram. Bij woordinformatie (16 bits)
binnen de gebruikersdata wordt altijd eerst de High-byte en dan de Low-byte verzonden.
Bij dubbele woordinformatie (32 bits) wordt eerst het High-woord en dan het Low-woord
verzonden. De codering van de gebruikersdata maakt geen deel uit van het protocol. De
inhoud van de gebruikersdata wordt uitvoerig toegelicht in het hoofdstuk "SEW-apparaatprofiel".

Handboek – MOVIDRIVE® MDX60B/61B Communicatie en veldbusapparaatprofiel

21

Seriële interfaces van de MOVIDRIVE® B
MOVILINK®-protocol via RS485

4

Structuur requesttelegram

De volgende afbeelding laat de structuur van het request-telegram zien dat de master
naar de regelaar stuurt. Elk telegram begint met een rusttijd (idle time) op de bus, de
zgn. startpauze, gevolgd door een startteken. Om het request- en response-telegram
eenduidig te kunnen onderscheiden worden verschillende starttekens toegepast. Het
request-telegram begint met het startteken SD1 = 02hex, gevolgd door het slave-adres
en het PDU-type.

Startteken 1 Type gebruikersdata
(start delimiter 2)
(PDU type)
02 hex
....Idle...

SD1

Blokcontroleteken
(block check character)

ADR TYP

PDU

Slave-adres
Startpauze
(idle time) (slave address)

BCC

Gebruikersdata
(protocol data unit)
01485BNL

Structuur
response-telegram

De volgende afbeelding laat de structuur van het response-telegram zien, waarmee de
regelaar (slave) een opdracht van de master beantwoordt. Elk response-telegram
begint opnieuw met een startpauze, gevolgd door een startteken. Om het request- en
response-telegram eenduidig te kunnen onderscheiden begint het response-telegram
met het startteken SD2 = 1Dhex, gevolgd door het slave-adres en het PDU-type.

Startteken 2 Type gebruikersdata
(start delimiter 2)
(PDU type)
1D hex
....Idle...

SD2

Blokcontroleteken
(block check character)

ADR TYP

Slave-adres
Startpauze
(idle time) (slave address)

PDU

BCC

Gebruikersdata
(protocol data unit)
01487BNL

Startteken
(SD1/SD2)

22

Aan de hand van het startteken en de voorafgaande startpauze worden het begin en de
datarichting van een nieuw telegram herkend. De volgende tabel laat het startteken met
de bijbehorende datarichting zien.
SD1

02hex

Request-telegram

Master → regelaar

SD2

1Dhex

Response-telegram

Regelaar → master
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4

Adressering en overdrachtsmethode

Adresbyte (ADR)

Over het algemeen geeft de adresbyte, onafhankelijk van de datarichting, het slaveadres aan. Zo geeft de aanduiding ADR in een request-telegram het adres van de regelaar aan die de opdracht moet ontvangen. In tegengestelde richting herkent de master
van welke regelaar het response-telegram verzonden werd. Aangezien het over het
algemeen om een single-master-systeem gaat, wordt de master niet geadresseerd.
Behalve de individuele adressering biedt het MOVILINK®-protocol nog meer varianten
voor de adressering. De onderstaande tabel laat de adressen met hun betekenis zien.
ADR

Betekenis

0 - 99

Individuele adressering binnen een RS485-bus.

100 - 199

Groepsadressering (multicast)
Speciaal groepsadres 100: betekenis "Aan geen groep toegekend", d.w.z. niet actief

253

Lokaal adres: alleen in combinatie met IPOSplus® als master en met het commando
MOVILINK® actief. Voor apparaatinterne communicatie.

254

Universeel adres voor peer-to-peer-communicatie

255

Oproep-adres (broadcast). Er wordt geen antwoord verzonden.

AANWIJZING
De MOVIDRIVE® is in principe een slave-apparaat. Via IPOSplus®, het MOVILINK®commando en de master-slavefunctie staan echter ook masterfuncties ter beschikking.

Individuele
adressering

Elke regelaar kan direct aangesproken worden via de adressen 0 - 99. Elk request-telegram van de master wordt met een response-telegram door de regelaar beantwoord.

Master

1
R 1
AD DR
an A
t a an
es e v
qu ns
Re spo
Re

R
Re equ
sp est
on
se aan
va AD
nA R
DR 3
3

Re
Res quest
pon
a
se v an AD
R
an
AD 12
R1
2

Slave

Slave

Slave

regelaar

regelaar

regelaar

ADR: 1

ADR: 3

ADR: 12

01488BNL
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Groepsadressering (multicast)

Elke regelaar heeft behalve zijn individuele adres nog een instelbaar groepsadres.
Daardoor kan de gebruiker verschillende deelnemers groeperen en de individuele deelnemers van een groep gelijktijdig aanspreken via het groepsadres. Bij de groepsadressering ontvangt de master geen response-telegram terug, d.w.z. er kunnen geen gegevens van de regelaar worden opgevraagd. Bovendien komt bij het schrijven van data
geen antwoord terug. Er kunnen maximaal 99 groepen aangemaakt worden.

Master

Request-telegram aan groepsadres: 102
Request-telegram aan groepsadres: 101

Slave

Slave

Slave

Slave

Slave

Slave

regelaar

regelaar

regelaar

regelaar

regelaar

regelaar

ADR: 1

ADR: 2

ADR: 3

ADR: 4

ADR: 5

ADR: 6

Groepsadr.: 101

Groepsadr.: 101

Groepsadr.: 101

Groepsadr.: 101

Groepsadr.: 102

Groepsadr.: 102
01489BNL

Universele
adressering voor
peer-to-peerverbinding

In principe kan elke regelaar, onafhankelijk van het ingestelde individuele adres, met het
universele adres 254 worden aangesproken. Deze variant heeft als voordeel dat peerto-peer-verbindingen zonder kennis van het actueel ingestelde individuele adres tot
stand gebracht worden. Aangezien met dit universele adres iedere regelaardeelnemer
geadresseerd wordt, mag het niet in meerpunts-verbindingen (bijv. RS485-bus) gebruikt
worden. Anders zouden er databotsingen op de bus ontstaan, omdat elke regelaar na
de ontvangst van het request-telegram met het response-telegram zou antwoorden.

Slave

Master

Request-telegram via universeel adres 254
Response-telegram van de slave

regelaar
ADR: 1

01490BNL

24

Handboek – MOVIDRIVE® MDX60B/61B Communicatie en veldbusapparaatprofiel

Seriële interfaces van de MOVIDRIVE® B
MOVILINK®-protocol via RS485

Oproep-adres
(broadcast)

4

Met het broadcast-adres 255 kan een oproep naar alle regelaardeelnemers doorgegeven worden. Het door de master met het broadcast-adres 255 verstuurde requesttelegram wordt door alle regelaars ontvangen, maar niet beantwoord. Op deze manier
dient deze adresseringsvariant in eerste instantie voor de overdracht van setpoints.
Broadcast-telegrammen kunnen door de master in een minimaal tijdsinterval van 25 ms
verzonden worden, d.w.z. tussen het laatst verzonden teken van een request-telegram
(BCC) en het begin van een nieuw request-telegram (SD1) moet een rusttijd van minstens 25 ms aangehouden worden.

Master

Request-telegram aan alle slaves via broadcast-adres 255

Slave

Slave

Slave

Slave

Slave

Slave

regelaar

regelaar

regelaar

regelaar

regelaar

regelaar

ADR: 1

ADR: 2

ADR: 3

ADR: 4

ADR: 5

ADR: 6

Groepsadr.: 101

Groepsadr.: 101

Groepsadr.: 101

Groepsadr.: 101

Groepsadr.: 102

Groepsadr.: 102
01491BNL
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4
4.3.4

Structuur en lengte van de gebruikersdata

PDU-type (TYP)

De TYP-byte beschrijft de structuur en lengte van de volgende gebruikersdata (Protocol
Data Unit PDU). De volgende afbeelding laat de structuur van de TYP-byte zien:

...Idle...

SD1

Bit:

ADR

7

TYP

6

5

PDU

4

gereserveerd

3

2

1

BCC

0

PDU-type

Overdrachtsvariant
0: cyclisch
1: acyclisch
01492BNL

Bovendien wordt aan de hand van bit 7 van de TYP-byte onderscheiden of de overdracht van de gebruikersdata cyclisch of acyclisch plaatsvindt. Een request-telegram
met de overdrachtsvariant cyclisch vertelt de regelaar dat de door de master verzonden
data cyclisch geactualiseerd worden. Dientengevolge kan bij de regelaar een aanspreekbewaking geactiveerd worden, d.w.z. als de regelaar binnen een instelbare timeoutperiode geen nieuw cyclisch request-telegram ontvangt, wordt een time-outreactie
geactiveerd.
De volgende tabellen geven de PDU-typen voor de cyclische en acyclische overdracht
weer. De telegramlengte is afhankelijk van het gebruikte PDU-type en wordt in principe
als volgt berekend:
telegramlengte = PDU-lengte + 4
Overdrachtsvarianten

De volgende tabellen geven de PDU-typen van de overdrachtsvarianten CYCLISCH en
ACYCLISCH weer.
TYP-byte
Cyclisch

PDU-naam

Beschrijving

Acyclisch

PDU-lengte Telegramin byte
lengte in byte

00hex 0dec

80hex 128dec

PARAM + 1PD

8 byte parameterkanaal + 1
procesdatawoord

10

14

01hex 1dec

81hex 129dec

1PD

1 proceswoord

2

6

12

16

4

8

14

18

02hex 2dec

82hex 130dec

03hex 3dec

83hex 131dec

04hex 4dec

84hex 132dec

05hex 5dec

85hex 133dec

06hex 6dec

86hex 134dec

8 byte parameterkanaal + 2
PARAM + 2PD
procesdatawoorden
2PD

2 procesdatawoorden

8 byte parameterkanaal + 3
PARAM + 3PD
procesdatawoorden
3PD

3 procesdatawoorden

6

10

PARAM + 0PD

8 byte parameterkanaal
zonder procesdata

8

12

De standaard-PDU-typen worden samengesteld uit het MOVILINK®-parameterkanaal
en een procesdatakanaal. De codering van het parameterkanaal en de procesdata kunt
u vinden in het hoofdstuk "SEW-apparaatprofiel".
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De volgende afbeelding laat de structuur van een request-telegram met de standaardPDU-typen zien. Het bijbehorende response-telegram heeft met uitzondering van het
startteken SD2 dezelfde structuur.

...Idle... SD1 ADR TYP

TYP 1/129

PD1

TYP 3/131

PD1

PD2

TYP 5/133

PD1

PD2

PDU

BCC

PD3

TYP 6/134

8 bytes parameterkanaal

TYP 0/128

8 bytes parameterkanaal

PD1

TYP 2/130

8 bytes parameterkanaal

PD1

PD2

TYP 4/132

8 bytes parameterkanaal

PD1

PD2

PD3
01493BNL

Blokcontroleteken
Overdrachtszekerheid

De overdrachtszekerheid bij het MOVILINK®-protocol wordt door de combinatie van
tekenpariteit en blokpariteit verhoogd. Daarbij wordt de pariteitsbit voor elk teken van
het telegram zo ingesteld dat het aantal binaire enen, inclusief de pariteitsbit, een even
aantal vormt, d.w.z. de pariteitsbit zorgt voor even tekenpariteit.
Extra zekerheid biedt de blokpariteit, waarbij het telegram met een extra blokcontroleteken (Block Check Character, BCC) wordt uitgebreid. Elke bit van het blokcontroleteken wordt zo gezet dat voor alle gelijkwaardige informatiebits van het telegramteken
weer een even pariteit ontstaat. De programmatechnische omzetting van de blokpariteit
vindt plaats door een EXOR-koppeling van alle telegramtekens. Het resultaat wordt aan
het einde van het telegram in het teken BCC overgedragen. Het blokcontroleteken zelf
wordt ook weer met de even tekenpariteit beveiligd.

Handboek – MOVIDRIVE® MDX60B/61B Communicatie en veldbusapparaatprofiel

27

Seriële interfaces van de MOVIDRIVE® B
MOVILINK®-protocol via RS485

De volgende tabel laat bijvoorbeeld de vorming van het blokcontroleteken voor een
cyclisch telegram van het PDU-type 5 met drie procesdatawoorden zien. Door de logische EXOR-koppeling van de tekens SD1...PD3low ontstaat de waarde 57hex als blokcontroleteken BCC. Dit blokcontroleteken wordt als laatste teken in het telegram verzonden. Na ontvangst van de afzonderlijke tekens controleert de ontvanger de tekenpariteit. Vervolgens wordt uit de ontvangen tekens SD1...PD3low volgens het bovenstaande schema het blokcontroleteken opgebouwd. Als het berekende en ontvangen
blokcontroleteken identiek zijn en er geen fout in de tekenpariteit aanwezig is, is het telegram correct verzonden. Anders is er een fout in de overdracht.

SD1: 02 hex

1

Start

Stop

Vorming van het
blokcontroleteken

Parity

4

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

EXOR

ADR: 01 hex

1

0

0

0

TYP: 05 hex

0

0

0

0

PD1 high: 00 hex

0

0

0

0

PD1 low: 06 hex

0

0

0

0

PD2 high: 3A hex

0

0

0

1

PD2 low: 98 hex

1

1

0

0

PD3 high: 01 hex

1

0

0

0

PD3 low: F4 hex

1

1

1

1

1

0

1

0

0

Berekende BCC: 57 hex

1

0

1

0

1

0

1

1

1

EXOR
EXOR
EXOR
EXOR
EXOR
EXOR
EXOR

01494BNL

AANWIJZING
De beschrijving van de procesdata en de structuur van het 8-byte parameterdatakanaal vindt u in het hoofdstuk "SEW-apparaatprofiel".
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4

Overige apparaatfuncties via de RS485-interfaces
Naast de uitwisseling van proces- en parameterdata tussen pc, programmeerapparaat
en MOVIDRIVE® B kunnen de RS485-interfaces gebruikt worden voor de volgende
extra functies:

4.4.1

•

master-slavebedrijf

•

IPOSplus®

•

handbedrijf

Gebruik van de RS485-interfaces voor het master-slavebedrijf
De in de volgende afbeelding weergegeven master-slavefunctie biedt de mogelijkheid
om functies, zoals toerentalsynchroniteit, lastverdeling en koppelregeling (slave),
automatisch te realiseren. Als communicatieverbinding kan de RS485-interface
(X13:10/X13:11) of de systeembusinterface (CAN 1) gebruikt worden. Op de slave moet
dan P100 Setpoint source = Master SBus of P100 Setpoint source = Master RS485
worden ingesteld. De procesuitgangsdata PO1 – PO3 (P870, P871, P872) worden automatisch door de firmware ingesteld. Via een programmeerbare klemfunctie "Slave-vrijloop" P60x binaire ingangen basisapparaat / P61x binaire ingangen optie is het mogelijk
om de slave van het hoofdsetpoint van de master te scheiden en naar een lokale besturingsmodus om te schakelen.

AANWIJZING
De procesdata P87x worden bij de slave automatisch als volgt bezet:
– PO1 = stuurwoord 1
– PO2 = toerental of stroom bij M-regeling
– PO3 = IPOS PO-data
– PI1 = statuswoord 1
– PI2 = toerental
– PI3 = IPOS PI-data
– PI3 en PO3 worden niet gebruikt en staan vrij ter beschikking in IPOSplus®.
Als er een veldbuskaart in de slave zit, staat voor de uitgangsdata alleen het parameterkanaal ter beschikking. De automatisch bezette procesingangsdata kunnen via de
veldbus van de master gelezen worden.

Slave
Master
P750
Slave setpoint

RS-485 / SBus

P751

0

= Master SBus
= Master RS-485

1

= Bipolar setpoint /
Fixed setpoint

0

Bij P100 = Master,
)
vrijgave via master *

1

= ingangsklemmen

P100 Setpoint source

Schalering
slave-setpoint

P101 Control signal source
Slave-vrijloop

01311BNL

*) DIØØ "/Controller inhibit" en de geprogrammeerde binaire ingangen vrijgave,
rechtsom, linksom moeten eveneens een "1"-signaal krijgen.
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AANWIJZING
P811 RS485 group address moet bij de master en de slave op dezelfde waarde worden
ingesteld. Bij het master-slavebedrijf via de RS485-interface P811 RS485 group
address op een waarde groter dan 100 instellen. Als het gebruik van slave-setpoints
via RS485 via parameter P750 Slave setpoint ingesteld is, kan MOVIDRIVE® via deze
RS485-interface niet meer als slave antwoorden op aanvragen (proces- en parametertelegrammen) van een andere RS485-master (P100/101 ≠ RS485).
Controle van de
verbinding

Bij een communicatieverbinding via de RS485-interface is altijd een controle van de
verbinding actief. P812 RS485 timeout interval heeft geen functie. Binnen het vaste
tijdsinterval van t = 500 ms moeten de slave-regelaars een geldig RS485-telegram ontvangen. Als deze tijd wordt overschreden, worden de slave-aandrijvingen met de foutmelding F43 "RS485 timeout" langs de noodstopintegrator gestopt.

VOORZICHTIG!
Als een time-out niet herkend wordt, draait de aandrijving ondanks de losgekoppelde
besturing verder.
Mogelijke gevolgen: materiële schade aan de installatie.
Slechts één van beide RS485-interfaces mag gebruikt worden als deze op time-out
bewaakt moet worden.
Aangezien de RS485-time-out voor allebei de RS485-interfaces samen actief is, wordt
de time-outbewaking voor de tweede interface niet actief als het programmeerapparaat
DBG60B aangesloten is. De DBG60B stuurt continu request-telegrammen naar de
regelaar en activeert zo het time-outmechanisme.
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Overzicht van de functies bij master-slavebedrijf
Master

Slave

P750 Slave setpoint

P700 Operating
mode 1

P100 Setpoint
source

P700 Operating
mode 1

Toerentalsynchroniteit:
• master gestuurd
• slave gestuurd

SPEED (RS485+SBus1)
SPEED (RS485)
SPEED (SBus1)

VFC
VFC & GROUP
VFC & HOIST
V/f CHARACT.
V/f & DC BRAKING

MASTER SBus1
MASTER RS485

VFC
VFC & GROUP
VFC & HOIST
V/f CHARACT.
V/f & DC BRAKING

Toerentalsynchroniteit:
• master toerentalgeregeld
• slave gestuurd

SPEED (485+SBus1)
SPEED (RS485)
SPEED (SBus1)

VFC n-CONTROL
VFC-n-CTRL & ...
CFC
CFC/SERVO & IPOS
CFC/SERVO & SYNC

MASTER SBus1
MASTER RS485

VFC
VFC & GROUP
VFC & HOIST

Toerentalsynchroniteit:
SPEED (485+SBus1)
• master toerentalgeregeld
SPEED (RS485)
• slave toerentalgeregeld
• aandrijvingen mechanisch SPEED (SBus1)
niet star gekoppeld!

VFC n-CONTROL
VFC-n-CTRL & ...
CFC/SERVO
CFC/SERVO & IPOS
CFC/SERVO & SYNC

MASTER SBus1
MASTER RS485

VFC n-CONTROL
VFC n-CTRL &
GROUP
VFC n-CTRL & HOIST
CFC
SERVO

Functie

Toerentalsynchroniteit:
SPEED (485+SBus1)
• master gestuurd
SPEED (RS485)
• slave toerentalgeregeld
• aandrijvingen mechanisch SPEED (SBus1)
niet star gekoppeld!

VFC
VFC & GROUP
VFC & HOIST

MASTER SBus1
MASTER RS485

VFC n-CONTROL
VFC n-CTRL &
GROUP
VFC n-CTRL & HOIST
CFC
SERVO

Lastverdeling:
• master gestuurd
• slave gestuurd

LD SHARE (RS485+SBus1)
LD SHARE (RS485)
LD SHARE (SBus1)

VFC
VFC & GROUP
VFC & HOIST

MASTER SBus1
MASTER RS485

VFC
VFC & GROUP
VFC & HOIST

Lastverdeling:
• master toerentalgeregeld
• slave gestuurd

LD SHARE (RS485+SBus1)
LD SHARE (RS485)
LD SHARE (SBus1)

VFC n-CONTROL
VFC n-CTRL & ...
CFC/SERVO
CFC/SERVO & IPOS
CFC/SERVO & SYNC

MASTER SBus1
MASTER RS485

VFC
VFC & GROUP
VFC & HOIST
VFC & FLYSTART

Lastverdeling:
• master toerentalgeregeld
• slave toerentalgeregeld

Regelingstechnisch niet mogelijk

Lastverdeling:
• master gestuurd
• slave toerentalgeregeld

Regelingstechnisch niet mogelijk

Koppelregeling van de slave:
• master toerentalgeregeld
• slave koppelgeregeld

TORQUE (RS485+SBus1)
TORQUE (RS485)
TORQUE (SBus1)

CFC/SERVO
CFC/SERVO & IPOS
CFC/SERVO & SYNC

MASTER SBus1
MASTER RS485
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Toerentalsynchroniteit

Het actuele toerental van de master wordt aan de slave overgedragen. Instelling van de
toerentalverhouding met P751 Scaling slave setpoint bij de slave-regelaar. P324 Slip
compensation 1 / P334 Slip compensation 2 van de slave op de instelwaarde bij de inbedrijfstelling laten staan.
Voorbeeld:
Parameter

Instelling op de master

Instelling op de slave

P100 Setpoint source

bijv. UNIPOL/FIX.SETPT

MASTER SBus

P101 Control signal source

bijv. TERMINALS

Niet actief

P700 Operating mode 1

VFC n-CONTROL

VFC 1

SPEED (SBus)

MASTER-SLAVE OFF

Niet actief

1 (dan 1 : 1)

P750 Slave setpoint
P751 Scaling slave setpoint
P810 RS485 address

Verschillende waarden instellen

P811 RS485 group address

Niet actief

P881 Address SBus 1

Verschillende waarden instellen

P882 SBus group address
P884 SBus baud rate

Lastverdeling

Dezelfde waarde instellen (0 – 63)
Dezelfde waarde instellen (125, 250, 500 of 1000 kBaud)

Met deze functie kunnen twee regelaars op dezelfde last werken. De draaiveldfrequentie van de master wordt aan de slave overgedragen. Hierbij wordt ervan uitgegaan
dat de assen van de bij de master en de slave horende motoren star aan elkaar gekoppeld zijn. Geadviseerd wordt om gelijke motoren met gelijke overbrengingsverhoudingen toe te passen, omdat er anders verschillende vertragingen bij het
starten/stoppen ontstaan door de voormagnetisatietijd en remlicht-/invaltijd. P751 Scaling slave setpoint moet op de waarde "1" worden ingesteld.

AANWIJZING
P324 Slip compensation 1 / P334 Slip compensation 2 van de slave moet op 0 worden
ingesteld.
Door de slave als volgt in te stellen kan een beter gedrag behaald worden:
•

P138 Ramp limitation VFC: OFF

•

P115 Filter setpoint: 0 s

•

Integratoren P130 / P131 / P132 / P133: 0 s

•

P301 Minimum speed 1 / P311 Minimum speed 2: 0 rpm

Voorbeeld:
Parameter

Instelling op de master

Instelling op de slave

P100 Setpoint source

Bijv. BIPOL./FIX.SETPT

MASTER RS485

P101 Control signal source

Bijv. TERMINALS

Niet actief

P324 Slip compensation 1

Niet wijzigen

0

VFC 1

VFC 1

LD SHARE (RS485)

MASTER-SLAVE OFF

Niet actief

1 (dan 1 : 1)

P700 Operating mode 1
P750 Slave setpoint
P751 Scaling slave setpoint
P810 RS485 address
P811 RS485 group address
P881 Address SBus 1

32

Verschillende waarden instellen
Dezelfde waarde instellen (101 – 199)
Verschillende waarden instellen

P882 SBus group address

Niet actief

P884 SBus baud rate

Niet actief
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De slave-regelaar krijgt direct het koppelsetpoint (de waarde van de toerentalregelaar)
van de master. Hierdoor kan bijv. ook een lastverdeling van betere kwaliteit verkregen
worden. Indien de aandrijfconfiguratie dit mogelijk maakt, heeft deze instelling de voorkeur boven de lastverdeling. Instelling van de koppelverhouding met parameter P751
Scaling slave setpoint.
Voorbeeld:
Parameter

Instelling op de master

Instelling op de slave

P100 Setpoint source

Bijv. UNIPOL/FIX.SETPT

MASTER RS485

P101 Control signal source

Bijv. TERMINALS

Niet actief

CFC

CFC & M-CTRL.

TORQUE (RS485)

MASTER-SLAVE OFF

Niet actief

1 (dan 1 : 1)

P700 Operating mode 1
P750 Slave setpoint
P751 Scaling slave setpoint
P810 RS485 address
P811 RS485 group address
P881 Address SBus 1

Verschillende waarden instellen
Dezelfde waarde instellen (101 – 199)
Verschillende waarden instellen

P882 SBus group address

Niet actief

P884 SBus baud rate

Niet actief

AANWIJZING
Meer informatie over het master-slavebedrijf vindt u in het systeemhandboek van
MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

4.4.2

Gebruik van de RS485-interfaces in IPOSplus®
In de in MOVIDRIVE® B geïntegreerde positioneer- en volgordebesturing IPOSplus® kan
•

met de commando's GETSYS PO data en SETSYS PI data directe toegang verkregen worden tot de via RS485 overgedragen procesdata.

•

met het MOVILINK®-commando toegang verkregen worden tot proces- en parameterdata van andere via RS485 aangesloten SEW-aandrijvingen.

Stel hiervoor als bustype de waarde "1" voor de toegang via insteekplaats XT (masterfunctionaliteit) en de waarde "2" voor de toegang via X13 in.

AANWIJZING
In het handboek "Positioneer- en volgordebesturing IPOSplus®" staat uitvoerige informatie over de IPOSplus®-commando's.

4.4.3

Gebruik van de RS485-interfaces voor het handbedrijf
Het handbedrijf van de MOVIDRIVE® B dient als hulp bij de inbedrijfstelling. Hiermee
kan de aandrijving verplaatst worden zonder actieve plc voor de instelmodus (zie hoofdstuk 8.9).
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5

CAN-interfaces van de MOVIDRIVE® B
MOVIDRIVE® B is standaard uitgerust met twee CAN-interfaces (SBus):
•

CAN 1 (SBus 1), aansluiting via X12 op het MOVIDRIVE® B-basisapparaat

•

CAN 2 (SBus 2), aansluiting via X30 en X31 op de optiekaart DFC11B

Beide CAN-interfaces zijn in overeenstemming met de CAN-specificatie 2.0 A en B,
maar gebruiken alleen 11-bits identifiers (COB-ID 0 – 2047). De CAN-interfaces kunnen
geheel onafhankelijk van elkaar geconfigureerd en gebruikt worden.
•

voor de directe aansluiting van besturingen voor de overdracht van proces- en parameterdata volgens het CANopen- of MOVILINK®-profiel

•

voor de directe aansluiting op SEW-veldbusgateways (bijv. DF..B/UOH11B) om het
bedrijf op verschillende bussystemen en besturingen mogelijk te maken

•

voor de onderlinge koppeling van meerdere MOVIDRIVE® B's voor het masterslavebedrijf

•

voor de exacte synchronisatie van meerdere MOVIDRIVE® B's (ISYNC)

•

voor de aansluiting op een engineering-pc via PC-CAN-interface of via een
SEW-veldbusgateway

•

voor het verzenden en ontvangen van vrij definieerbare data (CAN Layer 2-communicatie) in IPOSplus®

Telegrammen, die via een CAN-interface van MOVIDRIVE® B ontvangen worden,
worden niet via de andere CAN-interface doorgestuurd.

5.1

Aansluiting en installatie CAN

5.1.1

Aansluiting van beide CAN-interfaces CAN 1 en CAN 2
Beide CAN-interfaces kunnen met onderling compatibele pinnen via een afneembaar,
3-polig klemmenblok worden aangesloten. Voor de CAN 2-interface bevindt zich op de
optiekaart DFC11B een extra, parallel geschakelde Sub-D9-stekerverbinding (X30)
volgens de CiA-norm (CAN in Automation).

Klemmenbeschrijving van de
CAN-interfaces

Klem
Signaal

CAN 1: X12 (MDX B)
CAN 2: X31 (DFC11B)

CAN 2: X30 (DFC11B)

DGND1)

1

3, 6

CAN High

2

7

CAN Low

3

2

N. C.

-

1, 4, 5, 8, 9

1) DGND van de CAN 2-interface is onafhankelijk van DGND van het basisapparaat.

34

•

CAN 1 (SBus 1) op klem X12 in het MOVIDRIVE® B-basisapparaat is niet potentiaalgescheiden.

•

CAN 2 (SBus 2) staat potentiaalgescheiden via de optie DFC11B (klem X30, X31)
ter beschikking.
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Aansluitschema
Besturingskop

Besturingskop

S 11
S 12
S 13
S 14

Afsluitweerstand

ON OFF
Systeembus
Referentie
Systeembus High
Systeembus Low

Systeembus
Referentie
Systeembus High
Systeembus Low

1
2
3

ON OFF

X12:
DGND
SC11
SC12

S 11
S 12
S 13
S 14

Systeembus
Afsluitweerstand

ON OFF

X12:
DGND
SC11
SC12

Besturingskop

S 11
S 12
S 13
S 14

Systeembus
Afsluitweerstand

Systeembus
Referentie
Systeembus High
Systeembus Low

1
2
3

X12:
DGND
SC11
SC12

1
2
3

64769ANL

Voor allebei de CAN-interfaces kan via DIP-switches een afsluitweerstand van 120 ohm
worden bijgeschakeld.

CAN-netwerk

•

CAN 1: DIP-switch S12 op het basisapparaat MOVIDRIVE® B

•

CAN 2: DIP-switch "R" op de optie DFC11B

Een CAN-netwerk (zie volgende afbeelding) dient als lineaire busstructuur zonder [1]
(of alleen met zeer korte) steekleidingen [2] uitgevoerd te worden. Het moet steeds precies één afsluitweerstand RT = 120 ohm aan beide uiteinden van de bus hebben.

CAN-High

CAN-High

RT

RT
CAN-Low

CAN-Low
[1]

[2]
64357AXX

®

MOVIDRIVE B-apparaten zijn uitgerust met CAN-transceivers die een fan-out van
meer dan 100:1 hebben. Dat betekent dat er zonder speciale maatregelen 100 apparaten met elkaar verbonden kunnen worden via een CAN-netwerk.
Kabellengte

De toegestane totale kabellengte is afhankelijk van de ingestelde SBus-baudrate
(P884/P894):
•

125 kBaud

→

500 m (1640 ft)

•

250 kBaud

→

250 m (820 ft)

•

500 kBaud

→

100 m (328 ft)

•

1000 kBaud

→

25 m (82 ft)
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AANWIJZINGEN
•

Om de belasting door interrupts voor de MOVIDRIVE® B te begrenzen mogen de
twee CAN-interfaces niet met 1000 kBaud gebruikt worden.
Als de ene CAN-interface met 1000 kBaud gebruikt wordt, moet de andere CANinterface op 125 kBaud ingesteld worden.

•

De optiekaarten DCS..B gebruiken de CAN 2-interface. De baudrate van de CAN
2-interface is op een vaste waarde van 500 kBaud ingesteld.

