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Σημαντικές επισημάνσεις

1

Επεξήγηση συμβόλων

1

Σημαντικές επισημάνσεις

1.1

Επεξήγηση συμβόλων
Να ακολουθείτε πάντα τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες ασφαλείας που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο!

Κίνδυνος από το ηλεκτρικό ρεύμα.
Πιθανές συνέπειες: Σοβαρός ή θανάσιμος τραυματισμός.

Άμεσος κίνδυνος.
Πιθανές συνέπειες: Σοβαρός ή θανάσιμος τραυματισμός.

Επικίνδυνη κατάσταση.
Πιθανές συνέπειες: Μικροτραυματισμοί.

Επικίνδυνη κατάσταση.
Πιθανές συνέπειες: Ζημιά στον εξοπλισμό ή στο περιβάλλον
λειτουργίας του.

Συμβουλές για τις εφαρμογές και χρήσιμες πληροφορίες.

1.2

Αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος
Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διεπαφής fieldbus DFS11B
PROFIBUS DP-V1 και περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη λειτουργία και τη
συντήρηση.

1.3

Επισήμανση τεκμηρίωσης
•

Η τήρηση των οδηγιών του εγχειριδίου αποτελεί προϋπόθεση για:
•
•

6

τη λειτουργία χωρίς διακοπές
την εκπλήρωση των αξιώσεων για παροχή εγγύησης.

•

Μελετήστε για το λόγο αυτό προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν αρχίσετε την
εγκατάσταση και την έναρξη λειτουργίας του μετατροπέα με την πρόσθετη κάρτα
DFS11B PROFIBUS.

•

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

1.4

1

Υποχρέωση εγγύησης
Οι λανθασμένες ενέργειες και οι λοιποί χειρισμοί που δεν γίνονται σύμφωνα με τις
οδηγίες αυτού του εγχειριδίου, επηρεάζουν αρνητικά τις ιδιότητες του προϊόντος. Αυτό
έχει σαν αποτέλεσμα την παύση της υποχρέωσης της εταιρίας SEW-EURODRIVE
GmbH & Co KG για παροχή κάλυψης στα πλαίσια της εγγύησης.

1.5

Ονόματα προϊόντων και εμπορικά σήματα
Οι εμπορικές ονομασίες και τα ονόματα προϊόντων που υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο
αποτελούν εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα σήματα του κατόχου των αντίστοιχων
δικαιωμάτων.

1.6

Απόρριψη
Πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες εθνικοί κανονισμοί!
Αν χρειάζεται, κατά την απόσυρση ξεχωρίστε τα διάφορα εξαρτήματα ανάλογα τα υλικά
και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς π.χ. σαν:
•

Σκραπ ηλεκτρονικών κυκλωμάτων

•

Πλαστικό

•

Μεταλλικά ελάσματα

•

Χαλκός

κλπ.
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Οδηγίες ασφαλείας

2

Προκαταρκτικές παρατηρήσεις

2

Οδηγίες ασφαλείας
•

2.1

Η εγκατάσταση και η έναρξη της λειτουργίας της διεπαφής fieldbus DFS11B
επιτρέπεται να γίνεται μόνο σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων και τις οδηγίες λειτουργίας MOVIDRIVE® MDX60B / 61B και
MOVITRAC® B!

Προκαταρκτικές παρατηρήσεις
Οι παρακάτω υποδείξεις ασφαλείας αναφέρονται στη χρήση της διεπαφής
fieldbus DFS11B PROFIBUS DP-V1.
Λάβετε επίσης υπόψη σας τις συμπληρωματικές υποδείξεις ασφαλείας που
περιέχονται στις επί μέρους ενότητες του παρόντος εγχειριδίου.

2.2

Γενικές οδηγίες ασφαλείας
Δεν επιτρέπεται ποτέ να εγκαθιστάτε και να θέτετε σε λειτουργία κατεστραμμένα
προϊόντα.
Σε περίπτωση ζημιάς, παρακαλούμε να υποβάλλετε αμέσως καταγγελία στην εταιρεία
μεταφοράς.

2.2.1

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

2.3

Μεταφορά / αποθήκευση
Αμέσως μετά την παραλαβή επιθεωρήστε το μηχάνημα για τυχόν ζημιές που
μπορεί να έχει υποστεί κατά τη μεταφορά. Ενημερώστε αμέσως τη μεταφορική
εταιρία. Σε περίπτωση ζημιάς δεν επιτρέπεται να θέσετε σε λειτουργία το προϊόν.
Χρησιμοποιήστε κατάλληλα μέσα μεταφοράς ανάλογων διαστάσεων εάν χρειάζεται.

Ενδεχόμενες ζημιές από λανθασμένη αποθήκευση!
Αν δεν πρόκειται να τοποθετήσετε τη συσκευή αμέσως, αποθηκεύστε την σε ένα ξηρό
και καθαρό από σκόνες χώρο.
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Οδηγίες ασφαλείας
Τοποθέτηση / συναρμολόγηση

2.4

2

Τοποθέτηση / συναρμολόγηση
Ακολουθήστε τις υποδείξεις του κεφαλαίου 6, "Υποδείξεις συναρμολόγησης και
εγκατάστασης".

2.5

Έναρξη λειτουργίας / λειτουργία
Ακολουθήστε τις υποδείξεις του κεφαλαίου 7, "Σχεδιασμός και έναρξη λειτουργίας".
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Εισαγωγή

3

Περιεχόμενα του παρόντος εγχειριδίου

3

Εισαγωγή

3.1

Περιεχόμενα του παρόντος εγχειριδίου
Αυτό το εγχειρίδιο χρήστη περιγράφει:

3.2

•

την τοποθέτηση της πρόσθετης κάρτας PROFIBUS / PROFIsafe® DFS11B στο
μετατροπέα ηλεκτροκινητήρα MOVIDRIVE® MDX61B.

•

τη χρήση της πρόσθετης κάρτας PROFIBUS / PROFIsafe® DFS11B στον
μετατροπέα συχνότητας MOVITRAC® B και στο περίβλημα πύλης UOH11B.

•

την έναρξη λειτουργίας του MOVIDRIVE® στο σύστημα fieldbus PROFIBUS.

•

την έναρξη λειτουργίας του MOVITRAC® B στην πύλη PROFIBUS.

•

τη διαμόρφωση του PROFIBUS μέσω αρχείων GSD.

•

τη διαμόρφωση του PROFIsafe®.

•

τη λειτουργία του MOVITOOLS® MotionStudio μέσω του PROFIBUS.

Πρόσθετα έγγραφα
Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εύκολης και αποτελεσματικής σύνδεσης του
MOVIDRIVE® / MOVITRAC® με το σύστημα fieldbus PROFIBUS, αναζητήστε, εκτός
του παρόντος εγχειριδίου χρήσης σχετικά με την πρόσθετη κάρτα PROFIBUS, και τις
ακόλουθες τεχνικές εκδόσεις σχετικά με την τεχνολογία fieldbus:
•

Εγχειρίδιο για το προφίλ μονάδας fieldbus MOVIDRIVE®

•

Εγχειρίδιο συστήματος για το MOVITRAC® B

•

Εγχειρίδιο συστήματος για το MOVIDRIVE® MDX61B

•

Εγχειρίδιο ασφαλούς απενεργοποίησης για το MOVITRAC® B

•

Εγχειρίδιο ασφαλούς απενεργοποίησης για MOVIDRIVE® MDX60B/61B

Στο εγχειρίδιο για το προφίλ μονάδας fieldbus MOVIDRIVE® και στο εγχειρίδιο
συστήματος MOVITRAC® B αναφέρονται, εκτός από την περιγραφή των παραμέτρων
του fieldbus και την κωδικοποίηση αυτών, και τα διάφορα συστήματα ελέγχου και οι
δυνατότητες εφαρμογής με τη μορφή μικρών παραδειγμάτων.
Το εγχειρίδιο "Προφίλ μονάδας fieldbus με κατάλογο παραμέτρων" για το MOVIDRIVΕ®
περιλαμβάνει όλες τις παραμέτρους του μετατροπέα. Αυτές διαβάζονται και
εγγράφονται μέσω των διαφόρων διεπαφών επικοινωνίας όπως είναι π.χ. ο δίαυλος
συστήματος, η διεπαφή RS-485 αλλά και μέσω της διεπαφής fieldbus.
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Εισαγωγή
Ιδιότητες

3.3

3

Ιδιότητες
Οι μετατροπείς ηλεκτροκινητήρων MOVIDRIVE® MDX61B και οι μετατροπείς συχνότητας
MOVITRAC® B σας επιτρέπουν, με τη χρήση της πρόσθετης κάρτας DFS11B, τη
διασύνδεση σε υπερκείμενα συστήματα αυτοματοποίησης μέσω PROFIBUS /
PROFIsafe®, χάρη στη δυνατή, γενικής χρήσης διεπαφή fieldbus.

3.3.1

MOVIDRIVE®, MOVITRAC® B και PROFIBUS
Η συμπεριφορά των μονάδων του μετατροπέα, η οποία διαμορφώνει τη βάση της
λειτουργίας PROFIBUS και αναφέρεται ως προφίλ μονάδων, είναι ανεξάρτητη από το
fieldbus και επομένως ενιαία. Σε εσάς, το χρήστη, προσφέρεται η δυνατότητα να
αναπτύξετε εφαρμογές ανεξάρτητα από το fieldbus. Το γεγονός αυτό κάνει πολύ
ευκολότερη τη μετάβαση σε άλλα συστήματα διαύλου, όπως π.χ. το DeviceNet.

3.3.2

Πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες
Με τη διεπαφή PROFIBUS το MOVIDRIVE® MDX61B / MOVITRAC® B σας προσφέρει
τη δυνατότητα ψηφιακής πρόσβασης σε όλες τις παραμέτρους και λειτουργίες του
ηλεκτροκινητήρα. Ο μετατροπέας ελέγχεται μέσω των υψηλής ταχύτητας κυκλικών
δεδομένων διεργασίας. Μέσω αυτού του καναλιού δεδομένων διεργασίας, έχετε τη
δυνατότητα εισαγωγής ονομαστικών τιμών, όπως π.χ. οι ονομαστικές στροφές, ο
χρόνος παραγωγής ράμπας επιτάχυνσης / επιβράδυνσης κλπ., αλλά και τη δυνατότητα
άμεσης ενεργοποίησης διάφορων λειτουργιών όπως ενεργοποίηση, αναστολή ελέγχου,
κανονική διακοπή, ταχεία διακοπή, κλπ. Ωστόσο, ταυτόχρονα μπορείτε να
χρησιμοποιείτε αυτό το κανάλι για την ανάγνωση πραγματικών τιμών από το
μετατροπέα συχνοτήτων, όπως π.χ. τις πραγματικές στροφές, το ρεύμα, την κατάσταση
των μονάδων, τον αριθμό σφάλματος και τα σήματα αναφοράς.

3.3.3

Κυκλική και μη κυκλική ανταλλαγή δεδομένων μέσω του PROFIBUS DP
Ενώ η ανταλλαγή δεδομένων διεργασίας συνήθως γίνεται κυκλικά, η μη κυκλική
ανάγνωση και εγγραφή των παραμέτρων του μετατροπέα συχνοτήτων είναι δυνατή
μέσω λειτουργιών όπως οι READ και WRITE ή μέσω του καναλιού παραμέτρων
MOVILINK®. Αυτή η ανταλλαγή δεδομένων παραμέτρων σας επιτρέπει να υλοποιείτε
εφαρμογές, στις οποίες όλες οι σημαντικές παράμετροι του μετατροπέα συχνοτήτων
αποθηκεύονται στην υπερκείμενη συσκευή αυτοματισμού, ώστε να μην απαιτούνται
χειροκίνητες παραμετροποιήσεις στον ίδιο το μετατροπέα συχνοτήτων.

3.3.4

Μη κυκλική ανταλλαγή δεδομένων μέσω PROFIBUS DP-V1
Με την προδιαγραφή PROFIBUS DP-V1 εισάγονται νέες μη κυκλικές υπηρεσίες READ /
WRITE (ανάγνωσης/εγγραφής) στα πλαίσια των επεκτάσεων PROFIBUS-DP. Αυτές οι
μη κυκλικές υπηρεσίες προστίθενται σε ειδικά τηλεγραφήματα κατά την αδιάκοπη
κυκλική λειτουργία του διαύλου και επομένως εξασφαλίζουν τη συμβατότητα μεταξύ του
PROFIBUS DP και του PROFIBUS DP-V1.

Εγχειρίδιο – Διεπαφή fieldbus DFS11B PROFIBUS DP-V1 με PROFIsafe
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Εισαγωγή

3

Ιδιότητες

3.3.5

Διαμόρφωση της πρόσθετης κάρτας PROFIBUS
Σε γενικές γραμμές, η πρόσθετη κάρτα PROFIBUS σχεδιάστηκε ώστε όλες οι ρυθμίσεις
που αφορούν το fieldbus, όπως π.χ. η διεύθυνση σταθμού και η προεπιλεγμένη
παράμετρος διαύλου, να είναι δυνατές χρησιμοποιώντας το διακόπτη της πρόσθετης
κάρτας. Αυτή η χειροκίνητη ρύθμιση σημαίνει ότι ο μετατροπέας συχνοτήτων μπορεί σε
πολύ σύντομο χρόνο να ενσωματωθεί στο περιβάλλον PROFIBUS και να ενεργοποιηθεί.

[1]

Digital I/O

Analog I/O

MOVIDRIVE® B

EURODRIVE

MOVIDRIVE® B

MOVITRAC® B

PROFIBUS Master

PROFIBUS

Εικόνα 1: PROFIBUS με MOVIDRIVE® και MOVITRAC®
[1]

3.3.6

58687AXX

Σχηματική παρουσίαση

Λειτουργίες παρακολούθησης
Η χρήση ενός συστήματος fieldbus απαιτεί πρόσθετες λειτουργίες παρακολούθησης για
ηλεκτροκινητήρες, όπως π.χ. η χρονική παρακολούθηση του fieldbus (χρονική
υπέρβαση fieldbus) ή οι δυνατότητες ταχείας διακοπής. Μπορείτε για παράδειγμα να
προσαρμόσετε τις λειτουργίες παρακολούθησης του MOVIDRIVE® / MOVITRAC®
ειδικά στη δική σας εφαρμογή. Έτσι μπορείτε να καθορίσετε π.χ. τις αποκρίσεις
σφάλματος του μετατροπέα που θα πρέπει να ενεργοποιούνται σε περίπτωση
σφάλματος του διαύλου. Η ταχεία διακοπή είναι χρήσιμη για πολλές εφαρμογές. Αν και
αυτό μπορεί να επιτευχθεί και με "πάγωμα" των τελευταίων ονομαστικών τιμών, ώστε ο
ηλεκτροκινητήρας να εξακολουθεί να λειτουργεί με τις τελευταίες, έγκυρες ονομαστικές
τιμές (για παράδειγμα, ταινιόδρομος μεταφοράς). Εφόσον η λειτουργικότητα των
ακροδεκτών ελέγχου εξασφαλίζεται και σε λειτουργία fieldbus, μπορείτε να συνεχίσετε
να υλοποιείτε δυνατότητες ταχείας διακοπής, ανεξάρτητα από το fieldbus, χρησιμοποιώντας τους ακροδέκτες του μετατροπέα συχνοτήτων.
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Εισαγωγή
Ιδιότητες

3.3.7

3

Διάγνωση
Για την έναρξη λειτουργίας και το σέρβις ο μετατροπέας MOVIDRIVE® και ο
μετατροπέας συχνοτήτας MOVITRAC® B σας προσφέρει πολλές δυνατότητες
διάγνωσης. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το ενσωματωμένο σύστημα
παρακολούθησης fieldbus για να ελέγχετε τόσο τις ονομαστικές τιμές που
αποστέλλονται από την υπερκείμενη μονάδα ελέγχου, όσο και τις πραγματικές τιμές.

3.3.8

Σύστημα παρακολούθησης fieldbus
Επιπλέον, σας παρέχεται ένας αριθμός πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με την
κατάσταση της διεπαφής fieldbus. Το σύστημα παρακολούθησης fieldbus σε
συνδυασμό με το λογισμικό για υπολογιστές MOVITOOLS® MotionStudio σας
προσφέρει ένα εύχρηστο διαγνωστικό εργαλείο. Αυτό επιτρέπει, εκτός από τη ρύθμιση
όλων των παραμέτρων του μετατροπέα (συμπεριλαμβανομένων των παραμέτρων
fieldbus), και τη λεπτομερή απεικόνιση των πληροφοριών fieldbus και των
πληροφοριών της κατάστασης μονάδων.

Εγχειρίδιο – Διεπαφή fieldbus DFS11B PROFIBUS DP-V1 με PROFIsafe
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Ενσωματωμένη τεχνολογία ασφαλείας

4

Βασικός κανόνας ασφαλείας για διεπαφές fieldbus PROFIsafe

4

Ενσωματωμένη τεχνολογία ασφαλείας

4.1

Βασικός κανόνας ασφαλείας για διεπαφές fieldbus PROFIsafe
•

Οι διεπαφές fieldbus PROFIsafe διαθέτουν, εντός της διεπαφής PROFIsafe DFS..,
μια ενσωματωμένη ηλεκτρονική μονάδα ασφαλείας με ασφαλή έξοδο (F-DO).
Ο βασικός κανόνας ασφαλείας αυτής της ομάδας βασίζεται στο γεγονός, ότι για
όλα τα μεγέθη διεργασίας που σχετίζονται με την ασφάλεια υπάρχει μία ασφαλής
κατάσταση. Για τη διεπαφή PROFIsafe DFS.. αυτή είναι η τιμή "0" για την έξοδο F-DO.

•

Οι παρακάτω απαιτήσεις ικανοποιούνται μέσω της δικαναλικής εφεδρικής δομής
συστήματος της μονάδας ασφαλείας, με τη βοήθεια των κατάλληλων μηχανισμών
επιτήρησης:
•
•
•

SIL3 κατά EN 61508
Κατηγορία 4 κατά EN 954-1
Επίπεδο απόδοσης e κατά EN ISO 13849-1

Εάν εντοπιστούν σφάλματα, το σύστημα αποκρίνεται περνώντας σε μια ασφαλή
κατάσταση. Έτσι η λειτουργία ασφαλείας είναι διαθέσιμη με τη μορφή της ασφαλούς
εξόδου με τη διασύνδεση σε μια υπερκείμενη μονάδα ελέγχου ασφαλείας, μέσω της
επικοινωνίας PROFIsafe. Δεν πραγματοποιείται κάποια τοπική αξιολόγηση ή λογική
επεξεργασία της ασφαλούς εξόδου στη μονάδα ασφαλείας της διεπαφής DFS.
•

Με την ασφαλή έξοδο F-DO μπορεί να διακοπεί η είσοδος 24V "ασφαλούς διακοπής"
στο X17 του μετατροπέα MOVIDRIVE® / MOVITRAC® και επομένως να πραγματοποιηθεί η ακινητοποίηση του ηλεκτροκινητήρα για λόγους ασφαλείας. Να τηρείτε τον
παρακάτω βασικό κανόνα ασφαλείας του μετατροπέα MOVIDRIVE® / MOVITRAC®
καθώς και όλες τις υποδείξεις ασφαλείας, τις συνθήκες και τις προδιαγραφές
εγκατάστασης του παρόντος εγχειριδίου.

Προσοχή:
Η λειτουργία ασφαλείας του MOVIDRIVE® / MOVITRAC® επιτρέπεται να υλοποιείται
μόνo σε εφαρμογές μέχρι την κατηγορία 3 κατά EN 954-1.
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Ενσωματωμένη τεχνολογία ασφαλείας
Βασικός κανόνας ασφαλείας MOVIDRIVE® και MOVITRAC®

4.2

4

Βασικός κανόνας ασφαλείας MOVIDRIVE® και MOVITRAC®
•

•

•

•

•

Σε περίπτωση κινδύνου, κάθε ενδεχόμενος κίνδυνος για ένα μηχάνημα θα πρέπει να
αντιμετωπίζεται όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Για κινήσεις που ενέχουν κινδύνους,
κατά κανόνα επανέρχεται μια ακίνδυνη κατάσταση αφού επιτευχθεί η ακινησία με
ταυτόχρονη αποτροπή τυχόν επανεκκίνησης.
Οι μετατροπείς MOVIDRIVE® MDX61B και MOVITRAC® B διακρίνονται για τη
δυνατότητα σύνδεσης ενός εξωτερικού, εγκεκριμένου ρελέ ασφαλείας (σύμφωνα με
την κατηγορία ασφαλείας 3, EN 954-1). Σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί μια
συνδεδεμένη διάταξη ελέγχου (π.χ. διακόπτης έκτακτης ανάγκης -NOT-AUS- με
λειτουργία ασφάλισης), αυτό το ρελέ αποσυνδέει όλα τα ενεργά στοιχεία του
κυκλώματος (αποσύνδεση της πηγής τροφοδοσίας 24 V του ελέγχου τελικής
βαθμίδας), τα οποία δημιουργούν και στέλνουν την αλληλουχία παλμών στη τελική
βαθμίδα της εξόδου ισχύος (IGBT).
Η αποσύνδεση του θετικού και του αρνητικού πόλου της πηγής 24 V διασφαλίζει τη
διακοπή των τάσεων τροφοδοσίας που απαιτούνται για τη λειτουργία του
μετατροπέα και κατά συνέπεια για τη δημιουργία ενός εναλλασσόμενου πεδίου
παλμών. Έτσι αποτρέπεται η αυτόματη επανεκκίνηση.
Αντί για άμεση αποσύνδεση του ηλεκτροκινητήρα από την τροφοδοσία μέσω ρελέ ή
διακοπτών, με την απενεργοποίηση της τροφοδοσίας των 24 V που περιγράφεται
εδώ διακόπτεται με ασφάλεια η τροφοδοσία των ημιαγωγών στοιχείων του
μετατροπέα ηλεκτροκινητήρα. Με αυτό τον τρόπο απενεργοποιείται η δημιουργία
εναλλασσόμενου πεδίου για τον εκάστοτε κινητήρα. Έτσι ο εκάστοτε
ηλεκτροκινητήρας δεν μπορεί να αναπτύξει ροπή σ’ αυτήν την κατάσταση, παρ’ όλο
που η ηλεκτρική τάση εξακολουθεί να υπάρχει.
Οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρεί το ρελέ ασφαλείας καθορίζονται με ακρίβεια στις
επόμενες ενότητες και πρέπει να τηρούνται πάντοτε.
Με τη χρήση ενός κατάλληλου εξωτερικού κυκλώματος μέσω ενός ρελέ
ασφαλείας το οποίο
– έχει έγκριση τουλάχιστον για την κατηγορία ασφαλείας 3
– εκτελεί απενεργοποίηση τουλάχιστον για την κατηγορία ασφαλείας 3
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο μετατροπέας MOVIDRIVE® MDX61B και
MOVITRAC® B με ασφαλή απενεργοποίηση σύμφωνα με την κατηγορία
διακοπής 0 ή 1 (κατά το EN 60204-1) και με εξασφαλισμένη προστασία από
επανεκκίνηση σύμφωνα με την κατηγορία ασφαλείας 3 (κατά το EN 954-1).

4.2.1

Περιορισμοί
•

•

•

•

•

Αν αποσυνδεθεί για λόγους ασφαλείας η τάση τροφοδοσίας των 24-V DC
αποκλειστικά από το θετικό πόλο των 24 V, δεν επιτρέπεται να εφαρμοστούν
παλμοί ελέγχου σε αυτή την κατάσταση απενεργοποίησης.
Προσοχή: Ο βασικός κανόνας ασφαλείας είναι κατάλληλος μόνο για την
εκτέλεση μηχανολογικών εργασιών στα κινούμενα μέρη των εγκαταστάσεων
ή των μηχανημάτων.
Προσοχή: Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διεξαχθεί από τον κατασκευαστή
μια ανάλυση κινδύνων της εγκατάστασης ή του μηχανήματος, η οποία και θα
πρέπει να ληφθεί υπόψη για τη χρήση του μετατροπέα MOVIDRIVE® MDX 61B
και MOVITRAC® B.
Προσοχή: Κίνδυνος θανάτου! Ακόμη και μετά την απενεργοποίηση της πηγής
τροφοδοσίας των 24 V, εξακολουθεί να υπάρχει ηλεκτρική τάση στο ενδιάμεσο
κύκλωμα του μετατροπέα.
Προσοχή: Εάν πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες στο ηλεκτρικό τμήμα του
συστήματος ηλεκτροκινητήρα, τότε η τάση τροφοδοσίας πρέπει να διακοπεί
με χρήση του εξωτερικού διακόπτη συντήρησης.
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4

Βασικός κανόνας ασφαλείας MOVIDRIVE® και MOVITRAC®

Σχηματική παρουσίαση του βασικού κανόνα ασφαλείας στο παράδειγμα του MOVIDRIVE®
MDX61B
S24V

24V

[4]
24V
int.

SNT
NV

S0V24

24V
int.

[5]

[6]

[2]

SNT

[7]

[17]

MOVIDRIVE®B

SNT
HV

24V

GND

[1]
Uz+
Uz-

[3]

S0V24

S VI 24

24V ext./
24V int.

24V
ext.

GND

4.2.2

CAN
RS485

[9]

Binary
IN

[8]

[16]

Binary
OUT

[10]

Analog
IN

Uz+

[15]

[11]

PWM

Analog
OUT

M
[14]

[13 ]
Uz-

[12]

L1 L2 L3
61519AXX

Εικόνα 2: Σχηματική παρουσίαση "Βασικός κανόνας ασφαλείας για το MOVIDRIVE® MDX61B"
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

Τμήμα ζεύξης υψηλής τάσης
Τμήμα ζεύξης χαμηλής τάσης
Ρελέ ασφαλείας (εξωτερικό) τουλάχιστον για την κατηγορία ασφαλείας 3 σύμφωνα με το EN 954-1
Τάση τροφοδοσίας 24 V σχετική με την ασφάλεια
Τροφοδοτικό ασφαλείας (SNT)
Απομόνωση δυναμικού
Κύκλωμα ασφαλείας
Σήμα απόκρισης στον πυρήνα του υπολογιστή: Τροφοδοσία τάσης για τον έλεγχο τελικής βαθμίδας O.K.
(όχι στο κύκλωμα ασφαλείας)
[9] Τροφοδοσία τάσης για τον έλεγχο των τρανζίστορ ισχύος
[10] Απενεργοποίηση του τροφοδοτικού ασφαλείας 24 V / ενεργό φρένο (όχι στο κύκλωμα ασφαλείας)
[11] Κινητήρας
[12] Τμήμα ισχύος
[13] Παρακολούθηση θερμοκρασίας
[14] Παρακολούθηση θέσης
[15] Σήματα διαμορφωμένου παλμού για τελική βαθμίδα
[16] Πυρήνας υπολογιστή
[17] Σύνδεση διαύλου πεδίου (Fieldbus)

Η γενική παρουσίαση ισχύει και για το MOVITRAC® B.
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Συνθήκες τεχνικής ασφάλειας
Απαιτήσεις για την εγκατάσταση

5

5

Συνθήκες τεχνικής ασφάλειας
Πληροφορίες για τις συνθήκες τεχνικής ασφάλειας θα βρείτε στα παρακάτω έντυπα:
•

Εγχειρίδιο "MOVIDRIVE® MDX60B / 61B Ασφαλής απενεργοποίηση – Συνθήκες"

•

Εγχειρίδιο "MOVITRAC® B Ασφαλής απενεργοποίηση – Συνθήκες"

5.1

Απαιτήσεις για την εγκατάσταση

5.1.1

Σύνδεση F-DO

5.1.2

•

Το μέγιστο φορτίο ρεύματος της δυαδικής εξόδου ασφαλείας F-DO είναι 1 A DC.

•

Η δυαδική έξοδος ασφαλείας είναι διπολική, ζεύξης "θετικού-γείωσης" και ελέγχεται
από το PROFIsafe® μέσω μιας υπερκείμενης μονάδας ελέγχου ασφαλείας.

•

Η σύνδεση ενός ενεργοποιητή στην ασφαλή έξοδο F-DO θα πρέπει να είναι
ουσιαστικά διπολική μεταξύ της εξόδου ζεύξης P (θετικό) και M (γείωση) (F-DO_P και
F-DO_M).

•

Δεν επιτρέπεται η μονοπολική σύνδεση μεταξύ του F-DO_P και του δυναμικού
αναφοράς GND, αφού οδηγεί σε κατάσταση σφάλματος μόλις ενεργοποιηθεί η
έξοδος.

•

Η ασφαλής έξοδος ελέγχεται κυκλικά και εσωτερικά. Με την απόζευξη ωστόσο, οι
παλμοί ελέγχου δεν γίνονται αντιληπτοί στους ακροδέκτες σύνδεσης και δε
χρειάζεται να ληφθούν υπόψη κατά τη λειτουργία.

Τάση τροφοδοσίας 24 V
Η τάση ή τάσεις τροφοδοσίας 24 V του DFS11B και όλων των συνδρομητών του fieldbus
θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί ως ασφαλής χαμηλή τάση λειτουργίας. Η τάση θα
πρέπει να κυμαίνεται εντός των ορίων που αναφέρονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά.
Επιπλέον, σε περίπτωση σφάλματος δεν επιτρέπεται η υπέρβαση των παρακάτω τιμών
τάσης (κατά EN 60950): Έως 60 V DC, έως 120 V DC για 200 ms.
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Οδηγίες τοποθέτησης και εγκατάστασης
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Τοποθέτηση της πρόσθετης κάρτας DFS11B στο MOVIDRIVE® MDX61B

6

Οδηγίες τοποθέτησης και εγκατάστασης
Σ' αυτό το κεφάλαιο θα λάβετε υποδείξεις και οδηγίες για την τοποθέτηση και
εγκατάσταση της πρόσθετης κάρτας DFS11B στο MOVIDRIVE® MDX61B,
MOVITRAC® B και στο περίβλημα πύλης UOH11B.

6.1

Τοποθέτηση της πρόσθετης κάρτας DFS11B στο MOVIDRIVE® MDX61B
•

Μόνο τεχνικοί της SEW-EURODRIVE μπορούν να εγκαθιστούν ή να απεγκαθιστούν πρόσθετες κάρτες για MOVIDRIVE® MDX61B μεγέθους 0.

•

Η τοποθέτηση ή αφαίρεση πρόσθετων καρτών από το χρήστη είναι δυνατή
μόνο στα MOVIDRIVE® MDX61B μεγέθους 1 έως 6.

•

Πρέπει να τοποθετήσετε την πρόσθετη κάρτα DFS11B στην υποδοχή fieldbus
[1].
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Υποδοχή fieldbus
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6.1.1

6

Πριν αρχίσετε
Η πρόσθετη κάρτα DFS11B πρέπει να συνδεθεί στην υποδοχή fieldbus.
Πριν την εγκατάσταση ή την απεγκατάσταση της πρόσθετης κάρτας, τηρείτε
πιστά τις παρακάτω οδηγίες:
•

Απομονώστε το μετατροπέα από την τάση. Διακόψτε την τάση DC 24 V και την τάση
δικτύου.

•

Λάβετε τα κατάλληλα μέτρα για την ηλεκτροστατική σας εκφόρτιση (χρησιμοποιήστε
ταινία αποφόρτισης, αγώγιμα παπούτσια, κλπ.) πριν αγγίξετε την πρόσθετη κάρτα.

•

Προτού εγκαταστήσετε την πρόσθετη κάρτα, αφαιρέστε το πληκτρολόγιο και την
πρόσοψη.

•

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

•

Μην αφαιρείτε την πρόσθετη κάρτα από τη συσκευασία μέχρι τη στιγμή που θα είστε
έτοιμοι να την εγκαταστήσετε.

•

Κρατήστε την πρόσθετη κάρτα μόνο από τα άκρα της. Μην αγγίζετε κανένα από τα
εξαρτήματα της κάρτας.
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Τοποθέτηση της πρόσθετης κάρτας DFS11B στο MOVIDRIVE® MDX61B

6.1.2

Εγκατάσταση και απεγκατάσταση μίας πρόσθετης κάρτας

2.

1.

3.

4.

Εικόνα 3: Τοποθέτηση μίας πρόσθετης κάρτας σε MOVIDRIVE® MDX61B μεγέθους 1 – 6

53001AXX

1. Αφαιρέστε τις δύο βίδες στερέωσης της βάσης συγκράτησης της κάρτας. Τραβήξτε
ομοιόμορφα τη βάση συγκράτησης της κάρτας από την υποδοχή (προσέξτε να μην
τη στρεβλώσετε!).
2. Αφαιρέστε τις 2 βίδες στερέωσης των μαύρων καλυμμάτων από τη βάση
συγκράτησης της κάρτας. Αφαιρέστε τα μαύρα καλύμματα.
3. Τοποθετήστε την πρόσθετη κάρτα έτσι, ώστε οι 3 βίδες συγκράτησης να χωρέσουν
στις αντίστοιχες οπές της βάσης συγκράτησης κάρτας.
4. Εισάγετε τη βάση συγκράτησης με εγκατεστημένη την πρόσθετη κάρτα μέσα στην
υποδοχή, με μέτρια πίεση. Βιδώστε σφιχτά τη βάση συγκράτησης κάρτας
χρησιμοποιώντας τις δύο βίδες συγκράτησης.
5. Για να αφαιρέσετε την πρόσθετη κάρτα, εφαρμόστε τις παραπάνω οδηγίες με την
αντίστροφη σειρά.
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6.2

6.2.1

6

Τοποθέτηση της πρόσθετης κάρτας DFS11B στο MOVITRAC® B
•

Το MOVITRAC® B δεν χρειάζεται κάποια συγκεκριμένη έκδοση υλικολογισμικού.

•

Μόνο το προσωπικό της SEW-EURODRIVE επιτρέπεται να κάνει την εγκατάσταση
και απεγκατάσταση των πρόσθετων καρτών για το MOVITRAC® B.

Σύνδεση μεμονωμένης συσκευής SBus

MOVITRAC® B
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Αντίσταση απόληξης ενεργοποιημένη, S1 = ON

Η DFS11B διαθέτει μία ενσωματωμένη αντίσταση απόληξης SBus και πρέπει επομένως
να εγκατασταθεί στην αρχή της σύνδεσης SBus.
Η DFS11B έχει πάντα τη διεύθυνση 0.

X46

X26

Περιγραφή

X46:1

X26:1

SC11 SBus +, CAN high

X46:2

X26:2

SC12 SBus –, CAN low

Εγχειρίδιο – Διεπαφή fieldbus DFS11B PROFIBUS DP-V1 με PROFIsafe

21

6

Οδηγίες τοποθέτησης και εγκατάστασης
Τοποθέτηση της πρόσθετης κάρτας DFS11B στο MOVITRAC® B

X46

X26

Περιγραφή

X46:3

X26:3

GND, CAN GND

X46:7

X26:7

DC 24 V

X12

Περιγραφή

X12:8

Είσοδος +24V

X12:9

Δυναμικό αναφοράς GND των δυαδικών εισόδων

X31

Περιγραφή

X31:1

Ασφαλής έξοδος

F_DO_M

X31:2

Ασφαλής έξοδος

F_DO_P

X31:3

Τροφοδοσία ασφαλούς εξόδου

GND

X31:4

Τροφοδοσία ασφαλούς εξόδου

24V_LS

X31:5

Τροφοδοσία ηλεκτρονικών

GND

X31:6

Τροφοδοσία ηλεκτρονικών

24V_PS

Περιγραφή των LED
LED

Σημασία

R

RUN – Κατάσταση δομικών μονάδων (πράσινο)

BF

BUS-FAULT – Κατάσταση διαύλου (κόκκινο σε περίπτωση σφάλματος, διαφορετικά
απενεργοποιημένο)

FS

Κατάσταση της δυνατότητας ασφαλείας (πράσινο κατά την κανονική λειτουργία)

FDO

Κατάσταση ασφαλούς εξόδου (πορτοκαλί)

Για την εύκολη καλωδίωση, το DFS11B μπορεί να τροφοδοτηθεί με συνεχή τάση 24 V
από το X46.7 του MOVITRAC® προς το X26.7.
Κατά την τροφοδοσία του DFS11B από το MOVITRAC® θα πρέπει το MOVITRAC® να
τροφοδοτείται με συνεχή τάση 24 V στους ακροδέκτες X12.8 και X12.9.

Το μήκος αγωγού των τάσεων τροφοδοσίας 24V_LS και 24V_PS δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνει τα 30 m.
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Τοποθέτηση της πρόσθετης κάρτας DFS11B στο MOVITRAC® B

6.2.2

Διασύνδεση διαύλου συστήματος
®
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-
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X26

1
2
3
4
5
6
7
8
9

S2

12 3 45 6 7
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Εικόνα 4: Διασύνδεση διαύλου συστήματος

DFS

S1

ON

Περιγραφή

GND

Αναφορά διαύλου συστήματος

SC11

Δίαυλος συστήματος High

SC12

Δίαυλος συστήματος Low

MOVITRAC® B

Περιγραφή

GND

Αναφορά διαύλου συστήματος

SC22

Δίαυλος συστήματος, εξερχόμενος, Low

SC21

Δίαυλος συστήματος, εξερχόμενος, High

SC12

Δίαυλος συστήματος, εισερχόμενος, Low

SC11

Δίαυλος συστήματος, εισερχόμενος, High

S12

Αντίσταση τερματισμού διαύλου συστήματος
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Παρακαλούμε σημειώστε:
•

Χρησιμοποιήστε ένα, κατά ζεύγη, συνεστραμμένο και θωρακισμένο χάλκινο καλώδιο
2 x 2 κλώνων (καλώδιο μετάδοσης δεδομένων με θωράκιση από χάλκινο πλέγμα).
Τοποθετήστε τη θωράκιση στην επιφάνεια των δύο πλευρών του ακροδέκτη
θωράκισης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων του MOVITRAC® και συνδέστε τα άκρα της
θωράκισης στο GND. Το καλώδιο πρέπει να πληρεί τις παρακάτω προδιαγραφές:
– Διατομή κλώνων 0,75 mm2
– Αντίσταση αγωγού 120 Ω σε 1 MHz
– Χωρητικότητα ανά μονάδα μήκους Â 40 pF/m σε 1 kHz

•

Το επιτρεπόμενο συνολικό μήκος καλωδίου εξαρτάται από τη ρύθμιση του ρυθμού
baud του SBus:
– 250 kBaud:
– 500 kBaud:
– 1000 kBaud:

24

160 m
80 m
40 m

•

Ενεργοποιήστε την αντίσταση απόληξης του διαύλου συστήματος (S1 = ON) στο
τέλος της σύνδεσης του διαύλου συστήματος. Απενεργοποιήστε στις υπόλοιπες
μονάδες την αντίσταση απόληξης (S1 = OFF). Η πύλη DFS11B πρέπει πάντοτε να
συνδέεται είτε στην αρχή είτε στο τέλος της σύνδεσης του διαύλου συστήματος και
να διαθέτει μια μόνιμα εγκατεστημένη αντίσταση απόληξης.

•

Δεν πρέπει να εμφανίζεται καμία διαφορά δυναμικού μεταξύ των μονάδων που
συνδέονται με το SBus. Αποτρέψτε τις διαφορές δυναμικού λαμβάνοντας τα
κατάλληλα μέτρα, όπως π.χ., συνδέοντας τη γείωση της συσκευής χρησιμοποιώντας
ξεχωριστό αγωγό.

•

Η καλωδίωση υπό μορφή "αστέρα" δεν επιτρέπεται.
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Τοποθέτηση και εγκατάσταση του περιβλήματος πύλης UOH11B

6.3

Τοποθέτηση και εγκατάσταση του περιβλήματος πύλης UOH11B

UOH11B
DFS11B
R

FS
FDO

1

2 FDO

3

4 LS

X31

BF

5

6 PS

F-ADDRESS

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

X30

0 1

9

5

6

1

20
21
22
23
24
25
26
AS
0 1
H1
H2
X24

SEW Drive
X26
1234567
SC11 Δίαυλος συστήματος +, CAN high
SC12 Δίαυλος συστήματος –, CAN low
GND, CAN GND

+ 24 V
GND

61050AEL

X26
X26:1

SC11 Δίαυλος συστήματος +, CAN high

X26:2

SC12 Δίαυλος συστήματος –, CAN low

X26:3

GND, CAN GND

X26:6

GND, CAN GND

X26:7

DC 24 V

Το περίβλημα πύλης έχει μία τροφοδοσία τάσης DC 24 V, η οποία συνδέεται με το X26.
Συνδέστε την αντίσταση απόληξης του διαύλου συστήματος στο τέλος της σύνδεσης του
διαύλου συστήματος.
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Σύνδεση και περιγραφή ακροδεκτών της πρόσθετης κάρτας DFS11B

6.4

Σύνδεση και περιγραφή ακροδεκτών της πρόσθετης κάρτας DFS11B
Πρόσθετη κάρτα διεπαφής PROFIBUS / PROFIsafe® τύπος DFS11B: 1820 9629

Κωδικός αριθμός

Η πρόσθετη κάρτα "Διεπαφή PROFIBUS Τύπος DFS11B" είναι δυνατή μόνο σε
συνδυασμό με το MOVITRAC® B και το MOVIDRIVE® MDX61B και όχι με το
MOVIDRIVE® MDX60B.
Η πρόσθετη κάρτα DFS11B πρέπει να συνδεθεί στην υποδοχή fieldbus.
Πρόσθια όψη
DFS11B

Περιγραφή

Μικροδιακόπτης
Ακροδέκτης

FDO

RUN – Κατάσταση δομικών μονάδων (πράσινο)
Κατάσταση Failsafe – Κατάσταση της πρόσθετης δυνατότητας
ασφαλείας (πράσινο κατά την κανονική λειτουργία)
BUS-FAULT – Κατάσταση διαύλου (κόκκινο σε περίπτωση
σφάλματος, διαφορετικά απενεργοποιημένο)
Έξοδος Failsafe – Κατάσταση ασφαλούς εξόδου (πορτοκαλί)

Σύνδεση X31

1 (F_DO_M)
2 (F_DO_P)
3 (GND)
4 (24 V_LS)
5 (GND)
6 (24 V_PS)

Ασφαλής έξοδος
Ασφαλής έξοδος
Τροφοδοσία ασφαλούς εξόδου
Τροφοδοσία ασφαλούς εξόδου1)
Τροφοδοσία ηλεκτρονικών
Τροφοδοσία ηλεκτρονικών1)

F-ADDRESS:
Μικροδιακόπτης
για ρύθμιση της
διεύθυνσης Failsafe

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Βαρύτητα: 1
Βαρύτητα: 2
Βαρύτητα: 4
Βαρύτητα: 8
Βαρύτητα: 16
Βαρύτητα: 32
Βαρύτητα: 64
Βαρύτητα: 128
Βαρύτητα: 256
Βαρύτητα: 512

X30: Σύνδεση
PROFIBUS

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

N.C.
N.C.
RxD/TxD-P
CNTR-P
DGND (M5V)
VP (P5V/100 mA)
N.C.
RxD/TxD-N
N.C.

