Prevodové motory \ Priemyselné prevodovky \ Elektronika pohonov \ Automatizácia pohonov \ Servis

Rozhranie priemyselnej zbernice
DFE32B PROFINET IO
Vydanie 09/2007
11614420 / SK

Príručka

SEW-EURODRIVE – Driving the world

1 Všeobecné informácie ........................................................................................... 6
1.1 Štruktúra bezpečnostných pokynov ............................................................... 6
1.2 Nároky, vyplývajúce zo záruky....................................................................... 6
1.3 Vylúčenie zo záruky ....................................................................................... 6
2 Bezpečnostné pokyny ........................................................................................... 7
2.1 Súvisiace podklady ........................................................................................ 7
2.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny k zbernicovým systémom ........................ 7
2.3 Bezpečnostné funkcie .................................................................................... 7
2.4 Aplikácie v zdvíhacej technike ....................................................................... 7
2.5 Názvy výrobkov a obchodné značky.............................................................. 7
2.6 Likvidácia odpadu .......................................................................................... 8
3 Úvod ........................................................................................................................ 9
3.1 Obsah tejto príručky ....................................................................................... 9
3.2 Doplnková literatúra ....................................................................................... 9
3.3 Vlastnosti ....................................................................................................... 9
3.3.1 MOVIDRIVE® B, MOVITRAC® B a PROFINET ................................. 9
3.3.2 Prístup ku všetkým informáciám ....................................................... 10
3.3.3 Kontrolné funkcie .............................................................................. 10
3.3.4 Diagnostika ....................................................................................... 10
3.3.5 Monitor zbernice ............................................................................... 10
4 Pokyny na montáž a inštaláciu ........................................................................... 11
4.1 Montáž voliteľnej karty DFE32B v MOVIDRIVE® MDX61B ......................... 11
4.1.1 Skôr, ako začnete ............................................................................. 12
4.1.2 Základný postup pri montáži a demontáži voliteľnej karty
(MDX61B, veľkosti 1-6)...................................................................... 13
4.2 Inštalácia voliteľnej karty DFE32B do meniča MOVITRAC® B .................... 14
4.2.1 Pripojenie systémovej zbernice (SBus 1) medzi menič
MOVITRAC® B a voliteľnú kartu DFE32B ........................................ 14
4.2.2 Pripojenie systémová zbernica (SBus 1) medzi viacerými
zariadeniami MOVITRAC® B ........................................................... 15
4.3 Inštalácia brány DFE32B/UOH11B .............................................................. 17
4.4 Pripojenie a opis svoriek voliteľnej karty DFE32B ....................................... 18
4.5 Obsadenie konektora ................................................................................... 19
4.6 Tienenie a položenie zbernicového kábla .................................................... 20
4.7 Adresovanie TCP / IP a podsiete ................................................................. 21
4.8 Nastavenie parametrov IP-adresy pomocou DCP ....................................... 23
4.9 Postup po výmene zariadenia...................................................................... 24
4.9.1 Výmena zariadenia MOVIDRIVE® B ................................................ 24
4.9.2 Výmena zariadenia MOVITRAC® B / brána ..................................... 24
4.10 Signalizácia prevádzkového stavu jednotky DFE32B .................................. 25
4.10.1 LED diódy PROFINET ..................................................................... 25
4.10.2 LED brány ........................................................................................ 26

Príručka – Rozhranie priemyselnej zbernice DFE32B PROFINET IO

3

5 Konfigurovanie s PROFINET............................................................................... 27
5.1 Konfigurovanie IO-ovládača PROFINET...................................................... 27
5.1.1 Priradenie názvu zariadenia PROFINET .......................................... 28
5.1.2 Konfigurovanie napojenia PROFINET pre MOVIDRIVE® B ............. 30
5.1.3 Konfigurovanie MOVITRAC® B alebo brány s voliteľnou
kartou DFE32B ................................................................................. 36
5.1.4 Konfigurovanie napojenia PROFINET pre MOVITRAC® B .............. 37
5.2 Auto-Setup pre prevádzku brány ................................................................. 43
5.3 Nastavenie meniča pohonu MOVIDRIVE® MDX61B................................... 45
5.4 Nastavenie meniča frekvencie MOVITRAC® B............................................ 46
5.5 Postup uvedenia meniča MDX61B do prevádzky s voliteľnou
kartou DFE32B ............................................................................................ 47
5.5.1 Prípravné práce ................................................................................ 47
5.5.2 Zapnutie meniča MOVIDRIVE® B s DC 24 V alebo AC 400 V ......... 47
5.6 Postup uvedenia voliteľnej karty DFE32B do prevádzky ako brány ............ 49
5.6.1 Prípravné práce ................................................................................ 49
5.6.2 Zariadenia zapnite s napätím DC 24 V alebo AC 400 V ................... 50
6 Prevádzkové charakteristiky v systéme PROFINET ......................................... 52
6.1 Úvod............................................................................................................. 52
6.2 Integrovaný prepínač (switch) Ethernet ....................................................... 54
6.3 Konfigurácia procesných dát........................................................................ 55
6.4 Riadenie meniča pohonu MOVIDRIVE® MDX61B....................................... 56
6.4.1 Príklad riadenia SIMATIC S7 s MOVIDRIVE® MDX61B .................. 57
6.4.2 Časový limit (timeout) PROFINET (MOVIDRIVE® MDX61B) ........... 57
6.4.3 Reakčný timeout zbernice (MOVIDRIVE® MDX61B) ....................... 57
6.5 Riadenie meniča frekvencie MOVITRAC® B (brána)................................... 58
6.5.1 Príklad riadenia SIMATIC S7 s MOVITRAC® B (brána) ................... 59
6.5.2 SBus Timeout ................................................................................... 59
6.5.3 Chyba zariadenia .............................................................................. 59
6.5.4 Reakčný timeout priemyselnej zbernice DFE32B v režime brány .... 59
6.6 SIMATIC S7 Príklad programu..................................................................... 60
6.7 Alarmy PROFINET na príklade MOVIDRIVE® B ......................................... 61
7 Parametrizácia prostredníctvom súboru dát PROFIdrive 47 ........................... 63
7.1 Súbory dát PROFINET - úvod...................................................................... 63
7.1.1 Vlastnosti zariadení PROFINET SEW-EURODRIVE ........................ 64
7.2 Štruktúra kanála parametrov PROFINET..................................................... 65
7.2.1 Priebeh parametrizácie súborom dát 47 ........................................... 66
7.2.2 Priebeh sekvencie pre ovládač ......................................................... 67
7.2.3 Adresovanie podradeného meniča ................................................... 68
7.2.4 MOVILINK®-Parametrizačné úlohy ................................................... 69
7.2.5 Parametrizačné príkazy PROFIdrive ................................................ 74
7.3 Čítanie alebo zápis parametrov prostredníctvom súboru dát 47.................. 79
7.3.1 Príklad programu pre automatizovaný systém riadenia Simatic S7 .. 79
7.3.2 Technické údaje PROFINET pre MOVIDRIVE® DFE32B ................ 79
7.3.3 Chybové kódy služieb PROFINET .................................................... 80

4

Príručka – Rozhranie priemyselnej zbernice DFE32B PROFINET IO

8 Integrovaný webový server ................................................................................. 81
8.1 Softvérové predpoklady ............................................................................... 81
8.2 Nastavenia bezpečnosti ............................................................................... 81
8.3 Štruktúra úvodnej stránky meniča MOVIDRIVE® MDX61B
s voliteľnou kartou DFE32B ......................................................................... 82
8.4 Štruktúra diagnostického appletu................................................................. 83
8.5 Ochrana prístupu ......................................................................................... 87
9 MOVITOOLS® MotionStudio cez Ethernet ......................................................... 88
9.1 Prehľad ........................................................................................................ 88
9.2 Postup pri konfigurovaní zariadení............................................................... 89
9.3 Komunikácia s externými zariadeniami........................................................ 92
10 Diagnostika ........................................................................................................... 94
10.1 Diagnostické postupy ................................................................................... 94
10.2 Zoznam chýb v prevádzke s bránou ............................................................ 97
11 Technické údaje ................................................................................................... 98
11.1 DFE32B pre menič MOVIDRIVE® B, MOVITRAC® B a jednotku
brány UOH11B............................................................................................. 98
11.2 Rozmerový obrázok DFE32B v jednotke brány UOH11B............................ 99
12 Index .................................................................................................................... 100

Príručka – Rozhranie priemyselnej zbernice DFE32B PROFINET IO

5

1

Všeobecné informácie
Štruktúra bezpečnostných pokynov
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Všeobecné informácie

1.1

Štruktúra bezpečnostných pokynov

Príručka

Bezpečnostné pokyny uvedené v tejto príručke majú nasledujúcu štruktúru:

Piktogram

SIGNÁLNE SLOVO!
Druh nebezpečenstva a jeho zdroj.
Možné následky nerešpektovania.
•

Piktogram
Príklad:

Opatrenia na odvrátenie nebezpečenstva.

