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Všeobecné pokyny

1.1

Struktura bezpečnostních pokynů

1

Příručka

Bezpečnostní pokyny tohoto návodu k obsluze mají následující strukturu:

Piktogram

SLOVNÍ VYJÁDŘENÍ!
Druh nebezpečí a jeho zdroj.
Možný důsledek (možné důsledky) zanedbání.
•

Piktogram
Příklad:

Opatření k odvrácení nebezpečí.

Výstražné
heslo

Význam

Možné následky při
neuposlechnutí

NEBEZPEČÍ!

Bezprostředně hrozící nebezpečí

Smrt nebo těžký úraz

VÝSTRAHA!

Možná nebezpečná situace

Smrt nebo těžký úraz

POZOR!

Možná nebezpečná situace

Lehká zranění

STOP!

Možné materiální škody

Poškození pohonného systému nebo jeho
okolí

UPOZORNĚNÍ

Užitečný pokyn nebo tip.
Usnadňuje ovládání systému
pohonu.

Obecné nebezpečí

Specifické nebezpečí,
např. zasažení
elektrickým proudem
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Všeobecné pokyny
Nároky na záruční plnění

1.2

Nároky na záruční plnění
Dodržení předloženého návodu k obsluze a návodu "Víceosé servoměniče
MOVIAXIS®" je předpokladem pro bezporuchový provoz a plnění případných
nároků na záruku. Než začnete s přístrojem pracovat, přečtěte si proto nejprve návod
k obsluze!
Zajistěte, aby návody k obsluze byly v čitelné podobě přístupné osobám odpovědným
za zařízení a provoz a také osobám, které na přístroji pracují na vlastní zodpovědnost.

1.3

Vyloučení ze záruky
Respektování předkládané příručky a návodu k obsluze "Víceosé servoměniče
MOVIAXIS®" je základním předpokladem pro bezpečný provoz víceosého
servoměniče MOVIAXIS® a pro dosažení uváděných vlastností a výkonových
charakteristik. Firma SEW-EURODRIVE nepřebírá žádnou odpovědnost za škody
na zdraví nebo majetku osob, které vzniknou nedodržením návodu k obsluze.
Zákonná odpovědnost za věcné nedostatky je v takových případech vyloučena.

1.4

Součást výrobku
Tato příručka je součástí rozhraní pro průmyslové sběrnice XFE24A EtherCAT
a obsahuje důležité pokyny pro provoz a servis.

1.5

Odkaz na dokumentaci
•

Respektování dokumentace je předpokladem pro:
– bezporuchový provoz
– uplatnění nároků vyplývajících ze záruky

1.6

•

Přečtěte si proto tuto příručku dříve, než začnete pracovat na instalaci a uvedení do
provozu frekvenčních měničů s doplňkovou kartou XFE24A EtherCAT.

•

Předpokládá se, že uživatel této příručky má k dispozici a zná návod k obsluze
"Víceosé servoměniče MOVIAXIS®" a příručku pro konfiguraci "Víceosé
servoměniče MOVIAXIS®".

Názvy produktů a obchodní značky
Značky a názvy produktů uvedené v této příručce jsou obchodní značky resp.
registrované obchodní známky, jež náleží příslušným majitelům.

1.7

Likvidace
Respektujte prosím aktuální národní předpisy!
Likvidujte v případě potřeby jednotlivé díly odděleně, podle jejich povahy v souladu
s platnými specifickými předpisy dané země, např. jako:

6

•

elektronický odpad

•

plastické hmoty

•

plech

•

měď atd.
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Bezpečnostní pokyny
Následující zásadní bezpečnostní pokyny slouží k zamezení vzniku hmotných škod
a ohrožení osob. Provozovatel musí zajistit respektování a dodržování zásadních
bezpečnostních pokynů. Přesvědčte se, že osoby odpovědné za zařízení a jeho provoz
a osoby, které na zařízení pracují na vlastní zodpovědnost, kompletně přečetly tuto
příručku i návod k obsluze "Víceosé servozesilovače MOVIAXIS®", a že těmto
dokumentům porozuměly. V případě nejasností, nebo pokud potřebujete další
informace, se obrat’te na SEW-EURODRIVE.

UPOZORNĚNÍ
Máte k dispozici komunikační systém, který do značné míry umožňuje přizpůsobit
víceosý servoměnič MOVIAXIS® potřebám konkrétního zařízení. Jako u všech
systémů sběrnic existuje i zde riziko provedení změny parametrů, která
z vnějšku (vzhledem k servoměniči) není zřejmá a která může změnit chování
zařízení. To může vést k neočekávanému (a nekontrolovanému) chování
systému.

2.1

Všeobecně
Nikdy neinstalujte poškozené výrobky a nikdy je neuvádějte do provozu. Poškození
prosím neprodleně reklamujte u firmy, která zajišt’ovala transport.
Během provozu se na víceosých servozesilovačích mohou v závislosti na příslušném
stupni ochrany vyskytovat součásti pod proudem, neizolované součásti, nebo případně
pohyblivé a rotující díly, stejně jako horké plochy.
V případě nepřípustného odstranění potřebných krytů, nesprávného použití a při chybné
instalaci nebo obsluze vzniká riziko vážného poškození zdraví osob a rovněž může dojít
k hmotným škodám.
Další informace naleznete v příslušné dokumentaci.

2.2

Cílová skupina
Veškeré práce v souvislosti s instalací, uváděním do provozu, odstraňováním poruch
a údržbou musí provádět odborník v oboru elektrotechniky (respektujte normy
IEC 60364 resp. CENELEC HD 384 nebo DIN VDE 0100 a IEC 60664 nebo DIN VDE 0110
a národní předpisy pro prevenci úrazů).
Kvalifikovanými elektrotechnickými pracovníky, ve smyslu těchto základních
bezpečnostních pokynů, jsou osoby, které jsou s instalací, montáží, uváděním do
provozu a s provozem produktu důvěrně obeznámeni, a mají pro tyto činnosti
odpovídající kvalifikaci.
Veškeré práce v ostatních oblastech jako je doprava, skladování, provoz a likvidace
odpadu musí provádět osoby, které byly vhodným způsobem zaškoleny.
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Bezpečnostní pokyny
Transport a uskladnění

2.3

Transport a uskladnění
Řiďte se pokyny pro transport, skladování a správnou manipulaci uvedené v této
příručce.

2.4

Instalace / montáž
Respektujte pokyny uvedené v kapitole 4 "Montáž a instalace"

2.5

Elektrická přípojka
Při práci na víceosých servozesilovačích, které jsou pod napětím, se řiďte platnými
národními předpisy pro prevenci úrazů (např. BGV A3).
Elektrická instalace se provádí podle příslušných předpisů (např. průřezy kabelů,
pojistek, zapojení ochranných vodičů). Pokyny toto přesahující jsou obsaženy
v dokumentaci.
Pokyny pro instalaci v souladu se zásadami elektromagnetické kompatibility – jako je
odstínění, uzemnění, uspořádání filtrů a pokládání vedení – se nacházejí v dokumentaci
víceosých servozesilovačů. Těmito pokyny se musíte řídit i u víceosých servozesilovačů
s označením CE. Dodržení zákonných limitů pro elektromagnetickou kompatibilitu je na
zodpovědnosti výrobce zařízení nebo stroje.
Ochranná opatření a ochranná zařízení musí vyhovovat platným předpisům
(např. EN 60204 nebo EN 61800-5-1).
Nutné ochranné opatření: Uzemnění přístroje.
Veškerá elektrická vedení se smí připojovat a odpojovat pouze při beznapět’ovém stavu.

2.6

Uvedení do provozu/provoz
Rozhraní pro průmyslové sběrnice XFE24A EtherCAT se smí instalovat a uvádět do
provozu pouze při respektování platných předpisů pro prevenci úrazů a návodu
k obsluze "Víceosé servozesilovače MOVIAXIS®"!
Respektujte pokyny uvedené v kapitole 5 "Konfigurace a uvedení do provozu v systému
EtherCAT".
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Úvod

3.1

Obsah této příručky

3

Tato uživatelská příručka popisuje:

3.2

•

Uvedení do provozu pro měniče MOVIAXIS® v systému průmyslových sběrnic
EtherCAT.

•

Konfiguraci masteru EtherCAT s pomocí souborů XML.

•

Provoz programu MOVITOOLS® MotionStudio přes EtherCAT.

Doplňující literatura
Pro jednoduché a efektivní napojení měniče MOVIAXIS® na systém průmyslové
sběrnice EtherCAT je vhodné si kromě této uživatelské příručky k zařízení EtherCAT
vyžádat také následující dokumentaci:
•

Návod k obsluze "Víceosé servoměniče MOVIAXIS®"

•

Příručka pro konfiguraci "Víceosé servoměniče MOVIAXIS®"

Příručka pro konfiguraci "Víceosé servoměniče MOVIAXIS®" obsahuje seznam všech
parametrů servoměniče, které je možno číst a zapisovat přes různá komunikační
rozhraní jako je např. systémová sběrnice a také rozhraní průmyslové sběrnice.

3.3

Vlastnosti
Víceosý servoměnič MOVIAXIS® s doplňkem XFE24A umožňuje díky výkonnému
a univerzálnímu rozhraní průmyslové sběrnice napojení na nadřazené automatizační
systémy přes EtherCAT.

3.3.1

MOVIAXIS® a EtherCAT
Chování servoměniče, které je potřebné pro provoz v systému EtherCAT, tzv. profil
zařízení, je nezávislé na průmyslové sběrnici a je tedy jednotné. Uživateli se tak nabízí
možnost vyvíjet pohonové aplikace nezávisle na průmyslové sběrnici. Díky tomu je
snadno možný přechod na jiný systém sběrnic, např. Profibus (doplněk XFP11A).
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3.3.2

Přístup ke všem informacím
Přes rozhraní EtherCAT zařízení MOVIAXIS® umožňuje digitální přístup ke všem
parametrům a funkcím pohonu. Řízení servoměniče je realizováno prostřednictvím
rychlých cyklických procesních dat. Prostřednictvím tohoto kanálu procesních dat máte
možnost kromě zadávání požadovaných hodnot (např. požadované otáčky, integrační
časy pro rozběh a doběh apod.) rovněž spouštět různé funkce pohonu, např. uvolnění,
blokování regulátoru, normální zastavení, rychlé zastavení atd. Zároveň je možné přes
tento kanál číst skutečné hodnoty servoměniče, jako jsou otáčky, proud, stav zařízení,
číslo chyby, nebo také referenční hlášení.