ADDRESS:
Μικροδιακόπτης
για ρύθμιση της
διεύθυνσης
σταθμού PROFIBUS

20
21
22
23
24
25
26
AS

Βαρύτητα: 1
Βαρύτητα: 2
Βαρύτητα: 4
Βαρύτητα: 8
Βαρύτητα: 16
Βαρύτητα: 32
Βαρύτητα: 64
Αυτόματη εγκατάσταση για τη λειτουργία πύλης

LED διάγνωσης:

R
FS

DFS11B
R

FDO

1

2 FDO

3

4 LS

5

6 PS

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

F-ADDRESS

X31

BF

FS

BF

X30

0 1

9

5

6

1

20
21
22
23
24
25
26
AS

Λειτουργία

0 1

61048AXX

1) Η τάση ή τάσεις τροφοδοσίας 24 V του DFS11B και όλων των συνδρομητών του fieldbus θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί ως ασφαλής
χαμηλή τάση λειτουργίας. Η τάση θα πρέπει να κυμαίνεται εντός των ορίων που αναφέρονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά. Επιπλέον,
σε περίπτωση σφάλματος δεν επιτρέπεται η υπέρβαση των παρακάτω τιμών τάσης (κατά EN 60950): Έως 60 V DC, έως 120 V DC
για 200 ms.

Πρόσοψη
MOVITRAC® B, DFS11B
και UOH11B

Περιγραφή

Λειτουργία

H1

LED H1 (κόκκινο)

Σφάλμα συστήματος (μόνο για τη λειτουργία πύλης)

H2

LED H2 (πράσινο)

Εφεδρικό

X24

Τερματικό Χ X24

Διεπαφή RS-485 για τη διάγνωση μέσω υπολογιστή και
MOVITOOLS® MotionStudio
(ισχύει μόνο για το MOVITRAC® B)

58129axx

26

Εγχειρίδιο – Διεπαφή fieldbus DFS11B PROFIBUS DP-V1 με PROFIsafe

Οδηγίες τοποθέτησης και εγκατάστασης

6
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6.5

Σχεδιάγραμμα συνδεσμολογίας συστημάτων ασφαλείας

6.5.1

Μεμονωμένη σύνδεση MOVIDRIVE® MDX61B και MOVITRAC® B
Τροφοδοσία
τάσης

24V
=

–
MOVIDRIVE® B
MOVITRAC® B

FS
FDO
X31

FDO 1

2 FDO

GND 3

4 LS

GND 5

6 PS

X31:2 - F_DO_P

F-ADDRESS

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

0 1

X30

X31:1 - F-DO_M
Δυαδικό σήμα δυναμικού αναφοράς
Έξοδος +24 V
Είσοδος αναφοράς +24 V Ασφαλής διακοπή
Είσοδος +24 V Ασφαλής διακοπή

+

DFS11B
R
BF

X17:
1 DGND
2 VO24
3 SOV24
4 SVI24

[1]

9

5

6

1

20
21
22
23
24
25
26
AS
0 1

61520AEL

[1]

Προδιαγραφές
καλωδίων

Η τάση ή τάσεις τροφοδοσίας 24 V του DFS11B και όλων των συνδρομητών του fieldbus θα πρέπει να
έχουν υλοποιηθεί ως ασφαλής χαμηλή τάση λειτουργίας. Η τάση θα πρέπει να κυμαίνεται εντός των
ορίων που αναφέρονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά. Επιπλέον, σε περίπτωση σφάλματος δεν
επιτρέπεται η υπέρβαση των παρακάτω τιμών τάσης (κατά EN 60950): Έως 60 V DC, έως 120 V DC
για 200 ms.

Συνδέστε στη δυαδική έξοδο ασφαλείας F-DO (X31:1, X31:2) της πρόσθετης κάρτας
DFS11B μόνο καλώδια με διατομή κλώνων τουλάχιστον από 0,25 mm2 (AWG23) έως
το πολύ 1 mm2 (AWG18). Κατά τον κανονισμό IEC 60999 είναι δυνατή η σύνδεση χωρίς
ενισχυμένα άκρα κλώνων. Το συνολικό μήκος των αγωγών είναι 30 m.
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Σύνδεση F-DO

•

Η δυαδική έξοδος ασφαλείας είναι διπολική, ζεύξης "θετικού-γείωσης" και ελέγχεται
από το PROFIsafe μέσω μίας υπερκείμενης μονάδας ελέγχου ασφαλείας.

•

Η σύνδεση ενός ενεργοποιητή στην ασφαλή έξοδο F-DO θα πρέπει να είναι
ουσιαστικά διπολική μεταξύ της εξόδου ζεύξης P (θετικό) και M (γείωση) (F-DO_P και
F-DO_M).

•

Δεν επιτρέπεται η μονοπολική σύνδεση μεταξύ του F-DO_P και του δυναμικού
αναφοράς GND, αφού οδηγεί σε κατάσταση σφάλματος μόλις ενεργοποιηθεί η
έξοδος.

•

Η ασφαλής έξοδος ελέγχεται κυκλικά και εσωτερικά. Με την απόζευξη ωστόσο, οι
παλμοί ελέγχου δεν γίνονται αντιληπτοί στους ακροδέκτες σύνδεσης και δε
χρειάζεται να ληφθούν υπόψη κατά τη λειτουργία.

Με τη βοήθεια των εσωτερικών ελέγχων και εποπτειών μπορούν να εντοπιστούν
διάφορα εξωτερικά σφάλματα:
Με ενεργοποιημένη την έξοδο εντοπίζονται τα εξής σφάλματα:
•

Βραχυκύκλωμα μεταξύ της εξόδου P και του δυναμικού αναφοράς

•

Βραχυκύκλωμα μεταξύ της εξόδου Μ και της τροφοδοσίας τάσης +24 V

•

Βραχυκύκλωμα μεταξύ της εξόδου P και της εξόδου Μ

Με απενεργοποιημένη την έξοδο εντοπίζονται τα εξής σφάλματα:
•

Βραχυκύκλωμα μεταξύ της εξόδου P και του δυναμικού αναφοράς

•

Βραχυκύκλωμα μεταξύ της εξόδου Μ και του δυναμικού αναφοράς

•

Βραχυκύκλωμα μεταξύ της εξόδου P και της τροφοδοσίας τάσης +24 V

•

Βραχυκύκλωμα μεταξύ της εξόδου Μ και της τροφοδοσίας τάσης +24 V

Εάν το σύστημα εντοπίσει ένα σφάλμα τότε περνά σε ασφαλή κατάσταση, κατά την
οποία όλα τα μεγέθη διεργασιών που αφορούν την ασφάλεια (F-DO) παίρνουν την
τιμή "0". Επίσης, η μονάδα ασφάλειας αδρανοποιείται. 35Η κατάσταση σφάλματος
υποδεικνύεται από τη λυχνία LED "FS" (κατάσταση Failsafe) (Æ σελίδα 35).
Η τάση ή τάσεις τροφοδοσίας 24 V του DFS11B και όλων των συνδρομητών του fieldbus
θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί ως ασφαλής χαμηλή τάση λειτουργίας. Η τάση θα
πρέπει να κυμαίνεται εντός των ορίων που αναφέρονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά.
Επιπλέον, σε περίπτωση σφάλματος δεν επιτρέπεται η υπέρβαση των παρακάτω τιμών
τάσης (κατά EN 60950): Έως 60 V DC, έως 120 V DC για 200 ms.
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6.5.2

Ομαδική σύνδεση MOVIDRIVE® MDX61B και MOVITRAC® B
Τροφοδοσία
τάσης

24V
=

–
MOVIDRIVE® B
MOVITRAC® B

Δυαδικό σήμα δυναμικού αναφοράς
Έξοδος +24 V
Είσοδος αναφοράς +24 V Ασφαλής διακοπή
Είσοδος +24 V Ασφαλής διακοπή

Δυαδικό σήμα δυναμικού αναφοράς
Έξοδος +24 V
Είσοδος αναφοράς +24 V Ασφαλής διακοπή
Είσοδος +24 V Ασφαλής διακοπή

Δυαδικό σήμα δυναμικού αναφοράς
Έξοδος +24 V
Είσοδος αναφοράς +24 V Ασφαλής διακοπή
Είσοδος +24 V Ασφαλής διακοπή

X17:
1 DGND
2 VO24
3 SOV24
4 SVI24

X17:
1 DGND
2 VO24
3 SOV24
4 SVI24

FS

BF

X31:1 - F-DO_M

X17:
1 DGND
2 VO24
3 SOV24
4 SVI24

+

DFS11B
R

FDO
X31

FDO 1

2 FDO

GND 3

4 LS

GND 5

6 PS

X31:2 - F_DO_P

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

F-ADDRESS

MOVIDRIVE® B
MOVITRAC® B

0 1

X30

MOVIDRIVE® B
MOVITRAC® B

[1]

9

5

6

1

20
21
22
23
24
25
26
AS
0 1

61521AEL

[1]

Η τάση ή τάσεις τροφοδοσίας 24 V του DFS11B και όλων των συνδρομητών του fieldbus θα πρέπει να
έχουν υλοποιηθεί ως ασφαλής χαμηλή τάση λειτουργίας. Η τάση θα πρέπει να κυμαίνεται εντός των
ορίων που αναφέρονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά. Επιπλέον, σε περίπτωση σφάλματος δεν
επιτρέπεται η υπέρβαση των παρακάτω τιμών τάσης (κατά EN 60950): Έως 60 V DC, έως 120 V DC
για 200 ms.

Λάβετε υπόψη σας ότι το μέγιστο φορτίο ρεύματος της δυαδικής εξόδου ασφαλείας
F-DO είναι 1 A DC.
Σε περίπτωση υπέρβασης του μέγιστου φορτίου ρεύματος (1 Α DC) της δυαδικής
εξόδου ασφαλείας F-DO, η πρόσθετη κάρτα DFS11B ενδέχεται να καταστραφεί. Σε
τέτοια περίπτωση δεν διασφαλίζεται η λειτουργία ασφαλείας του MOVIDRIVE®
MDX61B / MOVITRAC® B.
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Προδιαγραφές
καλωδίων

Συνδέστε στη δυαδική έξοδο ασφαλείας F-DO (X31:1, X31:2) της πρόσθετης κάρτας
DFS11B μόνο καλώδια με διατομή κλώνων τουλάχιστον από 0,25 mm2 (AWG23) έως
το πολύ 1 mm2 (AWG18). Κατά τον κανονισμό IEC 60999 είναι δυνατή η σύνδεση χωρίς
ενισχυμένα άκρα κλώνων.

Κατανάλωση ισχύος της ασφαλούς επαφής X17 για MOVITRAC®
Είσοδος ασφαλείας X17 ακροδέκτης 4
Τάση / Διατομή / Χρονική διάρκεια

Min.

Τύπος

Max.

Μονάδα

Τάση τροφοδοσίας 24 V σχετική με την ασφάλεια

19.2

24

30

VDC

Κατανάλωση ισχύος (μέγεθος /
χωρητικότητα)

BG0 / 24 µF

3

BG1 / 270 µF

5

BG 2/2S / 270 µF
BG3 / 270 µF

–

6
7.5

BG4 / 270 µF

8

BG5 / 270 µF

10

Διατομή αγωγού σύνδεσης της τροφοδοσίας τάσης 24 V που
αφορά την ασφάλεια
Χρονική διάρκεια από τη διακοπή της
τροφοδοσίας τάσης 24 V που αφορά την
ασφάλεια

–

0.75

–

–

–

BG0
BG1 ... BG5

1.5

Βατ

mm2

20
10

ms

Κατανάλωση ισχύος της ασφαλούς επαφής X17 για MOVIDRIVE®
Είσοδος ασφαλείας X17 ακροδέκτης 4
MOVIDRIVE® MDX60/61B
Επαφή ασφαλείας

Γενικά ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά
X17:1
X17:2
X17:3
X17:4

Επιτρεπόμενη διατομή αγωγού

Ένας κλώνος ανά ακροδέκτη: 0,08 ... 1,5 mm2 (AWG28...16)
Δύο κλώνοι ανά ακροδέκτη: 0,25 ... 1,0 mm2 (AWG23...17)

Κατανάλωση ισχύος X17:4

Μέγεθος 0: 3 W
Μέγεθος 1: 5 W
Μέγεθος 2, 2S: 6 W
Μέγεθος 3: 7,5 W
Μέγεθος 4: 8 W
Μέγεθος 5: 10 W
Μέγεθος 6: 6 W

Χωρητικότητα εισόδου X17:4

Μέγεθος 0: 27 µF
Μεγέθος 1...6: 270 µF

Χρόνος για επανεκκίνηση
Χρόνος για διακοπή της τελικής
βαθμίδας

tA = 200 ms
tS Â 100 ms

Στάθμη σήματος

30

DGND: Δυναμικό αναφοράς για ακροδέκτη X17:3
VO24: UOUT = DC 24 V, μόνο για τροφοδοσία του ακροδέκτη X17:4 της ίδιας μονάδας,
δεν επιτρέπεται η τροφοδοσία άλλων μονάδων
SOV24: Δυναμικό αναφοράς για είσοδο DC+24 V "Ασφαλής διακοπή" (επαφή ασφαλείας)
SVI24: Είσοδος DC+24 V "Ασφαλής διακοπή" (επαφή ασφαλείας)

DC +19,2 V...+30 V= "1" = κλειστή επαφή
DC –30 V...+5 V= "0" = ανοικτή επαφή
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6

Αντιστοίχηση βύσματος PROFIBUS
Η σύνδεση της μονάδας με το δίκτυο PROFIBUS γίνεται με βύσμα sub D, 9 ακίδων, κατά
το πρότυπο IEC 61158. Η σύνδεση T-bus πρέπει να πραγματοποιηθεί με χρήση
βύσματος με την αντίστοιχη διαμόρφωση.
[2]
1

6
9

5

RxD/TxD- P
RxD/TxD-N
CNTR-P
DGND (M5V)
VP (P5V/100mA)
N.C.

3
8
4
5
6
9

[3]

[1]

Εικόνα 5: Αντιστοίχηση ακίδων βύσματος sub D, 9 ακίδων,
σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61158

61500AXX

[1] Βύσμα Sub-D, 9-πολικό
[2] Καλώδιο σήματος, συνεστραμμένο
[3] Απαιτείται αγώγιμη σύνδεση ευρείας επιφάνειας μεταξύ του περιβλήματος του βύσματος και της
θωράκισης

6.6.1

Σύνδεση MOVIDRIVE® / MOVITRAC® B / PROFIBUS
Κατά κανόνα, η πρόσθετη κάρτα DFS11B συνδέεται με το σύστημα PROFIBUS,
χρησιμοποιώντας θωρακισμένο καλώδιο με συνεστραμμένο ζεύγος αγωγών. Λάβετε
υπόψη σας το μέγιστο υποστηριζόμενο ρυθμό μετάδοσης, όταν επιλέγετε το βύσμα
διαύλου.
Το καλώδιο συνεστραμμένου ζεύγους συνδέεται με το βύσμα σύνδεσης του PROFIBUS
χρησιμοποιώντας την ακίδα 3 (RxD/TxD-P) και την ακίδα 8 (RxD/TxD-N). Η επικοινωνία
πραγματοποιείται μέσω αυτών των δύο επαφών. Οι ακροδέκτες σημάτων RxD/TxD-P
και RxD/TxD-N του RS-485 πρέπει να συνδέονται στις ίδιες επαφές, σε όλους τους
συνδρομητές του PROFIBUS. Διαφορετικά, δεν είναι δυνατή η επικοινωνία μέσω του
μέσου του διαύλου.
Η διεπαφή PROFIBUS εκπέμπει ένα σήμα ελέγχου TTL για έναν αναμεταδότη ή
προσαρμογέα οπτικών ινών (αναφορά = ακίδα 5) μέσω της ακίδας 4 (CNTR-P).

6.6.2

Ρυθμοί Baud μεγαλύτεροι από 1,5 MBaud
Η λειτουργία της πρόσθετης κάρτας DFS11B με ρυθμούς baud > 1,5 MBaud είναι
δυνατή μόνο με ειδικά βύσματα σύνδεσης 12 MBaud PROFIBUS.
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6.7

Θωράκιση και τοποθέτηση των καλωδίων του διαύλου
Η διεπαφή PROFIBUS υποστηρίζει την τεχνολογία μετάδοσης RS-485 και απαιτεί
καλώδιο τύπου A, κατά το πρότυπο IEC 61158, το οποίο ορίζεται ως το φυσικό μέσο
επικοινωνίας του PROFIBUS. Αυτό το καλώδιο πρέπει να είναι ένα θωρακισμένο
καλώδιο, συνεστραμμένου ζεύγους αγωγών.
Η επαγγελματική θωράκιση των καλωδίων του διαύλου εξασθενίζει τις ηλεκτρικές
παρεμβολές που μπορεί να παρουσιαστούν σε βιομηχανικά περιβάλλοντα. Για την
καλύτερη δυνατή θωράκιση των καλωδίων διαύλου λάβετε τα παρακάτω μέτρα:
•

Σφίξτε καλά τις βίδες στερέωσης των βυσμάτων, των μονάδων και των αγωγών της
σύνδεσης εξισορρόπησης δυναμικού με το χέρι.

•

Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά βύσματα με μεταλλικό ή επιμεταλλωμένο περίβλημα.

•

Συνδέστε τη θωράκιση του βύσματος με τη μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια επαφής.

•

Συνδέστε τη θωράκιση του αγωγού του διαύλου και στις δύο πλευρές.

•

Μην περάσετε τα καλώδια σημάτων και τα καλώδια διαύλου παράλληλα με τα
καλώδια τροφοδοσίας (αγωγοί ηλεκτροκινητήρα). Πρέπει να περαστούν σε
ξεχωριστούς αγωγούς καλωδίων.

•

Σε βιομηχανικά περιβάλλοντα χρησιμοποιήστε μεταλλικές, γειωμένες βάσεις
στήριξης καλωδίων.

•

Περάστε το καλώδιο σημάτων και το αντίστοιχο καλώδιο αντιστάθμισης δυναμικού,
πολύ κοντά το ένα με το άλλο ακολουθώντας τη συντομότερη δυνατή διαδρομή.

•

Αποφύγετε την προέκταση των αγωγών διαύλου κάνοντας χρήση βυσματικών
συνδέσμων.

•

Περάστε τα καλώδια διαύλου πολύ κοντά και κατά μήκος των υφιστάμενων
επιφανειών γείωσης.

Στην περίπτωση διακυμάνσεων του δυναμικού γείωσης, είναι πιθανό ένα ρεύμα
αντιστάθμισης να διαρρεύσει τη θωράκιση, η οποία είναι συνδεδεμένη στα δύο άκρα και
στο δυναμικό της γείωσης (PΕ). Σ' αυτήν την περίπτωση, βεβαιωθείτε ότι έχετε
εξασφαλίσει επαρκή εξισορρόπηση δυναμικού, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις VDE.

6.8

Απόληξη διαύλου
Για την απλή έναρξη λειτουργίας του συστήματος διαύλου και τον περιορισμό των
πηγών σφαλμάτων κατά την εγκατάσταση η πρόσθετη κάρτα DFS11B δεν διαθέτει
αντιστάσεις απόληξης διαύλου.
Χρησιμοποιήστε βύσμα με ενσωματωμένη τερματική αντίσταση διαύλου εάν η
πρόσθετη κάρτα DFS11B βρίσκεται στην αρχή ή το τέλος ενός τμήματος PROFIBUS και
εάν μόνο ένα καλώδιο PROFIBUS καταλήγει στην κάρτα DFS11B.
Ενεργοποιήστε τις αντιστάσεις απόληξης διαύλου σε αυτό το βύσμα PROFIBUS.
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6.9

6

Ρύθμιση της διεύθυνσης σταθμού
Η διεύθυνση σταθμού PROFIBUS ρυθμίζεται στους μικροδιακόπτες 20... 26 της
πρόσθετης κάρτας. Το MOVIDRIVE® υποστηρίζει την περιοχή διευθύνσεων 1 ... 125.

DFS11B
R

FS
FDO

1

2 FDO

3

4 LS

X31

BF

5

6 PS

F-ADDRESS

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

X30

0 1

9

5

6

1

20
21
22
23
24
25
26
AS

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για τη διεύθυνση σταθμού PROFIBUS
είναι 4:
20 Æ Βαρύτητα: 1 × 0 = 0
21 Æ Βαρύτητα: 2 × 0 = 0
22 Æ Βαρύτητα: 4 × 1 = 4
23 Æ Βαρύτητα: 8 × 0 = 0
24 Æ Βαρύτητα: 16 × 0 = 0
25 Æ Βαρύτητα: 32 × 0 = 0
26 Æ Βαρύτητα: 64 × 0 = 0

0 1

61048AXX

Κάθε μεταβολή στη διεύθυνση σταθμού PROFIBUS κατά τη λειτουργία σε εξέλιξη, δεν
τίθεται σε ισχύ αμέσως. Η μεταβολή τίθεται σε ισχύ όταν ενεργοποιηθεί και πάλι ο
μετατροπέας (τροφοδοσία +24 V OFF/ON). Ο μετατροπέας δείχνει την τρέχουσα
διεύθυνση σταθμού με την παράμετρο παρακολούθησης fieldbus P092 "Fieldbus
address" (διεύθυνση fieldbus) (ένδειξη με DBG60B ή MOVITOOLS® MotionStudio /
Βασικός κατάλογος παραμέτρων).

DFS11B
R

FS
FDO

1

2 FDO

3

4 LS

X31

BF

5

6 PS

F-ADDRESS

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

X30

0 1

9

5

6

1

Παράδειγμα: Ρύθμιση της διεύθυνσης σταθμού 17 PROFIBUS
20 Æ Βαρύτητα: 1 × 1 = 1
21 Æ Βαρύτητα: 2 × 0 = 0
22 Æ Βαρύτητα: 4 × 0 = 0
23 Æ Βαρύτητα: 8 × 0 = 0
24 Æ Βαρύτητα: 16 × 1 = 16
25 Æ Βαρύτητα: 32 × 0 = 0
26 Æ Βαρύτητα: 64 × 0 = 0

20
21
22
23
24
25
26
AS
0 1

61053AXX
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Ενδείξεις λειτουργίας της πρόσθετης κάρτας DFS11B

6.10

Ενδείξεις λειτουργίας της πρόσθετης κάρτας DFS11B

6.10.1 Λυχνίες LED PROFIBUS
Η πρόσθετη κάρτα για διεπαφή PROFIBUS DFS11B έχει 4 LED που υποδηλώνουν την
τρέχουσα κατάσταση της κάρτας DFS11B και του συστήματος PROFIBUS.

DFS11B
R

FS

BF

FDO

61054AXX

LED "R" RUN
(πράσινη)

•

Η ενδεικτική λυχνία LED RUN (πράσινη) υποδηλώνει ότι τα ηλεκτρονικά κυκλώματα
του διαύλου λειτουργούν σωστά.

RUN

Αιτία σφάλματος

Αντιμετώπιση σφάλματος

πράσινο

•

Υλικό του PROFIBUS OK.

–

πορτοκαλί

•

Η κάρτα εκκινείται

–

ΟFF

•

Υπάρχει βλάβη στο εσωτερικό των ηλεκτρονικών
κυκλωμάτων του διαύλου.

•

Ενεργοποιήστε εκ νέου τη συσκευή. Εάν το
σφάλμα επανεμφανιστεί, επικοινωνήστε με το
τμήμα σέρβις της SEW.

αναβοσβήνει με
συχνότητα 2 Hz

•

Ορίστηκε διεύθυνση PROFIBUS μεγαλύτερη από
125 ή ίση με 0.

•

Χρησιμοποιήστε την παράμετρο P093 Fieldbus
address για να ελέγξετε τη διεύθυνση που
ορίστηκε με τους μικροδιακόπτες.
Πραγματοποιήστε μία επαναφορά του
μετατροπέα.

•
αναβοσβήνει με
συχνότητα 1 Hz

•

LED "BF" BUS
FAULT (κόκκινη)

•

•

Στην πλευρά του μετατροπέα πραγματοποιείται
μία επαναφορά.

Το LED BUS FAULT (κόκκινο) δείχνει ένα σφάλμα στο PROFIBUS DP.

BUS FAULT

Αιτία σφάλματος

Αντιμετώπιση σφάλματος

κόκκινο

•
•

Απέτυχε η σύνδεση με την κύρια μονάδα DP.
Η μονάδα δεν ανιχνεύει το ρυθμό baud
PROFIBUS
Διακοπή διαύλου.
Η κύρια μονάδα DP δε λειτουργεί

•

•
•

•
•

ΟFF

•

Αυτή τη στιγμή, η μονάδα ανταλλάσσει δεδομένα
με την κύρια μονάδα DP (κατάσταση ανταλλαγής
δεδομένων).

–

Αναβοσβήνει

•

Η μονάδα έχει ανιχνεύσει το ρυθμό baud, ωστόσο
δε διευθυνσιοδοτείται από την κύρια μονάδα DP.
Η μονάδα δε διαμορφώθηκε σωστά στην κύρια
μονάδα DP ή διαμορφώθηκε με λανθασμένο
τρόπο.

•

•

34

Κανένα σφάλμα, μόνο ένδειξη

•
•

Ελέγξτε τη σύνδεση PROFIBUS DP της
συσκευής.
Ελέγξτε το σχεδιασμό της κύριας μονάδας DP.
Ελέγξτε όλα τα καλώδια του δικτύου PROFIBUS
DP.

Ελέγξτε τη ρυθμισμένη διεύθυνση PROFIBUS
στην κάρτα DFS11B και στο λογισμικό
ενσωμάτωσης της κύριας μονάδας DP.
Ελέγξτε την ενσωμάτωση της κύριας μονάδας DP.
Για την ενσωμάτωση χρησιμοποιήστε το αρχείο
GSD SEW_600C.GSD με το στοιχείο
αναγνώρισης MOVIDRIVE-DFS11B ή το αρχείο
SEW_6009.GSD για τη λειτουργία πύλης με το
MOVITRAC® B.

Εγχειρίδιο – Διεπαφή fieldbus DFS11B PROFIBUS DP-V1 με PROFIsafe
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•

LED "FS"
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
FAILSAFE
(πράσινο)

Το LED ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ FAILSAFE (κόκκινο) δείχνει την κατάσταση Failsafe του
PROFIBUS DP.

FS

Αιτία σφάλματος

Αντιμετώπιση σφάλματος

πράσινο

•

–

•

Η πρόσθετη κάρτα DFS11B εκτελεί κυκλική
ανταλλαγή δεδομένων με το F-Host (DataExchange).
Κανονική κατάσταση λειτουργίας.

κόκκινο

•
•

Κατάσταση σφάλματος στο τμήμα ασφαλείας.
Δεν υπάρχει τάση τροφοδοσίας 24 V_O.

•
•

Ανάγνωση διαγνωστικών στη μονάδα F-Host.
Αποκαταστήστε την αιτία σφάλματος και στη
συνέχεια ακυρώστε το στο F-Host.

ΟFF

•

Η πρόσθετη κάρτα DFS11B βρίσκεται στη
φάση αρχικοποίησης.

•
•

Ελέγξτε την τάση τροφοδοσίας.
Ελέγξτε το σχεδιασμό της κύριας μονάδας διαύλου.

αναβοσβήνει με
κόκκινο/πράσινο
χρώμα

Υπήρχε σφάλμα στο τμήμα ασφαλείας και η αιτία
σφάλματος έχει ήδη αποκατασταθεί – απαιτείται
επιβεβαίωση.

LED "FDO"
ΕΞΟΔΟΣ
FAILSAFE
(πορτοκαλί)

•

Επιβεβαίωση σφάλματος στο F-Host
(επανενσωμάτωση).

Το LED ΕΞΟΔΟΣ FAILSAFE (κόκκινο) δείχνει την έξοδο Failsafe του
PROFIBUS DP.

FDO

Κατάσταση

πορτοκαλί

Έξοδος F-DO ενεργή

ΟFF

Έξοδος F-DO ανενεργή (απενεργοποιημένη)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Τα LED "R", "BF", "FDO" και "FS" δεν σχετίζονται με την ασφάλεια και δεν πρέπει να
χρησιμοποιηθούν περαιτέρω για σκοπούς ασφαλείας.

LED για την
κατάσταση
επικοινωνίας
της πύλης

H1
H2

X24

58129axx

LED H1 Sys-Fault (κόκκινο)

μόνο για τη λειτουργία πύλης

Κατάσταση

Κατάσταση

Περιγραφή

κόκκινο

Σφάλμα συστήματος

Η πύλη δεν έχει διαμορφωθεί ή ένας από τους
ηλεκτροκινητήρες είναι ανενεργός.

ΟFF

SBus ok

Η πύλη έχει διαμορφωθεί σωστά.

Αναβοσβήνει

Bus scan

Ο δίαυλος ελέγχεται από την πύλη.

Το LED H2 (πράσινο) είναι προς το παρόν εφεδρικό.
Το τερματικό Χ X24 είναι η διεπαφή RS-485 για τη διάγνωση μέσω υπολογιστή και
MOVITOOLS® MotionStudio.
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Ενσωμάτωση και έναρξη λειτουργίας
Εγκυρότητα των αρχείων GSD για DFS11B

0

7

Ενσωμάτωση και έναρξη λειτουργίας
Το κεφάλαιο αυτό σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ενσωμάτωση της κύριας
μονάδας DP και την έναρξη λειτουργίας του μετατροπέα για τη λειτουργία fieldbus.
Οι τρέχουσες εκδόσεις των αρχείων GSD για την πρόσθετη κάρτα DFS11B είναι
διαθέσιμες στην αρχική ιστοσελίδα της SEW (www.sew-eurodrive.com) στην
επικεφαλίδα "Software" (Λογισμικό). Και τα δύο αρχεία GSD μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα σε ένα έργο STEP 7. Αφού 'κατεβάσετε' και
αποσυμπιέσετε το λογισμικό, εμφανίζονται 2 κατάλογοι για τους τρόπους λειτουργίας
PROFIBUS DP και PROFIBUS DP-V1.

7.1

Εγκυρότητα των αρχείων GSD για DFS11B
Πρόσθετη κάρτα PROFIBUS
Έκδοση 1 υλικολογισμικού
πρόσθετης κάρτας DFS11B074:

MOVIDRIVE® MDX61B

MOVITRAC® B / Περίβλημα
πύλης UOH11B

DFS11B

SEW_600C.GSD

SEW_6009.GSD

Μην τροποποιείτε και μη συμπληρώνετε τις καταχωρήσεις στο αρχείο GSD. Η SEWEURODRIVE δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για δυσλειτουργίες του μετατροπέα
συχνοτήτων που προκαλούνται από τροποποιημένο αρχείο GSD!

7.2

Ενσωμάτωση του PROFIBUS / PROFIsafe με το αρχείο GSD του MOVIDRIVE®
Για την ενσωμάτωση της κύριας μονάδας DP διατίθεται ένα αρχείο GSD. Αντιγράψτε
αυτό το αρχείο σε έναν συγκεκριμένο φάκελο του λογισμικού ενσωμάτωσης.
Για αναλυτικές λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία, ανατρέξτε στα εγχειρίδια που
αφορούν το σχετικό λογισμικό ενσωμάτωσης.

7.2.1

Αρχείο GSD για PROFIBUS DP-V1
Χρησιμοποιήστε το αρχείο GSD SEW_600C.GSD από τον κατάλογο "DPV1", εάν
θέλετε, εκτός από την επικοινωνία PROFIBUS DP για τον έλεγχο των μετατροπέων, να
χρησιμοποιήσετε και τις δυνατότητες παραμετροποίησης του DP-V1.
Αυτό το αρχείο GSD αντιστοιχεί στην αναθεώρηση 4 του GSD.
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Ενσωμάτωση του PROFIBUS / PROFIsafe με το αρχείο GSD του MOVIDRIVE®

7

0
Για τον ευκολότερο διαχωρισμό των αρχείων GSD, τα αρχεία εμφανίζονται με το όνομα
PROFIBUS-DP-V1 σε έναν ειδικό υποκατάλογο του λογισμικού ενσωμάτωσης για την
κύρια μονάδα DP-V1 (βλέπε εικόνα που ακολουθεί).

11635AEN

7.2.2

Διαδικασία ενσωμάτωσης
Για την ενσωμάτωση του MOVIDRIVE® με τη διεπαφή PROFIBUS DP ενεργήστε ως
εξής:
1. Διαβάστε το αρχείο README_GSD_600C.PDF που λάβατε με το αρχείο GSD, για
να πάρετε περισσότερες ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με την ενσωμάτωση.
2. Εγκαταστήστε (αντιγράψτε) το αρχείο GSD σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
λογισμικού ενσωμάτωσης. Αφού εγκατασταθεί σωστά το αρχείο, η συσκευή
εμφανίζεται δίπλα στις υποτελείς μονάδες με την ονομασία MOVIDRIVE+DFS11B.
3. Προσθέστε τη μονάδα διασύνδεσης με το όνομα MOVIDRIVE+DFS11B στη δομή
του PROFIBUS και εκχωρήστε τη διεύθυνση σταθμού.
4. Επιλέξτε τη διαμόρφωση δεδομένων διεργασίας που απαιτείται για την εφαρμογή
σας (δείτε σελίδα 38).
5. Εισάγετε τις διευθύνσεις εισόδου/εξόδου (I/O) και περιφερειακών, για τα
διαμορφωμένα πλάτη δεδομένων.
Μετά τη διαμόρφωση μπορείτε να ξεκινήσετε το PROFIBUS DP. Το κόκκινο LED BF
(BUS-FAULT) υποδηλώνει την κατάσταση της διαμόρφωσης (OFF = διαμόρφωση OK).
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Ενσωμάτωση του PROFIBUS / PROFIsafe με το αρχείο GSD του MOVIDRIVE®

0
7.2.3

Διαμορφώσεις DP για MOVIDRIVE® MDX61B
Στο μετατροπέα συχνοτήτων πρέπει να δοθεί μια συγκεκριμένη διαμόρφωση DP από
την κύρια μονάδα DP, για τον καθορισμό του τύπου και αριθμού δεδομένων εισόδου και
εξόδου που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά. Έχετε δυνατότητα:
•

Ελέγχου του ηλεκτροκινητήρα χρησιμοποιώντας τα δεδομένα διεργασίας,

•

Ανάγνωσης και εγγραφής όλων των παραμέτρων χρησιμοποιώντας το κανάλι
παραμέτρων,

•

Χρήσης ενός μέσου ανταλλαγής δεδομένων της επιλογής σας μεταξύ του IPOSplus®
και του ελεγκτή.

Οι μετατροπείς συχνότητας MOVIDRIVE® επιτρέπουν τις διαφορετικές διαμορφώσεις
DP για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της κύριας μονάδας DP και του μετατροπέα
συχνότητας. Ο παρακάτω πίνακας παρέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με όλες τις
δυνατές διαμορφώσεις DP για τη σειρά MOVIDRIVE®. Η στήλη "Διαμόρφωση
δεδομένων διεργασίας" παραθέτει τα ονόματα των διαμορφώσεων. Αυτά τα κείμενα
εμφανίζονται και ως λίστα επιλογών στο λογισμικό ενσωμάτωσης της κύριας μονάδας
DP. Η στήλη "Διαμορφώσεις DP" δείχνει ποια δεδομένα διαμόρφωσης αποστέλλονται
στο μετατροπέα συχνότητας κατά τη δημιουργία της σύνδεσης του PROFIBUS DP.
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Διαμόρφωση
δεδομένων
διεργασίας

Σημασία / σημειώσεις

Διαμορφώσεις DP

1 PD

Έλεγχος MOVIDRIVE® με 1 λέξη δεδομένων διεργασίας
®

Υποδοχή 1
(Μονάδα F)

Υποδοχή 2
(ParamChannel)

Υποδοχή 3
(PD-Channel)

0x00

0x00

0xC0 0xC0 0xC0

2 PD

Έλεγχος MOVIDRIVE με 2 λέξεις δεδομένων διεργασίας

0x00

0x00

0xC0 0xC1 0xC1

3 PD

Έλεγχος MOVIDRIVE® με 3 λέξεις δεδομένων διεργασίας

0x00

0x00

0xC0 0xC2 0xC2

® με

4 PD

4 λέξεις δεδομένων διεργασίας
Έλεγχος MOVIDRIVE
(Τα PD4-PD10 μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με το
plus®
IPOS
)

0x00

0x00

0xC0 0xC3 0xC3

5 PD

Έλεγχος MOVIDRIVE® με 5 λέξεις δεδομένων διεργασίας
(Τα PD4-PD10 μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με το
IPOSplus®)

0x00

0x00

0xC0 0xC4 0xC4

6 PD

Έλεγχος MOVIDRIVE® με 6 λέξεις δεδομένων διεργασίας
(Τα PD4-PD10 μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με το
IPOSplus®)

0x00

0x00

0xC0 0xC5 0xC5

7 PD

Έλεγχος MOVIDRIVE® με 7 λέξεις δεδομένων διεργασίας
(Τα PD4-PD10 μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με το
IPOSplus®)

0x00

0x00

0xC0 0xC6 0xC6

8 PD

Έλεγχος MOVIDRIVE® με 8 λέξεις δεδομένων διεργασίας
(Τα PD4-PD10 μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με το
IPOSplus®)

0x00

0x00

0xC0 0xC7 0xC7

9 PD

Έλεγχος MOVIDRIVE® με 9 λέξεις δεδομένων διεργασίας
(Τα PD4-PD10 μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με το
IPOSplus®)

0x00

0x00

0xC0 0xC8 0xC8

10 PD

Έλεγχος MOVIDRIVE® με 10 λέξεις δεδομένων
διεργασίας
(Τα PD4-PD10 μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με το
IPOSplus®)

0x00

0x00

0xC0 0xC9 0xC9

Param + 1 PD

Έλεγχος MOVIDRIVE® με 1 λέξη δεδομένων διεργασίας
Παραμετροποίηση μέσω καναλιού παραμέτρων 8 byte

0x00

0xC0 0x87 0x87

0xC0 0xC0 0xC0

Param + 2 PD

Έλεγχος MOVIDRIVE® με 2 λέξεις δεδομένων διεργασίας
Παραμετροποίηση μέσω καναλιού παραμέτρων 8 byte

0x00

0xC0 0x87 0x87

0xC0 0xC1 0xC1

Param + 3 PD

Έλεγχος MOVIDRIVE® με 3 λέξεις δεδομένων διεργασίας
Παραμετροποίηση μέσω καναλιού παραμέτρων 8 byte

0x00

0xC0 0x87 0x87

0xC0 0xC2 0xC2

Param + 4 PD

Έλεγχος MOVIDRIVE® με 4 λέξεις δεδομένων διεργασίας
Παραμετροποίηση μέσω καναλιού παραμέτρων 8 byte

0x00

0xC0 0x87 0x87

0xC0 0xC3 0xC3

Param + 5 PD

Έλεγχος MOVIDRIVE® με 5 λέξεις δεδομένων διεργασίας
Παραμετροποίηση μέσω καναλιού παραμέτρων 8 byte

0x00

0xC0 0x87 0x87

0xC0 0xC4 0xC4
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Διαμόρφωση
δεδομένων
διεργασίας

Σημασία / σημειώσεις

Param + 6 PD

Διαμορφώσεις DP
Υποδοχή 1
(Μονάδα F)

Υποδοχή 2
(ParamChannel)

Υποδοχή 3
(PD-Channel)

Έλεγχος MOVIDRIVE® με 6 λέξεις δεδομένων διεργασίας
Παραμετροποίηση μέσω καναλιού παραμέτρων 8 byte
(Τα PD4-PD10 μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με το
IPOSplus®)

0x00

0xC0 0x87 0x87

0xC0 0xC5 0xC5

Param + 7 PD

Έλεγχος MOVIDRIVE® με 7 λέξεις δεδομένων διεργασίας
Παραμετροποίηση μέσω καναλιού παραμέτρων 8 byte

0x00

0xC0 0x87 0x87

0xC0 0xC6 0xC6

Param + 8 PD

Έλεγχος MOVIDRIVE® με 8 λέξεις δεδομένων διεργασίας
Παραμετροποίηση μέσω καναλιού παραμέτρων 8 byte

0x00

0xC0 0x87 0x87

0xC0 0xC7 0xC7

Param + 9 PD

Έλεγχος MOVIDRIVE® με 9 λέξεις δεδομένων διεργασίας
Παραμετροποίηση μέσω καναλιού παραμέτρων 8 byte

0x00

0xC0 0x87 0x87

0xC0 0xC8 0xC8

Param + 10 PD

Έλεγχος MOVIDRIVE® με 10 λέξεις δεδομένων
διεργασίας
Παραμετροποίηση μέσω καναλιού παραμέτρων 8 byte
(Τα PD4-PD10 μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με το
IPOSplus®)

0x00

0xC0 0x87 0x87

0xC0 0xC9 0xC9

Γενική
διάρθρωση DP

Εάν επιλέξετε τη διαμόρφωση DP "Universal Module" (S7 HWConfig), έχετε τη
δυνατότητα να ρυθμίσετε τη διαμόρφωση DP ξεχωριστά, όπου όμως πρέπει να
ικανοποιούνται οι ακόλουθες συνθήκες.
Η μονάδα 0 (στοιχείο αναγνώρισης DP 0) προσδιορίζει τη μονάδα F-PD.
Μπορεί να μελετηθεί μόνο μέσω του λογισμικού της κύριας μονάδας, καθώς η CRC32
πρέπει να δομηθεί μέσω των ρυθμίσεων που έχουν πραγματοποιηθεί.
Η μονάδα 1 (στοιχείο αναγνώρισης DP 1) προσδιορίζει το κανάλι παραμέτρων
του μετατροπέα.
Για να εξασφαλίσετε την ορθή παραμετροποίηση, πρέπει να μεταφέρετε πάντα
συνεκτικά το κανάλι παραμέτρων σε ολόκληρο το εύρος.
Μήκος

Λειτουργία

0

Κανάλι παραμέτρων, απενεργοποιημένο

8 byte I/O

Το κανάλι παραμέτρων χρησιμοποιείται
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0
Η μονάδα 2 (στοιχείο αναγνώρισης DP 2) καθορίζει το κανάλι δεδομένων
διεργασίας του μετατροπέα.
Πέρα από τις διαρθρώσεις δεδομένων διεργασίας που έχουν προκαθοριστεί στο αρχείο
GSD, μπορείτε επίσης να καθορίσετε τις διαρθρώσεις με 4, 5, 7, 8 και 9 λέξεις
δεδομένων διεργασίας. Σημειώστε ότι ο αριθμός λέξεων εισόδου και εξόδου είναι
πάντα ο ίδιος. Εάν τα μήκη είναι διαφορετικά, δεν είναι δυνατή η ανταλλαγή δεδομένων.
Σε αυτή την περίπτωση, αναβοσβήνει το LED Bus Fault. Η παράμετρος P090 PD
Configuration (διαμόρφωση PD) υποδηλώνει το σφάλμα διαμόρφωσης με 0PD.