Signálne slovo

Význam

Dôsledky v prípade
nerešpektovania

NEBEZPEČENSTVO!

Bezprostredne hroziace
nebezpečenstvo

Smrt’ alebo t’ažké poranenie

VÝSTRAHA!

Možná nebezpečná
situácia

Smrt’ alebo t’ažké poranenie

POZOR!

Možná nebezpečná
situácia

Ľahké poranenie

STOP!

Možný vznik vecných
škôd

Poškodenie pohonu alebo jeho okolia

UPOZORNENIE

Užitočné informácie alebo
tipy
Uľahčujú zaobchádzanie
s pohonom.

Nebezpečenstvo
všeobecne

Osobitné
nebezpečenstvo,
napr. zásah elektrickým
prúdom

1.2

Nároky, vyplývajúce zo záruky
Dodržiavanie pokynov uvedených v dokumentácii je predpokladom bezporuchovej
prevádzky a pre splnenie prípadných nárokov, vyplývajúcich zo záručných podmienok.
Preto si skôr, ako začnete pracovat’ so zariadením, najprv prečítajte túto príručku!
Zabezpečte, aby bol tento návod v čitateľnom stave dostupný pracovníkom
zodpovedným za zariadenie a za jeho prevádzku, ako aj pracovníkom, ktorí pracujú na
zariadení na vlastnú zodpovednost’.

1.3

Vylúčenie zo záruky
Dodržiavanie pokynov uvedených v dokumentácii MOVIDRIVE®- / MOVITRAC® je
základným predpokladom pre dosiahnutie bezpečnej prevádzky a deklarovaných
vlastností a výkonu výrobku. SEW-EURODRIVE nezodpovedá za poškodenie zdravia,
za vecné škody a za škody na majetku, ktoré vzniknú nedodržiavaním pokynov
v návode. V takých prípadoch je vylúčené ručenie za vecné škody.
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Bezpečnostné pokyny

2.1

Súvisiace podklady
•

Tento výrobok môžu inštalovat’ a uviest’ do prevádzky len kvalifikovaní
pracovníci - elektrotechnici pri dodržaní platných predpisov ochrany a bezpečnosti
pri práci a pri dodržiavaní pokynov uvedených v návode:
– Prevádzkový návod "MOVIDRIVE® MDX60B/61B"
– Prevádzkový návod "MOVITRAC® B"

2.2

•

Skôr než začnete s inštaláciou a uvedením voliteľnej karty DFE32B do prevádzky,
dôkladne si preštudujte túto dokumentáciu.

•

Dodržiavanie pokynov dokumentácie je predpokladom bezporuchovej prevádzky
a plnenia prípadných nárokov, vyplývajúcich zo záruky.

Všeobecné bezpečnostné pokyny k zbernicovým systémom
Máte k dispozícii komunikačný systém, ktorý umožňuje v širokom rozsahu prispôsobit’
menič pohonu MOVIDRIVE® potrebám konkrétneho zariadenia. Ako pri všetkých
zbernicových systémoch, tak aj tu existuje nebezpečenstvo zvonka (vzhľadom na
zariadenie) nepostrehnuteľnej zmeny parametrov a tým aj zmeny správania sa
zariadenia. To môže viest’ k neočakávanému (a nekontrolovanému) správaniu sa
systému.

2.3

Bezpečnostné funkcie
Meniče MOVIDRIVE® MDX60B/61B a MOVITRAC® B bez nadradených systémov
nesmú plnit’ žiadne bezpečnostné funkcie. Na zabezpečenie ochrany osôb a strojných
zariadení sa musia použit’ nadradené bezpečnostné systémy.
Presvedčte sa, že pre bezpečnostné aplikácie sa dodržiavajú údaje nasledujúcej
dokumentácie.
•

Bezpečné odpojenie pre MOVIDRIVE® / MOVITRAC® B

V bezpečnostných aplikáciách možno použit’ len komponenty,
SEW-EURODRIVE dodala výslovne v spojitosti s týmto vyhotovením!

2.4

ktoré

firma

Aplikácie v zdvíhacej technike
MOVIDRIVE® MDX60B/61B a MOVITRAC® B sa nesmú používat’ ako bezpečnostné
zariadenia v aplikáciách zdvíhacej technike.
V rámci bezpečnostných opatrení zabezpečte používane sledovacích systémov alebo
mechanických ochranných zariadení na ochranu osôb a majetku.

2.5

Názvy výrobkov a obchodné značky
Značky a názvy výrobkov uvedené v tejto príručke sú obchodné značky alebo
zaregistrované obchodné značky prináležiace majiteľom týchto značiek.
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Bezpečnostné pokyny
Likvidácia odpadu

2.6

Likvidácia odpadu
Dodržujte, prosím, aktuálne národné predpisy!
Jednotlivé časti likvidujte podľa potreby oddelene podľa ich vlastností a v súlade
s platnými národnými predpismi, napr. ako:
•

Elektronický odpad

•

Plasty

•

Plech

•

Meď

atď.
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Úvod
Obsah tejto príručky

3

Úvod

3.1

Obsah tejto príručky
Táto príručka pre používateľa opisuje:

3.2

•

Montáž voliteľnej karty
MOVIDRIVE® MDX61B.

DFE32B

PROFINET

IO

do

meniča

pohonu

•

Použitie voliteľnej karty DFE32B PROFINET IO vo frekvenčnom meniči
MOVITRAC® B a v telese brány UOH11B.

•

Uvedenie zariadenia MOVIDRIVE® B na zbernicovom systéme PROFINET do
prevádzky.

•

Uvedenie zariadenia MOVITRAC® B na bráne PROFINET do prevádzky.

•

Konfigurácia PROFINET pomocou súborov GSD.

•

Prevádzka programu MOVITOOLS® MotionStudio cez PROFINET.

•

Diagnóza pomocou integrovaného siet’ového servera.

Doplnková literatúra
Na jednoduché a efektívne naviazanie MOVIDRIVE® / MOVITRAC® B na zbernicový
systém PROFINET IO je potrebné okrem tejto používateľskej príručky požiadat’
o nasledujúce podrobné publikácie na tému priemyselnej zbernice:
•

Príručku k prístrojovému profilu priemyselnej zbernice meniča MOVIDRIVE®

•

Systémová príručka MOVITRAC® B / MOVIDRIVE® B

V príručke k profilu zbernicovej jednotky MOVIDRIVE® a v systémovej príručke
k MOVITRAC® B sú okrem opisu parametrov priemyselnej zbernice a jej kódovania vo
forme malých príkladov vysvetlené najrôznejšie koncepcie riadenia a možnosti
aplikácie.
Príručka "Profil zbernicovej jednotky" MOVIDRIVE® obsahuje zoznam všetkých
parametrov meniča pohonu, ktoré možno čítat’ alebo zapisovat’ cez rôzne komunikačné
rozhrania, ako napr. cez systémovú zbernicu, cez RS485 alebo tiež cez zbernicové
rozhranie.

3.3

Vlastnosti
Menič pohonu MOVIDRIVE® MDX61B a frekvenčný menič MOVITRAC® B vám
s voliteľnou kartou DFE32B PROFINET IO vďaka svojmu výkonnému univerzálnemu
rozhraniu priemyselnej zbernice umožní nadviazanie na nadradené automatizačné
systémy cez PROFINET IO.

3.3.1

MOVIDRIVE® B, MOVITRAC® B a PROFINET
Správanie sa meniča - takzvaný profil jednotky, ktorý je základom aj pre prevádzku
PROFINET, je nezávislý od typu zbernice a preto je jednotný. Používateľovi sa tak
ponúka možnost’ vytvorit’ nové aplikácie pohonu, ktoré sú nezávislé od priemyselnej
zbernice. Prechod na iné zbernicové systémy, ako napr. DeviceNet (voliteľná karta
DFD) je potom veľmi jednoduchý.
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Úvod
Vlastnosti

3.3.2

Prístup ku všetkým informáciám
Cez rozhranie PROFINET vám MOVIDRIVE® MDX61B a MOVITRAC® B ponúka
digitálny prístup k všetkým parametrom a funkciám pohonu. Riadenie meniča pohonu
sa uskutočňuje prostredníctvom rýchlych, cyklických procesných dát. Prostredníctvom
tohto kanálu procesných dát máte možnost’ okrem zadávania požadovaných hodnôt,
ako napr. požadované otáčky, času integrácie pre rozbeh/dobeh atď. aj zvolit’ rôzne
funkcie pohonu, ako napr. uvoľňovanie, blokovanie regulátora, normálne zastavenie,
rýchle zastavenie atď. Zároveň môžete týmto kanálom načítat’ aj skutočné hodnoty
meniča, ako sú otáčky, prúd, stav zariadenia, číslo chyby, alebo tiež referenčné
hlásenie.