3.3.3

Cyklická výměna dat přes EtherCAT
Výměna procesních dat mezi masterem EtherCAT a víceosým servoměničem
MOVIAXIS® probíhá zpravidla cyklicky. Doba cyklu se určuje při konfiguraci masteru
EtherCAT.

3.3.4

Acyklická výměna dat přes EtherCAT
Podle specifikace EtherCAT se zavedou acyklické služby READ / WRITE, které se
přenášejí společně se zprávami v běžném cyklickém provozu sběrnice, aniž by došlo
k omezení průchodnosti datové komunikace přes EtherCAT.
Přístup k parametrům pohonu s právem pro čtení a zápis je umožněn prostřednictvím
služeb SDO (Service Data Objects), které jsou implementovány podle CoE (CANopen
over EtherCAT) nebo přes služby VoE (Vendorspecific over EtherCAT).
Tento způsob výměny dat parametrů umožňuje použít aplikace, u kterých jsou všechny
důležité parametry pohonu ukládány v nadřazeném automatizačním zařízení, a na
samotném servoměniči tak není třeba provádět ruční parametrizaci.

3.3.5

Konfigurace doplňkové karty EtherCAT
V zásadě je doplňková karta EtherCAT navržena tak, aby se všechna specifická
nastavení průmyslové sběrnice prováděla při rozběhu systému EtherCAT. Díky tomu je
možné servoměnič ve velmi krátké době integrovat do prostředí EtherCAT a zapnout.

EtherCAT
Master

Ethernet
Header

Frame
Header

EtherCAT

SEW
Drive

EtherCAT Data
Header

SEW
Drive

Drive 1

Obr. 1: EtherCAT se zařízením MOVIAXIS®
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3.3.6

3

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

3.3.7

Diagnostika
Pro uvedení do provozu a servis nabízí víceosý servoměnič MOVIAXIS® rozsáhlé
možnosti diagnostiky. S integrovaným monitorováním průmyslové sběrnice tak můžete
např. kontrolovat jak požadované hodnoty zasílané nadřízenou řídicí jednotkou, tak
i skutečné hodnoty.

3.3.8

Editor PDO
Kromě toho obdržíte řadu doplňkových informací o stavu celého toku procesních dat.
Editor PDO poskytuje společně s programem MOVITOOLS® MotionStudio komfortní
možnosti diagnostiky, která kromě nastavení všech pohonových parametrů (včetně
parametrů průmyslové sběrnice) umožňuje také detailní zobrazení informací o stavu
průmyslové sběrnice a zařízení.
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Montáž a instalace
Předpoklad

4

Montáž a instalace

4.1

Předpoklad
Pro provoz se sběrnicovými systémy EtherCAT se smí používat pouze servoměniče
MOVIAXIS®, které vyhovují následujícím kritériím:
•

označení "XFE24A" uvedené na typovém štítku znamená,

•

že součást XFE24A je již z výroby namontována. Informace ohledně zásuvných
modulů pro doplňkové karty naleznete v návodu k obsluze "Víceosé servoměniče
MOVIAXIS®".

Obr. 2: Soustava měničů MOVIAXIS® s kartou průmyslové sběrnice XFE24A

62190axx

UPOZORNĚNÍ
Pro instalaci sběrnice EtherCAT je možné použít běžně dostupné kabely, které mají
specifikaci pro systémy EtherCAT.
Kabely EtherCAT nejsou obsahem dodávky od SEW-EURODRIVE.
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4.2

Zapojení konektorů
Používejte standardní stíněné konektory RJ45 podle IEC 11801, vydání 2.0, kategorie 5.
[6]

[3] [2] [1]
12

A

3

6

B
54174axx

Obr. 3: Obsazení přípojek konektoru RJ45
A = pohled zepředu
B = pohled zezadu
[1] Pin 1 TX+ Transmit Plus (vysílání +)
[2] Pin 2 TX– Transmit Minus (vysílání -)
[3] Pin 3 RX+ Receive Plus (příjem +)
[6] Pin 6 RX– Receive Minus (příjem -)

Propojení
XFE24A EtherCAT

Doplněk XFE24A je vybaven pro přímočarou strukturu sběrnice se dvěma
konektory RJ45. Master EtherCAT se připojuje (v případě potřeby přes další zařízení
EtherCAT slave) pomocí stíněného vedení Twisted-Pair na X30IN (RJ45). Další
zařízení EtherCAT se pak připojují přes X31OUT (RJ45).

Podle IEC 802.3 činí maximální délka vedení 100 m pro ethernet s rychlostí 100 MBd
(100BaseT) (např. mezi dvěma zařízeními XFE24A).
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4.3

Stínění a pokládání kabelu sběrnice
Používejte výlučně stíněné kabely a spojovací prvky, které splňují také požadavky
kategorie 5, třídy D podle IEC11801, vydání 2.0.
Odborně provedeným stíněním kabelu sběrnice je možné zatlumit elektrické rušení, ke
kterému může v průmyslovém prostředí docházet. Použitím následujících opatření
dosáhnete nejlepších vlastností stínění:
•

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

•

Používejte výhradně konektory s kovovou nebo pokovenou krytkou.

•

Stínění připojujte v konektoru co největší plochou.

•

Stínění pokládejte na kabel sběrnice oboustranně.

•

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

•

V průmyslovém prostředí používejte kovové uzemněné kabelové můstky.

•

Signální kabel a příslušný kabel pro vyrovnání potenciálů veďte pokud možno
nejkratší dostupnou cestou.

•

Vyvarujte se nastavování kabelů sběrnic pomocí konektorů.

•

Kabely sběrnice veďte co možná nejblíže uzemněným plochám.

Při kolísání zemního potenciálu může oboustranně připojeným stíněním spojeným se
zemním potenciálem (PE) téci vyrovnávací proud. V takovém případě dbejte na
dostatečné vyrovnání potenciálů podle příslušných předpisů VDE.
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4.4

4

Zakončení sběrnice
Zakončení sběrnice (např. pomocí zakončovacích odporů) není zapotřebí. Pokud na
zařízení EtherCAT není připojeno žádné následující zařízení, je tento stav automaticky
rozpoznán.

4.5

Nastavení adresy stanice
Zařízení EtherCAT od firmy SEW-EURODRIVE nemají možnost nastavení adresy
přímo na zařízení. Jsou rozpoznána na základě pozice ve struktuře sběrnice a master
EtherCAT jim pak přidělí adresu. Tuto adresu je možné zobrazit pomocí programu
MOVITOOLS® MotionStudio nebo přes index 8454.0.
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4.6

Provozní indikace a nastavení
[1]

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Spínač F1
•

Poloha přepínače 0: stav při expedici z výroby

•

Poloha přepínače 1: rezervována pro funkční rozšíření

[2]

Dioda RUN; barva: zelená / oranžová

[3]

Dioda ERR; barva: červená

[4]

Dioda Link IN; barva: zelená

[5]

Dioda Link OUT; barva: zelená

Přepínač F1 je třeba nastavit do polohy 0.
Kontrolka RUN zelená/oranžová
Kontrolka RUN (zelená/oranžová) signalizuje stav doplňku XFE24A.
Kontrolka

Stav zařízení

Popis

Vyp

INIT

Doplněk XFE24A je ve stavu INIT.

Zeleně bliká

PRE-OPERATIONAL

Doplněk XFE24A je ve stavu PRE-OPERATIONAL.

Jednorázové
rozsvícení (zelená)

SAFE-OPERATIONAL

Doplněk XFE24A je ve stavu SAFE-OPERATIONAL.

Zelená

OPERATIONAL

Doplněk XFE24A je ve stavu OPERATIONAL.

Zelená - mihotavé
světlo

INITIALIZACE nebo
BOOTSTRAP

•
•

Oranžově bliká

NOT CONNECTED

Doplněk XFE24A nebyl po zapnutí dosud kontaktován masterem EtherCAT.

Doplněk XFE24A se právě rozbíhá a ještě nedosáhl stavu INIT.
Doplněk XFE24A je ve stavu BOOTSTRAP. Probíhá download firmwaru.

Kontrolka ERR, červená
Kontrolka ERR (červená) indikuje chybu systému EtherCAT.
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Kontrolka

Chyba

Popis

Vyp

Žádná chyba

Komunikace doplňku XFE24A přes EtherCAT je v provozním stavu.

Mihotavé světlo

Chyby při spuštění

Byla zjištěna chyba boot. Bylo dosaženo stavu INIT, ale parametr "Change" ve
stavovém registru AL je nastaven na "0x01:change/error".

Bliká

Neplatná konfigurace

Všeobecná chyba konfigurace

Jednorázové
rozsvícení

Nevyžádaná změna
stavu

Aplikace Slave samočinně změnila stav systému EtherCAT. Parametr "Change" ve
stavovém registru AL je nastaven na hodnotu "0x01:change/error".

Dvojité rozsvícení

Timeout systému
watchdog aplikace

V aplikaci došlo k timeoutu systému watchdog.

Trojnásobné
rozsvícení

Rezervováno

-

Čtyřnásobné
rozsvícení

Rezervováno

-

Zap

Timeout systému
watchdog PDI

Došlo k timeoutu systému watchdog PDI.
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Kontrolka Link IN,
kontrolka
Link OUT

Každá přípojka EtherCAT pro příchozí kabel EtherCAT (X30) a pokračovací kabel
EtherCAT (X31) je vybavena kontrolkou "Link/Activity". Kontrolky indikují, zda je spojení
přes EtherCAT na předřazené zařízení (X30) nebo následné zařízení (X31)
k dispozici/aktivní.

Definice
indikovaných
stavů
Zobrazení
na displeji

Definice

Zap

Indikace je permanentně zapnutá.

Vyp

Indikace je permanentně vypnutá.

Časový průběh

50ms
on

Mihotavé světlo

Kontrolka rovnoměrně bliká s frekvencí
10 Hz.

off
50ms

58094AXX
50ms

Jednorázové
bliknutí

Kontrolka jednou krátce blikne, poté
následuje fáze, kdy je kontrolka
zhasnutá.

on
off

58095AXX
on

Bliká

Kontrolka rovnoměrně bliká s frekvencí
2,5 Hz (200 ms svítí, 200 ms nesvítí).