Μήκος

Λειτουργία

2 byte I/O ή 1 λέξη I/O

1 λέξη δεδομένων διεργασίας

4 byte I/O ή 2 λέξεις I/O

2 λέξεις δεδομένων διεργασίας

6 byte I/O ή 3 λέξεις I/O

3 λέξεις δεδομένων διεργασίας

8 byte I/O ή 4 λέξεις I/O

4 λέξεις δεδομένων διεργασίας

10 byte I/O ή 5 λέξεις I/O

5 λέξεις δεδομένων διεργασίας

12 byte I/O ή 6 λέξεις I/O

6 λέξεις δεδομένων διεργασίας

14 byte I/O ή 7 λέξεις I/O

7 λέξεις δεδομένων διεργασίας

16 byte I/O ή 8 λέξεις I/O

8 λέξεις δεδομένων διεργασίας

18 byte I/O ή 9 λέξεις I/O

9 λέξεις δεδομένων διεργασίας

20 byte I/O ή 10 λέξεις I/O

10 λέξεις δεδομένων διεργασίας

Επισήμανση:
H DFS11B δεν υποστηρίζει την κωδικοποίηση "Συμπαγείς μορφές αναγνώρισης".
Χρησιμοποιείτε μόνο τη ρύθμιση "Integrity over entire length" (Ακεραιότητα σε ολόκληρο
το εύρος) για τη μετάδοση δεδομένων.

Ακεραιότητα
δεδομένων

Τα συνεκτικά δεδομένα είναι δεδομένα, τα οποία πρέπει να μεταφέρονται μεταξύ της
συσκευής αυτοματισμού και του μετατροπέα συχνότητας, πάντοτε ως ένα σύνολο
(μπλοκ δεδομένων), και δεν επιτρέπεται να μεταφέρονται ξεχωριστά το ένα από το
άλλο.
Η ακεραιότητα των δεδομένων είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη μεταφορά των τιμών
θέσης ή των ολοκληρωμένων εντολών οδήγησης σε θέση. Αυτό συμβαίνει, επειδή
δεδομένα τα οποία δε μεταφέρονται συνεκτικά μπορεί να προέρχονται από
διαφορετικούς κύκλους προγραμμάτων της συσκευής αυτοματισμού. Αυτό θα οδηγούσε
σε μεταφορά ακαθόριστων τιμών προς το μετατροπέα συχνότητας.
Για το PROFIBUS DP, η επικοινωνία δεδομένων μεταξύ της συσκευής αυτοματισμού και
των συσκευών τεχνολογίας ηλεκτροκινητήρων εκτελείται, σε γενικές γραμμές, με τη
ρύθμιση "Ακεραιότητα δεδομένων σε ολόκληρο το μήκος".

40

Εγχειρίδιο – Διεπαφή fieldbus DFS11B PROFIBUS DP-V1 με PROFIsafe

Ενσωμάτωση και έναρξη λειτουργίας

I
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7

0

7.3

Ενσωμάτωση κύριας μονάδας DP με MOVITRAC® ή με το αρχείο GSD πύλης
Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει την ενσωμάτωση της κύριας μονάδας PROFIBUS DP με
το MOVITRAC® B και την πύλη DFS11B / UOH11B.

7.3.1

Αρχείο GSD για τη λειτουργία στο MOVITRAC® B και το περίβλημα πύλης UOH11B

11636AEN

Χρησιμοποιήστε το αρχείο GSD SEW_6009.GSD από τον κατάλογο "DPV1" εάν θέλετε
να χρησιμοποιήσετε το DFS11B ως πύλη του PROFIBUS DP-V1 στο SBus, για τον
έλεγχο του μετατροπέα συχνοτήτων.
Αυτό το αρχείο GSD αντιστοιχεί στην αναθεώρηση 5 του GSD.
Για αναλυτικές λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία, ανατρέξτε στα εγχειρίδια που
αφορούν το σχετικό λογισμικό ενσωμάτωσης.
Τα αρχεία δεδομένων συσκευών, που έχουν τυποποιηθεί από τον οργανισμό χρηστών
PROFIBUS, μπορούν να διαβαστούν από όλες τις κύριες μονάδες PROFIBUS DP.
Εργαλείο διαμόρφωσης

Κύρια μονάδα DP

Όνομα αρχείου

Όλα τα εργαλεία διαμόρφωσης DP κατά
EN 50170 (V2)

Για τυποποιημένη κύρια μονάδα DP

SEW_6009.GSD

Παραμετροποίηση υλικού εξοπλισμού
Siemens S7

Για όλες τις κύριες μονάδες DP S7
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0
7.3.2

Έναρξη λειτουργίας της κύριας μονάδας PROFIBUS DP
Αρχεία υποστήριξης για την πύλη DFS11B μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο στην
ιστοσελίδα www.sew-eurodrive.com.
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•

Εγκαταστήστε το αρχείο GSD σύμφωνα με τις απαιτήσεις του λογισμικού
ενσωμάτωσης της κύριας μονάδας DP. Μετά την επιτυχή εγκατάσταση εμφανίζεται
η συσκευή "Πύλη DFS11B" στους υποτελείς συνδρομητές.

•

Εισάγετε τη διεπαφή fieldbus στη δομή του PROFIBUS με το όνομα "Πύλη DFS11B"
και εκχωρήστε τη διεύθυνση PROFIBUS.

•

Επιλέξτε τη διάρθρωση δεδομένων διεργασίας που απαιτείται για την εφαρμογή σας
(βλέπε Κεφάλαιο "Διάρθρωση της διεπαφής PROFIBUS DP" στη σελίδα 43).

•

Εισάγετε τις διευθύνσεις εισόδου/εξόδου (I/O) και/ή περιφερειακών, για τα
διαμορφωμένα πλάτη δεδομένων.

•

Αποθηκεύστε την παραμετροποίηση.

•

Επεκτείνετε το πρόγραμμα εφαρμογής σας ως προς την ανταλλαγή δεδομένων
μέσω της διεπαφής fieldbus. Στην περίπτωση του S7, χρησιμοποιήστε τις
λειτουργίες συστήματος για την συνεκτική ανταλλαγή δεδομένων (SFC14 και
SFC15).

•

Μετά την αποθήκευση του έργου και τη φόρτωση των δεδομένων στην κύρια μονάδα
DP, καθώς και την εκκίνηση της κύριας μονάδας DP, θα πρέπει το LED BUS FAULT
της διεπαφής fieldbus να σβήσει. Εάν δε συμβεί κάτι τέτοιο, παρακαλούμε ελέγξτε τις
καλωδιώσεις και τις αντιστάσεις τερματισμού του PROFIBUS και τη διάρθρωση, και
ειδικά τη διεύθυνση PROFIBUS.
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0
7.3.3
Γενικά

Διάρθρωση της διεπαφής PROFIBUS DP
Στο μετατροπέα συχνοτήτων πρέπει να δοθεί μια συγκεκριμένη διάρθρωση DP από την
κύρια μονάδα DP, για τον ορισμό του τύπου και αριθμού δεδομένων εισόδου και εξόδου,
που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά. Έτσι έχετε τη δυνατότητα ελέγχου των
ηλεκτροκινητήρων μέσω των δεδομένων διεργασίας, καθώς και ανάγνωσης και
εγγραφής όλων των παραμέτρων της διεπαφής fieldbus μέσω του καναλιού
παραμέτρου.
Η εικόνα δίνει μια σχηματική άποψη της ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ της συσκευής
αυτοματισμού (DP-V1-Master), της διεπαφής fieldbus (DP-V1-Slave) και ενός
μετατροπέα συχνότητας μέσω του καναλιού δεδομένων διεργασίας και του καναλιού
παραμέτρων.
C1-Master
C2-Master

Cyclic OUT Data
Param

PD

Param

PROFIBUS DP-V1

C2-Master

Acyclic DP-V1
C2-Services

PD
Cyclic IN Data

Acyclic DP-V1
C1-Services

Acyclic DP-V1
C2-Services

DFP 21B
RUN
BUS
FAULT
0

1

20
21
22
23

MOVITRAC® B

Unit = SBus-Address:

EURODRIVE

ADDRESS

Unit = 3

1

2

EURODRIVE

Unit = 5

X30

Unit = 1

Unit = 0

24
25
26
nc

Unit = 0

3

EURODRIVE

4

EURODRIVE

5

EURODRIVE

Unit = 8

6

EURODRIVE

7

EURODRIVE

Εικόνα 6: Ανταλλαγή δεδομένων με δεδομένα παραμέτρων (Param) και
δεδομένα διεργασίας (PD)
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0
Διάρθρωση των
δεδομένων
διεργασίας

Η διεπαφή fieldbus επιτρέπει διαφορετικές διαρθρώσεις DP για την ανταλλαγή
δεδομένων μεταξύ της κύριας μονάδας DP και της διεπαφής fieldbus. Ο πίνακας που
ακολουθεί δίνει πρόσθετες οδηγίες για όλες τις τυπικές διαμορφώσεις DP των διεπαφών
fieldbus. Η στήλη "Διάρθρωση δεδομένων διεργασίας" παραθέτει τα ονόματα των
διαρθρώσεων. Αυτά τα κείμενα εμφανίζονται και ως λίστα επιλογών στο λογισμικό
ενσωμάτωσης της κύριας μονάδας DP. Η στήλη "Διαρθρώσεις DP" δείχνει ποια
δεδομένα διάρθρωσης αποστέλλονται στη διεπαφή fieldbus κατά τη δημιουργία της
σύνδεσης του PROFIBUS DP. Οι διαρθρώσεις καθορίζονται από το προεπιλεγμένο
εύρος δεδομένων διεργασίας των 3 λέξεων δεδομένων διεργασίας για μετατροπείς
συχνότητας της SEW. Στη συνέχεια, η διεπαφή fieldbus κατανέμει αυτές τις λέξεις
δεδομένων διεργασίας σε κάθε μία συσκευή ξεχωριστά. Το κανάλι παραμέτρων
χρησιμοποιείται για την παραμετροποίηση του DFS11B και δε μεταβιβάζεται στους
συνδρομητές χαμηλότερου επιπέδου. Η διεπαφή fieldbus δέχεται 1 ... 24 λέξεις
δεδομένων διεργασίας, με ή χωρίς κανάλι παραμέτρων.
Οι τυπικές καταχωρήσεις του αρχείου GSD βασίζονται στη λειτουργία Αυτόματης
Εγκατάστασης (Autosetup) του DFS11B και επιτρέπουν μήκος δεδομένων διεργασίας
3 PD … 24 PD και αντίστοιχα 1 ... 8 στους μετατροπείς που έχουν συνδεθεί στη διεπαφή
fieldbus.
Σε έναν συνδρομητή SBus αντιστοιχούν πάντοτε 3 δεδομένα διεργασίας!

Μια μονάδα
για όλους τους
ηλεκτροκινητήρες

Η μεταφορά των δεδομένων διεργασίας διεξάγεται με ένα συνεκτικό σύνολο (μπλοκ)
δεδομένων για όλους τους μετατροπείς συχνότητας που είναι συνδεδεμένοι με τη
διεπαφή fieldbus. Κατ’ αυτόν τον τρόπο είναι απαραίτητη μόνο η εκτέλεση των
λειτουργιών συστήματος SFC14 και SFC15 στο Step 7.

Μία μονάδα
για κάθε
ηλεκτροκινητήρα

Για κάθε συνδεδεμένο μετατροπέα συχνότητας υπάρχει ένα συνεκτικό σύνολο (μπλοκ)
δεδομένων. Από την πλευρά του ελεγκτή, αυτό αντιστοιχεί στην υπάρχουσα αντίληψη
περισσότερων του ενός μετατροπέων, όπου ο καθένας διαθέτει τη δική του διεπαφή
fieldbus. Είναι απαραίτητη η εκτέλεση των λειτουργιών συστήματος SFC14 και SFC15
για κάθε μετατροπέα στο Step 7.
Η πρόσβαση στις παραμέτρους των ηλεκτροκινητήρων πάνω στο εξαρτώμενο
MOVITRAC® Β γίνεται δυνατή αποκλειστικά μέσω των υπηρεσιών παραμέτρων του
DP-V1.

44

Εγχειρίδιο – Διεπαφή fieldbus DFS11B PROFIBUS DP-V1 με PROFIsafe

Ενσωμάτωση και έναρξη λειτουργίας

I

7

Ενσωμάτωση κύριας μονάδας DP με MOVITRAC® ή με το αρχείο GSD πύλης

0

Διάρθρωση
δεδομένων
διεργασίας

Περιγραφή

Θέση 1

Θέση 2

Θέση 3

Θέση 4

Θέση 5

Θέση 6

Θέση 7

Θέση 8

Θέση 9

Θέση 10

Μονάδα
F-PD

Κανάλι
παραμέτρων

Ηλεκτροκινητήρας 1

Ηλεκτροκινητήρας 2

Ηλεκτροκινητήρας 3

Ηλεκτροκινητήρας 4

Ηλεκτροκινητήρας 5

Ηλεκτροκινητήρας 6

Ηλεκτροκινητήρας 7

Ηλεκτροκινητήρας 8

ΜΙΑ μονάδα για όλους τους ηλεκτροκινητήρες
Παράμετρος

Κανάλι
παραμέτρων
8 byte

00hex

C0hex,
87hex, 87hex

AS 1 Drive
(3 PD)

Έλεγχος από
3 PD

00hex

C0hex,
C2hex,
C2hex

AS 2 Drives
(6 PD)

Έλεγχος από
6 PD

00hex

C0hex,
C5hex,
C5hex

AS 3 Drives
(9 PD)

Έλεγχος από
9 PD

00hex

C0hex,
C8hex,
C8hex

AS 4 Drives
(12 PD)

Έλεγχος από
12 PD

00hex

C0hex,
CBhex,
CBhex

AS 5 Drives
(15 PD)

Έλεγχος από
15 PD

00hex

C0hex,
CEhex,
CEhex

AS 6 Drives
(18 PD)

Έλεγχος από
18 PD

00hex

C0hex,
D1hex,
D1hex

AS 7 Drives
(21 PD)

Έλεγχος από
21 PD

00hex

C0hex,
D4hex,
D4hex

AS 8 Drives
(24 PD)

Έλεγχος από
24 PD

00hex

C0hex,
D7hex,
D7hex

ΜΙΑ μονάδα για κάθε ηλεκτροκινητήρα
Παράμετρος

Κανάλι
παραμέτρων
8 byte

00hex

C0hex,
87hex, 87hex

AS 1 Drive
(1 x 3 PD)

Έλεγχος από
1 x 3 PD

00hex

C0hex,
C2hex,
C2hex

AS 2 Drives
(2 x 3 PD)

Έλεγχος από
2 x 3 PD

00hex

C0hex,
C2hex,
C2hex

C0hex,
C2hex,
C2hex

AS 3 Drives
(3 x 3 PD)

Έλεγχος από
3 x 3 PD

00hex

C0hex,
C2hex,
C2hex

C0hex,
C2hex,
C2hex

C0hex,
C2hex,
C2hex

AS 4 Drives
(4 x 3 PD)

Έλεγχος από
4 x 3 PD

00hex

C0hex,
C2hex,
C2hex

C0hex,
C2hex,
C2hex

C0hex,
C2hex,
C2hex

C0hex,
C2hex,
C2hex

AS 5 Drives
(5 x 3 PD)

Έλεγχος από
5 x 3 PD

00hex

C0hex,
C2hex,
C2hex

C0hex,
C2hex,
C2hex

C0hex,
C2hex,
C2hex

C0hex,
C2hex,
C2hex

C0hex,
C2hex,
C2hex

AS 6 Drives
(6 x 3 PD)

Έλεγχος από
6 x 3 PD

00hex

C0hex,
C2hex,
C2hex

C0hex,
C2hex,
C2hex

C0hex,
C2hex,
C2hex

C0hex,
C2hex,
C2hex

C0hex,
C2hex,
C2hex

C0hex,
C2hex,
C2hex

AS 7 Drives
(7 x 3 PD)

Έλεγχος από
7 x 3 PD

00hex

C0hex,
C2hex,
C2hex

C0hex,
C2hex,
C2hex

C0hex,
C2hex,
C2hex

C0hex,
C2hex,
C2hex

C0hex,
C2hex,
C2hex

C0hex,
C2hex,
C2hex

C0hex,
C2hex,
C2hex

AS 8 Drives
(8 x 3 PD)

Έλεγχος από
8 x 3 PD

00hex

C0hex,
C2hex,
C2hex

C0hex,
C2hex,
C2hex

C0hex,
C2hex,
C2hex

C0hex,
C2hex,
C2hex

C0hex,
C2hex,
C2hex

C0hex,
C2hex,
C2hex

C0hex,
C2hex,
C2hex
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0
Διάρθρωση DP
"Γενικής Μονάδας"

Με τη διάρθρωση "Γενικής Μονάδας (Universal Module)" (π.χ. στο STEP 7) έχετε τη
δυνατότητα να καθορίζετε τη διεπαφή fieldbus αποκλίνοντας από τις προκαθορισμένες
τυπικές τιμές του αρχείου GSD. Κάτι τέτοιο είναι χρήσιμο όταν π.χ. θέλετε να χειρίζεστε
περισσότερους από έναν μετατροπείς με διαφορετικές λέξεις δεδομένων διεργασίας στη
διεπαφή fieldbus.
Πρέπει να ικανοποιείται το παρακάτω πλαίσιο συνθηκών:

7.3.4

•

Η Μονάδα 1 ορίζει το κανάλι παραμέτρων του μετατροπέα. Εάν εισάγετε εδώ το 0,
το κανάλι παραμέτρων απενεργοποιείται. Εάν εισάγετε εδώ την τιμή 0xC0 0x87
0x87, το κανάλι παραμέτρων ενεργοποιείται με μήκος 8 Byte.

•

Οι μονάδες που ακολουθούν καθορίζουν το μήκος των δεδομένων διεργασίας της
διεπαφής fieldbus στο PROFIBUS. Το άθροισμα του μήκους των δεδομένων
διεργασίας όλων των ακόλουθων μονάδων πρέπει να βρίσκεται μεταξύ 1 και 24
λέξεων. Οι μονάδες πρέπει για λόγους ασφαλείας να δίδονται με ακεραιότητα
δεδομένων. Βεβαιωθείτε ότι κάθε μετατροπέας συχνότητας που συνδέεται με τη
διεπαφή fieldbus αντιπροσωπεύεται από μια τέτοια συνεκτική καταχώρηση
μονάδας.

•

Επιτρέπεται μόνο το συμπαγές σχήμα αναγνώρισης.

Τρόπος λειτουργίας (λειτουργία DP-V1)
Κατά κανόνα, ο τρόπος λειτουργίας DP-V1 μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια
της ενσωμάτωσης μιας κύριας μονάδας C1. Όλες οι υποτελείς μονάδες DP, οι οποίες
έχουν τις λειτουργίες DP-V1 ενεργοποιημένες στα αρχεία τους GSD και οι οποίες
υποστηρίζουν το DP-V1, θα λειτουργούν στη συνέχεια στη λειτουργία DP-V1. Οι τυπικές
υποτελείς μονάδες DP θα λειτουργούν ακόμη μέσω του PROFIBUS DP. Έτσι
εξασφαλίζεται ότι θα εκτελείται μικτή λειτουργία για μονάδες με δυνατότητα DP-V1 και
DP. Ανάλογα με την προδιαγραφή των λειτουργιών της κύριας μονάδας, ένας
συνδρομητής με δυνατότητα DP-V1, ο οποίος έχει διαμορφωθεί χρησιμοποιώντας το
αρχείο DP-V1 GSD, μπορεί να λειτουργεί στον τρόπο λειτουργίας "DP".
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7.3.5

Αυτόματη εγκατάσταση για τη λειτουργία πύλης
Με τη λειτουργία αυτόματης εγκατάστασης (Auto-Setup), η έναρξη λειτουργίας του
DFS11B ως πύλη είναι δυνατή χωρίς υπολογιστή. Ενεργοποιείται από το
μικροδιακόπτη αυτόματης εγκατάστασης (βλέπε κεφάλαιο "Τοποθέτηση και
εγκατάσταση του περιβλήματος πύλης UOH11B" στη σελίδα 25).
Η ενεργοποίηση του μικροδιακόπτη αυτόματης εγκατάστασης κινητοποιεί μία φορά την
εκτέλεση της λειτουργίας. Στη συνέχεια ο μικροδιακόπτης αυτόματης εγκατάστασης πρέπει να παραμείνει ενεργός. Η λειτουργία μπορεί να εκτελεστεί εκ νέου
με απενεργοποίηση και επανενεργοποίηση του μικροδιακόπτη.
Στο πρώτο βήμα το DFS11B ψάχνει στο εγκατεστημένο SBus για μετατροπείς
ηλεκτροκινητήρων και τους εμφανίζει με σύντομη έναυση του LED H1 (σφάλμα
συστήματος). Για το σκοπό αυτό, πρέπει να ρυθμιστούν διαφορετικές διευθύνσεις SBus
στους μετατροπείς των ηλεκτροκινητήρων (παράμετρος P813). Η SEW-EURODRIVE
προτείνει την εκχώρηση διευθύνσεων με αύξουσα σειρά, ξεκινώντας από τη διεύθυνση
1, με βάση τη διάταξη των μετατροπέων στον ηλεκτρολογικό πίνακα. Για κάθε ένα
μετατροπέα ηλεκτροκινητήρα που εντοπίζεται, η απεικόνιση της διεργασίας στην
πλευρά του fieldbus επεκτείνεται κατά τρεις λέξεις.
Εάν δεν εντοπιστεί κανένας μετατροπέας, το LED H1 παραμένει αναμμένο. Για την
παραπάνω διαδικασία, έχει προβλεφθεί συνολικά η χρήση έως και 8 μετατροπέων.
Η εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζει τη διεργασία όταν χρησιμοποιούνται 3 μετατροπείς, ο καθένας με 3 λέξεις δεδομένων εξόδου και εισόδου διεργασίας.
Μετά την αναζήτηση, η μονάδα DFS11B ανταλλάσσει κυκλικά τρεις λέξεις δεδομένων
διεργασίας με κάθε συνδεδεμένο μετατροπέα ηλεκτροκινητήρα. Τα δεδομένα εξόδου
διεργασίας παραλαμβάνονται από το fieldbus, χωρίζονται σε μπλοκ των τριών και
μεταδίδονται. Τα δεδομένα εισόδου διεργασίας διαβάζονται από τους μετατροπείς,
συνενώνονται και μεταδίδονται στην κύρια μονάδα του fieldbus.
Ο χρόνος κύκλου της επικοινωνίας SBus απαιτεί 2 ms ανά συνδρομητή.
Σε μία εφαρμογή με 8 μετατροπείς στο SBus ο χρόνος κύκλου για την ενημέρωση των
δεδομένων διεργασίας ανέρχεται σε 8 x 2 ms = 16 ms.
Το DFS11B αποθηκεύει τα δεδομένα διεργασίας μία φορά κατά την Αυτόματη
εγκατάσταση (Auto-Setup). Για το λόγο αυτό, εκτελέστε ξανά την αυτόματη εγκατάσταση
εάν αλλάξετε την αντιστοίχηση των δεδομένων διεργασίας των μετατροπέων
συχνότητας που είναι συνδεδεμένοι με τη μονάδα DFS11B. Ταυτόχρονα δεν
επιτρέπεται πλέον η δυναμική μεταβολή της, κατά την αυτόματη εγκατάσταση,
αντιστοίχησης των δεδομένων διεργασίας των συνδεδεμένων μετατροπέων των
ηλεκτροκινητήρων.
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Η ακόλουθη εικόνα δείχνει την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της κύριας μονάδας
DP-V1, του DFS και του μετατροπέα.

DFS

Εικόνα 7: Ανταλλαγή δεδομένων κύριας μονάδας DP-V1 – DFS – Μετατροπέα
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7.4

Ρύθμιση του μετατροπέα MOVIDRIVE® MDX61B
Για την απλή λειτουργία fieldbus απαιτούνται οι εξής ρυθμίσεις.

11638AXX

Ωστόσο, για τον έλεγχο του μετατροπέα MOVIDRIVE® MDX61B μέσω του PROFIBUS,
θα πρέπει πρώτα αυτός να ρυθμιστεί για την πηγή σημάτων ελέγχου (P101) και την
πηγή τιμών ρύθμισης (P100) = FIELDBUS. Η ρύθμιση FIELDBUS σημαίνει ότι οι
παράμετροι του μετατροπέα συχνότητας έχουν ρυθμιστεί για έλεγχο και εισαγωγή τιμών
ρύθμισης μέσω του PROFIBUS. Ο μετατροπέας συχνότητας MOVIDRIVE® MDX61B
αποκρίνεται στη συνέχεια στα δεδομένα εξόδου διεργασίας, τα οποία εκπέμπονται από
τον κύριο προγραμματιζόμενο ελεγκτή.
Οι παράμετροι του μετατροπέα συχνότητας MOVIDRIVE® MDX61B μπορούν να
ρυθμιστούν απευθείας μέσω του PROFIBUS, χωρίς περαιτέρω ρυθμίσεις, εφ' όσον έχει
εγκατασταθεί η πρόσθετη κάρτα PROFIBUS. Επομένως, για παράδειγμα, όλες οι
παράμετροι μπορούν να ρυθμιστούν από την κύρια συσκευή αυτοματισμού μετά την
ενεργοποίηση.
Η ενεργοποίηση της πηγής ελέγχου και της πηγής ονομαστικών τιμών FIELDBUS
σηματοδοτείται στην υπερκείμενη μονάδα ελέγχου με το bit "Fieldbus mode active" στη
λέξη κατάστασης.
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Για λόγους ασφαλείας, ο μετατροπέας MOVIDRIVE® MDX61B πρέπει να ενεργοποιείται
επίσης από τους ακροδέκτες, για έλεγχο μέσω του συστήματος fieldbus. Επομένως, οι
ακροδέκτες πρέπει να είναι καλωδιωμένοι και προγραμματισμένοι με τέτοιο τρόπο,
ώστε ο μετατροπέας συχνότητας να ενεργοποιείται μέσω των ακροδεκτών εισόδου. Ο
απλούστερος τρόπος ενεργοποίησης του μετατροπέα συχνότητας στους ακροδέκτες
είναι, για παράδειγμα, με σύνδεση του ακροδέκτη εισόδου DIØØ (λειτουργία
/CONTROLLER INHIBIT) με ένα σήμα +24 V και με προγραμματισμό των ακροδεκτών
εισόδου DIØ1… DIØ3 σε no function.
Η διαδικασία για την πλήρη έναρξη λειτουργίας του μετατροπέα MOVIDRIVE® MDX61B
με σύνδεση fieldbus περιγράφεται στην επόμενη σελίδα.

7.5

Ρύθμιση του μετατροπέα συχνότητας MOVITRAC® B
Για την απλή λειτουργία fieldbus απαιτούνται οι εξής ρυθμίσεις.

11329AEN
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Ωστόσο, για τον έλεγχο του μετατροπέα μέσω του PROFIBUS, πρέπει να ρυθμιστεί
πρώτα το Control signal source (P101) και το setpoint source (P100) = SBus. Η ρύθμιση
SBus σημαίνει ότι οι παράμετροι του μετατροπέα έχουν ρυθμιστεί για έλεγχο και
εισαγωγή τιμών ρύθμισης μέσω της πύλης. Ο μετατροπέας MOVITRAC® αποκρίνεται
στη συνέχεια στα δεδομένα εξόδου διεργασίας, τα οποία εκπέμπονται από την κύρια
συσκευή αυτοματισμού.
Για να διακοπεί η λειτουργία του μετατροπέα συχνότητας MOVITRAC® B όταν υπάρξει
πρόβλημα στην επικοινωνία SBus, θα πρέπει να ρυθμίσετε το χρόνο υπέρβασης SBus1
(P815) σε τιμή διαφορετική από 0 ms. Η SEW-EURODRIVE προτείνει μία τιμή μεταξύ
50 ... 200 ms.
Η ενεργοποίηση της πηγής τιμών ελέγχου και ονομαστικών τιμών στην τιμή SBus
σηματοδοτείται στην υπερκείμενη μονάδα ελέγχου με χρήση του bit "SBus mode active"
της λέξης κατάστασης.
Για λόγους ασφαλείας, ο μετατροπέας πρέπει να ενεργοποιείται επίσης από τους
ακροδέκτες, για έλεγχο μέσω του συστήματος fieldbus. Επομένως, οι ακροδέκτες
πρέπει να είναι καλωδιωμένοι και προγραμματισμένοι με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε ο
μετατροπέας συχνότητας να ενεργοποιείται μέσω των ακροδεκτών εισόδου.
Ο απλούστερος τρόπος ενεργοποίησης του μετατροπέα στους ακροδέκτες είναι, για
παράδειγμα, με σύνδεση του ακροδέκτη εισόδου DIØ1 (λειτουργία CW/STOP) με ένα
σήμα +24 V και με προγραμματισμό των υπόλοιπων ακροδεκτών εισόδου σε
NO FUNCTION.

Ρυθμίστε την παράμετρο P881 SBus adress με αύξουσα σειρά στις τιμές 1 ... 8.
Η διεύθυνση SBus 0 χρησιμοποιείται από την πύλη DFS11B και για το λόγο αυτό δεν
επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί.
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7.6

Ενσωμάτωση του PROFIsafe με το STEP7
Μπορείτε να διαμορφώσετε την ασφαλή διεπαφή fieldbus DFS για τη λειτουργία
PROFIBUS-DP με το συνηθισμένο τρόπο στο STEP7 HW-Konfig.
Για να μπορείτε να λειτουργήσετε την DFS χωρίς σφάλματα με το PROFIsafe®, θα
χρειαστείτε για τη διαμόρφωση και την παραμετροποίηση της μονάδας με το STEP7 το
προαιρετικό πακέτο “Distributed Safety” (έκδοση V5.4 ή νεότερη).

7.6.1

Δομή του υλικού εξολισμού
•

Συνδέστε τη δομή γραμμής PROFIBUS.

•

Ρυθμίστε τις διευθύνσεις PROFIBUS και Failsafe:
– Ρυθμίστε τη διεύθυνση PROFIsafe στην DFS (εργοστασιακή ρύθμιση:
διεύθυνση 255). Η ρύθμιση της διεύθυνσης PROFIsafe πραγματοποιείται με
το μικροδιακόπτη. Επιτρέπονται οι διευθύνσεις 1 ως 1022.
– Προσέξτε ώστε η ρύθμιση στο DFS να συμφωνεί με τη διεύθυνση PROFIsafe
στο STEP7 HW-Konfig.
Η εικόνα που ακολουθεί δείχνει τη θέση του μικροδιακόπτη στο παράδειγμα
διευθυνσιοδότησης με τη διεύθυνση 1012.

0

1

1

20 x 0 =

0

2

21 x 0 =

0

3

22 x 1 =

4

4

23 x 0 =

0

5

24 x 1 =

16

6

25 x 1 =

32

7

26 x 1 =

64

8

27 x 1 =

128

9

28 x 1 =

256

10

F Address

29 x 1 =

512
1012

Εικόνα 8: Παράδειγμα διευθυνσιοδότησης με
τη διεύθυνση 1012
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7.6.2

Εγκατάσταση αρχείου GSD
Για την πρόσθετη κάρτα DFS με λειτουργίες PROFIsafe χρησιμοποιήστε τα παρακάτω
αρχεία GSD και αρχεία εικόνας:
Πρόσθετη κάρτα PROFIBUS
Έκδοση 1 υλικολογισμικού
πρόσθετης κάρτας DFS11B074:

MOVIDRIVE® MDX61B

MOVITRAC® B / Περίβλημα
πύλης UOH11B

DFS11B

SEW_600C.GSD

SEW_6009.GSD

Μετά την εγκατάσταση του αρχείου GSD η μονάδα εμφανίζεται στον κατάλογο υλικού
εξοπλισμού του STEP7/HW-Konfig, στο:

11609AEN
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7.6.3

Διάρθρωση του DFS στο HW-Konfig
Μετακινήστε στο HW-Konfig την καταχώρηση συσκευής "Πύλη DFP/DFS" ή
"MOVIDRIVE DFS11B" με σύρσιμο και απόθεση (Drag & Drop) στο καλώδιο διαύλου.
Εάν η θέση 1 δεν έχει διαρθρωθεί, μπορείτε να λειτουργήσετε τη DFS όπως την τυπική
μονάδα fieldbus. Σ' αυτή τη διάρθρωση δεν είναι διαθέσιμη καμία λειτουργία ασφαλείας
μέσω του PROFIsafe.

11610AXX
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7.6.4

Υλοποίηση μίας νέας διαμόρφωσης
Θα χρειαστεί να προσαρμόσετε τη διαμόρφωση του HW-Konfig στη δική σας εφαρμογή.
Αντιστοιχήστε στις θέσεις 1 … 3 τις σχετικές μονάδες. Κάθε θέση διαθέτει μία σταθερά
εκχωρημένη λειτουργία. Αφού διαγράψετε την προεπιλεγμένη διαμόρφωση από τη
θέση 1 ... 3, εμφανίζεται στη στήλη "Χαρακτηρισμός DP" η λειτουργία αυτής της θέσης.
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά τις λειτουργίες των θέσεων.
Θέση
1

Χαρακτηρισμός DP

Περιγραφή λειτουργίας

F-Channel

Στη θέση 1 διαμορφώνεται το κανάλι PROFIsafe®. Σε αυτό μπορούν να
αντιστοιχηθούν οι παρακάτω μονάδες:
• "F-Modul I/O (2 byte)" = το κανάλι PROFIsafe® χρησιμοποιείται για
την πρόσθετη κάρτα DFS11B
• "F-Modul I/O (8 byte)" = το κανάλι PROFIsafe® χρησιμοποιείται για
την πρόσθετη κάρτα DFS11B
• "Empty" = το κανάλι PROFIsafe δεν χρησιμοποιείται
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Εάν δεν διαμορφωθεί κανένα κανάλι PROFIsafe, τότε το τμήμα του DFS
που σχετίζεται με την ασφάλεια παραμένει σε ασφαλή κατάσταση και η
ασφαλής έξοδος FDO0 παραμένει απενεργοποιημένη.

2

Param-Channel

Στη θέση 2 διαμορφώνεται το κανάλι παραμέτρων των 8 Byte, εάν θέλετε
να έχετε πρόσβαση στις παραμέτρους DFS μέσω των κυκλικών
δεδομένων PROFIBUS-DP. Αυτό το κανάλι δεν σχετίζεται με την
ασφάλεια και μπορεί να αντιστοιχηθεί με τις παρακάτω μονάδες:
• "Param (4 words)" = το κανάλι παραμέτρων χρησιμοποιείται
• "Empty" = το κανάλι παραμέτρων δε χρησιμοποιείται

3

PD-Channel

Στη θέση 3 διαμορφώνονται τα δεδομένα διεργασίας για τον έλεγχο του
MOVIDRIVE® / MOVITRAC®. Προς την κατεύθυνση εισόδου και εξόδου
μεταφέρεται πάντοτε ο ίδιος αριθμός δεδομένων διεργασίας. Το κανάλι
δεδομένων διεργασίας πρέπει να διαμορφώνεται πάντοτε. Το κανάλι
αυτό δεν προορίζεται για σκοπούς ασφαλείας. Κεφάλαιο 7.2 στη
σελίδα 36 και κεφάλαιο 7.3 στη σελίδα 41.

11637AEN
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7.6.5

Παραμετροποίηση των ιδιοτήτων PROFIsafe
Η παραμετροποίηση των ιδιοτήτων PROFIsafe της ασφαλούς μονάδας DFS μπορεί να
πραγματοποιηθεί στο STEP7 HW-Konfig, κάνοντας διπλό κλικ στη μονάδα F της θέσης 1.
Εμφανίζεται το παράθυρο [Properties – DP slave] με τις καρτέλες [Adress/ID],
[Parameter Assignment] και [PROFIsafe].

59779AXX

Στην παράμετρο F_Dest_Add εμφανίζεται η διεύθυνση PROFIsafe, η οποία ρυθμίστηκε
προηγουμένως στο μικροδιακόπτη της διεύθυνσης F της μονάδας DFS.
7.6.6

Περιγραφή των παραμέτρων F
Κατά την εκκίνηση του PROFIBUS DP οι παράμετροι που σχετίζονται με την ασφάλεια
για τη λειτουργία PROFIsafe, αποστέλλονται από την κύρια μονάδα PROFIBUS DP στη
μονάδα DFS σε ένα μπλοκ παραμέτρων F. Αυτές ελέγχονται στο τμήμα της κάρτας DFS
που σχετίζεται με την ασφάλεια, ως προς την εγκυρότητά τους. Η κάρτα DFS
πραγματοποιεί την ανταλλαγή δεδομένων (Data Exchange) στο PROFIBUS DP μόνο
μετά από θετική επιβεβαίωση αυτού του μπλοκ παραμέτρων F.
Παρακάτω αναφέρονται οι παράμετροι που σχετίζονται με την ασφάλεια και οι οποίες
μεταφέρονται στη μονάδα DFS. Για την εφαρμογή ασφαλείας μπορείτε να ρυθμίσετε τις
εξής παραμέτρους:

Παράμετρος
"F_Check_SeqNr"
(σταθερή)

•

F_CRC_Length

•

F_Par_Version

•

F_Dest_Add

•

F_WD_Time

Η παράμετρος καθορίζει εάν ο μετρητής σημάτων απόκρισης (Consecutive Number) θα
συμπεριληφθεί στον έλεγχο συνοχής (υπολογισμός CRC) του τηλεγραφήματος
δεδομένων F.
Η μονάδα DFS υποστηρίζει την παρακάτω ρύθμιση:
•
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Παράμετρος
"F_SIL"
(σταθερή)

Με αυτή την παράμετρο οι συνδρομητές F είναι σε θέση να ελέγχουν τη συμμόρφωση
της κατηγορίας ασφαλείας με το F-Host. Για τις περιπτώσεις που σχετίζονται με την
ασφάλεια, διακρίνονται κυκλώματα ασφαλείας με διάφορες κατηγορίες ασφαλείας SIL 1
ως SIL 3 (SIL = Safety Integrity Level, επίπεδο ακεραιότητας ασφαλείας), ανάλογα με το
βαθμό επικινδυνότητας.
Η μονάδα DFS υποστηρίζει την παρακάτω ρύθμιση:
•

Παράμετρος
"F_CRC_Length"
(ρυθμιζόμενη)

F_SIL = SIL 3

Απαιτείται μια τιμή ελέγχου CRC διαφορετικού μεγέθους, ανάλογα με το μέγεθος των
δεδομένων χρήσης F (τιμές διεργασίας) και την έκδοση του PROFIsafe. Αυτή η
παράμετρος ενημερώνει το στοιχείο F σχετικά με το αναμενόμενο μέγεθος του κωδικού
CRC2 στο τηλεγράφημα ασφαλείας.
Η μονάδα DFS χρησιμοποιεί μέγεθος δεδομένων χρήσης μικρότερο από 12 Byte, έτσι
ώστε στο PROFIsafe V1 να χρησιμοποιείται ένα CRC των 2 byte και στο PROFIsafe V2
ένα CRC των 3 byte.
Η μονάδα DFS υποστηρίζει τις παρακάτω ρυθμίσεις:
•

F_CRC_Length = CRC 2 byte (μόνο στο PROFIsafe® V1)
CRC 3 byte (μόνο στο PROFIsafe® V2)

Παράμετρος
"F_Par_Version"
(ρυθμιζόμενη)

Αυτή η παράμετρος αναγνωρίζει την έκδοση PROFIsafe που έχει εγκατασταθεί στη
μονάδα DFS. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ του PROFIsafe® V1 και του PROFIsafe
V2®. Η μονάδα DFS υποστηρίζει και τις δύο εκδόσεις.

Παράμετρος
"F_Source_Add"
(σταθερή)

Οι διευθύνσεις PROFIsafe χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση της προέλευσης
(F_Source_Add) και του προορισμού (F_Dest_Add). Ο συνδυασμός διεύθυνσης
προέλευσης και προορισμού θα πρέπει να είναι μοναδικός σε όλο το δίκτυο ή το
σταθμό. Η εκχώρηση της διεύθυνσης προέλευσης F_Source_Add πραγματοποιείται
αυτόματα από το STEP7, ανάλογα με τη διαμόρφωση της κύριας μονάδας.
Η παράμετρος "F_Source_Add" μπορεί να δεχθεί τιμές μεταξύ 1 και 65534.
Η παράμετρος δεν μπορεί να αλλαχθεί απευθείας από το STEP7-HW Konfig.

Παράμετρος
"F_Dest_Add"
(ρυθμιζόμενη)

Σε αυτήν την παράμετρο εμφανίζεται η διεύθυνση PROFIsafe, η οποία ρυθμίστηκε
προηγουμένως στο μικροδιακόπτη της διεύθυνσης F της μονάδας DFS.

Παράμετρος
"F_WD_Time"
(ρυθμιζόμενη)

Αυτή η παράμετρος καθορίζει έναν χρόνο παρακολούθησης στο ασφαλές τμήμα της
μονάδας DFS.

Η παράμετρος "F_Dest_Add" μπορεί να δεχθεί τιμές μεταξύ 1 και 1023.

Εντός αυτού του χρόνου παρακολούθησης θα πρέπει να αποσταλεί ένα ισχύον
τηλεγράφημα ασφαλείας από το F-CPU. Σε διαφορετική περίπτωση, η μονάδα DFS
περνά σε ασφαλή κατάσταση.
Επιλέξτε έναν χρόνο παρακολούθησης αρκετά μεγάλο ώστε να γίνονται αποδεκτές οι
καθυστερήσεις των τηλεγραφημάτων, αλλά και αρκετά μικρό ώστε η εφαρμογή
ασφαλείας να εκτελείται χωρίς περιορισμούς.
Για τη μονάδα DFS μπορείτε να ρυθμίσετε την παράμετρο "F_WD_Time" σε βήματα
από 1 ms ως 10 s.
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Διάγνωση ασφαλείας μέσω PROFIBUS DP
Η κατάσταση της επικοινωνίας PROFIsafe και των μηνυμάτων σφαλμάτων της DFS11B
αναγγέλλονται στην κύρια συσκευή DP με τη βοήθεια ενός PDU κατάστασης, σύμφωνα
με το πρότυπο PROFIBUS DPV1.
Η εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζει τη δομή των δεδομένων διάγνωσης για την
επικοινωνία PROFIsafe στη θέση 1. Στη θέση 1 διαμορφώνεται η μονάδα F-PD για την
DFS11B.
Το byte 11 χρησιμεύει στη μετάδοση των αναγγελιών διάγνωσης. Αυτά καθορίζονται
στις προδιαγραφές PROFIsafe.
Τα bytes 12 και 13 μεταδίδουν την κατάσταση και την κατάσταση σφάλματος της
DFS11B προς την υπερκείμενη κύρια μονάδα DP.
Η εικόνα που ακολουθεί δείχνει τη δομή των δεδομένων διεργασίας για το PROFIBUS
DPV1:
Μπλοκ κατάστασης
Byte 1...6

Byte 7

Byte 8

Byte 9

Byte 10

Byte 11

Byte 12

Byte 13

6 bytes
Τυπικά διαγνωστικά

Κεφαλίδα

Κατάσταση
Τύπος

Slot
Number

Κατάσταση
Specifier

Diag User
Data 0

Diag User
Data 1

Diag User
Data 2

...