3.3.3

Kontrolné funkcie
Na použitie systému priemyselných zberníc v technike pohonov sú potrebné doplnkové
kontrolné funkcie, ako napr. časové sledovanie priemyselnej zbernice (timeout
zbernice) alebo zvláštna koncepcia núdzového zastavenia. Kontrolné funkcie meniča
MOVIDRIVE® / MOVITRAC® možno napríklad cielene prispôsobit’ vašej aplikácii. Napr.
tak môžete určit’, akú chybovú reakciu má pohonový menič spustit’ v prípade chyby
zbernice. Pre mnoho aplikácií má zmysel funkcia rýchleho zastavenia, ale možno aj
zmrazit’ posledné požadované hodnoty, takže pohon beží ďalej podľa posledných
platných požadovaných hodnôt (napr. dopravný pás). Pretože počas prevádzky
priemyselnej zbernice je zaručená tiež funkčnost’ riadiacich svoriek, rýchle zastavenie
môžete aj naďalej realizovat’ nezávisle od zbernice cez svorky meniča pohonu.

3.3.4

Diagnostika
Menič pohonu MOVIDRIVE® a menič frekvencie MOVITRAC® B ponúkajú rôzne
možnosti diagnostiky pre uvedenie do prevádzky a servis. Pomocou integrovaného
monitora priemyselnej zbernice môžete napr. kontrolovat’ nielen požadované hodnoty
zaslané nadradeným ovládaním, ale aj skutočné hodnoty. Integrovaný webový server
umožňuje prístup k diagnostickým hodnotám pomocou štandardného prehliadača.

3.3.5

Monitor zbernice
Okrem toho monitor zbernice poskytuje ďalšie informácie o stave rozhrania
priemyselnej zbernice. Monitorovacia funkcia priemyselnej zbernice vám ponúka spolu
s PC – softvérom MOVITOOLS® -MotionStudio komfortnú možnost’ diagnostiky, ktorá
umožňuje okrem nastavenia všetkých parametrov meniča (vrátane parametrov
zbernice) tiež zobrazenie detailných informácií o stave priemyselnej zbernice
a zariadenia.

10

Príručka – Rozhranie priemyselnej zbernice DFE32B PROFINET IO

4

Pokyny na montáž a inštaláciu
Montáž voliteľnej karty DFE32B v MOVIDRIVE® MDX61B

4

Pokyny na montáž a inštaláciu
V tejto kapitole nájdete pokyny na montáž a inštaláciu voliteľnej karty DFE32B
PROFINET IO v meniči MOVIDRIVE® MDX61B, MOVITRAC® B a kryte brány
UOH11B.

4.1

Montáž voliteľnej karty DFE32B v MOVIDRIVE® MDX61B
UPOZORNENIA
•

Montáž alebo demontáž voliteľných kariet MOVIDRIVE®
konštrukčnej veľkosti 0 smie vykonávat’ iba SEW-EURODRIVE.

•

Montáž alebo demontáž voliteľných kariet používateľom je prípustná iba pri
MOVIDRIVE® MDX61B konštrukčnej veľkosti 1 až 6.

•

Voliteľné zariadenie DFE32B PROFINET IO musíte zasunút’ do zásuvnej
pozície na priemyselnej zbernici [1].

•

Na prepojenie použite iba konektory a káble, schválené pre zbernicu
PROFINET IO.

MDX61B

[1]

62179AXX
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Pokyny na montáž a inštaláciu
Montáž voliteľnej karty DFE32B v MOVIDRIVE® MDX61B

4.1.1

Skôr, ako začnete
Skôr než začnete s montážou alebo demontážou voliteľnej karty, riaďte sa
nasledujúcimi pokynmi:

12

•

Menič odpojte od napätia. Odpojte napätie DC 24 V a siet’ové napájacie napätie.

•

Pred dotykom voliteľnej karty sa vhodným spôsobom zbavte elektrostatického
náboja (zvodovou páskou, vodivou obuvou atď.).

•

Pred montážou voliteľnej karty demontujte ovládaciu jednotku a čelný kryt
(→ prevádzkový návod MOVIDRIVE® MDX60B/61B, kap. "Inštalácia").

•

Po montáži voliteľnej karty znovu namontujte ovládaciu jednotku a čelný kryt
(→ prevádzkový návod MOVIDRIVE® MDX60B/61B, kap. "Inštalácia").

•

Voliteľné karty uchovávajte v originálnych obaloch a vyberte ich až bezprostredne
pred montážou.

•

Voliteľnej karty sa dotýkajte len na jej okraji. Nedotýkajte sa žiadnych súčiastok.
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Pokyny na montáž a inštaláciu
Montáž voliteľnej karty DFE32B v MOVIDRIVE® MDX61B

4.1.2

Základný postup pri montáži a demontáži voliteľnej karty (MDX61B, veľkosti 1-6)

2.
1.

2.

1.
3.
3.
3.

4.

4.

60039AXX

1. Odskrutkujte obe skrutky držiaka karty. Držiak karty opatrne vytiahnite rovnomerným
pohybom (nevzpriečit’!) zo zásuvnej pozície.
2. Z držiaka voliteľnej karty odskrutkujte 2 skrutky, ktoré pridŕžajú čierny plechový kryt.
Odstráňte čierny krycí plech.
3. Kartu priskrutkujte pomocou 3 skrutiek k držiaku karty presne do vyznačených
otvorov.
4. Držiak s namontovanou kartou zasuňte do konektora a miernym tlakom zatlačte až
na doraz. Držiak karty priskrutkujte oboma skrutkami spät’ k meniču.
5. Pri demontáži karty postupujte v opačnom poradí.

Príručka – Rozhranie priemyselnej zbernice DFE32B PROFINET IO
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Pokyny na montáž a inštaláciu
Inštalácia voliteľnej karty DFE32B do meniča MOVITRAC® B

4.2

Inštalácia voliteľnej karty DFE32B do meniča MOVITRAC® B
UPOZORNENIA

4.2.1

•

MOVITRAC® B nepotrebuje osobitný stav firmvéru.

•

Voliteľné karty pre menič MOVITRAC® B môže montovat’ a demontovat’ len
SEW-EURODRIVE.

Pripojenie systémovej zbernice (SBus 1) medzi menič MOVITRAC® B a voliteľnú kartu DFE32B

DFE 32B

S1

S2

RUN
BUS
FAULT

ON
OFF

X44
FSC11B
X46

X32

X30

X45

HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7

Def IP
AS
0 1
PROFINET IO

H1
H2

X24

X12
+
DC 24 V =
–

24V IO
GND

X26

1
2
3
4
5
6
7
8
9

12 3 45 6 7

61633AXX

X46

X26

Priradenie svoriek

X46:1

X26:1

SC11 SBus +, CAN high

X46:2

X26:2

SC12 SBus –, CAN low

X46:3

X26:3

GND, CAN GND

X46:7

X26:7

DC 24 V

X12

Priradenie svoriek

X12:8

DC+24 V vstup

X12:9

GND referenčný potenciál binárnych vstupov

Na jednoduché prepojenie možno DFE32B napájat’ jednosmerným napätím 24 V
z X46.7 meniča MOVITRAC® B na X26.7.
Pri napájaní DFE32B cez menič MOVITRAC® B sa menič MOVITRAC® B sám musí
napájat’ 24 V jednosmerným napätím na svorkách X12.8 a X12.9.
Na voliteľnej karte FSC11B aktivujte zakončovací odpor systémovej zbernice (S1 = ON).
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Pokyny na montáž a inštaláciu
Inštalácia voliteľnej karty DFE32B do meniča MOVITRAC® B