200ms

200ms

off

58096AXX

Jednorázové
rozsvícení

Kontrolka se jednou krátce rozsvítí
(200 ms), poté následuje delší fáze,
kdy kontrolka nesvítí (1000 ms).

on
200ms

1s

off

58097AXX

Dvojité rozsvícení

Kontrolka dvakrát po sobě krátce
blikne, poté následuje fáze, kdy je
kontrolka zhasnutá.

on
200ms

200ms

200ms

1s

off

58100AXX

Trojnásobné
rozsvícení

Kontrolka třikrát po sobě krátce blikne,
poté následuje fáze, kdy je kontrolka
zhasnutá.

on
200ms

200ms

200ms

200ms

200ms

1s

off

58101AXX

Čtyřnásobné
rozsvícení

Kontrolka čtyřikrát po sobě krátce
blikne, poté následuje fáze, kdy je
kontrolka zhasnutá.

on
200ms

200ms

200ms

200ms

200ms

200ms

200ms

1s

off

58102AXX

Příručka – Rozhraní průmyslové sběrnice XFE24A EtherCAT

17

I

5

0

5

Konfigurace a uvedení do provozu v systému EtherCAT
Platnost souboru XML pro zařízení XFE24A

Konfigurace a uvedení do provozu v systému EtherCAT
V této kapitole obdržíte informace o projektování masteru EtherCAT a uvedení
servoměniče do provozu na průmyslové sběrnici.
Na domovské stránce SEW (http://sew-eurodrive.de) naleznete v položce "Software"
aktuální verzi souboru XML pro zařízení XFE24A.

5.1

Platnost souboru XML pro zařízení XFE24A
Soubor XML je zapotřebí pro použití jednotky XFE24A jako doplňku pro průmyslovou
sběrnici v zařízení MOVIAXIS®.
Záznamy v souborech XML se nesmí měnit ani doplňovat. Za chybnou funkci
servoměniče způsobenou upraveným souborem XML není možné převzít žádnou
záruku!

5.2

Konfigurace masteru EtherCAT pro MOVIAXIS® se souborem XML

5.2.1

Soubor XML pro provoz v systému MOVIAXIS®
Pro konfiguraci masteru EtherCAT je k dispozici soubor XML (SEW_XFE24A.XML).
Zkopírujte tento soubor do speciálního adresáře v konfiguračním programu.
Přesný postup naleznete v uživatelské příručce příslušného konfiguračního softwaru.
Soubory XML standardizované skupinou EtherCAT Technology Group (ETG) mohou
být čteny všemi mastery EtherCAT.

5.2.2

Postup při konfiguraci
Při konfiguraci zařízení MOVIAXIS® s rozhraním průmyslové sběrnice EtherCAT
postupujte následujícím způsobem:
1. Nainstalujte (zkopírujte) soubor XML v souladu s požadavky vašeho konfiguračního
softwaru. Po řádné instalaci se zařízení objeví mezi prvky slave (v položce
SEW-EURODRIVE → Drives) s označením MOVIAXIS+XFE24A.
2. V menu pod položkou [Einfügen] (Vložit) je možné zařízení vložit do struktury
systému EtherCAT. Adresa se přidělí automaticky. Pro snazší identifikaci můžete
zařízení opatřit názvem.
3. Zvolte konfiguraci procesních dat, která je zapotřebí pro vaši aplikaci (viz kapitola
"Konfigurace PDO pro provoz v systému MOVIAXIS®").
4. Propojte vstupní/výstupní data resp. data periferií se vstupními a výstupními daty
aplikačního programu.
Po provedení konfigurace je možné spustit komunikaci přes EtherCAT. Kontrolky RUN
a ERR signalizují stav komunikace doplňku XFE24A (viz kapitola 4.6 "Provozní indikace
a nastavení" a kapitola 9 "Diagnostika chyb").
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0
5.2.3

Konfigurace PDO pro provoz v systému MOVIAXIS®
EtherCAT používá ve verzi CoE (CANopen over EtherCAT) objekty procesních dat (PDO)
definované ve standardu CANopen pro cyklickou komunikaci mezi zařízeními master
a slave. V souladu se standardem CANopen jsou rozlišovány objekty procesních dat
Rx (Receive) a Tx (Transmit).

Objekty
procesních
dat Rx

Objekty procesních dat Rx (Rx-PDO) jsou přijímány zařízením EtherCAT slave.
Přenášejí se v nich výstupní data procesů (řídicí hodnoty, požadované hodnoty, digitální
výstupní signály) z masteru EtherCAT na slave EtherCAT.

Objekty
procesních dat Tx

Objekty procesních dat (TX-PDO) se zasílají ze zařízení slave EtherCAT zpět na master
EtherCAT. Přenášejí se v nich vstupní procesní data (skutečné hodnoty, stavové údaje,
digitální vstupní informace atd.).
Pro komunikaci se systémem MOVIAXIS® přes XFE24A je k dispozici typ PDO pro
cyklická vstupní a výstupní procesní data.
•

OutputData1 (Standard 16 PO)
Statický objekt PDO s 16 cyklickými výstupními datovými slovy procesu, která jsou
pevně spojena se standardními procesními daty servoměniče MOVIAXIS®
(→ příručka pro konfiguraci "Víceosé servoměniče MOVIAXIS®").

•

InputData1 (Standard 16 PI)
Statický objekt PDO s 16 cyklickými vstupními datovými slovy procesu, která jsou
pevně spojena se standardními procesními daty servoměniče MOVIAXIS®
(→ příručka pro konfiguraci "Víceosé servoměniče MOVIAXIS®").

Seznam možných objektů procesních dat (PDO) pro XFE24A MOVIAXIS®
Index

Velikost

Název

Mapping

Sync-Manager

Sync-Unit

1600hex
(5632dec)

32 bytů

OutputData1 (standard 16 PO)

pevný obsah

2

0

1A00hex
(5632dec)

32 bytů

InputData1 (standard 16 PI)

pevný obsah

3

0

Ethernet
Header

Frame
Header

EtherCAT
Header

Data

Drive

EtherCAT
Master
acycl. Mailbox
cycl. OutputData1
Communication (Standard 16 PO)

EtherCAT

cycl. InputData1
(Standard 16 PI)

...

FCS

SEW
Drive

acycl. Mailbox
Communication

61990AXX

Obr. 4: Použití objektů procesních dat OutputData1 a InputData1
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0

Statický
objekt PDO pro
16 cyklických
procesních
datových slov

acycl. Mailbox cycl. OutputData1
Communication (Standard 16 PO)

PO 1

PO 2

PO 3

PO 4

PO 5 ...

PO12 PO13 PO14 PO15 PO 16
61992AXX

Obr. 5: Obsazení standardních procesních výstupních dat pro OutputData1

Výstupní data procesů přenášená pomocí OutputData1 jsou pevně přiřazena podle
následující tabulky. Výstupní data procesů PO1...PO16 mohou být prostřednictvím
editoru PDO ve víceosém servoměniči MOVIAXIS® propojena s různými procesními
daty (řídicí slova, požadované hodnoty) (→ příručka pro konfiguraci "Víceosé
servoměniče MOVIAXIS®").
Obsazení pevně
nakonfigurovaných
výstupních dat
procesů pro
PDO OutputData1

20

Index.Subindex

Offset v objektu PDO

Název

Datový typ

3DB8.0hex
(15800.0dec)

0.0

PO1

UINT

3DB9.0hex
(15801.0dec)

2.0

PO2

UINT

3DBA.0hex
(15802.0dec)

4.0

PO3

UINT

3DBB.0hex
(15803.0dec)

6.0

PO4

UINT

3DBC.0hex
(15804.0dec)

8.0

PO5

UINT

3DBD.0hex
(15805.0dec)

10.0

PO6

UINT

3DBE.0hex
(15806.0dec)

12.0

PO7

UINT

3DBF.0hex
(15807.0dec)

14.0

PO8

UINT

3DC0.0hex
(15808.0dec)

16.0

PO9

UINT

3DC1.0hex
(15809.0dec)

18.0

PO10

UINT

3DC2.0hex
(15810.0dec)

20.0

PO11

UINT

3DC3.0hex
(15811.0dec)

22.0

PO12

UINT

3DC4.0hex
(15812.0dec)

24.0

PO13

UINT

3DC5.0hex
(15813.0dec)

26.0

PO14

UINT

3DC6.0hex
(15814.0dec)

28.0

PO15

UINT

3DC7.0hex
(15815.0dec)

30.0

PO16

UINT

Velikost v bytech

2
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0

Obsazení pevně
nakonfigurovaných
vstupních
procesních dat
PDO InputData1

PI 1

PI 2

PI 3

PI 4

PI 5

...

PI 12

PI 13

PI 14

PI 15 PI 16

cycl. InputData1 acycl. Mailbox
(Standard 16 PI) Communication
61993AXX

Obr. 6: Obsazení standardních vstupních procesních dat pro PDO InputData1

Vstupní data procesů přenášená pomocí InputData1 jsou pevně přiřazena podle
následující tabulky. Vstupní data procesů PI1...PI16 mohou být prostřednictvím
editoru PDO ve víceosém servoměniči MOVIAXIS® propojena s různými procesními
daty (stavová slova, skutečné hodnoty) (→ příručka pro konfiguraci "Víceosé
servoměniče MOVIAXIS®").

Index.Subindex

Offset v objektu PDO

Název

Datový typ

3E1C.0hex
(15900.0dec)

0.0

PI1

UINT

3E1D.0hex
(15901.0dec)

2.0

PI2

UINT

3E1E.0hex
(15902.0dec)

4.0

PI3

UINT

3E1F.0hex
(15903.0dec)

6.0

PI4

UINT

3E20.0hex
(15904.0dec)

8.0

PI5

UINT

3E21.0hex
(15905.0dec)

10.0

PI6

UINT

3E22.0hex
(15906.0dec)

12.0

PI7

UINT

3E23.0hex
(15907.0dec)

14.0

PI8

UINT

3E24.0hex
(15908.0dec)

16.0

PI9

UINT

3E25.0hex
(15909.0dec)

18.0

PI10

UINT

3E26.0hex
(15910.0dec)

20.0

PI11

UINT

3E27.0hex
(15911.0dec)

22.0

PI12

UINT

3E28.0hex
(15912.0dec)

24.0

PI13

UINT

3E29.0hex
(15913.0dec)

26.0

PI14

UINT

3E2A.0hex
(15914.0dec)

28.0

PI15

UINT

3E2B.0hex
(15915.0dec)

30.0

PI16

UINT
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0

5.3

Nastavení servoměniče MOVIAXIS® na příkladu jednoosého polohování

Nastavení
pomocí
softwarové
asistence

Pro jednoduchý provoz na průmyslové sběrnici je zapotřebí provést následující
přípravné práce a nastavení.
•

Nejprve uveďte motor do provozu. Uvedení motoru do provozu je podrobně popsáno
v návodu k obsluze "Víceosé servoměniče MOVIAXIS®".