•

In het CAN-netwerk mogen geen MOVIDRIVE® compact MCH4_A-apparaten met
andere MOVIDRIVE® B-apparaten gecombineerd worden, indien er een baudrate
van 1000 kBaud is ingesteld.

VOORZICHTIG!
Verwisseling van de CAN-aansluitingen.
CAN-transceiver in de MOVIDRIVE® B of op de optie DFC11B kan beschadigd raken.
Op juiste aansluiting van de CAN-interface letten!

5.1.2

Kabels afschermen en leggen
Een vakkundige afscherming van de buskabel dempt de elektrische instralingen die in
een industriële omgeving kunnen optreden. Met de volgende maatregelen bereikt u een
optimale afscherming:
•

Draai de bevestigingsschroeven van stekers, modules en potentiaalvereffeningsleidingen stevig vast.

•

Aard de afscherming van de buskabel aan beide zijden met een groot contactoppervlak.

•

Leg de signaal- en buskabels niet parallel aan vermogenskabels (motorleidingen),
maar indien mogelijk in gescheiden kabelgoten.

•

Gebruik in industriële omgevingen metalen, geaarde kabelgoten.

•

Leid de signaalkabels en de bijbehorende potentiaalvereffeningsleiding op geringe
afstand van elkaar via de kortste weg.

•

Vermijd verlenging van buskabels met behulp van stekerverbindingen.

•

Leid de buskabels vlak langs de aanwezige aardingsvlakken.

VOORZICHTIG!
Bij schommelingen van het aardpotentiaal kan via de aan beide zijden aangesloten en
met het aardpotentiaal (PE) verbonden afscherming een vereffeningsstroom vloeien.
Zorg in dit geval voor een toereikende potentiaalvereffening conform de desbetreffende VDE-bepalingen.
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Kabelspecificatie CAN

•

5

Gebruik een 2 x 2-aderige, getwiste en afgeschermde koperen kabel (datacommunicatiekabel met afscherming van gevlochten koperdraad). De kabel moet aan de
volgende specificaties voldoen:
– kabeldoorsnede 0,25 - 0,75 mm2 (AWG 23 - AWG 19)
– leidingweerstand 120 Ω bij 1 MHz
– kabelcapaciteit ≤ 40 pF/m bij 1 kHz
Geschikt zijn bijvoorbeeld CAN-Bus- of DeviceNet-kabels.

Afscherming
aarden

•

Aard de afscherming aan beide zijden met een groot contactoppervlak op de elektronicaschermklem van de MOVIDRIVE® B. Bij een tweeaderige kabel verbindt u de
uiteinden van het scherm tevens met GND.

VOORZICHTIG!
Tussen de apparaten die met CAN 1 (SBus 1) worden verbonden, mag geen potentiaalverschil optreden. De werking van de apparaten kan daardoor beperkt worden.
Vermijd een potentiaalverschil door passende maatregelen, bijvoorbeeld door de
massa van de regelaars met een aparte kabel te verbinden.
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5
5.2

Configuratieparameters van de CAN-interfaces
Voor de communicatie via de CAN-interfaces moeten de volgende parameters insteld
worden:
Parameter
Nr.

Naam

Instelling

Betekenis

100 Setpoint source

SBus 1/2

De regelaar krijgt zijn setpoint van de SBus.

101 Control signal source

SBus 1/2

De regelaar krijgt zijn besturingscommando’s
van de SBus.

836 Response to SBus timeout
837 1/2

Hier wordt de foutreactie geprogrammeerd die
Af fabriek op:
door de time-outbewaking van de systeembus
EMERG.STOP/FAULT
geactiveerd wordt.

870 Setpoint description PO1
871 Setpoint description PO2
872 Setpoint description PO3
873
874
875
876

Af fabriek op:
CTRL. WORD 1
SPEED
NO FUNCTION

Af fabriek op:
Actual value description PI1 STATUS WORD1
Actual value description PI2 SPEED
Actual value description PI3 NO FUNCTION
ON
Enable PO data

Hier wordt de inhoud van de procesuitgangsdatawoorden PO1/PO2/PO3 gedefinieerd.
Dit is noodzakelijk, opdat de MOVIDRIVE® de
corresponderende setpoints kan toewijzen.
Hier wordt de inhoud van de procesingangsdatawoorden PI1/PI2/PI3 gedefinieerd. Dit is
noodzakelijk, opdat de MOVIDRIVE® de corresponderende actuele waarden kan toewijzen.
Bovendien moeten de procesdata vrijgegeven
zijn, zodat de setpoints door het apparaat
kunnen worden overgenomen.

881
SBus address 1/2
882

0 - 63

Instelling van het SBus-adres, via welke de
parameter- en procesdata worden uitgewisseld.

882
SBus group address 1/2
892

0 - 63

Instelling van het SBus-groepsadres, via welke
de groepsparameter- en groepsprocesdata kan
worden ontvangen.

883
SBus timeout interval 1/2
893

0 - 650 s

Bewakingstijd voor de dataoverdracht via de
SBus. Als in deze periode geen dataverkeer
via de SBus plaatsvindt, voert de MOVIDRIVE®
de in P836 ingestelde foutreactie uit. Als P815
op 0 of 650 s ingesteld wordt, wordt de dataoverdracht via de SBus niet bewaakt.

884
SBus baud rate 1/2
894

125/250/500/1000
kBaud

Hier wordt de overdrachtssnelheid van de
SBus ingesteld.

885
SBus synchronization ID 1/2 0 - 2047
895

Met P817 wordt in de regelaar de identifier
(adres) van het synchronisatiebericht voor de
SBus ingesteld. Let erop dat de identifiers van
de telegrammen met proces- of parameterdata
elkaar niet overlappen.

External controller
887
synchronisation

On/Off

De tijdbasis van MOVIDRIVE®-apparaten is
standaard iets kleiner dan 1 ms. Voor de synchronisatie met een externe besturing kan de
tijdbasis op precies 1 ms ingesteld worden.

888 Synchronization time

1 - 5 - 10 ms

Met deze parameter wordt het interval voor
de synchrone dataoverdracht vastgelegd
(zie P885/P895).

889/
Parameter channel 2
899

Yes/No

Parameterkanaal 2 is alleen in combinatie met
de optie MOVI-PLC® nodig. Het master-slavebedrijf via de SBus is dan niet mogelijk.

AANWIJZING
Raadpleeg het systeemhandboek MOVIDRIVE® MDX60B/61B voor een uitvoerige
beschrijving van de parameters.
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5.3

5

MOVILINK®-profiel via CAN
Het MOVILINK®-profiel via CAN (SBus) is een applicatieprofiel van SEW-EURODRIVE
dat speciaal afgestemd is op SEW-regelaars. Dit hoofdstuk helpt u bij de diagnose en
het maken van eigen applicaties.

5.3.1

Telegrammen
Voor de communicatie met een master (bijv. besturing) zijn er verschillende telegramtypen gedefineerd. Deze telegramtypen kunnen in drie categorieën worden ingedeeld:

CAN-busidentifiers

•

synchronisatietelegrammen

•

procesdatatelegrammen

•

parametertelegrammen

De verschillende telegramtypen moeten op de SBus worden onderscheiden met de identifiers (ID of COB-ID; Communication Object Identifier). Daarom wordt de identifier van
een CAN-telegram opgebouwd uit de telegramsoort en het met parameter P881/P891
(SBus address) of P882/P892 (SBus group address) ingestelde SBus-adres.
De CAN-bus-identifier heeft een lengte van 11 bit, omdat er alleen standaard-identifiers
worden gebruikt. De 11 bits van de identifier worden in drie groepen ingedeeld.
•

functie (bit 0 – 2)

•

adres (bit 3 – 8)

•

omschakeling procesdata/parameterdata (bit 9)

Bit:

0

X

10

9

5

4

3

2

1

0

8

7

6
5
Adres

4

3

X
2

X

X

1
0
Functie

0 = procesdatatelegram
1 = parameterdatatelegramm
Gereserveerd = 0
02250BNL

Met bit 9 wordt onderscheid gemaakt tussen procesdata- en parameterdatatelegrammen. Voor parameter- en procesdatatelegrammmen bevat het adres het SBusadres (P881/P891) van het apparaat dat met een request aangesproken wordt; voor
groepsparameter- en groepsprocesdatatelegrammen bevat het adres het SBus-groepsadres (P882/P892).
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5
Opbouw van
de identifier

Synchronisatietelegram

Onderstaande tabel laat de samenhang zien tussen telegramsoort en adres bij de structuur van de identifier voor SBus-MOVILINK-telegrammen:
Identifier

Telegramtype

8 × SBus-adres + 3

Telegram procesuitgangsdata (PO)

8 × SBus-adres + 4

Telegram procesingangsdata (PI)

8 × SBus-adres + 5

Telegram procesuitgangsdata, synchroniseerbaar (PO-sync)

8 × SBus-groepsadres + 6

Telegram groepsprocesuitgangsdata (GPO)

8 × SBus-adres + 512 + 3

Telegram parameterrequest (kanaal 1)

8 × SBus-adres + 512 + 4

Telegram parameterresponse (kanaal 1)

8 × SBus-adres + 512 + 5

Telegram parameterresponse (kanaal 2)

8 × SBus-groepsadres + 512 + 6

Telegram groepsparameterrequest

8 × SBus-adres + 512 + 7

Telegram parameterresponse (kanaal 2)

Zie P885/P895

Sync-telegrammen

Voor de overdracht van procesdata en parameterdata kan een vaste tijdbasis van 5 milliseconden opgegeven worden. Hiervoor moet binnen de eerste milliseconde van een
cyclus een synchronisatietelegram van de masterbesturing naar de aangesloten aandrijfregelaars gestuurd worden.

Masterbesturing
Parameterrequest-telegram
Synctelegram

Synctelegram
Procesuitgangsdatatelegrammen

1.

2.

3.

4.

5.

Zendbereik van de
procesuitgangsdata
Procesingangsdatatelegrammen

Synctelegram

Procesuitgangsdatatelegrammen

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

t [ms]

Zendbereik van de
procesuitgangsdata
Procesingangsdatatelegrammen

Procesingangsdatatelegrammen

Parameterresponsetelegram

Applicatiereglaar MOVIDRIVE ®
01020BNL

Het synchronisatiebericht is een broadcastmelding. Hierdoor ontvangen alle applicatieregelaars dit bericht. De identifier van dit bericht is in de fabriek op nul ingesteld. Er kan
een willekeurige waarde tussen 0 en 2047 gekozen worden; er mag echter geen overlapping met de identifiers van de proces- of parameterdatatelegrammen ontstaan.
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Procesdatatelegrammen
voor 3 procesdatawoorden

5

De procesdatatelegrammen bestaan uit een procesuitgangs- en een procesingangsdatatelegram. Het procesuitgangsdatatelegram wordt door de master naar een slave
gestuurd en bevat de setpoints voor de slave. Het procesingangsdatatelegram wordt
door de slave naar de master verzonden en bevat de actuele waarden van de slave.
Voor de overdracht van drie procesdatawoorden is een telegram met 6 byte aan gebruikersdata nodig. Op de volgende pagina's wordt de overdracht van max. tien procesdatawoorden weergegeven.
Byte
0

Byte
1

Byte
2

Byte
3

Byte
4

Byte
5

ID

PO1

PO2

PO3

CRC

ID

PI1

PI2

PI3

CRC

64299AXX

Binnen de vaste tijdbasis van 5 milliseconden worden de procesdata op bepaalde tijdstippen verzonden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen synchrone en asynchrone
procesdata.
De synchrone procesdata worden binnen het interval op bepaalde tijden verzonden.
Hierbij moeten de procesuitgangsdata van de masterbesturing op zijn vroegst 500 ms
na de tweede milliseconde en op zijn laatst 500 ms voor de eerste milliseconde verzonden worden (zie afbeelding). De procesingangsdata worden door de MOVIDRIVE®
als antwoord in de eerste milliseconde verzonden.
Asynchrone procesdata worden niet binnen het interval verzonden. De asynchrone procesuitgangsdata kunnen willekeurig verzonden worden door de masterbesturing.
Zij worden binnen maximaal 1 milliseconde beantwoord met een procesingangsdatatelegram door de MOVIDRIVE®.
De codering van de procesingangs- en -uitgangsdatawoorden wordt weergegeven in
het hoofdstuk "SEW-apparaatprofiel".
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Groepsprocesdatatelegram
voor 3 procesdatawoorden

Het groepsprocesdatatelegram wordt door de master naar één of meerdere slaves met
hetzelfde SBus-groepsadres verzonden. Het heeft dezelfde structuur als het procesuitgangsdatatelegram. Met dit telegram kunnen meerdere slaves, die hetzelfde SBusgroepsadres hebben, van dezelfde setpoints worden voorzien. Dit telegram wordt niet
beantwoord door de slaves.

Byte
0
ID

Byte
1

Byte
2

PO1

Byte
3

Byte
4

PO2

Byte
5
CRC

PO3

64300AXX

Procesdatatelegrammen voor
max. 10 procesdatawoorden

De overdracht van meer dan drie procesdatawoorden wordt gefragmenteerd uitgevoerd
via een "Unacknowlegded Fragmentation Channel". De telegrammen hebben altijd een
lengte van 8 byte, ook als er minder data nodig zijn voor de overdracht. Zo kan voorkomen worden dat de procesdata verkeerd geïnterpreteerd worden. Telegrammen die
een lengte van 8 byte hebben, zijn altijd onderdeel van een fragmentatie.

Byte
0

Byte
1

Byte
2

Byte
3

Byte
4

Byte
5

Byte
6

Byte
7

ID

Fragment
Information

POx

POy

POz

CRC

ID

Fragment
Information

PIx

PIy

PIz

CRC

64302AXX

De CAN-telegrammen zijn als volgt opgebouwd:
Byte-nr.

Bit 7

0

Fragmentation Type

Bit 6

Bit 5

Bit 4

Bit 3

Bit 2

Bit 1

Bit 0

Fragmentation Count

1

Len (Byte)

2

IO Data

3

IO Data

4

IO Data

5

IO Data

6

IO Data

7

IO Data

"Len (Byte)" is het totaal aantal databytes dat overgedragen moet worden (bijv. 10 PD
= 20 byte).
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Fragmentation Type:
Fragmentation Type

Betekenis

0

Eerste fragment

1

Middelste fragment

2

Laatste fragment

De "Fragmentation Count" begint bij "0" en wordt bij elk fragment met een verhoogd.
Procedure

Eerst worden alle fragmenten van de master naar de slave gestuurd. Als de slave de
overdracht geaccepteerd heeft, zendt hij net zo veel gefragmenteerde procesdata terug
als hij ontvangen heeft.
Bij de overdracht van tien procesdatawoorden worden de volgende vier telegrammen
verzonden:

Parametertelegrammen

Byte 0

Byte 1

Fragment

Length

Byte 2

Byte 3

Byte 4

Byte 5

Byte 6

Byte 7

IO Data

IO Data

IO Data

Message 1

0x00

PD word 1

PD word 2

PD word 3

Message 2

0x41

PD word 4

PD word 5

PD word 6

Message 3

0x42

PD word 7

PD word 8

PD word 10

Message 4

0x83

PD word 10

Reserved

Reserved

20dec

De parametertelegrammen (zie volgende afbeelding) bestaan uit een parameterrequest-telegram en een parameterresponse-telegram.
Het parameterrequest-telegram wordt door de master verzonden om een parameterwaarde te lezen of te schrijven. Het wordt als volgt samengesteld:
•

managementbyte

•

subindex

•

index High-byte

•

index Low-byte

•

vier databytes

In de managementbyte wordt aangegeven welke instructie moet worden uitgevoerd.
De index geeft aan voor welke parameter de instructie moet worden uitgevoerd en de
vier databytes bevatten het getal dat gelezen of geschreven moet worden (zie handboek
"Veldbusapparaatprofiel").
Het parameterresponse-telegram wordt door de slave verzonden en beantwoordt het
parameterrequest-telegram van de master. De structuur van het request- en responsetelegram is identiek.
Byte
0

Byte Byte Byte Byte
1
2
3
4

Byte Byte
5
6

Byte
7

ID

Data
Manage- Sub- Index Index Data
CRC
Data Data
LSB
ment
index High Low MSB

ID

Data
Manage- Sub- Index Index Data
CRC
Data Data
LSB
index High Low MSB
ment

64303ANL
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5

Bij de parametertelegrammen wordt eveneens onderscheid gemaakt tussen synchrone
en asynchrone telegrammen. Synchrone parametertelegrammen worden binnen het
interval van 5 milliseconden beantwoord. Hierbij wordt het response-telegram in de
eerste milliseconde verzonden. Asynchrone parametertelegrammen worden onafhankelijk van het interval verzonden.
Groepsparametertelegram

Het groepsparametertelegram wordt door de master naar één of meerdere slaves met
hetzelfde SBus-groepsadres verzonden. Het heeft dezelfde structuur als het parameterrequest-telegram. Met dit telegram kunnen alleen parameters op de slave-apparaten
worden geschreven. Dit telegram wordt niet beantwoord door de slaves.

Byte
0
ID

Byte Byte Byte Byte Byte Byte Byte
1
2
3
4
5
6
7

Manage- Sub- Index Index Data
Data
Data Data LSB CRC
ment
Index High Low MSB

64304ANL

5.3.2

Parametrering via CAN (SBus-MOVILINK®)
Met de SBus ondersteunt de applicatieregelaar MOVIDRIVE® het "MOVILINK®-parameterkanaal" en "MOVILINK®-parameterkanaal-SYNC".

Masterbesturing
®
MOVILINK -parameterkanaal
®
MOVILINK -parameterkanaal-SYNC

S-bus
63801ANL

AANWIJZING
In het hoofdstuk "SEW-apparaatprofiel" wordt de gedetailleerde structuur van het parameterkanaal beschreven.
In combinatie met de CAN-bus is het onderscheid tussen gesynchroniseerde en nietgesynchroniseerde parameters belangrijk:
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•

Bij niet gesynchroniseerde parametertelegrammen (handshakebit = 0) wordt de
instructie onafhankelijk van het Sync-telegram bevestigd.

•

Bij gesynchroniseerde parametertelegrammen (handshakebit = 0) wordt de
instructiebevestiging pas verzonden, nadat het Sync-telegram in de eerste milliseconde ontvangen is.
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Volgorde van de
parametrering
bij CAN

5

Aan de hand van het voorbeeld van de WRITE-SYNC-instructie wordt een parametreringsvolgorde tussen de besturing en applicatieregelaar via SBus-MOVILINK® weergegeven (zie volgende afbeelding). Ter vereenvoudiging van de procedure wordt in afbeelding 16 alleen de managementbyte van het parametertelegram weergegeven.
Terwijl de besturing het parametertelegram voor de WRITE-SYNC-instructie voorbereidt, worden door de applicatieregelaar SYNC-telegrammen ontvangen en procesdatatelegrammen ontvangen en teruggestuurd. De instructie wordt geactiveerd, nadat het
parameterrequest-telegram ontvangen is. De applicatieregelaar interpreteert nu het
parametertelegram en bewerkt de WRITE-SYNC-instructie. Tegelijkertijd beantwoordt
hij alle procesdatatelegrammen. Pas nadat het SYNC-telegram ontvangen is, wordt het
parameterresponse-telegram verzonden.
Besturing
(master)
Parametertelegram
verzenden
Procesuitgangsdata
verzenden
SYNC-telegram
verzenden
Procesingangsdata
ontvangen
Instructie correct
uitgevoerd

CAN

Applicatieregelaar
(slave)

01110010

Parameterrequest-telegram
ontvangen

Procesuitgangsdatatelegram

Procesuitgangsdata
ontvangen

SYNC-telegram
Procesingangsdatatelegram
01110010

SYNC-telegram ontvangen;
daarmee worden het
procesingangsdatatelegram
en het parameterresponsetelegram verzonden
01028BNL

5.4

CANopen-profiel via CAN
De CANopen-communicatie is in overeenstemming met de specificatie DS301,
versie 4.02 van de CAN in Automation (zie www.can-cia.de) geïmplementeerd. Er is
geen speciaal apparaatprofiel, zoals DS 402, gerealiseerd.
Via de rubriek "Documentatie/software" op www.sew-eurodrive.de kan een EDSbestand gedownload worden voor de configuratie van CANopen-mastersystemen.
In het CANopen-profiel staan de volgende COB-ID's (Communication Object Identifier)
en functies ter beschikking.
Type

COB-ID

Functie en eigenschappen in MOVIDRIVE®

NMT

000hex

Netwerkbeheer

Sync

080hex

Synchroon-bericht met dynamisch configureerbare COB-ID

Emcy

0890hex + knooppuntnr.

Emergency-bericht met dynamisch configureerbare COB-ID

Tx-PDO1
Rx-PDO1

180hex + knooppuntnr.
200hex + knooppuntnr.

Tx-PDO2
Rx-PDO2

280hex + knooppuntnr.
300hex + knooppuntnr.

Tx-PDO3
Rx-PDO3

380hex + knooppuntnr.
400hex + knooppuntnr.

Voor tien procesingangsdatawoorden (PI) die vrij in de Tx-PDO's
gemapt zijn.
Voor tien procesdatauitgangswoorden (PO) die vrij in de
RX-PDO's gemapt zijn.
Verschillende overdrachtsmodi (synchroon, asynchroon, event)
Dynamisch configureerbare lengte van de PDO

SDO

580hex + knooppuntnr.
600hex + knooppuntnr.

Een SDO-kanaal voor de uitwisseling van parameterdata met de
CANopen-master

Guarding/
Heartbeat

700hex + knooppuntnr.

Guarding en Heartbeat worden ondersteund:
• Heartbeat-Producer
• Heartbeat-Consumer (enkelvoudig)
• Lifetime-protocol (Guarding)
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MOVIDRIVE® B slaat alle parameters niet-vluchtig op de geheugenkaart op, d.w.z. ook
de instellingen van het CANopen Communication-bereik (CANopen-index 0x1000 –
0x1FFF) worden bij herinschakeling op de laatst ingestelde waarde gezet.
Met de NMT-instructie "Reset_Communication" kan de fabrieksinstelling van het
CANopen Communication-bereik weer aangenomen worden. Met parameter P802 of
door vóór index 8594 de waarde "1" te schrijven kunnen alle parameters van de
MOVIDRIVE® B gereset worden.

AANWIJZING
Via het contextmenu voor de MOVIDRIVE® in MOVITOOLS® MotionStudio kan onder
[Diagnose] / [CANopen configuration] de status van de CANopen-slave (NMT-status,
guarding, identifier en mapping van de PDO) van de MOVIDRIVE® B gecontroleerd
worden.

5.4.1

Configuratie van de CANopen-interface van de MDX B en netwerkbeheer (NMT)

Baudrate en
CANopen-slaveadres

Met de parameters P884/P894 wordt de CAN-baudrate ingesteld. De baudrate
1 MBaud is alleen mogelijk als de baudrate van de andere SBus 125 kBaud is. Het
CANopen-slave-adres kan ingesteld worden met de parameters P886/P896. Als de
CAN-baudrate of het CANopen-slave-adres gewijzigd wordt, wordt de CAN-communicatie opnieuw gestart.

Apparaattoestanden en NMTinstructies

MOVIDRIVE® B ondersteunt het zogenoemde "Minimum Capability Device". Dat betekent dat de toestanden "pre-operational", "operational" en "stopped" ondersteund
worden (zie volgende afbeelding).

Power on

Initialisation
[11]

[12]

[10]
[8]

Pre-Operational

[7]

[6] [8]

Stopped

[6]

Operational

[7]
64336AXX
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De toestanden van het apparaat kunnen steeds door middel van zogenoemde NMTinstructies gewisseld worden. Mogelijke commando's zijn:
•

Node_Start-indicatie [6]

•

Node_Stop-indicatie [7]

•

Enter_Pre-Operational_State-indicatie [8]

•

Reset_Node-indicatie [10]
Met dit commando wordt de complete regelaar gereset, d.w.z. een regelaarfout
wordt bevestigd en in de objectenlijst in het CANopen-communicatiebereik (0x1000
tot 0x1FFF) worden de standaardinstellingen actief.

•

Reset_Communication [11]
Dit commando zorgt voor een reset van de communicatieparameters in de objectenlijst (index 0x1000 tot 0x1FFF).

•

Initialisatie beëindigd [12]
Het knooppunt verandert automatisch in "Pre-Operational" en stuurt een Guardingtelegram (700hex + slave-ID) als "Boot-up"-bericht.

De CAN-telegrammen zijn als volgt opgebouwd:
NMT Service

COB-ID

Node_Start
Node_Stop
Enter_Pre-Operational_State

Byte 1

Byte 2

0x01
0x02
0x0000

0x80

Reset_Node

0x81

Reset_Communication

0x82

Node-ID

Node-ID correspondeert met het in parameter P886/896 ingestelde adres. De waarde
"0" is toegestaan voor de Node-ID. In dat geval worden alle CANopen-apparaten aangesproken.
NMT-instructies worden niet bevestigd door de slave.
MOVIDRIVE® B ondersteunt het zogenoemde "Minimum Capability Device", d.w.z. dat
de volgende toestanden ondersteund worden:
•

Pre-operational
In de toestand "pre-operational" kan het apparaat alleen via SDO's communiceren.

•

Operational
In de toestand "operational" kunnen PDO's en SDO's uitgewisseld worden.

•

Stopped
In de toestand "stopped" kunnen noch SDO's noch PDO's uitgewisseld worden.

Nadat de MOVIDRIVE® B opnieuw ingeschakeld is, bevinden de CANopen-interfaces
zich altijd automatisch in de toestand "pre-operational". Na herinschakeling wisselen zij
naar de toestand "operational" als index 0x27FA, subindex 1 (SBus 1) of subindex 2
(SBus 2) gelijk aan is.
Als MOVIDRIVE® B na de herinschakeling in de toestand "Booting" blijft, kon het "Bootup"-bericht niet verzonden worden. Dat betekent dat er geen ander CAN-apparaat
bereikt kon worden via de SBus. Controleer de aansluiting en de parametrering van alle
apparaten op de CAN.
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5.4.2

Uitwisseling van procesdata
MOVIDRIVE® B kan via CANopen maximaal tien procesingangsdatawoorden (PI-data)
versturen en maximaal tien procesuitgangsdatawoorden ontvangen. De tien procesdatawoorden kunnen via de CANopen-mapping aan verschillende PDO's worden toegewezen. De overdrachtsmodi van de PDO's kunnen vervolgens gebruikt worden om de
busbelasting te optimaliseren of vast te leggen welke procesdatawoorden hoe vaak verzonden worden. De procesdatawoorden 1 tot 3 kunnen direct door de regelaar verwerkt
worden; de procesdatawoorden 4 tot 10 alleen door IPOSplus®-programma's. Met de
parameters P870 - P875 wordt de functie van de procesdatawoorden 1 tot 3 vastgelegd.
Na een reset van de communicatie gelden de volgende standaardinstellingen:

Configuratie van
de COB-ID

•

RX-PDO1 met PO1, PO2, PO3

•

RX-PDO2 met PO4, PO5, PO6

•

RX-PDO3 met PO7, PO8, PO9, PO10

•

TX-PDO1 met PI1, PI2, PI3

•

TX-PDO2 met PI4, PI5, PI6

•

TX-PDO3 met PI7, PI8, PI9, PI10

•

Alle RX-PDO's en TX-PDO's werken in de synchrone overdrachtsmodus.

•

TX-PDO2 en TX-PDO3 zijn gedeactiveerd en kunnen zo nodig geactiveerd worden.

Na een reset van de communicatie/applicatie worden alle COB-ID's conform de DS301
CANopen-norm opnieuw geïnitialiseerd op basis van het CANopen-slave-adres (P886/
P896).
Index van de COB-ID
(hex)

Subindex van de COB-ID
(hex)

COB-ID na reset van de
communicatie

RX-PDO1

1400

200hex + slave-adres

RX-PDO2

1401

300hex + slave-adres

RX-PDO3

1402

TX-PDO1

1800

TX-PDO2

1801

C0000280hex + slave-adres

TX-PDO3

1802

C0000380hex + slave-adres

1

400hex + slave-adres
40000180hex + slave-adres

De COB-ID (32-bits waarde) is hierbij volgens onderstaand schema opgebouwd:
Bit
31
30
29
28 – 11
10 – 0
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Waarde

Betekenis

0

PDO is actief.

1

PDO is gedeactiveerd.

0

RTR mag voor dit PDO gebruikt worden.

1

RTR mag niet voor dit PDO gebruikt worden.

0

11-bits CAN-ID

1

29-bits CAN-ID

0

Moet altijd "0" zijn als bit 29 gelijk aan "0" is.

X

Bits 28 – 11 van de 29-bits COB-ID als bit 29 gelijk aan "1" is.

X

Bits 10 – 0 van de COB-ID
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AANWIJZINGEN
Volg de onderstaande aanwijzingen op:

Voorbeeld

De overdrachtsmodus
(transmission
mode)

•

Bij MOVIDRIVE® B zijn voor het aanvragen van TX-PDO's geen 29-bits COB-ID's
en ook geen RTR-telegrammen toegestaan. Bij de PDO-COB-ID's moeten bit 29 en
bit 28 - 11 daarom altijd "0" zijn. Bit 30 wordt automatisch op "1" gezet door
MOVIDRIVE® B.

•

De COB-ID's kunnen alleen in de apparaattoestand "pre-operational" gewijzigd
worden.

•

Nieuwe waarden voor de COB-ID worden alleen geaccepteerd als het om een
11-bits ID gaat (d.w.z. bit 29 mag niet gezet zijn) en als de ID niet al gebruikt wordt
voor een andere PDO of voor het Emergency-object (zie hoofdstuk "Het Emergency-object").

De COB-ID van RX-PDO3 moet van 401hex in 403hex gewijzigd worden. De COB-ID van
de RX-PDO3 is opgeslagen in index 1402hex, subindex 1.
•

NMT-instructie voor "enter preoperational" versturen.

•

Op index 1402, subindex 1 moet de waarde 403hex geschreven worden.

Voor elke TX-PDO kan uit verschillende overdrachtsmodi ("transmission modes")
gekozen worden:
•

Event-gestuurd en synchroon (waarde 0):
Steeds wanneer een procesgegeven van een TX-PDO gewijzigd is, wordt na de
volgende SYNC-puls deze TX-PDO verzonden.

•

Cyclisch en synchroon (waarde 1 – 240):
Na elke SYNC-puls (eerste tot 240e al naargelang de waarde) wordt de TX-PDO
verzonden, ongeacht of de inhoud van de TX-PDO iets gewijzigd heeft.

•

Fabrikantspecifiek (waarde 254):
Steeds wanneer de corresponderende RX-PDO wordt ontvangen, wordt deze
TX-PDO verzonden.
Voorbeeld: TX-PDO2 heeft overdrachtsmodus 254. Direct na de ontvangst van een
geldige RX-PDO2 (geldig betekent dat de lengte niet te klein mag zijn) wordt een
TX-PDO2 verzonden.

•

Event-gestuurd en asynchroon (waarde 255):
Steeds wanneer een waarde van de TX-PDO verandert, wordt deze door
MOVIDRIVE® B verzonden.