4.2.2

Pripojenie systémová zbernica (SBus 1) medzi viacerými zariadeniami MOVITRAC® B

MOVITRAC® B
DFE 32B

S1

S2

RUN
BUS
FAULT

ON
OFF

X44
FSC11B
X46
X30

X45

X32

HL⊥1 2 3 4 5 6 7

Def IP
AS
0 1
PROFINET IO

H1
H2

MOVITRAC® B

MOVITRAC® B

X24

S1
X12

+
DC 24 V =
-

24V IO
GND

1
2
3
4
5
6
7
8
9

X26
12 3 45 6 7

S2

S1

ON
OFF

OFF

X44

X44

FSC11B
X45

S2
ON

FSC11B

X46

X45

HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7

X46

HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7

61635AXX

MOVITRAC® B

DFE32B cez jednotku brány UOH11B

X46

Priradenie svoriek

X26

Priradenie svoriek

X46:1

SC11 (systémová zbernica High,
vstupná)

X26:1

SC11 SBus +, CAN high

X46:2

SC12 (systémová zbernica Low, vstupná) X26:2

SC12 SBus –, CAN low

X46:3

GND (systémová zbernica, referencia)

X26:3

GND, CAN GND

X46:4

SC21 (systémová zbernica Low,
výstupná)

X46:5

SC22 (systémová zbernica Low,
výstupná)

X46:6

GND (systémová zbernica, referencia)

X46:7

DC 24 V

X26:7

DC 24 V

X12

Priradenie svoriek

X12:8

DC+24 V vstup

X12:9

GND referenčný potenciál binárnych vstupov

Príručka – Rozhranie priemyselnej zbernice DFE32B PROFINET IO
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Pokyny na montáž a inštaláciu
Inštalácia voliteľnej karty DFE32B do meniča MOVITRAC® B

Dodržujte, prosím:
•

Používajte 2x2-žilové, v pároch stočené a tienené medené vodiče (dátový prenosový
kábel s tienením z medeného úpletu). Tienenie položte obojstranne naplocho na
svorku tienenia elektroniky zariadenia MOVITRAC® B a konce tienenia zároveň na
GND. Kábel musí spĺňat’ nasledujúce špecifikácie:
– Prierez žíl 0,25 mm2 (AWG18) ... 0,75 mm2 (AWG23)
– Odpor vedenia 120 Ω pri 1 MHz
– Merná kapacita ≤ 40 pF/m pri 1 kHz
Vhodné sú káble CAN alebo DeviceNet.

•

Celková maximálna povolená dĺžka je závislá od nastavenej prenosovej rýchlosti
zbernice SBus:
– 250 kBaud:
– 500 kBaud:
– 1000 kBaud:

•

160 m
80 m
40 m

Na konci systémovej zbernice pripojte zakončovací odpor (S1 = ON). V ostatných
jednotkách pripojených na systémovú zbernicu odpojte zakončovací odpor
(S1 = OFF). Brána DFE32B musí byt’ vždy umiestnená na začiatku alebo na konci
systémovej zbernice a má teda napevno zapojený zakončovací odpor.

UPOZORNENIA
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•

Medzi jednotkami, ktoré sú pripojené na systémovú zbernicu, nesmie dôjst’
k posunutiu potenciálov. Rozdielu potenciálov zabráňte vhodnými opatreniami,
napr. pospájaním kostier jednotiek samostatným vodičom.

•

Zapojenie do hviezdy nie je prípustné.
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Pokyny na montáž a inštaláciu
Inštalácia brány DFE32B/UOH11B

4.3

Inštalácia brány DFE32B/UOH11B
Nasledujúci obrázok znázorňuje pripojenie voliteľnej karty DFE32B cez jednotku brány
UOH11B:X26.

UPOZORNENIE
•

Voliteľné karty smie do krytu brány UOH11B montovat’ alebo demontovat’ iba
spoločnost’ SEW-EURODRIVE.

UOH11B
DFE 32B
RUN

X32

X30

BUS
FAULT

Def IP
AS
0 1
PROFINET IO

H1
H2

X24

SEW Drive
X26
1234567
SC11 Systembus +, CAN high
SC12 Systembus -, CAN low
GND, CAN GND

DC+24 V
GND

61636AXX

Kryt brány UOH11B
X26

Priradenie svoriek

X26:1

SC11 systémová zbernica +, CA N high

X26:2

SC12 systémová zbernica -, CAN low

X26:3

GND, CAN GND

X26:4

Rezervované

X26:5

Rezervované

X26:6

GND, CAN GND

X26:7

DC 24 V

Jednotka brány sa napája jednosmerným 24 V napätím, pripojeným na X26.
Na koniec systémovej zbernice pripojte zakončovací odpor.
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Pokyny na montáž a inštaláciu
Pripojenie a opis svoriek voliteľnej karty DFE32B

4.4

Pripojenie a opis svoriek voliteľnej karty DFE32B

Objednávacie
číslo

Voliteľné rozhranie priemyselnej zbernice PROFINET IO, typ DFE32B: 1821 345 6

UPOZORNENIA

Čelný pohľad
DFE32B

•

Voliteľné "Rozhranie priemyselnej zbernice DFE32B PROFINET IO" je možné
pripojit’ iba k meniču MOVIDRIVE® MDX61B, nie s MDX60B.

•

Voliteľnú kartu DFE32B musíte zasunút’ do konektora priemyselnej zbernice.

Opis

Prepínače
DIP

Funkcia

DFE 32B
RUN

LED RUN (červená/žltá/zelená)

Signalizuje aktuálny stav karty DFE32B.

BUS
FAULT

LED BUS FAULT
(červená/žltá/zelená)

Signalizuje stav spojenia v sieti PROFINET IO.

X32

X30

X30: Pripojenie kábla Ethernet
LED prepojenia [Link] (zelená)
LED aktivity [Activity] (žltá)

X32: Pripojenie kábla Ethernet
LED prepojenia [Link] (zelená)
LED aktivity [Activity] (žltá)

Def IP
AS

Prepínače DIP

0 1
PROFINET IO

AS
DEF IP

Auto-Setup pre prevádzku brány
Nastavuje parametre adresy na nasledujúce štandardné
hodnoty:
• IP adresa: 192.168.10.4
• Maska podsiete: 255.255.255.0
• Brána: 1.0.0.0
• Názov zariadenia PROFINET: PNETDeviceName_MACID

61630AXX
Čelný pohľad
MOVITRAC® B,
DFE32B a UOH11B

Opis

Funkcia

H1

LED H1 (červená)

Systémová chyba (len pre funkcionalitu brány)

H2

LED H2 (zelená)

Rezervované

X24

Svorka X24

Rozhranie RS485 pre diagnostiku pomocou PC
a MOVITOOLS® MotionStudio (platí iba pre MOVITRAC® B)

58129axx
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Obsadenie konektora

4.5

Obsadenie konektora
Použite prefabrikované tienené konektory RJ45, podľa normy IEC 11801, vydanie 2.0,
kategória 5.
[6]

[3] [2] [1]
12

3

6

A

B
54174AXX

Obr. 1: Obsadenie konektora RJ45

A = Pohľad spredu
B = Pohľad zozadu
[1] Pin 1 TX+ Transmit Plus (vysielanie +)
[2] Pin 2 TX– Transmit Minus (vysielanie -)
[3] Pin 3 RX+ Receive Plus (príjem +)
[6] Pin 6 RX– Receive Minus (príjem -)

Spojenie MOVIDRIVE® B / MOVITRAC® B / Ethernet
Voliteľná karta DFE32B sa cez rozhranie X30 alebo X32 (konektor RJ45) musí pripojit’
na siet’ový prepínač (switch) siete Ethernet párovaným káblom so skrútenými pármi,
podľa normy IEC 11801, triedy D, kategórie 5, vydanie 2.0. Integrovaný prepínač
(switch) vás bude podporovat’ pri realizácii topológie linky.

UPOZORNENIA
•

Podľa normy IEC 802.3 je maximálna dĺžka kábla pre Ethernet 10/100 MBaud
(10BaseT / 100BaseT), napr. medzi kartou DFE32B a prepínačom, 100 m.

•

V PROFINET-e IO sa pre výmenu dát v reálnom čase používajú rámce Ethernet
s identifikátorom 8892hex a s nastavenou prioritou cez príznak VLAN. To podmieňuje
prepínané siete. Prepínače siete musia podporovat’ prioritné prenosy. Siet’ové
rozbočovače nie sú prípustné. Prenos dát prebieha duplexne (plný duplex) rýchlost’ou
100 Mbit. Podrobné informácie o kabeláži sú uvedené v publikácii "Installation
Guideline PROFINET" (Návod na inštaláciu siete PROFINET), ktorú vydala
Organizácia používateľov siete PROFINET (PROFINET-Nutzerorganisation, PNO).