•

Nastavení všech parametrů komunikace a konfiguraci objektů PDO proveďte
pomocí "technologického editoru pro jednoosé polohování" (Single axis positioning),
pro tento účel příručku "Technologický editor pro jednoosé polohování".
Pro polohovací provoz přes rozhraní procesních dat se doporučuje provést
nastavení všech potřebných parametrů a konfigurací procesních dat pomocí grafické
programové asistence "Single axis positioning", viz příručku "Technologický editor
pro jednoosé polohování".

11657AXX

Obr. 7: Spuštění technologického editoru pro jednoosé polohování
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0
Manuální
nastavení

Manuální nastavení parametrů komunikace a konfigurace PDO:
•

Spust’te editor PDO.

11658AXX

Obr. 8: Manuální nastavení

•

Pro provoz se sběrnicovým systémem EtherCAT je třeba jeden volný "IN buffer"
(např. IN buffer 0) nakonfigurovat pro provoz v systému EtherCAT:
•

Number of data words: 16 při firmwaru ve verzi 21
1...16 při firmwaru ve verzi 22 a vyšší

U systému EtherCAT s měničem MOVIAXIS® se přenáší vždy 16 datových slov.
Parametr "Number of data words" určuje, kolik datových slov z 16 přenesených se
využije.
•

Time-out interval

Zde je možné nastavit dobu sledování pro "IN buffer". Pokud doba přenosu procesních
dat překročí nastavenou hodnotu, vytvoří se chybové hlášení 67 "Chyba - timeout PDO".
Rozsah nastavení 0...100...100000 ms (0 ms odpovídá deaktivaci, standard je 100 ms).
•

Update: On

Aktualizace procesních dat.
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Konfigurace a uvedení do provozu v systému EtherCAT
Nastavení servoměniče MOVIAXIS® na příkladu jednoosého polohování

0

Z bezpečnostních důvodů je pro řízení přes systém EtherCAT nutné, aby byl
servoměnič MOVIAXIS® uvolněn také na straně svorek. Pro tento účel je třeba na
vstup DI00 (funkce "uvolnění koncového stupně") připojit napětí DC +24 V.
Postup pro kompletní uvedení servoměniče MOVIAXIS® do provozu s připojením na
EtherCAT je popsán v návodu k obsluze "Víceosé servoměniče MOVIAXIS®".
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Chování při provozu v systému EtherCAT
V této kapitole je popsán princip chování servoměniče v systému EtherCAT při řízení
prostřednictvím pevně nakonfigurovaných objektů PDO pro komunikaci přes
průmyslovou sběrnici.

6.1

Řízení víceosého servoměniče MOVIAXIS®
Řízení víceosého servoměniče MOVIAXIS® se provádí pomocí pevně
nakonfigurovaných objektů PDO, které mají délku 16 vstupních/výstupních slov. Tato
procesní datová slova jsou při použití masteru EtherCAT uvedena přímo v zobrazení
procesu a mohou být přímo kontaktována řídicím programem.

EtherCAT
Master

Ethernet
Header

Frame
Header

SEW
Drive

EtherCAT
Data
Header

SEW
Drive

SEW
Drive

Drive 1 Drive 2 Drive 3

I/O

...

FCS

EtherCAT
61375AXX

Obr. 9: Systém EtherCAT s pohony SEW

Bližší informace ohledně řízení prostřednictvím kanálu procesních dat, zejména pokud
jde o konfiguraci řídicího a stavového slova naleznete v návodu k obsluze
a v konfigurační příručce "Víceosé servoměniče MOVIAXIS®".

Pro řádný provoz synchronizovaných aplikací musí master v závislosti na
synchronizačním mechanizmu dodržet předepsané časování:
•

Synchronizace přes Distributed Clock (DC):
Zpráva s daty procesu musí dorazit krátce před DC. Firma Beckhoff doporučuje
maximální čas 10 % (vztaženo k cyklu DC) před DC.

•

Synchronizace prostřednictvím synchronizovaných procesních dat:
Servosystém MOVIAXIS® toleruje maximální časové kolísání zprávy s procesními
daty systému EtherCAT (kromě jiného požadované hodnoty masteru) v hodnotě
± 40 µs. Pokud dojde k překročení této hranice kolísání, není možné zaručit
synchronní zpracování. V případě problémů prosím překontrolujte kvalitu
synchronizace svého masteru EtherCAT.

Příručka – Rozhraní průmyslové sběrnice XFE24A EtherCAT

25

I

6

Chování při provozu v systému EtherCAT
Řízení víceosého servoměniče MOVIAXIS®
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6.1.1

Příklad řízení pro TwinCAT se servoměničem MOVIAXIS®
Po zkopírování souboru SEW_XFE24A.xml do podadresáře TwinCAT "\IO\EtherCAT"
je možné v režimu "offline mode" přidat zařízení MOVIAXIS® do struktury sběrnice
EtherCAT prostřednictvím položky "Box einfügen" (Vložit objekt) (→ následující
obrázek).

11641AXX

V režimu "online mode" (tj. spojení s větví EtherCAT) je možné pomocí symbolu "Search
for units" (Vyhledávání zařízení) prohledat větev EtherCAT a nalézt připojená zařízení
MOVIAXIS® (→ následující obrázek).

11642AXX

Pro zajištění jednoduchých funkcí na průmyslové sběrnici není nezbytně nutné
definovat NC osy pro každé nalezené zařízení.

26
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Nyní je možné až 16 procesních datových slov propojit s programem PLC, nebo, jak je
znázorněno na následujícím obrázku, tato slova pro testovací účely zapsat ručně.

11644AXX

Označte nejprve výstupní procesní data PO1. V následujícím okně zvolte záložku
"Online". Klikněte na tlačítko "Write". Otevře se okno "Set Value Dialog". Zadejte svá
data do políčka "Dec" nebo "Hex". Postupujte stejným způsobem s dalšími výstupními
daty procesu.
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Chování při provozu v systému EtherCAT
Řízení víceosého servoměniče MOVIAXIS®
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6.1.2

Sledování timeoutu systému EtherCAT (MOVIAXIS®)
Pomocí parametru "Communication (komunikace) \ Basic settings (základní nastavení) \
Communication option (možnosti komunikace)" je možné nastavit dobu sledování
pro doplňkovou kartu EtherCAT XFE24A. Při překročení této doby sledování
během komunikace procesních dat se vytvoří chybové hlášení, viz chybovou reakci
v kapitole 6.1.3.
Nastavení parametrů - timeout: 0...100...650000 ms.

Až do firmwaru verze 21.5 se doporučuje nastavení 1000 ms.

Seite28

Obr. 10: Timeout - možnosti komunikace
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6.1.3

Reakce na timeout průmyslové sběrnice
Pomocí položky "Feldbus-Timeout" (timeout průmyslové sběrnice) se parametrizuje
chybová reakce, která se spouští funkcí "Feldbus-Timeout-Überwachung" (sledování
timeoutu průmyslové sběrnice). Zde provedené nastavení by mělo souhlasit
s konfigurací systému master.
Standardní nastavení reakce "Feldbus-Timeout" (timeout průmyslové sběrnice) je:
Nouzové zastavení/čekání.

Seite29

Obr. 11: Reakce na timeout průmyslové sběrnice

Rozsah hodnot:
•

0 = Žádná reakce

•

1 = Pouze zobrazit

•

2 = Blokování koncového stupně / zablokováno

•

3 = Zastavení na hranici nouzového zastavení / zablokováno

•

5 = Blokování koncového stupně / čekání

•

6 = Zastavení na hranici nouzového zastavení / čekání

•

8 = Zastavení na hranici aplikace / čekání

•

9 = Zastavení na hranici aplikace / zablokováno

•

10 = Zastavení na systémové hranici / čekání

•

11 = Zastavení na systémové hranici / blokováno

Reakce na timeout průmyslové sběrnice zastaví chybovou reakci při výpadku
očekávaných dat procesu ve vstupním bufferu. Než však dorazilo chybové hlášení,
došlo již v systému jednou k přijetí dat procesu a k jejich registraci. Po resetu je osa ve
stavu C3 "warten auf Prozessdaten" (čekání na procesní data) (nejde o chybu, ale
o stav).
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6.2

Parametrizace přes EtherCAT
Přístup k parametrům pohonu se u systému EtherCAT provádí přes SDO služby READ
a WRITE podle standardu CoE (CANopen over EtherCAT).
Prostřednictvím služeb VoE (Vendor specific over EtherCAT) může program
MOVITOOLS® přistupovat ke všem funkcím zařízení.

6.2.1

Služby SDO READ a WRITE
V závislosti na masteru EtherCAT nebo na konfiguračním prostředí je uživatelské
rozhraní zobrazováno různými způsoby. Pro vykonání příkazu SDO jsou ale vždy
zapotřebí následující veličiny.
SDO-READ

Popis

Adresa slave (16 bitů)

Adresa EtherCAT servoměniče, ze kterého se mají číst data.

Index (16 bitů)
Subindex (8 bitů)

Adresa v knihovně Object Dictionary, ze které se má číst.

Data
Délka dat

Struktura pro ukládání přijatých dat a informace o jejich délce.

SDO-WRITE

Popis

Adresa slave (16 bitů)

Adresa EtherCAT servoměniče, na který se mají zapisovat data.

Index (16 bitů)
Subindex (8 bitů)

Adresa v knihovně Object Dictionary, do které se má zapisovat.

Data
Délka dat

Struktura, do které se ukládají data určená pro zápis.