AANWIJZINGEN
Als via TX-PDO het toerental, de stroom, de positie of andere, snel veranderende
grootheden verzonden worden, veroorzaakt dit een zeer hoge belasting van de bus.
Om de belasting van de bus tot voorspelbare waarden te begrenzen kan de InhibitTime (zie paragraaf "Inhibit-tijd") gebruikt worden.
Standaardinstelling voor alle PDO's: cyclisch en synchroon (overdrachtsmodus = 1).
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Voor elke RX-PDO kan uit verschillende overdrachtsmodi ("transmission modes")
gekozen worden:
•

Synchroon (waarde 0 – 240):
Bij de ontvangst van de volgende SYNC-puls (ongeacht of de waarde 0 is of 240)
worden de data van de RX-PDO's in de PO-buffer van de MOVIDRIVE® B overgenomen. Met dit overdrachtsproces kunnen eerst meerdere PDO's van de master
naar de MOVIDRIVE® B worden verzonden en dan met een SYNC-puls consistent
met elkaar gelijktijdig in de PO-databuffer van de MOVIDRIVE® B worden overgenomen.

•

Fabrikantspecifiek (waarde 254):
Steeds wanneer een RX-PDO wordt ontvangen, wordt de corresponderende
TX-PDO verzonden.
Voorbeeld: TX-PDO2 heeft eveneens overdrachtsmodus 254. Direct na de ontvangst van een geldige RX-PDO2 (geldig betekent dat de lengte niet te klein mag
zijn) wordt een TX-PDO2 verzonden.

•

Event-gestuurd en asynchroon (waarde 255):
Steeds wanneer een RX-PDO ontvangen wordt, worden zijn data onmiddellijk overgenomen in de PO-databuffer.

Standaardinstelling voor alle PDO's: cyclisch en synchroon (overdrachtsmodus = 1).

AANWIJZINGEN
Volg de onderstaande aanwijzingen op:

Inhibit-tijd

•

De transmission modes voor de TX-PDO's 1 - 3 kunnen via object 1800hex 1802hex, subindex 2 gewijzigd worden. Hierbij gaat het steeds om 8-bits waarden.

•

De transmission modes voor de RX-PDO's 1 - 3 kunnen via object 1400hex 1402hex, subindex 2 gewijzigd worden. Hierbij gaat het steeds om 8-bits waarden.

•

De transmission modes 241 – 253 zijn gereserveerd en mogen niet geselecteerd
worden.

•

De transmission mode kan alleen gewijzigd worden als het apparaat zich in de toestand "pre-operational" bevindt.

•

Informatie over de SYNC-puls vindt u in het hoofdstuk "SYNC-object".

Bij de Inhibit-tijd gaat het om een blokkeertijd voor TX-PDO's. De blokkeertijd voor een
TX-PDO begint na het verzenden van dit object. Vóór het verstrijken van de blokkeertijd
kan dit object niet nog eens naar de CAN-bus gestuurd worden. De blokkeertijd wordt
in veelvouden van 100 µs aangegeven, d.w.z. 15670 betekent 1,567 seconden. De
maximale blokkeertijd bedraagt 6,5535 s. MOVIDRIVE® B verwerkt blokkeertijden met
een granulatie van 1,0 ms, d.w.z. de waarde 15 (komt overeen met een blokkeertijd van
1,5 ms) wordt als 2 ms behandeld. Het geldige waardenbereik is "0" en "10 – 65535".

AANWIJZINGEN
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•

De Inhibit-tijd kan alleen in de apparaattoestand "pre-operational" gewijzigd
worden. De standaardwaarde voor de Inhibit-tijd van alle PDO's is 0 (gedeactiveerd).

•

De Inhibit-tijd voor de TX-PDO's 1 - 3 kunnen via object 1800hex - 1802hex, subindex 3 gewijzigd worden.
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5

In de RX-PDO 1 – 3 kunnen alleen de tien objecten uit index 2020hex (PO1 – 10).
Een PDO kan maximaal vier van deze 16-bits waarden bevatten.
Naam

Index (hex)

Subindex (hex)

PO1

1

PO2

2

PO3

3

PO4

4

PO5
PO6

5

2020

6

PO7

7

PO8

8

PO9

9

PO10

A

Analoog hieraan kunnen de TX-PDO's uit de volgende objecten worden samengesteld:
Naam

Index (hex)

Subindex (hex)

PI1

1

PI2

2

PI3

3

PI4

4

PI5
PI6

5

2021

6

PI7

7

PI8

8

PI9

9

PI10

A

De mapping kan alleen gewijzigd worden als het apparaat zich in de toestand "pre-operational" bevindt.
Ga als volgt te werk als de mapping voor een PDO gewijzigd moet worden:
•

Stel de mapping-lengte van de PDO in op "0". De mapping-lengte voor RX-PDO1 – 3
is opgeslagen in index 1600hex – 1602hex, subindex 0.

•

Nu kunt u de mapping voor deze PDO wijzigen. De te schrijven waarde wordt als
volgt berekend: 65535 × index + 256 × subindex + 16. Het resultaat voor RX-PDO's
is een mapping-invoer van 20210x10hex waarbij x een waarde is tussen 1 en Ahex
die het nummer van het PO- of PI-datawoord aangeeft.

•

Stel vervolgens de mapping-lengte van de PDO in op het aantal ID's dat in deze PDO
gemapt zijn.
Subindex (hex)

Opmerking

Aantal gemapte PD's in
RX-PDO X

X=1-3

0

Kan op een waarde tussen 0 – 4 ingesteld
worden.

1. in RX-PDO X
gemapte PO

1

2. in RX-PDO X
gemapte PO

Index (hex)

15FF + X

2

3. in RX-PDO X
gemapte PO

3

4. in RX-PDO X
gemapte PO

4

PO1 - PO10 kunnen gemapt worden.

De mapping van de TX-PDO's is, net als de mapping van de RX-PDO's, via de indices
1A00hex – 1A02hex in de subindices 0 – 4 opgeslagen.
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5.4.3

SYNC-object
Met het SYNC-object kunnen de procesdata van meerdere PDO's consistent met elkaar
en op een gedefinieerd tijdstip in de procesdatabuffer van de MOVIDRIVE® B worden
overgenomen of verzonden. De PDO's die met het SYNC-object gesynchroniseerd
moeten worden, moeten allemaal in de overdrachtsmodus 0 – 240 behandeld worden.
Als de overdrachtsmodus van een TX-PDO op 4 staat, wordt deze TX-PDO na elk
vierde SYNC-bericht verstuurd door MOVIDRIVE® B. Bij RX-PDO's worden diens data
bij elk SYNC-bericht overgenomen in de PO-databuffer.

COB-ID van het
SYNC-object
wijzigen

MOVIDRIVE® B legt in de toestand "Initialising" de COB-ID van het SYNC-object vast
op 080hex. De COB-ID mag alleen in de apparaattoestand "pre-operational" gewijzigd
worden. Dit is ook mogelijk in de toestand "operational", maar dan wordt de CAN-controller kortstondig van de bus losgekoppeld. Dat betekent dat er in de toestand "operational" procesdata verloren kunnen gaan. Aangezien de MOVIDRIVE® B alleen SYNCconsumer is en alleen met COB-ID's van 11 bits werkt, moeten bit 30 en bit 29 altijd "0"
zijn. De structuur van de COB-ID en de betekenis van de afzonderlijke bits staan in de
volgende tabel. De COB-ID van het SYNC-bericht wordt als 32-bits waarde via index
1005hex, subindex 0 aangesproken.
Bit
31 (MSB)

30

29

28 – 11

10 – 0 (LSB)

X

0/1

0

0

11-bits identifier

Bit

Waarde

Betekenis

31 (MSB)

X

Do not care

0

Device does not generate SYNC message

1

Device generates SYNC message

0

11-bit ID (CAN 2.0A)

1

29-bit ID (CAN 2.0B)

0

If bit 29 = 0

30
29
28 – 11
10 – 0 (LSB)
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X

If bit 29 =1: bits 28 – 11 of 29-bit-SYNC-COB-ID

X

Bits 10 - 0 of SYNC-COB-ID
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5

Het Emergency-object
MOVIDRIVE® B verzendt het Emergency-object altijd eenmalig als er een fout herkend
wordt of als deze fout niet meer aanwezig is. Bij de volgende fouten verzendt
MOVIDRIVE® B een Emergency-object.
MOVIDRIVE® B zet de foutbit in zijn statuswoord.

•

Byte 1

Byte 2

Byte 3

Byte 4

Byte 5

0

FFhex

Error-register
(object 1001hex)

0

Statuswoord 1 van Statuswoord 1 van 0
de MOVIDRIVE® B, de MOVIDRIVE® B,
Low
High

Byte 7

Byte 8
0

MOVIDRIVE® B werkt alleen in DC 24V-hulpbedrijf, de draaiveldspanning ontbreekt.

•

Byte 1

Byte 2

Byte 3

Byte 4

Byte 5

Byte 6

Byte 7

Byte 8

0

31hex

Error-register
(object 1001hex)

0

0

0

0

0

•

COB-ID van het
Emergencyobject

Byte 6

Het Lifeguarding-protocol is gedeactiveerd, maar werd niet cyclisch bediend binnen
de time-outperiode.
Byte 1

Byte 2

Byte 3

Byte 4

Byte 5

Byte 6

Byte 7

Byte 8

30hex

81hex

Error-register
(object 1001hex)

0

0

0

0

0

De COB-ID mag alleen in de apparaattoestand "pre-operational" gewijzigd worden.
Dit is weliswaar ook in de toestand "operational" mogelijk, maar dan wordt de CAN-controller kortstondig losgekoppeld van de bus. Dat betekent dat er in de toestand "operational" procesdata verloren kunnen gaan. Aangezien de MOVIDRIVE® B alleen met
COB-ID's van 11 bits werkt, moet bit 29 altijd "0" zijn. De structuur van de COB-ID en de
betekenis van de afzonderlijke bits staan in de volgende tabellen. Als door de
MOVIDRIVE® B geen EMCY-object verzonden moet worden, kan het EMCY-object
gedeactiveerd worden door bit 31 te zetten. De COB-ID wordt als "unsigned long" via
index 1014hex, subindex 0 aangesproken.
Bit
31 (MSB)

30

29

28 – 11

10 – 0 (LSB)

0/1

0

0

0

11-bits identifier

Bit

Waarde

31 (MSB)

0

EMCY exists / is valid

1

EMCY does not exist / is not valid

Betekenis

30

0

reserved (always 0)

29

0

11-bit ID (CAN 2.0A)

1

29-bit ID (CAN 2.0B)

28 – 11

0

If bit 29 = 0

X

If bit 29 =1: bits 28 - 11 of 29-bit-SYNC-COB-ID

X

Bits 10 – 0 of SYNC-COB-ID

10 – 0 (LSB)

MOVIDRIVE® B legt in de toestand "Initialising" de COB-ID van het Emergency-object
vast op 080hex + slave-adres.
Inhibit-tijd van
het Emergencyobject

De blokkeertijd van het Emergency-object op de CANopen-bus wordt als "unsigned16"
(2 byte) via index 1015hex, subindex 0 ingesteld. De blokkeertijd is gedefinieerd als een
veelvoud van 100 μs. Dat betekent dat de waarde 3000 overeenkomt met een blokkeertijd van 300 ms.
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5.4.5

Heartbeat en Lifetime

Heartbeat en
Lifetime

Over het algemeen geldt dat een MOVIDRIVE® B-knooppunt ofwel het Heartbeatprotocol gebruikt of het Lifetime-protocol. Het gecombineerde bedrijf is in geen geval
mogelijk.

Lifetime
(Guarding)

De CANopen-besturing stuurt een Nodeguarding-object met een geactiveerde RTR-bit
naar de CANopen-slave van de MOVIDRIVE® B. De slave antwoordt met een Nodeguarding-object met een datalengte van 1 byte. Het Nodeguarding-object heeft altijd de
vast ingestelde COB-ID 700hex + CANopen-slave-adres. De slave verwacht dit Nodeguarding-object cyclisch binnen een time-outperiode. Als de besturing deze time-outperiode overschrijdt, wordt in de MOVIDRIVE® B de foutreactie voor CAN-time-out actief
(P836 en P837).
De time-outperiode kan met de indices 0x100C ("guard time") en 0x100D ("life time
factor") in milliseconden ingesteld worden. Deze time-outperiode is het product van "life
time factor" × "guard time". Time-outperioden kleiner dan 10 ms worden geweigerd.

AANWIJZING
Met de parameters P883 en P893 wordt de door de besturing ingestelde time-outperiode gelezen. De time-outperiode mag niet worden gewijzigd. Deze is het resultaat
van de door de besturing ingestelde CANopen-objecten 0x100C en 0x100D.
Nodeguarding is pas actief vanaf het moment dat een Nodeguarding-object van de
master voor het eerst binnenkomt. Als het product van "life time factor" × "guard time"
gelijk aan 0 is, is de Nodeguarding-functie gedeactiveerd en kan het Heartbeat-mechanisme (zie paragraaf "Heartbeat") gebruikt worden.
Heartbeat

Bij MOVIDRIVE® B gaat het om een Heartbeat-Producer. Het tijdsinterval, waarin heartbeats geproduceerd worden, kan met index 1017hex, subindex 0 via een unsigned
16-bits waarde ingesteld worden. Deze waarde komt overeen met de heartbeat in ms,
d.w.z. 3000 betekent dat er om de 3 s een heartbeat verzonden wordt. Het Heartbeatobject heeft altijd de vast ingestelde COB-ID "700hex + CANopen-slave-adres".
De standaardwaarde voor index 1017hex, subindex 0 is "0", d.w.z. heartbeat is gedeactiveerd. Parallel daaraan kan MOVIDRIVE® B als Heartbeat-Consumer geparametreerd
worden. Met MOVIDRIVE® B kan bij precies één ander CANopen-knooppunt gecontroleerd worden of het zijn heartbeats binnen een time-outperiode produceert. De time-outperiode en het knooppuntnummer van het te bewaken knooppunt worden vastgelegd
met het object 1016hex, subindex 1.
Bit
Waarde
Datatype

31 - 24

23 - 16

15 - 0

Gereserveerd,
altijd 0

Te bewaken CANopen-adres

Heartbeat consumer timeout in ms

UNSIGNED8

UNSIGNED16

Als index 1017hex, subindex 0 en index 1016hex, subindex 1 gelijk zijn aan "0", is de
Heartbeat-functie gedeactiveerd en kan het Guarding-protocol gebruikt worden.
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5.4.6

5

Parametertoegang via SDO
MOVIDRIVE® B ondersteunt één SDO-kanaal. De COB-ID's voor dit SDO-kanaal zijn
vastgelegd. Voor de RX-SDO is de COB-ID "600hex + CANopen-slave-adres" en voor
de TX-SDO is de COB-ID "580hex + CANopen-slave-adres". Het SDO-kanaal ondersteunt "expedited" en "non-expedited" transfers. De SDO-mechanismen worden gedetailleerd beschreven in de CANopen-specificatie DS301.
Voorbeeld:
•

De transfermodus van TXPDO1 (index 0x1800, subindex 2) moet gelezen worden.

•

Het request-telegram met de COB-ID 600hex + CANopen-slave-adres bevat de acht
databytes "40 00 18 02 xx xx xx xx" (hexadecimale schrijfwijze).
–
–
–
–

•

= leescommando
= index (Low Byte first)
= subindex
= geen betekenis

Het response-telegram met de COB-ID 580hex + CANopen-slave-adres bevat de
acht databytes "4F 00 18 02 01 xx xx xx" (hexadecimale schrijfwijze).
–
–
–
–
–

•

40
00 18
02
xx xx xx xx

4F
00 18
02
01
xx xx xx

= 1 byte gelezen
= index
= subindex
= waarde (= synchroon)
= geen betekenis

De volgende SDO-commando's en antwoorden zijn van belang:
–
–
–
–
–
–
–
–

2F
2B
23
60
4F
4B
43
80

= schrijven 1 byte (commando)
= schrijven 2 bytes (commando)
= schrijven 4 bytes (commando)
= succesvol geschreven (antwoord)
= 1 byte gelezen (antwoord)
= 2 bytes gelezen (antwoord)
= 4 bytes gelezen (antwoord)
= fout bij de uitvoering van de instructie (antwoord)

In het 4-bytes databereik van een SDO-telegram zijn de geldige databytes links uitgelijnd in Intel-formaat (Low Byte first) ingevoerd. Alle specifieke indices van de
MOVIDRIVE® B voor de communicatie worden vermeld in het EDS-bestand
"mdxb.eds".
Parametertoegang via SDO's
tot de SEWspecifieke
parameters
van de
MOVIDRIVE® B

Alle SEW-specifieke parameters van de MOVIDRIVE® B (0x2000-0xFFFF) liggen op de
desbetreffende index, meestal met subindex 0.
Voorbeeld: om de softwareversie van de MOVIDRIVE® B te lezen moet u toegang
hebben tot index 8300dec, subindex 0.
CANopen staat alleen de instructies "Lezen" en "Schrijven" toe op de fabrikantspecifieke objecten door middel van SDO. Als u de SEW-specifieke instructies van het MOVILINK®-veldbusapparaatprofiel wilt gebruiken (bijv. "read minimum", "read maximum",
"read default", "write volatile", etc.), kan u dit via een omweg met de objecten 0x2066 en
0x2067 doen. Het object 0x2067 (SIGNED32) bevat de data, waarmee de volgende
MOVILINK®-instructie moet worden uitgevoerd resp. het resultaat van de laatste
MOVILINK®-instructie voor zover deze succesvol was. Het beschrijven van het object
0x2066 activeert de MOVILINK®-instructie. Het object 0x2066 (UNSIGNED32) is als
volgt opgebouwd:
Bit 31 – bit 24

Bit 23 – bit 16

Bit 15 – bit 8

Bit 7 – bit 0

Management

Gereserveerd

Index High

Index Low
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De managementbyte wordt gedetailleerd beschreven in het hoofdstuk "SEW-apparaatprofiel". Bij een fout wordt met "Abort-SDO" een "general error" gemeld; de precieze
MOVILINK®-foutcode kan dan van parameter 0x2067 gelezen worden.
Voorbeeld 1: de maximaal mogelijke waarde (instructie "read maximum", 0x35) voor de
index 0x2116 (integrator omhoog rechtsom) moet door de regelaar bepaald worden.
Daarvoor moet de managementbyte de waarde 0x35 hebben, Gereserveerd wordt op
"0" gezet. Het object 0x2066 wordt dus met de waarde 0x35002116 via een SDO
beschreven. Vervolgens kan de maximaal mogelijke waarde via een SDO-leestoegang
van index 0x2067 gelezen worden.
Voorbeeld 2: de index 0x2116 (integrator omhoog rechtsom) moet vluchtig met de
waarde 0x1234 beschreven worden (instructie "write volatile", 0x33).
Vóór het uitvoeren van de instructie moeten de MOVILINK®-instructiedata (index
0x2067) op de waarde 0x1234 gezet worden. Dit vindt plaats met een schrijvende SDO
op index 0x2067. Daarna wordt de MOVILINK®-instructie uitgevoerd, doordat index
0x2066 met de waarde 0x33002116 beschreven wordt.
Voorbeeld 3: de index 0x2116 (integrator omhoog rechtsom) moet vluchtig met de
waarde 0x4000000 beschreven worden (instructie "write volatile", 0x33).
Vóór het uitvoeren van de instructie moeten de MOVILINK®-instructiedata (index
0x2067) op de waarde 0x1234 gezet worden. Dit vindt plaats met een schrijvende SDO
op index 0x2067. Daarna wordt de MOVILINK®-instructie uitgevoerd, doordat index
0x2066 met de waarde 0x33002116 beschreven wordt. Het apparaat meldt via
CANopen "general error"; een read op 0x2067 levert dan de MOVILINK®-foutcode
0x08000015 (waarde te groot) terug.

5.4.7

Harde synchronisatie voor synchroonloop of positionering van meerdere MDX-B-apparaten
Als de besturing het CANopen-SYNC-object verzendt, worden door de fabrieksinstellingen alle verzonden, synchrone PDO's met het SYNC-object consistent in
MOVIDRIVE® B overgenomen. De afzonderlijke regelsystemen (time slices processor)
van meerdere assen op een CANopen-lijn worden echter niet met elkaar gesynchroniseerd (zachte synchronisatie). De periode van het SYNC-object kan echter willekeurig
in de besturing ingesteld worden.
Als de regelsystemen (time slices processor) van meerdere apparaten met het SYNCsignaal gesynchroniseerd moeten worden (harde synchronisatie), moet voor de COBID van het CANopen-SYNC-object parameter P885/P895 ingesteld worden (over het
algemeen de waarde "128" = "80hex"). In dat geval moeten ook de parameters P887 en
P888 in overeenstemming met de synchronisatieperiode van de besturing ingesteld
worden.
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5.4.8

5

Overige apparaateigenschappen in het CANopen-profiel
•

De master/slave-functionaliteit is niet meer beschikbaar onder het CANopen-profiel,
maar alleen met het MOVILINK®-profiel via SBus.

•

De keuze van het communicatieprofiel CANopen via SBus beïnvloedt ook de
volgende IPOSplus®-functies:
GETSYS PO data, SETSYS PI data en MOVILINK® (zie hoofdstuk "Gebruik van de
CAN-interfaces in IPOSplus® (afhankelijk van het profiel)")

5.4.9

Specifieke CANopen-objecten van de MOVIDRIVE® B

Index

Subindex

Functie

Toegang

Type

Mappable

Standaardwaarde

1000

0

device type

ro

UNSIGNED32

NO

0

1001

0

error register

ro

UNSIGNED32

NO

1002

0

manuf. status register

ro

UNSIGNED32

NO

1005

0

COB-ID SYNC message

rw

UNSIGNED32

NO

80hex

1008

0

manufacturer device name

ro

STRING

NO

MDXB

100B

0

node id of server

ro

UNSIGNED32

NO

100C

0

guard time [ms]

rw

UNSIGNED16

NO

0

100D

0

life time factor

rw

UNSIGNED8

NO

0

100E

0

COB-ID lifetime

rw

UNSIGNED32

NO

0

100F

0

no. of SDO

ro

UNSIGNED32

NO

1

1014

0

COB-ID EMCY message

rw

UNSIGNED32

NO

80hex+slave ID

1015

0

inhibit time EMCY [ms]

rw

UNSIGNED16

NO

0

1016

0

consumer heartbeat time / no. of entries

ro

UNSIGNED32

NO

1

1016

1

producer 1

rw

UNSIGNED32

NO

0

1017

0

producer heartbeat time [ms]

rw

UNSIGNED16

NO

0

1018

0

identity object / no. of entries

ro

UNSIGNED32

NO

1

1018

1

vendor id

ro

UNSIGNED32

NO

89

1200

0

server SDO parameter / no. of entries

ro

UNSIGNED32

NO

2

1200

1

COB-ID Client → Server

ro

UNSIGNED32

NO

580hex+slave ID

1200

2

COB-ID Server → Client

ro

UNSIGNED32

NO

600hex+slave ID

RX-PDO communication parameter
1400

0

RX-PDO1 parameter / no. of entries

ro

UNSIGNED32

NO

2

1400

1

COB-ID

rw

UNSIGNED32

NO

200hex+slave ID

1400

2

transmission type

rw

UNSIGNED8

NO

1

1401

0

RX-PDO2 parameter / no. of entries

ro

UNSIGNED32

NO

2

1401

1

COB-ID

rw

UNSIGNED32

NO

300hex+slave ID

1401

2

transmission type

rw

UNSIGNED8

NO

1

1402

0

RX-PDO3 parameter / no. of entries

ro

UNSIGNED32

NO

2

1402

1

COB-ID

rw

UNSIGNED32

NO

400hex+slave ID

1402

2

transmission type

rw

UNSIGNED8

NO

1
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Index

Subindex

Functie

Toegang

Type

Mappable

Standaardwaarde

RX-PDO1 mapping parameter
1600

0

no. of entries

rw

UNSIGNED8

NO

3

1600

1

1. Mapping

rw

UNSIGNED32

NO

20200110hex

1600

2

2. Mapping

rw

UNSIGNED32

NO

20200210hex

1600

3

3. Mapping

rw

UNSIGNED32

NO

20200310hex

1600

4

4. Mapping

rw

UNSIGNED32

NO

0

RX-PDO2 mapping parameter
1601

0

no. of entries

rw

UNSIGNED8

NO

3

1601

1

1. Mapping

rw

UNSIGNED32

NO

20200410hex

1601

2

2. Mapping

rw

UNSIGNED32

NO

20200510hex

1601

3

3. Mapping

rw

UNSIGNED32

NO

202610hex

1601

4

4. Mapping

rw

UNSIGNED32

NO

0hex

RX-PDO3 mapping parameter
1602

0

no. of entries

rw

UNSIGNED8

NO

4

1602

1

1. Mapping

rw

UNSIGNED32

NO

20200710hex

1602

2

2. Mapping

rw

UNSIGNED32

NO

20200810hex

1602

3

3. Mapping

rw

UNSIGNED32

NO

20200910hex

1602

4

4. Mapping

rw

UNSIGNED32

NO

20200A10hex

TX-PDO1 communication parameter
1800

0

TX-PDO1 parameter / no. of entries

ro

UNSIGNED32

NO

3

1800

1

COB-ID

rw

UNSIGNED32

NO

40000180hex +
slave ID

1800

2

transmission type

rw

UNSIGNED8

NO

1

1800

3

inhibit time [100 µs]

rw

UNSIGNED16

NO

0

1801

0

TX-PDO2 parameter / no. of entries

ro

UNSIGNED32

NO

3

1801

1

COB-ID

rw

UNSIGNED32

NO

C0000280hex +
slave ID

1801

2

transmission type

rw

UNSIGNED8

NO

1

1801

3

inhibit time [100 µs]

rw

UNSIGNED16

NO

0

1802

0

TX-PDO3 parameter / no. of entries

ro

UNSIGNED32

NO

3

1802

1

COB-ID

rw

UNSIGNED32

NO

C0000380hex +
slave ID

1802

2

transmission type

rw

UNSIGNED8

NO

1

1802

3

inhibit time [100 µs]

rw

UNSIGNED16

NO

0

TX-PDO1 mapping parameter
1A00

0

no. of entries

rw

UNSIGNED8

NO

3

1A00

1

1. Mapping

rw

UNSIGNED32

NO

20210110hex

1A00

2

2. Mapping

rw

UNSIGNED32

NO

20210210hex

1A00

3

3. Mapping

rw

UNSIGNED32

NO

20210310hex

1A00

4

4. Mapping

rw

UNSIGNED32

NO

0

TX-PDO2 mapping parameter

58

1A01

0

no. of entries

rw

UNSIGNED8

NO

3

1A01

1

1. Mapping

rw

UNSIGNED32

NO

20210410hex

1A01

2

2. Mapping

rw

UNSIGNED32

NO

20210510hex

1A01

3

3. Mapping

rw

UNSIGNED32

NO

20210610hex

1A01

4

4. Mapping

rw

UNSIGNED32

NO

0hex
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Index

Subindex

Functie

Toegang

Type

Mappable

5

Standaardwaarde

TX-PDO3 mapping parameter
1A02

0

no. of entries

rw

UNSIGNED8

NO

4

1A02

1

1. Mapping

rw

UNSIGNED32

NO

20210710hex

1A02

2

2. Mapping

rw

UNSIGNED32

NO

20210810hex

1A02

3

3. Mapping

rw

UNSIGNED32

NO

20210910hex

1A02

4

4. Mapping

rw

UNSIGNED32

NO

20210A10hex

Process data for mapping
2020

0

PO Data / no. of entries

ro

UNSIGNED32

NO

10

2020

1

PO 1

rrw

SIGNED16

YES

0

2020

2

PO 2

rrw

SIGNED16

YES

0

2020

3

PO 3

rrw

SIGNED16

YES

0

2020

4

PO 4

rrw

SIGNED16

YES

0

2020

5

PO 5

rrw

SIGNED16

YES

0

2020

6

PO 6

rrw

SIGNED16

YES

0

2020

7

PO 7

rrw

SIGNED16

YES

0

2020

8

PO 8

rrw

SIGNED16

YES

0

2020

9

PO 9

rrw

SIGNED16

YES

0

2020

10

PO 10

rrw

SIGNED16

YES

0

2021

0

PI Data / no. of entries

ro

UNSIGNED32

NO

10

2021

1

PI 1

ro

SIGNED16

YES

0

2021

2

PI 2

ro

SIGNED16

YES

0

2021

3

PI 3

ro

SIGNED16

YES

0

2021

4

PI 4

ro

SIGNED16

YES

0

2021

5

PI 5

ro

SIGNED16

YES

0

2021

6

PI 6

ro

SIGNED16

YES

0

2021

7

PI 7

ro

SIGNED16

YES

0

2021

8

PI 8

ro

SIGNED16

YES

0

2021

9

PI 9

ro

SIGNED16

YES

0

2021

10

PI 10

ro

SIGNED16

YES

0

Access to all MOVILINK® Services
2066

0

Movilink Service

rw

UNSIGNED32

NO

0

2067

0

Movilink Data

rw

UNSIGNED32

NO

0
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5.5

Overige apparaatfuncties via de CAN-interfaces
Naast de uitwisseling van proces- en parameterdata tussen de besturing en
MOVIDRIVE® B kunnen de CAN-interfaces voor andere extra functies gebruikt worden,
bijv. IPOSplus®-, master-slavebedrijf of interne synchroonloop (ISYNC).

5.5.1

Gebruik van de CAN-interfaces voor het master-slavebedrijf
Het master-slavebedrijf is alleen mogelijk via CAN 1 (SBus 1). In dat geval moet in parameter P880 het MOVILINK®-profiel geactiveerd zijn.

AANWIJZING
P882 SBus group address moet bij de master en de slave op dezelfde waarde worden
ingesteld. Bij het bedrijf via de systeembus (bijv. master-slavebedrijf) moeten de busafsluitweerstanden bij het fysieke begin en einde van de systeembus worden geactiveerd (S12 = ON). Als via parameter P750 het verzenden van slave-setpoints via SBus
ingesteld is, kan MOVIDRIVE® via deze SBus-interface op aanvragen (procesdatatelegrammen) van een andere SBus-master antwoorden (P100/101 ≠ SBus (CAN)).
Controle van de
verbinding

Bij de communicatieverbinding via de SBus is P883 SBus timeout interval actief. Als
P883 SBus timeout interval = 0 ingesteld is, wordt de dataoverdracht niet via de SBus
bewaakt. De instelling en het bedrijf van de master-slavefunctie wordt gedetailleerd
beschreven in hoofdstuk 4.4.1.