0x07

0x81

0x00

0x00

PROFIsafe

F-State 1

Å

Å

Å

Å

Å

Å

7 bytes
ειδική
διάγνωση
Διάγνωση

0x81 =
Μπλοκ
κατάστασης
με αναγγελία
κατάστασης

0x00 =
Θέση 1
(Πρόσθετη
κάρτα
PROFIsafe®)

χωρίς DPV1
Specifier

Πληροφορία
διάγνωσης
PROFIsafe
σύμφωνα με
το προφίλ
PROFIsafe
V2.0

Κυκλικό F_State
της DFS11B

Μηνύματα
διάγνωσης
PROFIsafe Layer

Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει τα μηνύματα διάγνωσης του PROFIsafe Layer:
Byte 11

Κείμενο διάγνωσης PROFIBUS
(ελληνικά)

Κείμενο διάγνωσης PROFIBUS
(αγγλικά)

Κανένα σφάλμα

---

40hex / 64dec

Το F_Dest_Add δε συμφωνεί

Mismatch of F_Dest_Add

41hex / 65dec

Το F_Dest_Add δεν είναι έγκυρο

F_Dest_Add not valid

42hex / 66dec

Το F_Source_Add δεν είναι έγκυρο

F_Source_Add not valid

43hex / 67dec

Το F_WD_Time είναι 0 ms

F_WD_Time is 0 ms

44hex / 68dec

F_SIL Level μεγαλύτερο του μέγιστου
SIL Level

F_SIL exceeds SIL f. application

45hex / 69dec

Λανθασμένο F_CRC_Length

F_CRC_Length does not match

46hex / 70dec

Λανθασμένη έκδοση παραμέτρων F

F-Parameter set incorrect

47hex / 71dec

Σφάλμα στην τιμή CRC1

CRC1-Fault

0hex / 0dec

Περισσότερες πληροφορίες για τη σημασία και την αποκατάσταση των μηνυμάτων
σφαλμάτων θα βρείτε στα εγχειρίδια των κύριων συσκευών DP PROFIBUS.

58

Εγχειρίδιο – Διεπαφή fieldbus DFS11B PROFIBUS DP-V1 με PROFIsafe

Ενσωμάτωση και έναρξη λειτουργίας

I

Ενσωμάτωση του PROFIsafe με το STEP7

7

0
Κωδικοί
σφαλμάτων
της DFS11B

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τους κωδικούς σφάλματος της DFS11B:
Byte 12

Byte 13

Χαρακτηρισμός
(ελληνικά)

Χαρακτηρισμός
(αγγλικά)

Σημασία /
αποκατάσταση

00hex / 00dec

00hex / 00dec
01hex / 01dec

Κανένα σφάλμα

---

Εσωτερικό σφάλμα ροής

Internal sequence fault

02hex / 02dec

Εσωτερικό σφάλμα
συστήματος

Internal system fault

03hex / 03dec

Σφάλμα επικοινωνίας

Communication fault

βλ. κεφάλαιο
"Πίνακας
σφαλμάτων
πρόσθετης κάρτας
PROFIsafe
DFS11B",
σελίδα 124.

04hex / 04dec

Σφάλμα τροφοδοσίας
ηλεκτρονικών
κυκλωμάτων

Circuitry supply voltage
fault

14hex / 20dec

Εσωτερικό σφάλμα στην
ασφαλή είσοδο (F-DIx)

Internal fault failsafe
input

15hex / 21dec

Βραχυκύκλωμα στην
ασφαλή είσοδο (F-DIx)

Short-circuit failsafe
input

32hex / 50dec

Εσωτερικό σφάλμα στην
ασφαλή έξοδο (F-DΟx)

Internal fault failsafe
output

33hex / 51dec

Βραχυκύκλωμα στην
ασφαλή έξοδο (F-DOx)

Short-circuit failsafe
output

34hex / 52dec

Υπερβολικό φορτίο στην
ασφαλή έξοδο (F-DOx)

Overload failsafe
output

6Fhex / 111dec

Εσωτερικό σφάλμα
επικοινωνίας με την
DFS11B

Internal communication
timeout

7Fhex / 127dec

Σφάλμα αρχικοποίησης
της DFS11B

F init fault
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7.6.8

Χρόνοι αντίδρασης της πρόσθετης κάρτας PROFIsafe DFS
Στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των λειτουργιών ασφαλείας σε εγκαταστάσεις και
μηχανήματα, ο χρόνος αντίδρασης έχει καθοριστική σημασία. Για τον καθορισμό του
χρόνου αντίδρασης όταν απαιτείται κάποια λειτουργία ασφαλείας, πρέπει να εξετάζεται
πάντοτε ολόκληρο το σύστημα από τον αισθητήρα (ή τη διάταξη ελέγχου) μέχρι τον
μηχανισμό κίνησης. Συνεπώς, οι παρακάτω χρόνοι είναι σημαντικοί:

Αλληλουχία
αντίδρασης σε
σχέση με την
πρόσθετη κάρτα
PROFIsafe DFS

•

Χρόνος απόκρισης των συνδεδεμένων αισθητήρων

•

Εσωτερικός χρόνος αντίδρασης των ασφαλών εισόδων (χρόνος φιλτραρίσματος και
χρόνος προετοιμασίας)

•

Χρόνος κύκλου PROFIsafe

•

Χρόνος προετοιμασίας (χρόνος κύκλου) στη μονάδα ελέγχου ασφαλείας

•

Χρόνος παρακολούθησης PROFIsafe "F_WD_Time"

•

Εσωτερικός χρόνος αντίδρασης των ασφαλών εξόδων

•

Χρόνος αντίδρασης ή ενεργοποίησης του μηχανισμού κίνησης

Η παρακάτω εικόνα δείχνει την αλληλουχία αντίδρασης που σχετίζεται με την πρόσθετη
κάρτα PROFIsafe DFS:
MOVIDRIVE / MOVITRAC
DFS

µC

t4

F-DO

t5

A

tps

F-CPU

µC

t3

62402AXX

DFS
F-CPU
μC
F-DO
A

Πρόσθετη κάρτα PROFIsafe
Μονάδα ελέγχου ασφαλείας
Μικροελεγκτής
Ασφαλής έξοδος
Μηχανισμός ενεργοποίησης του STO

Χρόνος αντίδρασης από τη μονάδα ελέγχου ασφαλείας μέχρι τον μηχανισμό κίνησης για την
καθοδήγηση του STO
t3

Χρόνος προετοιμασίας στη μονάδα ελέγχου ασφαλείας

καθορίζεται από τη μονάδα ελέγχου
ασφαλείας

tps

Χρόνος κύκλου PROFIsafe

σύμφωνα με τα δεδομένα από τη μονάδα
ελέγχου ασφαλείας

t4

Εσωτερικός χρόνος αντίδρασης της ασφαλούς εξόδου

25 ms

t5

Χρόνος αντίδρασης ή ενεργοποίησης του μηχανισμού
κίνησης

σύμφωνα με τα στοιχεία του
κατασκευαστή

Ο μηχανισμός ενεργοποιείται μετά από xx ms
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Επιπλέον, ο χρόνος παρακολούθησης του PROFIsafe ("F_WD_Time") παίζει
σημαντικό ρόλο στον καθορισμό του μέγιστου χρόνου αντίδρασης όταν απαιτείται
ενέργεια ασφαλείας. Για τη μονάδα DFS, ο χρόνος αυτός πρέπει να ρυθμιστεί στη
μονάδα ελέγχου ασφαλείας.
Για την αλληλουχία αντίδρασης που παρουσιάζεται παραπάνω, με τον χρόνο
παρακολούθησης PROFIsafe tWD, προκύπτει ο παρακάτω μέγιστος συνολικός χρόνος
αντίδρασης, από ένα συμβάν στον αισθητήρα ασφαλείας μέχρι την ενεργοποίηση του
μηχανισμού κίνησης:
tReaktion,max = max {tps + t3 + tps + t4} + t5

7.7

Διαδικασία για την έναρξη λειτουργίας της DFS11B με MOVIDRIVE® MDX61B
Στα παρακάτω υποκεφάλαια περιγράφεται βήμα-βήμα με τη μορφή μίας λίστας ελέγχου
η διαδικασία έναρξης λειτουργίας ενός MOVIDRIVE® MDX61B με την πρόσθετη κάρτα
DFS11B PROFIBUS.

7.7.1

Προεργασίες

Βήμα 1: Εγκατάσταση απαιτούμενου λογισμικού
1. Πρόγραμμα οδήγησης FTDI για τη διεπαφή προγραμματισμού USB11A
•
•

Συνδέστε το USB11A στον υπολογιστή PC. Η αναγνώριση υλικού εξοπλισμού
των Windows εγκαθιστά τα απαραίτητα προγράμματα FTDI.
Το πρόγραμμα οδήγησης FTDI μπορεί να ληφθεί από το λογισμικό ROM 7 ή από
την ιστοσελίδα www.sew-eurodrive.com.

2. Αρχείο GSD: SEW_600C.GSD
3. MOVITOOLS® MotionStudio έκδοσης 5.40 ή νεότερης
Βήμα 2: Εγκατάσταση μονάδων
1. Εγκαταστήστε το MOVIDRIVE® MDX61B σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας:
•
•
•
•
•

Καλώδιο ρεύματος
Καλώδιο κινητήρα
Αντίσταση πέδησης
Τάση στήριξης DC-24 V
Το πρόγραμμα οδήγησης FTDI μπορεί να ληφθεί από το λογισμικό ROM 7 ή από
την ιστοσελίδα www.sew-eurodrive.com.

2. Εγκαταστήστε το PROFIBUS και συνδέστε την πρόσθετη κάρτα DFS11B στο
PROFIBUS. Προσέξτε ιδιαίτερα την αντίσταση απόληξης PROFIBUS.
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7.7.2

Ενεργοποίηση MOVIDRIVE® MDX61B με DC 24 V ή AC 400 V

Βήμα 1: Διαμόρφωση MOVIDRIVE® MDX61B
1. Ξεκινήστε το πρόγραμμα MOVITOOLS® MotionStudio και ανοίξτε ένα νέο έργο.
Ονομάστε το έργο και αντιστοιχήστε τη διεπαφή προγραμματισμού USB11A
ανάλογα με τη σειριακή θύρα COM.
•
•

Εάν η διεπαφή προγραμματισμού USB11A συνδέεται για πρώτη φορά στον
υπολογιστή, τότε ξεκινά η αναγνώριση υλικού εξοπλισμού των Windows και
εγκαθιστά τους απαραίτητους οδηγούς FTDI.
Εάν δεν αναγνωριστεί το USB11A, ελέγξτε την αντιστοίχηση της διεπαφής COM.
Η κατάλληλη διεπαφή COM επισημαίνεται με το χαρακτηρισμό "USB".

2. Συνδέστε τον υπολογιστή
προγραμματισμού USB11A.

με

τον

MOVIDRIVE®

μέσω

της

διεπαφής

3. Πραγματοποιήστε μία ανίχνευση συσκευών. Μαρκάρετε τη συσκευή με το αριστερό
πλήκτρο του ποντικιού και με το δεξί πλήκτρο επιλέξτε το πεδίο μενού [Startup] /
[Parameter tree].
4. Ρυθμίστε τις παραμέτρους P100 setpoint source και P101 control signal source σε
"Fieldbus".
5. Για τον εύκολο έλεγχο μέσω fieldbus οι δυαδικές είσοδοι μπορούν να
παραμετροποιηθούν από τις παραμέτρους P601 ... P608 σε "Χωρίς λειτουργία".
6. Ελέγξτε την παραμετροποίηση των δεδομένων διεργασίας (P87x). Η λέξη
κατάστασης και η λέξη ελέγχου θα πρέπει να έχουν παραμετροποιηθεί. Ρυθμίστε την
παράμετρο P876 PΟ data enable σε "Ναι".
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Βήμα 2: Διαμόρφωση PROFIBUS
1. Για τη διαμόρφωση υλικού εξοπλισμού ξεκινήστε το λογισμικό του κατασκευαστή της
μονάδας ελέγχου (π.χ. STEP 7-HWKONFIG).
2. Εάν δεν έχει εγκατασταθεί ακόμα, εγκαταστήστε το αρχείο GSD SEW_600C.GSD
(βλέπε κεφάλαιο "Προεργασίες" στη σελίδα 61).
3. Εκτελέστε τη διαμόρφωση PROFIBUS με τον τρόπο που περιγράφεται σ' αυτό το
εγχειρίδιο.
•
•
•

Καταχωρήστε τη διεύθυνση PROFIBUS (μικροδιακόπτης και διαμόρφωση
STEP 7)
Διεξάγετε τη διαμόρφωση δεδομένων διεργασίας
Φορτώστε τη διαμόρφωση στη μονάδα ελέγχου.

4. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαμόρφωσης PROFIBUS το LED BUS FAULT
της πρόσθετης κάρτας DFS11B σβήνει. Τώρα γίνεται ανταλλαγή δεδομένων
διεργασίας.
5. Επεκτείνετε το πρόγραμμα ελέγχου και δημιουργήστε την ανταλλαγή δεδομένων
διεργασίας προς το MOVIDRIVE®.
6. Ξεκινήστε το πρόγραμμα MOVITOOLS® MotionStudio και ανοίξτε ένα νέο έργο.
Χρησιμοποιήστε το MOVITOOLS® MotionStudio με το USB11A ή το PROFIBUS
μέσω σειριακής επικοινωνίας (βλέπε κεφάλαιο 10). Για το σκοπό αυτό συνδέστε τον
υπολογιστή με το MOVIDRIVE®.
7. Πραγματοποιήστε μία σάρωση συσκευών.
8. Μαρκάρετε το MOVIDRIVE® και με το δεξί πλήκτρο του ποντικιού επιλέξτε το πεδίο
μενού [Diagnostics] / [Bus monitor]. Ελέγξτε εάν η ανταλλαγή δεδομένων διεργασίας
μεταξύ της μονάδας ελέγχου και του MOVIDRIVE® λειτουργεί.
9. Ενεργοποιήστε την τάση δικτύου και ενεργοποιήστε το MOVIDRIVE® από τους
ακροδέκτες (DI00=1).
Ενεργοποιήστε τη συσκευή με τη λέξη ελέγχου 1 = 0x0006.
Σε περίπτωση που το MOVIDRIVE® συνεχίζει να παραμένει στην κατάσταση "Χωρίς
ενεργοποίηση", ελέγξτε την αντιστοίχηση ακροδεκτών (ομάδα παραμέτρων P60x)
και εάν χρειαστεί τροφοδοτήστε τις πρόσθετες δυαδικές εισόδους με DC 24 V.
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7.8

Διαδικασία για την έναρξη λειτουργίας της DFS11B με MOVITRAC® B (πύλη)
Στα παρακάτω υποκεφάλαια περιγράφεται βήμα-βήμα με τη μορφή μίας λίστας ελέγχου
η διαδικασία έναρξης λειτουργίας ενός MOVITRAC® B με την πρόσθετη κάρτα DFS11B
PROFIBUS ως πύλη.

7.8.1

Προεργασίες

Βήμα 1: Εγκατάσταση απαιτούμενου λογισμικού
1. Πρόγραμμα οδήγησης FTDI για τη διεπαφή προγραμματισμού USB11A
•
•

Συνδέστε το USB11A στον υπολογιστή PC. Η αναγνώριση υλικού εξοπλισμού
των Windows εγκαθιστά τα απαραίτητα προγράμματα FTDI.
Το πρόγραμμα οδήγησης FTDI μπορεί να ληφθεί από το λογισμικό ROM 7 ή από
την ιστοσελίδα www.sew-eurodrive.com.

2. Αρχείο GSD: SEW_6009.GSD
3. MOVITOOLS®-MotionStudio έκδοσης 5.40 ή νεότερης
Βήμα 2: Εγκατάσταση συσκευών
1. Εγκαταστήστε το MOVITRAC® B σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας:
•
•
•
•
•

Καλώδιο ρεύματος
Καλώδιο κινητήρα
Αντίσταση πέδησης
Τάση στήριξης DC-24 V
Το πρόγραμμα οδήγησης FTDI μπορεί να ληφθεί από το λογισμικό ROM 7 ή από
την ιστοσελίδα www.sew-eurodrive.com.

2. Εγκαταστήστε το PROFIBUS και συνδέστε την πύλη στο PROFIBUS. Προσέξτε
ιδιαίτερα την αντίσταση απόληξης PROFIBUS.
3. Εκτελέστε την εγκατάσταση του διαύλου συστήματος με τον τρόπο που
περιγράφεται σ' αυτό το εγχειρίδιο.
4. Ενεργοποιήστε την αντίσταση απόληξης στον τελευταίο συνδρομητή.

7.8.2

Ενεργοποίηση συσκευών με DC 24 V ή AC 400 V

Βήμα 1: Διαμόρφωση MOVITRAC® B
1. Ξεκινήστε το πρόγραμμα MOVITOOLS® MotionStudio και ανοίξτε ένα νέο έργο.
Ονομάστε το έργο και αντιστοιχήστε τη διεπαφή προγραμματισμού USB11A
ανάλογα με τη σειριακή θύρα.
•
•

Εάν η διεπαφή προγραμματισμού USB11A συνδέεται για πρώτη φορά στον
υπολογιστή, τότε ξεκινά η αναγνώριση υλικού εξοπλισμού των Windows και
εγκαθιστά τους απαραίτητους οδηγούς FTDI.
Εάν δεν αναγνωριστεί το USB11A, ελέγξτε την αντιστοίχηση της διεπαφής COM.
Η κατάλληλη διεπαφή COM επισημαίνεται με το χαρακτηρισμό "USB".

2. Συνδέστε τον υπολογιστή με το MOVITRAC® μέσω της διεπαφής προγραμματισμού
USB11A.
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3. Πραγματοποιήστε μία ανίχνευση συσκευών. Μαρκάρετε τη συσκευή με το αριστερό
πλήκτρο του ποντικιού και με το δεξί πλήκτρο επιλέξτε το πεδίο μενού [Startup] /
[Parameter tree].
4. Ρυθμίστε την παράμετρο P881 SBus address σε αύξουσα σειρά (1 ... 8) σε τιμή
διαφορετική του 0. Ρυθμίστε την παράμετρο P883 SBus Timeout σε 50 ... 200 ms.
5. Ρυθμίστε την παράμετρο P100 setpoint source σε "SBus1 / Σταθερή ονομαστική
τιμή" και την P101 control signal source σε "SBus1".
6. Για τον εύκολο έλεγχο μέσω fieldbus οι δυαδικές είσοδοι μπορούν να
παραμετροποιηθούν από τις παραμέτρους P601 ... P608 σε "Χωρίς λειτουργία".
7. Ελέγξτε την παραμετροποίηση των δεδομένων διεργασίας (ομάδα παραμέτρων
P87x). Η λέξη ελέγχου και η λέξη κατάστασης θα πρέπει να έχουν παραμετροποιηθεί. Ρυθμίστε την παράμετρο P876 PΟ data enable σε "Ναι".
8. Επαναλάβετε τα βήματα 2 ως 7 για κάθε μία από τις συσκευές που έχουν συνδεθεί
στο SBus.
9. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία "Αυτόματη εγκατάσταση" μέσω του μικροδιακόπτη AS
της πύλης DFx. Ρυθμίστε το μικροδιακόπτη AS στην τιμή "1". Το LED H1
αναβοσβήνει κατά τη διαδικασία σάρωσης και σβήνει μετά την ολοκλήρωση.
10.Συνδέστε τον υπολογιστή με την πύλη DFx μέσω της διεπαφής προγραμματισμού
USB11A.
11.Πραγματοποιήστε μία ανίχνευση συσκευών. Τώρα η πύλη DFx και όλες οι συσκευές
που έχουν εγκατασταθεί στο SBus να είναι προσπελάσιμες.
12.Μαρκάρετε την πύλη DFx και με το δεξί πλήκτρο του ποντικιού επιλέξτε το πεδίο
μενού [Diagnostics] / [Monitor Fieldbus Gateway DFx]. Εμφανίστε την καρτέλα
"Διαμόρφωση πύλης" και ελέγξτε εάν η λειτουργία "Αυτόματη εγκατάσταση" έχει
αναγνωρίσει όλες τις συσκευές. Εάν δε συμβαίνει αυτό, ελέγξτε:
•
•
•

την εγκατάσταση SBus
εάν η αντίσταση απόληξης έχει συνδεθεί στην τελευταία συσκευή
τις διευθύνσεις SBus των συσκευών.
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Βήμα 2: Διαμόρφωση PROFIBUS
1. Για τη διαμόρφωση υλικού εξοπλισμού ξεκινήστε το λογισμικό του κατασκευαστή της
μονάδας ελέγχου (π.χ. STEP 7-HWKONFIG).
2. Εάν δεν έχει εγκατασταθεί ακόμα, εγκαταστήστε το αρχείο GSD SEW_600C.GSD
(βλέπε κεφάλαιο "Προεργασίες" στη σελίδα 61).
3. Εκτελέστε τη διαμόρφωση PROFIBUS με τον τρόπο που περιγράφεται σ' αυτό το
εγχειρίδιο.
•
•
•

Καταχωρήστε τη διεύθυνση PROFIBUS (μικροδιακόπτης και διαμόρφωση
STEP 7)
Διεξάγετε τη διαμόρφωση δεδομένων διεργασίας
Φορτώστε τη διαμόρφωση στη μονάδα ελέγχου.

4. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαμόρφωσης PROFIBUS το LED BUS FAULT
της πρόσθετης κάρτας DFS11B σβήνει. Τώρα γίνεται ανταλλαγή δεδομένων
διεργασίας.
5. Επεκτείνετε το πρόγραμμα ελέγχου και δημιουργήστε την ανταλλαγή δεδομένων
διεργασίας προς το MOVITRAC® B.
6. Ξεκινήστε το πρόγραμμα MOVITOOLS® MotionStudio και ανοίξτε ένα νέο έργο.
Χρησιμοποιήστε το MOVITOOLS® MotionStudio με το USB11A ή το PROFIBUS
μέσω σειριακής επικοινωνίας (βλέπε κεφάλαιο 10). Για το σκοπό αυτό συνδέστε τον
υπολογιστή με το MOVITRAC®.
7. Πραγματοποιήστε μία σάρωση συσκευών.
8. Μαρκάρετε το MOVITRAC® B και με το δεξί πλήκτρο του ποντικιού επιλέξτε το πεδίο
μενού [Diagnostics] / [Bus monitor]. Ελέγξτε εάν η ανταλλαγή δεδομένων διεργασίας
μεταξύ της μονάδας ελέγχου και του MOVITRAC® B λειτουργεί.
9. Ενεργοποιήστε την τάση δικτύου και ενεργοποιήστε το MOVITRAC® B από τους
ακροδέκτες (DI00=1).
Ενεργοποιήστε τη συσκευή με τη λέξη ελέγχου 1 = 0x0006.
Σε περίπτωση που το MOVITRAC® B συνεχίζει να παραμένει στην κατάσταση
"Χωρίς ενεργοποίηση", ελέγξτε την αντιστοίχηση ακροδεκτών (ομάδα παραμέτρων
P60x) και εάν χρειαστεί τροφοδοτήστε τις πρόσθετες δυαδικές εισόδους με DC 24 V.
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Συμπεριφορά λειτουργίας στο PROFIBUS DP
Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τη βασική συμπεριφορά του μετατροπέα στο PROFIBUS
DP.

8.1

Ανταλλαγή δεδομένων στην DFS11B

Τυπική
CPU
FCPU

Κύρια μονάδα DP

Η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της κύριας μονάδας PROFIBUS και της μονάδας DFS
πραγματοποιείται από το PROFIBUS DP, το οποίο αποτελεί το "γκρι κανάλι" για την
εφαρμογή ασφαλείας. Τα τηλεγραφήματα DP που μεταδίδονται, περιλαμβάνουν τυπικές
πληροφορίες για την κλασσική λειτουργία με MOVIDRIVE® / MOVITRAC® στο
PROFIBUS DP, καθώς και το τηλεγράφημα ασφαλείας PROFIsafe®. Στη μέγιστη
έκταση και ανάλογα με τη διαμόρφωση γίνεται ανταλλαγή των δεδομένων ασφαλείας
PROFIsafe®, του καναλιού παραμέτρων και των δεδομένων διεργασίας μεταξύ της
κύριας μονάδας DP και της μονάδας DFS, σύμφωνα με την εικόνα που ακολουθεί.

PROFIBUS DP

"γκρι κανάλι"

PD

PROFIsafe

Παράμετρος

Παράμετρος

PROFIsafe

PD

Λειτουργία
F

ασφαλής

Τυπική
λειτουργία
DFS

Υποτελής μονάδα
PROFIBUS DP

DFS
61064AEL
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8.1.1

Απεικόνιση της μονάδας DFS στην περιοχή διευθύνσεων των PLC
Οι πληροφορίες δεδομένων χρήστη που μεταδίδονται μέσω του PROFIBUS-DP
απεικονίζονται εντός της μονάδας ελέγχου στην περιοχή διευθύνσεων εισόδου και
εξόδου. Τα τυπικά δεδομένα χρήστη (δεδομένα διεργασίας και το κανάλι παραμέτρων
8 byte) χρησιμοποιούνται από την τυπική μονάδα CPU για την επεξεργασία. Τα
δεδομένα PROFIsafe® μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από τη μονάδα F-CPU.
Οι παρακάτω εικόνες αφορούν την εξής διαμόρφωση PROFIBUS:
Μονάδα F I/O (2 byte)

Διεύθυνση E

Διεύθυνση A

0 ... 5

0 ... 5

Param (4 λέξεις)

284 ... 291

284 ... 291

3 PD (3 λέξεις)

292 ... 297

292 ... 297

Για την ασφαλή λειτουργία, η μονάδα F-CPU διαθέτει 16 bits εισόδου και εξόδου. Από
αυτά χρησιμοποιείται μόνο ένα bit εξόδου (για F-DO0). Όλα τα υπόλοιπα bits πρέπει να
θεωρούνται ως εφεδρικά και να δοθεί σ' αυτά η τιμή "0".
Η παρακάτω εικόνα δείχνει τα δεδομένα εισόδου στην περιοχή της διεύθυνσης εισόδου
των PLC.
Δεδομένα χρήσης DFS PROFIBUS >> Κύρια μονάδα
6 Byte PROFIsafe

8 Byte Param

3 PD

Περιοχή διεύθυνσης εισόδου PLC
PEB 284...291

PEB 292...297

4 λέξεις εισόδου,
κανάλι παραμέτρων

4 λέξεις
εισόδου διεργασίας

EB0 EB1 EB2 EB3 EB4 EB5
Κεφαλίδα PROFIsafe

0

0

Bit: 7

6

0

0

0

0

0

0

0

5 4 3
Εφεδρικό

2

1

0

7

6

5

0

0

0

0

0

0

4 3 2
Εφεδρικό

0

1

0

61065AEL

Η παρακάτω εικόνα δείχνει τα δεδομένα DFS στην περιοχή της διεύθυνσης εξόδου των
PLC.

Bit: 7

6

5

0

0

0

Εφεδρικό
4 3 2
0

0

0

1

0

0

0

F-DO0 (ασφαλήε έξοδος)
0: χωρίς ζεύξη
1: με ζεύξη
Εφεδρικό
7 6 5 4 3 2 1 0
0

0

0

0

0

0

0

0

4 λέξεις εξόδου,
κανάλι παραμέτρων

AB0 AB1 AB2 AB3 AB4 AB5

PAB 284...291

4 λέξεις
εξόδου διεργασίας

PAB 292...297

Περιοχή διεύθυνσης εξόδου PLC

6 Byte PROFIsafe

8 Byte Param

3 PD

Δεδομένα χρήσης PROFIBUS Κύρια μονάδα >> DFS
61066AEL
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8.1.2

DB περιφέρειας F της πρόσθετης κάρτας PROFIsafe DFS
Κατά τη μεταφορά στο εργαλείο διαμόρφωσης (HWKONFIG) δημιουργείται αυτομάτως
ένα DB περιφέρειας F για κάθε πρόσθετη κάρτα PROFIsafe DFS. Το DB περιφέρειας F
προσφέρει στον χρήστη μια διεπαφή μέσω της οποίας αυτός μπορεί να αξιολογήσει ή
να ελέγξει τις μεταβλητές του προγράμματος ασφαλείας.
Το συμβολικό όνομα σχηματίζεται από το σταθερό πρόθεμα "F", την αρχική διεύθυνση
της περιφέρειας F και από το όνομα που έχει καταχωρηθεί στις ιδιότητες αντικειμένου
κατά τη διαμόρφωση της περιφέρειας F (π.χ. F00008_198).
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα DB περιφέρειας F για την πρόσθετη κάρτα PROFIsafe
DFS:

Ελεγχόμενες
μεταβλητές

Αξιολογήσιμες
μεταβλητές

Διεύθυνση

Σύμβολο

Τύπος δεδομένων

Λειτουργία

Προεπιλογή

DBX0.0

"F00008_198.PASS_ON"

Bool

1 = Ενεργοποίηση κατάστασης
αδράνειας

0

DBX0.1

"F00008_198.ACK_NEC"

Bool

1 = Απαιτείται επιβεβαίωση για
επανενσωμάτωση στο DFS

1

DBX0.2

"F00008_198.ACK_REI"

Bool

1 = Επιβεβαίωση για
επανενσωμάτωση

0

DBX0.3

"F00008_198.IPAR_EN"

Bool

Μεταβλητή για αναίρεση
παραμετροποίησης (δεν
υποστηρίζεται από την πρόσθετη
κάρτα PROFIsafe DFS)

0

DBX2.0

"F00008_198.PASS_OUT"

Bool

Εκτέλεση αδρανοποίησης

1

DBX2.1

"F00008_198.QBAD"

Bool

1 = Αποστέλλονται
αναπληρωματικές τιμές

1

DBX2.2

"F00008_198.ACK_REQ"

Bool

1 = Απαιτείται επιβεβαίωση για
επανενσωμάτωση

0

DBX2.3

"F00008_198.IPAR_OK "

Bool

Μεταβλητή για αναίρεση
παραμετροποίησης (δεν
υποστηρίζεται από την πρόσθετη
κάρτα PROFIsafe DFS)

0

DBB3

"F00008_198.DIAG"

Byte

Πληροφορίες σέρβις

PASS_ON

Με τη μεταβλητή αυτή μπορείτε να ενεργοποιήσετε την κατάσταση αδράνειας της
πρόσθετης κάρτας PROFIsafe DFS. Εφόσον η τιμή PASS_ON = 1, η περιφέρεια F
αδρανοποιείται.

ACK_NEC

Μετά την αντιμετώπιση ενός σφάλματος, η επανενσωμάτωση της πρόσθετης κάρτας
PROFIsafe DFS εξαρτάται από την τιμή ACK_NEC.
•

ACK_NEC = 0: η επανενσωμάτωση γίνεται αυτόματα

•

ACK_NEC = 1: η επανενσωμάτωση πραγματοποιείται μετά από επιβεβαίωση του
σφάλματος από τον χρήστη

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
Η παραμετροποίηση της μεταβλητής ACK_NEC = 0 επιτρέπεται μόνον όταν το σύστημα
ασφάλειας επιτρέπει την αυτόματη επανενσωμάτωση για την αντίστοιχη διεργασία.
•

ACK_REI

Βεβαιωθείτε ότι επιτρέπεται η αυτόματη επανενσωμάτωση για την αντίστοιχη
διεργασία.

Για την επανενσωμάτωση μιας πρόσθετης κάρτας PROFIsafe DFS μετά την
αντιμετώπιση ενός σφάλματος, απαιτείται επιβεβαίωση από τον χρήστη, με θετικό
ανοδικό σήμα στη μεταβλητή ACK_REI. Η επιβεβαίωση είναι δυνατή όταν η μεταβλητή
ACK_REQ = 1.
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ACK_REQ

Το σύστημα ελέγχου F θέτει την τιμή ACK_REQ = 1, αφού αντιμετωπιστούν όλα τα
σφάλματα κατά την ανταλλαγή δεδομένων με την πρόσθετη κάρτα PROFIsafe DFS.
Μετά την επιβεβαίωση των σφαλμάτων από τον χρήστη, το σύστημα ελέγχου F θέτει την
τιμή ACK_REQ στο 0.

PASS_OUT

Υποδεικνύει εάν έχει συμβεί αδρανοποίηση της πρόσθετης κάρτας PROFIsafe DFS.
Αποστέλλονται αναπληρωματικές τιμές.

QBAD

Σφάλμα κατά την ανταλλαγή δεδομένων με την πρόσθετη κάρτα PROFIsafe DFS.
Υποδεικνύει ότι έχει συμβεί αδρανοποίηση. Αποστέλλονται αναπληρωματικές τιμές.

DIAG

Μέσω της μεταβλητής DIAG παρέχονται μη ασφαλείς πληροφορίες για τυχόν σφάλματα
στο σύστημα ελέγχου F, για σκοπούς σέρβις. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε
στο αντίστοιχο εγχειρίδιο του συστήματος ελέγχου F.

Δεδομένα εισόδου και εξόδου
Δεδομένα εξόδου
Byte

Bit

Ονομασία

Εργοστασιακή τιμή

Λειτουργία

Παρατήρηση

0

0

STO

0

Ασφαλής ακινητοποίηση του κινητήρα –
"Safe Torque Off" (ασφαλής διακοπή
ροπής)

0: ενεργό

1 ... 7

–

0

Εφεδρικό

Να μην χρησιμοποιηθεί!

Δεδομένα εισόδου

70

Byte

Bit

Ονομασία

Εργοστασιακή τιμή

Λειτουργία

Παρατήρηση

0

0

POWER_REMOVED

0

Ενεργοποίηση απόκρισης ασφαλούς
εξόδου F-DO_STO– "Power removed"
(Διακοπή παροχής)

1: ενεργό

1 ... 7

–

0

Εφεδρικό

Να μην χρησιμοποιηθεί!
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Έλεγχος του μετατροπέα MOVIDRIVE® MDX61B
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Έλεγχος του μετατροπέα MOVIDRIVE® MDX61B

8.2

Ο έλεγχος του μετατροπέα πραγματοποιείται μέσω του καναλιού δεδομένων
διεργασίας, του οποίου το εύρος είναι μέχρι 10 λέξεις εισόδου/εξόδου (I/O). Αυτές οι
λέξεις δεδομένων διεργασίας μπορούν να αντιστοιχηθούν στην περιοχή I/O και/ή στην
περιοχή περιφερειακών του ελεγκτή, αν ως κύρια μονάδα DP χρησιμοποιείται ένας
προγραμματιζόμενος ελεγκτής και η διευθυνσιοδότησή του είναι κανονική.
PO 3
PO 2
PO 1

[2]
PW160
PW158
PW156
PW154
PW152
PW150
PW148

[1]

PO 1 PO 2 PO 3

[1]

PI 1

PI 2

PI 3

PI 3
PI 2
PI 1

Εικόνα 9: Απεικόνιση δεδομένων PROFIBUS στην περιοχή διευθύνσεων του PLC
[1]
[2]

PO 10
PI 10

MOVIDRIVE® B

PW160
PW158
PW156
PW154
PW152
PW150
PW148

58688AEN

Κανάλι παραμέτρων MOVILINK® 8 Byte
Περιοχή διευθύνσεων PLC

PI1 ... PΙ10
PΟ1 ... PΟ10

Δεδομένα εισόδου διεργασίας
Δεδομένα εξόδου διεργασίας

•

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον προγραμματισμό και τη μελέτη έργων
ανατρέξτε στο αρχείο README_, το οποίο περιέχεται στο αρχείο GSD.

•

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο μέσω του καναλιού δεδομένων
διεργασίας και ιδιαίτερα για ότι αφορά την κωδικοποίηση της λέξης ελέγχου και
κατάστασης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο Προφίλ Μονάδας Fieldbus.
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8.2.1

Παράδειγμα ελέγχου SIMATIC S7 με MOVIDRIVE® MDX61B
Ο μετατροπέας συχνοτήτων ελέγχεται μέσω του SIMATIC S7 σύμφωνα με την
επιλεγμένη διαμόρφωση δεδομένων διεργασίας, είτε απευθείας μέσω εντολών
φόρτωσης και μεταφοράς ή μέσω των ειδικών λειτουργιών του συστήματος SFC 14
DPRD_DAT και SFC15 DPWR_DAT.
Κατά βάση, μήκη δεδομένων του S7 με 3 byte ή περισσότερα από 4 byte πρέπει να
μεταδίδονται μέσω των λειτουργιών συστήματος SFC14 και SFC15.
Επομένως, ισχύουν τα δεδομένα του ακόλουθου πίνακα:

8.2.2

Διαμόρφωση δεδομένων
διεργασίας

Πρόσβαση STEP 7 μέσω

1 PD

Εντολές φόρτωσης/μεταφοράς

2 PD

Εντολές φόρτωσης/μεταφοράς

3 PD

Λειτουργίες συστήματος SFC14 / 15 (μήκος 6 byte)

6 PD

Λειτουργίες συστήματος SFC14 / 15 (μήκος 12 byte)

10 PD

Λειτουργίες συστήματος SFC14 / 15 (μήκος 20 byte)

Param + 1 PD

Κανάλι παραμέτρων: Λειτουργίες συστήματος SFC14 / 15 (μήκος 8 byte)
Δεδομένα διεργασίας: Εντολές φόρτωσης/μεταφοράς

Param + 2 PD

Κανάλι παραμέτρων: Λειτουργίες συστήματος SFC14 / 15 (μήκος 8 byte)
Δεδομένα διεργασίας: Εντολές φόρτωσης/μεταφοράς

Param + 3 PD

Κανάλι παραμέτρων: Λειτουργίες συστήματος SFC14 / 15 (μήκος 8 byte)
Δεδομένα διεργασίας: Λειτουργίες συστήματος SFC14 / 15 (μήκος 6 byte)

Param + 6 PD

Κανάλι παραμέτρων: Λειτουργίες συστήματος SFC14 / 15 (μήκος 8 byte)
Δεδομένα διεργασίας: Λειτουργίες συστήματος SFC14 / 15 (μήκος 12 byte)

Param + 10 PD

Κανάλι παραμέτρων: Λειτουργίες συστήματος SFC14 / 15 (μήκος 8 byte)
Δεδομένα διεργασίας: Λειτουργίες συστήματος SFC14 / 15 (μήκος 20 byte)

PROFIBUS DP Timeout (MOVIDRIVE® MDX61B)
Εάν η μεταφορά δεδομένων μέσω PROFIBUS DP είναι προβληματική ή διακοπεί,
εξαντλείται ο χρόνος παρακολούθησης απόκρισης στο MOVIDRIVE® (εάν έχει
ρυθμιστεί στην κύρια μονάδα DP). Το LED BUS FAULT ανάβει ή αναβοσβήνει και
υποδεικνύει ότι δε λαμβάνονται νέα δεδομένα χρήστη. Ταυτόχρονα, το MOVIDRIVE®
εκτελεί την απόκριση σφάλματος που έχει επιλεγεί με την παράμετρο P831 Fieldbus
timeout response.
Η παράμετρος P819 Feldbus Timeout εμφανίζει το χρόνο παρακολούθησης απόκρισης,
ο οποίος καθορίστηκε από την κύρια μονάδα DP κατά την εκκίνηση του PROFIBUS DP.
Η τροποποίηση αυτού του χρόνου υπέρβασης είναι εφικτή μόνο μέσω της κύριας
μονάδας DP. Οι αλλαγές που γίνονται από πληκτρολόγιο ή το MOVITOOLS®
εμφανίζονται μεν, αλλά δεν τίθενται σε ισχύ και αντικαθιστώνται στην επόμενη εκκίνηση
DP.

8.2.3

Αντίδραση Fieldbus Timeout (MOVIDRIVE® MDX61B)
Η παράμετρος P831 χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των παραμέτρων της
απόκρισης σφάλματος, η οποία ενεργοποιείται από την παρακολούθηση του χρόνου
υπέρβασης fieldbus. Η ρύθμιση που γίνεται εδώ πρέπει να αντιστοιχεί στη ρύθμιση του
κύριου συστήματος (S7: παρακολούθηση απόκρισης).
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8.3

Έλεγχος του μετατροπέα MOVITRAC® B (πύλη)
Ο μετατροπέας ελέγχεται μέσω του καναλιού δεδομένων διεργασίας, του οποίου το
εύρος είναι 3 λέξεις I/O. Αυτές οι λέξεις δεδομένων διεργασίας μπορούν να
αντιστοιχηθούν στην περιοχή I/O ή στην περιοχή περιφερειακών του ελεγκτή, αν ως
κύρια μονάδα DP χρησιμοποιείται ένας προγραμματιζόμενος ελεγκτής και η
διευθυνσιοδότησή του είναι κανονική.

[1]

[2]

POW318
POW316
POW314
POW312
POW310
POW308

PO 3
PO 2
PO 1
PO 3
PO 2
PO 1
PO 1 PO 2 PO 3 PO 1 PO 2 PO 3

MOVITRAC® B 1
PI 1
PIW318
PIW316
PIW314
PIW312
PIW310
PIW308

PI 2

PI 3

MOVITRAC® B 2
PI 1

PI 2

PI 3

PI 3
PI 2
PI 1
PI 3
PI 2
PI 1
58612AXX

Εικόνα 10: Απεικόνιση δεδομένων PROFIBUS στην περιοχή διευθύνσεων του PLC
[1]
[2]

Περιοχή διεύθυνσης MOVITRAC® B, συσκευή 2
Περιοχή διεύθυνσης MOVITRAC® B, συσκευή 1

PO = Δεδομένα εξόδου διεργασίας
PI = Δεδομένα εισόδου διεργασίας
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον προγραμματισμό και τη μελέτη έργων
ανατρέξτε στο αρχείο README_GSD6009.PDF, το οποίο περιέχεται στο αρχείο GSD.
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8.3.1

Παράδειγμα ελέγχου SIMATIC S7 με MOVITRAC® B (πύλη)
Ο μετατροπέας ελέγχεται μέσω του SIMATIC S7 σύμφωνα με την επιλεγμένη
διαμόρφωση δεδομένων διεργασίας, είτε απευθείας μέσω εντολών φόρτωσης και
μεταφοράς ή μέσω των ειδικών λειτουργιών του συστήματος SFC 14 DPRD_DAT και
SFC15 DPWR_DAT.
Κατά βάση, μήκη δεδομένων του S7 με 3 byte ή περισσότερα από 4 byte πρέπει να
μεταφέρονται μέσω των λειτουργιών συστήματος SFC14 και SFC15.

8.3.2

Παραμετροποίηση δεδομένων διεργασίας

Πρόσβαση STEP 7 μέσω

3 PD ... 24 PD

Λειτουργίες συστήματος SFC14 / 15
(μήκος 6 ... 48 Byte)

Param + 3 PD ... 24 PD

Λειτουργίες συστήματος SFC14 / 15
(μήκος 6 ... 48 Byte για PD + 8 Byte για την παράμετρο)

SBus Timeout
Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι μετατροπείς συχνότητας του SBus δε μπορούν
πλέον να διευθυνσιοδοτηθούν από το DFS, η πύλη εισάγει τον κωδικό σφάλματος F111
System error στη λέξη κατάστασης 1 του αντίστοιχου μετατροπέα. Το LED H1 (σφάλμα
συστήματος) ανάβει και το σφάλμα προβάλλεται και μέσω της διεπαφής διάγνωσης. Για
να σταματήσει ο μετατροπέας, θα πρέπει η παράμετρος SBus timeout delay (P185) του
σφάλματος συστήματος στο MOVITRAC® B να ρυθμιστεί σε τιμή διαφορετική του 0. Το
σφάλμα στην πύλη είναι αυτοεπαναφερόμενο, πράγμα που σημαίνει ότι η διαδικασία
ανταλλαγής των τρεχόντων δεδομένων διεργασίας θα αρχίσει ξανά αμέσως μόλις
αποκατασταθεί η επικοινωνία.