U SDO služeb READ a WRITE mohou být ještě zapotřebí další příznaky a parametry:

30
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•

pro aktivaci funkce

•

pro hlášení probíhajícího zpracování nebo pro chybové hlášení

•

pro sledování timeoutu

•

pro hlášení chyb při provádění
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6.2.2

Čtení parametru přes TwinCAT (příklad)
Pro čtení parametru je k dispozici funkce "SDO-READ". Pro tuto funkci je zapotřebí
index parametru, který se má číst.
Pro implementaci do systému TwinCAT je zapotřebí funkční modul
FB_EcCoESdoRead. Tento modul naleznete v knihovně TcEtherCAT.lib. Tento funkční
modul můžete integrovat do dvou kroků.
1. Vytvoření instance funkčního modulu FB_EcCoESdoREAD.
2. Vstupy funkčního modulu jsou obsazeny následujícím způsobem:
•
•
•
•
•
•
•
•

sNetID: údaj o Net-ID masteru EtherCAT.
nSlaveAddr: adresa EtherCAT zařízení SEW, ze kterého se čtou data.
nIndex: údaj o indexu parametru, který se má číst.
nSubIndex: údaj o subindexu parametru, který se má číst.
pDstBuf: ukazatel datové oblasti, do které se mají načtené parametry ukládat.
cbBufLen: maximální velikost paměti pro načítaný parametr v bajtech.
bExecute: pozitivní impulz spustí proces čtení
tTimeout: údaj o době timeoutu funkčního modulu

Výstupní příznaky bBusy a bError signalizují stav služby, nErrId resp. číslo chyby při
dosazeném příznaku bError.
Informace o indexu a subindexu načítaného parametru si můžete nechat jednoduše
zobrazit ve stromu parametrů, pokud najedete kurzorem myši na požadovaný parametr.
Po krátké prodlevě se objeví informace ve formě náhledu.
Integrace funkčního modulu vypadá v systému TwinCAT následovně:

Seite31

Obr. 12: Integrace funkčního modulu do systému TwinCAT

Ve výše uvedeném příkladu bylo načítáno napětí meziobvodu (9789.1). Přijme se např.
číslo 610000, které podle popisu parametrů zařízení MOVIAXIS® odpovídá napětí 610 V.
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6.2.3

Zápis parametru přes TwinCAT (příklad)
Pro zápis parametru je k dispozici funkce "SDO-WRITE". Pro tu je zapotřebí index
zapisovaného parametru.
Pro implementaci do TwinCAT je nezbytný funkční modul FB_EcCoESdoWrite. Tento
modul naleznete v knihovně TcEtherCAT.lib. Tento funkční modul můžete integrovat do
dvou kroků.
1. Vytvoření instance funkčního modulu FB_EcCoESdoWrite.
2. Vstupy funkčního modulu jsou obsazeny následujícím způsobem:
•
•
•
•
•
•
•
•

sNetID: údaj o Net-ID masteru EtherCAT.
nSlaveAddr: adresa EtherCAT zařízení SEW, ze kterého se čtou data.
nIndex: údaj o indexu parametru, který se má číst.
nSubIndex: údaj o subindexu parametru, který se má číst.
pDstBuf: ukazatel datové oblasti, do které se mají načtené parametry ukládat.
cbBufLen: maximální velikost paměti pro načítaný parametr v bytech.
bExecute: pozitivní impulz spustí proces čtení.
tTimeout: údaj o době timeoutu funkčního modulu.

Výstupní příznaky bBusy a bError signalizují stav služby, nErrId resp. číslo chyby při
dosazeném příznaku bError.
Index včetně subindexu načítaného parametru si můžete nechat jednoduše zobrazit ve
stromu parametrů, pokud najedete kurzorem myši na požadovaný parametr. Po krátké
prodlevě se objeví informace ve formě náhledu.
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Integrace funkčního modulu vypadá v systému TwinCAT následovně:

Seite33

Obr. 13: Integrace funkčního modulu do systému TwinCAT

Parametry SEW mají vždy datovou délku 4 byty (1 DWord). Kalibraci a přesný popis
naleznete v příručce "Konfigurační příručka pro MOVIAXIS®".
Ve výše uvedeném příkladu byla požadovaná hodnota "lokální rychlost" (9598.2)
nastavena a otáčky 100 1/min.

Příručka – Rozhraní průmyslové sběrnice XFE24A EtherCAT

33
33

I

6

Chování při provozu v systému EtherCAT
Návratové kódy parametrizace

0

6.3

Návratové kódy parametrizace

6.3.1

Prvky
Při chybné parametrizaci se ze servoměniče vrátí na parametrizující master různé
návratové kódy, které obsahují detailní informaci o příčině chyby. V zásadě mají tyto
návratové kódy následující strukturu.

6.3.2

•

Error-Class

•

Error-Code

•

Additional-Code

Error-Class
Pomocí prvku Error-Class (1 byte) se přesněji klasifikuje druh chyby.

6.3.3

Class (hex)

Označení

Význam

1

vfd-state

stavová chyba virtuálního zařízení

2

application-reference

chyba v aplikačním programu

3

definition

chyba v definici

4

resource

chyba zdrojů

5

service

chyba při vykonání služby

6

access

chyba při přístupu

7

ov

chyba v seznamu objektů

8

other

jiná chyba

Error-Code
Prvek Error-Code (1 byte) umožňuje přesnější zjištění příčiny chyby v rámci prvku
Error-Class. Pro Error-Class 8 = jiná chyba je definován pouze Error-Code = 0 (jiná
chyba). Přesnou identifikaci v takovém případě poskytuje Additional Code.

6.3.4

Additional-Code
Prvek Additional-Code (2 byty) obsahuje detailní popis chyby.
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6.3.5

Seznam implementovaných chybových kódů pro služby SDO

Chybový
kód

ErrorClass

ErrorCode

AdditionalCode

Označení

Popis

0x00000000

0

0

0

NO_ERROR

Žádná chyba

0x05030000

5

3

0

TOGGLE_BIT_NOT_CHANGED

Chyba v bitu toggle při
segmentovaném přenosu

0x05040000

5

4

0

SDO_PROTOCOL_TIMEOUT

Timeout při vykonávání služby

0x05040001

5

4

1

COMMAND_SPECIFIER_UNKNOWN

Neznámá služba SDO

0x05040005

5

4

5

OUT_OF_MEMORY

Přetečení paměti při vykonávání
služby SDO

0x06010000

6

1

0

UNSUPPORTED_ACCESS

Nepřípustný přístup k indexu

0x06010001

6

1

1

WRITE_ONLY_ENTRY

Index umožňuje pouze zápis, nikoli
čtení

0x06010002

6

1

2

READ_ONLY_ENTRY

Index umožňuje pouze čtení, nikoli
zápis; blokování parametrů je aktivní

0x06020000

6

2

0

OBJECT_NOT_EXISTING

Objekt neexistuje, chybný index
Doplňková karta pro tento index není
k dispozici

0x06040041

6

4

41

OBJECT_CANT_BE_PDOMAPPED

Index nemůže být namapován do
objektu PDO

0x06040042

6

4

42

MAPPED_OBJECTS_EXCEED_PDO

Počet namapovaných objektů je
příliš vysoký pro PDO

0x06040043

6

4

43

PARAM_IS_INCOMPATIBLE

Nekompatibilní datový formát pro
index

0x06040047

6

4

47

INTERNAL_DEVICE_INCOMPATIBILITY

Interní chyba zařízení

0x06060000

6

6

0

HARDWARE ERROR

Interní chyba zařízení

0x06070010

6

7

10

PARAM_LENGTH_ERROR

Datový formát pro index má chybnou
velikost

0x06070012

6

7

12

PARAM_LENGTH_TOO_LONG

Datový formát je pro index příliš
velký

0x06070013

6

7

13

PARAM_LENGTH_TOO_SHORT

Datový formát je pro index příliš
malý

0x06090011

6

9

11

SUBINDEX_NOT_EXISTING

Subindex není implementován

0x06090030

6

9

30

VALUE_EXCEEDED

Neplatná hodnota

0x06090031

6

9

31

VALUE_TOO_GREAT

Příliš vysoká hodnota

0x06090032

6

9

32

VALUE_TOO_SMALL

Příliš nízká hodnota

0x06090036

6

9

36

MAX_VALUE_IS_LESS_THAN_MIN_VALUE

Horní mez pro hodnotu je nižší než
dolní mez

0x08000000

8

0

0

GENERAL_ERROR

Všeobecná chyba

0x08000020

8

0

20

DATA_CANNOT_BE_READ_OR_STORED

Chyba přístupu k datům

0x08000021

8

0

21

DATA_CANNOT_BE_READ_OR_STORED
_BECAUSE_OF_LOCAL_CONTROL

Chyba přístupu k datům kvůli
lokálnímu řízení

0x08000022

8

0

22

DATA_CANNOT_BE_READ_OR_STORED
_IN_THIS_STATE

Chyba přístupu k datům kvůli stavu
zařízení

0x08000023

8

0

23

NO_OBJECT_DICTIONARY_IS_PRESENT

Není k dispozici žádná knihovna
Object dictionary
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Motion-Control přes EtherCAT
V této kapitole získáte informace o funkcích systému EtherCAT, které umožňují taktově
synchronizovaný provoz servoměniče MOVIAXIS® na masteru EtherCAT. Taktově
synchronizovaný provoz je potřebný pro aplikace Motion Control.

7.1

Úvod do systému EtherCAT
Tato kapitola popisuje funkce a pojmy, které se používají pro taktově synchronizovaný
provoz servoměničů SEW v systému EtherCAT. Komplexní rozšiřující technické
informace o systému EtherCAT je možné získat od organizace uživatelů systému
EtherCAT např. na adrese www.EtherCAT.org a u výrobců systémů master EtherCAT.
Na bázi kaskádové regulace, která je v technice pohonů běžná, jsou v následujících
odstavcích popsány principy a mechanizmy pro aplikace Motion Control.
[2]

[1]

xref

vref

xact

vact

[3]

tref

[4]

M

V

[5]

X

[5]

X

[6]

61477AXX

xref

Požadovaná hodnota polohy

[1]

Regulátor polohy

xact

Skutečná hodnota polohy

[2]

Regulátor otáček

vref

Požadovaná hodnota otáček

[3]

Koncový stupeň servoměniče

vact

Skutečná hodnota otáček

[4]

Poháněný stroj (zátěž)

tref

Skutečná hodnota krouticího momentu

[5]

Snímač (V = otáčky; X = poloha)

[6]

Volitelný snímač polohy

Vychází se z jedné požadované hodnoty polohy (xref). Společně se skutečnou hodnotou
polohy (xact) vypočte regulátor polohy [1] požadovanou hodnotu otáček (vref). Regulátor
otáček [2] vypočte z požadované a skutečné hodnoty otáček požadovanou hodnotu
krouticího momentu (tref), který v motoru napájeném z koncového stupně
servoměniče [3] vyvolá krouticí moment. Podle protiběžně působícího momentu od
hnaného stroje [4] se na motoru nastaví otáčky (měření pomocí snímače [5]).
V závislosti na otáčkách motoru dojde ke změně polohy, která je měřena snímačem
polohy [5] na motoru.
V závislosti na aplikaci je nyní možné v servoměniči nebo v nadřazeném řízení zapojit
regulační obvody pro krouticí moment, otáčky nebo polohu. Servoměnič MOVIAXIS® je
schopen převzít všechny regulační obvody včetně řízení polohy. Díky tomu je možné
provést polohovací chod pouze předáním požadované polohy na servoměnič (např.
aplikační modul "polohování na sběrnici"). Na řízení se zašle aktuální poloha a, pokud
je příkaz k polohování dokončen, "hlášení o dokončení".
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V aplikacích Motion Control se spravují data polohovacího chodu s cílovou polohou
a parametry chodu jako je rychlost a časy ramp pro Motion-Controller – tj. zpravidla pro
nadřazené řízení. Na servoměnič se poté přenese požadovaná rychlost z vypočtené
křivky dráhy s velmi krátkými časovými úseky (→ kap. "7.2.1") nebo požadovaná poloha
(→ kap. "7.2.2"). Servoměnič pak nastaví tuto požadovanou rychlost nebo
požadovanou polohu a nahlásí zpět aktuální polohu. Samotné zařízení Motion
Controller má informaci o tom, kdy dojde k dokončení polohovacího příkazu.
Jelikož nadřazené řízení cyklicky přenáší požadované hodnoty, vypočítají se v tomto
řízení také zrychlovací a zpožďovací rampy. Pro tento účel se v pohonu nepoužívá
žádná interní funkce rampy.
Taktová
synchronizace

Řízení načte pro každý regulační cyklus skutečnou hodnotu polohy a z diference
polohy (dx) a času (dt) posledního regulačního intervalu vypočte aktuální otáčky (dx/dt)
a případně také další veličiny jako je zrychlení, dynamický účinek apod.
Při tomto procesu je nutné, aby byly vzájemně synchronizovány časové intervaly
regulace řízení a přenosu na sběrnici a také interní cyklus zpracování servoměničem
a případně i externími snímači.