Voorbeeld

Het master-slavebedrijf kan via SBus 1 uitgevoerd worden. Hierbij worden het setpoint
en stuurwoord elke milliseconde door de master met een SBus-groepstelegram naar de
slaves verzonden.
Bij de master en bij de slaves moet hetzelfde SBus-groepsadres (P882) ingesteld zijn.
Geldige adressen liggen in het bereik van 0 - 63. Toegestane baudrates voor het
master-slavebedrijf zijn 500 kBaud en 1000 kBaud (P884). Let erop dat bij de master en
bij de slaves dezelfde baudrate is ingesteld.
De SBus-groepstelegrammen worden bij de master voor de master-slavecommunicatie
gebruikt. Daarom kan de master niet door andere deelnemers via de SBus-groepstelegrammen aangestuurd worden, omdat dit de arbitrage op de CAN-bus zou storen.
Apparaat 1 - MASTER

Apparaat 2 - SLAVE

Apparaat 3 - SLAVE

P100 Setpoint source Bipol./fix.setpt.
P101 Control signal source Terminal
1
P882 SBus group address
Speed (SBus)
P750 Slave setpoint

P100 Setpoint source Master-SBus
P101 Control signal source Terminal
1
P882 SBus group address
Off
P750 Slave setpoint

P100 Setpoint source Master-SBus
P101 Control signal source Terminal
1
P882 SBus group address
Off
P750 Slave setpoint

Systeembus (SBus)
64768ANL
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5.5.2

5

Gebruik van de CAN-interfaces in IPOSplus® (afhankelijk van het profiel)
In de in MOVIDRIVE® B geïntegreerde positioneer- en volgordebesturing IPOSplus®
•

kan met de commando's GETSYS PO data en SETSYS PI data directe toegang
verkregen worden tot de via SBus overgedragen procesdata.
De data worden afhankelijk van het geselecteerde profiel (P880/890) in het
CANopen-formaat (Low byte first) of in het MOVILINK®-formaat (High byte first)
gelezen of geschreven.

•

kan met het MOVILINK®-commando toegang verkregen worden tot proces- en parameterdata van andere via CANopen aangesloten SEW-aandrijvingen.
Al naargelang MOVILINK® of CANopen als profiel (P880/890) is ingesteld, dient de
MOVILINK®-structuur voor de parametertoegang verschillend bediend te worden.

Stel het bustype als volgt in:
•

"5" voor toegang via CAN1 (SBus 1)

•

"8" voor toegang via CAN2 (SBus 2)

AANWIJZING
Het handboek "Positioneer- en volgordebesturing IPOSplus®" bevat uitvoerige informatie over de IPOSplus®-commando's.
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5
5.5.3

Gebruik van de CAN-interfaces in IPOSplus® (onafhankelijk van het profiel)
Om een open CAN-businterface te creëren worden variabelen-telegrammen ingevoerd.
Met de variabelen-telegrammen kan de identifier, waarmee de telegrammen worden
verzonden, vrij gekozen worden en worden de 8 byte data op de CAN-bus voor de
inhoud van twee variabelen gebruikt.
Op deze manier wordt een interface ter beschikking gesteld, waarmee u direct toegang
heeft tot laag 2 van de CAN-bus. Daardoor wordt voor de overdracht van variabelen via
de CAN-bus de maximale bewerkingssnelheid bereikt.
De CAN-bus is geschikt voor een multimaster-netwerk, waardoor iedere deelnemer een
bericht kan verzenden. Alle deelnemers op de bus luisteren altijd actief mee welke telegrammen op de bus verzonden worden. Iedere deelnemer filtert de voor hem belangrijke telegrammen eruit en stelt de data ter beschikking aan de applicatie.
Door deze eigenschappen kunt u met een objectgeoriënteerde benadering werken.
Hierbij verzenden de deelnemers objecten en de deelnemers, die deze objecten willen
verwerken, ontvangen deze objecten.
De variabelen-telegrammen worden onafhankelijk van het ingestelde profiel ingesteld
met de SCOM-instructies (TRCYCL, TRACYCL en REC).
In het commando SCOMDEF is voor de identifier een offset van 1.000.000hex nodig om
toegang te krijgen tot SBus 2. Gebruik in plaats van het commando SCOMON het commando SCOMST. Daarmee kunnen SBus 1 en SBus 2 samen of apart gestart of gestopt
worden.

AANWIJZING
Elke deelnemer kan objecten verzenden en ontvangen. De volgende regels
moeten echter met inachtneming van de voor MOVILINK®- en CANopen-telegrammen gereserveerde identifiers aangehouden worden:
1. Een bepaalde identifier mag slechts door één deelnemer verzonden worden. Dat
betekent dat de identifiers, die bij het MOVILINK®-/CANopen-protocol gebruikt
worden voor het verzenden van telegrammen, niet meer voor de uitwisseling van
variabelen mogen worden gebruikt.
2. Een SBus-identifier mag binnen een apparaat slechts een keer gebruikt worden.
Dat betekent dat de identifiers, die voor het SBus-MOVILINK®-/CANopen-protocol
in een apparaat gebruikt worden, niet meer voor de overdracht van variabelen
mogen worden gebruikt.

AANWIJZING
Het handboek "Positioneer- en volgordebesturing IPOSplus®" bevat uitvoerige informatie over de IPOSplus®-commando's.
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5.5.4

5

Gebruik van de CAN-interfaces voor de geïntegreerde synchroonloop (ISYNC via SBus)

AANWIJZING
Uitvoerige informatie vindt u in het handboek "MOVIDRIVE® MDX61B Interne synchroonloop".
Als naast de synchronisatie van meerdere assen ook een koppeling aan een overkoepelende besturing via veldbus/SBus tot stand gebracht moet worden, is het raadzaam
om een synchronisatie door middel van de optie MOVI-PLC® DH..B uit te voeren.
Principiële
werking

Met behulp van een cyclisch SBus-telegram wordt een masterpositie (bijv. de actuele
positie van de master of de waarde van de virtuele encoder) via de SBus (CAN) van de
master aan zijn slaves overgedragen. Door het verzenden en overnemen van de masterpositie in gelijke intervallen worden aliasing-effecten voorkomen. Bovendien worden
de time slices van de regelaar met een synchronisatiebericht gesynchroniseerd.

Instellingen voor
het bedrijf via
SBus 1

1. Master
A. De masterpositie wordt cyclisch met een SBus-telegram (bijv. om de 1 ms)
aan de slaves overgedragen. Het telegram wordt met het commando
_SBusCommDef in de IPOSplus® ingesteld:
Structuur

SCTRCYCL

Element

Instelling

ObjectNo

Zo klein mogelijk (zie 4 D)

CycleTime

1 – 5 (zie beschrijving M-filter)

Offset

0

Format

4 (4 byte, Motorola-formaat)

DPointer

Bijv. 511 (= ActPosMot), 376 (= VEncoder)

B. Het synchronisatiebericht is een SBus-telegram met hoge prioriteit (klein objectnummer) dat cyclisch om de 5 ms verzonden wordt. Het telegram wordt met het
commando _SBusCommDef in de IPOSplus® ingesteld:
Structuur

SCTRCYCL

Element

Instelling

ObjectNo

0, 1 of 2

CycleTime

5

Offset

0

Format

0 (0 byte)

DPointer

Bijv. 511 (= ActPosMot), 376 (= VEncoder)

C. De synchronisatie-ID (P817 of P885/895 bij MOVIDRIVE® B) moet ongelijk zijn
aan het objectnummer van het synchronisatiebericht (zie 1 B) en alle andere,
naar de SBus overgedragen objectnummers.
2. Slaves
A. De synchronisatie-ID (P817 of P885/895 bij MOVIDRIVE® B) moet gelijk zijn aan
het objectnummer van het synchronisatiebericht van de master (zie 1 B).
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B. De masterpositie van de master wordt ontvangen en in een H-variabele opgeslagen.
Het telegram wordt met het commando _SBusCommDef in de IPOSplus® ingesteld:
Structuur
SCREC

Element

Instelling

ObjectNo

Zie 1A

Format

4 (4 byte, Motorola-formaat)

DPointer

xxx

C. Met H430 MasterSource wordt de onder 2 B gedefinieerde H-variabele (Hxxx) als
setpointbron voor de positie geselecteerd.
D. De filtertijd voor het positiesetpoint (H446) moet groter dan of gelijk aan de
cyclustijd van het setpointtelegram (zie 1 A "CycleTime") ingesteld worden.
3. Slaves die tegelijkertijd master voor andere slaves zijn
A. De synchronisatie-ID (P817 of P885/895 bij MOVIDRIVE® B) moet gelijk zijn aan
het objectnummer van het synchronisatiebericht van de master (zie 1 B).
B. De masterpositie van de master wordt ontvangen en in een H-variabele opgeslagen. Het telegram wordt met het commando _SBusCommDef in de IPOSplus®
ingesteld:
Structuur
SCREC

Element

Instelling

ObjectNo

Zie 1A

Format

4 (4 byte, Motorola-formaat)

DPointer

xxx

C. Met H430 MasterSource wordt de onder 2 B gedefinieerde H-variabele (Hxxx) als
setpointbron voor de positie geselecteerd.
D. De filtertijd voor het positiesetpoint (H446) moet groter dan of gelijk aan de
cyclustijd van het setpointtelegram (zie 1 A "CycleTime") ingesteld worden.
E. Net als onder 1 A wordt er een cyclisch telegram gemaakt voor de overdracht van
de masterpositie van deze master aan zijn slaves. Het objectnummer dient zo
klein mogelijk te zijn (zie 4 D), maar groter dan het voor 1 A geselecteerde objectnummer.
4. Om ervoor te zorgen dat de interne synchroonloop via SBus goed functioneert
moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
A. Het objectnummer van het synchronisatiebericht moet het kleinste, op de SBus
voorkomende objectnumer zijn (bijv. "0").
B. De time slice van de master mag niet door andere deelnemers gesynchroniseerd
worden. Daarom moet P817 of P885/P895 (bij MOVIDRIVE® B) bij de master
ongelijk zijn aan alle, op de SBus voorkomende objectnummers (bijv. "2047").
C. Houd u aan de volgorde waarmee in de master het verzenden van de masterpositie en het synchronisatiebericht ingesteld wordt met het commando
_SBusCommDef. Eerst de masterpositie en dan het synchronisatiebericht.
D. Het objectnummer van de masterpositie moet op het synchronisatiebericht na
het kleinste, op de SBus voorkomende objectnumer zijn, bijv. "1". Via het
MOVILINK®-profiel is als kleinste, op de SBus voorkomende objectnummer "8 ×
SBus-adres + 3" gedefinieerd. Met SBus-adressen groter dan of gelijk aan 1 zijn
er voldoende telegrammen met een hoge prioriteit voor de interne synchroonloop.
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5. Overige aandachtspunten
A. Als de interne synchroonloop via SBus uitgevoerd wordt, moeten alle (op 1 C na),
op deze SBus aangesloten apparaten naar hetzelfde synchronisatietelegram
(zie 1 B) gesynchroniseerd zijn.
De volgende apparaten kunnen niet gesynchroniseerd worden en mogen daarom
niet aangesloten worden:
– Optie UFx als veldbus- of diagnose-interface
– Diagnose-pc met MOVITOOLS® MotionStudio via pc-CAN-interface
– MOVITRAC®
B. Afhankelijk van de baudrate van de SBus is het aantal telegrammen beperkt:
– Baudrate 1 MBaud: synchronisatie + 4 telegrammen
– Baudrate 500 kBaud: synchronisatie + 2 telegrammen
– Bij 250 en 125 kBaud is geen synchronisatie mogelijk
Individuele gevallen die deze grenzen overschrijden, moeten nauwkeurig gecontroleerd worden.
C. Vooral bij de verdere data-uitwisseling tussen de slaves dient ervoor gezorgd te
worden dat de volledige, rekenkundige busbelasting niet groter is dan 70 %.
De formule voor de berekening van de busbelasting in bit per seconde luidt:
aantal telegrammen × bit per telegram × 1/cyclustijd
Voorbeeld: twee telegrammen à 100 bit in een cyclus van 1 ms = 200000 bit/s =
200 kBaud
In relatie tot de geselecteerde baudrate ontstaat de procentuele busbelasting.
Voorbeeld: 200 kBaud / 500 kBaud = 40% < 70%
D. Het objectnummer van de masterpositie dient op het synchronisatiebericht na het
kleinste, op de SBus voorkomende objectnummer te zijn, bijv. 1. Via het MOVILINK®-profiel is als kleinste, op de SBus voorkomende objectnummer "8 × SBusadres + 3" gedefinieerd. Met SBus-adressen groter dan of gelijk aan 1 zijn er voldoende telegrammen met een hoge prioriteit voor de interne synchroonloop.
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6. Instellingen in MOVITOOLS® MotionStudio

12111AEN

12112AEN

In de parametergroepen P88x en P89x moeten voor MOVIDRIVE® B de volgende
parameters in acht genomen worden:

66

•

P880/P890 SBus protocol 1/2
Alleen met het MOVILINK®-protocol is deze synchronisatie mogelijk.

•

P884/P894 SBus baud rate 1/2
Alle deelnemers op de SBus moeten op dezelfde baudrate zijn ingesteld. Hierbij
hangen de baudrate, maximale kabellengte en telegrammen/tijd van elkaar af.

•

P885/P895
Zie punten 1B, 2A en 4A. De time slice kan via beide SBus-interfaces in het
MOVILINK®-protocol gesynchroniseerd worden. Let erop dat synchronisatieberichten alleen via een SBus ontvangen worden.

•

P887 Synchronization ext. controller 1/2
De tijdbasis van alle apparaten die gesynchroniseerd worden, moet ofwel
ca. 1 ms (standaard bij MOVIDRIVE® A; P887 = OFF bij MOVIDRIVE® B) ofwel
precies 1 ms (P887 = ON, alleen bij MOVIDRIVE® B) zijn.
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Veldbusinterfaces via optiekaart voor MOVIDRIVE® B
Met behulp van een veldbusoptiekaart kan MOVIDRIVE® MDX61B (niet MDX60B) uitgerust worden voor de koppeling aan de volgende bussystemen:
•

DFP21B voor PROFIBUS DP

•

DFD11B voor DeviceNet

•

DFI11B voor INTERBUS (koper)

•

DFI21B voor optische INTERBUS-kabel

•

DFE24B voor EtherCAT en SBUSplus

•

DFE32B voor PROFINET IO

•

DFE33B voor EtherNet/IP en Modbus/TCP

•

DFC11B voor CAN 2 (SBus 2)

Voor elke van de genoemde veldbusopties (behalve DFC11B) is er een handboek
dat uitvoerige informatie bevat over de aansluiting, inbedrijfstelling, functionaliteit en
diagnosemogelijkheden.
De optie DFC11B is strikt genomen geen veldbusoptie, maar biedt een aansluitingsmogelijkheid voor CAN 2 (SBus 2). In dit handboek (zie hoofdstuk "CAN-interfaces van
de MOVIDRIVE® MDX60B/61B") vindt u uitgebreide informatie over de aansluiting,
inbedrijfstelling, functionaliteit en diagnosemogelijkheden.
De andere optiekaarten, zoals de veiligheidsbewakingsapparaten DCS..B, gebruiken
intern de CAN 2-aansluiting. De optie DCS..B kan niet in combinatie met de optie
DFC11B gebruikt worden.
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6.1

Inbouw van een veldbusoptiekaart in MOVIDRIVE® MDX61B
AANWIJZINGEN
•

Alleen SEW-EURODRIVE mag opties in de MOVIDRIVE® MDX61B, bouwgrootte 0, in- of uitbouwen.

•

Alleen bij MOVIDRIVE® MDX61B bouwgrootte 1 tot 6 kunnen de optiekaarten door
de gebruiker worden in- of uitgebouwd.

•

De veldbusoptiekaart moet in de veldbusinsteekplaats [1] worden gestoken.

•

De veldbusoptie wordt door MOVIDRIVE® B van spanning voorzien. Een afzonderlijke voeding is niet nodig.

[1]

62594AXX
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6

Voordat u begint
Neem de volgende aanwijzingen in acht, voordat u met de in- of uitbouw van de
optiekaart begint:
•

Maak de regelaar spanningsloos. Schakel de DC 24V-voeding en de netspanning
uit.

•

Ontlaad u door passende maatregelen te nemen (anti-statische band, geleidend
schoeisel, enz.) voordat u de optiekaart aanraakt.

•

Verwijder het programmeerapparaat en de frontafdekkap (→ technische handleiding
MOVIDRIVE® MDX60B/61B, hfst. "Installatie"), voordat u de optiekaart monteert.

•

Plaats de frontafdekkap en het programmeerapparaat er weer op (→ technische
handleiding MOVIDRIVE® MDX60B/61B, hfst. "Installatie"), nadat u de optiekaart
heeft gemonteerd.

•

Bewaar de optiekaart in de originele verpakking en pak deze pas vlak voor het
inbouwen uit.

•

Pak de optiekaart alleen aan de rand vast. Raak geen onderdelen aan.
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6
6.1.2

Basisprocedure bij de in- en uitbouw van een optiekaart (MDX61B, BG 1 – 6)

2.
1.

2.

1.
3.
3.
3.

4.

4.

60039AXX

1. Draai de beide bevestigingsboutjes van de optiekaarthouder los. Trek de optiekaarthouder gelijkmatig (niet kantelen!) uit de insteekplaats.
2. Draai de twee bevestigingsboutjes van het zwarte afdekplaatje op de kaartdrager
los. Verwijder het zwarte afdekplaatje.
3. Plaats de optiekaart op de optiekaarthouder door de drie bevestigingsboutjes precies in de daarvoor bestemde boringen te schroeven.
4. Plaats de optiekaarthouder met de gemonteerde optiekaart weer in de insteekplaats
door lichte druk uit te oefenen. Schroef de optiekaarthouder weer vast met de beide
bevestigingsboutjes.
5. Ga bij het demonteren van de optiekaart in omgekeerde volgorde te werk.
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6

Parameters voor de configuratie van de communicatie via veldbusoptie
De volgende parameters dienen naast de DIP-switches op de veldbusoptiekaarten voor
de configuratie van de communicatie. De fabrieksinstelling van de afzonderlijke parameters is onderstreept.

AANWIJZING
Met de parameters P090 – P099 kunnen de procesdata en instellingen bekeken
worden die via de in P100 en P101 ingestelde setpointbron geselecteerd worden.

Parameter
Nr.

Naam

Instelling

Betekenis

100 Setpoint source

TERMINALS
RS485
FIELDBUS
SBUS

Met deze parameter wordt ingesteld, vanwaar
de regelaar zijn setpoint krijgt.

101 Control signal source

TERMINALS
RS485
FIELDBUS
SBUS

Hier wordt ingesteld, vanwaar de regelaar
zijn besturingscommando's (CONTROLLER
INHIBIT, ENABLE, CW, CCW, ...) krijgt.
Onafhankelijk van P101 wordt ook rekening
gehouden met de besturing via IPOSplus® en
klemmen.

780 IP address

000.000.000.000
– 192.168.10.x
– 223.255.255.255

Met P780 wordt het IP-adres voor het netwerk
van de MOVIDRIVE® B via ethernet ingesteld.
Als via P785 DHCP geactiveerd is, wordt de
door de DHCP-server bepaalde waarde weergegeven.

000.000.000.000
– 255.255.255.0
– 255.255.255.255

Bij levering is er een Class-C-netwerk
ingesteld.
Het subnetmasker verdeelt het netwerk in
subnetwerken. De ingestelde bits bepalen
welk deel van het IP-adres het adres van het
(sub)netwerk vertegenwoordigt. Als DHCP
ingesteld is, wordt hier de door de DHCPserver bepaalde waarde weergegeven.

782 Standard gateway

000.000.000.000
– 255.255.255.255

De standaardgateway wordt aangesproken als
de gewenste communicatiepartner zich niet in
het eigen netwerk bevindt. De standaardgateway zelf moet zich in het eigen netwerk
bevinden. Als DHCP ingesteld is, wordt hier
de door de DHCP-server bepaalde waarde
weergegeven.

783 Baud rate

-

Displaywaarde, niet veranderbaar. Geeft de
actuele baudrate van de ethernetverbinding
weer. Tijdens de initialisatie wordt de waarde
"0" weergegeven.

784 MAC address

-

Displaywaarde, niet veranderbaar. Geeft het
MAC-adres weer, d.w.z. het wereldwijd unieke
layer 2-ethernetadres.

781 Subnetwork mask

•

785

DHCP / Startup
Configuration

DHCP / Saved
parameters

•

DHCP: deze optie krijgt zijn IP-parameters
(P780 - P782) van een DHCP-server,
nadat de voedingsspanning is ingeschakeld.
Opgeslagen IP-parameters: na inschakeling van de voedingsspanning wordt deze
optie met de opgeslagen IP-parameters
gestart.
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Parameter
Nr.

Naam

Instelling

Betekenis

819 Fieldbus timeout interval

0 – 0.5 – 650 s

Met P819 wordt de bewakingstijd voor de dataoverdracht via de geïmplementeerde veldbus
(DFx) ingesteld. Als gedurende de in P819
ingestelde tijd geen dataverkeer via de veldbus
plaatsvindt, voert de MOVIDRIVE® B de in
P831 Response FIELDBUS TIMEOUT ingestelde foutreactie uit. Als P819 op de waarde 0
of 650 wordt ingesteld, wordt de dataoverdracht via de veldbus niet bewaakt. De timeoutperiode wordt behalve bij Modbus/TCP
automatisch bepaald door de master. Een wijziging van deze parameter heeft geen effect.

831 Response fieldbus timeout

De fout wordt alleen in de regelaarstatus ENABLED weergegeven. Met P831 wordt de foutreRAPID STOP/WARNG
actie geprogrammeerd die geactiveerd wordt
door de veldbustime-outbewaking.

870
Setpoint description PO1
871
Setpoint description PO2
872
Setpoint description PO3

Af fabriek op:
CTRL. WORD 1
SPEED
NO FUNCTION

873
Actual value description PI1
874
Actual value description PI2
875
Actual value description PI3
876
Enable PO data

Af fabriek op:
STATUS WORD1
SPEED
NO FUNCTION
ON

Hier wordt de inhoud van de procesingangsdatawoorden PI1/PI2/PI3 gedefinieerd.

On/Off

De tijdbasis van MOVIDRIVE®-apparaten is
standaard iets kleiner dan 1 ms. Voor de synchronisatie met een externe besturing kan de
tijdbasis op precies 1 ms ingesteld worden.

1 – 5 – 10 s

Cyclustijd voor nieuwe setpoints van een
overkoepelende besturing.
Zie ook P885 Synchronization ID SBus 1 /
P895 Synchronization ID SBus 2 / P887 Synchronization ext. controller en P970 DPRAM
synchronization.

970 DPRAM synchronization

On/Off

MOVIDRIVE® B kan gesynchroniseerd met
optiekaarten (bijv. DHP11B, DFE24B) gebruikt
worden.
ON: de synchronisatie met de optiekaart is
geactiveerd.
Let op: de regelaars mogen alleen door
SBus1, SBus2 of DPRAM gesynchroniseerd
worden. De regelaars mogen niet door meerdere interfaces tegelijkertijd gesynchroniseerd worden. SEW-EURODRIVE adviseert
om P885/895 op een identifier in te stellen die
nergens in het CAN-netwerk gebruikt wordt.
Om een synchronisatie met interpolerende
setpointverwerking te implementeren moeten
de parameters P888 en P916 in acht genomen
worden.
OFF: de synchronisatie met de optiekaart is
niet geactiveerd.

971 Synchronization phase

(–2) – 0 – 2 s

Tijdsinterval tussen pulssignaal en overdracht
van de data.

Synchronization ext.
887
controller

888 Synchronization time
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Met P870/P871/P872 wordt de inhoud van de
procesuitgangsdatawoorden PO1/PO2/PO3
gedefinieerd.
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Toegang tot proces- en parameterdata via veldbus
De toegang tot proces- en parameterdata is sterk afhankelijk van het bussysteem en de
gebruikte besturing.
Voor de meeste bussystemen geldt dat er maximaal tien procesingangsdatawoorden
(PI) met elk 16 bits naar de besturing en maximaal tien procesuitgangsdatawoorden
(PO) met elk 16 bits van de besturing naar MOVIDRIVE® via een Dual-Port-RAM
gestuurd worden. Met bepaalde opties (bijv. DFE24B) is het bovendien mogelijk om
acht dubbele IPOSplus®-woorden cyclisch te lezen en schrijven.

6.4

Overige apparaatfuncties via veldbusoptiekaart
Naast de uitwisseling van proces- en parameterdata tussen besturing en MOVIDRIVE®
kunnen de volgende extra functies gebruikt worden via de veldbusopties.

6.4.1

Gebruik van de veldbusopties in IPOSplus®
In de in MOVIDRIVE® geïntegreerde positioneer- en volgordebesturing IPOSplus® heeft
u door middel van de commando's GETSYS PO data en SETSYS PI data direct toegang
tot de via de veldbus overgedragen procesdata. Stel hiervoor het bustype "3" in.

AANWIJZING
Het handboek "Positioneer- en volgordebesturing IPOSplus®" bevat uitvoerige informatie over de IPOSplus®-commando's.

6.4.2

Engineering via veldbus
Bij enkele veldbusopties (bijv. DFP21B, DFE32B of DFE33B) is naast de toegang tot
proces- en parameterdata via de besturing ook een parallelle, van de besturing onafhankelijke engineeringtoegang tot MOVIDRIVE® mogelijk via de veldbus. De engineering-pc wordt hiervoor direct op het bussysteem aangesloten met een geschikte interface (bijv. PROFIBUS of Ethernet). De besturing hoeft zich hierbij niet altijd in de RUNmodus te bevinden. De engineeringtoegang wordt in de desbetreffende handboeken bij
de veldbusopties beschreven.

6.4.3

Engineering via veldbus en besturing
Bij enkele veldbusopties (bijv. DFP21B, DFE24B of DFI) bestaat naast de toegang tot
proces- en parameterdata via de besturing de mogelijkheid om met een engineering-pc
door de besturing heen via de veldbus toegang te krijgen tot de MOVIDRIVE®.
De engineering-pc wordt hiervoor aangesloten op een engineering-interface van de
besturing (bijv. de ethernet-interface van de Siemens S7, de EtherCAT-master of de
Interbus-master). Deze pc stuurt de telegrammen van de engineeringsoftware
MOVITOOLS® MotionStudio dan via de veldbus door naar de MOVIDRIVE®. De besturing moet hiervoor over het algemeen in de RUN-modus zijn.
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De engineeringtoegang via de besturing en de veldbus wordt beschreven in de desbetreffende handboeken bij de veldbusopties.

6.4.4

Diagnose via webserver
De veldbusopties voor Industrial Ethernet (DFE32B en DFE33B) hebben een webserver, waarmee via Ethernet op eenvoudige wijze toegang verkregen kan worden tot
de status- en diagnose-informatie van de MOVIDRIVE®. Vanaf een diagnose-pc in het
ethernet-netwerk kunt u bijvoorbeeld in Internet Explorer leestoegang krijgen tot de
diagnoseparameters door het IP-adres van de MOVIDRIVE® op te roepen.
De diagnose via de webserver wordt beschreven in de desbetreffende handboeken van
de veldbusopties.

6.4.5

Motion control
Bij bepaalde veldbusopties (bijv. DFE24B EtherCAT) bestaat de mogelijkheid om de
apparaatinterne time slices tot één externe, via de veldbus ingestelde communicatiecyclus te synchroniseren. Op deze manier kunnen de ingestelde en actuele proceswaarden voor motion control-toepassingen zonder aliasing-effecten kloksynchroon
overgedragen worden.
Een synchronisatie via de veldbus stelt bijzonder hoge eisen aan besturingen en
MOVIDRIVE®. De vereiste instellingen vindt u in de handboeken bij de veldbusopties.
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SEW-apparaatprofiel
Via de communicatie-interfaces biedt MOVIDRIVE® digitale toegang tot alle aandrijfparameters en functies. De applicatieregelaar wordt via de snelle cyclische procesdata
aangestuurd. Naast het instellen van setpoints, zoals toerental, integratortijd voor acceleratie en deceleratie enz., kunt u via dit procesdatakanaal verschillende aandrijffuncties, zoals vrijgave, regelaarblokkering, stop, snelstop enz., uitvoeren. Tegelijkertijd kunt
u via dit kanaal ook actuele waarden uit de applicatieregelaar teruglezen, zoals toerental, stroom, apparaatstatus, foutnummer en referentiemeldingen.
In combinatie met de in de applicatieregelaar geïntegreerde positioneer- en volgordebesturing IPOSplus® kan het procesdatakanaal ook gebruikt worden als directe verbinding tussen plc en IPOSplus®. In dat geval worden de procesdata niet door de applicatieregelaar verwerkt, maar direct door het IPOSplus®-programma.
Terwijl de procesdata over het algemeen cyclisch uitgewisseld worden, kunnen de aandrijfparameters alleen acyclisch via functies zoals READ en WRITE gelezen of
geschreven worden. Door deze uitwisseling van parameterdata zijn applicaties mogelijk
waarbij alle belangrijke aandrijfparameters in het overkoepelende automatiseringsapparaat worden opgeslagen. Daardoor hoeven de parameters niet handmatig op de applicatieregelaar ingesteld te worden.
De toepassing van een veldbussysteem vereist extra bewakingsfuncties voor de aandrijftechniek zoals een tijdelijke bewaking van de veldbus (veldbustime-out) of speciale
noodstopconcepten. De bewakingsfuncties van de MOVIDRIVE® kunt u precies op uw
toepassing afstemmen. Zo kunt u bijvoorbeeld bepalen welke foutreactie de applicatieregelaar bij een busfout moet activeren. Voor veel applicaties zal een snelstop zinvol
zijn. U kunt echter ook de laatste setpoints laten bevriezen, zodat de aandrijving met de
laatst geldige setpoints doorgaat (bijv. transportband). Aangezien de functionaliteit van
de besturingsklemmen ook in het veldbusbedrijf gewaarborgd wordt, kunt u net als voorheen via de klemmen van de applicatieregelaar noodstopconcepten realiseren die onafhankelijk zijn van de veldbus.
De applicatieregelaar MOVIDRIVE® biedt talrijke diagnosemogelijkheden voor de inbedrijfstelling en de service. Met het handprogrammeerapparaat DBG60B kunnen bijvoorbeeld zowel de door de overkoepelende besturing verzonden setpoints als de actuele
waarden gecontroleerd worden. Daarnaast heeft u toegang tot uitgebreide aanvullende
informatie over de toestand van de communicatie-interfaces. Met de engineeringsoftware MOVITOOLS® MotionStudio beschikt u over nog betere diagnosemogelijkheden.
Behalve het instellen van alle aandrijf- en communicatieparameters kunt u hiermee de
interfaces en apparaattoestanden gedetailleerd weergeven.
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7.1

Procesdata
Met het begrip procesdata (PD) worden alle tijdkritische (real-time) data van een proces
bedoeld die snel verwerkt of doorgestuurd moeten worden. Zij worden gekenmerkt door
een hoge dynamiek en actualiteit. Procesdata zijn bijvoorbeeld de setpoints en actuele
waarden van de applicatieregelaar, maar ook periferietoestanden van eindschakelaars.
Zij worden cyclisch uitgewisseld tussen het automatiseringsapparaat en de applicatieregelaar.
De eigenlijke besturing van de applicatieregelaar MOVIDRIVE® vindt plaats via procesdata.
De procesingangsdata (PI) en procesuitgangsdata (PO) worden over het algemeen
apart behandeld. Zo kunt u speciaal voor uw applicatie vastleggen welke procesuitgangsdata (setpoints) van de besturing naar de applicatieregelaar verzonden moeten
worden resp. welke procesingangsdata (actuele waarden) de applicatieregelaar
MOVIDRIVE® in tegenovergestelde richting aan de overkoepelende besturing moet
overdragen.
Voor de besturing van de applicatieregelaar via een communicatie-interface moet deze
eerst omgeschakeld worden naar de juiste stuurbron en setpointbron. Het onderscheid
tussen stuur- en setpointbron maakt verschillende combinaties mogelijk, zodat de aandrijving bijvoorbeeld via de veldbus aangestuurd wordt en als setpoint het analoge setpoint gebruikt. Vervolgens worden de parameters voor de beschrijving van de procesuitgangsdata gebruikt om vast te leggen hoe de applicatieregelaar de ontvangen procesdata moet interpreteren.
Met de parameter P100 Setpoint source wordt vastgelegd via welke communicatieinterface het setpoint verwerkt wordt door de applicatieregelaar.
Parameter

Communicatie-interface
RS485

P100 Setpoint source

Fieldbus
SBus
...