Príručka – Rozhranie priemyselnej zbernice DFE32B PROFINET IO
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Pokyny na montáž a inštaláciu
Tienenie a položenie zbernicového kábla

4.6

Tienenie a položenie zbernicového kábla
Používajte výlučne tienené káble a spojovacie prvky, ktoré vyhovujú požiadavkám
kategórie 5, triedy D normy IEC 11801, vydanie 2.0.
Riadne odtienenie káblov zbernice tlmí elektrický rozptyl a elektromagnetické rušenie,
ktoré môže vznikat’ v priemyselnom prostredí. Najlepšie tienenie sa dosiahne pomocou
týchto opatrení:
•

Riadne utiahnite upevňovacie skrutky na konektoroch, moduloch a prípojoch vedení
na vyrovnanie potenciálov.

•

Používajte výlučne konektory s kovovým alebo pokoveným puzdrom.

•

Tienenie pripájajte do konektora veľkoplošne.

•

Z oboch strán priložte tienenie kábla zbernice.

•

Signálne káble a káble zbernice sa nesmú klást’ spolu so silnoprúdovými káblami
(prívody motorov), ale podľa možnosti v oddelených káblových kanáloch.

•

V priemyselnom prostredí používajte kovové uzemnené káblové lávky.

•

Signálové káble a príslušné vodiče vyrovnania potenciálov uložte čo najbližšie vedľa
seba a vyberte najkratšiu trasu.

•

Vyhnite sa predlžovaniu zbernicových káblov konektorovými spojkami.

•

Káble zbernice veďte tesne pozdĺž uzemnených plôch.

STOP!
Pri rozdielnych a kolísajúcich zemných potenciáloch na koncoch kábla cez tienenie
pripojené na oboch koncoch na zem (PE) môže tiect’ vyrovnávajúci prúd. V takom
prípade zabezpečte dostatočné vyrovnanie potenciálov v súlade s príslušnými
nariadeniami VDE.
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4.7

4

Adresovanie TCP / IP a podsiete

Úvod

Adresy IP protokolu sa nastavujú nasledujúcimi parametrami
•

Adresa IP

•

Maska podsiete

•

Štandardná brána

Pre správne nastavenie týchto parametrov je v tejto kapitole vysvetlený postup
adresovania a delenia sietí IP na podsiete.
IP adresa

IP adresa je 32-bitová hodnota, ktorá jednoznačne identifikuje účastníka v sieti.
IP adresa sa zapisuje štyrmi dekadickými číslami, oddelenými navzájom bodkami.
Príklad: 192.168.10.4
Každé dekadické číslo zastupuje jeden bajt (= 8 bitov) adresy a možno ho zapísat’ aj
binárne (→ nasledujúca tabuľka).
Bajt 1

Bajt 2

11000000

.

Bajt 3

10101000

.

00001010

Bajt 4
.

00000100

IP adresa sa skladá z adresy siete a adresy účastníka (→ nasledujúca tabuľka).
Adresa siete

Adresa účastníka

192.168.10

4

Ktorá čast’ IP adresy označuje siet’ a ktorá identifikuje účastníka je dané triedou siete
a maskou podsiete.
Adresy účastníkov zložené zo samých núl, resp. zo samých jednotiek (binárne) nie sú
prípustné, pretože tieto adresy predstavujú samotnú siet’, resp. adresu pre všeobecné
vysielanie.
Triedy sietí

Prvý bajt IP adresy určuje triedu siete a tým členenie na adresy sietí a adresy
účastníkov.
Rozsah hodnôt
Bajt 1

Trieda siete

Úplná siet’ová adresa
(príklad)

Význam

0 ... 127

A

10.1.22.3

10 = Adresa siete
1.22.3 = Adresa účastníka

128 ... 191

B

172.16.52.4

172.16 = Adresa siete
52.4 = Adresa účastníka

192 ... 223

C

192.168.10.4

192.168.10 = Adresa siete
4 = Adresa účastníka

Pre veľa sietí nie je toto hrubé členenie dostačujúce. Používajú teda navyše explicitne
nastaviteľnú masku podsiete.
Maska podsiete

Pomocou masky podsiete sa dajú triedy sietí rozdelit’ ešte jemnejšie. Maska podsiete sa
rovnako ako IP-adresa zobrazuje pomocou štyroch dekadických čísiel, navzájom
oddelených bodkou. Každé dekadické číslo zastupuje jeden bajt.
Príklad: 255.255.255.128
Každé dekadické číslo zastupuje jeden bajt (= 8 bitov) masky podsiete a možno ho
zapísat’ aj binárne (→ nasledujúca tabuľka).
Bajt 1
11111111

Bajt 2
.

11111111
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.

11111111

Bajt 4
.

10000000
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Adresovanie TCP / IP a podsiete

Ak zapíšete IP-adresu a masku podsiete v binárnej forme pod seba, uvidíte, že jednotky
v maske podsiete určujú podiel adresy siete, nuly podiel adresy účastníka
(→ nasledujúca tabuľka).
Bajt 1
Adresa IP

Maska podsiete

Bajt 2
.

168.

Bajt 3
.

10

Bajt 4

dekadicky

192

.

128

binárne

11000000

.

10101000

.

00001010

.

10000000

dekadicky

255

.

255

.

255

.

128

binárne

11111111

.

11111111

.

11111111

.

10000000

Siet’ triedy C s adresou 192.168.10. sa maskou podsiete 255.255.255.128 ďalej rozdelí.
Vzniknú tak dve siete, s adresami 192.168.10.0 a 192.168.10.128.
Prípustné adresy účastníkov v oboch siet’ach budú:
•

192.168.10.1 ... 192.168.10.126

•

192.168.10.129 ... 192.168.10.254

Siet’ový používatelia určujú logickým súčinom IP adresy a masky podsiete, či je ich
komunikačný partner v rovnakej sieti alebo v nejakej inej. Ak je komunikačný partner
v inej sieti, účastník sa obráti na štandardnú bránu.
Štandardná brána

Štandardná brána sa adresuje taktiež 32-bitovou adresou. 32-bitová adresa sa zapisuje
štyrmi dekadickými číslami, oddelenými navzájom bodkami.
Príklad: 192.168.10.1
Štandardná brána realizuje spojenie do iných sietí. Siet’ový používateľ, ktorý chce
oslovit’ iného účastníka, môže jeho IP-adresu logicky vynásobit’ maskou svojej podsiete
a zistit’ tak, či sa hľadaný účastník nachádza v rovnakej sieti. Pokiaľ tomu tak nie je,
obráti sa účastník na štandardnú bránu (smerovač), ktorá sa musí nachádzat’ v rovnakej
sieti ako tento účastník. Štandardná brána potom prevezme preposlanie dátových
paketov.
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4

Nastavenie parametrov IP-adresy pomocou DCP

Prvotné uvedenie
do prevádzky

Parametre IP-adresy sa pri PROFINET IO zadávajú pomocou protokolu "DCP"
(Discovery and Configuration Protocol). Protokol DCP pracuje s názvami jednotiek
(Device Name). Názov jednotky jednoznačne identifikuje účastníka v sieti
PROFINET IO. Názov jednotky sa zadáva riadiacou jednotkou PROFINET IO pri
konfigurovaní účastníka v sieti a konfiguračným softvérom sa tiež nastaví na jednotke
PROFINET IO. Riadiaca jednotka pri uvádzaní do prevádzky identifikuje jednotku
(účastníka) pomocou jej názvu a prenesie príslušné parametre IP-adresy. Preto na
podriadenej stanici (slave) už nie sú potrebné žiadne nastavenia. Celkový postup je
opísaný v kapitole "Konfigurovanie s PROFINET" na príklade SIMATIC STEP 7
(→ odsek "Zadanie názvu jednotky PROFINET").

Reset parametrov
IP-adresy

Ak parametre IP-adresy nie sú známe a k meniču nie je možný prístup cez sériové
rozhranie alebo pomocou ovládacej jednotky DBG60B, môžu sa parametre IP-adresy
nastavit’ na svoju štandardnú hodnotu pomocou prepínačov DIP "Def IP".
Voliteľná karta DFE32B sa tým nastaví na nasledujúce štandardné hodnoty:
•

IP adresa: 192.168.10.4

•

Maska podsiete: 255.255.255.0

•

Štandardná brána: 1.0.0.0

•

Názov zariadenia PROFINET: PNETDeviceName_MACID

Postup pri resetovaní parametrov IP-adresy na štandardné hodnoty:
•

Odpojte siet’ové napájacie napätie a napätie DC 24 V.

•

Na voliteľnej karte DFE32B nastavte prepínače DIP "Def IP" na "1".

•

Obnovte siet’ové napájacie napätie a napätie DC 24 V.

•

Čakajte, kým voliteľná karta DFE32B nabehne do prevádzky. Spoznáte to podľa
zelenej LED "Run".