8.3.3

Σφάλμα μονάδας
Οι πύλες αναγνωρίζουν κατά τον αυτοέλεγχο μια σειρά από σφάλματα και, σε τέτοια
περίπτωση, αυτοπροστατεύονται. Για τις ακριβείς αποκρίσεις σφαλμάτων και τα μέτρα
αποκατάστασής τους ανατρέξτε στον κατάλογο σφαλμάτων. Ένα σφάλμα στο
αυτοδιαγνωστικό οδηγεί στην εισαγωγή του κωδικού σφάλματος F111 System error στα
δεδομένα εισόδου διεργασίας του fieldbus στις λέξεις κατάστασης 1 όλων των
μετατροπέων συχνότητας. Όταν συμβεί αυτό, το LED H1 (σφάλμα συστήματος) στο
DFS αναβοσβήνει ομοιόμορφα. Ο ακριβής κωδικός σφάλματος εμφανίζεται στην
κατάσταση της πύλης, με χρήση της διεπαφής διάγνωσης του MOVITOOLS® Motion
Studio.
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8.3.4

Χρονική υπέρβαση fieldbus του DFS11B στη λειτουργία πύλης
Από την παράμετρο P831 Fieldbus timeout response μπορείτε να ρυθμίσετε τη
συμπεριφορά της πύλης σε περίπτωση χρονικής υπέρβασης.

8.4

Καμία αντίδραση

Οι κινητήρες του υποκείμενου SBus συνεχίζουν να λειτουργούν με την τελευταία
ονομαστική τιμή.
Με διακεκομμένη την επικοινωνία PROFIBUS δεν είναι δυνατός ο έλεγχος
αυτών των κινητήρων.

PΑ_DATA = 0

Εάν διαπιστωθεί χρονική υπέρβαση PROFIBUS ενεργοποιείται μία ταχεία
διακοπή σε όλους τους κινητήρες που διαθέτουν μία διαμόρφωση δεδομένων
διεργασίας με τη λέξη ελέγχου 1 ή 2. Η πύλη ορίζει για τα bits 0 ... 2 της λέξης
ελέγχου την τιμή 0.
Οι κινητήρες ακινητοποιούνται με τη ράμπα ταχείας διακοπής.

Παράδειγμα προγράμματος SIMATIC S7
Αυτό το παράδειγμα δείχνει ως ειδική δωρεάν υπηρεσία χωρίς δέσμευση μόνο τις αρχές
μεθόδου για τη δημιουργία ενός προγράμματος PLC. Για το λόγο αυτό δεν
αναλαμβάνουμε καμιά ευθύνη για το περιεχόμενο του παραδείγματος-προγράμματος.

Σ' αυτό το παράδειγμα, η διαμόρφωση του MOVIDRIVE® ή του MOVITRAC® έχει τη
διαμόρφωση δεδομένων διεργασίας "3 PD" στις διευθύνσεις εισόδου PIW576... και στις
διευθύνσεις εξόδου POW576.... Δημιουργείται ένα μπλοκ δεδομένων DB 3 με
50 περίπου λέξεις δεδομένων.
Μέσω της εκτέλεσης του SFC14 τα δεδομένα εισόδου διεργασίας αντιγράφονται στο
μπλοκ δεδομένων DB3, με 0, 2 και 4 λέξεις δεδομένων. Μετά την επεξεργασία του
προγράμματος ελέγχου, με την εκτέλεση του SFC15 τα δεδομένα εξόδου διεργασίας
αντιγράφονται στη διεύθυνση εξόδου PΟW 576... με τη λέξη δεδομένων 20, 22 και 24.
Παρατηρήστε τις πληροφορίες μήκους σε byte της παραμέτρου RECORD. Οι
πληροφορίες μήκους πρέπει να συμφωνούν με το διαμορφωμένο μήκος.
Παρακαλούμε, ανατρέξτε στην online βοήθεια για τη STEP 7, για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες του συστήματος.
//Εκκίνηση κυκλικής επεξεργασίας προγράμματος στο OB1
BEGIN
NETWORK
TITLE =Αντιγραφή δεδομένων PΙ από μετατροπέα στο DB3, λέξη 0/2/4
CALL SFC 14 (DPRD_DAT)
//READ DP Slave Record
LADDR := W#16#240
//Διεύθυνση εισόδου 576
RET_VAL:= MW 30
//Αποτέλεσμα στη λέξη σήμανσης 30
RECORD := P#DB3.DBX 0.0 BYTE 6 //Δείκτης
NETWORK
TITLE = Πρόγραμμα PLC με εφαρμογή ηλεκτροκινητήρα
// Το πρόγραμμα PLC χρησιμοποιεί τα δεδομένα διεργασίας στο DB3 για
// Έλεγχος ηλεκτροκινητήρα
L
L
L

DB3.DBW 0
DB3.DBW 2
DB3.DBW 4

//Φόρτωση PΙ1 (Λέξη κατάστασης 1)
//Φόρτωση PΙ2 (Πραγματική τιμή στροφών)
//Φόρτωση PΙ3 (καμιά λειτουργία)

L
T
L
T
L
T

W#16#0006
DB3.DBW 20//Εγγραφή 6hex στο PΟ1 (Λέξη ελέγχου = Ενεργοποίηση)
1500
DB3.DBW 22//Εγγραφή 1500dec στο PΟ2 (Ονομαστική τιμή στροφών = 300 1/min)
W#16#0000
DB3.DBW 24//Εγγραφή 0hex στο PΟ3 (ακόμη κι αν δεν έχει καμιά λειτουργία)

//Τερματισμός κυκλικής επεξεργασίας προγράμματος στο OB1
NETWORK
TITLE =Αντιγραφή δεδομένων PΟ από DB3, λέξη 20/22/24 στον μετατροπέα
CALL SFC 15 (DPWR_DAT)
//WRITE DP Slave Record
LADDR := W#16#240
//Διεύθυνση εξόδου 576 = 240hex
RECORD := P#DB3.DBX 20.0 BYTE 6
//Δείκτης στο DB/DW
RET_VAL:= MW 32
//Αποτέλεσμα στη λέξη σήμανσης 32
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8.5

Παραμετροποίηση μέσω του PROFIBUS DP
Η πρόσβαση στις παραμέτρους πραγματοποιείται στο PROFIBUS DP μέσω του
καναλιού παραμέτρων MOVILINK® των 8 byte. Εκτός από τις κοινές υπηρεσίες READ
και WRITE το καλώδιο προσφέρει και επιπλέον υπηρεσίες παραμέτρων.
Η παραμετροποίηση των μετατροπέων μέσω του καναλιού παραμέτρων του
PROFIBUS DP, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στο MOVIDRIVE® MDX61B και στις
παραμέτρους της πύλης DFS11B.
Το κανάλι παραμέτρων PROFIBUS DP δεν προσφέρει κάποια δυνατότητα πρόσβασης
στα δεδομένα παραμέτρων των μετατροπέων οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί κάτω από
την πύλη του SBus.

8.5.1

Δομή του καναλιού παραμέτρων MOVILINK® 8 Byte
Η πρόσβαση στις παραμέτρους του μετατροπέα πραγματοποιείται στο PROFIBUS DP
μέσω του "αντικειμένου παραμέτρων δεδομένων διεργασίας" (PPO). Αυτό το PPO
μεταδίδεται κυκλικά και περιέχει το κανάλι δεδομένων διεργασίας [2], όπως και ένα
κανάλι παραμέτρων [1] το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανταλλαγή μη
κυκλικών τιμών παραμέτρων.

[1]

[2]

[1]

[2]
53492AXX

Εικόνα 11: Επικοινωνία μέσω του PROFIBUS DP
[1]
[2]

Κανάλι παραμέτρων
Κανάλι δεδομένων διεργασίας

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τη δομή του καναλιού παραμέτρων 8 byte MOVILINK®
Βασική σύνθεση:

Byte 0
Διαχείριση
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•

ένα byte διαχείρισης

•

μία λέξη ευρετηρίου

•

ένα εφεδρικό byte

•

4 Byte δεδομένων

Byte 1
Subindex
(Εφεδρικό)

Byte 2

Byte 3

Byte 4

Byte 5

Byte 6

Byte 7

Δείκτης
υψηλός

Δείκτης
χαμηλός

Δεδομένα MSB

Δεδομένα

Δεδομένα

Δεδομένα LSB

Δείκτης παραμέτρου

Δεδομένα 4 byte
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Διαχείριση του
καναλιού παραμέτρων 8 byte
MOVILINK®

Όλη η σειρά ενεργειών της διαδικασίας ρύθμισης παραμέτρων συντονίζεται με το byte 0:
Byte διαχείρισης. Αυτό το byte παρέχει σημαντικές παραμέτρους υπηρεσιών της
εκτελούμενης υπηρεσίας, όπως π.χ.:
•

Αναγνωριστικό υπηρεσίας

•

Μέγεθος δεδομένων

•

Έκδοση

•

Κατάσταση

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει ότι τα bit 0, 1, 2 και 3 περιέχουν το αναγνωριστικό
υπηρεσίας και καθορίζουν ποια υπηρεσία εκτελείται. Το bit 4 και το bit 5 καθορίζουν το
μήκος δεδομένων σε byte για την υπηρεσία write. Αυτό πρέπει να ρυθμίζεται στην τιμή
4 byte, για όλους του μετατροπείς συχνότητας της SEW.
7/MSB

6

5

4

3

2

1

0/LSB

Αναγνωριστικό υπηρεσίας
0000 = Καμία υπηρεσία (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
Μέγεθος δεδομένων
00 = 1 byte
01 = 2 byte
10 = 3 byte
11 = 4 byte (αυτή η τιμή πρέπει να οριστεί!)
Bit αναγνώρισης
Πρέπει να αλλάζει σε κάθε νέα εργασία, κατά την κυκλική μετάδοση.
Bit κατάστασης
0 = κανένα σφάλμα στην εκτέλεση της υπηρεσίας
1 = σφάλμα στην εκτέλεση υπηρεσίας

Το bit 6 χρησιμοποιείται ως αναγνώριση μεταξύ της μονάδας ελέγχου και του
μετατροπέα. Ενεργοποιεί άμεσα την εκτέλεση της μεταφερόμενης υπηρεσίας στο
μετατροπέα. Στο PROFIBUS DP το κανάλι παραμέτρων μεταδίδεται κυκλικά με τα
δεδομένα διεργασίας. Για το λόγο αυτό, η υλοποίηση της υπηρεσίας στο μετατροπέα
πρέπει να ενεργοποιείται με έλεγχο κλίσης σήματος μέσω του bit αναγνώρισης 6. Για να
επιτραπεί κάτι τέτοιο, η τιμή αυτού του bit μεταβάλλεται για κάθε μία καινούρια υπηρεσία
που πρόκειται να εκτελεστεί. Ο μετατροπέας χρησιμοποιεί το bit αναγνώρισης για να
σηματοδοτήσει εάν η υπηρεσία εκτελέστηκε ή όχι. Η υπηρεσία έχει εκτελεστεί μόλις το
bit αναγνώρισης που λήφθηκε στον ελεγκτή ανταποκριθεί στο bit αναγνώρισης που
εστάλη. Το bit κατάστασης 7 δείχνει εάν η εκτέλεση της υπηρεσίας όπως προβλέπεται
ήταν εφικτή ή εάν υπήρξαν σφάλματα.
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0
Διευθυνσιοδότηση με
δείκτες

Byte 2: Άνω όριο δείκτη και byte 3: Το κάτω όριο του δείκτη καθορίζει την παράμετρο
που γράφεται ή διαβάζεται μέσω του συστήματος fieldbus. Οι παράμετροι ενός μετατροπέα διευθυνσιοδοτούνται με έναν ομοιόμορφο δείκτη, ανεξάρτητα από το
συνδεδεμένο σύστημα fieldbus. Το byte 1 θα πρέπει να θεωρείται ως εφεδρικό και
πρέπει πάντοτε να ρυθμίζεται στην τιμή 0x00.

Εύρος
δεδομένων

Όπως φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί, τα δεδομένα περιέχονται στα byte 4 έως
7 του καναλιού παραμέτρων. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι και 4 byte δεδομένων μπορούν να
μεταδοθούν ανά υπηρεσία. Τα δεδομένα καταχωρούνται πάντοτε με δεξιά στοίχιση,
πράγμα που σημαίνει ότι το byte 7 περιέχει το λιγότερο σημαντικό byte δεδομένων (LSB
δεδομένων) ενώ το byte 4 είναι το πιο σημαντικό byte δεδομένων (MSB δεδομένων).

Byte 0

Byte 1

Byte 2

Byte 3

Byte 4

Byte 5

Byte 6

Byte 7

Διαχείριση

Subindex

Δείκτης υψηλός

Δείκτης
χαμηλός

Δεδομένα MSB

Δεδομένα

Δεδομένα

Δεδομένα LSB

Άνω byte 1

Κάτω byte 1

Άνω byte 2

Κάτω byte 2

Άνω λέξη

Κάτω λέξη
Διπλή λέξη

Λανθασμένη
εκτέλεση μιας
υπηρεσίας

Το bit κατάστασης του byte διαχείρισης είναι ρυθμισμένο να σηματοδοτεί ότι μια
υπηρεσία έχει εκτελεστεί με λανθασμένο τρόπο. Η υπηρεσία εκτελέστηκε από το
μετατροπέα, εάν το bit αναγνώρισης που λήφθηκε είναι ίδιο με το bit αναγνώρισης που
απεστάλη. Εάν το bit κατάστασης σηματοδοτήσει ένα σφάλμα, ο κωδικός σφάλματος
καταχωρείται στο εύρος δεδομένων του τηλεγραφήματος παραμέτρων. Τα Byte 4-7
επιστρέφουν τον κωδικό επιστροφής σε δομημένη μορφή. Βλέπε κεφάλαιο "Κωδικοί
επιστροφής της παραμετροποίησης" στη σελίδα 82.

Byte 0

Byte 1

Byte 2

Byte 3

Byte 4

Byte 5

Byte 6

Byte 7

Διαχείριση

Subindex

Δείκτης
υψηλός

Δείκτης
χαμηλός

Κατηγορία
σφάλματος

Κωδικός
σφάλματος

Add. Code
high

Add. Code
low

Bit κατάστασης = 1: Λανθασμένη εκτέλεση μιας υπηρεσίας
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0
8.5.2

Ανάγνωση παραμέτρου μέσω PROFIBUS DP (READ)
Λόγω της κυκλικής μεταφοράς του καναλιού παραμέτρων, για την εκτέλεση μιας
υπηρεσίας READ μέσω του καναλιού παραμέτρων 8 byte MOVILINK®, το bit
αναγνώρισης μπορεί να μεταβληθεί μόνο εάν ολόκληρο το κανάλι παραμέτρων έχει
ρυθμιστεί για τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Συνεπώς, για την ανάγνωση μίας παραμέτρου
τηρήστε πιστά την παρακάτω διαδικασία:
1. Καταχωρήστε το δείκτη της παραμέτρου που πρόκειται να διαβαστεί στο byte 2
(άνω όριο δείκτη) και στο byte 3 (κάτω όριο δείκτη).
2. Καταχωρήστε το αναγνωριστικό υπηρεσίας για την υπηρεσία READ (ανάγνωσης)
στο byte διαχείρισης (byte 0).
3. Μεταφέρετε την υπηρεσία READ στο μετατροπέα συχνότητας αλλάζοντας το bit
αναγνώρισης.
Καθώς η συγκεκριμένη υπηρεσία είναι υπηρεσία ανάγνωσης, τα σταλμένα byte
δεδομένων (byte 4...7) και το μήκος δεδομένων (στο byte διαχείρισης) αγνοούνται.
Συνεπώς, δεν χρειάζονται ρύθμιση.
Ο μετατροπέας, τώρα, επεξεργάζεται την υπηρεσία READ και επιστρέφει την
επιβεβαίωση εκτέλεσης της υπηρεσίας, αλλάζοντας το bit αναγνώρισης.
7/MSB

6

5

4

3

2

1

0/LSB

0

0/11)

X2)

X2)

0

0

0

1

Αναγνωριστικό υπηρεσίας
0001 = READ Parameter
Μέγεθος δεδομένων
άσχετο με την υπηρεσία ανάγνωσης
Bit αναγνώρισης
Πρέπει να αλλάζει σε κάθε νέα εργασία, κατά την κυκλική μετάδοση.
Bit κατάστασης
0 = κανένα σφάλμα στην εκτέλεση της υπηρεσίας
1 = σφάλμα στην εκτέλεση υπηρεσίας
1) Η τιμή του bit αλλάζει
2) Άσχετο

Ο παραπάνω πίνακας δείχνει την κωδικοποίηση μίας υπηρεσίας READ στο byte
διαχείρισης. Το μέγεθος δεδομένων δεν έχει σχέση. Πρέπει να καταχωρήσετε μόνο το
αναγνωριστικό υπηρεσίας για την υπηρεσία READ. Μία ενεργοποίηση αυτής της
υπηρεσίας στο μετατροπέα πραγματοποιείται τώρα πλέον με την αλλαγή του bit
αναγνώρισης. Για παράδειγμα, θα ήταν δυνατή η ενεργοποίηση της υπηρεσίας
ανάγνωσης με την κωδικοποίηση 01 hex oder 41 hex για το byte διαχείρισης.
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8.5.3

Εγγραφή παραμέτρου μέσω PROFIBUS DP (WRITE)
Λόγω της κυκλικής μεταφοράς του καναλιού παραμέτρων, για την εκτέλεση μιας
υπηρεσίας WRITE μέσω του καναλιού παραμέτρων 8 byte MOVILINK®, το bit
αναγνώρισης μπορεί να μεταβληθεί μόνο εάν ολόκληρο το κανάλι παραμέτρων έχει
ρυθμιστεί σύμφωνα με τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Κατά την εγγραφή μιας παραμέτρου
τηρείτε την ακόλουθη διαδικασία:
1. Καταχωρήστε το δείκτη της παραμέτρου που πρόκειται να εγγραφεί, στο byte 2 (Άνω
όριο δείκτη) και στο byte 3 (Κάτω όριο δείκτη).
2. Καταχωρήστε τα δεδομένα που πρόκειται να εγγραφούν στα byte 4 ... 7.
3. Καταχωρήστε το αναγνωριστικό υπηρεσίας και το μήκος δεδομένων για την
υπηρεσία εγγραφής στο byte διαχείρισης (byte 0).
4. Μεταφέρετε την υπηρεσία WRITE στο μετατροπέα συχνότητας, αλλάζοντας το bit
αναγνώρισης.
Ο μετατροπέας συχνότητας, επεξεργάζεται τώρα την υπηρεσία WRITE και επιστρέφει
την επιβεβαίωση εκτέλεσης, αλλάζοντας το bit αναγνώρισης.
Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει την κωδικοποίηση μίας υπηρεσίας WRITE στο byte
διαχείρισης. Το μέγεθος δεδομένων είναι 4 byte για όλες τις παραμέτρους των
μετατροπέων της SEW. Η μεταφορά αυτής της υπηρεσίας στο μετατροπέα
πραγματοποιείται τώρα πλέον με την αλλαγή του bit αναγνώρισης. Συνεπώς, μία
υπηρεσία WRITE στους μετατροπείς συχνότητας της SEW, έχει γενικά την
κωδικοποίηση 32hex ή 72hex για το byte διαχείρισης.
7/MSB

6

5

4

3

2

1

0/LSB

0

0/11)

1

1

0

0

1

0

Αναγνωριστικό υπηρεσίας
0010 = WRITE Parameter
Μέγεθος δεδομένων
11 = 4 byte
Bit αναγνώρισης
Πρέπει να αλλάζει σε κάθε νέα εργασία, κατά την κυκλική μετάδοση.
Bit κατάστασης
0 = κανένα σφάλμα στην εκτέλεση της υπηρεσίας
1 = σφάλμα στην εκτέλεση υπηρεσίας
1) Η τιμή του bit αλλάζει
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8.5.4

Διαδικασία παραμετροποίησης στο PROFIBUS DP
Χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα την υπηρεσία WRITE, η ακόλουθη εικόνα
αντιπροσωπεύει μία διαδικασία παραμετροποίησης μεταξύ του ελεγκτή και του
μετατροπέα μέσω του PROFIBUS DP. Για λόγους απλοποίησης της διαδικασίας, η
ακόλουθη εικόνα δείχνει μόνο το byte διαχείρισης του καναλιού παραμέτρων.
Ενώ το σύστημα ελέγχου προετοιμάζει τώρα το κανάλι παραμέτρων για την υπηρεσία
WRITE, το κανάλι παραμέτρων απλώς λαμβάνεται και επιστρέφεται από το
μετατροπέα. Η υπηρεσία δεν ενεργοποιείται, παρά μόνο τη στιγμή που αλλάζει το bit
αναγνώρισης (δηλαδή όταν αλλάζει από 0 σε 1, στο συγκεκριμένο παράδειγμα). Τώρα,
ο μετατροπέας ερμηνεύει το κανάλι παραμέτρων και επεξεργάζεται την υπηρεσία
WRITE, ωστόσο, εξακολουθεί να απαντά σε όλα τα τηλεγραφήματα με bit αναγνώρισης
= 0. Η επιβεβαίωση της εκτελεσθείσας υπηρεσίας γίνεται με αλλαγή του bit αναγνώρισης
στο τηλεγράφημα απόκρισης του μετατροπέα. Το σύστημα ελέγχου, στη συνέχεια,
ανιχνεύει εάν το bit αναγνώρισης που λήφθηκε συμφωνεί και πάλι με το bit αναγνώρισης
που εστάλη και μπορεί, πλέον, να προετοιμάσει μια καινούρια παραμετροποίηση.
Σύστημα ελέγχου

PROFIBUS DP(V0)

Μετατροπέας
(υποτελής μονάδα)

--

00110010XXX...

Æ

Ä

00110010XXX...

--

--

01110010XXX...

Æ

Ä

00110010XXX...

--

--

01110010XXX...

Æ

Ä

00110010XXX...

--

Ä

01110010XXX...

--

--

01110010XXX...

Æ

Το κανάλι παραμέτρων έχει ληφθεί
αλλά δεν έχει εκτιμηθεί

Το κανάλι παραμέτρων
προετοιμάζεται για την
υπηρεσία WRITE
Το bit αναγνώρισης αλλάζει
και η υπηρεσία μεταφέρεται
στο μετατροπέα

Λαμβάνεται επιβεβαίωση
της υπηρεσίας, καθώς τα bit
αναγνώρισης εκπομπής και
λήψης είναι και πάλι τα ίδια

8.5.5

Η υπηρεσία WRITE εκτελείται,
το bit αναγνώρισης αλλάζει

Το κανάλι παραμέτρων έχει ληφθεί
αλλά δεν έχει εκτιμηθεί

Μορφή δεδομένων παραμέτρων
Κατά την παραμετροποίηση μέσω της διεπαφής fieldbus, χρησιμοποιείται η ίδια
κωδικοποίηση παραμέτρων που εφαρμόζεται και στην περίπτωση των σειριακών
διεπαφών RS-485 και/ή του διαύλου συστήματος.
Οι μορφές δεδομένων και οι περιοχές τιμών για τις μεμονωμένες παραμέτρους
βρίσκονται στο έντυπο "Κατάλογος παραμέτρων MOVIDRIVE®".
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8.5.6

Κωδικοί επιστροφής της παραμετροποίησης

Στοιχεία

Σε περίπτωση εσφαλμένης παραμετροποίησης ο μετατροπέας επιστρέφει διάφορους
κωδικούς επιστροφής στην κύρια μονάδα παραμετροποίησης, οι οποίοι περιγράφουν
αναλυτικά την αιτία του σφάλματος. Σε γενικές γραμμές, αυτοί οι κωδικοί επιστροφής
είναι δομημένοι. Διακρίνονται τα στοιχεία
•

Κατηγορία σφάλματος (Error-Class)

•

Κωδικός σφάλματος (Error-Code)

•

Πρόσθετος κωδικός (Additional-Code)

Αυτοί οι κωδικοί επιστροφής περιγράφονται λεπτομερώς στο εγχειρίδιο Προφίλ
Επικοινωνιών Fieldbus και δεν αποτελούν τμήμα του παρόντος εγγράφου. Ωστόσο,
είναι πιθανές οι ακόλουθες ειδικές περιπτώσεις σε σχέση με το PROFIBUS:

Κατηγορία
σφάλματος
(Error-Class)

Με το στοιχείο Error-Class ο τύπος σφάλματος καταχωρείται με μεγαλύτερη ακρίβεια σε
μία κατηγορία. To MOVIDRIVE® υποστηρίζει τις παρακάτω κατηγορίες σφαλμάτων,
όπως αυτές ορίζονται σύμφωνα με το EN 50170 (V2):
Class (hex)

Χαρακτηρισμός

Σημασία

1

vfd-state

Κατάσταση σφάλματος της ιδεατής συσκευής πεδίου

2

application-reference

Σφάλμα στο πρόγραμμα εφαρμογής

3

definition

Σφάλμα καθορισμού

4

resource

Σφάλμα πόρων

5

service

Σφάλμα στην εκτέλεση υπηρεσίας

6

access

Σφάλμα πρόσβασης

7

ov

Σφάλμα στη λίστα αντικειμένων

8

other

Άλλα σφάλματα (βλέπε παράγραφο "Additional Code"
στη σελίδα 83)

Η κατηγορία σφάλματος αναπαράγεται, με εξαίρεση την κατάσταση Κατηγορία
Σφάλματος 8 = Άλλα σφάλματα, από το λογισμικό επικοινωνίας της διεπαφής fieldbus,
στην περίπτωση λανθασμένης επικοινωνίας. Οι κωδικοί επιστροφής που αποστέλλονται από το σύστημα του μετατροπέα ανήκουν όλοι στo Error-Class 8 = other error.
Το σφάλμα μπορεί να αναγνωριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια, χρησιμοποιώντας το
στοιχείο Additional-Code (Πρόσθετος κωδικός).

Κωδικός
σφάλματος
(Error-Code)

82

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

8.5.7

Ο πρόσθετος κωδικός περιέχει τους κωδικούς επιστροφής της SEW για λανθασμένη
παραμετροποίηση του μετατροπέα. Αυτοί οι κωδικοί επιστρέφονται στην κύρια μονάδα
με την κατηγορία Error-Class 8 = Άλλα σφάλματα. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει όλους
τους δυνατούς συνδυασμούς για τον πρόσθετο κωδικό.

Add.-Code
high (hex)

Add.-Code
low (hex)

Σημασία

00

00

Κανένα σφάλμα

00

10

Ανεπίτρεπτος δείκτης παραμέτρων

00

11

Η λειτουργία / παράμετρος δεν είναι διαθέσιμη.

00

12

Επιτρέπεται μόνο προσπέλαση για ανάγνωση

00

13

Η φραγή παραμέτρων είναι ενεργή

00

14

Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι ενεργή

00

15

Πολύ μεγάλη η τιμή της παραμέτρου

00

16

Πολύ μικρή η τιμή της παραμέτρου

00

17

Για αυτή τη λειτουργία / παράμετρο λείπει η απαραίτητη πρόσθετη
κάρτα

00

18

Σφάλμα στο λογισμικό συστήματος

00

19

Πρόσβαση στην παράμετρο μόνο μέσω της διεπαφής διεργασίας
RS-485 στο X13

00

1A

Πρόσβαση στην παράμετρο μόνο μέσω διεπαφής διαγνωστικών
RS-485

00

1B

Η παράμετρος είναι προστατευμένη ως προς την πρόσβαση

00

1C

Απαραίτητη η φραγή ρυθμιστή

00

1D

Μη αποδεκτή τιμή για την παράμετρο

00

1E

Η εργοστασιακή ρύθμιση ενεργοποιήθηκε.

00

1F

Η παράμετρος δεν αποθηκεύτηκε στη μνήμη EEPROM.

00

20

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

Ειδικές περιπτώσεις

Ειδικοί κωδικοί
επιστροφής

Τα σφάλματα παραμετροποίησης, τα οποία δεν είναι δυνατόν να αναγνωριστούν είτε
αυτόματα από το στρώμα εφαρμογών του συστήματος fieldbus είτε από το λογισμικό
συστήματος του μετατροπέα, αντιμετωπίζονται ως ειδικές περιπτώσεις. Εδώ πρόκειται
για τις ακόλουθες πιθανότητες σφάλματος που μπορεί να εμφανιστούν ανάλογα με τη
διεπαφή fieldbus που χρησιμοποιείται:
•

Λανθασμένη κωδικοποίηση μίας υπηρεσίας μέσω του καναλιού παραμέτρων

•

Λανθασμένος καθορισμός του μήκους μίας υπηρεσίας μέσω του καναλιού
παραμέτρων

•

Εσωτερικό σφάλμα επικοινωνίας
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Συμπεριφορά λειτουργίας στο PROFIBUS DP
Παραμετροποίηση μέσω του PROFIBUS DP

0
Λανθασμένη
κωδικοποίηση
υπηρεσίας
στο κανάλι
παραμέτρων

Κατά την παραμετροποίηση μέσω του καναλιού παραμέτρων καθορίστηκε μία
λανθασμένη κωδικοποίηση για το byte διαχείρισης και το εφεδρικό byte. Ο παρακάτω
πίνακας δείχνει τον κωδικό επιστροφής γι' αυτήν την ειδική περίπτωση.
Κωδικός
(δεκαδικά)

Σημασία

Error-Class:

5

Service

Error-Code:

5

Μη αποδεκτή παράμετρος

Add.-Code high:

0

–

Add.-Code low:

0

–

Αντιμετώπιση
προβλήματος

Ελέγξτε τα bit 0 και 1 στο κανάλι παραμέτρων.

Λανθασμένος
καθορισμός
μήκους στο
κανάλι
παραμέτρων

Καθορίστηκε μήκος δεδομένων διαφορετικό από 4 byte δεδομένων σε μία υπηρεσία
READ ή WRITE κατά τη παραμετροποίηση μέσω του καναλιού παραμέτρων.
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τον κωδικό επιστροφής.

Error-Class:

Σημασία

6

Access (Πρόσβαση)

Error-Code:

8

Type conflict (Διένεξη τύπων)

Add.-Code high:

0

–

Add.-Code low:

0

–

Αντιμετώπιση
προβλήματος

Ελέγξτε το μήκος δεδομένων των bit 4 και bit 5 στο byte διαχείρισης του καναλιού
παραμέτρων. Και τα δύο bit πρέπει να έχουν την τιμή 1.

Εσωτερικό
σφάλμα
επικοινωνίας

Ο κωδικός επιστροφής που εμφανίζεται στον ακόλουθο πίνακα επιστρέφεται σε
περίπτωση που παρουσιαστεί ένα εσωτερικό σφάλμα επικοινωνίας. Η υπηρεσία
παραμέτρου που μεταφέρθηκε μέσω του fieldbus ίσως να μην έχει εκτελεστεί και πρέπει
να επαναληφθεί. Εάν αυτό το σφάλμα επαναληφθεί, απενεργοποιήστε εντελώς το
μετατροπέα και στη συνέχεια επανενεργοποιήστε τον, ώστε να διεξαχθεί μία νέα
αρχικοποίηση.

Error-Class:

Αντιμετώπιση
προβλήματος

84

Κωδικός
(δεκαδικά)

Κωδικός
(δεκαδικά)

Σημασία

6

Access (Πρόσβαση)

Error-Code:

2

Σφάλμα υλικού εξοπλισμού

Add.-Code high:

0

–

Add.-Code low:

0

–

Επαναλάβετε την υπηρεσία READ ή WRITE. Εάν παρουσιαστεί πάλι το σφάλμα,
αποσυνδέστε για λίγο το μετατροπέα από το δίκτυο και θέστε τον εκ νέου σε λειτουργία.
Επικοινωνήστε με το σέρβις της SEW, εάν αυτό το σφάλμα παρουσιάζεται μόνιμα.
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9

Λειτουργίες του PROFIBUS DP-V1
Σ' αυτό το κεφάλαιο θα λάβετε πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες του PROFIBUS
DP-V1.

9.1

Εισαγωγή PROFIBUS DP-V1
Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τις λειτουργίες και τους όρους που χρησιμοποιούνται για
τη λειτουργία των μετατροπέων SEW με PROFIBUS-DP-V1. Ανατρέξτε στον οργανισμό
χρηστών PROFIBUS ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.profibus.com για λεπτομερείς
τεχνικές πληροφορίες σχετικά με το PROFIBUS DP-V1.
Με την προδιαγραφή PROFIBUS DP-V1 εισήχθησαν νέες μη κυκλικές υπηρεσίες
READ/WRITE στα πλαίσια των επεκτάσεων PROFIBUS DP-V1. Αυτές οι μη κυκλικές
υπηρεσίες εισάγονται σε ειδικά τηλεγραφήματα κατά την κυκλική λειτουργία του διαύλου
κι επομένως εξασφαλίζουν τη συμβατότητα μεταξύ του PROFIBUS DP (έκδοση 0) και
του PROFIBUS DP-V1 (Έκδοση 1).
Οι μη κυκλικές υπηρεσίες READ/WRITE μπορούν να χρησιμοποιούνται για την
ανταλλαγή μεγαλύτερων ποσοτήτων δεδομένων μεταξύ της κύριας και της υποτελούς
μονάδας (μετατροπέας) από, για παράδειγμα, τη μεταφορά που θα ήταν δυνατή στα
κυκλικά δεδομένα εισόδου ή εξόδου χρησιμοποιώντας το κανάλι παραμέτρων 8 byte. Το
πλεονέκτημα της μη κυκλικής ανταλλαγής δεδομένων μέσω DP-V1 έγκειται στο
ελάχιστο φορτίο στην κυκλική λειτουργία του διαύλου, εφόσον τα τηλεγραφήματα DP-V1
προστίθενται στον κύκλο του διαύλου μόνο εάν απαιτείται.
Το κανάλι παραμέτρων DP-V1 παρέχει 2 επιλογές στο χρήστη:
•

Το σύστημα ελέγχου υψηλότερου επιπέδου μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλες τις
πληροφορίες συσκευών των υποτελών μονάδων SEW DP-V1. Αυτό σημαίνει ότι
είναι δυνατή η ανάγνωση και αποθήκευση των κυκλικών δεδομένων διεργασίας και
των ρυθμίσεων μονάδων στο σύστημα ελέγχου, όπως και η τροποποίησή τους στην
υποτελή μονάδα.

•

Είναι επίσης δυνατή η δρομολόγηση του εργαλείου σέρβις και εκκίνησης
MOVITOOLS® MotionStudio μέσω του καναλιού παραμέτρων DP-V1 αντί της
χρήσης μιας αποκλειστικής σύνδεσης RS-485. Αφού εγκαταστήσετε το λογισμικό
MOVITOOLS® MotionStudio, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε λεπτομερείς
πληροφορίες στο φάκελο ....\SEW\MOVITOOLS\Fieldbus.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του PROFIBUS DP-V1 επεξηγούνται παρακάτω.
C1-Master
C2-Master

C2-Master

Cyclic OUT Data
Param

PD

Param

PD

PROFIBUS DP-V1

Cyclic IN Data

Acyclic DP-V1
C2-Services

Acyclic DP-V1
C1-Services

Acyclic DP-V1
C2-Services

SEW
Drive
58617AXX
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9.1.1

Κύρια μονάδα κατηγορίας 1 (C1-Master)
Στο δίκτυο PROFIBUS DP-V1 διακρίνονται διαφορετικές κατηγορίες κύριων μονάδων.
Η κύρια μονάδα C1 ουσιαστικά πραγματοποιεί την κυκλική ανταλλαγή δεδομένων με τις
υποτελείς μονάδες. Μια τυπική κύρια μονάδα C1 είναι ένα σύστημα ελέγχου, όπως ένα
PLC, το οποίο ανταλλάσσει κυκλικά δεδομένα διεργασίας με την υποτελή μονάδα. Εάν
η λειτουργία DP-V1 έχει ενεργοποιηθεί μέσω του αρχείου GSD, η μη κυκλική σύνδεση
μεταξύ της κύριας μονάδας C1 και της υποτελούς πραγματοποιείται αυτόματα όταν
δημιουργείται η κυκλική σύνδεση του PROFIBUS DP-V1. Σε ένα δίκτυο PROFIBUS
DP-V1 είναι δυνατή η λειτουργία μόνο μιας κύριας μονάδας C1.

9.1.2

Κύρια μονάδα κατηγορίας 2 (C2-Master)
Η κύρια μονάδα C2 δεν πραγματοποιεί από μόνη της κυκλική ανταλλαγή δεδομένων με
τις υποτελείς μονάδες. Παραδείγματα τυπικής κύριας μονάδας C2 είναι τα συστήματα
απεικόνισης ή οι προσωρινά εγκατεστημένες συσκευές προγραμματισμού (Notebook /
PC). Η κύρια μονάδα C2 χρησιμοποιεί αποκλειστικά μη κυκλικές συνδέσεις για την
επικοινωνία με τις υποτελείς μονάδες. Οι μη κυκλικές συνδέσεις μεταξύ της κύριας
μονάδας C2 και της υποτελούς δημιουργούνται από την υπηρεσία Initiate. Η σύνδεση
δημιουργείται μόλις πραγματοποιηθεί επιτυχώς η υπηρεσία Initiate. Μια σύνδεση που
έχει δημιουργηθεί επιτρέπει τη μη κυκλική ανταλλαγή δεδομένων με τις υποτελείς
μονάδες χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες READ ή WRITE. Σε ένα δίκτυο DP-V1
μπορούν να είναι ενεργές πολλές κύριες μονάδες C2. Ο αριθμός συνδέσεων C2, οι
οποίες δημιουργούνται ταυτόχρονα για μια υποτελή μονάδα, καθορίζεται από την
υποτελή μονάδα. Οι μετατροπείς SEW υποστηρίζουν 2 παράλληλες συνδέσεις C2.

9.1.3

Σετ δεδομένων
Τα δεδομένα χρήστη που μεταφέρονται μέσω μίας υπηρεσίας DP-V1 συλλέγονται ως
σετ δεδομένων. Κάθε σετ δεδομένων αντιπροσωπεύεται με σαφή τρόπο από το μήκος
του, έναν αριθμό θέσης και έναν δείκτη. Η δομή του σετ δεδομένων 47 χρησιμοποιείται
για επικοινωνία DP-V1 με το μετατροπέα SEW. Αυτό το σετ δεδομένων ορίζεται ως το
κανάλι παραμέτρων DP-V1 για ηλεκτρομειωτήρες έκδοσης V3.1 και μετά, στο προφίλ
σχεδιασμού ηλεκτροκινητήρων PROFIdrive του οργανισμού χρηστών PROFIBUS.
Μέσω αυτού του καναλιού παραμέτρων παρέχονται διάφορες διαδικασίες πρόσβασης
στα δεδομένα παραμέτρων του μετατροπέα.
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9.1.4

Υπηρεσίες του DP-V1
Οι επεκτάσεις DP-V1 προσφέρουν νέες υπηρεσίες, οι οποίες μπορούν να
χρησιμοποιούνται για μη κυκλική ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της κύριας και της
υποτελούς μονάδας. Το σύστημα διακρίνει κατά βάση μεταξύ των παρακάτω
υπηρεσιών:

9.1.5

Κύρια μονάδα C1

Τύπος σύνδεσης: MSAC1 (μη κυκλική κύριας/υποτελούς C1)

READ

Ανάγνωση σετ δεδομένων

WRITE

Εγγραφή σετ δεδομένων

Κύρια μονάδα C2

Τύπος σύνδεσης: MSAC2 (μη κυκλική κύριας/υποτελούς C2)

INITIATE

Δημιουργία σύνδεσης C2

ABORT

Τερματισμός σύνδεσης C2

READ

Ανάγνωση σετ δεδομένων

WRITE

Εγγραφή σετ δεδομένων

Επεξεργασία σήματος προειδοποίησης DP-V1
Εκτός των μη κυκλικών υπηρεσιών, η προδιαγραφή DP-V1 καθορίζει επίσης και μία
εκτεταμένη επεξεργασία σημάτων προειδοποίησης. Εδώ διακρίνονται διάφοροι τύποι
συναγερμών. Συνεπώς, δεν είναι πλέον δυνατή η αξιολόγηση διαγνωστικών που
αφορούν συγκεκριμένες μονάδες στη λειτουργία DP-V1 μέσω της υπηρεσίας DP-V0
"DDLM_SlaveDiag". Για την τεχνολογία ηλεκτροκινητήρων δεν έχει οριστεί κάποια
επεξεργασία συναγερμών, εφόσον ένας μετατροπέας συνήθως μεταφέρει τις
πληροφορίες κατάστασής του μέσω της κυκλικής επικοινωνίας δεδομένων διεργασίας.
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9.2

Χαρακτηριστικά των μετατροπέων SEW
Οι διεπαφές SEW fieldbus με PROFIBUS DP-V1 έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά
επικοινωνίας για τη διεπαφή DP-V1. Οι ηλεκτροκινητήρες ελέγχονται κατά βάση από μια
κύρια μονάδα C1 με κυκλικά δεδομένα διεργασίας σύμφωνα με το πρότυπο DP-V1.
Αυτή η κύρια μονάδα C1 (συνήθως ένα PLC) μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί ένα κανάλι
παραμέτρων 8 byte MOVILINK® κατά την κυκλική ανταλλαγή δεδομένων για την
εκτέλεση των υπηρεσιών παραμέτρων με το DFS11B. Οι υπηρεσίες READ και WRITE
παρέχουν στην κύρια μονάδα C1 πρόσβαση στους συνδεδεμένους συνδρομητές μέσω
του καναλιού DP-V1-C1.
Σε αυτά τα κανάλια παραμετροποίησης μπορούν να συνδεθούν παράλληλα 2 επιπλέον
κανάλια C2. Μέσω των καναλιών αυτών, η πρώτη κύρια μονάδα C2 ως συσκευή
απεικόνισης, για παράδειγμα, θα μπορούσε να τα χρησιμοποιεί για την ανάγνωση
δεδομένων παραμέτρων, και μια δεύτερη κύρια μονάδα C2 με τη μορφή ενός φορητού
υπολογιστή notebook θα μπορούσε να τα χρησιμοποιεί για τη διαμόρφωση του
ηλεκτροκινητήρα χρησιμοποιώντας το λογισμικό MOVITOOLS®.