Příklad

Na následujícím příkladu je znázorněno, jak vznikají alias efekty, pokud řízení, sběrnice,
servoměnič nebo snímače nepracují s taktovou synchronizací (→ následující obrázek).
•

Časový interval regulace řízení: 5 ms

•

Takt sběrnice: 5 ms, synchronní s řízením

•

Doba zpracování v servoměniči: 5 ms, není synchronní
dtS

[A]

1

2

3

4

5

[B]

[C]
dx

dx

dx

dx

dx

dtG
61480AXX

Obr. 14: Vznik alias efektů

[A]

Interval řízení dtS

[C]

Časový interval servoměniče nebo snímače dtG

[B]

Cyklus sběrnice

dx

Diference polohy (překonaná vzdálenost)

Jelikož v tomto příkladu není servoměnič nebo snímač a řízení v synchronním chodu,
dojde, vinou neideálních krystalem řízených oscilátorů obou zařízení, k postupnému
vzájemnému posunutí obou časových intervalů. To může vést ke vzniku skoků
v přenášené hodnotě polohy.
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Zatímco v řídicích intervalech 1 až 3 je změřena pouze nepatrná nepřesnost rychlosti
(v = dx/dtS ≈ dx/dtG), ve čtvrtém intervalu dojde při výpočtu rychlosti k výrazné
chybě (v = 2dx/dtS). Tento chybný výpočet otáček v jednom snímacím intervalu vede
k prudké reakci regulačních algoritmů řízení a může být dokonce příčinou iniciace
chybových hlášení.
Výše popsaná problematika, která vychází z diskrétního odečtu v různých systémech,
je obvykle nežádoucí pouze u těch aplikací Motion Control, kde je doba trvání cyklu
řízení kratší nebo řádově stejně velká jako interní cyklus zpracování servoměniče
a externích snímačů.
Systém EtherCAT je vždy sestaven tak, aby byl cyklus sběrnice synchronní s cyklem
řízení.
Pomocí mechanizmu Distributed Clock je také umožněna současná synchronizace
interního časového intervalu zpracování v servoměniči.
V servoměniči MOVIAXIS® se synchronizace časových intervalů a přebírání dat řídí
přes pamět’ RAM dual port doplňku XFE24A.
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7.1.1

Rozhraní pro požadované hodnoty otáček (Velocity-Mode)
[1]

[3]

[2]

Xref

vref

Xact

vact

[A]

tref

[4]

M

V

[5]

X

[5]

X

[6]

[C]

[B]
61478AXX

Obr. 15: Velocity Mode – kaskáda s rozhraním průmyslové sběrnice
[A]

Řízení

[B]

Rozhraní průmyslové sběrnice

xref

Požadovaná hodnota polohy

[1]

Regulátor polohy

xact

Skutečná hodnota polohy

[2]

Regulátor otáček

vref

Požadovaná hodnota otáček

[3]

Koncový stupeň servoměniče

vact

Skutečná hodnota otáček

[4]

Poháněný stroj

tref

Skutečná hodnota krouticího momentu

[5]

Snímač (V = otáčky; X = poloha)

[6]

Volitelný snímač polohy

[C]

Servoměnič

V režimu Velocity-Mode se z řízení na servoměnič přenáší požadovaná hodnota otáček
(resp. rychlosti) a servoměnič nebo externí snímač odečítají skutečnou hodnotu polohy.
V režimu Velocity-Mode pracuje servoměnič jako jednoduchý člen pro regulaci otáček.
Při tomto procesu je nutné, aby byly vzájemně synchronizovány časové intervaly
regulace řízení a přenosu na sběrnici a také interní cyklus zpracování servoměničem
a snímačem.
Vytvoření referenční hodnoty polohy, sledování přípustných rozsahů pojezdu nebo
koncových spínačů, zadávání ramp v závislosti na zátěži a sledování vlečné chyby se
provádí v nadřazeném řízení a nepatří k úkolům servoměniče MOVIAXIS®.
Aby nemohlo dojít k příliš velkým zrychlením u větších intervalů regulace (>1 ms),
nepřebírá MOVIAXIS® požadovanou hodnotu otáček přímo, ale jako lineární interpolaci.
To znamená, že při cyklu požadovaných hodnot 5 ms nastavuje řízení v servoměniči
MOVIAXIS® požadovanou změnu otáček nikoli každých 5 ms jedním velkým krokem,
ale vždy v 5 malých krocích o délce 0,5 ms.
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7.1.2

Nastavení pro režim Velocity-Mode (rozhraní otáček)

Vstupní procesní
data

Seite40_1

Obr. 16: Vstupní procesní data

Seite40_neu

Obr. 17: Nastavení řídicího slova 0
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Propojení
vstupního bufferu 0

Přetažením myší (drag&drop) vytvořte spojení vstupního bufferu 0 s řídicím slovem 0
a s procesními daty.

Nastavení
řídicího slova 0
Aby bylo možné použít interpolovanou regulaci otáček FCB06, je třeba ji v jednom
řídicím slově nakonfigurovat (zde řídicí slovo 0).
Proveďte v řídicím slově 0 nastavení podle příkladu uvedeného na Obr. 17.
Nastavení
vstupních
procesních dat

Nastavte vstupní procesní data podle následujícího obrázku.

Seite41

Obr. 18: Nastavení vstupních procesních dat
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Konfigurace
FCB06
(interpolované
otáčky)

Seite42

Obr. 19: Konfigurace FCB06

V parametru "cyklus požadovaných hodnot" řízení nastavte dobu cyklu vašeho řízení
EtherCAT, např. 1 ms.
Kromě toho je třeba nastavit zdroj požadovaných hodnot rychlosti, v tomto případě
kanál 1 bufferu procesních dat.
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Výstupní
procesní data

Seite43

Obr. 20: Výstupní procesní data

Jednotka a rozlišení otáček nebo rychlost a poloha resp. dráha osy závisí na nastavení
uživatelských jednotek, které byly určeny při uvedení do provozu. Pokud nebyly
nadefinovány žádné jiné uživatelské jednotky, použijí se následující jednotky:
Dráha:

1 [otáčka]

Rychlost:

1 [1/min]

Nastavení stavového slova 0, řídicího slova 1 a výstupních procesních dat odpovídají
výrobnímu nastavení.
Propojení
výstupního
bufferu 0

Přetažením myší (drag&drop) vytvořte spojení stavového slova 0 a výstupních
procesních dat na výstupní buffer 0.
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7.1.3

Rozhraní požadované hodnoty polohy (Position-Mode)
[1]

Xref

[4]

vref
vact

Xact

[A]

[3]

[2]

tref

M

V

[5]

X

[5]

X

[6]

[C]
[B]
61479AXX

Obr. 21: Position Mode – kaskáda s rozhraním průmyslové sběrnice
[A]

Řízení

[B]

Rozhraní průmyslové sběrnice

xref

Požadovaná hodnota polohy

[1]

Regulátor polohy

xact

Skutečná hodnota polohy

[2]

Regulátor otáček

vref

Požadovaná hodnota otáček

[3]

Koncový stupeň servoměniče

vact

Skutečná hodnota otáček

[4]

Poháněný stroj

tref

Skutečná hodnota krouticího momentu

[5]

Snímač (V = otáčky; X = poloha)

[6]

Doplňkový snímač dráhy

[C]

Servoměnič

V polohovacím režimu (Position Mode) se cyklicky přenáší požadovaná hodnota polohy
z řízení na servoměnič a odečítá se skutečná poloha ze servoměniče nebo z externího
snímače.
V režimu Position Mode servoměnič následuje neustále proměnlivou požadovanou
hodnotu polohy a sám generuje ze skutečné hodnoty polohy (z [5] nebo [6]) potřebnou
požadovanou hodnotu otáček pro regulátor otáček [2]. Při tomto procesu je nutné, aby
byly vzájemně synchronizovány časové intervaly regulace řízení, přenosu na sběrnici
a interního cyklu zpracování servoměničem a snímačem.
Po nastavení referenční polohy v řízení podle polohy uložené v servoměniči může být
v servoměniči zahájeno sledování přípustných rozsahů pojezdu nebo koncových
spínačů v servoměniči. Dále je třeba podrobně zkontrolovat smysluplnost nastavení
ramp v závislosti na zátěži a sledování vlečné chyby v servoměniči.
Aby nemohlo dojít k příliš velkým zrychlením u větších intervalů regulace (> 1 ms)
nepřebírá zařízení MOVIAXIS® požadovanou hodnotu polohy přímo, ale jako lineární
interpolaci. To znamená, že při cyklu požadovaných hodnot 5 ms nastavuje řízení
v servoměniči MOVIAXIS® požadovanou změnu polohy nikoli každých 5 ms jedním
velkým krokem, ale vždy v 5 malých krocích o délce 0,5 ms.
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7.1.4

Nastavení pro polohovací režim (Position Mode)

Vstupní procesní
data

Seite45_1

Obr. 22: Vstupní procesní data

Seite45_2

Obr. 23: Nastavení řídicího slova 0
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Propojení
vstupního bufferu 0

Přetažením myší (drag&drop) vytvořte spojení stavového slova 0 a vstupních
procesních dat na vstupní buffer 0.
Narozdíl od propojení procesních dat v režimu Velocity-Mode je obsazení stavového
slova 0.