Prístup k meniču je teraz možný na IP-adrese 192.168.10.4. Pri nastavovaní nových
parametrov IP-adresy postupujte takto:
•

Spust’te internetový prehliadač a otvorte si domovskú stránku voliteľnej karty
DFE32B alebo spust’te program MOVITOOLS® MotionStudio.

•

Nastavte požadované parametre adresy.

•

Na voliteľnej karte DFE32B nastavte prepínače DIP "Def IP" na "0".

•

Nové parametre adresy sa prevezmú po vypnutí a zapnutí jednotky.
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4.9

Postup po výmene zariadenia

4.9.1

Výmena zariadenia MOVIDRIVE® B
Ak pamät’ovú kartu meniča MOVIDRIVE® B, ktorú ste vybrali, zasuniete do nového
meniča MOVIDRIVE® B, riadiaca jednotka PROFINET IO rozpozná novú jednotku bez
akýchkoľvek ďalších opatrení.

UPOZORNENIE
Ak pamät’ovú kartu vymeneného MOVIDRIVE® B nezasuniete do nového
MOVIDRIVE® B, musíte vykonat’ úplné uvedenie meniča do prevádzky alebo do
nového MOVIDRIVE® B načítat’ zálohovaný súbor parametrov. Okrem toho musíte
pomocou konfiguračného softvéru zariadeniu PROFINET IO opät’ priradit’ existujúci
názov zariadenia. Postupujte ako pri prvom uvedení do prevádzky
(→ kap. "Konfigurovanie s PROFINET").
Pri výmene voliteľnej karty DFE32B nie sú potrebné žiadne ďalšie opatrenia.

4.9.2
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Výmena zariadenia MOVITRAC® B / brána
•

Platí iba pri výmene zariadenia MOVITRAC® B s voliteľnou priemyselnou zbernicou:
Zálohovaný (zaistený) súbor parametrov musíte načítat’ do MOVITRAC® B alebo
vykonat’ úplné uvedenie meniča do prevádzky (→ návod na obsluhu
MOVITRAC® B).

•

Pomocou konfiguračného softvéru musíte zariadeniu PROFINET IO opät’ priradit’
existujúci názov zariadenia. Postupujte ako pri prvom uvedení do prevádzky
(→ kap. "Konfigurovanie s PROFINET").

•

Pred automatickou inštaláciou skontrolujte parametre P884 - prenosová rýchlost’
systémovej zbernice SBus a P831 reakcia priemyselnej zbernice, časový limit.
Prenosová rýchlost’ zariadení, pripojených na systémovú zbernicu SBus musí
súhlasit’ s prenosovou rýchlost’ou systémovej zbernice SBus brány (DFE32B).
Použite na to zostavu parametrov brány v MOVITOOLS® MotionStudio.

•

Teraz Aktivujte Funkciu Auto-setup. Na Voliteľnej Karte Dfe32b Nastavte Prepínač
Dip "As" Na 1.
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4.10

Signalizácia prevádzkového stavu jednotky DFE32B

4.10.1 LED diódy PROFINET
Na voliteľnej karte DFE32B sú 2 LED diódy, ktoré signalizujú aktuálny stav DFE32B
a systému PROFINET.

DFE32B
RUN
BUS
FAULT
61629AXX

LED RUN

LED RUN signalizuje správny režim prevádzky elektroniky zbernice.
Stav LED RUN

Príčina poruchy

Odstránenie chyby/poruchy

Zelená

•
•

Hardvér DFE32B OK.
Správny režim prevádzky

–

Nesvieti

•

Jednotka DFE32B nie je
pripravená na prevádzku.

Červená

•

Chyba v hardvéri DFE32B

•

Znovu zapnite zariadenie. Pri opakovanom
výskyte problému sa poraďte so servisom
spoločnosti SEW.

•

Znovu zapnite zariadenie. Štandardné
parametre IP-adresy nastavte pomocou DIP
prepínača "DEF IP". Pri opakovanom
výskyte problému sa poraďte so servisom
spoločnosti SEW.

•

Znovu zapnite zariadenie. Pri opakovanom
výskyte problému sa poraďte so servisom
spoločnosti SEW.

Bliká zelená
Bliká žltá
•

Hardvér DFE32B nenabehol.

Žltá

LED BUS-FAULT

LED BUS FAULT indikuje stav PROFINET.
Stav kontrolky LED
BUS-FAULT

Príčina poruchy

Odstránenie chyby/poruchy

Nesvieti

•

Zariadenie na zbernici
PROFINET IO sa nachádza
v režime výmeny dát
s ovládačom PROFINET IO
(Data Exchange).

-

Bliká zelená
Bliká zelená/červená

•

V rámci konfigurácie ovládača
zbernice PROFINET IO sa
aktivovala skúška blikaním, aby
sa účastník opticky lokalizoval.

-

Červená

•

Zlyhalo spojenie s ovládačom
PROFINET IO.
Zariadenie PROFINET IO
nerozpoznalo žiadne spojenie
Prerušenie zbernice
Ovládač PROFINET IO je mimo
prevádzky

•

Do STEP 7 konfigurácie
hardvéru bol zasunutý
neprípustný modul.

•

•
•
•
Žltá
Bliká žltá

•
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•
•

Skontrolujte pripojenie voliteľnej karty
DFE32B na PROFINET
Skontrolujte IO-ovládač PROFINET
Skontrolujte kabeláž vašej siete
PROFINET

Prepnite hardvérovú konfiguráciu
riadiaceho systému STEP 7 do stavu
ONLINE (zapojené) a analyzujte stav
modulov na konektoroch zariadenia
zbernice PROFINET IO.
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Obidve LED diódy, integrované v konektoroch RJ45 (X30, X32) Link (zelená) a Activity
(žltá) indikujú status spojenia siete Ethernet.

LED "Link"

X30

LED Link /
Activity

X32

LED "Activity"

61880AXX

LED / Stav

Význam

Link / Zelená

Existuje ethernetové spojenie.

Link / Vyp.

Neexistuje ethernetové spojenie.

Activity / Žltá

Na Ethernete práve prebieha výmena dát.

UPOZORNENIA
•

Pretože firmvér voliteľnej karty DFE32B potrebuje na svoju inicializáciu cca
10 sekúnd, 7-segmentový displej meniča MOVIDRIVE® v tom čase signalizuje
stav "0" (menič nepripravený).

•

LED Run na voliteľnej karte DFE32B svieti na zeleno.

4.10.2 LED brány
LED diódy H1 a H2 signalizujú stav komunikácie v režime brány.
H1
H2

X24

58129axx

LED H1 Sys-Fault (červená)

Len pre funkciu brány

Stav

Stav

Opis

Červená

Porucha systému

Brána nie je konfigurovaná alebo niektorý
z pohonov je neaktívny

Nesvieti

SBus ok

Brána je správne konfigurovaná

Bliká

Sken zbernice

Brána kontroluje zbernicu

UPOZORNENIA
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•

LED H2 (zelená) je v súčasnosti rezervovaná.

•

X-terminál X24 je rozhranie RS485 pre diagnostiku pomocou PC a MOVITOOLS®
MotionStudio.
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Konfigurovanie s PROFINET
Táto kapitola opisuje, ako máte s voliteľnou kartou DFE32B konfigurovat’ meniče
MOVIDRIVE® B a MOVITRAC B / Gateway. Na konfigurovanie DFE32B pomocou
MOVIDRIVE® B alebo v MOVITRAC® B sa používa nasledujúci súbor GSD:
GSDML-V2.1-SEW-DFE-DFS-2Ports-jjjjmmtt.xml
Tento súbor GSD obsahuje opis zariadenia pre prevádzku DFE32B, namontovanú
v MOVIDRIVE® B alebo ako brány priemyselnej zbernice pre MOVITRAC® B.

5.1

Konfigurovanie IO-ovládača PROFINET
V tejto kapitole je opísané konfigurovanie MOVIDRIVE® B alebo MOVITRAC® B
s PROFINET s aktuálnym súborom GSD(ML) Konfigurovanie je opísané na príklade
konfiguračného softvéru Simatic Manager s procesorom Simatic CPU 315F 2 PN/DP.

Inicializácia
súboru GSD

•

Spust’te softvér STEP 7 HWKONFIG a v menu [Extras] (Možnosti) vyberte položku
menu [Install new GSD file] (Inštalovat’ nový súbor GSD).

•

V nasledujúcom dialógovom okne vyberte súbor "GSDML-V2.1-SEW-DFE-DFS2Ports-JJJJMMTT.xml". z CD "Software ROM 7". "JJJJMMTT" znamená dátum
v tvare rok - mesiac - deň súboru. Tlačidlom "Browse" (prehľadat’) možno prejst’ na
príslušný adresár. Výber potvrďte tlačidlom [OK].