C2-Master

C1-Master

C2-Master

Acyclic DP-V1
C1 Services

DP:

8 Byte Param

PROFIBUS DP-V1
Acyclic DP-V1
C2 Services

C2 Parameter Buffer

C2 Parameter Buffer

SEW PROFIBUS
DP-V1 Interface

Cyclic IN/Out

C1 Parameter Buffer

PD

DP Parameter Buffer

DP:

Acyclic DP-V1
C2 Services

cyclic

Process Data

Parameter Buffer

Drive System
Εικόνα 12: Κανάλια παραμετροποίησης για το PROFIBUS DP-V1

88

61535AXX

Εγχειρίδιο – Διεπαφή fieldbus DFS11B PROFIBUS DP-V1 με PROFIsafe

Λειτουργίες του PROFIBUS DP-V1

I

Δομή του καναλιού παραμέτρων DP-V1

9

0

9.3

Δομή του καναλιού παραμέτρων DP-V1
Ουσιαστικά από το σετ δεδομένων 47 υλοποιείται η παραμετροποίηση των
ηλεκτροκινητήρων σύμφωνα με το κανάλι παραμέτρων PROFIdrive DP-V1 της έκδοσης
προφίλ 3.0. Η καταχώρηση Request-ID διακρίνει μεταξύ της πρόσβασης παραμέτρων
σύμφωνα με το προφίλ PROFIdrive ή μέσω των υπηρεσιών MOVILINK® της SEW.
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις πιθανές κωδικοποιήσεις των μεμονωμένων στοιχείων.
Η δομή του σετ δεδομένων είναι η ίδια για πρόσβαση στο PROFIdrive και το MOVILINK®.
PROFIdrive

DP-V1
Parameter Channel
READ/WRITE DS47

SEW MOVILINK®
53125AXX

Υποστηρίζονται οι ακόλουθες υπηρεσίες MOVILINK®:
•

Κανάλι παραμέτρων 8 byte MOVILINK® με όλες τις υποστηριζόμενες από το
μετατροπέα υπηρεσίες, όπως:
–
–
–
–

Παράμετρος READ
Παράμετρος WRITE
Παράμετρος WRITE volatile (προσωρινή)
κλπ.
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Υποστηρίζονται οι ακόλουθες υπηρεσίες PROFIdrive:
•

Ανάγνωση (Request Parameter) μεμονωμένων παραμέτρων του τύπου double word

•

Εγγραφή (Change Parameter) μεμονωμένων παραμέτρων του τύπου Διπλής Λέξης

Πίνακας 1: Στοιχεία του σετ δεδομένων DS47
Πεδίο

Τύπος
δεδομένων

Τιμές

Request
Reference

Unsigned8

0x00
0x01 ... 0xFF

Εφεδρικό

Request ID

Unsigned8

0x01
0x02
0x40

Request parameter (PROFIdrive)
Change parameter (PROFIdrive)
Υπηρεσία SEW MOVILINK®

Response ID

Unsigned8

Response (+):
0x00
0x01
0x02
0x40

Εφεδρικό
Request parameter (+) (PROFIdrive)
Change parameter (+) (PROFIdrive)
Υπηρεσία SEW-MOVILINK® (+)

Response (–):
0x81
Request parameter (–) (PROFIdrive)
0x82
Change parameter (–) (PROFIdrive)
0xC0
Υπηρεσία SEW-MOVILINK® (-)
Axis

Unsigned8

0x00 ... 0xFF

Αριθμός αξόνων 0 ... 255

No. of
Parameters

Unsigned8

0x01 ... 0x13

1 ... 19 DWORDs (240 DP-V1 byte δεδομένων)

Attribute

Unsigned8

0x10

Τιμή

Για SEW-MoviLink® (Request ID = 0x40):
0x00
No service
0x10
Παράμετρος READ
0x20
Παράμετρος WRITE
0x30
WRITE Parameter volatile
0x40 ... 0xF0 Εφεδρικό

90

No. of Elements

Unsigned8

0x00
0x01 ... 0x75

για μη ενδεικτικές παραμέτρους
Quantity 1 ... 117

Parameter
Number

Unsigned16

0x0000 ... Δείκτης παραμέτρου 0xFFFF MOVILINK®

Subindex

Unsigned16

0x0000

SEW: πάντα 0

Format

Unsigned8

0x43
0x44

Διπλή λέξη
Σφάλμα
Quantity 0 ... 234

No. of Values

Unsigned8

0x00 ... 0xEA

Error Value

Unsigned16

0x0000 ... 0x0064 Κωδικοί σφάλματος PROFIdrive
0x0080 + MOVILINK®-Additional Code Low
Για SEW-MOVILINK® 16 Bit Error Value
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9.3.1

Διαδικασία παραμετροποίησης μέσω σετ δεδομένων 47
Η πρόσβαση στις παραμέτρους πραγματοποιείται με το συνδυασμό των υπηρεσιών
DP-V1 WRITE και READ. Με το WRITE.req μεταφέρεται η εντολή παραμετροποίησης
στην υποτελή μονάδα. Κατόπιν ακολουθεί η εσωτερική επεξεργασία στην υποτελή
μονάδα.
Η κύρια μονάδα στέλνει τώρα ένα READ.req (Αίτημα ανάγνωσης) για να παραλάβει την
απόκριση παραμετροποίησης. Εάν η κύρια μονάδα λάβει αρνητική απάντηση READ.res
από την υποτελή, τότε επαναλαμβάνει το READ.req. Όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία
των παραμέτρων στο μετατροπέα, ο τελευταίος απαντά με μια καταφατική απόκριση
READ.res. Τα δεδομένα χρήσης εμπεριέχουν τότε την απάντηση παραμετροποίησης
για την εντολή παραμετροποίησης που στάλθηκε νωρίτερα με το WRITE.req (βλ. εικόνα
που ακολουθεί). Ο μηχανισμός ισχύει τόσο για κύριες μονάδες C1 όσο και C2.

Master
Parameter
Request

PROFIBUS-DP-V1
WRITE.req DS47
with data (parameter request)

Slave (Drive)
Parameter
Request

WRITE.res
without data

READ.req DS47
without data

Parameter
Processing

READ.res(-)
without data

READ.req DS47
without data

Parameter
Response

READ.res(+)
with data (parameter response)

Parameter
Response

Εικόνα 13: Σειρά διαδοχής τηλεγραφημάτων για πρόσβαση παραμέτρων μέσω PROFIBUS DP-V1
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9.3.2

Σειρά επεξεργασίας κύριας μονάδας DP-V1
Εάν οι κύκλοι διαύλου είναι πολύ σύντομοι, το αίτημα για απόκριση παραμέτρου φθάνει
προτού ο μετατροπέας συχνότητας ολοκληρώσει την πρόσβαση παραμέτρου στη
συσκευή. Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα απόκρισης από το μετατροπέα δεν είναι ακόμη
διαθέσιμα. Σε αυτή την περίπτωση, ο μετατροπέας στέλνει μια αρνητική απάντηση με
κωδικό Error_Code _1 = 0xB5 (αντίφαση κατάστασης) στο επίπεδο DP-V1. Η κύρια
μονάδα DP-V1 πρέπει στη συνέχεια να επαναλάβει το αίτημα με την επικεφαλίδα
READ.req μέχρι να λάβει μια θετική απάντηση από το μετατροπέα.

Στείλε αίτημα Write με
δεδομένα παραμέτρων

Έλεγξε το
Write.response

Αρνητικό
Write.response

Θετικό
Write.response
Στείλε DS_Read.req με
δεδομένα παραμέτρων

Διένεξη
Read.
response

ναι

όχι
Άλλο
σφάλμα
ή χρονική
υπέρβαση

ναι

όχι
Μετάδοση παραμέτρων
εντάξει, τα δεδομένα
είναι διαθέσιμα

Η μετάδοση παραμέτρων
διακόπηκε με ERROR

53127AEL
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9.3.3

Διευθυνσιοδότηση υποκείμενων μετατροπέων
Η δομή του σετ δεδομένων DS47 ορίζει ένα στοιχείο Axis (άξονας). Αυτό το στοιχείο
χρησιμοποιείται για την πρόσβαση σε ηλεκτροκινητήρες πολλαπλών αξόνων, η
λειτουργία των οποίων είναι δυνατή μέσω μίας κοινής διεπαφής PROFIBUS. Το στοιχείο
Axis (Άξονας) απευθύνεται σε μια από τις συσκευές που συνδέονται μέσω της διεπαφής
PROFIBUS. Αυτός ο μηχανισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, από τις
μονάδες διαύλου SEW τύπου MQP για MOVIMOT® ή τύπου UFP για MOVITRAC® 07.

Διευθυνσιοδότηση ενός
MOVIDRIVE® στο
PROFIBUS DP-V1

Με τη ρύθμιση Axis = 0, είναι δυνατή η πρόσβαση στις παραμέτρους του μετατροπέα.
Εφόσον δεν υπάρχουν συσκευές ηλεκτροκινητήρων συνδεδεμένες στο MOVIDRIVE®,
η πρόσβαση με Axis > 0 επιστρέφεται με έναν κωδικό σφάλματος.
C1-Master
C2-Master

C2-Master

Cyclic OUT Data
Param

PD

Param

PD

PROFIBUS DP-V1

Cyclic IN Data

Acyclic DP-V1
C1 Services

Acyclic DP-V1
C2 Services
Acyclic DP-V1
C2 Services

Axis = 0
Axis = 0

Axis = 0

61537AXX

Εικόνα 14: Απευθείας διευθυνσιοδότηση ενός MOVIDRIVE® μέσω PROFIBUS DP-V1 με Axis = 0

9.3.4

Εντολές παραμέτρων MOVILINK®
Το κανάλι παραμέτρων MOVILINK® του μετατροπέα SEW απεικονίζεται απευθείας στη
δομή του σετ δεδομένων 47. Για την ανταλλαγή των εντολών παραμέτρων MOVILINK®
γίνεται χρήση του Request-ID 0x40 (Υπηρεσία του MOVILINK® SEW). Η πρόσβαση σε
παραμέτρους με τις υπηρεσίες MOVILINK® συνήθως πραγματοποιείται σύμφωνα με τη
δομή που περιγράφεται παρακάτω. Χρησιμοποιείται η τυπική σειρά διαδοχής
μηνυμάτων για το σετ δεδομένων 47.
Request-ID:

0x40 Υπηρεσία SEW MOVILINK®

Η ουσιαστική υπηρεσία ορίζεται από το στοιχείο του σετ δεδομένων Attribute στο κανάλι
παραμέτρων MOVILINK®. Το άνω μισό byte αυτού του στοιχείου αντιστοιχεί στο μισό
byte σέρβις στο byte διαχείρισης του καναλιού παραμέτρων DP.
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Παράδειγμα
ανάγνωσης μίας
παραμέτρου
μέσω MOVILINK®

Οι ακόλουθοι πίνακες δείχνουν ένα παράδειγμα της δομής των δεδομένων χρήστη
WRITE.request και READ.res για την ανάγνωση μίας μεμονωμένης παραμέτρου μέσω
του καναλιού παραμέτρων MOVILINK®.
Αποστολή εντολής παραμέτρων
Ο πίνακας δείχνει την κωδικοποίηση των δεδομένων χρήστη για την υπηρεσία
WRITE.req αναφέροντας την επικεφαλίδα DP-V1. Η υπηρεσία WRITE.req
χρησιμοποιείται για την αποστολή της εντολής παραμετροποίησης στο μετατροπέα.
Γίνεται ανάγνωση της έκδοσης υλικολογισμικού (firmware).
Πίνακας 2: Επικεφαλίδα WRITE.request για μεταφορά της εντολής παραμετροποίησης
Υπηρεσία:

WRITE.request

Περιγραφή

Slot_Number

0

Τυχαίο (δεν αξιολογείται)

Index

47

Δείκτης του σετ δεδομένων, σταθερός δείκτης 47

Length

10

Δεδομένα χρήστη 10 byte για εντολή παραμετροποίησης

Πίνακας 3: Δεδομένα χρήστη WRITE.req για MOVILINK® "READ Parameter"
Byte

Πεδίο

Τιμή

Περιγραφή

0

Request Reference

0x01

Ανεξάρτητος αριθμός αναφοράς για την εντολή
παραμετροποίησης, αντικατοπτρίζεται στην
απόκριση παραμέτρου

1

Request ID

0x40

Υπηρεσία SEW MOVILINK®

2

Axis

0x00

Αριθμός άξονα, 0 = μονός άξονας

3

No. of Parameters

0x01

1 παράμετρος

4

Attribute

0x10

Υπηρεσία MOVILINK® “READ Parameter”

5

No. of Elements

0x00

0 = πρόσβαση στην απευθείας τιμή, χωρίς
δευτερεύον στοιχείο

6, 7

Parameter Number

0x206C

Δείκτης MOVILINK® 8300 = "Firmware-Version"

8, 9

Subindex

0x0000

Subindex 0

Αίτημα για απόκριση παραμέτρου
Ο πίνακας δείχνει την κωδικοποίηση των δεδομένων χρήστη READ.req συμπεριλαμβανόμενης της επικεφαλίδας DP-V1.
Πίνακας 4: READ.req για αίτημα της απόκρισης παραμέτρου
Υπηρεσία:

READ.request

Περιγραφή

Slot_Number

0

Τυχαίο (δεν αξιολογείται)

Index

47

Δείκτης του σετ δεδομένων, σταθερός δείκτης 47

Length

240

Μέγιστο μήκος της προσωρινής μνήμης απόκρισης στην
κύρια μονάδα DP-V1

Θετική απόκριση παραμετροποίησης MOVILINK®
Ο πίνακας δείχνει τα δεδομένα χρήστη READ.res με τα δεδομένα θετικής απόκρισης της
εντολής παραμετροποίησης. Για παράδειγμα, επιστρέφεται η τιμή παραμέτρου για το
δείκτη 8300 (έκδοση υλικολογισμικού).
Πίνακας 5: Επικεφαλίδα DP-V1 της θετικής READ.response με απόκριση ρύθμισης παραμέτρου

94

Υπηρεσία:

READ.request

Περιγραφή

Slot_Number

0

Τυχαίο (δεν αξιολογείται)

Index

47

Δείκτης του σετ δεδομένων, σταθερός δείκτης 47

Length

10

Δεδομένα χρήστη 10 byte στην προσωρινή μνήμη
απόκρισης
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Πίνακας 6: Θετική απόκριση για υπηρεσία MOVILINK®
Byte

Πεδίο

Τιμή

Περιγραφή

0

Response Reference

0x01

Αριθμός αναφοράς από την εντολή
παραμετροποίησης

1

Response ID

0x40

Θετική απόκριση MOVILINK®

2

Axis

0x00

Απεικονιζόμενος αριθμός άξονα, 0 για μονό άξονα

3

No. of Parameters

0x01

1 παράμετρος

4

Format

0x43

Φορμά παραμέτρου: Διπλή λέξη

5

No. of values

0x01

1 τιμή

6, 7

Value Hi

0x311C

Άνω τμήμα της παραμέτρου

8, 9

Value Lo

0x7289

Κάτω τμήμα της παραμέτρου
Αποκωδικοποίηση:
0x 311C 7289 = 823947913 δεκαδικός
>> Έκδοση υλικολογισμικού 823 947 9.13

Παράδειγμα
εγγραφής μίας
παραμέτρου
μέσω MOVILINK®

Οι ακόλουθοι πίνακες δείχνουν τη σειρά διαδοχής των υπηρεσιών WRITE και READ για
προσωρινή εγγραφή της τιμής 12345 στο IPOSplus® μεταβλητή H0 (κατάλογος
παραμέτρων 11000) ως παράδειγμα. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται η υπηρεσία
MOVILINK® WRITE Parameter volatile (Εγγραφή παραμέτρου στην προσωρινή μνήμη).
Αποστολή εντολής "WRITE parameter volatile"
Πίνακας 7: Επικεφαλίδα DP-V1 του WRITE.request με εντολή παραμετροποίησης
Υπηρεσία:

WRITE.request

Περιγραφή

Slot_Number

0

Τυχαίο (δεν αξιολογείται)

Index

47

Δείκτης του σετ δεδομένων, σταθερός δείκτης 47

Length

16

Δεδομένα χρήστη 16 byte για προσωρινή μνήμη εντολής

Πίνακας 8: Δεδομένα χρήστη WRITE.req για υπηρεσία MOVILINK® "WRITE Parameter volatile"
Byte

Πεδίο

Τιμή

Περιγραφή

0

Request Reference

0x01

Ανεξάρτητος αριθμός αναφοράς για την εντολή
παραμετροποίησης, αντικατοπτρίζεται στην
απόκριση παραμέτρου

1

Request ID

0x40

Υπηρεσία SEW MOVILINK®

2

Axis

0x00

Αριθμός άξονα, 0 = μονός άξονας

3

No. of Parameters

0x01

1 παράμετρος

4

Attribute

0x30

Υπηρεσία MOVILINK® "WRITE Parameter
volatile"

5

No. of Elements

0x00

0 = πρόσβαση στην απευθείας τιμή, χωρίς
δευτερεύον στοιχείο

6, 7

Parameter Number

0x2AF8

Δείκτης παραμέτρου 11000 = "IPOS Variable H0"

8, 9

Subindex

0x0000

Subindex 0

10

Μορφή

0x43

Διπλή λέξη

11

No. of values

0x01

Αλλαγή 1 τιμής παραμέτρου

12, 13

Value HiWord

0x0000

Άνω τμήμα τιμής της παραμέτρου

14, 15

Value LoWord

0x0BB8

Κάτω τμήμα τιμής της παραμέτρου

Αφού αποσταλεί αυτό το WRITE.request, λαμβάνεται το WRITE.response. Εάν δεν
παρουσιάστηκε διένεξη κατάστασης στην επεξεργασία του καναλιού παραμέτρων,
παράγεται ένα θετικό WRITE.response. Διαφορετικά, το σφάλμα κατάστασης βρίσκεται
στο Error_code_1.
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Αίτημα για απόκριση παραμέτρου
Ο πίνακας δείχνει την κωδικοποίηση των δεδομένων χρήστη WRITE.req συμπεριλαμβανόμενης της επικεφαλίδας DP-V1.
Πίνακας 9: READ.req για αίτημα της απόκρισης παραμέτρου
Πεδίο

Τιμή

Περιγραφή

Function_Num
Slot_Number

READ.req
X

Το Slot_Number δεν χρησιμοποιείται

Index

47

Δείκτης σετ δεδομένων

Length

240

Μέγ. μήκος της προσωρινής μνήμης απόκρισης στην
κύρια μονάδα DP

Θετική απόκριση στο "WRITE Parameter volatile"
Πίνακας 10: Επικεφαλίδα DP-V1 της θετικής READ.response με απόκριση παραμετροποίησης
Υπηρεσία:

READ.response

Περιγραφή

Slot_Number

0

Τυχαίο (δεν αξιολογείται)

Index

47

Δείκτης του σετ δεδομένων, σταθερός δείκτης 47

Length

4

Δεδομένα χρήστη 4 byte στην προσωρινή μνήμη
απόκρισης

Πίνακας 11: Θετική απόκριση για υπηρεσία MOVILINK® "WRITE Parameter"

Αρνητική
απόκριση
παραμέτρου

Byte

Πεδίο

Τιμή

Περιγραφή

0

Response Reference

0x01

Αριθμός αναφοράς από την εντολή
παραμετροποίησης

1

Response ID

0x40

Θετική απόκριση MOVILINK®

2

Axis

0x00

Απεικονιζόμενος αριθμός άξονα, 0 για μονό άξονα

3

No. of Parameters

0x01

1 παράμετρος

Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει την κωδικοποίηση μιας αρνητικής απόκρισης μιας
υπηρεσίας MOVILINK®. Το bit 7 εισάγεται στο Response ID (Αναγνωριστικό
απόκρισης) εάν η απόκριση είναι αρνητική.
Πίνακας 12: Αρνητική απόκριση για υπηρεσία MOVILINK®

96

Υπηρεσία:

READ.response

Περιγραφή

Slot_Number

0

Τυχαίο (δεν αξιολογείται)

Index

47

Δείκτης του σετ δεδομένων, σταθερός δείκτης 47

Length

8

Δεδομένα χρήστη 8 byte στην προσωρινή μνήμη
απόκρισης

Byte

Πεδίο

Τιμή

Περιγραφή

0

Response Reference

0x01

Αριθμός αναφοράς από την εντολή παραμετροποίησης

1

Response ID

0xC0

Αρνητική απόκριση MOVILINK®

2

Axis

0x00

Απεικονιζόμενος αριθμός άξονα, 0 για μονό άξονα

3

No. of Parameters

0x01

1 παράμετρος

4

Format

0x44

Σφάλμα

5

No. of values

0x01

1 κωδικός σφάλματος

6, 7

Error value

0x0811

Κωδικός επιστροφής MOVILINK®
π.χ. Error-Class 0x08, Add.-Code 0x11
(βλέπε ενότητα "Κωδικοί επιστροφής MOVILINK® της
παραμετροποίησης για το DP-V1" στη σελίδα 97)
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Κωδικοί
επιστροφής
MOVILINK® της
παραμετροποίησης για
το DP-V1

Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει τους κωδικούς επιστροφής που επιστρέφονται από τη
διασύνδεση SEW DP-V1 σε περίπτωση σφάλματος στην πρόσβαση παραμέτρων
DP-V1.
MOVILINK®
Κωδικός επιστροφής
(hex)

Περιγραφή

0x0810

Μη επιτρεπτός δείκτης, ο κατάλογος παραμέτρων δεν υπάρχει στη συσκευή

0x0811

Η λειτουργία / παράμετρος δεν είναι διαθέσιμη

0x0812

Επιτρέπεται μόνο προσπέλαση για ανάγνωση

0x0813

Φραγή παραμέτρου ενεργοποιημένη

0x0814

Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι ενεργή

0x0815

Πολύ μεγάλη η τιμή της παραμέτρου

0x0816

Πολύ μικρή η τιμή της παραμέτρου

0x0817

Η απαιτούμενη πρόσθετη κάρτα δεν είναι εγκατεστημένη

0x0818

Σφάλμα στο λογισμικό συστήματος

0x0819

Πρόσβαση στην παράμετρο μόνο μέσω διεπαφής διεργασίας RS-485

0x081A

Πρόσβαση στην παράμετρο μόνο μέσω διεπαφής διαγνωστικών RS-485

0x081B

Η παράμετρος είναι προστατευμένη ως προς την πρόσβαση

0x081C

Απαιτείται αναστολή του ελεγκτή

0x081D

Μη αποδεκτή τιμή για την παράμετρο

0x081E

Η εργοστασιακή ρύθμιση ενεργοποιήθηκε

0x081F

Η παράμετρος δεν αποθηκεύτηκε στη μνήμη EEPROM

0x0820

Δεν είναι δυνατή η αλλαγή της παραμέτρου με ενεργοποιημένη τη βαθμίδα
εξόδου / Εφεδρική

0x0821

Εφεδρικό

0x0822

Εφεδρικό

0x0823

Η παράμετρος μπορεί να αλλαχθεί μόνο με διακοπή του προγράμματος IPOS

0x0824

Η παράμετρος μπορεί να αλλαχθεί μόνο με την Αυτόματη Εγκατάσταση
(Auto-Setup) απενεργοποιημένη

0x0505

Λανθασμένη κωδικοποίηση του byte διαχείρισης και του εφεδρικού

0x0602

Σφάλμα επικοινωνίας μεταξύ του συστήματος μετατροπέα και της διεπαφής
fieldbus

0x0502

Υπέρβαση χρόνου της δευτερεύουσας σύνδεσης (π.χ. κατά την επανεκκίνηση ή
με Sys-Fault)
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9.3.5

Εντολές παραμέτρων PROFIdrive
Το κανάλι παραμέτρων PROFIdrive του μετατροπέα SEW απεικονίζεται απευθείας στη
δομή του σετ δεδομένων 47. Η πρόσβαση σε παραμέτρους με υπηρεσίες PROFIdrive
συνήθως πραγματοποιείται σύμφωνα με τη δομή που περιγράφεται παρακάτω.
Χρησιμοποιείται η τυπική σειρά διαδοχής τηλεγραφημάτων για το σετ δεδομένων 47.
Το PROFIdrive ορίζει μόνο τα δύο αναγνωριστικά αιτήματος
Request-ID:0x01Request Parameter (PROFIdrive)
Request-ID:0x02Change Parameter (PROFIdrive)
Η χρησιμότητά του σε σύγκριση με τις υπηρεσίες MOVILINK® είναι περιορισμένης
πρόσβασης σε δεδομένα.
Το αναγνωριστικό αιτήματος = 0x02 = Change Parameter (PROFIdrive) (Αλλαγή
παραμέτρου) έχει ως αποτέλεσμα μόνιμο δικαίωμα εγγραφής στην επιλεγμένη
παράμετρο. Επομένως, η εσωτερική μνήμη Flash / EEPROM του μετατροπέα
συχνότητας γράφεται με κάθε πρόσβαση εγγραφής. Χρησιμοποιήστε την υπηρεσία
MOVILINK® "WRITE Parameter volatile" εάν οι παράμετροι πρέπει να εγγράφονται
κυκλικά σε μικρά διαστήματα. Με αυτή την υπηρεσία, αλλάζετε τις τιμές παραμέτρου
μόνο στη μνήμη RAM του μετατροπέα συχνότητας.

Παράδειγμα
ανάγνωσης μίας
παραμέτρου
μέσω PROFIdrive

Οι ακόλουθοι πίνακες δείχνουν ένα παράδειγμα της δομής των δεδομένων χρήστη
WRITE.request και READ.res για την ανάγνωση μίας μεμονωμένης παραμέτρου μέσω
του καναλιού παραμέτρων MOVILINK®.
Αποστολή εντολής παραμέτρων
Ο πίνακας δείχνει την κωδικοποίηση των δεδομένων χρήστη για την υπηρεσία
WRITE.req αναφέροντας την επικεφαλίδα DP-V1. Η υπηρεσία WRITE.req
χρησιμοποιείται για την αποστολή της εντολής παραμετροποίησης στο μετατροπέα.
Πίνακας 13: Επικεφαλίδα WRITE.request για μεταφορά της εντολής παραμετροποίησης
Υπηρεσία:

WRITE.request

Περιγραφή

Slot_Number

0

Τυχαίο (δεν αξιολογείται)

Index

47

Δείκτης του σετ δεδομένων, σταθερός δείκτης 47

Length

10

Δεδομένα χρήστη 10 byte για εντολή παραμετροποίησης

Πίνακας 14: Δεδομένα χρήστη Write.req για PROFIdrive "Request Parameter"
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Byte

Πεδίο

Τιμή

Περιγραφή

0

Request Reference

0x01

Ανεξάρτητος αριθμός αναφοράς για την εντολή
παραμετροποίησης, αντικατοπτρίζεται στην
απόκριση παραμέτρου

1

Request ID

0x01

Request parameter (PROFIdrive)

2

Axis

0x00

Αριθμός άξονα, 0 = μονός άξονας

3

No. of Parameters

0x01

1 παράμετρος

4

Attribute

0x10

Πρόσβαση στην τιμή της παραμέτρου

5

No. of Elements

0x00

0 = πρόσβαση στην απευθείας τιμή, χωρίς
δευτερεύον στοιχείο

6, 7

Parameter Number

0x206C

Δείκτης MOVILINK® 8300 = "Firmware-Version"

8, 9

Subindex

0x0000

Subindex 0
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Αίτημα για απόκριση παραμέτρου
Ο πίνακας δείχνει την κωδικοποίηση των δεδομένων χρήστη READ.req συμπεριλαμβανόμενης της επικεφαλίδας DP-V1.
Πίνακας 15: READ.req για αίτημα της απόκρισης παραμετροποίησης
Υπηρεσία:

READ.request

Περιγραφή

Slot_Number

0

Τυχαίο (δεν αξιολογείται)

Index

47

Δείκτης του σετ δεδομένων, σταθερός δείκτης 47

Length

240

Μέγιστο μήκος της προσωρινής μνήμης απόκρισης στην
κύρια μονάδα DP-V1

Θετική απόκριση παραμέτρου PROFIdrive
Ο πίνακας δείχνει τα δεδομένα χρήστη READ.res με τα δεδομένα θετικής απόκρισης της
εντολής παραμετροποίησης. Για παράδειγμα, επιστρέφεται η τιμή παραμέτρου για το
δείκτη 8300 (έκδοση υλικολογισμικού).
Πίνακας 16: Επικεφαλίδα DP-V1 της θετικής READ.response με απόκριση παραμετροποίησης
Υπηρεσία:

READ.request

Περιγραφή

Slot_Number

0

Τυχαίο (δεν αξιολογείται)

Index

47

Δείκτης του σετ δεδομένων, σταθερός δείκτης 47

Length

10

Δεδομένα χρήστη 10 byte στην προσωρινή μνήμη
απόκρισης

Πίνακας 17: Θετική απόκριση για υπηρεσία MOVILINK®
Byte

Πεδίο

Τιμή

Περιγραφή

0

Response Reference

0x01

Απεικονιζόμενος αριθμός αναφοράς από την
εντολή παραμετροποίησης

1

Response ID

0x01

Θετική απόκριση για "Request Parameter"
(Αίτημα παραμέτρου)

2

Axis

0x00

Απεικονιζόμενος αριθμός άξονα,
0 = μονός άξονας

3

No. of Parameters

0x01

1 παράμετρος

4

Format

0x43

Μορφή παραμέτρου: Διπλή λέξη

5

No. of values

0x01

1 τιμή

6, 7

Value Hi

0x311C

Άνω τμήμα της παραμέτρου

8, 9

Value Lo

0x7289

Κάτω τμήμα της παραμέτρου
Αποκωδικοποίηση:
0x 311C 7289 = 823947913 δεκαδικός
>> Έκδοση υλικολογισμικού 823 947 9.13
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Παράδειγμα
εγγραφής μίας
παραμέτρου
μέσω PROFIdrive

Οι παρακάτω πίνακες δείχνουν υποδειγματικά τη δομή των υπηρεσιών WRITE και
READ για την υπόλοιπη εγγραφή της εσωτερικής ονομαστικής τιμής n11 (βλέπε
ενότητα "Παράδειγμα για την εγγραφή μίας παραμέτρου μέσω του MOVILINK®" στη
σελίδα 95). Η υπηρεσία PROFIdrive Change Parameter (Αλλαγή παραμέτρου) χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό.
Αποστολή εντολής "WRITE parameter"
Πίνακας 18: Επικεφαλίδα DP-V1 του WRITE.request με εντολή παραμετροποίησης
Υπηρεσία:

WRITE.request

Περιγραφή

Slot_Number

0

Τυχαίο (δεν αξιολογείται)

Index

47

Δείκτης του σετ δεδομένων, σταθερός δείκτης 47

Length

16

Δεδομένα χρήστη 16 byte για προσωρινή μνήμη εντολής

Πίνακας 19: Δεδομένα χρήστη WRITE.req για την υπηρεσία PROFIdrive "Change Parameter"
Byte

Πεδίο

Τιμή

Περιγραφή

0

Request Reference

0x01

Ανεξάρτητος αριθμός αναφοράς για την εντολή
παραμετροποίησης, αντικατοπτρίζεται στην
απόκριση παραμέτρου

1

Request ID

0x02

Change Parameter (PROFIdrive)

2

Axis

0x01

Αριθμός άξονα, 0 = μονός άξονας

3

No. of Parameters

0x01

1 παράμετρος

4

Attribute

0x10

Πρόσβαση στην τιμή της παραμέτρου

5

No. of Elements

0x00

0 = πρόσβαση στην απευθείας τιμή, χωρίς
δευτερεύον στοιχείο

6, 7

Parameter Number

0x7129

Δείκτης παραμέτρου 8489 = P160 n11

8, 9

Subindex

0x0000

Subindex 0

10

Format

0x43

Διπλή λέξη

11

No. of values

0x01

Αλλαγή 1 τιμής παραμέτρου

12, 13

Value HiWord

0x0000

Άνω τμήμα τιμής της παραμέτρου

14, 15

Value LoWord

0x0BB8

Κάτω τμήμα τιμής της παραμέτρου

Αφού αποσταλεί αυτό το WRITE.request, λαμβάνεται το WRITE.response. Εάν δεν
παρουσιάστηκε διένεξη κατάστασης στην επεξεργασία του καναλιού παραμέτρων,
παράγεται ένα θετικό WRITE.response. Διαφορετικά, το σφάλμα κατάστασης βρίσκεται
στο Error_code_1.

Αίτημα για απόκριση παραμέτρου
Ο πίνακας δείχνει την κωδικοποίηση των
συμπεριλαμβανομένης της επικεφαλίδας DP-V1.

δεδομένων

χρήστη

WRITE.req

Πίνακας 20: READ.req για αίτημα της απόκρισης παραμετροποίησης
Πεδίο

Τιμή

Function_Num

100

Περιγραφή
READ.req

Slot_Number

X

Το Slot_Number δεν χρησιμοποιείται

Index

47

Δείκτης σετ δεδομένων

Length

240

Μέγ. μήκος της προσωρινής μνήμης απόκρισης στην
κύρια μονάδα DP-V1
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Θετική απόκριση στο "WRITE Parameter"
Πίνακας 21: Επικεφαλίδα DP-V1 της θετικής READ.response με απόκριση παραμετροποίησης
Υπηρεσία:

READ.response

Περιγραφή

Slot_Number

0

Τυχαίο (δεν αξιολογείται)

Index

47

Δείκτης του σετ δεδομένων, σταθερός δείκτης 47

Length

4

Δεδομένα χρήστη 4 byte στην προσωρινή μνήμη
απόκρισης

Πίνακας 22: Θετική απόκριση για υπηρεσία PROFIdrive "Change Parameter"

Αρνητική
απόκριση
παραμέτρου

Byte

Πεδίο

Τιμή

Περιγραφή

0

Response Reference

0x01

Απεικονιζόμενος αριθμός αναφοράς από την
εντολή παραμετροποίησης

1

Response ID

0x02

Θετική απόκριση PROFIdrive

2

Axis

0x01

Απεικονιζόμενος αριθμός άξονα, 0 = μονός
άξονας

3

No. of Parameters

0x01

1 παράμετρος

Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει την κωδικοποίηση μιας αρνητικής απόκρισης μιας
υπηρεσίας PROFIdrive. Το bit 7 εισάγεται στο Response ID εάν η απόκριση είναι
αρνητική.
Πίνακας 23: Αρνητική απόκριση για υπηρεσία PROFIdrive
Υπηρεσία:

READ.response

Περιγραφή

Slot_Number

0

Τυχαίο (δεν αξιολογείται)

Index

47

Δείκτης του σετ δεδομένων, σταθερός δείκτης 47

Length

8

Δεδομένα χρήστη 8 byte στην προσωρινή μνήμη
απόκρισης

Byte

Πεδίο

Τιμή

Περιγραφή

0

Response Reference

0x01

Απεικονιζόμενος αριθμός αναφοράς από την εντολή
παραμετροποίησης

1

Response ID

0x810x82

Αρνητική απόκριση για "Request Parameter" (Αίτημα
παραμέτρου)
Αρνητική απόκριση για "Change Parameter" (Αλλαγή
παραμέτρου)

2

Axis

0x00

Απεικονιζόμενος αριθμός άξονα, 0 = μονός άξονας

3

No. of Parameters

0x01

1 παράμετρος

4

Format

0x44

Σφάλμα

5

No. of values

0x01

1 κωδικός σφάλματος

6, 7

Error value

0x0811

Κωδικός επιστροφής MOVILINK®
π.χ. Error-Class 0x08, Add.-Code 0x11
(βλέπε ενότητα "Κωδικοί επιστροφής MOVILINK® για το
DP-V1" στη σελίδα 97)
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Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει την κωδικοποίηση του αριθμού σφάλματος στην
απόκριση παραμέτρου PROFIdrive DP-V1 σύμφωνα με το προφίλ PROFIdrive V3.1.
Αυτός ο πίνακας ισχύει εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες PROFIdrive "Request
Parameter" ή/και "Change Parameter".

Αρ. σφάλματος

Σημασία

Χρησιμοποιείται στο

0x00

Μη έγκυρος αριθμός παραμέτρου

Πρόσβαση σε μη διαθέσιμες παραμέτρους

0x01

Η τιμή της παραμέτρου δεν μπορεί
να αλλαχθεί

Αλλαγή πρόσβασης σε μία τιμή παραμέτρου η οποία δεν μπορεί να
αλλαχθεί

0x02

Υπέρβαση μέγιστης ή ελάχιστης
τιμής

Αλλαγή πρόσβασης σε τιμή η οποία κυμαίνεται εκτός των οριακών τιμών

0x03

Λανθασμένος δευτερεύων δείκτης

Πρόσβαση σε μη διαθέσιμο δευτερεύοντα δείκτη

0x04

Καμία διάταξη

Πρόσβαση με δευτερεύοντα δείκτη σε μία μη ενδεικτική παράμετρο

0x05

Λανθασμένος τύπος δεδομένων

Αντικατάσταση πρόσβασης από μία τιμή ή οποία δεν ανταποκρίνεται στον
τύπο δεδομένων της παραμέτρου

0x06

Η ρύθμιση δεν επιτρέπεται
(μπορεί να γίνει μόνο επαναφορά)

Ρύθμιση πρόσβασης σε μία τιμή μεγαλύτερη από το 0, όπου αυτό δεν
επιτρέπεται

0x07

Το στοιχείο περιγραφής δεν
μπορεί να αλλαχθεί

Πρόσβαση σε στοιχείο περιγραφής που δεν μπορεί να αλλαχθεί

0x08

Εφεδρικό

(Προφίλ PROFIdrive V2: η αίτηση PPO-Write δεν είναι διαθέσιμη στο IR)

0x09

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή

Πρόσβαση σε μία μη προσπελάσιμη περιγραφή (υπάρχει διαθέσιμη τιμή
παραμέτρου)

0x0A

Εφεδρικό

(Προφίλ PROFIdrive V2: λανθασμένη ομάδα πρόσβασης)

0x0B

Καμία προτεραιότητα ενέργειας

Αλλαγή πρόσβασης χωρίς δικαιώματα αλλαγής παραμέτρων

0x0C

Εφεδρικό

(Προφίλ PROFIdrive V2: λανθασμένος κωδικός πρόσβασης)

0x0D

Εφεδρικό

(Προφίλ PROFIdrive V2: το κείμενο δεν μπορεί να διαβαστεί στην κυκλική
μεταφορά δεδομένων)

0x0E

Εφεδρικό

(Προφίλ PROFIdrive V2: το όνομα δεν μπορεί να διαβαστεί στην κυκλική
μεταφορά δεδομένων)

0x0F

Δεν υπάρχει καμία διαθέσιμη
διάταξη κειμένου

Πρόσβαση σε διάταξη κειμένου που δεν είναι διαθέσιμη (υπάρχει
διαθέσιμη τιμή παραμέτρου)

0x10

Εφεδρικό

(Προφίλ PROFIdrive V2: κανένα PPO-Write)

0x11

Η αίτηση δεν μπορεί να εκτελεστεί
λόγω του τρόπου λειτουργίας

Η πρόσβαση δεν επιτρέπεται προς το παρόν. Οι αιτίες δεν διευκρινίζονται

0x12

Εφεδρικό

(Προφίλ PROFIdrive V2: άλλο σφάλμα)

0x13

Εφεδρικό

(Προφίλ PROFIdrive V2: τα δεδομένα δεν μπορούν να διαβαστούν στην
κυκλική ανταλλαγή)

0x14

Ανεπίτρεπτη τιμή

Αλλαγή πρόσβασης με μία τιμή, η οποία βρίσκεται εντός της επιτρεπτής
τιμής, αλλά δεν επιτρέπεται για άλλους λόγους (παράμετρος με σταθερά
καθορισμένες μεμονωμένες τιμές)

0x15

Η απάντηση είναι πολύ μεγάλη

Το μέγεθος της τρέχουσας απάντησης υπερβαίνει το μέγιστο μέγεθος
μετάδοσης

0x16

Μη επιτρεπτή διεύθυνση
παραμέτρων

Μη επιτρεπτή τιμή ή τιμή η οποία δεν είναι έγκυρη για αυτή την ιδιότητα,
τον αριθμό στοιχείων, τον αριθμό παραμέτρου, το δευτερεύοντα δείκτη ή
το συνδυασμό αυτών των συντελεστών

0x17

Λανθασμένη μορφή

Write request: Μη επιτρεπτή μορφή ή μη υποστηριζόμενη μορφή των
δεδομένων παραμέτρων

0x18

Ασυνέχεια αριθμού τιμών

Write request: Ο αριθμός τιμών των δεδομένων παραμέτρων δεν
αντιστοιχεί στον αριθμό στοιχείων στη διεύθυνση παραμέτρων

0x19

Ο άξονας δεν υπάρχει

Πρόσβαση σε έναν άξονα που δεν υπάρχει

έως 0x64

Εφεδρικό

–

0x65..0xFF

ανάλογα με τον κατασκευαστή

–
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9.4

Λογισμική ενσωμάτωση μιας κύριας μονάδας C1
Για την ενσωμάτωση μίας κύριας μονάδας DP-V1-C1 απαιτείται το αρχείο GSD
SEW_600C.GSD. Αυτό το αρχείο ενεργοποιεί τις λειτουργίες DP-V1 του DFS11B.
Γι’ αυτό και πρέπει το αρχείο GSD και το υλικολογισμικό του DFS11B να έχουν
λειτουργική αντιστοιχία μεταξύ τους. Η SEW-EURODRIVE παραδίδει με την εισαγωγή
των λειτουργιών DP-V1 2 αρχεία GSD (βλέπε σελίδα 36 για το PROFIBUS DP-V1 και
σελίδα 41 για το MOVITRAC® B και το περίβλημα πύλης UOH11B).

9.4.1

Τρόπος λειτουργίας (λειτουργία DP-V1)
Κατά κανόνα, ο τρόπος λειτουργίας DP-V1 μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια
της ενσωμάτωσης μιας κύριας μονάδας C1. Όλες οι υποτελείς μονάδες DP, οι οποίες
έχουν τις λειτουργίες DP-V1 ενεργοποιημένες στα αρχεία τους GSD και οι οποίες
υποστηρίζουν το DP-V1, θα λειτουργούν στη συνέχεια στη λειτουργία DP-V1. Οι τυπικές
υποτελείς μονάδες DP θα λειτουργούν ακόμη μέσω του PROFIBUS DP. Έτσι
εξασφαλίζεται η εκτέλεση μίας μικτής λειτουργίας για μονάδες με δυνατότητα DP-V1 και
DP. Ανάλογα με την προδιαγραφή των λειτουργιών της κύριας μονάδας, ένας
συνδρομητής με δυνατότητα DP-V1, ο οποίος έχει ενσωματωθεί με το αρχείο DP-V1
GSD, μπορεί να λειτουργεί στον τρόπο λειτουργίας "DP".
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9.4.2

Παράδειγμα προγράμματος για SIMATIC S7
Ο κωδικός STEP 7 που έχει αποθηκευτεί στο αρχείο GSD δείχνει πως επιτυγχάνεται η
πρόσβαση στις παραμέτρους μέσω των στοιχείων SFB 52/53 των λειτουργιών
συστήματος του STEP 7. Μπορείτε να αντιγράψετε τον κωδικό STEP 7 και να τον
εισάγετε / μεταφέρετε ως πηγή για το STEP 7.
Αυτό το παράδειγμα δείχνει ως ειδική δωρεάν υπηρεσία χωρίς δέσμευση μόνο τη
βασική διαδικασία για τη δημιουργία ενός προγράμματος PLC. Για το λόγο αυτό δεν
αναλαμβάνουμε καμιά ευθύνη για το περιεχόμενο του παραδείγματος-προγράμματος.