Nastavení
řídicího slova 0
Aby bylo možné použít interpolované polohování FCB10, je třeba je v jednom řídicím
slově nakonfigurovat (zde řídicí slovo 0).
Proveďte v řídicím slově 0 nastavení podle příkladu uvedeného na Obr. 23.
Nastavení
vstupních
procesních dat

Nastavte vstupní procesní data podle následujícího obrázku.

Seite41

Obr. 24: Nastavení vstupních procesních dat
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Konfigurace
FCB10
(interpolované
polohování)

Seite47

Obr. 25: Konfigurace FCB10

V parametru "cyklus požadovaných hodnot" řízení nastavte dobu cyklu vašeho řízení
EtherCAT, např. 1 ms.
Požadované hodnoty polohy z řízení se ještě vyhladí pomocí těchto nastavitelných filtrů
středních hodnot pro zajištění "klidného" a stálého průběhu otáček.
Nastavte dále zdroj požadované hodnoty polohování, zde kanál 0 zásobníku procesních
dat.
Výstupní
procesní data

Konfigurace výstupních procesních dat je identická s konfigurací režimu Velocity-Mode
a je možné ji z tohoto režimu vyčíst.
Jednotka a rozlišení otáček nebo rychlost a poloha resp. dráha osy závisí na nastavení
uživatelských jednotek, které byly určeny při uvedení do provozu. Pokud nebyly
nadefinovány žádné jiné uživatelské jednotky, použijí se následující jednotky:

7.2

Dráha:

1 [otáčka]

Rychlost:

1 [1/min]

Nastavení v masteru EtherCAT
Pro synchronizaci časových intervalů je třeba aktivovat funkci Distributed Clock. Cyklus
sběrnice servoměniče MOVIAXIS® musí přesně odpovídat cyklu externího řízení, které
bylo nastaveno při uvedení do provozu. Dále překontrolujte systém watchdog pro
sledování timeoutu pro syncmanager 0x1000 (výstupní data). Systém watchdog pro
sledování timeoutu je defaultně nastavený.

7.2.1

Nastavení pro režim Velocity-Mode
• Požadovaná hodnota otáček se přenáší přes vstupní slovo nastavené pomocí
parametrů v editoru PDO.
•

Poloha se přenáší přes výstupní slovo nastavené pomocí parametrů v editoru PDO.
Rozlišení se určuje při uvedení do provozu.
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7.2.2

7.3

Nastavení pro polohovací režim (Position Mode)
•

Požadovaná hodnota polohy se přenáší přes vstupní slovo nastavené pomocí
parametrů v editoru PDO.

•

Poloha se přenáší přes výstupní slovo nastavené pomocí parametrů v editoru PDO.
Rozlišení se určuje při uvedení do provozu.

Příklad systému TwinCAT

Parametrizace
taktově
synchronního
chodu

Proveďte nastavení uvedená na následujících obrázcích.

61455AXX

Pro taktově synchronní provoz zvolte variantu "DC for synchronization" na záložce DC
(Distributed Clock). Dbejte na to, aby doba cyklu uvedená v poli "Cycle time" přesně
odpovídala době synchronizace nastavené v parametru 9963.1.
Překontrolujte prosím nastavení systému Watchdog.
Možné časy pro "Distributed Clock": 500 µs, 1...10 ms.

61456AXX
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Překontrolujte sledování timeoutu pro syncmanager 0x1000. Pro tento účel označte
v okně "Edit Sync Manager" volbu "Watchdog Trigger" (→ následující obrázek)
a zapište čas systému watchdog do pole "Wert" (hodnota).

61457AXX

Parametrizace
NC osy

Následně dojde k parametrizaci NC osy (→ následující obrázek).

61458AXX

Na záložce "Settings" v poli "Axis Type" zvolte možnost "Standard" a v poli "Unit" zvolte
systémovou jednotku (např. °).
V záložce "Global" nastavte maximální rychlost a sledování vlečné chyby.
V záložce "Dynamics" nastavte časy ramp.
Provedená nastavení musí být kompatibilní s mechanikou a příslušnými nastaveními
v servoměniči.

Příručka – Rozhraní průmyslové sběrnice XFE24A EtherCAT

49

I

7

Motion-Control přes EtherCAT
Příklad systému TwinCAT

0

Parametrizace
snímače

Jako snímač (pod "Axis x_Enc") je definován "CANopen DS402", který je parametrizován
následujícím způsobem (→ následující obrázek).

11716ADE

Kalibrační faktor se vypočte z následujícího vzorce:

360° • čitatel polohy
2 přír. • jmenovatel poloh
16

7.3.1

Velocity-Mode
V režimu Velocity-Mode se jako pohon (pod položkou "Axis x_Drive") zvolí "Drive
connected to KLXXX...". V záložce "Analog" se zadají následující hodnoty
(→ následující obrázek):

11717AXX

Při výrobním nastavení servoměniče

MOVIAXIS®

platí pro rychlost následující:

Požadované otáčky ("Reference Velocity") = (maximální otáčky motoru) × 6 se udávají
s přepočtovým faktorem "at Output Ratio [0.0...1.0]" = (maximální otáčky motoru) / 215,
v závislosti na kalibračním faktoru v měniči MOVIAXIS®.
Uživatelské jednotky a kalibrační faktory servoměniče MOVIAXIS®, které se liší od
výrobního nastavení, je třeba odpovídajícím způsobem upravit pomocí výše uvedených
přepočtů a faktorů.
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Nakonec se požadované otáčky a skutečná poloha pohonu spojí s NC osou a řídicí
a stavové slovo 1 se propojí s PLC podle popisu uvedeného v konfigurační příručce
MOVIAXIS® (→ následující obrázek).

11718AXX
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Provoz programu MOVITOOLS® MotionStudio přes EtherCAT
Tato kapitola popisuje provoz programu MOVITOOLS® MotionStudio přes EtherCAT.

8.1

Úvod
EtherCAT poskytuje uživateli kromě cyklických procesních dat také acyklické
parametrické služby. Tato acyklická výměna dat probíhá přes mailovou bránu masteru
EtherCAT (→ následující obrázek).
Prostřednictvím mailové brány v masteru EtherCAT se přidávají parametrizační služby
z programu MOVITOOLS® MotionStudio do zpráv EtherCAT. Zpětná hlášení pohonů se
z rozhraní XFE24A přenášejí stejnou cestou na mailovou bránu a dále do programu
MOVITOOLS® MotionStudio.

Ethernet
Header

Frame
Header

EtherCAT
Data
Header

Drive

...

FCS

EtherCAT
Master
acycl. Mailbox cycl. OutputData1
Communication (Standard 16 PO)

EtherCAT

cycl. InputData1 acycl. Mailbox
(Standard 16 PI) Communication

EtherCAT
1

2

3

4

5

6

61999AXX

V masteru EtherCAT se aktivuje volba VoE (Vendor specific over EtherCAT) a zřídí se
mailová schránka EtherCAT. Poté je možné pomocí VoE navázat spojení s pohonem
a používat program MOVITOOLS® MotionStudio online.
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8.2

Potřebný hardware
Pokud je na řízení EtherCAT k dispozici vhodný operační systém pro program
MOVITOOLS® MotionStudio, není zapotřebí žádný další hardware.
Pokud není k dispozici žádný vhodný operační systém, nebo pokud má být program
MOVITOOLS® MotionStudio provozován z jiného PC, potřebuje master EtherCAT
druhé ethernetové rozhraní, které je pomocí sítě LAN spojeno s PC, na kterém je
nainstalován program MOVITOOLS® MotionStudio (→ následující obrázek).

Engineering LAN

Ethernet TCP/IP

MBX
TCP/IP

Windows
MMS

Ether
CAT

EtherCAT
62001AXX

8.3

MBX

Mailová brána

MMS

MOVITOOLS® MotionStudio

Potřebný software
MOVITOOLS® MotionStudio ve verzi 5.40 nebo vyšší.

8.4

Instalace
Nainstalujte program MOVITOOLS® MotionStudio podle příručky "MOVITOOLS®
MotionStudio".
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8.5

Konfigurace mailové brány
•

Aktivujte podporu VoE/EoE řízení EtherCAT.

•

Určete IP adresu mailové brány EtherCAT. IP adresu zpravidla zadává program
TwinCAT a adresa by se neměla měnit.

V programu TwinCAT firmy Beckhoff vypadají uvedená nastavení následovně:

11649AXX

Obr. 26: Nastavení IP adresy mailové brány EtherCAT

8.6

Sít’ová nastavení na řídicím počítači
Pokud program MOVITOOLS® MotionStudio běží na masteru EtherCAT, není třeba
provádět žádná další nastavení.
Pokud je master EtherCAT připojen k síti ethernet, mají počítače připojené ke stejné
podsíti, ve které je program MOVITOOLS® MotionStudio, přístup k pohonům SEW
v systému EtherCAT (→ kap. "8.2"). Při tomto procesu se zprávy z řídicího počítače
přenášejí přes rozhraní ethernet masteru ethernet na mailovou bránu (tzv. routing).
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V zásadě jsou k dispozici dvě varianty routingu:
1. Varianta: Přístup k mailové bráně určením standardní brány na řídicím počítači.
U této varianty se jako standardní brána uvádí IP adresa masteru EtherCAT
Zvolte [Start] / [Settings] (Nastavení) / [Network and dial-up connections] (Sít’ová
a telefonická připojení). Objeví se okno "Network and dial-up connections" (Sít’ová
a telefonická připojení). Klikněte pravým tlačítkem myši na spojení LAN
a v kontextovém menu zvolte položku "Properties" (Vlastnosti). Objeví se okno
"LAN connection properties" (Připojení k místní síti). V rámečku pro výběr položek
označte pole "Internet protokol (TCP/IP)" (Protokol sítě Internet (TCP/IP). Klikněte na
tlačítko "Properties" (Vlastnosti). Otevře se okno "Properties TCP connections
(TCP/IP)" (Protokol sítě Internet (TCP/IP) - vlastnosti). Označte možnost "Use this
IP address" (Použít následující adresu IP) (→ následující obrázek):
Use the following IP address
IP address
Subnet mask
Standard gateway

10 . 3 . 64 . 60
255 . 255 . 252 . 0
10 . 3 . 64 . 170

61942AXX

2. Varianta: Definováním statické trasy.
Při této variantě se do routovací tabulky řídicího počítače přidá položka, která vede
řídicí data přes master EtherCAT do mailové brány.
Příkaz pro založení statické trasy se v příkazovém řádku DOS zapisuje následovně:
route –p add [Cíl] MASK [Maska sítě] [Brána]
[Cíl]: odpovídá IP adrese mailové brány EtherCAT
[Maska sítě]: nastavuje se zpravidla na 255.255.255.255
[Brána]: odpovídá adrese masteru EtherCAT v síti TCP/IP

61941AXX
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8.7

Konfigurace komunikačního serveru SEW
Aby bylo možné program MOVITOOLS® MotionStudio provozovat přes EtherCAT,
je nejprve třeba nakonfigurovat komunikační server SEW.