•

Napojenie DFE32B na SEW-PROFINET-IO nájdete potom pod [Other field
devices] / [Drives] / [SEW] / [DFE/DFS(2Ports)].

UPOZORNENIE
Aktuálnu verziu súboru GSD si môžete stiahnut’ aj z domovskej stránky SEW
(www.sew-eurodrive.de) v rubrike "Software".
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Konfigurovanie IO-ovládača PROFINET

5.1.1

Priradenie názvu zariadenia PROFINET
Všeobecný postup je opísaný na príklade SIMATIC STEP 7.
•

V STEP 7 HWKONFIG vyberte položku menu [PLC] (cieľový systém) / [Ethernet] /
[Edit Ethernet Node...] (upravit’ účastníka Ethernet...).

11727AEN

•

Kliknite na "Browse" (Prehľadávat’). Získate prehľad všetkých IO-účastníkov
PROFINET, na ktorých máte prístup online so svojim konfiguračným nástrojom
(→ nasledujúci obrázok).

[2]

[3]

[4]

[1]

62340AEN

•
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Vyberte požadovaného účastníka. Účastník SEW sa zobrazí pod typom zariadenia
[3] ako "SEW-MDX61B+DFE32B". Názov jednotky (Device name) [4] je výrobcom
nastavený na "PNETDeviceName" a môžete si ho prispôsobit’ podľa prevádzkového
zariadenia. Viacerých MDX61B možno rozlíšit’ prostredníctvom zobrazených adries
MAC [2]. Adresa MAC [2] je nalepená na voliteľnej karte DFE32B. Tlačidlom [Flash]
(blikanie) [1] môžete nastavit’ blikanie zelenej stavovej LED na vybranej karte
DFE32B a tak skontrolovat’ váš výber.

Príručka – Rozhranie priemyselnej zbernice DFE32B PROFINET IO

5

Konfigurovanie s PROFINET
Konfigurovanie IO-ovládača PROFINET

[6]

[5]
[4]
[7]

[3]

[2]

[8]

[9]

[1]
62330AEN

[1]

Tlačidlo "Zavriet’"

[2]

Pole pre zadávanie "Názov zariadenia"

[3]

Tlačidlo " Priradit’ konfiguráciu IP"

[4]

Pole pre zadávanie "Maska podsiete"

[5]

Pole pre zadávanie "Adresa IP"

[6]

Tlačidlo "Prehľadávat’"

[7]

Pole pre zadávanie "Adresa routera (smerovača)"

[8]

Tlačidlo "Priradit’ názov"

[9]

Tlačidlo "Vynulovat’ (zrušit’)"

•

Do poľa pre zadávanie "Názov zariadenia" [2] zadajte názov zariadenia a stlačte
tlačidlo [Assign Name] (priradit’ názov) [8]. Názov jednotky sa teraz prenesie na
účastníka a uloží sa do jeho pamäte. Názov môže mat’ dĺžku až 255 znakov.

•

Zadajte IP adresu [5] a masku podsiete [4], prípadne aj adresu routera (smerovača) [7].
Stlačte tlačidlo [Assign IP Configuration] (Pridelenie konfigurácie IP) [3].
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UPOZORNENIE
Pritom riadiaca jednotka IO ešte nesmie byt’ v režime cyklickej výmeny dát
s jednotkami IO.

•

Opät’ stlačte tlačidlo [Browse] (Prehľadávat’) [6], aby ste skontrolovali, či sa
nastavenia prevzali.
Stlačte tlačidlo [Close] (Zavriet’) [1].

•

5.1.2

Tlačidlom [Reset] [9] môžete online zrušit’ názov zariadenia DFE32B. Potom je
potrebný nový štart DFE32B.

Konfigurovanie napojenia PROFINET pre MOVIDRIVE® B

Založenie nového
projektu

Spustte Simatic Manager a založte nový projekt (pre konfigurovanie). Vyberte typ
riadiacej jednotky a pripojte požadované moduly. Zmysel majú najmä moduly OB82,
OB86 a OB122.
Modul OB82 zabezpečuje, aby riadiaca jednotka pri tzv. diagnostických alarmoch
(výstrahách) neprešla do stavu "STOP" (zastavenie). Modul OB86 signalizuje výpadok
distribuovanej periférie. Modul OB122 sa vyvolá v prípade, ak riadiaca jednotka nemá
prístup na dáta účastníka decentrálnej periférie. To môže nastat’ napr. v prípade, keď
karta DFE32B je pripravená na prevádzku neskôr, ako riadiaca jednotka.
•

Spust’te STEP 7 HWKONFIG a vyberte v rošte riadiacej jednotky zásuvnú pozíciu
PN-IO.

•

Pravým tlačidlom myši otvorte kontextové menu a vložte systém PROFINET IO.
Zadajte pritom IP-adresu pre riadiacu jednotku PROFINET IO. Tlačidlom [Ethernet]
vložte nový subsystém PROFINET.

•

V katalógu hardvéru otvorte [PROFINET IO] / [ADDITIONAL FIELD UNITS] /
[Drives] / [SEW] / [DFE/DFS(2Ports)] [1].

[1]
[2]

62334AEN
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•

Položku "MDX61B+DFE32B" [2] myšou pretiahnite na PROFINET IO/System
a zadajte názov stanice PROFINET.
Tento názov musí byt’ identický s názvom zariadenia PROFINET, nastavenom
v DFE32B.

•

Položku na pozícii 2 vymažte, aby sa mohlo vykonat’ konfigurovanie vašej aplikácie.
Vyberte konfiguráciu procesných dát, potrebnú pre vašu aplikáciu.

•

Zadajte adresu I/O a periférie pre konfigurované rozsahy dát a konfiguráciu uložte.
Pre konfigurovanie s PROFINET sa používa model so štrbinou (zásuvnou pozíciou).
Každý slot (zásuvná pozícia) je pritom priradená jednému komunikačnému rozhraniu
DFE32B.

[1]
[2]

62335AEN

Slot 1: Musí sa obsadit’ ako prázdne miesto Slot not used [1]
Slot 2: Kanál procesných dát [2]. Počet procesných dát, ktoré sa cyklicky vymieňajú
medzi IO-ovládačom PROFINET IO a IO-zariadením PROFINET IO.
•

Svoj aplikačný program rozšírte o výmenu dát s novými zariadeniami.

•

Prenos procesných dát neprebieha konzistentne. SFC14 a SFC15 možno použit’ na
prenos procesných dát.
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Konfigurácia
účastníka

Po konfigurácii jednotlivých zásuvných pozícií (slotov/štrbín) sa novovložený účastník
musí nakonfigurovat’ ďalšími nastaveniami. Dvojklikom na symbol zariadenia nového
účastníka sa vyvolá nasledujúce dialógové okno.
[2]

[1]

[3]

[4]

62255AEN

•
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[1]

Záložka "Všeobecne" / General

[2]

Záložka "IO-cyklus" / IO cycle

[3]

Vstupné pole "Názov zariadenia" / Device name

[4]

Tlačidlo "Ethernet"

Na záložke "Všeobecne/General" [1] musíte v poli pre zadávanie "Názov
zariadenia/Device name" [3] zadat’ predtým priradený názov zariadenia. Dávajte
pozor na malé a veľké písmená.
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•

Na zadanie predtým zvolenej IP adresy (→ nasledujúci obrázok), v poli "Účastník /
PN-IO systém" kliknite na tlačidlo [Ethernet] [4].

11728AEN

•

V záložke "IO-cyklus" [2] môžete nastavit’ čas aktualizácie, v ktorom účastník
aktualizuje svoje procesné dáta. Voliteľná karta DFE32B, nainštalovaná
v MOVIDRIVE® B, podporuje minimálny čas aktualizácie 2 ms (→ nasledujúci
obrázok).

11729AEN
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Štart riadenia

Konfiguráciu vložte do riadiacej jednotky Simatic S7 a spustte modul. LED "Porucha"
riadiacej jednotky by mala teraz zhasnút’.
LED voliteľnej karty DFE32B môžu mat’ nasledujúce stavy:
•

LED RUN: svieti zeleno

•

LED BUS-FAULT nesvieti

•

LED Link a Activity: rýchle blikanie

Ak tomu tak nie je, skontrolujte konfigurovanie, najmä názov jednotky a IP-adresu
účastníka.
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Príklad
konfigurovania
pri konfgurácii
procesných dát
MOVIDRIVE® B

V tomto príklade sa polohovanie pohonu má uskutočnit’ prostredníctvom
MOVIDRIVE® B. Možno na to použit’ aplikačný modul "Rozšírené polohovanie cez
zbernicu".
Informácie medzi PLC a meničom sa vymieňajú prostredníctvom 6 procesných dát.