Παράδειγμα: Λειτουργικό στοιχείο FB5 "DPV1_Movilink_FB"
FUNCTION_BLOCK FB 5
TITLE =DPV1_Movilink_FB
//ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ!
//Αυτό το παράδειγμα προγράμματος παρουσιάζει μόνο τη βασική διαδικασία.
//Για λανθασμένες λειτουργίες προγράμματος και τις συνέπειές τους
//δεν μπορεί να ασκηθεί νομική ή οποιαδήποτε άλλη δίωξη!
//
//Προϋποθέσεις συστήματος:
// - Διασύνδεση κύριων μονάδων DP των σειρών S7-300 ή S7-400,
// οι οποίες υποστηρίζουν τις λειτουργίες της κύριας μονάδας DPV1.
// - Διασυνδέσεις Profibus DPV1 της SEW (Αναγνωριστικό "SEWA600x.GSD")
//
//Αυτό το λειτουργικό στοιχείο διεξάγει μια ανταλλαγή παραμέτρων μεταξύ του μετατροπέα συχνότητας
//και του PLC μέσω του καναλιού DPV1. Καθώς η ανταλλαγή δεδομένων μέσω του
//καναλιού παραμέτρων DPV1 γίνεται με μη κυκλική υπηρεσία, θα πρέπει το
//λειτουργικό στοιχείο να παραμείνει ενεργοποιημένο, έως ότου να ολοκληρωθεί η ανταλλαγή δεδομένων
//(Χρονική περίοδος από την αποστολή μιας εντολής παραμετροποίησης μέσω του fActivate έως την
//επιστροφή απάντησης του fDone).
AUTHOR : SEW
FAMILY : Movilink
VERSION : 0.1
VAR_INPUT
Drive_IO_Address : INT ; //Διεύθυνση περιφερειακού του μετατροπέα συχνότητας
bService : BYTE ; //Byte λειτουργίας του MoviLink 0x01 = READ, 0x02 = WRITE, κτλ.
bAxis : BYTE ;
//0 για μοναδικό άξονα, δευτερεύουσα διεύθυνση του άξονα κατά τη χρήση του UFP11A.
wParameterIndex : WORD ; //Δείκτης παραμέτρου Movilink
wSubIndex : WORD ; //Δευτερεύων δείκτης Movilink
dwWRITEData : DWORD ; //WRITEData
InstanzDB_SFB52 : BLOCK_DB ; //InstanzDB της λειτουργίας συστήματος SFB52. Απαιτείται για το DPV1_READ
InstanzDB_SFB53 : BLOCK_DB ; //InstanzDB της λειτουργίας συστήματος SFB53. Απαιτείται για το DPV1_ WRITE
END_VAR
VAR_OUTPUT
bError : BYTE ;
//ΧωρίςΣφάλμα = 0, Σφάλμα S7 = 1, Υπέρβαση Χρόνου = 2, Σφάλμα Movilink = 3
dwData : DWORD ; //Περιέχει δεδομένα όταν fError=0, Κωδικός σφάλματος S7 όταν fError=1, σε άλλη περίπτωση
αδιευκρίνιστο.
END_VAR
VAR_IN_OUT
fActivate : BOOL ;
//Αποστολή της λειτουργίας
fBusy : BOOL ;
//Busybit. Παραμένει TRUE, μέχρι να ολοκληρωθεί η λειτουργία ή να επέμβει η
παρακολούθηση χρόνου υπέρβασης
fDone : BOOL ;
//Υποδεικνύει ότι η λειτουργία έχει ολοκληρωθεί (με ή χωρίς σφάλματα)
END_VAR
VAR
fStaticBusy : BOOL ; //Bit αποθήκευσης για τη Busyflag (σημαία απασχολημένου)
fStaticWRITEReq : BOOL ; //Στο MVLK-WRITEReq = TRUE ή στο MVLK-READReq = FALSE
fDPV1WRITEDone : BOOL ;
//Υποδεικνύει εάν εκτελέστηκε το DPV1-WRITE
fAuxflag : BOOL ;
dwStaticDriveAddr : DWORD ;
//Διεύθυνση I/O του μετατροπέα
iStaticReqLength : INT ; //Μέγεθος τηλεγραφημάτων προς μεταφορά
MVLK_Req : STRUCT
//Δομή Movilink του WRITERequest
RequestReference : BYTE := B#16#1; //REQ: Request Reference
RequestId : BYTE := B#16#40;
//REQ: Request ID
Axis : BYTE ;
//REQ: Axis
No_of_Parameter : BYTE := B#16#1; //REQ: No of Parameters
Attribute : BYTE ;
//REQ: Attribute
No_of_Elements : BYTE ; //REQ: No of Elements
ParameterNumber : WORD ; //REQ: Parameternumber
Subindex : WORD ;
//REQ: Subindex
Format : BYTE := B#16#43;
Values : BYTE := B#16#1;
WRITEData : DWORD ; //REQ: WRITEData
END_STRUCT ;
TimeoutCounter : WORD ;
//Μετρητής χρόνου υπέρβασης
END_VAR
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VAR_TEMP
MVLK_Resp : STRUCT
//Δομή Movilink του Response
ResponseReference : BYTE ;
//RESP: Response reference
ResponseId : BYTE ;
//RESP: Response ID
Axis : BYTE ;
//RESP: Axis
No_of_Parameter : BYTE ; //RESP: No of Parameters
Attachment : ARRAY [0 .. 7 ] OF //REQ: Data
BYTE ;
END_STRUCT ;
fTempError : BOOL ;
fTempBusy : BOOL ;
fTempDone : BOOL ;
fTempValid : BOOL ;
dwTempStatus : DWORD ;
END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =Ορισμός παραμέτρου μεταφοράς στη δομή Movilink
U
#fActivate;
FP
#fAuxflag; //Εάν δεν αποστέλλεται μια υπηρεσία παραμέτρων
O
#fBusy; //...ή δεν επεξεργάζεται,
SPBN END; //…τότε η λειτουργία αγνοείται
U
#fStaticBusy;
//Όταν ορίζεται στατική απασχόληση (static Busy), τότε έχει ήδη εκτελεστεί
//η υπηρεσία WRITE,
SPBN NEWR; //τότε πήγαινε σε νέο ερώτημα
U
#fDPV1WRITEDone; //Όταν η υπηρεσία WRITE ολοκληρώνεται χωρίς σφάλματα, πήγαινε στο READ
SPB
READ;
SPA
WRIT; //Αλλιώς πήγαινε στο WRITE
NEWR: NOP
0; //Αρχικοποίηση:
UN
#fStaticBusy; //Bits και τιμές εξόδου επαναφέρονται
S
#fStaticBusy; //Έξοδος απασχολημένου και bit ένδειξης ορίζονται
S
#fBusy;
R
#fDone; //Bit ολοκλήρωσης επαναφέρεται
L
0;
T
#bError; //Τιμές εξόδου σφάλματος και δεδομένων ορίζονται στο ΜΗΔΕΝ
T
#dwData;
L
#Drive_IO_Address; //Η διεύθυνση μονάδας μετατρέπεται από το Int στο DWord
T
#dwStaticDriveAddr;
//Εισάγονται δεδομένα στη δομή Movilink (με τις παραμέτρους εισόδου καλύπτονται εδώ μόνο οι μεταβλητές
//τιμές της δομής)
L
#bAxis;
T
#MVLK_Req.Axis;
L
#bService; //Το byte λειτουργίας πολλαπλασιάζεται με το 10 hex
SLW
4;
T
#MVLK_Req.Attribute;
L
#bService;
SPL
ERUI; //Πήγαινε στην υπηρεσία σφαλμάτων MVLK
SPA
ERUI; // 0x00 Καμιά λειτουργία
SPA
ZEHN; // 0x01 READ Parameter
SPA
SEXZ; // 0x02 WRITE Parameter
SPA
SEXZ; // 0x03 WRITE Parameter volatile
SPA
ZEHN; // 0x04 READ Min
SPA
ZEHN; // 0x05 READ Max
SPA
ZEHN; // 0x06 READ Default
SPA
ZEHN; // 0x07 READ Scale
SPA
ZEHN; // 0x08 READ Attribute
SPA
ZEHN; // 0x09 READ EEPROM
ERUI: NOP
0; // Σφάλμα μη επιτρεπτής υπηρεσίας MVLK
L
3; //Σφάλμα Movilink
T
#bError;
L
DW#16#501; //MLER_ILLEGAL_SERVICE
SET
;
S
#fDone; //Τα bit απασχολημένου και ολοκλήρωσης επαναφέρονται
R
#fBusy;
R
#fStaticBusy;
R
#fDPV1WRITEDone;
BEA
; //Ολοκλήρωση λειτουργίας
SEXZ: NOP
0;
SET
;
S
#fStaticWRITEReq; //Υποδεικνύει για την αξιολόγηση δεδομένων ότι υπήρξε μια αίτηση WRITE του MVLK
L
16;
SPA
LEN; //Πήγαινε στην εισαγωγή μεγέθους
ZEHN: NOP
0;
SET
;
R
#fStaticWRITEReq; //Υποδεικνύει για την αξιολόγηση δεδομένων ότι υπήρξε μια αίτηση READ του MVLK
L
10;
LEN: NOP
0;
T
#iStaticReqLength;
L
#wParameterIndex;
T
#MVLK_Req.ParameterNumber;
L
#wSubIndex;
T
#MVLK_Req.Subindex;
L
#dwWRITEData; //Τα δεδομένα εγγράφονται στη δομή, ανεξαρτήτως αν υπήρξε πρόσβαση εγγραφής
//ή ανάγνωσης
T
#MVLK_Req.WRITEData;
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NETWORK
TITLE =Υπηρεσία WRITE
//Για να μεταφερθούν οι απαιτήσεις παραμέτρων στο μετατροπέα, πρέπει να κληθεί η SFB53
//(Υπηρεσία DPV1WRITE) και να εκτελεστεί.
WRIT: NOP
0;
CALL SFB
53 , #InstanzDB_SFB53 (
REQ
:= TRUE,
ID
:= #dwStaticDriveAddr,
INDEX
:= 47,//Σετ παραμέτρων 47
LEN
:= #iStaticReqLength,
DONE
:= #fTempDone,
BUSY
:= #fTempBusy,
ERROR
:= #fTempError,
STATUS
:= #dwTempStatus,
RECORD
:= #MVLK_Req);
//Αξιολόγηση των τιμών επιστροφής
U
#fTempBusy; //Όταν η λειτουργία δεν έχει ολοκληρωθεί, το FB αγνοείται και ενεργοποιείται το
//bit απασχολημένου
SPB
ENDB;
U
#fTempError; //Όταν δεν έχει προκύψει σφάλμα, πήγαινε στην προετοιμασία ανάγνωσης.
SPBN RD_V;
SET
; //Προέκυψε σφάλμα ! Ενεργοποιείται το bit σφάλματος και επαναφέρονται τα bits απασχολημένου
R
#fBusy;
R
#fStaticBusy;
R
#fDPV1WRITEDone;
S
#fDone;
L
1; //Απόδοση κωδικού σφάλματος 1 (Σφάλμα S7)
T
#bError;
L
#dwTempStatus; //Επιστροφή του κωδικού σφάλματος S7
T
#dwData;
BEA
;
RD_V: NOP
0; //Προετοιμασία της υπηρεσίας ανάγνωσης DPV1
SET
;
S
#fDPV1WRITEDone;
NETWORK
TITLE =Υπηρεσία READ
//Για να ανακληθεί η απόκριση παραμέτρων από το μετατροπέα, πρέπει να κληθεί η SFB52
//(Υπηρεσία DPV1READ) και να εκτελεστεί.
READ: NOP
0;
CALL SFB
52 , #InstanzDB_SFB52 (
REQ
:= TRUE,
ID
:= #dwStaticDriveAddr,
INDEX
:= 47,//Σετ δεδομένων 47
MLEN
:= 12,
VALID
:= #fTempValid,
BUSY
:= #fTempBusy,
ERROR
:= #fTempError,
STATUS
:= #dwTempStatus,
LEN
:= #iStaticReqLength,
RECORD
:= #MVLK_Resp);
//Αξιολόγηση των τιμών επιστροφής
U
#fTempBusy; //Όταν η λειτουργία δεν έχει ολοκληρωθεί, το FB αγνοείται και ενεργοποιείται το
//bit απασχολημένου.
SPB
ENDB;
U
#fTempError; //Όταν δεν έχει προκύψει σφάλμα, πήγαινε στην αξιολόγηση δεδομένων.
SPBN DATA;
L
#TimeoutCounter; //Αυξήθηκε ο TimeoutCounter (μετρητής χρόνου υπέρβασης)
L
1;
+I
;
T
#TimeoutCounter;
L
#TimeoutCounter; //Όταν ο μετρητής χρόνου υπέρβασης φτάσει το 300, τότε ενεργοποιείται ένα
//σφάλμα χρόνου υπέρβασης
L
300;
>=I
;
SPB
TOUT;
//Όταν αναγγέλεται ένα σφάλμα xx80B5xx hex (διένεξη καταστάσεων), τότε διεξάγεται ήδη μια εντολή
//παραμετροποίησης και πρέπει να διαβαστεί ξανά.
L
#dwTempStatus;
UD
DW#16#FFFF00;
L
DW#16#80B500;
==D
;
SPBN ERR;
NOP
0;
SPA
ENDB;
ERR: SET
; //Προέκυψε σφάλμα ! Ενεργοποιείται το bit σφάλματος και επαναφέρονται τα bits απασχολημένου
R
#fBusy;
R
#fStaticBusy;
R
#fDPV1WRITEDone;
S
#fDone;
L
1; //Απόδοση κωδικού σφάλματος 1 (Σφάλμα S7)
T
#bError;
L
#dwTempStatus; //Επιστροφή του κωδικού σφάλματος S7
T
#dwData;
L
0;
T
#TimeoutCounter; //Επαναφορά μετρητή χρόνου υπέρβασης
BEA
;
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DATA: NOP
0; //Αξιολόγηση δεδομένων (πρώτη επιλογή, θετική ή αρνητική απόκριση).
L
#MVLK_Resp.ResponseId;
L
B#16#40; //θετική απόκριση Movilink ;
==I
;
SPB
POSR; //πήγαινε στη θετική απόκριση
L
#MVLK_Resp.ResponseId;
L
B#16#C0; //αρνητική απόκριση Movilink ;
==I
;
SPB
NEGR; //πήγαινε στην αρνητική απόκριση
SET
; //μη επιτρεπτή απόκριση Movilink
S
#fDone;
R
#fBusy;
R
#fStaticBusy;
R
#fDPV1WRITEDone;
L
3; //Σφάλμα Movilink
T
#bError;
L
DW#16#502; //MLER_NO_RESPONSE
T
#dwData;
L
0;
T
#TimeoutCounter; //Επαναφορά μετρητή χρόνου υπέρβασης
BEA
; //Ολοκλήρωση λειτουργίας
TOUT: NOP
0; //Timeout
L
2; //Σφάλμα Movilink
T
#bError;
L
0;
T
#dwData;
T
#TimeoutCounter; //Επαναφορά μετρητή χρόνου υπέρβασης
SET
; //Η λειτουργία έχει ολοκληρωθεί:
S
#fDone; //=> Ορισμός Done,.. Επαναφορά Busy
R
#fActivate;
R
#fBusy;
R
#fStaticBusy;
R
#fDPV1WRITEDone;
BEA
;
NETWORK
TITLE =Αξιολόγηση δεδομένων παραμέτρων
POSR: NOP
0;
U
#fStaticWRITEReq;
SPB
WRR; //πήγαινε στο WRITERequestResponse
// //εκτελέστηκε READRequest
L
#MVLK_Resp.Attachment[2]; //Τα δεδομένα που παρελήφθησαν εγγράφονται σε παραμέτρους εξόδου
SLD
24;
L
#MVLK_Resp.Attachment[3];
SLD
16;
+D
;
L
#MVLK_Resp.Attachment[4];
SLD
8;
+D
;
L
#MVLK_Resp.Attachment[5];
+D
;
T
#dwData;
L
0; //κανένα σφάλμα
T
#bError;
SET
; //Η λειτουργία έχει ολοκληρωθεί:
S
#fDone; //=> Ορισμός Done, fActiveate,...επαναφορά
R
#fActivate;
R
#fBusy;
R
#fStaticBusy;
R
#fDPV1WRITEDone;
L
0;
T
#TimeoutCounter; //Επαναφορά μετρητή χρόνου υπέρβασης
BEA
;
WRR: NOP
0;
// //εκτελέστηκε το WRITERequest
L
0; //Η παράμετρος εξόδου συμπληρώνεται με ΜΗΔΕΝΙΚΑ
T
#dwData;
L
0; //κανένα σφάλμα
T
#bError;
SET
; //Σβήσε τα bit σφάλματος
S
#fDone;
R
#fActivate;
R
#fBusy;
R
#fStaticBusy;
R
#fDPV1WRITEDone;
L
0;
T
#TimeoutCounter; //Επαναφορά μετρητή χρόνου υπέρβασης
BEA
;

Εγχειρίδιο – Διεπαφή fieldbus DFS11B PROFIBUS DP-V1 με PROFIsafe

107

9

I

Λειτουργίες του PROFIBUS DP-V1
Λογισμική ενσωμάτωση μιας κύριας μονάδας C1

0

NEGR: NOP
0;
L
3; //Σφάλμα Movilink
T
#bError;
L
#MVLK_Resp.Attachment[2]; //Γράψε τον κωδικό σφάλματος στην παράμετρο εξόδου
SLW
8;
L
#MVLK_Resp.Attachment[3];
+I
;
T
#dwData;
SET
; //Η λειτουργία έχει ολοκληρωθεί:
S
#fDone; //=> Ορισμός Done,.. Επαναφορά Busy
R
#fActivate;
R
#fBusy;
R
#fStaticBusy;
R
#fDPV1WRITEDone;
L
0;
T
#TimeoutCounter; //Επαναφορά μετρητή χρόνου υπέρβασης
BEA
;
ENDB: SET
; //Ολοκλήρωση απασχόλησης
S
#fBusy;
END: NOP
0;
END_FUNCTION_BLOCK

Παράδειγμα κλήσης της FB5 "DPV1_Movilink_FB"
Προσθέστε αυτές τις σειρές για την κλήση του στοιχείου στο κυκλικό πρόγραμμά σας
S7.
FUNCTION FC 1 : VOID
TITLE =Χειρισμός του καναλιού παραμέτρων DPV1
//Αυτό το παράδειγμα προγράμματος παρουσιάζει μόνο τη βασική διαδικασία.
//Για λανθασμένες λειτουργίες προγράμματος και τις συνέπειές τους
//δεν μπορεί να ασκηθεί νομική ή οποιαδήποτε άλλη δίωξη!
VERSION : 0.1
BEGIN
NETWORK
TITLE =Εγγραφή μίας παραμέτρου MOVITRAC® B
//Σε αυτό το παράδειγμα η εσωτερική ονομαστική τιμή n11 (P160) περιγράφεται προσωρινά
//με την τιμή 123 U/min. Η υπηρεσία παραμέτρων μπορεί μέσω ενός θετικού παλμού
//στο Μ100.0 (Πίνακας μεταβλητών "MC07") να ενεργοποιηθεί.
//
//Η υπηρεσία παραμέτρων επικοινωνεί με την MC07 με τη διεύθυνση 2 του SBUS:
//
//PROFIBUS-Adr.9
//Per.-Adr.512
//
I
DFS11A
MC07_1
MC07_2
//
I________________I_______________I
//
SBUS-Adr.0
SBUS-Adr.1
SBUS-Adr. 2
//
//
//Επισήμανση για τη διαμόρφωση υλικού εξοπλισμού:
//Οι διευθύνσεις περιφερειακών ("Διεύθυνση PIW" και "Διεύθυνση POW") του UFP11A πρέπει να
//έχουν την ίδια αριθμητική τιμή, ώστε να μπορεί να οριστεί η είσοδος "Drive_IO_Address"
//μονοσήμαντα.
//
//
L
L#123000; //Μετατροπή της τιμής παραμέτρου από DINT..
T
MD
110; //... σε DWORD
//Συντελεστής μετατροπής/περιοχή τιμών της τιμής παραμέτρου: βλέπε κατάλογο παραμέτρων στο εγχειρίδιο
"Επικοινωνία MC07"
CALL FB
5 , DB
5 (
Drive_IO_Address
:= 512,
bService
:= B#16#3,//0x01 = ανάγνωση, 0x02 = εγγραφή, 0x03 = προσωρινή εγγραφή
bAxis
:= B#16#2,//MC07 με SBUS-Adr. 2
wParameterIndex
:= W#16#2129,//Δείκτης παραμέτρου MOVILINK 8489d = P160,
//εσωτερική ονομαστική τιμή n11
wSubIndex
:= W#16#0,//MOVILINK-Subindex = 0
dwWRITEData
:= MD
110,//Τιμή παραμέτρου που εγγράφεται
InstanzDB_SFB52
:= DB
201,//InstanzDB για την SFB52, απαιτείται για το DPV1_READ
InstanzDB_SFB53
:= DB
202,//InstanzDB για SFB53, απαιτείται για το DPV1_WRITE
bError
:= MB
118,//ΧωρίςΣφάλμα = 0, Σφάλμα S7 = 1, ΥπέρβασηΧρόνου = 2,
//Σφάλμα MOVILINK = 3
dwData
:= MD
114,//bError = 0 => Τιμή παραμέτρου, που έχει αναγνωστεί;
//bError = 1 => Κωδικός σφάλματος S7
fActivate
:= M
100.0,//Bit ενεργοποίησης: Αποστολή μιας εντολής παραμετροποίησης
fBusy
:= M
100.1,//Η εντολή παραμετροποίησης επεξεργάζεται ή έχει προκύψει
//υπέρβαση χρόνου
fDone
:= M
100.2);//Η εντολή παραμετροποίησης ολοκληρώθηκε
END_FUNCTION
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9.4.3

9.4.4

Τεχνικά στοιχεία του DP-V1 για MOVIDRIVE® DFS11B
Αρχείο GSD για DP-V1:

SEW_600C.GSD

Όνομα μονάδας για την ενσωμάτωση:

MOVIDRIVE DFS11 (DP-V1)

Αριθμός παράλληλων συνδέσεων C2:

2

Υποστηριζόμενο σετ δεδομένων:

Δείκτης 47

Υποστηριζόμενος αριθμός υποδοχών:

προτείνεται: 0

Κωδικός κατασκευαστή:

10A hex (SEW-EURODRIVE)

Αναγνωριστικό προφίλ:

0

Χρονική υπέρβαση απόκρισης C2

1s

Μέγ. μήκος καναλιού C1:

240 byte

Μέγ. μήκος καναλιού C2:

240 byte

Τεχνικά στοιχεία του DP-V1 για τη λειτουργία πύλης και το MOVITRAC®
Αρχείο GSD για DP-V1:

SEW_6009.GSD

Όνομα μονάδας για την ενσωμάτωση:

Πύλη DFP / DFS

Αριθμός παράλληλων συνδέσεων C2:

2

Υποστηριζόμενο σετ δεδομένων:

Δείκτης 47

Υποστηριζόμενος αριθμός υποδοχών:

προτείνεται: 0

Κωδικός κατασκευαστή:

10A hex (SEW-EURODRIVE)

Αναγνωριστικό προφίλ:

0

Χρονική υπέρβαση απόκρισης C2

1s

Μέγ. μήκος καναλιού C1:

240 byte

Μέγ. μήκος καναλιού C2:

240 byte
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9.4.5

Κωδικοί σφαλμάτων των υπηρεσιών DP-V1
Αυτός ο πίνακας δείχνει τους πιθανούς κωδικούς σφαλμάτων των υπηρεσιών DP-V1, οι
οποίοι μπορεί να εμφανιστούν στο επίπεδο τηλεγραφημάτων DP-V1 στην περίπτωση
ενός σφάλματος στην επικοινωνία. Αυτός ο πίνακας έχει εφαρμογή εάν θέλετε να
συντάξετε το δικό σας μπλοκ αντιστοίχησης παραμέτρων με βάση τις υπηρεσίες DP-V1,
καθώς αυτοί οι κωδικοί σφαλμάτων αναφέρονται απευθείας στο επίπεδο τηλεγραφημάτων.

Bit:

7

6

5

Error_Class

Error_Class (Κατηγορία σφάλματος)
(από την προδιαγραφή DP-V1)

4

3

3

2

0

Error_Code

Error_Code (Κωδικός σφάλματος)
(από την προδιαγραφή DP-V1)

Κανάλι παραμέτρων DP-V1

0x0 ... 0x9 hex = εφεδρικό
0xA = εφαρμογή

0x0 = σφάλμα ανάγνωσης
0x1 = σφάλμα εγγραφής
0x2 = αστοχία μονάδας
0x3 έως 0x7 = εφεδρικά
0x8 = αντίφαση έκδοσης
0x9 = το χαρακτηριστικό δεν υποστηρίζεται
0xA έως 0xF = ορίζονται από το χρήστη

0xB = πρόσβαση

0x0 = μη αποδεκτός δείκτης

0xB0 = Ανύπαρκτος δείκτης 47 μπλοκ
δεδομένων (DB47), τα αιτήματα
παραμέτρων δεν υποστηρίζονται

0x1 = σφάλμα μήκους εγγραφής
0x2 = μη αποδεκτή εσοχή
0x3 = αντίφαση τύπου
0x4 = μη αποδεκτή περιοχή
0x5 = αντίφαση κατάστασης

0xB5 = Προσωρινά αδύνατη πρόσβαση
στο DB 47 λόγω εσωτερικής κατάστασης
επεξεργασίας

0x6 = μη επιτρεπτή πρόσβαση
0x7 = μη αποδεκτή περιοχή

0xB7 = Εγγραφή στο DB 47 με σφάλμα
στην επικεφαλίδα του DB 47

0x8 = μη αποδεκτή παράμετρος
0x9 = μη αποδεκτός τύπος
0xA έως 0xF = ορίζονται από το χρήστη
0xC = πόρος

0x0 = αντίφαση περιορισμού ανάγνωσης
0x1 = αντίφαση περιορισμού εγγραφής
0x2 = πόρος απασχολημένος
0x3 = μη διαθέσιμος πόρος
0x4..0x7 = εφεδρικά
0x8..0xF = ορίζονται από το χρήστη

0xD...0xF = ορίζονται από το χρήστη
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Λειτουργία του MOVITOOLS® MotionStudio μέσω PROFIBUS

10.1

Εισαγωγή
Το PROFIBUS DP-V1 παρέχει στο χρήστη εκτός από τα κυκλικά δεδομένα διεργασίας,
μη κυκλικές υπηρεσίες παραμέτρων. Αυτές οι μη κυκλικές υπηρεσίες παραμέτρων
μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο από το σύστημα ελέγχου (κατηγορία 1 ή κύρια
μονάδα C1), όσο και από άλλες συσκευές διάγνωσης και απεικόνισης (κατηγορία 2 ή
κύρια μονάδα C2).

C1-Master
C2-Master

C2-Master

Cyclic OUT Data
Param

PD

Param

PD

PROFIBUS DP-V1

Cyclic IN Data

Acyclic DP-V1
C2-Services

Acyclic DP-V1
C1-Services

Acyclic DP-V1
C2-Services

SEW
Drive
58617AXX

Το "MOVITOOLS® μέσω PROFIBUS DP-V1" χρησιμοποιεί εδώ τα χαρακτηριστικά της
κύριας μονάδας C2.
Ουσιαστικά υπάρχουν δύο παραλλαγές ενσωμάτωσης:
Πρόσβαση μέσω προγράμματος
οδήγησης Softnet DP

Στον υπολογιστή διάγνωσης εγκαθίσταται το πρόγραμμα οδήγησης Softnet DP της εταιρίας
Siemens.
Στη συνέχεια, μέσω των μη κυκλικών υπηρεσιών C2, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία σύνδεση με
τον κινητήρα και το MOVITOOLS® MotionStudio online.
Αυτή η παραλλαγή ενσωμάτωσης δεν εξαρτάται από την κύρια μονάδα C1. Μπορεί για
παράδειγμα να πραγματοποιηθεί επίσης μία σύνδεση, εάν διακοπεί η λειτουργία της κύριας
μονάδας C1.
Η ενσωμάτωση του SIMATIC Net περιγράφεται στη σελίδα 75.

Πρόσβαση μέσω του STEP 7

Στο NetPro / SIMATIC STEP 7 ενσωματώνεται μία σύνδεση PG / PC-PROFIBUS και μεταφέρεται
στη συσκευή αυτοματοποίησης. Η εγκατάσταση ενός προγράμματος οδήγησης Softnet στον
υπολογιστή διάγνωσης δεν απαιτείται εάν έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή το STEP 7
έκδοσης 5.3, SP3.
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10.2

Απαιτούμενο υλικό
Κάρτα κύριας μονάδας PROFIBUS, εταιρία Siemens (CP5512, CP5611)

10.3

6GK1561-1AA00

SIMATIC NET CP5611, κάρτα PCI

Κάρτα PCI για υπολογιστές

6GK1551-2AA00

SIMATIC NET CP5512
Κάρτα PCMCIA

Κάρτα PCMCIA για φορητό υπολογιστή
32 bit Cardbus

Απαιτούμενο λογισμικό
•

STEP 7 έκδοση 5.3, SP3 ή νεότερη
ή

•

Πρόγραμμα οδήγησης Softnet DP για PROFIBUS DP, εταιρία Siemens έκδοση 6.0
ή νεότερη
6GK1704-5DW61-3AA0

•

10.4

112

SIMATIC NET PB Softnet-DP 6.1

Πακέτο προγραμμάτων οδήγησης για
WinNT 4.0, Win2k

MOVITOOLS® MotionStudio έκδοσης 5.20 ή νεότερης

Εγκατάσταση
•

Τοποθετήστε την κάρτα κύριας μονάδας PROFIBUS στον υπολογιστή διάγνωσης
και εγκαταστήστε τα προγράμματα οδήγησης σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή.

•

Εγκαταστήστε το MOVITOOLS® MotionStudio.
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10.5

Διαμόρφωση του SIMATIC NET
•

Ανοίξτε το παράθυρο "Set PG-PC interface" από το μενού έναρξης [SIMATIC] /
[SIMATIC NET] / [Settings] ή από τον πίνακα ελέγχου των Windows.

•

Ρυθμίστε τη διαδρομή πρόσβασης της εφαρμογής με τον τρόπο που παρουσιάζεται
στην παρακάτω εικόνα:

Εικόνα 15: Ρύθμιση διεπαφής PG/PC

11307AEN

Εάν έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή το SIMATIC STEP 7 και ανοίξει από εκεί το
παράθυρο "Set PG-PC interface", τότε το πεδίο για τη διαδρομή πρόσβασης είναι
απενεργοποιημένο. Παρακαλούμε ανοίξτε το παράθυρο από το μενού έναρξης, όπως
περιγράφεται παραπάνω.
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•

Πιέστε τώρα το πλήκτρο αφής [Properties], θα ανοίξει το παρακάτω πλαίσιο
διαλόγου:

Εικόνα 16: Ρύθμιση ιδιοτήτων

•

11308AEN

Ρυθμίστε τις απαραίτητες παραμέτρους και προσέξτε ώστε ο υπολογιστής (στις
περισσότερες περιπτώσεις) να καταχωρηθεί ως κύρια μονάδα Class2 σε ένα
υπάρχον δίκτυο PROFIBUS.
– Εάν είναι ενεργό ένα PLC ως κύρια μονάδα Class1, θα πρέπει να
απενεργοποιηθεί το πλαίσιο ελέγχου [PG / PC is the only master on bus].
– Στον υπολογιστή θα πρέπει να εκχωρηθεί μία ελεύθερη διεύθυνση, η οποία
δεν είναι ακόμα κατειλημμένη από άλλες κύριες ή υποτελείς μονάδες.
– Ο ρυθμός baud θα πρέπει να συμφωνεί με αυτόν της κύριας μονάδας Class1.

•

114

Ως προφίλ επιλέξτε το "DP" ή παραμετροποιήστε το χρονισμό του διαύλου ανάλογα
με το υπάρχον δίκτυο PROFIBUS.
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•

Κλείστε το παράθυρο διαμόρφωσης και ανοίξτε το παρακάτω παράθυρο διαλόγου
από το πλήκτρο αφής [Diagnostics] για τον έλεγχο:

Εικόνα 17: Διάγνωση SIMATIC NET

11309AEN

Εάν μετά το πάτημα του πλήκτρου αφής [Test] εμφανιστεί η κατάσταση "O.K." και
εμφανίζονται όλες οι συσκευές του PROFIBUS με το πάτημα του πλήκτρου αφής
[Read], τότε η διαμόρφωση είναι μέχρι εδώ σωστή. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
το MOVITOOLS® MotionStudio μέσω του PROFIBUS DP-V1.
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10.6

Διαμόρφωση του διακομιστή επικοινωνίας SEW
Για να χρησιμοποιήσετε το MOVITOOLS® MotionStudio μέσω του PROFIBUS DP-V1,
χρειάζεστε την πρόσθετη κάρτα CP5611-PC ή την CP5512-PC, καθώς και το σχετικό
πακέτο προγραμμάτων οδήγησης Softnet-DP της εταιρίας Siemens. Ο υπολογιστής
συνδέεται ως κύρια μονάδα Class2 σε ένα υπάρχον δίκτυο PROFIBUS και μπορεί να
επικοινωνήσει μέσω του πρωτοκόλλου DP-V1 και των μη κυκλικών υπηρεσιών
παραμέτρων με τους μετατροπείς. Για να είναι δυνατή η λειτουργία του MOVITOOLS®
MotionStudio μέσω του PROFIBUS, θα πρέπει προηγουμένως να διαμορφώσετε τον
διακομιστή επικοινωνίας SEW.

10.6.1 Δομή επικοινωνίας
Το MOVITOOLS® MotionStudio επιτρέπει την επικοινωνία των ηλεκτρονικών
προϊόντων της SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG μέσω διάφορων και ταυτόχρονα
περισσότερων τρόπων επικοινωνίας.
Με την εκκίνηση του MOVITOOLS® MotionStudio εκκινείται επιπλέον και ο διακομιστής
επικοινωνίας SEW και εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης των Windows ως πρόσθετο
εικονίδιο (ICON)
.
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10.6.2 Διαδικασία
Η διαμόρφωση της επικοινωνίας πραγματοποιείται σε 3 βήματα:
Βήμα 1:
Εγκατάσταση
έργου και δικτύου

Η διαδικασία που ακολουθεί σας παρουσιάζει τα βασικά βήματα που πρέπει να
εκτελέσετε για τη διαμόρφωση της συσκευής σας με τα εργαλεία του MOVITOOLS®
MotionStudio.
1. Το MOVITOOLS® MotionStudio ξεκινά με το παράθυρο "Καλώς ήρθατε ...." και σας
ζητά να δημιουργήσετε ένα έργο.
2. Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί το "Νέο έργο" και επιβεβαιώστε.
Αποτέλεσμα: Ανοίγει το παράθυρο "Νέο έργο"
3. Δώστε ένα όνομα και μία θέση αποθήκευσης για το νέο έργο. Επιβεβαιώστε.
Αποτέλεσμα: Ανοίγει το παράθυρο "Νέο δίκτυο"
4. Δώστε ένα όνομα στο νέο δίκτυο. Επιβεβαιώστε.
Αποτέλεσμα: Ανοίγει η κύρια οθόνη και το παράθυρο "Παραμετροποίηση
συνδέσεων επικοινωνίας"

11654AXX
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Βήμα 2:
Παραμετροποίηση καναλιού
επικοινωνίας

Προϋπόθεση
Υπάρχει καλωδιακή σύνδεση μεταξύ του υπολογιστή σας και των συσκευών που
επιθυμείτε να παραμετροποιήσετε.
Διαδικασία
Από τη λίστα [1] επιλέξτε τον τρόπο επικοινωνίας "Profibus".

[2]

[1]

11653AXX

Αποτέλεσμα: Στο παράδειγμα, το 3. κανάλι επικοινωνίας [2] δεσμεύεται με τον τρόπο
λειτουργίας "Profibus".

Βήμα 3:
Σάρωση δικτύου
(ανίχνευση
συσκευών)

1. Σαρώστε με το

το δίκτυο (ανίχνευση συσκευών).

Μετά το πάτημα του πλήκτρου αφής [Online-Scan]
, αναζητούνται αυτόματα όλα
τα διαμορφωμένα κανάλια επικοινωνίας και προβάλλονται όλες οι συσκευές στο
βασικό διάγραμμα των συσκευών.
2. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις επικοινωνίας στο διακομιστή επικοινωνίας SEW εάν η
διαδικασία σάρωσης παρουσιάσει δυσλειτουργίες ή διαρκέσει πολύ.
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Γνωστά προβλήματα που εμφανίζονται κατά τη λειτουργία του MOVITOOLS®
MotionStudio
Εάν παρουσιαστούν προβλήματα κατά τη διαμόρφωση ελέγξτε τα παρακάτω σημεία:
•

Ο υπολογιστής έχει συνδεθεί στο PROFIBUS, χωρίς να έρχεται σε διένεξη με τη
δομή του διαύλου;

•

Οι αντιστάσεις απόληξης του διαύλου έχουν συνδεθεί σωστά στους ακροδέκτες
διαύλου;

•

Η διεύθυνση διαύλου του υπολογιστή δεν έχει χρησιμοποιηθεί ακόμα;

Στη λειτουργία μέσω SIMATIC NET:
•

Το κουτί ελέγχου [PG / PC is the only master on the bus] είναι ενεργοποιημένο /
απενεργοποιημένο;

•

Έχει ρυθμιστεί σωστά ο ρυθμός baud;

•

Στο πρόγραμμα "Ρύθμιση διεπαφής PG/PC-Schnittstelle" έχει ρυθμιστεί το σημείο
πρόσβασης της εφαρμογής στο "CP_L2_1: --> CP5512(PROFIBUS)";

•

Στο MOVITOOLS® MotionStudio, είναι σωστές οι ρυθμίσεις των επιπέδων σάρωσης
στο μενού [Settings] / [Options] / [Communication];
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Διάγνωση σφαλμάτων

11.1

Διαδικασίες διάγνωσης
Οι διαδικασίες διάγνωσης που περιγράφονται στην ακόλουθη ενότητα επιδεικνύουν τις
μεθόδους ανάλυσης σφαλμάτων για τα πιο συχνά προβλήματα:
•

Ο μετατροπέας δεν λειτουργεί στο PROFIBUS-DP

•

Ο μετατροπέας δεν μπορεί να ελεγχθεί με την κύρια μονάδα DP

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν συγκεκριμένα την παραμετροποίηση του
μετατροπέα για διάφορες εφαρμογές fieldbus, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο Προφίλ
μονάδων fieldbus και κατάλογος παραμέτρων MOVIDRIVE®. Επίσης, διαβάστε τις
τρέχουσες πληροφορίες στη δισκέτα GSD.
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Διαδικασίες διάγνωσης

Πρόβλημα διάγνωσης 1: Ο μετατροπέας δεν λειτουργεί στο PROFIBUS.
Αρχική κατάσταση:
• Ο μετατροπέας είναι συνδεδεμένος με το PROFIBUS με φυσικό τρόπο
• Ο μετατροπέας ενσωματώθηκε στην κύρια μονάδα PROFIBUS και η επικοινωνία διαύλου είναι
ενεργή
Ç
Είναι συνδεδεμένος ο ακροδέκτης του διαύλου;

όχι Æ

[A]

OFF Æ

[B]

ON Æ

[C]

ναι
Ç
Πώς συμπεριφέρεται το LED BUS FAULT;
ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ
Ç
Ο μετατροπέας αναγνωρίζει το ρυθμό baud (P092 Baud rate fieldbus), ωστόσο έχει ενσωματωθεί
λάθος ή δεν έχει ενσωματωθεί στην κύρια μονάδα PROFIBUS.
Ç
Ελέγξτε τη διαμορφωμένη διεύθυνση διαύλου και τη διεύθυνση διαύλου που έχει ρυθμιστεί με τους
μικροδιακόπτες (P093 Fieldbus address)
Ç
Είναι ίδιες οι διευθύνσεις διαύλου;

όχι Æ

[D]

ναι
Ç
Ίσως έχετε ρυθμίσει λανθασμένο τύπο μονάδας ή έχετε ορίσει λανθασμένα τη βασική διάρθρωση
Ç
Διαγράψτε τη ρύθμιση για το μετατροπέα από το δίκτυο DP.
Ç
Διεξάγετε πάλι τη ρύθμιση ενσωμάτωσης για το μετατροπέα, επιλέγοντας την ονομασία συσκευής
"MOVIDRIVE+DFS11B".
Για να απλοποιήσετε τη ρύθμιση ενσωμάτωσης, χρησιμοποιήστε μια προκαθορισμένη διαμόρφωση
(π.χ. "Param + 3PD"). Μην διεξάγετε αλλαγές στα προρυθμισμένα δεδομένα διαμόρφωσης!
Εκχωρήστε τις περιοχές διευθύνσεων για το σύστημα ελέγχου σας.
Ç
Φορτώστε τη ρύθμιση ενσωμάτωσης στην κύρια μονάδα DP και ενεργοποιήστε πάλι την επικοινωνία
διαύλου.
[A]

Ελέγξτε την καλωδίωση του διαύλου!

[B]

Ο μετατροπέας ανταλλάσσει κυκλικά δεδομένα με την κύρια μονάδα PROFIBUS. Η
διαμόρφωση P090 PD εμφανίζει τη διαμόρφωση με την οποία ο μετατροπέας ελέγχεται
μέσω του PROFIBUS.
Ç
Η επικοινωνία διαύλου λειτουργεί σωστά (για προβλήματα σχετικά με τον έλεγχο ή την
επιλογή τιμής ρύθμισης μέσω του PROFIBUS DP, συνεχίστε στο Πρόβλημα διάγνωσης 2).

[C]

Ο μετατροπέας δεν αναγνωρίζει το ρυθμό baud (P092 Baud rate fieldbus)!
Ç
Ελέγξτε την καλωδίωση του διαύλου!

[D]

Προσαρμόστε τις διευθύνσεις διαύλου!
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11

Διαδικασίες διάγνωσης

Πρόβλημα διάγνωσης 2:
Ο μετατροπέας δεν μπορεί να ελεγχθεί μέσω της κύριας μονάδας DP.
Αρχική κατάσταση:
• Επικοινωνία διαύλου με μετατροπέα OK (Σβηστό LED BUS FAULT)
• Λειτουργία μετατροπέα συχνότητας με 24 V (χωρίς τάση τροφοδοσίας)
Ç
Η αιτία του προβλήματος έγκειται είτε σε μία λανθασμένη παραμετροποίηση του μετατροπέα ή σε ένα
ελαττωματικό πρόγραμμα ελέγχου στην κύρια μονάδα PROFIBUS.
Ç
Ελέγξτε με το P094 … P097 (περιγραφή ονομαστικής τιμής PO1 ... PO3), εάν οι ονομαστικές τιμές που
αποστέλλονται από τη μονάδα ελέγχου, λαμβάνονται σωστά.
Για να κάνετε κάτι τέτοιο, στείλτε σε κάθε λέξη εξόδου μια ονομαστική τιμή διαφορετική του 0 ως δοκιμή.
Ç
Λαμβάνονται οι ονομαστικές τιμές;

ναι Æ

[A]

όχι
Ç
Ελέγξτε ότι έχουν γίνει οι σωστές ρυθμίσεις για τις ακόλουθες παραμέτρους ηλεκτροκινητήρα:
• P100 SETPOINT SOURCE
FIELDBUS
(στο MOVITRAC® B = SBus1 / σταθερή ονομαστική τιμή)
• P101 CTRL. SIGNAL SOURCE
FIELDBUS
(στο MOVITRAC® B = SBus1)
• P876 ENABLE PO DATA
ΝΑΙ
Ç
Ρυθμίσεις OK;

όχι Æ

[B]

ναι
Ç
Το πρόβλημα προκαλείται ενδεχομένως από το πρόγραμμα ελέγχου σας στην κύρια μονάδα DP.
Ç
Ελέγξτε ότι η διευθύνσεις που χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα συμφωνούν με τις διευθύνσεις για τη
διαμόρφωση.
Σημειώστε ότι ο μετατροπέας συχνότητας απαιτεί συνεκτικά δεδομένα και ότι η πρόσβαση εντός του
προγράμματος ελέγχου, εάν χρειαστεί, πρέπει να πραγματοποιείται μέσω ειδικών λειτουργιών συστήματος
(π.χ. Simatic S7, SFC 14/15).
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[A]

Οι τιμές ρύθμισης δε μεταφέρονται.
Ελέγξτε κατά πόσο ο μετατροπέας συχνότητας έχει ενεργοποιηθεί στους ακροδέκτες.