Met de parameter P101 Control signal source wordt vastgelegd hoe de applicatieregelaar aangestuurd moet worden. De regelaar verwacht het stuurwoord van de hier ingestelde bron.
Parameter

Besturing van de regelaar via
Terminals

P101 Control signal source

RS485
Fieldbus
SBus

Instelling:
TERMINALS

Bij deze instelling wordt de applicatieregelaar alleen via de binaire ingangen en evt. via
het IPOSplus®-besturingsprogramma aangestuurd.

Instelling: RS485,
FIELDBUS, SBus

Bij deze instelling wordt het in het procesuitgangsdatakanaal gedefinieerde stuurwoord
geactualiseerd door de ingestelde stuurbron (RS485 / FIELDBUS / Systembus).
De binaire ingangen en het IPOSplus®-besturingsprogramma blijven deelnemen aan de
besturing.
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VOORZICHTIG!
Om veiligheidstechnische redenen moet de applicatieregelaar voor de besturing via de
procesdata bovendien altijd vrijgegeven worden op de klemmen. Daarom moeten de
klemmen zo aangesloten of geprogrammeerd worden dat de regelaar vrijgegeven
wordt via de binaire ingangen.

De eenvoudigste manier om de applicatieregelaar op de klemmen vrij te geven, is door
op binaire ingang DI00 (functie /CONTROLLER INHIBIT) een +24V-signaal te zetten en
de binaire ingangen DI01 tot DI07 op NO FUNCTION te programmeren. De volgende
afbeelding laat een voorbeeld zien van de bedrading en parametrering van de klemmen
om de applicatieregelaar uitsluitend via de procesdata aan te sturen.

X13:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

DI00
DI01
DI02
DI03
DI04
DI05
DCOM
VO24
DGND
ST11
ST12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TF1
DGND
DB00
DO01-C
DO01-NO
DO01-NC
DO02
VO24
VI24
DGND

[1]

X10:

-

DI00 = /regelaarblokkering
DI01 = geen functie
DI02 = geen functie
DI03 = geen functie
DI04 = geen functie
DI04 = geen functie
DI05 = geen functie
VO24 = + 24 V
DGND = referentiepotentiaal binaire signalen
ST11 = RS-485 +
ST12 = RS-485 TF1 = TF-ingang
DGND = referentiepotentiaal binaire signalen
DB00 = /rem
DO01-C = relaiscontact
DO01-NO = maakcontact
DO01-NC = verbreekcontact
DO02 = /storing
VO24 = + 24 V
VI24 = + 24 V (externe voeding)
DGND = referentiepotentiaal binaire signalen

+
24 V ext.
-

Vrijgave van de vermogenseindtrap met
doorverbinding op de regelaar [1]
01234BXX
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7.2

Procesdataconfiguratie
De applicatieregelaar MOVIDRIVE® kan aangestuurd worden via de communicatieinterfaces met 1 tot 10 (bij RS485 met 1 tot 3) procesdatawoorden. Het aantal procesingangsdata (PI) en procesuitgangsdata (PO) is hierbij identiek.

PA
PA 1

PA 2

PA 3

PE 1

PE 2

PE 3

PE
54943AXX

De procesdataconfiguratie wordt ingesteld via DIP-switches op de optiekaart (bijv.
DFI11B) of via de busmaster bij het opstarten van het bussysteem (bijv. PROFIBUS-DP
of RS485). De applicatieregelaar ontvangt op deze manier automatisch de juiste instelling. De actuele procesdataconfiguratie kan met het handprogrammeerapparaat of de
veldbusmonitor in MOVITOOLS® MotionStudio via de menuoptie P090 Fieldbus PD
configuration gecontroleerd worden.
De procesdataconfiguraties kunnen, afhankelijk van de gebruikte veldbusoptiekaart,
volgens onderstaande tabel in werking treden.
P090 PD configuration
1 procesdatawoord + parameterkanaal

1PD+PARAM

1 procesdatawoord

1PD

2 procesdatawoorden + parameterkanaal

2PD+PARAM

2 procesdatawoorden

2PD

....

....

10 procesdatawoorden + parameterkanaal

10PD+PARAM

10 procesdatawoorden

10PD

Voor de procesdatabesturing van de applicatieregelaar is alleen het aantal procesdata
(d.w.z. 1PD - 10PD) interessant. Indien plc's als veldbusmaster toegepast worden, verschijnen de procesdata over het algemeen direct in het I/O- resp. periferiebereik. Het
I/O- resp. periferiebereik van de plc moet daarom voldoende geheugenruimte ter
beschikking stellen voor de procesdata van de applicatieregelaar (zie volgende afbeelding). De adrestoewijzing tussen de procesdata van de applicatieregelaar en het plcadresbereik vindt meestal plaats op de veldbusmastermodule.

AW 44
AW 42
AW 40

PO 3
PO 2
PO 1

PO
PO 1

PO 2

PO 3

PI 1

PI 2

PI 3

Plc-adresbereik
EW 44
EW 42
EW 40

PI 3
PI 2
PI 1

PI

55022ANL
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Procesdatabeschrijving
De procesdatabeschrijving definieert de inhoud van de procesdata die overgedragen
moeten worden. Alle procesdatawoorden kunnen individueel bezet worden door de
gebruiker.
Voor de definitie van de eerste drie procesdatawoorden kunt u de volgende zes veldbusparameters gebruiken:
•

P870 Setpoint description PO1

•

P871 Setpoint description PO2

•

P872 Setpoint description PO3

•

P873 Actual value description PI1

•

P874 Actual value description PI2

•

P875 Actual value description PI3

Door één van bovengenoemde parameters te wijzigen wordt de aanname van de procesuitgangsdata voor de verwerking van de setpoints via de veldbus automatisch
geblokkeerd. Pas als onderstaande veldbusparameter opnieuw geactiveerd wordt
•

P876 PO data enable = ON

worden de ontvangen procesuitgangsdata verwerkt op basis van de nieuwe beschrijving
van actuele waarde en setpoint.
De procesdatawoorden 4 tot 10 kunnen alleen via IPOSplus® gelezen en geschreven
worden.
Setpointbeschrijving van
de PO-data

De parameters Setpoint description POx definiëren de inhoud van de procesuitgangsdatawoorden die het overkoepelende automatiseringsapparaat via het veldbussysteem
verstuurt (zie volgende afbeelding).
P870: SETPT.DESCR. PO1

P871: SETPT.DESCR. PO2

stuurwoord 1
stuurwoord 2
toerentalsetpoint
stroomsetpoint
etc.

stuurwoord 1
stuurwoord 2
toerentalsetpoint
stroomsetpoint
etc.

PO 1

PO 2

P872: SETPT.DESCR. PO3

stuurwoord 1
stuurwoord 2
toerentalsetpoint
stroomsetpoint
etc.

PO 3

Procesuitgangsdata

55025ANL

Met de procesuitgangsdatawoorden PO1, PO2 en PO3 kunnen de genoemde setpoints
overgedragen worden via het procesuitgangsdatakanaal. Daarbij kunt u zelf bepalen in
welk procesdatawoord het meest significante deel (High) of het minst significante deel
(Low) overgedragen wordt.
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Bezetting

Betekenis

NO FUNCTION

De instelling NO FUNCTION heeft tot gevolg dat de applicatieregelaar dit procesuitgangsdatawoord niet gebruikt voor de verwerking van setpoints. De inhoud van het op NO FUNCTION
geprogrammeerde procesuitgangsdatawoord wordt genegeerd,
hoewel de besturing evt. een reëel setpoint voorschrijft via het
veldbussysteem.
De instelling NO FUNCTION blokkeert alleen de verwerking
van dit procesuitgangsdatawoord in het regelaarsysteem.
Via IPOSplus® heeft u echter altijd toegang tot de procesuitgangsdatawoorden.

Schalering

SPEED

Met de instelling SPEED interpreteert de applicatieregelaar
MOVIDRIVE® het in dit procesdatawoord overgedragen setpoint
als toerentalsetpoint, voor zover de ingestelde bedrijfsmodus
(P700 Operating mode 1, P701 Operating mode 2) een toerentalsetpoint toelaat.
Als er geen toerentalsetpoint geprogrammeerd is, hoewel als
setpointbron een communicatie-interface (FIELDBUS, RS485,
Systembus) is ingesteld, werkt de applicatieregelaar met toerentalsetpoint = 0.

1 digit = 0.2 / min

CURRENT

Bij de instelling CURRENT interpreteert de applicatieregelaar het
in dit procesdatawoord overgedragen setpoint als stroomsetpoint,
mits als bedrijfsmodus (P700 Operational mode 1) een variant
met koppelregeling is ingesteld. Anders wordt het stroomsetpoint
genegeerd door de applicatieregelaar.

1 digit = 0,1%
Inom

POSITION LO / HI

Met de instelling POSITION HI / POSITION LO stuurt de applicatieregelaar het via deze procesuitgangsdata ontvangen setpoint
(over het algemeen een positiesetpoint) direct als 32-bits waarde
door naar de IPOSplus®-variabele 499 SP.PO.BUS (Setpoint position bus) in het IPOSplus®-programma.
De positiesetpoints moeten in twee procesdatawoorden verdeeld
worden, omdat de positie over het algemeen als 32-bits waarde
met voorteken ingesteld wordt. Dit betekent dat u zowel het significantere positiesetpoint (POSITION HI) als het minder significante positiesetpoint (POSITION LO) moet instellen. Anders
neemt de applicatieregelaar deze procesuitgangsdata niet over in
het IPOSplus®-programma.

MAX. SPEED

Met de instelling MAX. SPEED interpreteert de applicatieregelaar
MOVIDRIVE® het overgedragen setpoint als toerentalbegrenzing.
De toerentalbegrenzing wordt ingesteld met de eenheid rpm en
wordt als waarde voor beide draairichtingen geïnterpreteerd.
Het ondersteunde waardenbereik van de toerentalbegrenzing via
de veldbus komt overeen met het waardenbereik van parameter
P302 Maximum speed 1. Door de toerentalbegrenzing via de
veldbus in te stellen worden de parameters P302 Maximum
speed 1, P312 Maximum speed 2 automatisch inactief.

1 digit = 0.2 / min

MAX. CURRENT

Met de instelling MAX. CURRENT interpreteert de applicatieregelaar MOVIDRIVE® het overgedragen procesuitgangsgegeven als
stroombegrenzing. De stroombegrenzing wordt procentueel ingesteld in relatie tot de nominale stroom van de regelaar met de
eenheid % Inom en wordt als waarde voor beide draairichtingen
geïnterpreteerd.
Het ondersteunde waardenbereik van de stroombegrenzing via
de veldbus komt overeen met het waardenbereik van parameter
P303 Current limit 1. De met de parameters P303 Current limit 1
en P313 Current limit 2 instelbare stroomgrenzen zijn ook geldig
bij de instelling van de stroombegrenzing via procesdata, zodat
deze parameters als maximaal actieve stroomgrens te zien zijn.

1 digit = 0,1%
Inom
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Bezetting

Betekenis

Schalering

SLIP

Met de instelling SLIP interpreteert de applicatieregelaar
MOVIDRIVE® het overgedragen procesuitgangsdatawoord als
waarde voor de slipcompensatie.
Door de slipcompensatie via de veldbus in te stellen worden de
parameters P324 Slip compensation 1 en P334 Slip compensation 2 automatisch gedeactiveerd.
De instelling van de slipcompensatie via het procesdatakanaal is
alleen in de bedrijfsmodus VFC-N-CONTROL technisch zinvol,
omdat het koppel indirect beïnvloed kan worden als de slipcompensatie gewijzigd wordt.
Het waardenbereik van deze slipcompensatiewaarde is identiek
aan het waardenbereik van parameter P324 Slip compensation 1
en komt overeen met een toerentalbereik van 0 – 500 rpm.
Als de via de procesdata ingestelde slip niet in dit waardenbereik
ligt, wordt bij onderschrijding het minimum actief en bij overschrijding het maximum.

1 digit = 0.2 / min

RAMP

Met de instelling RAMP interpreteert de applicatieregelaar
MOVIDRIVE® het overgedragen setpoint als integrator voor acceleratie of deceleratie. De ingestelde getalwaarde komt overeen
met een tijd in milliseconden en heeft betrekking op een wijziging
van het toerental van 3000 rpm.
De snelstop- en noodstopfuncties worden niet door deze procesintegrator beïnvloed. Bij de overdracht van de procesintegrator
via het veldbussysteem worden de integratoren t11, t12, t21 en
t22 inactief.

1 digit = 1ms

CTRL. WORD 1 /
CTRL. WORD 2

Door de procesuitgangsdata met stuurwoord 1 of stuurwoord 2 te
bezetten kunnen vrijwel alle aandrijffuncties via het veldbussysteem geactiveerd worden. De beschrijving van stuurwoord 1 en
2 vindt u in het hoofdstuk "Definitie van het stuurwoord".

SPEED [%]

Met de instelling SPEED [%] interpreteert de applicatieregelaar
MOVIDRIVE® het in dit procesdatawoord overgedragen setpoint
als procentueel toerentalsetpoint.
Het relatieve toerentalsetpoint heeft altijd betrekking op de
actueel geldige maximumbegrenzing van het toerental, d.w.z.
ofwel P302/312 of MAX. SPEED of PO speed limit.

4000hex
= 100% nmax

IPOS PO-DATA

De instelling IPOS PO-DATA heeft tot gevolg dat de applicatieregelaar dit procesuitgangsdatawoord niet gebruikt voor de verwerking van setpoints. De inhoud van het op IPOS PO-DATA
geprogrammeerde procesuitgangsdatawoord wordt genegeerd
door het regelaarsysteem en staat uitsluitend ter beschikking voor
de verwerking in het IPOSplus®-besturingsprogramma.
Binnen het IPOSplus®-programma heeft u met het commando
GetSys PO-Data direct toegang tot de procesuitgangsdata van de
communicatie-interfaces. Meer informatie vindt u in het handboek
bij de positioneer- en volgordebesturing IPOSplus®.

Er kunnen drie
woorden met elk
16 bits individueel gecodeerd
uitgewisseld
worden tussen
het overkoepelende automatiseringsapparaat
en IPOSplus®.
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Speciale gevallen
van PO-dataverwerking

32-bits procesuitgangsdata

Door de afzonderlijke instelling van de procesuitgangsdatabeschrijving zijn er vele combinaties mogelijk die echter niet allemaal technisch zinvol zijn.
Naast de procesuitgangsdata worden over het algemeen de digitale ingangsklemmen
en, in speciale gevallen, het analoge setpoint van de applicatieregelaar MOVIDRIVE®
gebruikt.
Setpoint-instelling
via veldbus ontbreekt

Indien als setpointbron een communicatie-interface wordt ingevoerd en bij de procesuitgangsdatabeschrijving geen setpoint geprogrammeerd is, wordt in de regelaar het setpoint = nul gegenereerd.

Geen stuurwoordinstelling
via veldbus

Indien als stuurbron een communicatie-interface wordt ingevoerd en bij de procesuitgangsdatabeschrijving geen stuurbron geprogrammeerd is, wordt in de regelaar
het besturingscommando ENABLE ingesteld.

Dubbele bezetting
van het procesuitgangsdatakanaal

Als meerdere procesuitgangsdatawoorden dezelfde setpointbeschrijving ontvangen, wordt alleen het eerst gelezene procesuitgangsdatawoord geldig. De verwerkingsvolgorde in de applicatieregelaar is hierbij PO1 – PO2 - PO3, d.w.z. als
bijvoorbeeld PO2 en PO3 dezelfde setpointbeschrijving hebben, wordt alleen PO2
actief. De inhoud van PO3 wordt genegeerd.

Procesdata die langer zijn dan 16 bit en dus meer dan een procesdatawoord bezetten,
worden pas verwerkt door de applicatieregelaar als zij volledig afgebeeld worden op het
procesdatakanaal.

VOORZICHTIG!
De positiesetpoints moeten consistent overgedragen worden!
Mogelijke gevolgen: de applicatieregelaar zou anders ongedefinieerde posities aanlopen, omdat bijvoorbeeld het oude positiesetpoint Low en het nieuwe positiesetpoint
High tegelijkertijd geldig worden!
Verdere aanwijzingen voor het aanhouden van de dataconsistentie en de daarmee verbonden programmeermethoden vindt u in het configuratiehandboek voor de masterkoppelmodule van uw automatiseringsapparaat.
PO-data vrijgeven
P876: PO data enable

PO 1

PO 2

PO 3

Procesuitgangsdata

55030ANL

Wijziging van de parameters Setpoint description PO1 – PO3 heeft tot gevolg dat de
procesuitgangsdata automatisch geblokkeerd worden met PO data enable = NO. Pas
als de parameter PO data enable = Yes (bijv. door de overkoepelende besturing) ingesteld is, wordt het procesuitgangsdatakanaal weer vrijgegeven voor de verwerking.

82

NO

Procesuitgangsdata geblokkeerd
De verwerking van setpoints van de applicatieregelaar werkt verder met de laatst geldige
(bevroren) procesuitgangsdata, totdat de veldbussetpoints opnieuw geactiveerd worden.

YES

Procesuitgangsdata vrijgegeven
De applicatieregelaar werkt met de door de master voorgeschreven procesuitgangsdata.

Handboek – MOVIDRIVE® MDX60B/61B Communicatie en veldbusapparaatprofiel

SEW-apparaatprofiel
Procesdatabeschrijving

PO-/PI-dataverwerking

7

De procesingangsdata van de regelaar (actuele waarden, informatie over de toestanden
enz.) kunnen via alle communicatie-interfaces van de regelaar gelezen worden en zijn
dus niet aan de stuur- en setpointbron gekoppeld.
RS485

VELDBUS

PO 1
PO 2
PO 3

PO 1
PO 2
PO 3

100 Setpoint source

Systeembus 1

Systeembus 2

PO 1
PO 2
PO 3

PO 1
PO 2
PO 3

101 Control signal source
n/I-setpoints
n/I-begrenzingen
integrator, slip

stuurwoord 1
stuurwoord 2

ja
876 PO data enable

Busdiagnose
870 Setpoint description PO1

094 PO1 setpoint [hex]

PO 1
PO 2
PO 3

871 Setpoint description PO2
872 Setpoint description PO3

095 PO2 setpoint [hex]
096 PO3 setpoint [hex]

plus

Aandrijfbesturing
Setpointverwerking

Binaire ingangen

IPOS

Busdiagnose
873 Actual value description PI1
874 Actual value description PI2

875 Actual value description PI3

RS485

VELDBUS

PI 1
PI 2
PI 3

097 PI1 Actual value [hex]

098 PI2 Actual value [hex]
099 PI3 Actual value [hex]

Systeembus 1

Systeembus 2
63787ANL
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Beschrijving
actuele waarde
van de PI-data

De parameters Actual value description PI1 – PI3 definiëren de inhoud van de procesingangsdatawoorden die van de applicatieregelaar naar het overkoepelende automatiseringsapparaat overgedragen worden (zie volgende afbeelding). Elk procesdatawoord
wordt met een eigen parameter gedefinieerd, zodat voor de beschrijving van de procesingangsdata drie parameters nodig zijn.
P875: ACT.VAL.DESCR.PI1

P875: ACT.VAL.DESCR.PI2

statuswoord 1
statuswoord 2
act. toerentalwaarde
act. schijnstroomwaarde
etc.

P876: ACT.VAL.DESCR.PI3

statuswoord 1
statuswoord 2
act. toerentalwaarde
act. schijnstroomwaarde
etc.

PI 1

PI 2

statuswoord 1
statuswoord 2
act. toerentalwaarde
act. schijnstroomwaarde
etc.

PI 3

Procesingangsdata

55029ANL

Met de procesingangsdatawoorden PI1 tot PI3 kunnen de volgende parameters via het
procesdatakanaal overgedragen worden. 32-bits waarden, zoals de actuele positie,
worden in twee procesdatawoorden overgedragen. Daarbij kunt u zelf bepalen in welk
procesdatawoord het meest significante deel (High) en het minst significante deel (Low)
overgedragen wordt.

84

Bezetting

Betekenis

Schalering

NO FUNCTION

De bezetting van een procesingangsdatawoord met NO FUNCTION heeft tot gevolg dat het regelaarsysteem dit procesingangsdatawoord niet actualiseert. Over het algemeen stuurt
MOVIDRIVE® in dit geval de waarde 0000hex terug naar de
overkoepelende besturing.

SPEED

Met de instelling SPEED stuurt de applicatieregelaar de actuele
toerentalwaarde met de eenheid rpm terug naar het overkoepelende automatiseringssysteem.
De actuele toerentalwaarde kan alleen exact teruggestuurd
worden als de applicatieregelaar het werkelijke motortoerental via
een toerentalterugkoppeling kan bepalen. Bij een toepassing met
slipcompensatie wordt de afwijking van het reële motortoerental
alleen bepaald door de nauwkeurigheid van de door de gebruiker
ingestelde slipcompensatie.

1 digit = 0.2 / min

OUTPUT
CURRENT

Met de instelling OUTPUT CURRENT stuurt de applicatieregelaar
de actuele waarde van de uitgangsstroom met de eenheid
[% Inom] (procentueel in relatie tot de nominale stroom van de
applicatieregelaar) terug naar het overkoepelende automatiseringssysteem.

1 digit = 0,1%
Inom

ACTIVE
CURRENT

Door een procesingangsdatawoord met ACTIVE CURRENT te
bezetten stuurt de applicatieregelaar de actuele waarde van de
wattstroom met de eenheid % Inom terug naar het overkoepelende
automatiseringssysteem.

1 digit = 0,1%
Inom

POSITION LO / HI

De actuele positiewaarden moeten in twee procesdatawoorden
verdeeld worden, omdat de positie over het algemeen als
integer32 overgedragen wordt. Dit betekent dat u zowel de Actual
position high als de Actual position low instelt. Alleen in de
bedrijfsmodi met toerentalterugkoppeling levert de applicatieregelaar geldige actuele positiewaarden.

STATUS WORD1 /
STATUS WORD2

Door de procesingangsdata te bezetten met het statuswoord 1 of
statuswoord 2 heeft u toegang tot uitgebreide statusinformatie en
storings- en referentiemeldingen.
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Bezetting

Betekenis

Schalering

SPEED [%]

Met de instelling SPEED [%] stuurt de applicatieregelaar de
actuele relatieve toerentalwaarde met de eenheid % nmax / P302
terug naar het overkoepelende automatiseringssysteem.

4000hex
= 100% nmax

IPOS PI-DATA

Met de instelling IPOS PI (IPOS Process Input Data) kan via
de procesingangsdata een individuele actuele waarde van het
IPOSplus®-programma naar de overkoepelende besturing worden
gestuurd. Met deze instelling kunnen via het procesdatakanaal
maximaal 48 bits individueel gecodeerd uitgewisseld worden
tussen het IPOSplus®-programma en de overkoepelende
besturing.
Met het commando SetSys PI-Data kunt u binnen IPOSplus®
direct de procesingangsdata beschrijven. Meer informatie vindt
u in het handboek bij de positioneer- en volgordebesturing
IPOSplus®.

Er kunnen drie
woorden met elk
16 bits individueel gecodeerd
uitgewisseld
worden tussen
het overkoepelende automatiseringsapparaat
en IPOSplus®.

De procesdata worden in principe als vaste-kommawaarden overgedragen, zodat zij tijdens het installatieproces zo eenvoudig mogelijk berekend kunnen worden. Parameters
met dezelfde maateenheid krijgen dezelfde schalering, zodat de setpoints en actuele
waarden in het applicatieprogramma van het overkoepelende automatisierungsapparaat direct vergeleken kunnen worden. Er zijn vier verschillende procesdatatypen:
•

toerental in rpm

•

stroom in % Inom (nominale stroom)

•

integrator in ms

•

positie in incrementen

De verschillende varianten van het stuur- resp. statuswoord zijn gecodeerd als bitveld
en worden in een apart hoofdstuk behandeld.

Procesdata

Type

Resolutie

Toerentalsetpoint /
actuele toerentalwaarde /
toerentalbegrenzing
slipcompensatie

Integer 16

1 digit = 0.2 rpm

Referentie

Bereik

Relatief toerentalsetpoint [%] /
relatieve actuele toerentalwaarde [%] /

Integer 16

1 digit = 0.0061%
(4000hex = 100%)

Maximumtoerental van de
regelaar

–200% ... 0 ... + 200% – 0.0061%
8000hex ...0 ... 7FFFhex

Actuele schijnstroomwaarde /
actuele wattstroomwaarde /
stroomsetpoint
stroombegrenzing

Integer 16

1 digit = 0.1% Inom

Nominale stroom
van de applicatieregelaar

–3276.8% .... 0 ..... +3276.7%
8000hex .... 0 ..... 7FFFhex

Procesintegrator omhoog /
procesintegrator omlaag

Unsigned
16

1 digit = 1 ms

delta-f = 100 Hz

0 ms ... 65535 ms
0000hex ... FFFFhex

Actuele positiewaarde /
positiesetpoint

Integer 32

1 motoromwenteling =
4096 incrementen,
d.w.z.
1 digit = 360°/4096

–6553.6 ... 0 ... +6553.4 rpm
8000hex ... 0 ... 7FFFhex
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–524 288 .... 0 .... +524287 motoromw.
8000 0000hex ... 0 ... 7FFF FFFFhex
high low
high low
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Bij correct aangesloten motoren komen positieve toerentalwaarden overeen met de
draairichting CW; bij hijswerktoepassingen komen zijn overeen met de draairichting
CW = UP.

VOORZICHTIG!
Consistente behandeling van de beide procesuitgangsdatawoorden voor
posities.
Mogelijke gevolgen: de servoregelaar zou ongedefinieerde posities aanlopen, omdat
bijvoorbeeld het oude positiesetpoint Low en het nieuwe positiesetpoint High tegelijkertijd geldig worden!
Let er bij de behandeling van de positiesetpoints in het applicatieprogramma van het
overkoepelende automatiseringsapparaat op dat de beide procesuitgangsdatawoorden waarin de positie overgedragen wordt, consistent behandeld worden. Dat
betekent dat het positiesetpoint High altijd samen met het positiesetpoint Low overgedragen wordt!
Voorbeelden
Procesdata

Toerental
Relatief
toerental
Stroom
Integrator

Waarde

Schalering

Overgedragen
procesgegeven

Rechtsom 400 rpm

400/0.2 = 2000dec = 07D0hex

2000dec

Linksom 750 rpm

– (750/0.2) = 3750dec = F15Ahex

–3750dec resp. F15Ahex

Rechtsom 25% fmax

25 x (16384/100) = 4096dec = 1000hex

4096dec resp. 1000hex

Linksom 75% fmax

–75 x (16384/100) = –12288dec = D000hex

–12288dec resp. D000hex

45% Inom

(45/0.1) = 450dec = 01C2hex

450dec resp. 01C2hex

115.5% Inom

(115.5/0.1) = 1155dec = 0483hex

1155dec resp. 0483hex

300 ms

300 ms → 300dec = 012Chex

300dec resp. 012Chex

1.4 s

1.4 s = 1400 ms → 400dec = 0578hex

1400dec resp. 0578hex

35 omw. linksom

–35 x 4096 = – 143360dec = FFFD D000hex

FFFD D000hex
high low

19 omw. rechtsom

19 x 4096 = 77824dec = 0001 3000hex

0001 3000hex
high low

Positie
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resp. 07D0hex

Handboek – MOVIDRIVE® MDX60B/61B Communicatie en veldbusapparaatprofiel

SEW-apparaatprofiel
Volgordebesturing

7.4

Volgordebesturing

7.4.1

Stuurwoorddefinitie

7

Het stuurwoord heeft een breedte van 16 bits. Aan elke bit is een functie van de applicatieregelaar toegewezen. De Low-byte bestaat uit acht functiebits met een vaste definitie die altijd geldig zijn. De toewijzing van de meest significante stuurbits varieert al
naargelang de verschillende stuurwoorden.
Functies die over het algemeen niet ondersteund worden door de applicatieregelaar,
kunnen ook niet via het stuurwoord geactiveerd worden. De afzonderlijke stuurwoordbits moeten in dat geval als gereserveerd beschouwd worden en dienen door de
gebruiker op logisch 0 gezet te worden!
Basisstuurblok

In het minder significante deel van het stuurwoord (bit 0 tot 7) zijn acht functiebits vast
gedefinieerd voor de belangrijkste aandrijffuncties. Het volgende overzicht laat de
bezetting van het basisstuurblok zien.
Bit

Functie

0

Regelaarblokkering = "1" / vrijgave = "0"

1

Vrijgave = "1" / snelstop = "0"

2

Vrijgave = "1" / stop = "0"

3

Houdregeling: niet actief = "1" / actief = "0"

4

Omschakeling integrator: integrator 1 = "1" / integrator 2 = "0"

5

Omschakeling parameterset: parameterset 2 = "1" / parameterset 1 = "0"

6

Reset: aanwezige storing resetten = "1" / niet actief = "0"

7

Gereserveerd

8
9
10
11
12

Afhankelijk van het stuurwoord

13
14
15
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7.4.2

Koppeling van de veiligheidsrelevante besturingscommando's
Over het algemeen kunnen de besturingscommando's
•

CONTROLLER INHIBIT

•

RAPID STOP / STOP

•

STOP

•

HOLD CONTROL

•

ENABLE

via de ingestelde stuurbron, de binaire ingangen en door het IPOSplus®-besturingsprogramma tegelijkertijd geactiveerd worden. De veiligheidsrelevante koppeling van deze
besturingsfuncties vindt plaats door de afzonderlijke besturingscommando's te prioriteren. De volgende afbeelding laat bijvoorbeeld zien dat alle drie de verwerkingsblokken
(klemverwerking, stuurwoordverwerking en IPOSplus®-programma) de vrijgave moeten
genereren voor de vrijgave van de applicatieregelaar. Zodra één van de drie verwerkingsblokken echter een besturingscommando met een hogere prioriteit activeert
(bijv. STOP of CONTROLLER INHIBIT), treedt deze in werking.
Na inschakeling van de applicatieregelaar levert IPOSplus® over het algemeen het
besturingscommando ENABLE, zodat de aandrijving ook zonder IPOSplus®-programma
onmiddellijk aangestuurd kan worden.
Over het algemeen blijven de binaire ingangen ook bij de besturing van de applicatieregelaar via de procesdata (P101 Control signal source = RS485/FIELDBUS/SBus) actief.
Veiligheidssrelevante functies, zoals regelaarblokkering en vrijgave, worden zowel door
de klemmenstrook als door de veldbus gelijkwaardig verwerkt, d.w.z. dat de applicatieregelaar voor de besturing via de veldbus eerst op de klemmen vrijgegeven moet
worden. Alle andere functies, die zowel via de klemmen als via het stuurwoord geactiveerd kunnen worden, worden OR-gekoppeld verwerkt. De volgende afbeelding laat de
apparaatstatus (weergave via 7-segments display) in relatie tot de verschillende stuurbronnen (klemmen, bus of IPOS-stuurwoord) zien.