8.7.1

Struktura komunikace
MOVITOOLS®-MotionStudio umožňuje komunikaci s elektronickými produkty
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG prostřednictvím různých (a několika současně)
komunikačních cest.
Při startu programu MOVITOOLS® MotionStudio se spustí komunikační server SEW
a zobrazí se na hlavním panelu systému Windows jako další symbol
.

8.7.2

Postup
Konfigurace komunikace se skládá ze 4 kroků:
1. Otevřete nastavení komunikačního serveru SEW kliknutím na symbol "Communication
connection" (komunikační připojení) v panelů zástupců (→ následující obrázek) nebo
přes menu "Netwoerk cjmmunication connection" (Sít’ová komunikační připojení).

61932AXX

2. Nakonfigurujte rozhraní Ethernet. Pro tento účel zvolte v políčku [1] možnost
"Ethernet". Pod položkou "Protokols" (protokoly) označte položku "Aktivate
EtherCAT" (Aktivovat Ethernet) [2]. Poté klikněte na tlačítko "Configure EtherCAT"
(Nastavit ethernet) [3].
[1]

[2]

[3]

61936AXX
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3. Zobrazí se okno "Configure EtherCAT" (Nastavit Ethernet). Klikněte na okénko
s označením "+" [1] a přidejte IP adresu mailové brány do masteru EtherCAT.

[1]

61937AXX

U základních nastavení respektujte uvedený rozsah vyhledávání zařízení (pole "Scan
range start / end" (Rozsah vyhledávání od/do)). Standardně se prohledávají adresy
EtherCAT 1001 až 1010. U velkých sítí EtherCAT je třeba tento rozsah vyhledávání
zařízení odpovídajícím způsobem upravit.
4. Zvolte v menu [Settings] (Nastavení) / [Options] (Možnosti) položku "Online mode"
(Režim on-line). Dbejte na to, aby v poli "Cyclic accessibility" (Cyklická dostupnost)
byla označena možnost "Never execute automatically" (Neprovádět automaticky) [1].
[1]

61938AXX
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8.8

Automatické vyhledávání připojených zařízení (skenování zařízení)
Po stisknutí funkčního tlačítka <F5> nebo symbolu "Online-Scan"
se automaticky
prohledají všechny nakonfigurované komunikační kanály a zařízení, se kterými je
možné komunikovat, se zobrazí ve stromové struktuře.

11655AXX
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8.9

Aktivace on-line provozu
•

Proveďte skenování zařízení (viz kapitola 8.7).

•

Označte myší požadované zařízení a přepněte program MOVITOOLS®
MotionStudio do režimu on-line kliknutím na symbol "Online mode" (Režim on-line)
(→ následující obrázek).

11656AXX

•

8.10

Nyní označte požadované zařízení a aktivujte je pravým tlačítkem myši v menu PlugIn.

Známé problémy při provozu programu MOVITOOLS® MotionStudio
Pokud se při konfiguraci vyskytnou problémy, překontrolujte prosím následující body:
•

Je v komunikačních nastaveních programu MOVITOOLS® MotionStudio aktivován
protokol EtherCAT?

•

Je v masteru EtherCAT nastavena správná IP adresa mailové brány?

•

Je možné kontaktovat mailovou bránu EtherCAT pomocí příkazu "ping"?

•

Je nastavený rozsah vyhledávání zařízení dostatečný?

•

Je cyklický on-line test dostupnosti v programu MOVITOOLS® MotionStudio
vypnutý?

Příručka – Rozhraní průmyslové sběrnice XFE24A EtherCAT
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Diagnostika chyb

9.1

Diagnostické procesy
Níže popsané diagnostické procesy znázorňují postup při analýze chyb pro následující
problémy:
•

Servoměnič nepracuje v systému EtherCAT

•

Servoměnič není možné řídit pomocí masteru EtherCAT

Další pokyny zejména ohledně parametrizace servoměniče pro různé aplikace
průmyslové sběrnice naleznete v konfigurační příručce "Víceosé servoměniče
MOVIAXIS®".
Krok 1: Kontrola připojení servoměniče na EtherCAT
Je konektor sběrnice připojen na master / servoměnič?

NE →

[A]

NESVÍTÍ →

[A]

NE →

[A]

ANO
↓
Jak se chová kontrolka Link/activity na doplňku XFE24A?
SVÍTÍ
↓
Je servoměnič správně fyzicky připojen k systému EtherCAT?
Zkontrolujte správné připojení systému EtherCAT na X30 IN (příchozí
spojení na EtherCAT) / X31 OUT (odchozí spojení na EtherCAT).
ANO
↓
Pokračujte krokem 2: Jak se chová kontrolka RUN?
[A]

Překontrolujte zapojení kabelů sběrnice!

Krok 2: Jak se chová kontrolka RUN?

NESVÍTÍ

60

Přepnul master zařízení slave do stavu INIT?

ANO →

[A]

NE →

[B]

Bliká oranžově

Zatím nedošlo k rozběhu sběrnice v masteru.

→

[C]

Bliká zeleně

Slave je v režimu PRE-OPERATIONAL.

→

[C]

Jednou se zeleně
rozsvítí

Slave je v režimu SAFE-OPERATIONAL.

→

[C]

Svítí zeleně

Slave je v režimu OPERATIONAL.

→

[C]

[A]

Proveďte start sběrnice v masteru.

[B]

Doplněk XFE24A je vadný.

[C]

Pokračujte krokem 3: Jak se chová kontrolka ERR?
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Krok 3: Jak se chová kontrolka ERR?
NESVÍTÍ

Případ 1: Kontrolka RUN svítí zeleně (slave je ve stavu OPERATIONAL).
↓

Komunikace doplňku XFE24A přes EtherCAT je v provozním stavu.
Případ 2:
• Kontrolka RUN bliká zeleně (slave je ve stavu PRE-OPERATIONAL).
• Kontrolka RUN se jednou rozsvítí zeleně (slave je ve stavu
SAFE-OPERATIONAL).
↓
Proveďte start sběrnice v masteru a uveďte slave do stavu OPERATIONAL.
↓
Spust’te komunikaci procesních dat.
Mihotavé
světlo

Předpoklad:
• Kontrolka RUN bliká zeleně (slave je ve stavu PRE-OPERATIONAL).
• Kontrolka RUN se jednou rozsvítí zeleně (slave je ve
stavu SAFE-OPERATIONAL).
↓
Byla zjištěna chyba bootování. Nabootujte doplněk XFE24A.
↓
Pokud kontrolka ERR nadále mihotavě bliká, je doplněk XFE24A vadný.

Blikne
dvakrát
červeně

Případ 1: Kontrolka RUN svítí zeleně (slave je ve stavu OPERATIONAL).
↓
Timeout průmyslové sběrnice, přiveďte výstupní data procesu.
Případ 2:
• Kontrolka RUN bliká zeleně (slave je ve stavu PRE-OPERATIONAL).
• Kontrolka RUN se jednou rozsvítí zeleně (slave je ve stavu
SAFE-OPERATIONAL).
↓
Timeout systému watchdog → proveďte start sběrnice v masteru a uveďte slave
do stavu OPERATIONAL.
↓
Spust’te komunikaci procesních dat.

Jednou se
červeně
rozsvítí

Předpoklad:
• Kontrolka RUN bliká zeleně (slave je ve stavu PRE-OPERATIONAL).
• Kontrolka RUN se jednou rozsvítí zeleně (slave je ve stavu
SAFE-OPERATIONAL).
↓
Došlo k nevyžádané změně stavu. Odstraňte chybu konfigurace a proveďte poté
rozběh sběrnice v masteru.
↓
Uveďte slave do stavu OPERATIONAL.
↓
Spust’te komunikaci procesních dat.
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Bliká

Předpoklad:
• Kontrolka RUN bliká zeleně (slave je ve stavu PRE-OPERATIONAL).
• Kontrolka RUN se jednou rozsvítí zeleně (slave je ve stavu
SAFE-OPERATIONAL).
↓
Došlo k neplatné konfiguraci. Odstraňte chybu konfigurace a proveďte poté
rozběh sběrnice v masteru.
↓
Uveďte slave do stavu OPERATIONAL.
↓
Spust’te komunikaci procesních dat.

9.2

Seznam chyb

•
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Při provozu doplňku XFE24A v servoměniči MOVIAXIS® naleznete příslušné
chybové kódy v návodu k obsluze pro servoměnič MOVIAXIS®.
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Technické údaje

10.1

Doplněk XFE24A pro MOVIAXIS®

kVA

i

f

n

10

P Hz

Alternativa XFE24A (MOVIAXIS®)
Katalogové číslo

1821 2492

Příkon

P=3W

Standardy

IEC 61158, IEC 61784-2

Přenosová rychlost (Bd)

Oboustranný duplexní provoz 100 MBd

Technika připojení

2 × RJ45 (8x8 modular jack)

Zakončení sběrnice

Není integrováno, protože zakončení sběrnice se automaticky aktivuje.

OSI-Layer

Ethernet II

Adresa stanice

Nastavení přes hlavní EtherCAT

Název souboru XML

SEW_XFE24A.XML

Vendor ID
Služby EtherCAT

0x59 (CANopenVendor ID)
•
•

Stav mikroprogramového
vybavení u MOVIAXIS®
Pomůcky pro uvedení
do provozu

CoE (CANopen over EtherCAT)
VoE (Simple MOVILINK-Protocol over EtherCAT)
od stavu mikroprogramového vybavení 23 nebo vyššího

•

Počítačový program MOVITOOLS® MotionStudio od verze 5.40
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SEW-EURODRIVE – Driving the world

Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby

Jak je možné pohnout světem

S lidmi, kteří
rychleji a správně
uvažují a společně
s vámi pracují
na budoucnosti.

Se službami,
které jsou na dosah
po celém světě.

S pohony a řídicími
systémy, které
automaticky zlepší
váš výkon.

S rozsáhlým
know how
v nejdůležitějších
oborech naší doby.

S nekompromisní
kvalitou, jejíž vysoké
standardy o něco
usnadní každodenní
práci.

SEW-EURODRIVE
Driving the world

S globálním citem pro
rychlá a přesvědčivá
řešení.
V každém místě.

S inovativními
nápady, ve kterých
se již zítra bude
skrývat řešení
pro pozítří.

S internetovou
prezentací, která
24 hodin denně
nabízí přístup
k informacím
a updatům
pro software.

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