[B]

Διορθώστε τις ρυθμίσεις.
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Λίστα σφαλμάτων στη λειτουργία Gateway

11.2

11

Λίστα σφαλμάτων στη λειτουργία Gateway

Κωδικός
σφάλματος

Χαρακτηρισμός

Αντίδραση

Αιτία

Μέτρα

17

Stack Overflow
(Υπερχείλιση
Στοίβας Μνήμης)

Διακοπή της
επικοινωνίας
SBus

18

Stack Underflow
(Υπoχείλιση
Στοίβας Μνήμης)

Διακοπή της
επικοινωνίας
SBus

19

NMI

Διακοπή της
επικοινωνίας
SBus

20

Undefined
Opcode
(Ακαθόριστος
Κωδικός
Ενέργειας)

Διακοπή της
επικοινωνίας
SBus

Δυσλειτουργία των ηλεκτρονικών
κυκλωμάτων του μετατροπέα
συχνότητας, πιθανώς λόγω
επίδρασης Ηλεκτρομαγνητικής
Συμβατότητας (ΗΜΣ)

Ελέγξτε τις συνδέσεις γείωσης και τις
θωρακίσεις και διορθώστε τις εάν
κριθεί απαραίτητο. Σε περίπτωση
επανάληψης του προβλήματος,
επικοινωνήστε με το σέρβις της
SEW.

21

Protection fault
(Σφάλμα
προστασίας)

Διακοπή της
επικοινωνίας
SBus

22

Illegal Word
Operand Access
(Μη επιτρεπτή
πρόσβαση σε
τελεστή λέξης)

Διακοπή της
επικοινωνίας
SBus

23

Illegal Instruction
Access (Μη
επιτρεπτή
πρόσβαση σε
οδηγία)

Διακοπή της
επικοινωνίας
SBus

25

Eeprom

Διακοπή της
επικοινωνίας
SBus

Σφάλμα στην πρόσβαση της
EEPROM

Ανάκτηση εργοστασιακής ρύθμισης,
διεξαγωγή επαναφοράς και νέα
παραμετροποίηση στο DFS.
Αν το σφάλμα επανεμφανιστεί,
συνεννοηθείτε με το σέρβις της SEW

28

Χρονική
υπέρβαση
fieldbus

Προκαθορισμένο
Δεδομένα PO = 0
Απόκριση
σφάλματος
ρυθμιζόμενη μέσω
της P831

Καμία επικοινωνία μεταξύ κύριας και
υποτελούς μονάδας μέσα στα πλαίσια
της παρακολούθησης απόκρισης.

•
•

Ελέγξτε το υποπρόγραμμα
επικοινωνίας της κύριας
μονάδας
Επεκτείνετε το χρόνο
υπέρβασης του fieldbus
(παρακολούθηση απόκρισης)
στην ενσωμάτωση της κύριας
μονάδας ή απενεργοποιήστε την
παρακολούθηση.

37

Watchdog fault
(Σφάλμα
watchdog)

Διακοπή της
επικοινωνίας
SBus

Σφάλμα κατά την εκτέλεση του
λογισμικού του συστήματος

Συμβουλευθείτε το τμήμα σέρβις
της SEW.

45

Initialization Error
(Σφάλμα
αρχικοποίησης)

Διακοπή της
επικοινωνίας
SBus

Σφάλμα μετά από αυτο-έλεγχο κατά
την επαναφορά

Διεξάγετε επαναφορά. Εάν το
σφάλμα επανεμφανιστεί,
επικοινωνήστε με το τμήμα σέρβις
της SEW.

111

Σφάλμα
συστήματος
Device Timeout

Καμία

Παρακολουθήστε το κόκκινο LED
σφάλματος συστήματος (H1) στο
DFS. Εάν αυτή η LED είναι αναμμένη,
τότε ένας ή περισσότεροι
συνδρομητές του SBus δεν μπορούν
να διευθυνσιοδοτηθούν εντός του
διαστήματος καθυστέρησης χρονικής
υπέρβασης. Εάν το κόκκινο LED
σφάλματος συστήματος (H1)
αναβοσβήνει, τότε το DFS βρίσκεται
σε κατάσταση σφάλματος. Στην
περίπτωση αυτή, το σφάλμα F111
αναφέρθηκε στη μονάδα ελέγχου
μόνο μέσω του fieldbus.

Ελέγξτε την τάση τροφοδοσίας και
την καλωδίωση SBus, ελέγξτε τις
αντιστάσεις τερματισμού του SBus.
Εάν το DFS ενσωματώθηκε με
χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή,
τότε ελέγξτε τη ρύθμιση
ενσωμάτωσης. Απενεργοποιήστε
και ενεργοποιήστε ξανά το DFS.
Σε περίπτωση που το σφάλμα
εξακολουθεί να υπάρχει, διερευνήστε
το σφάλμα χρησιμοποιώντας τη
διεπαφή διάγνωσης και εκτελέστε τα
μέτρα που περιγράφονται σε αυτόν
τον πίνακα.
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11

Πίνακας σφαλμάτων πρόσθετης κάρτας PROFIsafe DFS11B

11.3

Πίνακας σφαλμάτων πρόσθετης κάρτας PROFIsafe DFS11B

Κωδικός σφάλματος /
Ονομασία

Αντίδραση

Αιτία

Μέτρα

00

Κανένα σφάλμα

–

–

–

01

Εσωτερικό σφάλμα
ροής

•

•
•

02

Εσωτερικό σφάλμα
συστήματος

•

Δυσλειτουργία των
ηλεκτρονικών κυκλωμάτων
ασφαλείας, πιθανώς λόγω
προβλημάτων
ηλεκτρομαγνητικής
συμβατότητας (EMC)

03

Σφάλμα
επικοινωνίας

Πρόβλημα στην επικοινωνία
PROFIsafe

•

•

F-DOx = 0
(απενεργοποίηση
ασφαλών εξόδων)
F-DIx = 0
(Æ ασφαλής
κατάσταση)
Αδρανοποίηση
της DFS11B

•
•

•
04

50

Η τροφοδοσία των ηλεκτρονικών
κυκλωμάτων βρίσκεται εκτός
των καθορισμένων ορίων

Σφάλμα
τροφοδοσίας
ηλεκτρονικών
κυκλωμάτων

Εσωτερικό σφάλμα
στην ασφαλή έξοδο
(F-DΟx)

•
•
•
•

51

F-DOx = 0
(απενεργοποίηση
ασφαλών εξόδων)
Αδρανοποίηση της
DFS11B

Βραχυκύκλωμα
στην ασφαλή έξοδο
(F-DOx)

Δυσλειτουργία των
ηλεκτρονικών κυκλωμάτων
ασφαλείας, πιθανώς λόγω
προβλημάτων
ηλεκτρομαγνητικής
συμβατότητας (EMC)

•
•

•

•

•
52

Υπερβολικό φορτίο
στην ασφαλή έξοδο
(F-DOx)

111

Εσωτερικό σφάλμα
επικοινωνίας

•
•

Βραχυκύκλωμα στην
τροφοδοσία τάσης 24 V ή
στο δυναμικό αναφοράς
Βραχυκύκλωμα μεταξύ
F-DOx_P και F-DOx_M

•
•

•

Υπερβολικό φορτίο στην έξοδο
F-DOx (υπερβολική ένταση
ρεύματος!)

•

F-DOx = 0
(απενεργοποίηση
ασφαλών εξόδων)
F-DIx = 0
(Æ ασφαλής
κατάσταση)
Αδρανοποίηση
της DFS11B

Δυσλειτουργία των
ηλεκτρονικών κυκλωμάτων
ασφαλείας, πιθανώς λόγω
προβλημάτων
ηλεκτρομαγνητικής
συμβατότητας (EMC)

•
•

F-DOx = 0
(απενεργοποίηση
ασφαλών εξόδων)
F-DIx = 0
(Æ ασφαλής
κατάσταση)
Αδρανοποίηση
της DFS11B

•

•

•
•
•
•
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Initialization Error
(Σφάλμα
αρχικοποίησης)

•
•
•

124

•

Η τιμή F_Dest_Add είναι
μηδέν
Η DFS11B δεν είναι
συμβατή με την επιθυμητή
(ενσωματωμένη) λειτουργία
ασφαλείας

•
•

•

Έλεγχος της εγκατάστασης (EMC)
Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε
την τάση 24 V
Επανενσωμάτωση της DFS11B
Επικοινωνήστε με το σέρβις της SEW,
εάν το σφάλμα σημειωθεί ξανά!
Ελέγξτε τη ρύθμιση ενσωμάτωσης
(π.χ. χρόνος παρακολούθησης
PROFIsafe)
Επανενσωμάτωση της DFS11B
Έλεγχος της εγκατάστασης (EMC)
Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε
την τάση 24 V
Επανενσωμάτωση της DFS11B
Επικοινωνήστε με το σέρβις της SEW,
εάν το σφάλμα σημειωθεί ξανά!
Έλεγχος της εγκατάστασης (EMC)
Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε
την τάση 24 V
Επανενσωμάτωση της DFS11B
Επικοινωνήστε με το σέρβις της SEW,
εάν το σφάλμα σημειωθεί ξανά!
Έλεγχος της εγκατάστασης /
καλωδίωσης και αποκατάσταση
του βραχυκυκλώματος
Επανενσωμάτωση της DFS11B
Έλεγχος της εγκατάστασης /
καλωδίωσης και αποκατάσταση
του υπερβολικού φορτίου
Επανενσωμάτωση της DFS11B
Έλεγχος της εγκατάστασης (EMC)
Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε
την τάση 24 V
Επανενσωμάτωση της DFS11B
Επικοινωνήστε με το σέρβις της SEW,
εάν το σφάλμα σημειωθεί ξανά!

Ρυθμίστε την τιμή F_Dest_Add στην
ενσωματωμένη τιμή μέσω του
MOVITOOLS® MotionStudio
Επικοινωνήστε με το σέρβις της SEW
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Πρόσθετη κάρτα DFS11B για MOVIDRIVE® MDX61B

12

Τεχνικά χαρακτηριστικά

12.1

Πρόσθετη κάρτα DFS11B για MOVIDRIVE® MDX61B

kVA

i

f

n

12

P Hz

Πρόσθετη κάρτα DFS11B (MOVIDRIVE® MDX61B)
Κωδικός αριθμός

1820 9629

Λήψη ισχύος

P=3W

Παραλλαγές
πρωτοκόλλου PROFIBUS

PROFIBUS DP και DP-V1 σύμφωνα με το IEC 61158

Αυτόματη αναγνώριση
ρυθμού baud

9,6 kBaud ... 12 MBaud

Τεχνική σύνδεσης

•
•

Μέσω βύσματος sub D 9 ακίδων
Αντιστοίχηση βύσματος κατά IEC 61158

Απόληξη διαύλου

Μη ενσωματωμένος, υλοποίηση με τη χρήση κατάλληλου βύσματος
PROFIBUS με ενεργοποιήσιμες αντιστάσεις τερματισμού.

Διεύθυνση σταθμού

1 ... 125, μπορεί να ρυθμιστεί μέσω μικροδιακόπτη

Όνομα αρχείου GSD

SEW_600C.GSD

Αριθμός αναγνώρισης
DP

600C = 24588hex

Δεδομένα
παραμετροποίησης
ανάλογα με την
εφαρμογή
(Δεδομένα χρήστη
Set-Prm)

•
•

Διαμορφώσεις DP για
DDLM_Chk_Cfg

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Μέγεθος 9 Byte
Δεκαεξαδική παραμετροποίηση 00,00,00,06,81,00,00,01,01 =
συναγερμός διαγνωστικών DP = OFF
Δεκαεξαδική παραμετροποίηση 00,00,00,06,81,00,00,01,00 =
συναγερμός διαγνωστικών DP = ON
F0hex = 1 λέξη δεδομένων διεργασίας (1 λέξη I/O)
F1hex = 2 λέξεις δεδομένων διεργασίας (2 λέξεις I/O)
F2hex = 3 λέξεις δεδομένων διεργασίας (3 λέξεις I/O)
0hex, F5hex = 6 λέξεις δεδομένων διεργασίας (6 λέξεις I/O)
0hex, F9hex = 10 λέξεις δεδομένων διεργασίας (10 λέξεις I/O)
F3hex, F0hex = κανάλι παραμέτρων +1 λέξη δεδομένων διεργασίας
(5 λέξεις I/O)
F3hex, F1hex = κανάλι παραμέτρων + 2 λέξεις δεδομένων διεργασίας
(6 λέξεις I/O)
F3hex, F2hex = κανάλι παραμέτρων + 3 λέξεις δεδομένων διεργασίας
(7 λέξεις I/O)
F3hex, F5hex = κανάλι παραμέτρων + 6 λέξεις δεδομένων διεργασίας
(10 λέξεις I/O)
F3hex, F9hex = κανάλι παραμέτρων + 10 λέξεις δεδομένων διεργασίας
(14 λέξεις I/O)

Δεδομένα διάγνωσης

•
•

Μέγ. 8 byte
Τυπική διάγνωση 6 Byte

Εργαλεία έναρξης
λειτουργίας

•
•

Πρόγραμμα υπολογιστή MOVITOOLS® MotionStudio
Πληκτρολόγιο DBG11B

Διεύθυνση F

Βλέπε σελίδα 26

Θερμοκρασία
περιβάλλοντος

0 ... 55 °C
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12

kVA

i
12.2

f

n

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Πρόσθετη κάρτα DFS11B για MOVITRAC® B και περίβλημα πύλης UOH11B

P Hz

Πρόσθετη κάρτα DFS11B για MOVITRAC® B και περίβλημα πύλης UOH11B

5.5

4.5

DFS11B
R

FS
FDO

1

2 FDO

3

4 LS

5

6 PS

5
1

185

9
6

234.5

X30

224

0 1

257.5

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

F-ADDRESS

X31

BF

20
21
22
23
24
25
26
AS

28

0 1

22.5

30

100

Εικόνα 18: Διαστάσεις συσκευής του περιβλήματος πύλης UOH11B

62270AXX

Πρόσθετη κάρτα DFS11B (πύλη MOVITRAC® B)
Κωδικός αριθμός

1820 9629

Εξωτερική τροφοδοσία τάσης

U = DC 24 V (–15 %, +20 %)
Imax = DC 200 mA
Pmax = 3,4 W

Παραλλαγές πρωτοκόλλου
PROFIBUS

PROFIBUS DP και DP-V1 σύμφωνα με το IEC 61158

Αυτόματη αναγνώριση ρυθμού baud
Τεχνική σύνδεσης

9,6 kBaud ... 12 MBaud
•
•

Απόληξη διαύλου

Μη ενσωματωμένος, πρέπει να υλοποιηθεί με τη χρήση κατάλληλου βύσματος
PROFIBUS με ενεργοποιήσιμες αντιστάσεις τερματισμού.

Διεύθυνση σταθμού

1 ... 125, μπορεί να ρυθμιστεί μέσω μικροδιακόπτη

Όνομα αρχείου GSD

SEW_6009.GSD (PROFIBUS DP-V1)
6009hex = 24585dec

Αριθμός αναγνώρισης DP
Δεδομένα παραμετροποίησης
ανάλογα με την εφαρμογή
(Δεδομένα χρήστη Set-Prm)

•
•

Διαμορφώσεις DP για
DDLM_Chk_Cfg

Μέγεθος 3 Byte
Δεκαεξαδική παραμετροποίηση 00,00,00
Βλέπε ενότητα "Διαμόρφωση δεδομένων διεργασίας" στη σελίδα 44.

Δεδομένα διάγνωσης

•

Τυπική διάγνωση 6 Byte

Εργαλεία έναρξης λειτουργίας

•

Πρόγραμμα υπολογιστή MOVITOOLS® MotionStudio

Θερμοκρασία περιβάλλοντος
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Μέσω βύσματος sub D 9 ακίδων
Αντιστοίχηση βύσματος κατά IEC 61158

0 ... 55 °C
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Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τμήμα ασφαλείας DFS11B για MOVIDRIVE® MDX61B και MOVITRAC® B

12.3

kVA

i

f

n

12

P Hz

Τμήμα ασφαλείας DFS11B για MOVIDRIVE® MDX61B και MOVITRAC® B

Χαρακτηριστικά μεγέθη ασφαλείας
Μέγιστη δυνατή κατηγορία ασφαλείας

•
•
•

SIL 3 κατά EN 61508
Κατηγορία 4 κατά EN 954-1
Επίπεδο απόδοσης e κατά EN ISO 13849-1

Δομή συστήματος

2 καναλιών με διάγνωση (1oo2D)

Διαμόρφωση τρόπου λειτουργίας

"High demand" κατά EN 61508 (υψηλών απαιτήσεων)

Πιθανότητα επικίνδυνης αστοχίας ανά
ώρα (τιμή PFH)

<1,00E-09 (1 FIT)

Χρονικό διάστημα μεταξύ ελέγχων
(EN 61508)

10 χρόνια, μετά από τα οποία το εξάρτημα θα πρέπει να αντικατασταθεί με νέο

Χρόνος επισκευής

100 ώρες

Ασφαλής κατάσταση

Τιμή "0" για όλες τις τιμές διεργασιών που σχετίζονται με την ασφάλεια F-DO (έξοδος
απενεργοποιημένη)

Ασφαλής έξοδος
Ζεύξη P (θετικό) – M (γείωση)
(από την τροφοδοσία τάσης φορτίου)

Έξοδος 24 V DC κατά EN 61131-2, ανθεκτική στο βραχυκύκλωμα και το υπερβολικό φορτίο

Ρεύμα μέτρησης

1A

Ρεύμα διαφυγής (σε σήμα "0")

Τυπικό –2 mA (στα 2 V / 1 kΩ αντίσταση φορτίου)
(Επισήμανση: το ρεύμα διέρχεται από το F-DO_M προς το F-DO_P)

Πτώση τάσης, εσωτερική
(έξοδος P και M)

μέγ. 3 V

Προστασία από βραχυκύκλωμα

Ηλεκτρονική, τιμή απόκρισης: 2,8 A ... 9 A

Προστασία υπερφόρτισης

Τιμή απόκρισης: 1,4 A ... 1,6 A

Εύρος αντίστασης φορτίου

24 Ω ... 1 kΩ

Περιορισμός τάσης κατά την
αποσύνδεση επαγωγικού φορτίου

Τυπικός -70 V

Χρόνος αντίδρασης (εντολή μέσω
PROFIsafe Æ γίνεται ζεύξη της εξόδου)

Â 25 ms

Μέγιστο μήκος αγωγού

30 m
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Ανάγνωση παραμέτρων ......................................79
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για MOVIDRIVE® MDX61B ......................... 38
Διάρθρωση DP "Γενικής Μονάδας" .................... 46
Διάρθρωση "Γενικής Χρήσης" ............................ 46
Διαχείριση καναλιού παραμέτρων ...................... 77
Διεύθυνση σταθμού .................................. 125, 126
Ρυθμίσεις (Settings) ..................................... 33
Διευθυνσιοδότηση με δείκτες ............................. 78
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Λίστα διευθύνσεων

Λίστα διευθύνσεων
Germany
Headquarters
Production
Sales

Bruchsal

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal
P.O. Box
Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
http://www.sew-eurodrive.de
sew@sew-eurodrive.de

Service
Competence
Center

Central

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 1
D-76676 Graben-Neudorf

Tel. +49 7251 75-1710
Fax +49 7251 75-1711
sc-mitte@sew-eurodrive.de

North

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Straße 40-42
D-30823 Garbsen (near Hannover)

Tel. +49 5137 8798-30
Fax +49 5137 8798-55
sc-nord@sew-eurodrive.de

East

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dänkritzer Weg 1
D-08393 Meerane (near Zwickau)

Tel. +49 3764 7606-0
Fax +49 3764 7606-30
sc-ost@sew-eurodrive.de

South

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (near München)

Tel. +49 89 909552-10
Fax +49 89 909552-50
sc-sued@sew-eurodrive.de

West

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (near Düsseldorf)

Tel. +49 2173 8507-30
Fax +49 2173 8507-55
sc-west@sew-eurodrive.de

Electronics

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-1780
Fax +49 7251 75-1769
sc-elektronik@sew-eurodrive.de

Drive Service Hotline / 24 Hour Service

+49 180 5 SEWHELP
+49 180 5 7394357

Additional addresses for service in Germany provided on request!
France
Production
Sales
Service

Haguenau

SEW-USOCOME
48-54, route de Soufflenheim
B. P. 20185
F-67506 Haguenau Cedex

Tel. +33 3 88 73 67 00
Fax +33 3 88 73 66 00
http://www.usocome.com
sew@usocome.com

Production

Forbach

SEW-EUROCOME
Zone Industrielle
Technopôle Forbach Sud
B. P. 30269
F-57604 Forbach Cedex

Tel. +33 3 87 29 38 00

Assembly
Sales
Service

Bordeaux

SEW-USOCOME
Parc d'activités de Magellan
62, avenue de Magellan - B. P. 182
F-33607 Pessac Cedex

Tel. +33 5 57 26 39 00
Fax +33 5 57 26 39 09

Lyon

SEW-USOCOME
Parc d'Affaires Roosevelt
Rue Jacques Tati
F-69120 Vaulx en Velin

Tel. +33 4 72 15 37 00
Fax +33 4 72 15 37 15

Paris

SEW-USOCOME
Zone industrielle
2, rue Denis Papin
F-77390 Verneuil I'Etang

Tel. +33 1 64 42 40 80
Fax +33 1 64 42 40 88

Additional addresses for service in France provided on request!
Algeria
Sales

Alger

Réducom
16, rue des Frères Zaghnoun
Bellevue El-Harrach
16200 Alger

Tel. +213 21 8222-84
Fax +213 21 8222-84
reducom_sew@yahoo.fr

Buenos Aires

SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.
Centro Industrial Garin, Lote 35
Ruta Panamericana Km 37,5
1619 Garin

Tel. +54 3327 4572-84
Fax +54 3327 4572-21
sewar@sew-eurodrive.com.ar
http://www.sew-eurodrive.com.ar

Argentina
Assembly
Sales
Service
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Australia
Assembly
Sales
Service

Melbourne

SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
27 Beverage Drive
Tullamarine, Victoria 3043

Tel. +61 3 9933-1000
Fax +61 3 9933-1003
http://www.sew-eurodrive.com.au
enquires@sew-eurodrive.com.au

Sydney

SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
9, Sleigh Place, Wetherill Park
New South Wales, 2164

Tel. +61 2 9725-9900
Fax +61 2 9725-9905
enquires@sew-eurodrive.com.au

Wien

SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H.
Richard-Strauss-Strasse 24
A-1230 Wien

Tel. +43 1 617 55 00-0
Fax +43 1 617 55 00-30
http://sew-eurodrive.at
sew@sew-eurodrive.at

Minsk

SEW-EURODRIVE BY
RybalkoStr. 26
BY-220033 Minsk

Tel.+375 (17) 298 38 50
Fax +375 (17) 29838 50
sales@sew.by

Assembly
Sales
Service

Brüssel

SEW Caron-Vector S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre

Tel. +32 10 231-311
Fax +32 10 231-336
http://www.sew-eurodrive.be
info@caron-vector.be

Service
Competence
Center

Industrial Gears

SEW Caron-Vector S.A.
Rue de Parc Industriel, 31
BE-6900 Marche-en-Famenne

Tel. +32 84 219-878
Fax +32 84 219-879
http://www.sew-eurodrive.be
service-wallonie@sew-eurodrive.be

Sao Paulo

SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Avenida Amâncio Gaiolli, 152 - Rodovia
Presidente Dutra Km 208
Guarulhos - 07251-250 - SP
SAT - SEW ATENDE - 0800 7700496

Tel. +55 11 6489-9133
Fax +55 11 6480-3328
http://www.sew-eurodrive.com.br
sew@sew.com.br

Austria
Assembly
Sales
Service

Belarus
Sales

Belgium

Brazil
Production
Sales
Service

Additional addresses for service in Brazil provided on request!
Bulgaria
Sales

Sofia

BEVER-DRIVE GmbH
Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia

Tel. +359 2 9151160
Fax +359 2 9151166
bever@fastbg.net

Douala

Electro-Services
Rue Drouot Akwa
B.P. 2024
Douala

Tel. +237 33 431137
Fax +237 33 431137

Toronto

SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
210 Walker Drive
Bramalea, Ontario L6T3W1

Tel. +1 905 791-1553
Fax +1 905 791-2999
http://www.sew-eurodrive.ca
marketing@sew-eurodrive.ca

Vancouver

SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
7188 Honeyman Street
Delta. B.C. V4G 1 E2

Tel. +1 604 946-5535
Fax +1 604 946-2513
marketing@sew-eurodrive.ca

Montreal

SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
2555 Rue Leger
LaSalle, Quebec H8N 2V9

Tel. +1 514 367-1124
Fax +1 514 367-3677
marketing@sew-eurodrive.ca

Cameroon
Sales

Canada
Assembly
Sales
Service

Additional addresses for service in Canada provided on request!
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Chile
Santiago de
Chile

SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
RCH-Santiago de Chile
P.O. Box
Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile

Tel. +56 2 75770-00
Fax +56 2 75770-01
http://www.sew-eurodrive.cl
ventas@sew-eurodrive.cl

Production
Assembly
Sales
Service

Tianjin

SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.
No. 46, 7th Avenue, TEDA
Tianjin 300457

Tel. +86 22 25322612
Fax +86 22 25322611
info@sew-eurodrive.cn
http://www.sew-eurodrive.cn

Assembly
Sales
Service

Suzhou

SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd.
333, Suhong Middle Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province, 215021

Tel. +86 512 62581781
Fax +86 512 62581783
suzhou@sew-eurodrive.cn

Guangzhou

SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd.
No. 9, JunDa Road
East Section of GETDD
Guangzhou 510530

Tel. +86 20 82267890
Fax +86 20 82267891
guangzhou@sew-eurodrive.cn

Shenyang

SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
Shenyang Economic Technological
Development Area
Shenyang, 110141

Tel. +86 24 25382538
Fax +86 24 25382580
shenyang@sew-eurodrive.cn

Wuhan

SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA
430056 Wuhan

Tel. +86 27 84478398
Fax +86 27 84478388

Assembly
Sales
Service

China

Additional addresses for service in China provided on request!
Colombia
Assembly
Sales
Service

Bogotá

SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA.
Calle 22 No. 132-60
Bodega 6, Manzana B
Santafé de Bogotá

Tel. +57 1 54750-50
Fax +57 1 54750-44
http://www.sew-eurodrive.com.co
sewcol@sew-eurodrive.com.co

Zagreb

KOMPEKS d. o. o.
PIT Erdödy 4 II
HR 10 000 Zagreb

Tel. +385 1 4613-158
Fax +385 1 4613-158
kompeks@inet.hr

Praha

SEW-EURODRIVE CZ S.R.O.
Business Centrum Praha
Lužná 591
CZ-16000 Praha 6 - Vokovice

Tel. +420 255 709 601
Fax +420 220 121 237
http://www.sew-eurodrive.cz
sew@sew-eurodrive.cz

Kopenhagen

SEW-EURODRIVEA/S
Geminivej 28-30
DK-2670 Greve

Tel. +45 43 9585-00
Fax +45 43 9585-09
http://www.sew-eurodrive.dk
sew@sew-eurodrive.dk

Cairo

Copam Egypt
for Engineering & Agencies
33 EI Hegaz ST, Heliopolis, Cairo

Tel. +20 2 22566-299 + 1 23143088
Fax +20 2 22594-757
http://www.copam-egypt.com/
copam@datum.com.eg

Tallin

ALAS-KUUL AS
Reti tee 4
EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa

Tel. +372 6593230
Fax +372 6593231
veiko.soots@alas-kuul.ee

Croatia
Sales
Service

Czech Republic
Sales

Denmark
Assembly
Sales
Service

Egypt
Sales
Service

Estonia
Sales
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Finland
Assembly
Sales
Service

Lahti

SEW-EURODRIVE OY
Vesimäentie 4
FIN-15860 Hollola 2

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 3 780-6211
sew@sew.fi
http://www.sew-eurodrive.fi

Production
Assembly
Service

Karkkila

SEW Industrial Gears OY
Valurinkatu 6
FIN-03600 Karkkila

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 201 589-310
sew@sew.fi
http://www.sew-eurodrive.fi

Libreville

Electro-Services
B.P. 1889
Libreville

Tel. +241 7340-11
Fax +241 7340-12

Normanton

SEW-EURODRIVE Ltd.
Beckbridge Industrial Estate
P.O. Box No.1
GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR

Tel. +44 1924 893-855
Fax +44 1924 893-702
http://www.sew-eurodrive.co.uk
info@sew-eurodrive.co.uk

Αθήνα

ΧΡ. ΜΠΟΖΝΟΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
Κ. Μαυρομιχάλη 12
P.O. Box 80136,
185 45 Πειραιάς

Tηλ. +30 210 422 51-34
Τelefax +30 210 422 51-59
http://www.boznos.gr
info@boznos.gr

Θεσσαλονίκη

Aσκληπιού 26
562 24 Θεσσαλονίκη

Tηλ. +30 2310 705 400
Telefax +30 2310 705 515

Hong Kong

SEW-EURODRIVE LTD.
Unit No. 801-806, 8th Floor
Hong Leong Industrial Complex
No. 4, Wang Kwong Road
Kowloon, Hong Kong

Tel. +852 2 7960477 + 79604654
Fax +852 2 7959129
contact@sew-eurodrive.hk

Budapest

SEW-EURODRIVE Kft.
H-1037 Budapest
Kunigunda u. 18

Tel. +36 1 437 06-58
Fax +36 1 437 06-50
office@sew-eurodrive.hu

Vadodara

SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. 4, GIDC
POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243
Gujarat

Tel. +91 265 2831086
Fax +91 265 2831087
http://www.seweurodriveindia.com
sales@seweurodriveindia.com
subodh.ladwa@seweurodriveindia.com

Dublin

Alperton Engineering Ltd.
48 Moyle Road
Dublin Industrial Estate
Glasnevin, Dublin 11

Tel. +353 1 830-6277
Fax +353 1 830-6458
info@alperton.ie
http://www.alperton.ie

Tel-Aviv

Liraz Handasa Ltd.
Ahofer Str 34B / 228
58858 Holon

Tel. +972 3 5599511
Fax +972 3 5599512
http://www.liraz-handasa.co.il
office@liraz-handasa.co.il

Milano

SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Via Bernini,14
I-20020 Solaro (Milano)

Tel. +39 02 96 9801
Fax +39 02 96 799781
http://www.sew-eurodrive.it
sewit@sew-eurodrive.it

Gabon
Sales

Great Britain
Assembly
Sales
Service

Greece (Ελλάδα)
Πωλήσεις
Ανταλλακτικά

Hong Kong
Assembly
Sales
Service

Hungary
Sales
Service

India
Assembly
Sales
Service

Ireland
Sales
Service

Israel
Sales

Italy
Assembly
Sales
Service
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Ivory Coast
Sales

Abidjan

SICA
Ste industrielle et commerciale pour l'Afrique
165, Bld de Marseille
B.P. 2323, Abidjan 08

Tel. +225 2579-44
Fax +225 2584-36

Iwata

SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD
250-1, Shimoman-no,
Iwata
Shizuoka 438-0818

Tel. +81 538 373811
Fax +81 538 373814
http://www.sew-eurodrive.co.jp
sewjapan@sew-eurodrive.co.jp

Ansan-City

SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD.
B 601-4, Banweol Industrial Estate
1048-4, Shingil-Dong
Ansan 425-120

Tel. +82 31 492-8051
Fax +82 31 492-8056
http://www.sew-korea.co.kr
master@sew-korea.co.kr

Busan

SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd.
No. 1720 - 11, Songjeong - dong
Gangseo-ku
Busan 618-270

Tel. +82 51 832-0204
Fax +82 51 832-0230
master@sew-korea.co.kr

Riga

SIA Alas-Kuul
Katlakalna 11C
LV-1073 Riga

Tel. +371 7139253
Fax +371 7139386
http://www.alas-kuul.com
info@alas-kuul.com

Beirut

Gabriel Acar & Fils sarl
B. P. 80484
Bourj Hammoud, Beirut

Tel. +961 1 4947-86
+961 1 4982-72
+961 3 2745-39
Fax +961 1 4949-71
gacar@beirut.com

Alytus

UAB Irseva
Naujoji 19
LT-62175 Alytus

Tel. +370 315 79204
Fax +370 315 56175
info@irseva.lt
http://www.sew-eurodrive.lt

Brüssel

CARON-VECTOR S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre

Tel. +32 10 231-311
Fax +32 10 231-336
http://www.sew-eurodrive.lu
info@caron-vector.be

Johore

SEW-EURODRIVE SDN BHD
No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya
81000 Johor Bahru, Johor
West Malaysia

Tel. +60 7 3549409
Fax +60 7 3541404
sales@sew-eurodrive.com.my

Queretaro

SEW-EURODRIVE MEXIKO SA DE CV
SEM-981118-M93
Tequisquiapan No. 102
Parque Industrial Queretaro
C.P. 76220
Queretaro, Mexico

Tel. +52 442 1030-300
Fax +52 442 1030-301
http://www.sew-eurodrive.com.mx
scmexico@seweurodrive.com.mx

Casablanca

Afit
5, rue Emir Abdelkader
MA 20300 Casablanca

Tel. +212 22618372
Fax +212 22618351
ali.alami@premium.net.ma

Japan
Assembly
Sales
Service

Korea
Assembly
Sales
Service

Latvia
Sales

Lebanon
Sales

Lithuania
Sales

Luxembourg
Assembly
Sales
Service

Malaysia
Assembly
Sales
Service

Mexico
Assembly
Sales
Service

Morocco
Sales
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Netherlands
Assembly
Sales
Service

Rotterdam

VECTOR Aandrijftechniek B.V.
Industrieweg 175
NL-3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
NL-3004 AB Rotterdam

Tel. +31 10 4463-700
Fax +31 10 4155-552
http://www.vector.nu
info@vector.nu

Auckland

SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
P.O. Box 58-428
82 Greenmount drive
East Tamaki Auckland

Tel. +64 9 2745627
Fax +64 9 2740165
http://www.sew-eurodrive.co.nz
sales@sew-eurodrive.co.nz

Christchurch

SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
10 Settlers Crescent, Ferrymead
Christchurch

Tel. +64 3 384-6251
Fax +64 3 384-6455
sales@sew-eurodrive.co.nz

Moss

SEW-EURODRIVE A/S
Solgaard skog 71
N-1599 Moss

Tel. +47 69 24 10 20
Fax +47 69 24 10 40
http://www.sew-eurodrive.no
sew@sew-eurodrive.no

Lima

SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES
S.A.C.
Los Calderos, 120-124
Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima

Tel. +51 1 3495280
Fax +51 1 3493002
http://www.sew-eurodrive.com.pe
sewperu@sew-eurodrive.com.pe

Lodz

SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.
ul. Techniczna 5
PL-92-518 ŁódÑ

Tel. +48 42 67710-90
Fax +48 42 67710-99
http://www.sew-eurodrive.pl
sew@sew-eurodrive.pl

New Zealand
Assembly
Sales
Service

Norway
Assembly
Sales
Service

Peru
Assembly
Sales
Service

Poland
Assembly
Sales
Service

24 Hour Service

Tel. +48 602 739 739
(+48 602 SEW SEW)
sewis@sew-eurodrive.pl

Portugal
Assembly
Sales
Service

Coimbra

SEW-EURODRIVE, LDA.
Apartado 15
P-3050-901 Mealhada

Tel. +351 231 20 9670
Fax +351 231 20 3685
http://www.sew-eurodrive.pt
infosew@sew-eurodrive.pt

Bucureşti

Sialco Trading SRL
str. Madrid nr.4
011785 Bucuresti

Tel. +40 21 230-1328
Fax +40 21 230-7170
sialco@sialco.ro

St. Petersburg

ZAO SEW-EURODRIVE
P.O. Box 36
195220 St. Petersburg Russia

Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142
Fax +7 812 3332523
http://www.sew-eurodrive.ru
sew@sew-eurodrive.ru

Dakar

SENEMECA
Mécanique Générale
Km 8, Route de Rufisque
B.P. 3251, Dakar

Tel. +221 338 494 770
Fax +221 338 494 771
senemeca@sentoo.sn

Beograd

DIPAR d.o.o.
Ustanicka 128a
PC Košum, IV floor
SCG-11000 Beograd

Tel. +381 11 347 3244 /
+381 11 288 0393
Fax +381 11 347 1337
office@dipar.co.yu

Romania
Sales
Service

Russia
Assembly
Sales
Service

Senegal
Sales

Serbia
Sales
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Singapore
Assembly
Sales
Service

Singapore

SEW-EURODRIVE PTE. LTD.
No 9, Tuas Drive 2
Jurong Industrial Estate
Singapore 638644

Tel. +65 68621701
Fax +65 68612827
http://www.sew-eurodrive.com.sg
sewsingapore@sew-eurodrive.com

Bratislava

SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rybničná 40
SK-83554 Bratislava

Tel. +421 2 49595201
Fax +421 2 49595200
sew@sew-eurodrive.sk
http://www.sew-eurodrive.sk

Žilina

SEW-Eurodrive SK s.r.o.
ul. Vojtecha Spanyola 33
SK-010 01 Žilina

Tel. +421 41 700 2513
Fax +421 41 700 2514
sew@sew-eurodrive.sk

Banská Bystrica

SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rudlovská cesta 85
SK-97411 Banská Bystrica

Tel. +421 48 414 6564
Fax +421 48 414 6566
sew@sew-eurodrive.sk

Celje

Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.
UI. XIV. divizije 14
SLO - 3000 Celje

Tel. +386 3 490 83-20
Fax +386 3 490 83-21
pakman@siol.net

Johannesburg

SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Eurodrive House
Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads
Aeroton Ext. 2
Johannesburg 2013
P.O.Box 90004
Bertsham 2013

Tel. +27 11 248-7000
Fax +27 11 494-3104
http://www.sew.co.za
dross@sew.co.za

Capetown

SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Rainbow Park
Cnr. Racecourse & Omuramba Road
Montague Gardens
Cape Town
P.O.Box 36556
Chempet 7442
Cape Town

Tel. +27 21 552-9820
Fax +27 21 552-9830
Telex 576 062
dswanepoel@sew.co.za

Durban

SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
2 Monaceo Place
Pinetown
Durban
P.O. Box 10433, Ashwood 3605

Tel. +27 31 700-3451
Fax +27 31 700-3847
dtait@sew.co.za

Bilbao

SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L.
Parque Tecnológico, Edificio, 302
E-48170 Zamudio (Vizcaya)

Tel. +34 94 43184-70
Fax +34 94 43184-71
http://www.sew-eurodrive.es
sew.spain@sew-eurodrive.es

Jönköping

SEW-EURODRIVE AB
Gnejsvägen 6-8
S-55303 Jönköping
Box 3100 S-55003 Jönköping

Tel. +46 36 3442 00
Fax +46 36 3442 80
http://www.sew-eurodrive.se
info@sew-eurodrive.se

Basel

Alfred lmhof A.G.
Jurastrasse 10
CH-4142 Münchenstein bei Basel

Tel. +41 61 417 1717
Fax +41 61 417 1700
http://www.imhof-sew.ch
info@imhof-sew.ch

Slovakia
Sales

Slovenia
Sales
Service

South Africa
Assembly
Sales
Service

Spain
Assembly
Sales
Service

Sweden
Assembly
Sales
Service

Switzerland
Assembly
Sales
Service
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Thailand
Chonburi

SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
700/456, Moo.7, Donhuaroh
Muang
Chonburi 20000

Tel. +66 38 454281
Fax +66 38 454288
sewthailand@sew-eurodrive.com

Tunis

T. M.S. Technic Marketing Service
5, Rue El Houdaibiah
1000 Tunis

Tel. +216 71 4340-64 + 71 4320-29
Fax +216 71 4329-76
tms@tms.com.tn

Istanbul

SEW-EURODRIVE
Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti.
Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3
TR-34846 Maltepe ISTANBUL

Tel. +90 216 4419164, 3838014,
3738015
Fax +90 216 3055867
http://www.sew-eurodrive.com.tr
sew@sew-eurodrive.com.tr

Dnepropetrovsk

SEW-EURODRIVE
Str. Rabochaja 23-B, Office 409
49008 Dnepropetrovsk

Tel. +380 56 370 3211
Fax +380 56 372 2078
http://www.sew-eurodrive.ua
sew@sew-eurodrive.ua

Production
Assembly
Sales
Service

Greenville

SEW-EURODRIVE INC.
1295 Old Spartanburg Highway
P.O. Box 518
Lyman, S.C. 29365

Tel. +1 864 439-7537
Fax Sales +1 864 439-7830
Fax Manuf. +1 864 439-9948
Fax Ass. +1 864 439-0566
Telex 805 550
http://www.seweurodrive.com
cslyman@seweurodrive.com

Assembly
Sales
Service

San Francisco

SEW-EURODRIVE INC.
30599 San Antonio St.
Hayward, California 94544-7101

Tel. +1 510 487-3560
Fax +1 510 487-6433
cshayward@seweurodrive.com

Philadelphia/PA

SEW-EURODRIVE INC.
Pureland Ind. Complex
2107 High Hill Road, P.O. Box 481
Bridgeport, New Jersey 08014

Tel. +1 856 467-2277
Fax +1 856 845-3179
csbridgeport@seweurodrive.com

Dayton

SEW-EURODRIVE INC.
2001 West Main Street
Troy, Ohio 45373

Tel. +1 937 335-0036
Fax +1 937 440-3799
cstroy@seweurodrive.com

Dallas

SEW-EURODRIVE INC.
3950 Platinum Way
Dallas, Texas 75237

Tel. +1 214 330-4824
Fax +1 214 330-4724
csdallas@seweurodrive.com

Assembly
Sales
Service

Tunisia
Sales

Turkey
Assembly
Sales
Service

Ukraine
Sales
Service

USA

Additional addresses for service in the USA provided on request!
Venezuela
Assembly
Sales
Service
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Valencia

SEW-EURODRIVE Venezuela S.A.
Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319
Zona Industrial Municipal Norte
Valencia, Estado Carabobo

Tel. +58 241 832-9804
Fax +58 241 838-6275
http://www.sew-eurodrive.com.ve
ventas@sew-eurodrive.com.ve
sewfinanzas@cantv.net
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Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες

Πώς κρατάμε τον κόσμο σε κίνηση

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

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

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

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

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

SEW-EURODRIVE
Driving the world

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

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

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

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

→ www.sew-eurodrive.com