BUS:

Rechts/stop = 0

KLEMMEN:

Bit 0 = 1

XOR

Links/stop = 0

P101 =
SBus/RS485/veldbus

Vrijgave/stop = 0

Bit 2 = 0

BUS:

AND

P101 =
SBus/RS485/veldbus

OR

IPOS-stuurwoord:

Bit 30 = 1

Klemmen:

Regelaarblokkering = 0

OR
CONTROLLER INHIBIT

HALT

Bit 0 = 1
Bit 1 = 1

IPOS-stuurwoord:

AND

"2"

"7"

"F"

"1"

"2"

"4", "5", "6"

FAULT
STOP

HOLD CONTROL

KLEMMEN:
BUS:

Houdregeling = 0

Bit 3 = 0

P101 =
SBus/RS485/veldbus

IPOS-stuurwoord:

AND

Apparaatstatus

Ext. fout = 0

IPOS-stuurwoord:

Klemmen:
Stop = 0

OR
BUS:

Klemmen:

Bit 1 = 0

P101 =
SBus/RS485/veldbus

OR

Bit 11 = 1

OR

AND

Bit 13 = 1

65058ANL
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Om veiligheidstechnische redenen is het basisstuurblok zo gedefinieerd dat de applicatieregelaar met de stuurwoordinstelling 0000hex de toestand No enable inneemt, omdat
alle gebruikelijke veldbusmastersystemen in geval van een fout de uitgangen gedefinieerd op 0000hex resetten! De applicatieregelaar voert in dat geval een snelstop uit en
activeert vervolgens de mechanische rem.

7.4.3

Besturingscommando's

Besturing van de
applicatieregelaar met bit 0 – 3

Als de applicatieregelaar op de klemmen vrijgegeven is, kan deze aangestuurd worden
met bit 0 - bit 2 resp. bit 0 - 3 voor toepassingen met toerentalterugkoppeling van het
basisstuurblok.

Bit 3: houdregeling / vrijgave
Bit 2: vrijgave / stop
Bit 1: vrijgave / snelstop
Bit 0: regelaarblokkering /
vrijgave
Prioriteit
hoog

laag

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Besturingscommando:
Regelaarblokkering:

Bit 3

Bit 2

Bit 1

Bit 0

X

X

X

1

bijv. 01hex, 03hex,
05hex, 07hex,

Snelstop:

X

X

0

0

bijv. 00hex, 04hex

Stop:

X

0

1

0

bijv. 02hex

Houdregeling:

1

1

1

0

Alleen bij
n-CTRL./CFC/Servo
0Ehex

Vrijgave:

0

1

1

0

06hex

X = niet relevant

Besturingscommando "Controller
inhibit"

Met het besturingscommando Controller inhibit kunt u de vermogenseindtrappen van de
applicatieregelaar blokkeren en op hoogohmig zetten. De applicatieregelaar activeert
tegelijkertijd het invallen van de mechanische motorrem, zodat de aandrijving onmiddellijk tot stilstand komt door de mechanische rem. Motoren die geen mechanische rem
hebben, lopen uit als dit besturingscommando gebruikt wordt.
Om het besturingscommando Controller inhibit te activeren hoeft alleen Bit 0: Controller
inhibit/enable in het stuurwoord gezet te worden, omdat alle andere bits niet relevant
zijn. Daardoor heeft deze stuurbit de hoogste prioriteit in het stuurwoord.

Besturingscommando "Rapid
stop"

Met het besturingscommando Rapid stop zorgt u ervoor dat de applicatieregelaar een
deceleratie langs de momenteel geldige snelstop-integrator uitvoert. Hierbij treden over
het algemeen de volgende parametreerbare snelstop-integratoren in werking:
•

P136

T13 stop ramp (bij actieve parameterset 1)

•

P146

T23 stop ramp (bij actieve parameterset 2)

De evt. via de veldbus ingestelde procesintegrator heeft geen invloed op de snelstop!
Dit besturingscommando wordt geactiveerd door Bit 1: Enable/rapid stop te resetten.
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Besturingscommando "Stop"

Met het besturingscommando Stop laat u de applicatieregelaar een deceleratie uitvoeren. Als de procesintegrator via het veldbussysteem wordt overgedragen, gebruikt
dit besturingscommando de actueel ingestelde integratorwaarde als integrator voor de
deceleratie. Anders gebruikt de applicatieregelaar voor dit besturingscommando, afhankelijk van de ingestelde parameter- en integratorset, de typische integrator Omlaag.
Het besturingscommando Stop wordt met Bit 2: Enable/stop geactiveerd.

Besturingscommando "Enable"

Met het besturingscommando Enable geeft u de applicatieregelaar vrij via het veldbussysteem. Als de procesintegrator via het veldbussysteem wordt overgedragen, gebruikt
dit besturingscommando de actueel ingestelde integratorwaarde als integrator voor de
acceleratie. Anders gebruikt de applicatieregelaar voor dit besturingscommando, afhankelijk van de ingestelde parameter- en integratorset, de typische integrator Omhoog.
Voor het besturingscommando Enable moeten alle drie de bits op Enable staan (110bin).

Besturingscommando "Hold
control"

Door bit 3 op de waarde "1" te zetten kunt u de functie Hold control in het toerentalgeregelde bedrijf activeren. De functie activeert een stop langs de geldige integrator met
een daaropvolgende houdregeling. Bij bedrijfsmodi zonder toerentalterugkoppeling is
deze bit niet actief; de functie wordt niet geactiveerd.

Keuze van
de geldige
parameterset

De geldige parameterset wordt gekozen via bit 5 in het stuurwoord. De parametersets
kunnen over het algemeen alleen in de toestand Controller inhibit omgeschakeld
worden.
Deze bit is via een OR-koppeling verbonden met de ingangsklemmenfunctie Parameter
set changover, d.w.z. de logische toestand "1" van de ingangsklem OF van de stuurwoordbit activeert parameterset 2!

Reset na fout

90

In geval van een fout wordt met bit 6 van het stuurwoord een reset via het procesdatakanaal uitgevoerd. Een reset kan alleen geactiveerd worden met een 0/1-flank in het
stuurwoord.
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Stuurwoord 1
Naast de belangrijkste aandrijffuncties van het basisstuurblok in de significantere byte
bevat stuurwoord 1 functiebits voor interne setpointfuncties die in de applicatieregelaar
MOVIDRIVE® gegenereerd worden.
Bit

Functie

Toewijzing

0

Regelaarblokkering "1" / vrijgave "0"

1

Vrijgave "1" / snelstop "0"

2

Vrijgave "1" / stop "0"

3

Vast gedefinieerd

4

Houdregeling
Omschakeling integrator

5

Omschakeling parameterset

6

Reset

7

Gereserveerd

8

Draairichting voor
motorpotentiometer

0 = draairichting CW
1 = draairichting CCW

9
10

Motorpotentiometer
acceleratie
Motorpotentiometer
deceleratie

10
0
1
0
1

11
12

Selectie van de
interne vaste
setpoints
n11 – n13
resp. n21 – n23

12 11
0 0 = toerentalsetpoint via procesuitgangsdatawoord 2
0 1 = intern setpoint n11 (n21)
1 0 = intern setpoint n12 (n22)
1 1 = intern setpoint n13 (n23)

13

Omschakeling vast
setpoint

0 = vaste setpoints van de actieve parameterset via bit 11/12 selecteerbaar
1 = vaste setpoints van de andere parameterset via bit 11/12 selecteerbaar

14

Gereserveerd

Gereserveerde bits moeten over het algemeen op nul gezet te worden!

15

Gereserveerd

Gereserveerde bits moeten over het algemeen op nul gezet te worden!

9
0 = geen wijziging
0 = omlaag
1 = omhoog
1 = geen wijziging

Deze interne setpointfuncties worden geactiveerd door parameter P100 dienovereenkomstig op Fixed setpoint of Motor potentiometer te zetten en de bijbehorende bits in
stuurwoord 1 te zetten. De instelling van een toerentalsetpoint via een SBus-procesuitgangsdatawoord is dan niet meer actief!
Motorpotentiometer via veldbus

De setpointfunctie Motorpotentiometer wordt via de veldbusinterface op dezelfde
manier aangestuurd als via de standaardingangsklemmen. De procesintegrator, die evt.
via een ander procesuitgangsdatawoord ingesteld kan worden, heeft geen invloed op
de functie Motorpotentiometer. Over het algemeen worden alleen de volgende Motorpotentiometer-integratoren gebruikt.
•

P150

T3 ramp up

•

P151

T4 ramp down
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7.4.5

Stuurwoord 2
Stuurwoord 2 bevat functiebits voor de belangrijkste aandrijffuncties in het basisstuurblok, in het significantere deel de virtuele ingangsklemmen. Hierbij gaat het om vrij programmeerbare ingangsklemmen die echter vanwege de ontbrekende hardware (optiekaarten) fysiek niet beschikbaar zijn. Deze ingangsklemmen worden zo op de virtuele
ingangsklemmen van de veldbus afgebeeld. Elke virtuele klem is aan een optionele en
fysiek niet beschikbare ingangsklem toegewezen. De functies van deze klem kunnen
vrij geprogrammeerd worden.
Bit Functie
0

Regelaarblokkering "1" / vrijgave "0"

1

Vrijgave "1" / snelstop "0"

2

Vrijgave "1" / stop "0"

3

Houdregeling

4

Omschakeling integrator

5

Omschakeling parameterset

6

Reset

7

Gereserveerd

8

Virtuele klem 1 = P610 / binaire ingang DI10

9

Virtuele klem 2 = P611 / binaire ingang DI11

10

Virtuele klem 3 = P612 / binaire ingang DI12

11

Virtuele klem 4 = P613 / binaire ingang DI13

12

Virtuele klem 5 = P614 / binaire ingang DI14

13

Virtuele klem 6 = P615 / binaire ingang DI15

14

Virtuele klem 7 = P616 / binaire ingang DI16

15

Virtuele klem 8 = P617 / binaire ingang DI17

Definitie

Vast gedefinieerd

Virtuele ingangsklemmen

VOORZICHTIG!
Als naast de veldbusoptiekaart de optie DIO11 op de applicatieregelaar aangesloten
is, hebben de ingangen van de optie DIO11 voorrang. De virtuele ingangen worden in
dat geval niet verwerkt!

92

Handboek – MOVIDRIVE® MDX60B/61B Communicatie en veldbusapparaatprofiel

SEW-apparaatprofiel
Volgordebesturing

7.4.6

7

Statuswoorddefinitie
Het statuswoord heeft een breedte van 16 bits. De minder significante byte, het zogenoemde basisstatusblok, bestaat uit acht vast gedefinieerde toestandbits die de belangrijkste aandrijftoestanden vertegenwoordigen. De toewijzing van de significantere statusbits varieert al naargelang de verschillende stuurwoorden.

Basisstatusblok

Het basisstatusblok van het statuswoord bevat toestandinformatie die voor vrijwel alle
aandrijftoepassingen nodig zijn.
Bit

Melding "Inverter
ready"

Melding "PO data
enabled"

Functie/toewijzing

Definitie

0

Eindtrap vrijgegeven "1" / eindtrap geblokkeerd "0"

1

Regelaar bedrijfsgereed "1" / regelaar niet bedrijfsgereed "0"

2

PO-data vrijgegeven "1" / PO-data geblokkeerd "0"

3

Actuele integratorset: integrator 2 "1" / integrator 1 "0"

4

Actuele parameterset: parameterset 2 "1" / parameterset 1 "0"

5

Storing/waarschuwing: storing/waarschuwing aanwezig "1" / geen storing "0"

6

Eindschakelaar CW actief "1" / eindschakelaar CW niet actief "0"

7

Eindschakelaar CCW actief "1" / eindschakelaar CCW niet actief "0"

Vast gedefinieerd

Bit 1 in het statuswoord meldt met de waarde Inverter ready = 1 dat de applicatieregelaar gereed is om op de besturingscommando's van een externe besturing te reageren.
De applicatieregelaar is niet bedrijfsgereed als
•

MOVIDRIVE® een fout meldt

•

de fabrieksinstelling actief is (setup)

•

er geen netspanning aanwezig is

Bit 2 geeft met PO data enabled = 1 aan dat de applicatieregelaar op stuur- resp. setpoints van de communicatie-interfaces reageert. De volgende afbeelding laat zien aan
welke voorwaarden voldaan moet zijn om de PO-data vrij te geven:

100 Setpoint source

RS-485
FIELDBUS
SBus 1
SBus 2

101 Setpoint source

RS-485
FIELDBUS
SBus 1
SBus 2

OR
876 PO data enable

YES

AND

Statuswoord bit 2: PO data enable
54681BNL
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Storing/
waarschuwing

Verwerking van de
eindschakelaars

7.4.7

Met bit 5 in het statuswoord meldt de applicatieregelaar een evt. opgetreden storing of
waarschuwing. Een storing heeft in principe tot gevolg dat de applicatieregelaar niet
meer bedrijfsgereed is. Een waarschuwing kan echter tijdelijk optreden zonder het
bedrijfsgedrag van de applicatieregelaar te beïnvloeden. Voor de exacte filtering van
een storing moet daarom naast deze storingsbit bit 1 Inverter ready verwerkt worden
(voorwaarde: netspanning ON).
Bit 1: Bedrijfsgereed

Bit 5: Storing/waarschuwing

Betekenis

0

0

Regelaar niet bedrijfsgereed

0

1

Storing

1

0

Regelaar is bedrijfsgereed

1

1

Waarschuwing

De verwerking van de eindschakelaars is actief als twee ingangsklemmen van de applicatieregelaar op CW limit switch resp. CCW limit switch geprogrammeerd zijn. Op deze
manier wordt de actuele toestand van de eindschakelaars aan de overkoepelende
besturing meegedeeld, zodat deze een overeenkomstige verplaatsing in tegengestelde
richting kan opgeven. Terwijl de klemsignalen van de eindschakelaars 0-actief zijn,
wordt de toestand van de eindschakelaars in het statuswoord van de applicatieregelaar
als 1-actief weergegeven.

Statuswoord 1
Naast de toestandinformatie in het basisstatusblok bevat statuswoord 1 in de significantere statusbyte ofwel de unit status of het fault number. Afhankelijk van de storingsbit
wordt bij storingsbit = 0 de apparaattoestand en in geval van een storing (storingsbit = 1)
het foutnummer weergegeven. Door de storing te resetten wordt ook de storingsbit
gereset en verschijnt de actuele apparaattoestand weer. In het systeemhandboek of in
de technische handleiding MOVIDRIVE® MDX60B/61B vindt u de betekenis van de
foutnummers en de apparaattoestand.
Bit Functie
0

Eindtrap vrijgegeven

1

Regelaar bedrijfsgereed

2

PO-data vrijgegeven

3

Actuele integratorset

4

Actuele parameterset

5

Storing/waarschuwing

6

Eindschakelaar CW actief

7

Eindschakelaar CCW actief

8
9
10
11
12
13
14
15

94

Definitie

Vast gedefinieerd

Storing/waarschuwing?
Bit 5 = 1 → Foutnummer:
01 Overstroom
02 ...

Apparaattoestand/foutnummer

Bit 5 = 0 → Apparaattoestand:
0x1 Regelaarblokkering
0x2 ...
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7

Statuswoord 2
Naast de toestandinformatie in het basisstatusblok bevat statuswoord 2 in de significantere statusbyte de virtuele ingangsklemmen DO10 – DO17. Door de programmering van
de klemfuncties voor de uitgangsklemmen kunnen zo alle gebruikelijke signalen via het
veldbussysteem verwerkt worden.
Bit

Functie

0

Eindtrap vrijgegeven

1

Regelaar bedrijfsgereed

2

PO-data vrijgegeven

3

Actuele integratorset

4

Actuele parameterset

5

Storing/waarschuwing

6

Eindschakelaar CW actief

7

Eindschakelaar CCW actief

8

Virtuele klem 1 = P630 / binaire uitgang DO10

9

Virtuele klem 2 = P631 / binaire uitgang DO11

10

Virtuele klem 3 = P632 / binaire uitgang DO12

11

Virtuele klem 4 = P633 / binaire uitgang DO13

12

Virtuele klem 5 = P634 / binaire uitgang DO14

13

Virtuele klem 6 = P635 / binaire uitgang DO15

14

Virtuele klem 7 = P636 / binaire uitgang DO16

15

Virtuele klem 8 = P637 / binaire uitgang DO17

Definitie

Vast gedefinieerd

Virtuele uitgangsklemmen

VOORZICHTIG!
Als naast de veldbusoptiekaart de optie DIO11 op de applicatieregelaar aangesloten
is, hebben de ingangen van de optie DIO11 voorrang. De virtuele ingangen worden in
dat geval niet verwerkt!
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7.4.9

Statuswoord 3
Naast de toestandinformatie in het basisstatusblok bevat statuswoord 3 de IPOSplus®statusmeldingen voor positioneertoepassingen. In de meest significante statusbyte
wordt ofwel de unit status of het fault number weergegeven. Afhankelijk van de storingsbit wordt bij storingsbit = 0 de apparaattoestand resp. in geval van een storing
(storingsbit = 1) het foutnummer weergegeven. Door de storing te resetten wordt ook de
storingsbit gereset en verschijnt de actuele apparaattoestand weer.
Bit
0
1

Regelaar bedrijfsgereed

2

IPOS referentie

3

IPOS in positie

4

Rem open

5

Storing/waarschuwing

6

Eindschakelaar CW actief

7

Eindschakelaar CCW actief

8
9
10
11
12
13
14
15

96

Functie

Definitie

Motor draait

Vast gedefinieerd

Storing/waarschuwing?
Bit 3 = 1 → Foutnummer:
01 Overstroom
02 ...

Apparaattoestand/foutnummer

Bit 3 = 0 → Apparaattoestand:
0x1 Regelaarblokkering
0x2 ...
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7.4.10 Foutnummer en apparaatstatus

AANWIJZING
In de parameterlijst voor de firmware van uw apparaten vindt u een actuele lijst met
foutnummers en apparaattoestanden. Meer informatie vindt u in de technische handleiding en in het systeemhandboek MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

Apparaatstatus

Op het 7-segments display wordt de bedrijfstoestand van de MOVIDRIVE® weergegeven en in geval van storing een fout- of waarschuwingscode.
7-segments display

Regelaarstatus
Betekenis
(high byte in status word 1)

0

0

24V-bedrijf (regelaar niet gereed)

1

1

Regelaarblokkering actief

2

2

Geen vrijgave

3

3

Stilstandstroom

4

4

Vrijgave

5

5

n-regeling

6

6

M-regeling

7

7

Houdregeling

8

8

Fabrieksinstelling

9

9

Eindschakelaar bereikt

A

10

Technologieoptie

c

12

Referentiebeweging IPOSplus®

d

13

Vangen

E

14

Encoder kalibreren

F

Foutnummer wordt weerge- Foutindicatie (knipperend)
geven in het statuswoord

H

De werkelijke apparaatstatus wordt weergegeven

Handbedrijf

t

16

Regelaar wacht op data

U

17

"Veilige stop" actief

• (knipperende punt)

-

IPOSplus®-programma is actief

Knipperend display

-

STOP via DBG 60B

-

RAM defect

1 ...

9

WAARSCHUWING!
Verkeerde interpretatie van indicatie U = "Veilige stop" actief.
Dood of zwaar letsel.
De indicatie U = "Veilige stop" actief is niet op de veiligheid gericht en mag niet
worden gebruikt als veiligheidsvoorziening!
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Foutnummer
(foutcode)

De foutcode wordt in een 7-segments display weergegeven, waarbij het volgende indicatiepatroon wordt aangehouden (bijv. foutcode 100):

Knippert, ca. 1 s

Display uit, ca. 0,2 s

Honderdtallen (indien beschikbaar), ca. 1 s

Display uit, ca. 0,2 s

Tientallen, ca. 1 s

Display uit, ca. 0,2 s

Eenheden, ca. 1 s

Display uit, ca. 0,2 s

59208AXX

Na een reset of als de foutcode weer de waarde "0" aanneemt, schakelt de indicatie om
naar de bedrijfsweergave.
De subfoutcode wordt in MOVITOOLS® (vanaf versie 4.50) of op het programmeerapparaat DBG60B weergegeven.
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7

Bewakingsfuncties
Voor het beveiligde bedrijf van de applicatieregelaar MOVIDRIVE® via de communicatie-interfaces zijn extra bewakingsfuncties geïmplementeerd die bijvoorbeeld in het
geval van een busfout een door de gebruiker instelbare aandrijffunctie activeren. Voor
elke communicatie-interface zijn er twee zelfstandige parameters.
•

Time-outperiode

•

Time-outreactie

Deze parameters maken het mogelijk dat de aandrijving zich in geval van een fout in de
communicatie afhankelijk van de toepassing gedraagt.
Timeoutfoutmelding /
time-outperiode /
time-outreactie

De applicatieregelaar genereert een time-out, indien binnen een ingesteld tijdsinterval
(time-outperiode) geen nieuwe telegrammen via het bussysteem ontvangen worden.
Met de instelbare time-outreactie worden de storingsvariant (fout/waarschuwing) en de
foutreactie van de aandrijving gedefinieerd.

Timeoutfoutmelding

MOVIDRIVE® genereert voor elke communicatie-interface een eigen time-outfoutmelding:
Communicatie-interface

Foutnummer

Time-outfoutmelding

Veldbus

F 28

F-BUS TIMEOUT

RS485

F 43

RS485 TIMEOUT

SBus 1

F 47

SBUS 1 TIMEOUT

SBus 2

F 46

SBUS 2 TIMEOUT

VOORZICHTIG!
Beide RS485-interfaces worden gemeenschappelijk bewaakt. Dat betekent dat niet
meer gecontroleerd kan worden of nog meer telegrammen via de tweede RS485-interface cyclisch blijven binnenkomen als een programmeerapparaat DBG60B op insteekplaats XT aangesloten is.

Time-outperiode

Time-outreactie

De time-outperiode kan voor elke communicatie-interface apart ingesteld worden.
Communicatie-interface

Parameternummer

Parameternaam

Time-outperiode

Veldbus

819

Fieldbus timeout interval

0.50 seconden

RS485

812

RS485 Timeout interval

0.00 seconden

SBus 1

883

SBus 1 Timeout interval

0.10 seconden

SBus 2

893

SBus 2 Timeout interval

0.10 seconden

De time-outreactie kan voor elke communicatie-interface apart ingesteld worden.
Parameternummer

Parameternaam

831

Response FIELDBUS TIMEOUT

RAPID STOP/WARNG

833

Response RS485 TIMEOUT

RAPID STOP/WARNG

836

Response SBus1 TIMEOUT

RAPID STOP/WARNG

837

Response SBus2 TIMEOUT

RAPID STOP/WARNG
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De time-outbewaking is zinvol voor alle communicatie-interfaces, maar kan aanzienlijk
variëren tussen de afzonderlijke bussystemen.
Parameter Fieldbus timeout interval

Waardenbereik

Eenheid

Seconden

Bereik

0.01 s tot 650.00 s in stappen van 10 ms

Speciaal geval

0 of 650.00 = Fieldbus timeout uitgeschakeld

Fabrieksinstelling

0.5 s

AANWIJZING
Bij vrijwel alle veldbussystemen (uitzondering: Modbus/TCP en MOVILINK® via
RS485 en SBus) wordt de time-outperiode (P819 of P883/893) automatisch ingesteld door de besturing.
De parameters P819, P883 en P893 dienen dan alleen voor de weergave.
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Parametrering van de regelaar
De toegang tot de aandrijfparameters van de regelaar vindt meestal plaats via de busspecifieke READ- en WRITE-instructies. Bij alle bussystemen kunnen via het
MOVILINK®-parameterkanaal extra instructies uitgevoerd worden. Dit parameterkanaal
is beschikbaar bij alle bussystemen en wordt hieronder toegelicht.
Daarnaast vindt u in de documentatie bij de veldbusoptiekaarten nog meer aanwijzingen
voor de programmering om het MOVILINK®-parameterkanaal via de verschillende bussystemen te gebruiken.

Procedure van de
parametrering

De applicatieregelaar MOVIDRIVE® wordt over het algemeen geparametreerd volgens
het client-/servermodel, d.w.z. dat de applicatieregelaar de opgevraagde informatie
alleen op aanvraag van het overkoepelende automatiseringsapparaat levert.
MOVIDRIVE® heeft hierdoor in de regel alleen serverfuncties (zie volgende afbeelding).

SERVER

CLIENT
Request

Indication

Response
Confirmation
54673AXX
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7.6.1

Structuur van het MOVILINK®-parameterkanaal
Het MOVILINK®-parameterkanaal geeft onafhankelijk van het soort bus toegang tot alle
aandrijfparameters van de applicatieregelaar. Binnen dit parameterkanaal staan speciale instructies ter beschikking om verschillende parametergegevens te kunnen lezen.
Het bestaat in principe uit een managementbyte, een gereserveerde byte, een indexwoord en vier databytes.
Byte 0

Byte 1

Byte 2

Byte 3

Byte 4

Byte 5

Byte 6

Byte 7

Management

Subindex

Index High

Index Low

MSB-data

Data

Data

LSB-data

Parameterindex

4 bytes data

Management
van het
parameterkanaal
(byte 0)

Het gehele verloop van de parametrering wordt gecoördineerd met byte 0 "management". Met deze byte worden belangrijke instructieparameters zoals service-ID, datalengte, uitvoering en status van de uitgevoerde instructie ter beschikking gesteld.

Indexadressering
(byte 1 – 3)

Met byte 2 "Index-High", byte 3 "Index-Low" en byte 1 "Subindex" wordt de parameter
bepaald die via het veldbussysteem gelezen of geschreven moet worden. Alle parameters van de applicatieregelaar MOVIDRIVE® worden vermeld in het systeemhandboek
MOVIDRIVE® MDX60B/61B. Aan elke parameter is een speciaal nummer (index) toegewezen, waaronder deze parameter gelezen resp. geschreven kan worden.

Databereik
(byte 4 – 7)

De data bevinden zich in byte 4 tot byte 7 van het parameterkanaal. Hiermee kunnen per
instructie maximaal 4 bytes aan data worden overgedragen. Principieel worden de data
rechtsgebonden ingevoerd, d.w.z. byte 7 bevat de databyte met de laagste waarde (dataLSB), byte 4 dienovereenkomstig de databyte met de hoogste waarde (data-MSB).

Managementbyte

De bits 0 - 3 bevatten de service-ID en definiëren dus welke instructie uitgevoerd wordt.
Met bit 4 en bit 5 wordt de datalengte in byte aangegeven die voor SEW-applicatieregelaars in het algemeen op 4 byte moet worden ingesteld.
Byte 0: Management
MSB
Bit:

7

LSB
6

5

4

3

2

1

0
Service-ID:
0000 = No service
0001 = Read parameter
0010 = Write parameter
0011 = Write parameter volatile
0100 = Read minimum
0101 = Read maximum
0110 = Read default
0111 = Read scale
1000 = Read attribute
Datalengte:
00 = 1 byte
01 = 2 bytes
10 = 3 bytes
11 = 4 bytes
Handshakebit
Statusbit:
0 = geen fout bij instructie-uitvoering
1 = fout bij instructie-uitvoering
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Bit 6 is de handshakebit. Deze heeft al naargelang het bussysteem een andere
betekenis:
•

Als de handshakebit gezet is (= 1) wordt het response-telegram bij SBus 1 (CAN) pas
na het synchronisatiebericht verzonden (zie hoofdstuk 5.3.2).

•

Als bij RS485 en de veldbus de cyclische overdrachtsvariant gebruikt wordt dient de
handshakebit als bevestigingsbit tussen client en server. Aangezien het parameterkanaal in deze variant cyclisch, evt. met de procesdata, overgedragen wordt, moet
de instructie-uitvoering in de regelaar flankgestuurd met handshakebit 6 verricht
worden. Hiervoor wordt de waarde van deze bit voor elke nieuw uit te voeren
instructie gewijzigd (getoggled). De regelaar signaleert met de handshakebit of de
instructie uitgevoerd is of niet. De instructie is uitgevoerd als de ontvangen handshakebit in de besturing gelijk is aan de verzonden handshakebit.

Statusbit 7 geeft aan of de instructie juist kon worden uitgevoerd of onjuist was.
Response

Het antwoord (response) op een parametreeraanvraag (request) is als volgt opgebouwd:
•

De managementbyte van het response-telegram is opgebouwd zoals in het requesttelegram.

•

De statusbit geeft aan of de instructie succesvol uitgevoerd is:
– Als de statusbit "0" is, bevatten byte 4 tot 7 van het response-telegram de aangevraagde data.
– Als de statusbit "1" is, wordt in het databereik (byte 4 tot 7) een foutcode teruggemeld (zie paragraaf "Onjuiste instructie-uitvoering").

Beschrijving van
de parameterinstructies

Via de bits 0 - 3 van de managementbyte worden de afzonderlijke parameterinstructies
gedefinieerd. De volgende parameterinstructies worden ondersteund door MOVIMOT®.

No service

Deze codering geeft aan dat er geen parameterinstructie aanwezig is.

Read parameter

Met deze parameterinstructie wordt een aandrijfparameter gelezen.

Write parameter

Met deze parameterinstructie wordt een niet-vluchtige aandrijfparameter geschreven.
De geschreven parameterwaarde wordt niet-vluchtig (bijv. in een EEPROM) opgeslagen. Deze instructie kan niet voor cyclische schrijfopdrachten gebruikt worden,
omdat de geheugenblokken slechts een beperkt aantal schrijfcycli toestaan.

Write parameter
volatile

Met deze parameterinstructie wordt een aandrijfparameter vluchtig geschreven, voor
zover de parameter dit toestaat. De geschreven parameterwaarde wordt slechts
vluchtig in de RAM van de regelaar opgeslagen en gaat bij het uitschakelen van de regelaar verloren. Nadat de regelaar opnieuw ingeschakeld is, staat de laatste met Write
Parameter geschreven waarde weer ter beschikking.

Read minimum

Met deze instructie kan de kleinste instelbare waarde (minimum) van een aandrijfparameter bepaald worden. De codering verloopt op dezelfde manier als de parameterwaarde.

Read maximum

Met deze instructie kan de grootste instelbare waarde (maximum) van een aandrijfparameter bepaald worden. De codering verloopt op dezelfde manier als de parameterwaarde.
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Read default

Met deze instructie kan de fabrieksinstelling (default) van een aandrijfparameter
bepaald worden. De codering verloopt op dezelfde manier als de parameterwaarde.

Read scale

Met deze instructie kan de schalering van een parameter bepaald worden. Daarbij geeft
de regelaar een zogenoemde grootte-index en omrekeningsindex terug.
Byte 4

Byte 5

Byte 6

Byte 7

MSB-data

Data

Data

LSB-data

Grootte-index

Omrekeningsindex

Gereserveerd

Grootte-index:
De grootte-index dient voor de codering van fysieke grootheden. Met deze index wordt
aan een communicatiepartner informatie verstrekt die aangeeft om welke fysieke grootheid het bij de bijbehorende parameter gaat. De codering verloopt volgens het sensor-/
actor-protocol van de PROFIBUS-gebruikersorganisatie (PNO). De vermelding FFhex
betekent dat er geen grootte-index is weergegeven. De grootte-index is ook te vinden in
de parameterlijst van de regelaar.
Omrekeningsindex:
De omrekeningsindex dient voor de omrekening van de overgedragen parameterwaarde naar een SI-basiseenheid. De codering verloopt volgens het sensor-/actorprotocol van de PROFIBUS-gebruikersorganisatie (PNO).
Voorbeeld:
Aandrijfparameter:

P131 Ramp t11 down CW

Grootte-index:

4 (= tijd in de eenheid seconde)

Omrekeningsindex:

–3 (10-3 = milli)

Overgedragen getalwaarde:

3000dec

De via de bus ontvangen getalwaarde wordt door de applicatieregelaar als volgt geïnterpreteerd : 3000 s × 10-3 = 3 s
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Met deze instructie kunnen de toegangsattributen en de index van de volgende parameter gelezen worden. De volgende tabel laat de codering van de data voor deze parameterinstructie zien.
Byte 4

Byte 5

Byte 6

Byte 7

MSB-data

Data

Data

LSB-data

Volgende beschikbare index

Toegangsattributen

De toegangsattributen hebben een apparaatspecifieke codering. Voor de applicatieregelaar MOVIDRIVE® levert dit de attribuutdefinitie volgens onderstaande tabel op.
Byte 6

Byte 7

Bit

Bit

8

Betekenis

0

1 = Parameter staat Write-toegang toe

1

1 = Parameter wordt resident opgeslagen op EEPROM

2

1 = Fabrieksinstelling overschrijft RAM-waarde

3

1 = Fabrieksinstelling overschrijft EEPROM-waarde

4

1 = Na initialisatie EEPROM-waarde geldig

5

1 = Toestand regelaarblokkering voor Write-toegang niet nodig

6

1 = Wachtwoord vereist

7

00 = Parameter is algemeen geldig
01 = Parameter is aan parameterset 1 toegewezen
10 = Parameter is aan parameterset 2 toegewezen
11 = Parameter is aan beide parametersets toegewezen

9 - 15

Gereserveerd

Parameterlijst

In de parameterlijst vindt u gedetailleerde informatie over de codering en toegangsattributen van alle parameters.

Onjuiste
instructieuitvoering

Als de ontvangen handshakebit gelijk is aan de verzonden handshakebit, is de instructie
door de regelaar uitgevoerd.
Byte 0
Management

Byte 1
Subindex

Byte 2
Index High

Byte 3

Byte 4

Byte 5

Byte 6

Byte 7

Add. Code Add. Code
Index Low Error-Class Error-Code
High
Low

↓
Statusbit = 1: onjuiste instructie-uitvoering
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7.6.2

Returncodes van de parametrering
Bij onjuiste parametrering worden door de applicatieregelaar verschillende returncodes
aan de parametrerende master teruggegeven, die gedetailleerd uitsluitsel over de oorzaak van de fout geven. In het algemeen zijn deze returncodes volgens EN 50170
gestructureerd opgebouwd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de elementen:
•

Error-Class

•

Error-Code

•

Additional-Code

Deze returncodes gelden voor alle communicatie-interfaces van de MOVIDRIVE®.
Error-Class

Met het element Error-Class wordt de foutsoort nader geclassificeerd. Volgens
EN 50170 worden de volgende foutklassen onderscheiden.
Class (hex)

Aanduiding

Betekenis

1

vfd-state

Statusfout van het virtuele veldapparaat

2

application-reference

Fout in het toepassingsprogramma

3

definition

Definitiefout

4

resource

Resourcefout

5

service

Fout bij de uitvoering van de instructie

6

access

Toegangsfout

7

ov

Fout in de objectindex

8

other

Andere fout (zie Additional-Code)

Met uitzondering van Error class 8 = Other error wordt de Error-Class bij onjuiste communicatie door de communicatiesoftware van de veldbusinterface gegenereerd.
Returncodes, die door het applicatieregelaarsysteem geleverd worden, vallen allemaal
onder de Error Class 8 = Other error. De fout wordt nader omschreven in het element
Additional-Code. De Ethernet Error-Code is dan "0".
Error-Code

106

Het element Error-Code geeft nauwkeurige informatie over de oorzaak van de fout
binnen de Error-Class en wordt bij onjuiste communicatie door de communicatiesoftware van de veldbusinterface gegenereerd.
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De Additional-Code bevat de SEW-specifieke returncodes voor de onjuiste parametrering van de applicatieregelaars. Zij worden onder Error class 8 = Other error naar de
master teruggestuurd. De onderstaande tabel laat alle mogelijke coderingen voor de
Additional-Code zien.
MOVILINK®
Additional-Code
Error-Class

0x05

High

00

Low

Beschrijving

0x00

Unknown error

0x01

Illegal Service

0x02

No Response

0x03

Different Address

0x04

Different Type

0x05

Different Index

0x06

Different Service

0x07

Different Channel

0x08

Different Block

0x09

No Scope Data

0x0A

Illegal Length

0x0B

Illegal Address

0x0C

Illegal Pointer

0x0D

Not enough memory

0x0E

System Error

0x0F

Communication does not exist

0x10

Communication not initialized

0x11

Mouse conflict

0x12

Illegal Bus

0x13

FCS Error

0x14

PB Init

0x15

SBUS – Illegal Fragment Count

0x16

SBUS – Illegal Fragment Type

0x17

Access denied
Not used
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MOVILINK®
Additional-Code
Error-Class

High

0x08

Voorbeeld:
parametreringsfout

108

00

Low

Beschrijving

0x00

No Error

0x10

Illegal Index

0x11

Not yet implemented

0x12

Read only

0x13

Parameter Blocking

0x14

Setup runs

0x15

Value too large

0x16

Value too small

0x17

Required Hardware does not exist

0x18

Internal Error

0x19

Access only via RS485 (via X13)

0x1A

Access only via RS485 (via XT)

0x1B

Parameter protected

0x1C

"Controller inhibit" required

0x1D

Value invalid

0x1E

Setup started

0x1F

Buffer overflow

0x20

"No Enable" required

0x21

End of File

0x22

Communication Order

0x23

"IPOS Stop" required

0x24

Autosetup

0x25

Encoder Nameplate Error

0x29

PLC State Error

Bij de uitvoering van een lees- of schrijfinstructie is een verkeerde index ingevoerd.
Code (hex)

Betekenis

Error-Class

0x08

Other

Error-Code

0x00

-

Add.-Code high

0x00

-

Add.-Code low

0x10

Illegal Index
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Voorbeeld: lezen van een parameter (READ)
Een parameter wordt via de communicatie-interfaces gelezen met de lees-aanvraag
(read request) van het automatiseringsapparaat aan de applicatieregelaar
MOVIDRIVE® (zie volgende afbeelding).

SERVER

CLIENT

1. Lees-aanvraag (bijv. lees-integrator t11 up CW = Index 8470)
ReadRequest

READ (8470)
Read-Indication
2a. Parameter-index
8470 wordt door
regelaar gelezen.

3a. Lees-instructie wordt met de data beantwoord (bijv. 0.5 s)

n index 8470

ReadConfirmation

Read-Response

OK + data va

OR

2b. Fout opgetreden!
Geen data beschikbaar

3b. Lees-instructie fout, meer informatie in de returncode
code

Read-ErrorConfirmation

Fout + return

negative
Read-Response
54674ANL

Als de leesinstructie niet uitgevoerd kan worden in de applicatieregelaar, wordt dit in een
negatief antwoord (negative read response) teruggemeld aan het automatiseringsapparaat. Het automatiseringsapparaat krijgt zo een negatieve bevestiging (read error confirmation) met een gedetailleerde omschrijving van de fout.
Cyclisch
lezen van een
parameter

Bij de cyclische overdrachtsvariant moet de handshakebit uitgewisseld worden om de
instructieverwerking (uitvoering READ-instructie) te activeren. Bij het gebruik van de
acyclische PDU-typen bewerkt de regelaar elk request-telegram en voert deze het parameterkanaal altijd uit.
De parametrering wordt als volgt doorgevoerd:
1. Voer de index van de te lezen parameter in byte 2 (Index High) en byte 3 (Index Low) in.
2. Voer de service-ID voor de Read-instructie in de managementbyte in (byte 0)
3. Draag bij cyclische PDU-typen eerst door het uitwisselen van de handshakebit de
READ-instructie over aan de regelaar. Bij acyclische PDU-typen wordt het parameterkanaal altijd geëvalueerd.
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Aangezien het om een leesinstructie gaat, worden de verzonden databytes (byte 4 – 7)
en de datalengte (in de managementbyte) genegeerd; zij hoeven daarom niet te worden
ingesteld.
De regelaar bewerkt nu de Read-instructie en geeft met het gelijkzetten van de handshakebit de instructiebevestiging terug.
Byte 0: Management
7

6

5

4

3

2

1

0

0

0/1

1

1

0

0

0

1
Service-ID:
0001 = Read
Datalengte:
11 = 4 bytes
Handshakebit:
Moet bij elke nieuwe opdracht worden
gewisseld.
Statusbit:
0 = geen fout bij instructie-uitvoering
1 = fout bij instructie-uitvoering

X = niet relevant
0/1 = bitwaarde wordt gewijzigd

7.6.4

Voorbeeld: schrijven van een parameter (WRITE)
Het schrijven van een parameter vindt net als het lezen van een parameter plaats via de
veldbusinterface (zie volgende afbeelding).

SERVER

CLIENT

1. Schrijf-aanvraag (bijv. schrijven van parameterwaarde 2.5 s op index 8470 =
integrator t11 up CW)
WriteWRITE (8470: 2.5
s)
Request
Write-Indication
2a. Parameter-index
8470 wordt op 2.5 s
gezet.
3a. Schrijf-instructie wordt met de data beantwoord (bijv. 0.5 s)
Write-Response

OK
WriteConfirmation
OR

2b. Fout opgetreden!
Geen data geschreven

3b. Schrijf-instructie fout, omdat bijv. parameterwaarde te groot
negative
code
Write-Response
Fout + return
Write-ErrorConfirmation
54675BNL
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Als de schrijfinstructie niet uitgevoerd kan worden in de applicatieregelaar (omdat er
bijv. verkeerde parameterdata overgedragen werden), wordt dit in een negatief antwoord (negative write response) teruggemeld aan het automatiseringsapparaat. Het
automatiseringsapparaat krijgt zo een negatieve bevestiging (write error confirmation)
met een gedetailleerde omschrijving van de fout.
Cyclisch
schrijven van
een parameter

Bij de cyclische overdrachtsvariant moet de handshakebit uitgewisseld worden om de
instructieverwerking (uitvoering WRITE-instructie) te activeren. Bij het gebruik van de
acyclische PDU-typen bewerkt de regelaar elk request-telegram en voert deze het parameterkanaal altijd uit.
De parametrering wordt als volgt doorgevoerd:
1. Voer de index van de te schrijven parameter in byte 2 (Index High) en byte 3
(Index Low) in.
2. Voer de te schrijven data in byte 4 – 7 in.
3. Voer de service-ID en de datalengte voor de Write-instructie in de managementbyte
in (byte 0).
4. Bij cyclische PDU-typen wordt de WRITE-instructie pas overgedragen aan de regelaar als de handshakebit gewisseld wordt. Bij acyclische PDU-typen wordt het parameterkanaal altijd geëvalueerd.
De regelaar bewerkt nu de Write-instructie en levert de instructiebevestiging terug door
de handshakebit gelijk te zetten.
Byte 0: Management
7

6

5

4

3

2

1

0

0

0/1

1

1

0

0

1

0
Service-ID:
0010 = Write
Datalengte:
11 = 4 bytes
Handshakebit:
Moet bij elke nieuwe opdracht worden gewisseld.
Statusbit:
0 = geen fout bij instructie-uitvoering
1 = fout bij instructie-uitvoering

0/1 = bitwaarde wordt gewijzigd

De datalengte bedraagt voor alle parameters van de SEW-applicatieregelaars 4 bytes.
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Met het voorbeeld van de WRITE-instructie moet aan de hand van de volgende afbeelding een parametreringsprocedure tussen besturing en regelaar via een cyclisch
PDU-type gemaakt worden. Ter vereenvoudiging van de procedure wordt alleen de
managementbyte van het parameterkanaal beschreven.
Besturing
RS-485

Parameterkanaal
wordt voorbereid
voor de Writeinstructie.

Handshakebit
wordt gewisseld en
de instructie aan
de applicatieregelaar
overgedragen.

Applicatieregelaar
(slave)

00110010
00110010
00110010
00110010

Parameterkanaal wordt
ontvangen, maar niet
verwerkt.

01110010
00110010
01110010

Write-instructie
wordt verwerkt.

00110010
Instructiebevestiging
ontvangen, omdat
handshakebit voor
zenden en ontvangen
nu weer gelijk zijn.

Write-instructie uitgevoerd,
handshakebit is gewijzigd.

01110010
01110010
01110010

Parameterkanaal wordt ontvangen,
maar niet verwerkt.
00152BNL

Terwijl de master het parameterkanaal voor de Write-instructie voorbereidt, wordt het
parameterkanaal door de applicatieregelaar alleen ontvangen en teruggestuurd. De
instructie wordt pas geactiveerd op het moment dat de handshakebit veranderd is, in dit
voorbeeld dus van 0 naar 1 gewisseld is. De applicatieregelaar interpreteert nu het parameterkanaal en bewerkt de Write-instructie, maar beantwoordt alle telegrammen verder
met handshakebit = 0. De bevestiging van de uitgevoerde instructie vindt plaats door het
gelijkzetten van de handshakebit in het response-telegram van de applicatieregelaar.
De master herkent nu dat de ontvangen handshakebit weer overeenkomt met de verzonden handshakebit en kan nu een nieuwe parametrering voorbereiden.
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7

Aanwijzingen voor de parametrering
Door de applicatieregelaar MOVIDRIVE® via het veldbussysteem te parametreren kunt
u over het algemeen alle aandrijfparameters bereiken. Aangezien enkele aandrijfparameters echter direct samenhangen met de communicatie via het veldbussysteem, moet
u de volgende aanwijzingen voor de parametrering in acht nemen.

Parametrering
in de toestand
CONTROLLER
INHIBIT

Enkele parameters kunnen alleen in aandrijftoestand CONTROLLER INHIBIT gewijzigd
(geschreven) worden. De regelaar geeft dit aan door middel van een negatieve bevestiging van de Write-instructie. De parameterlijst laat zien voor welke parameters deze
beperking geldt. Over het algemeen kunnen deze parameters echter ook tijdens een
fout resp. in de toestand 24 V operation gewijzigd worden.

Fabrieksinstelling

Bij het uitvoeren van de fabrieksinstelling worden vrijwel alle parameters teruggezet op
de standaardwaarde. Voor het busbedrijf betekent dit dat de stuurbron en de setpointbron teruggezet worden op de standaardwaarde.

AANWIJZING
De applicatieregelaar moet voor de besturing via de procesdata vrijgegeven worden
op de klemmen. Dat betekent dat de aandrijving na de fabrieksinstelling onder
bepaalde voorwaarden wordt vrijgegeven. Zorg er daarom vóór de activering van de
fabrieksinstelling voor dat de signalen van de digitale binaire ingangen na de fabrieksinstelling geen vrijgave van de applicatieregelaar activeren. Schakel de voedingsspanning voor de zekerheid pas in, nadat de regelaar volledig geparametreerd is.
Parameterblokkering

Door middel van de activering via P803 Parameter lock = Yes voorkomt de parameterblokkering dat de instelbare parameters gewijzigd worden. De activering van de parameterblokkering is zinvol als de applicatieregelaar volledig geparametreerd is en er
geen verdere wijzigingen vereist zijn. Met deze parameter kunt u ook wijzigingen van de
aandrijfparameters, bijv. via het handprogrammeerapparaat van de applicatieregelaar,
blokkeren.

AANWIJZING
De parameterblokkering blokkeert over het algemeen het schrijven van parameters. Bij
een actieve parameterblokkering is zo dus ook de schrijftoegang via de communicatieinterfaces geblokkeerd!
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Bedrijf van de MOVITOOLS® MotionStudio

8.1

Over MOVITOOLS® MotionStudio

8.1.1

Taken
Met dit softwarepakket kunt u de volgende taken consistent uitvoeren:

8.1.2

•

communicatie met de apparaten tot stand brengen

•

functies met de apparaten uitvoeren

Communicatie met de apparaten tot stand brengen
Om de communicatie met de apparaten in te stellen is de SEW Communication Server
in het softwarepakket MOVITOOLS® MotionStudio geïntegreerd.
Met de SEW Communication Server stelt u de communicatiekanalen in. Zodra deze
ingesteld zijn, communiceren de apparaten met behulp van hun communicatie-opties
via deze communicatiekanalen. U kunt maximaal vier communicatiekanalen tegelijkertijd gebruiken.
MOVITOOLS® MotionStudio ondersteunt de volgende communicatiekanalen:
•

serieel (RS485) via interface-omvormer

•

systeembus (SBus) via interface-omvormer

•

ethernet

•

EtherCAT

•

veldbus

•

PROFIBUS DP/DP-V1

•

S7-MPI

Welke communicatiekanalen beschikbaar zijn hangt af van het apparaat en zijn communicatie-opties.

8.1.3

Functies met de apparaten uitvoeren
Met dit softwarepakket kunt u de volgende taken consistent uitvoeren:
•

parametrering (bijvoorbeeld in de parameterboom van het apparaat)

•

inbedrijfstelling

•

visualisatie en diagnose

•

programmering

Om de functies met de apparaten uit te voeren zijn de volgende basiscomponenten in
het softwarepakket MOVITOOLS® MotionStudio geïntegreerd:
•

MotionStudio

•

MOVITOOLS®

Alle functies corresponderen met Tools. MOVITOOLS® MotionStudio heeft voor elk
apparaattype de passende tools.
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Eerste stappen

8.2.1

Software starten en project aanlegen

8

Ga als volgt te werk om MOVITOOLS® MotionStudio te starten en een project aan te
leggen:
1. Start MOVITOOLS® MotionStudio in het WINDOWS®-startmenu onder het volgende
pad:
"Start\Programme\SEW\MOVITOOLS-MotionStudio\MOVITOOLS-MotionStudio"
2. Leg een project aan met naam en locatie.

8.2.2

Communicatie tot stand brengen en netwerk scannen
Ga als volgt te werk om met MOVITOOLS® MotionStudio de communicatie tot stand te
brengen en uw netwerk te scannen:
1. Stel een communicatiekanaal in om met uw apparaten te communiceren.
In het gedeelte over de desbetreffende communicatiewijze vindt u gedetailleerde
informatie voor het configureren van een communicatiekanaal.
2. Scan uw netwerk (apparaatscan). Klik hiervoor op de knop [Start network scan] [1]
in de knoppenbalk.

64334AXX

3. Markeer het apparaat dat u wilt configureren.
4. Open het contextmenu met de rechter muisknop.
Vervolgens worden er apparaatspecifieke tools weergegeven om met de apparaten
functies uit te voeren.
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8.3

Communicatiemodus

8.3.1

Overzicht
MOVITOOLS® MotionStudio maakt onderscheid tussen de communicatiemodi "Online"
en "Offline".
De communicatiemodus bepaalt u zelf. Afhankelijk van de geselecteerde communicatiemodus worden er apparaatspecifieke offline-tools of online-tools aangeboden.
De volgende afbeelding laat de twee soorten tools zien:
[1]

[2]

Offline-Tool

Online-Tool

[3]

64335AXX
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Tools

Beschrijving

Offlinetools

Wijzigingen met offline-tools hebben eerst "ALLEEN" invloed op het werkgeheugen [2].
• Sla uw project op om de wijzigingen op de harde schijf [1] van uw pc te beveiligen.
• Voer een "download" uit als u de wijzigingen ook aan uw apparaat [3] wilt overdragen.

Onlinetools

Wijzigingen met online-tools hebben eerst "ALLEEN" invloed op het apparaat [3].
• Voer een "upload" uit om de wijzigingen aan het werkgeheugen [2] over te dragen.
• Sla uw project op om de wijzigingen op de harde schijf [1] van uw pc te beveiligen.
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AANWIJZING
De communicatiemodus "Online" is GEEN terugmelding dat u momenteel verbonden
bent met het apparaat of dat het apparaat gereed is voor communicatie.
•

Neem de paragraaf "Cyclische bereikbaarheidstest instellen" in de online-hulp (of
in het handboek) van MOVITOOLS® MotionStudio in acht als u deze terugmelding
nodig heeft.

AANWIJZING

8.3.2

•

De opdrachten van het projectbeheer (bijv. "Download", "Upload", etc.), de onlineapparaatstatus en de "apparaatscan" werken onafhankelijk van de ingestelde
communicatiemodus.

•

MOVITOOLS® MotionStudio start in de communicatiemodus die vóór het sluiten
ingesteld was.

Communicatiemodus (online of offline) selecteren
Ga als volgt te werk om een communicatiemodus te selecteren:
1. Selecteer de communicatiemodus:
•
•

"Online" [1] voor functies (online-tools) die het apparaat direct moeten beïnvloeden.
"Offline" [2] voor functies (offline-tools) die het project moeten beïnvloeden.

64337AXX

2. Markeer het knooppunt van het apparaat
3. Open met de rechtermuisknop het contextmenu om de tools voor het configureren
van het apparaat weer te geven.
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8
8.4

Communicatie serieel (RS485) via interface-omvormer

8.4.1

Engineering via interface-omvormer (serieel)
Aangezien uw apparaat de communicatie-optie "Serieel" ondersteunt, kunt u voor de
engineering een geschikte interface-omvormer gebruiken.
De interface-omvormer is extra hardware die u bij SEW-EURODRIVE kunt kopen.
Hiermee kunt u een verbinding tot stand brengen tussen uw engineering-pc en de overeenkomstige communicatie-optie van het apparaat.
De volgende tabel laat zien welke soorten interface-omvormers er zijn en voor welke
apparaten zij geschikt zijn.
Soort interfaceomvormer (optie)

Artikelnummer

Omvang van de levering

Apparaten

USB11A
(USB naar RS485)

0824 831 1

Twee aansluitkabels:
• TAE-aansluitkabel met
twee RJ10-stekers
• USB-aansluitkabel
met USB-A-steker en
USB-B-steker

UWS21B
(RS232 naar RS485)

1820 456 2

Twee aansluitkabels:
• TAE-aansluitkabel met
twee RJ10-stekers
• Aansluitkabel met
9-polige subD-connector

•
•
•
•
•
•
•
•
•

UWS11A
(RS232 naar RS485)
voor draagrail

822 689 X

Zonder

MOVIDRIVE® B
MOVITRAC® 07A
MOVITRAC® B
MOVIFIT® MC/FC/SC
MOVIGEAR®
UFx11A-veldbusgateways
DFx-veldbusgateways
DHx-MOVI-PLC®-besturing
MFx/MQx-veldbusinterfaces
voor MOVIMOT®

Aangezien de meeste pc's intussen met USB-interfaces zijn uitgerust in plaats van met
RS232-interfaces, gaan de volgende hoofdstukken alleen nog over de interfaceomvormer USB11A.
De aansluiting van de interface-omvormer op MOVIDRIVE® B wordt in hoofdstuk 4,
"Seriële interfaces van de MOVIDRIVE® B", beschreven.

8.4.2

Interface-omvormer USB11A in bedrijf stellen

Overzicht

De interface-omvormer USB11A werkt met behulp van een COM-omzetter. Deze wijst
de eerste vrije COM-poort toe aan de interface-omvormer.
Hierna wordt beschreven hoe u de interface-omvormer USB11A op uw apparaat aansluit en, indien nodig, de drivers daarvoor installeert.
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USB11A op
MOVIDRIVE® B
aansluiten

8

De afbeelding laat zien hoe de interface-omvormer USB11A [2] via insteekplaats XT [3]
met MOVIDRIVE® B [4] en de pc [1] verbonden is.

[1]

[2]

[3]
[4]

64340AXX

[1]
[2]
[3]
[4]

Pc
USB11A met twee aansluitkabels (bij de levering inbegrepen)
Insteekplaats XT van de MOVIDRIVE® B
MOVIDRIVE® B

Ga als volgt te werk om de interface-omvormer USB11A met de pc en MOVIDRIVE® B
te verbinden:
1. Verbind de interface-omvormer USB11A [2] met de beide meegeleverde aansluitkabels.
2. Steek de RJ10-steker van de eerste aansluitkabel in de insteekplaats XT [3] van de
MOVIDRIVE® B [4].
3. Steek de USB-A-steker van de tweede aansluitkabel in een vrije USB-interface op
uw pc [1].
4. Als de interface-omvormer voor het eerst in combinatie met MOVITOOLS®
MotionStudio wordt gebruikt, moet de vereiste driver worden geïnstalleerd.
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Drivers
installeren

De drivers voor de interface-omvormer USB11A worden geïnstalleerd bij de installatie
van de MOVITOOLS® MotionStudio. Dat geldt ook voor de driver voor de COM-omzetting. Voorwaarde ist dat de interface-omvormer met uw pc verbonden was, terwijl u
MOVITOOLS® MotionStudio installeerde.
Als u de interface-omvormer USB11A achteraf wilt gebruiken, zijn alle benodigde driverbestanden te vinden onder het installatiepad van MOVITOOLS® MotionStudio.
Ga als volgt te werk om de drivers voor de interface-omvormer USB11A achteraf te
installeren:
1. Zorg ervoor dat uw pc over lokale beheerdersrechten beschikt.
2. Verbind de interface-omvormer USB11A met een vrije USB-aansluiting op uw pc.
De nieuwe hardware wordt herkend en de hardware-assistent wordt gestart.
3. Volg de aanwijzingen van de hardware-assistent op.
4. Klik op de knop [Browse] en ga naar de installatiedirectory van MOVITOOLS®
MotionStudio.
5. Stel het volgende pad in:
"..\Program Files\SEW\MotionStudio\Driver\FTDI_V2"
6. Door op de knop [Next] te klikken worden de drivers geïnstalleerd en wordt de eerste
vrije COM-poort toegewezen aan de interface-omvormer.

COM-poort van
de USB11A op de
pc controleren

Ga als volgt te werk om te controleren welke virtuele COM-poort toegewezen is aan de
interface-omvormer USB11A op de pc:
1. Selecteer op uw pc de volgende menuoptie:
[Start] / [Setup] / [Control panel] / [System]
2. Open het tabblad "Hardware".
3. Klik op de knop [Device manager].
4. Open de directory "Aansluitingen (COM en LPT)".
Vervolgens wordt weergegeven welke virtuele COM-poort is toegewezen aan de
interface-omvormer, bijvoorbeeld: "USB Serial Port (COM3)".

AANWIJZING
COM-poort van de USB11A wijzigen om een conflict met een andere COM-poort te
voorkomen.
Het is mogelijk dat een ander hardwareapparaat (bijv. een interne modem) dezelfde
COM-poort bezet als de interface-omvormer USB11A.

120

•

Markeer in de device manager de COM-poort van de USB11A.

•

Selecteer in het contextmenu de knop [Properties] en wijs een andere COM-poort
toe aan de USB11A.

•

Voer een herstart uit om ervoor te zorgen dat de gewijzigde eigenschappen worden
overgenomen.
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8.4.3

8

Seriële communicatie configureren
Voorwaarde is een seriële verbinding tussen uw pc en de apparaten die u wilt configureren. Dat bereikt u bijvoorbeeld met de interface-omvormer USB11A.
Ga als volgt te werk om de seriële communicatie te configureren:
1. Druk op de knop [Configure communication plugs] [1] in de knoppenbalk.

64341AXX

Het venster "Configure communication plugs" wordt opgeroepen.

64342AEN

2. Selecteer het communicatietype "Serial" uit de selectielijst [1].
In dit voorbeeld is het eerste communicatiekanaal met het communicatietype "Serial"
geactiveerd [2].
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3. Druk op de knop [Edit] [3] in het rechterdeel van het venster "Configure communication plugs".
Hierdoor worden de instellingen van het communicatietype "Serial" weergegeven.

12078AEN

4. Wijzig zo nodig de vooraf ingestelde communicatieparameters onder de tabbladen
[Basic settings] en [Extended settings]. Baseer u hierbij op de gedetailleerde
beschrijving van de communicatieparameters (pagina 123).
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8.4.4

8

Communicatieparameters serieel (RS485)
De volgende tabel beschrijft de [Basic setting] voor het communicatiekanaal Serial
(RS485):
Communicatieparameter

Beschrijving

Aanwijzing

COM port

Seriële poort waarmee de interfaceomvormer verbonden is.

•

•

Baud rate

Overdrachtssnelheid waarmee de
aangesloten pc via het communicatiekanaal communiceert met het
apparaat in het netwerk.

•

•
•
•

Als hier geen waarde ingevoerd
wordt, neemt de SEW Communication Server de eerste
beschikbare poort.
Een USB-interface-omvormer
wordt gekenmerkt door de
aanvulling "(USB)".
Instelbare waarden:
– 9,6 kBit/s
– 57,6 kBit/s
– AUTO (standaardinstelling)
Raadpleeg de documentatie bij
het aangesloten apparaat voor
de correcte waarde.
Als u "AUTO" instelt, worden de
apparaten na elkaar met beide
baudrates gescand.
Stel de startwaarde voor de
automatische baudrateherkenning in onder het tabblad
[Settings] / [Options] /
[Communication].

De volgende tabel beschrijft de [Extended setting] voor het communicatiekanaal Serial
(RS485):
Communicatieparameter

Beschrijving

Aanwijzing

Parameter telegrams

Telegram met een afzonderlijke
parameter

Wordt gebruikt om een afzonderlijke parameter van een apparaat
over te dragen.

Multibyte telegrams

Telegram met meerdere parameters

Wordt gebruikt om de complete
parameterset van een apparaat
over te dragen.

Timeout

Wachttijd in [ms] die de master na
een aanvraag op een antwoord van
de slave wacht.

•

•

Retries

Aantal herhalingen van de aanvraag na overschrijding van de
time-out
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Standaardinstelling:
– 100 ms
(parametertelegram)
– 350 ms (multibytetelegram)
Vergroot de waarde als niet alle
apparaten worden gevonden bij
een netwerkscan.

Standaardinstelling: 3
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8
8.5

Communicatie SBus (CAN) via interface-omvormer

8.5.1

Engineering via interface-omvormer (SBus)
Aangezien uw apparaat de communicatie-optie "SBus" ondersteunt, kunt u voor de
engineering een geschikte interface-omvormer gebruiken.
De interface-omvormer is extra hardware die u bij SEW-EURODRIVE kunt kopen.
Hiermee kunt u een verbinding tot stand brengen tussen uw engineering-pc en de overeenkomstige communicatie-optie van het apparaat.
De volgende tabel laat zien welke soorten interface-omvormers er zijn en voor welke
apparaten zij geschikt zijn:
Soort interface-omvormer
(optie)

Bestelnr.

Omvang van de levering

Apparaten

Pc-CAN-interface van SEW
(incl. geprefabriceerde aansluitkabel met ingebouwde
afsluitweerstand)

1821 059 7

•

•
•
•
•

•

PCAN-USB ISO van Peak

IPEH
002022

•
•

Geprefabriceerde kabel
met 9-polige sub-D-steker
voor de aansluiting op het
apparaat, lengte 2 m
Aan één uiteinde van de
geprefabriceerde kabel
is een afsluitweerstand
van 120 ohm ingebouwd
(tussen CAN_H en
CAN_L).

MOVIAXIS®
MOVIDRIVE® B
MOVITRAC® B
MOVI-PLC®
(basic en advanced)

Zonder aansluitkabel
Zonder afsluitweerstand

Om de pc-CAN-interface op het apparaat aan te sluiten heeft u een extra aansluitkabel
met een afsluitweerstand nodig. Bij de levering van de pc-CAN-interface van SEW is
een aan de apparaatzijde geprefabriceerde aansluitkabel met een afsluitweerstand
inbegrepen. Daarom wordt in de volgende paragraaf alleen nog op deze pc-CAN-interface ingegaan.

8.5.2

USB-CAN-interface in bedrijf stellen

Overzicht

Hierna wordt beschreven hoe u de pc-CAN-interface van SEW-EURODRIVE op de
SBus-interface van uw apparaat aansluit en waarop u daarbij moet letten.

CANstekerbezetting

De volgende afbeelding laat de bezetting van de 9-polige sub-D-steker in de pc-CANinterface van SEW zien (bovenaanzicht):

64773AXX
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USB-CANinterface op
het apparaat
aansluiten

8

De aansluiting via de CAN-interfaces van de MOVIDRIVE® B wordt beschreven in het
hoofdstuk "CAN-interfaces van de MOVIDRIVE® B".
De afbeelding laat zien hoe de USB-CAN-interface [2] van SEW-EURODRIVE via de
SBus-interface [3] met MOVIDRIVE® B [4] en de pc [1] verbonden is.

[1]

[2]

[3]
[4]

64340AXX

[1] Pc
[2] USB-CAN-interface met geprefabriceerde aansluitkabel met afsluitweerstand
(bij de levering inbegrepen)
[3] SBus-interface, bijv. X30 van de optie DFC11B
[4] MOVIDRIVE® B
Ga als volgt te werk om de USB-CAN-interface met de pc en MOVIDRIVE® B te
verbinden:
1. Verbind de 9-polige sub-D-steker van de USB-CAN-interface met de geprefabriceerde aansluitkabel. Let erop dat het kabeluiteinde met de afsluitweerstand naar de
USB-CAN-interface loopt.
2. Verbind het tweede kabeluiteinde (zonder afsluitweerstand) met de SBus-interface
X30 van de optie DFC11B [3] in de MOVIDRIVE® B [4].
3. Als de USB-CAN-interface verbonden is met het eerste of laatste apparaat in een
netwerk, schakelt u de afsluitweerstand op de optie DFC11B in (DIP-switch "R" op
"ON").
4. Steek de USB-A-steker van de USB-kabel in een vrije USB-interface op uw pc [1].
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8
8.5.3

Communicatie via SBus configureren
Voorwaarde is een SBus-verbinding tussen uw pc en de apparaten die u wilt configureren. Dat bereikt u met een USB-CAN-interface.
Ga als volgt te werk om een seriële verbinding te configureren:
1. Klik op het symbool "Configure communication plugs" [1] in de knoppenbalk.

64341AXX

[1] Symbool "Configure communication plugs"
Hierdoor wordt het venster "Configure communication plugs" geopend.
2. Selecteer het communicatietype "SBus" uit de selectielijst [1].

64774AEN

[1] Selectielijst "Communication type"
[2] Selectievakje "Activate"
[3] Knop [Edit]
In dit voorbeeld is het eerste communicatiekanaal met het communicatietype "SBus"
geactiveerd [2].
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3. Druk op de knop [Edit] [3] in het rechterdeel van het venster "Configure communication plugs".

12113ADE

Hierdoor worden de instellingen van het communicatietype "SBus" weergegeven.
4. Wijzig zo nodig de vooraf ingestelde communicatieparameters onder de tabbladen
[Basic settings] en [Extended settings]. Baseer u hierbij op de gedetailleerde
beschrijving van communicatieparameters.
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8.5.4

Communicatieparameters voor SBus
De volgende tabel beschrijft de [Basic setting] voor het communicatiekanaal SBus:
Communicatieparameter

Beschrijving

Aanwijzing

Baud rate

Overdrachtssnelheid waarmee de
aangesloten pc via het communicatiekanaal communiceert met het
apparaat in het netwerk.

•

•

Instelbare waarden (toegestane totale kabellengte):
– 125 kBaud (500 m)
– 250 kBaud (250 m)
– 500 kBaud (100 m)
(standaardinstelling)
– 1 MBaud (25 m)
Alle aangesloten apparaten
moeten dezelfde baudrate
ondersteunen.

De volgende tabel beschrijft de [Extended setting] voor het communicatiekanaal SBus:
Communicatieparameter

Beschrijving

Aanwijzing

Parameter telegrams

Telegram met een afzonderlijke
parameter

Wordt gebruikt om een afzonderlijke parameter van een apparaat
over te dragen.

Multibyte telegrams

Telegram met meerdere parameters

Wordt gebruikt om de complete
parameterset van een apparaat
over te dragen.

Timeout

Wachttijd in [ms] die de master na
een aanvraag op een antwoord van
de slave wacht.

•

•

Retries

128

Aantal herhalingen van de aanvraag na overschrijding van de
time-out

Standaardinstelling:
– 100 ms (parametertelegram)
– 350 ms (multibytetelegram)
Vergroot de waarde als niet alle
apparaten worden gevonden bij
een netwerkscan.

Standaardinstelling: 3
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8.6

Communicatie via ethernet, veldbus of SBUSplus

8.6.1

Apparaat via ethernet met de pc verbinden

8

De engineeringtoegang via ethernet, veldbusopties of SBUSplus wordt uitvoerig
beschreven in de desbetreffende handboeken bij de veldbusoptiekaarten.

8.7

Functies met de apparaten uitvoeren

8.7.1

Apparaten parametreren in de parameterboom
De parameterboom laat alle apparaatparameters zien, gegroepeerd in mappen.
Met behulp van het contextmenu of de knoppenbalk kunnen de apparaatparameters
beheerd worden. In het volgende hoofdstuk wordt beschreven hoe u apparaatparameters kunt lezen of wijzigen.

8.7.2

Apparaatparameters lezen/wijzigen
Ga als volgt te werk om apparaatparameters te lezen of te wijzigen:
1. Ga naar het gewenste aanzicht (projectaanzicht of netwerkaanzicht).
2. Selecteer de communicatiemodus:
•
•

Druk op de knop [Switch to online mode] [1] als u de parameters direct op het
apparaat wilt lezen/wijzigen.
Druk op de knop [Switch to offline mode] [2] als u de parameters in het project
wilt lezen/wijzigen.

64337AXX

3. Selecteer het apparaat dat u wilt parametreren.
4. Open het contextmenu en selecteer de opdracht [Parameter tree].
Het aanzicht "Parameter tree" wordt in het rechterdeel van het beeldscherm
geopend.
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5. Klap de "parameterboom" tot het gewenste knooppunt open.

12079AEN

6. Klik tweemaal om een bepaalde groep apparaatparameters weer te geven.
7. Druk op Enter om de numerieke waarden die u in de invoervelden gewijzigd heeft, te
bevestigen.

8.7.3

Apparaten in bedrijf stellen (online)
Ga als volgt te werk om apparaten (online) in bedrijf te stellen:
1. Ga naar het netwerkaanzicht.
2. Druk op de knop [Switch to online mode] [1].

64354AXX

3. Selecteer het apparaat dat u in bedrijf wilt stellen.
4. Open het contextmenu en selecteer de opdracht [Startup] / [Startup wizard].
De inbedrijfstellingswizard wordt opgeroepen.
5. Volg de aanwijzingen van de inbedrijfstellingswizard en laad vervolgens de inbedrijfstellingsgegevens naar uw apparaat.

AANWIJZINGEN
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•

In de parameterlijst van het apparaat vindt u gedetailleerde informatie over de
apparaatparameters .

•

In de online-hulp van de MOVITOOLS® MotionStudio vindt u gedetailleerde informatie over de bediening van de inbedrijfstellingswizard.
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8

Apparaatinterne scope
Met het apparaatinterne scope-geheugen van de MOVIDRIVE® kunnen apparaattoestanden en het verloop van procesdata geregistreerd en vervolgens weergegeven
worden voor een gedetailleerde diagnose op de pc. Meer informatie vindt u in de onlinehulp van MOVITOOLS® MotionStudio.

8.8

Busmonitor
Met de engineering-bedieningsomgeving MOVITOOLS® MotionStudio kunt u via de
menuoptie "Bus monitor" de procesdatamonitorfunctie gebruiken. Deze functie biedt een
comfortabele inbedrijfstellings- en diagnosemogelijkheid voor het gebruik van de regelaar in een communicatiesysteem. Met de twee bedrijfsmodi Monitor en Control kunt u
kiezen tussen de pure diagnosemodus, waarin u de procesdatakanalen alleen kunt
bekijken, en de besturingsmodus, waarin u ook wijzigingen kunt verrichten via de pc.

8.8.1

Diagnosemodus van de busmonitor
Met de busmonitor in de bedrijfsmodus Monitor van MOVITOOLS® MotionStudio kunt u
bij een draaiende installatie de setpoints en actuele waarden, die tussen de overkoepelende besturing en de regelaar MOVIDRIVE® uitgewisseld worden, overzichtelijk weergeven en analyseren.
U krijgt alle informatie van de drie procesdatakanalen, zoals de beschrijving van de
procesingangsdata PI1 – PI3 (actuele waarden) en procesuitgangsdata PO1 – PO3
(setpoints) en hun actueel via het bussysteem overgedragen waarden.

8.8.2

Besturing via busmonitor
In de bedrijfsmodus Control kunt u de busmonitor gebruiken voor de handmatige besturing van de regelaar via de pc. De regelaar vertoont hierbij hetzelfde aandrijfgedrag als
via de communicatie-interfaces. Deze bedrijfsmodus geeft bijvoorbeeld de mogelijkheid
om u eenvoudig in te werken in de procesdatabesturingsconcepten van de regelaar
MOVIDRIVE®.
Aangezien MOVITOOLS® MotionStudio via de seriële interface communiceert met de
regelaar, kunt u de functionaliteit van de procesdata van de regelaar ook zonder busmaster leren kennen door alle setpoints handmatig via de busmonitor (bedrijfsmodus
Control) in te stellen.

8.9

Handbedrijf
Het handbedrijf in MOVITOOLS® MotionStudio maakt de handmatige besturing (instelling van toerentalsetpoint en besturingscommando's) via de seriële interfaces van de
MOVIDRIVE® B mogelijk.
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Busdiagnose
De applicatieregelaar MOVIDRIVE® biedt uitgebreide diagnose-informatie voor het busbedrijf. Naast de beschrijvingsparameters van de procesdata hoort ook het menubereik
P090 - P099 met de parameters voor de busdiagnose bij deze diagnosemogelijkheden.
Met deze parameters kan de communicatie zelfs via DBG60B eenvoudig gediagnosticeerd worden.
In dit hoofdstuk worden de parameters voor de configuratie, de mogelijkheden voor de
diagnose van procesdata en andere busspecifieke diagnosemogelijkheden als samenvatting weergegeven. De volgende afbeelding geeft bovendien een overzicht van alle
communicatieparameters van de applicatieregelaar MOVIDRIVE® die uiteraard ook
voor de gedetailleerde diagnose gebruikt kunnen worden.

9.1

Controle van de parametrering
De parameters van de applicatieregelaar MOVIDRIVE® kunnen via alle communicatieinterfaces gelezen en geschreven worden. Voor de controle van de parametrering adviseren wij het gebruik van het handprogrammeerapparaat of het engineeringprogramma
MOVITOOLS® MotionStudio.
Parameters die bijvoorbeeld door een besturing via de veldbus geschreven worden,
kunnen ook via andere interfaces gelezen en gecontroleerd worden. In het systeemhandboek MOVIDRIVE® MDX60B/61B en de parameterlijst vindt u de toewijzing tussen
het menunummer van het handprogrammeerapparaat en de parameterindex.
Er hoeft niet gecontroleerd te worden of het schrijven van een parameter succesvol was,
omdat de applicatieregelaar bij een verkeerde parametrering met een desbetreffende
foutmelding antwoordt.
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De volgende afbeelding geeft een overzicht van de communicatieparameters van de
MOVIDRIVE®.

VELDBUS

RS485

Systeembus 1/2

Instelling van de busparameters
op de veldbusoptiekaart

880/890 CAN profile
881/891 SBus address 1/2

78x IP parameters

882/892 SBus group address 1/2

810 RS485 address

819 Fieldbus timeout interval

883/893 SBus timeout interval 1/2

811 RS485 group address

831 Response to fieldbus TIMEOUT

884/894 SBus baud rate 1/2

812 RS485 timeout interval

887 Synchronization ext. controller

885/895 SBus synchronization ID 1/2

833 Response to RS485 TIMEOUT

888 Synchronization time

887 Synchronization ext. controller

750 Master/Slave

970 DPRAM synchronization

888 Synchronization time

Busdiagnose:

889 Parameter channel 2

090 Fieldbus PD configuration

836/837 Response to SBus TIMEOUT 1/2

091 Fieldbus type

750 Master/Slave

092 Fieldbus baud rate
093 Fieldbus address

100 Setpoint source
101 Control signal source
870 Setpoint description PO1

873 Actual value description PI1
874 Actual value description PI2

870 Setpoint description PO1
871 Setpoint description PO2

094 PO1 setpoint [hex]

876 PO data enable

095 PO2 setpoint [hex]

875 Actual value description PI3

096 PO3 setpoint [hex]
097 PI1 actual value [hex]
098 PI2 actual value [hex]
PO1
PO2
PO3

PI1
PI2
PI3

099 PI3 actual value [hex]

D0
D0
Binaire uitgangen

Aandrijfbesturing
setpointverwerking

Binaire ingangen

IPOS

plus®

IPOS

plus®

64350ANL
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9.2

Diagnose van de procesingangs- en -uitgangsdata
Na het instellen van de communicatieparameters moeten de procesdata, die van en
naar de besturing worden overgedragen, gecontroleerd worden. Hierbij dient vooral op
de juiste bytevolgorde ("Motorola" of "Intel"), het uniforme getalformaat (decimaal of
hexadecimaal) en de telwijze van de bits in een byte of woord (bit 0 – 7 of bit 1 – 8) gelet
te worden. De comfortabele veldbusmasterkoppelingen bieden hiervoor eenvoudige
diagnosemogelijkheden, bijv. led-regels op de frontafdekkap waarmee de afzonderlijke
procesdata van de veldbus gediagnosticeerd kunnen worden.

Veldbusmonitorparameters

Om de gebruiker nog eenvoudiger toegang tot deze stuurwaarden en setpoints te
geven, biedt de applicatieregelaar MOVIDRIVE® met behulp van de volgende veldbusmonitorparameters een directe kijk op de via het veldbussysteem ontvangen en verzonden procesdata (zie volgende afbeelding).
•

P094 PO1 setpoint (hex)

•

P096 PO2 setpoint (hex)

•

P098 PO3 setpoint (hex)

•

P095 PI1 actual value (hex)

•

P097 PI2 actual value (hex)

•

P099 PI3 actual value (hex)

P09x Px1 setpoint (hex)
P09x Px2 setpoint (hex)

0006hex
01F4hex

P09x Px3 setpoint (hex)

0000hex

Procesin-/uitgangsdata
0006hex
Px1

014Fhex
Px2

0000hex
Px3

54676ANL

Hiervoor worden de door de applicatieregelaar ontvangen en verzonden procesdata van
MOVITOOLS® MotionStudio gelezen. Vanwege de verschillende overdrachtssnelheden zijn niet alle procesdatacycli zichtbaar. De controle van de weergegeven
waarden leidt echter over het algemeen snel tot de oorzaak van de fout.
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Veldbusmonitor

De veldbusmonitorparameters stellen u in staat om met het handprogrammeerapparaat
van de applicatieregelaar alle procesdata in hexadecimale vorm te controleren. Bovendien geeft het engineeringprogramma MOVITOOLS® MotionStudio met de veldbusmonitor (zie hoofdstuk "Engineering en diagnosesoftware MOVITOOLS® MotionStudio")
zelfs een profielconforme interpretatie van de procesdata zoals de weergave van toerentalsetpoints in de eenheid rpm.

Apparaatinterne
scope

Voor de diagnose van de cyclisch overgedragen procesdata kunnen de ingangs- en uitgangswaarden gedurende een langere periode met de apparaatinterne scope geregistreerd en via MOVITOOLS® MotionStudio weergegeven worden. Zo kunnen ook
zelden optredende, foute setpoints herkend worden. Meer informatie over de apparaatinterne scope vindt u bijvoorbeeld in de online-hulp van de MOVITOOLS® MotionStudio.
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9

Diagnosemogelijkheden voor de RS485-communicatie
In geval van functieproblemen van de MOVIDRIVE® bij communicatie via de RS485interfaces controleert u eerst alle parameters die de RS485-interfaces betreffen.
Als de parameters P100 en P101 op "RS485" zijn ingesteld, kunnen de overgedragen
actuele waarden via de parameters P094 - P099 bekeken worden.

Vaak
voorkomende
foutoorzaken

•

Bedradingsfouten:
– Zijn de RS485-interfaces van alle apparaten goed met elkaar verbonden?
– Zijn de Ground-potentialen van de apparaten met elkaar verbonden?
– Wordt er een geschikte kabel gebruikt waarvan de afscherming aan beide zijden
via een groot oppervlak geaard is?
– Is de bus als lineaire busstructuur uitgevoerd, zonder steekleidingen, niet als
boom of ster?
– Op apparaten van SEW-EURODRIVE mogen geen extra afsluitweerstanden
aangesloten worden.

•

Passen de instellingen van de baudrate, time-outperiode en adressen/adresbereiken
van alle apparaten bij elkaar?

•

Er mag slechts één RS485-master op één RS485-bus zijn. Een master ontstaat door
–
–
–
–

Softwaretools

de master-slavefunctie
een IPOSplus®-programma (MOVILINK®-commando's)
engineering-pc's
besturingen en bedieningspanelen

•

Bij RS485-masters die niet door SEW-EURODRIVE ontwikkeld zijn, dient vooral op
de juiste telegramstructuur, de startpauze en de vertragingstijd van het teken gelet
te worden.

•

Ook bij modems, COM-servers en andere gateways moet erop gelet worden dat de
RS485-telegrammen qua structuur, startpauze en vertragingstijd van het teken
ongewijzigd overgedragen worden.

•

Als het handbedrijf (of de besturingsfunctie in de veldbusmonitor) nog actief is, is het
mogelijk dat er een andere procesdatabezetting actief is dan zonder handbedrijf.

•

Is de time-outbewaking goed ingesteld en worden er cyclisch data verzonden?

•

Als een parametertoegang met een foutmelding beantwoord wordt, kan de bedrijfstoestand van het apparaat of de parameterblokkering de oorzaak zijn. Andere oorzaken kunnen afgeleid worden van de returncode.

Voor het testen en diagnosticeren van de communicatie via RS485 zijn in MOVITOOLS® MotionStudio de volgende softwaretools geïntegreerd. De diagnose-pc wordt
hiervoor via de interface-omvormer UWS21B (zie hoofdstuk 4.1 "Aansluiting en installatie RS485-interfaces") op de RS485-bus aangesloten.
•

MoviScan (mtscan)
MoviScan is een data- en telegrammonitor voor de seriële interface. Afhankelijk van
de instelling in MoviScan kunnen alle bytes of alleen geldige MOVILINK®-telegrammen opgetekend worden. De COM-poort wordt via het menu [Setting] / [Communication ports] vastgelegd, de baudrate is vast ingesteld op 9600 baud.
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•

MoviTele (mttele)
MoviTele is een testprogramma waarmee afzonderlijke proces- of parameterdatatelegrammen verzonden kunnen worden. Het overeenkomstige antwoord van het
apparaat wordt dan decimaal of hexadecimaal weergegeven. De COM-poort wordt
via het menu [Setting] / [Communication ports] vastgelegd, de baudrate is vast ingesteld op 9600 baud.

Stel voor de start van de programma's eerst in MOVITOOLS® MotionStudio in het menu
[Settings] / [Authorization level] (wachtwoord 4387) het autorisatieniveau 100 in. Vervolgens kunt u via het contextmenu [MOVITOOLS] / [Internal applications] de programma's
"mtscan" of "mttele" starten.
Voorbeeld: lezen
van een index via
RS485

Lezen van deparameter P160 Fixed speed n11 van een regelaar met het RS485-adres 2.
Aanvraag:
Byte

Waarde

Betekenis

Interpretatie

Help

0

0x02

Startteken

Aanvraag

Hoofdstuk "Telegrammen", paragraaf
"Structuur response-telegram"

1

0x02

RS485-adres

2

Hoofdstuk "Adressering en
overdrachtsmethode"

0x86

Type gebruikersdata

Acyclisch 8 bytes

Hoofdstuk "Structuur en lengte van de
gebruikersdata"

3

0x31

Managementbyte

Lees parameter,
lengte 4 bytes

4

0x00

Subindex

5

0x21

6

0x29

2

Index

8489

0x00

Data

150000

0xBF

Blokcontroleteken

7
8
9

Hoofdstuk "Structuur van het MOVILINK®parameterkanaal"

10
11

Hoofdstuk "Structuur en lengte van de
gebruikersdata", paragraaf "Vorming van
het blokcontroleteken"

Antwoord:
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Byte

Waarde

Betekenis

Interpretatie

Help

0

0x1D

Startteken

Antwoord

Hoofdstuk "Telegrammen", paragraaf
"Structuur response-telegram"

1

0x02

RS485-adres

2

Hoofdstuk "Adressering en
overdrachtsmethode"

2

0x86

Type gebruikersdata

3

0x31

Managementbyte

4

0x00

Parameter subindex

5

0x21

6

0x29

7

0x00

8

0x02

9

0x49

10

0xF0

11

0x1B

Acyclisch 8 bytes
Lees parameter,
lengte 4 bytes

Parameter index

8489

Data

150000

Blokcontroleteken

Hoofdstuk "Structuur en lengte van de
gebruikersdata"

Hoofdstuk "Structuur van het MOVILINK®parameterkanaal"

Hoofdstuk "Structuur en lengte van de
gebruikersdata", paragraaf "Vorming van
het blokcontroleteken"
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9

Diagnosemogelijkheden voor de CAN-communicatie
In geval van functieproblemen van de MOVIDRIVE® bij communicatie via de CAN-interfaces controleert u eerst alle parameters die deze interfaces betreffen.
Als de parameters P100 en P101 op "SBus1/SBus2" zijn ingesteld, kunnen de overgedragen setpoints en actuele waarden via de parameters P094 – P099 bekeken worden.

Vaak
voorkomende
foutoorzaken

•

Bedradingsfouten:
– Zijn de CAN-interfaces van alle apparaten goed met elkaar verbonden (CANHigh, CAN-Low, CAN-Gnd)?
– Zijn de Ground-potentialen van de apparaten met elkaar verbonden?
– Wordt er een geschikte kabel gebruikt waarvan de afscherming aan beide zijden
via een groot oppervlak geaard is?
– Is de bus als lineaire busstructuur uitgevoerd, zonder steekleidingen, niet als
boom of ster? Past de totale kabellengte bij de ingestelde baudrate?
– Aan het begin en einde moet steeds een afsluitweerstand van 120 ohm aangesloten of via DIP-switches geactiveerd zijn.

•

Zijn de baudrate en het profiel (CANopen, MOVILINK®) bij alle apparaten gelijk ingesteld? In het CANopen-profiel kunnen de NMT-status en de PDO-parametrering met
de diagnosetool "CANopen Configuration" in MOVITOOLS® MotionStudio gecontroleerd worden.

•

Een bepaalde CAN-identifier mag slechts door één deelnemer op de CAN verzonden
worden. Transmit-telegrammen worden door de volgende functies gedefinieerd:
–
–
–
–

•

master-slave-functie
IPOSplus®-programma (SCOM en MOVILINK®-commando's)
engineering-pc's
besturingen

Een identifier voor een Transmit- of een Receive-telegram mag, afhankelijk van de
CAN-interface, slechts een keer in een apparaat gedefinieerd zijn. De bezetting van
de identifiers is het resultaat van:
– het profiel met zijn vast gedefinieerde identifiers
– de synchronisatie-identifier
– een IPOSplus®-programma (SCOM en MOVILINK®-commando's)

•

Indien SCOM-objecten die in een IPOSplus®-programma gedefinieerd zijn, niet verzonden worden, moet u controleren of de overdracht met SCOMSTAT geactiveerd is.

•

Als het handbedrijf (of de besturingsfunctie in de veldbusmonitor) nog actief is, is de
setpointoverdracht via CAN geblokkeerd en is het mogelijk dat een andere procesdatastructuur actief is.

•

Is de time-outbewaking goed ingesteld en worden er cyclisch data verzonden?

•

Als een parametertoegang met een foutmelding beantwoord wordt, kan de bedrijfstoestand van het apparaat of de parameterblokkering de oorzaak zijn. Andere oorzaken kunnen afgeleid worden van de returncode.

•

Busbelasting
Een CAN-telegram met acht bytes aan gebruikersdata is maximaal 130 bit lang en
wordt bij 500 kBaud in 260 µs overgedragen. In een milliseconde kunnen dus maximaal drie CAN-telegrammen overgedragen worden, bij 1 MBaud maximaal zeven
CAN-telegrammen.
Neem in de berekening een reserve op van 25% (minstens 1 telegram per bewakingsinterval) voor de herhaling van evt. door EMC beschadigde telegrammen.
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Softwaretools

Voor het testen en diagnosticeren van de communicatie via CAN zijn in MOVITOOLS®
MotionStudio de volgende softwaretools geïntegreerd. De diagnose-pc wordt hiervoor
via een pc-CAN-interface (zie hoofdstuk "MOVITOOLS® via SBus") op een CAN-netwerk aangesloten.
•

PCANview
PCANview laat alle naar de CAN overgedragen telegrammen zien en biedt een overzicht van de cyclustijden en het aantal telegrammen. Bovendien kunnen met PCANview afzonderlijke telegrammen verzonden worden.

•

sCAN
sCAN is een data- en telegrammonitor met geheugenfunctie voor CAN-netwerken.
Passend bij de data die via CAN overgedragen worden, kan de weergave overeenkomstig het profiel ingesteld worden. De filterinstellingen, de definitie van een Tracebestand, waar de ingelezen data naartoe geschreven worden, en andere analysemogelijkheden bieden zo alle vereiste diagnosefuncties voor de CAN.

Om de programma's te starten worden bij de installatie van MOVITOOLS® MotionStudio
links aangelegd onder [Start] / [Programs] / [SEW] / [sCAN and PCAN Tools].
Voorbeeld:
uitwisseling van
procesdata met
PCAN-View

Voor de uitwisseling van procesdata tussen pc en MOVIDRIVE® B via SBus (CAN) sluit
u de USB-CAN-interface aan zoals beschreven in hoofdstuk "Communicatie SBus
(CAN) via interface-omvormer". In de MOVIDRIVE® moet u via P880/890 het MOVILINK®-profiel selecteren en met P881/891 het SBus-adres en met P884/894 de SBusbaudrate uitlezen (bijv. met het programmeerapparaat DBG60B).
Start nu het programma PCAN-View. Bij het starten moet een netwerk met een bij de
MOVIDRIVE® passende baudrate geselecteerd worden. Als er geen geschikt CAN-netwerk wordt aangeboden, kunnen CAN-netwerken met het programma PCAN Nets Configuration aangelegd worden. Deze staan dan bij de volgende start van PCAN-View ter
beschikking. Let erop dat de geselecteerde baudrate [4] (hier: 500 kBit/s) en het USBsymbool [3] in de statusregel van PCAN-View weergegeven worden.

[1]

[6]
[2]
[5]

[4]

[3]
64781AXX

Om procesdata te verzenden wordt een nieuw Transmit-bericht ingericht:
•

De identifier [6] wordt berekend zoals beschreven in het hoofdstuk "Telegrammen":
8× SBus-adres + 3 (hier: 8 ×1 + 3 = 11 = 00Bhex)

•
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De lengte [2] bij niet-gefragmenteerde procesdatatelegrammen is 6 bytes = 3 woorden.
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•

Bij een periode [5] van 0 ms wordt een telegram verzonden door op de spatiebalk te
drukken. Bij perioden > 0 ms stuurt PCAN-View de telegrammen automatisch in de
aangegeven cyclus. Niet elke Windows-versie kan een periode van minder dan
10 ms goed doorsturen.

•

Als de pc-CAN-interface goed aangesloten is en de instelling van het adres en de
baudrate bij elkaar passen, beantwoordt de MOVIDRIVE® elk procesdatatelegram
met de overeenkomstige bericht-ID [1] (hier: 8 ×1 + 4 = 11 = 00Chex).

•

De controle en interpretatie van de actuele waarden worden beschreven in de hoofdstukken 7.3 en 9.2.

•

Als MOVIDRIVE® niet onmiddellijk met zijn actuele waarden op een procesdatatelegram antwoordt, wordt ofwel de verkeerde identifier voor de aanvraag gebruikt of zijn
nog niet alle parameters in de MOVIDRIVE® goed ingesteld.

•

Als in de statusregel van PCAN-View de melding BUSHEAVY weergegeven moet
worden, is ofwel bij de aansluiting of bij de instelling van de parameters nog een fout
aanwezig.

9

Diagnosemogelijkheden voor de communicatie via veldbusoptiekaart
In geval van functieproblemen van de MOVIDRIVE® bij communicatie via een veldbusoptiekaart controleert u eerst alle parameters die deze interfaces betreffen.
Als de parameters P100 en P101 op "Fieldbus" zijn ingesteld, kunnen de overgedragen setpoints en actuele waarden en enkele veldbusinstellingen via de parameters P094 – P099
bekeken worden. Indien als veldbusoptie een van de Industrial Ethernet-interfaces
(DFE32B, DFE33B) gebruikt wordt, controleert u ook de IP-parameters (P78x).

Vaak
voorkomende
foutoorzaken

Softwaretools

•

Bedradingsfouten:
– Is de veldbus aangesloten zoals beschreven in het handboek bij de veldbusoptie?
– Zijn de Ground-potentialen van de apparaten met elkaar verbonden?
– Wordt er een geschikte kabel gebruikt waarvan de afscherming aan beide zijden
via een groot oppervlak geaard is?

•

Past de instelling van de baudrate en de adressen van alle apparaten op de veldbus
bij elkaar? De instellingen van de DIP-switches worden pas overgenomen bij een
Power-On-reset.

•

Welke toestand geven de leds op de veldbusoptiekaart aan (zie handboek bij de
veldbusoptiekaart)?

•

Welke statusinformatie over de veldbus en de afzonderlijke slaves meldt de veldbusmaster (zie documentatie bij de veldbusmaster)?

•

Als het handbedrijf (of de besturingsfunctie in de veldbusmonitor) nog actief is, is de
setpointoverdracht via CAN geblokkeerd en is het mogelijk dat een andere procesdatastructuur actief is.

•

Is de time-outbewaking goed ingesteld en worden er cyclisch data verzonden?

•

Als een parametertoegang met een foutmelding beantwoord wordt, kan de bedrijfstoestand van het apparaat of de parameterblokkering de oorzaak zijn. Andere oorzaken kunnen afgeleid worden van de returncode.

Voor het testen en diagnosticeren van de communicatie via de veldbus kan de veldbusmonitor in MOVITOOLS® MotionStudio gebruikt worden. Andere busspecifieke test- en
diagnosetools worden vermeld in de handboeken bij de veldbusoptiekaarten.
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