Výstupy

IO-Controller:
např. PLC

IO-Device:
např. pohonový měnič

Vstupy

6 výstupních datových slov procesu 
Zpoždění

Z rZrychlení
ychlení-

Poža
Po
ždo
ado
vva
né
-a
Cílová
Požadova
Cílová
poloha
né
otáčky
onéotáčky
t áčky
pol
oha

Stavo
Stav
ové–
vé
Stavové
slovo
s lo
l vo
ovo

Sku
Skutečn
teč
ná
á–
Sku
teč
ná
–
Skutečná
Skutečná
poloha
poloha
pol
oha
pol
oha

Skutečn
Sku
teč
né
–é
otáčky
otáčky

Cílová
Cílová
poloha
pol
oha

Kontrol
ní
Kontrolní
sslovo
l ovo

Výstupní
Výst
upní – Vytíženost
Vytíže
nost–
zařízení
proud
proud
zař
ízení

6 vstupních datových slov procesu



62347ASK

Nasledujúci obrázok znázorňuje príslušnú parametrizáciu PROFINET.

11730AEN
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5.1.3

Konfigurovanie MOVITRAC® B alebo brány s voliteľnou kartou DFE32B

Všeobecne

Aby bolo možné definovat’ druh a množstvo vstupných a výstupných dát používaných
pre prenos, musí IO-ovládač oznámit’ meniču príslušnú konfiguráciu PROFINET. Pritom
máte možnost’ riadenia pohonov prostredníctvom procesných dát a acyklicky čítat’
a zapisovat’ všetky parametre rozhrania priemyselnej zbernice.
Nasledujúci obrázok schematicky znázorňuje výmenu dát medzi automatizačným
zariadením (IO-ovládač), rozhraním priemyselnej zbernice (IO-zariadenie) a meničom
s kanálom procesných dát.

62258AXX

Konfigurácia
procesných dát

Rozhranie PROFINET umožňuje rôzne konfigurácie pre výmenu dát medzi
IO-ovládačom a IO-zariadením. Konfigurácie sa určujú šírkou štandardných procesných
dát pre menič SEW z 3 odpovedí procesných dát. Rozhranie priemyselnej zbernice
potom odpovede procesných dát rozdeľuje na jednotlivé zariadenia. Rozhranie
PROFINET akceptuje 1×3 až 8×3 odpovedí procesných dát.

UPOZORNENIE
Jednému účastníkovi na zbernici SBus sa vždy priradia 3 procesné dáta.
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5.1.4

Konfigurovanie napojenia PROFINET pre MOVITRAC® B

Založenie nového
projektu

Spustte Simatic Manager a založte nový projekt (pre konfigurovanie). Vyberte typ
riadiacej jednotky a pripojte požadované moduly. Zmysel majú najmä moduly OB82,
OB86 a OB122.
Modul OB82 zabezpečuje, aby riadiaca jednotka pri tzv. diagnostických alarmoch
(výstrahách) neprešla do stavu "STOP" (zastavenie). Modul OB86 signalizuje výpadok
distribuovanej periférie. Modul OB122 sa vyvolá v prípade, ak riadiaca jednotka nemá
prístup na dáta účastníka decentrálnej periférie. To môže nastat’ napr. v prípade, keď
karta DFE32B je pripravená na prevádzku neskôr, ako riadiaca jednotka.
•

Spust’te STEP 7 HWKONFIG a vyberte v rošte riadiacej jednotky zásuvnú pozíciu
PROFINET IO.

•

Pravým tlačidlom myši otvorte kontextové menu a vložte systém PROFINET IO.
Zadajte pritom IP-adresu pre riadiacu jednotku PROFINET IO. Tlačidlom [Ethernet]
vložte nový subsystém PROFINET.

•

V katalógu hardvéru otvorte [PROFINET IO] / [ADDITIONAL FIELD UNITS] /
[Drives] / [SEW] / [DFE/DFS(2Ports)] [1].

[1]
[2]

62338AEN

•

Položku "Gateway DFE32B" [2] myšou pretiahnite na PROFINET IO/System
a zadajte názov stanice PROFINET.
Tento názov musí byt’ identický s názvom zariadenia PROFINET, nastavenom
v DFE32B.

•

Meniče, pripojené na bránu sú v PROFINET zastúpené od štrbiny (slotu) 2. Podľa
počtu pripojených meničov vymažte zadania príslušných pozícií (napr. pozíciu 2 až
pozíciu 7 pre konfiguráciu 5 meničov).

•

Pomocou funkcie "t’ahaj & vlož", položku "pohon AS 1 (1x3PD)" pretiahnite na voľné
pozície (sloty).

•

Zadajte adresu I/O a periférie pre konfigurované pohony a konfiguráciu uložte.

Príručka – Rozhranie priemyselnej zbernice DFE32B PROFINET IO
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Pre konfigurovanie s PROFINET sa používa model so štrbinou (zásuvnou pozíciou).
Každý slot (zásuvná pozícia) je pritom priradená jednému rozhraniu priemyselnej
zbernice DFE32B. Pre funkciu brány DFE32B sa používa nasledujúce rozdelenie.

11731AEN

Pozícia (slot) 1 sa teraz nepoužíva. Pozície 2 ... 9 sú obsadené kanálmi procesných
dát pre pripojené zariadenia s 3 procesnými dátami na pohon.
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•

Svoj aplikačný program rozšírte o výmenu dát s novými zariadeniami.

•

Prenos procesných dát neprebieha konzistentne. SFC14 a SFC15 možno použit’ na
prenos procesných dát.
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Konfigurácia
účastníka

Po konfigurácii jednotlivých zásuvných pozícií (slotov/štrbín) sa novovložený účastník
musí nakonfigurovat’ ďalšími nastaveniami. Dvojklikom na symbol zariadenia nového
účastníka sa vyvolá nasledujúce dialógové okno.
[2]
[1]

[3]

[4]

62336AEN

•

[1]

Záložka "Všeobecne"

[2]

Záložka "IO-cyklus"

[3]

Pole pre zadávanie "Názov zariadenia"

[4]

Tlačidlo "Ethernet"

Na záložke "Všeobecne/General" [1] musíte v poli pre zadávanie "Názov
zariadenia/Device name" [3] zadat’ predtým priradený názov zariadenia.
Nezabúdajte pritom na malé a veľké písmená.

Príručka – Rozhranie priemyselnej zbernice DFE32B PROFINET IO
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•

Na zadanie predtým zvolenej IP adresy (→ nasledujúci obrázok), v poli "Účastník /
PN-IO systém" kliknite na tlačidlo [Ethernet] [4].

11732AEN

•

V záložke "IO-cyklus" [2] môžete nastavit’ čas aktualizácie, v ktorom účastník
aktualizuje svoje procesné dáta. Voliteľná karta DFE32B, nainštalovaná
v MOVITRAC® B, podporuje ako brána minimálny čas aktualizácie 4 ms
(→ nasledujúci obrázok).

11733AEN

40

Príručka – Rozhranie priemyselnej zbernice DFE32B PROFINET IO

5

Konfigurovanie s PROFINET
Konfigurovanie IO-ovládača PROFINET

Štart riadenia

Konfiguráciu vložte do riadiacej jednotky Simatic S7 a spustte modul. LED "Porucha"
riadiacej jednotky by mala teraz zhasnút’.
LED voliteľnej karty DFE32B môžu mat’ nasledujúce stavy:
•

LED RUN: svieti zeleno

•

LED BUS-FAULT nesvieti

•

LED Link a Activity: rýchle blikanie

Ak tomu tak nie je, skontrolujte konfigurovanie, najmä názov jednotky a IP-adresu
účastníka.

Príklad použitia

V tomto príklade sa má používat’ 8 frekvenčných meničov MOVITRAC® B s variabilnými
otáčkami. Prostredníctvom vždy 3 procesných dát sa vymieňajú informácie medzi PLC
a jednotlivými meničmi.

62260AXX
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Nasledujúci obrázok znázorňuje príslušnú parametrizáciu PROFINET.

11734AEN
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Auto-Setup pre prevádzku brány
Funkcia pre automatický setup umožňuje uvedenie DFE32B do prevádzky bez PC ako
brány. Aktivuje sa pomocou DIP-prepínača pre automatický setup (pozri kapitolu
"Inštalácia brány bez DFE32B / UOH11B" na Strana 17).

UPOZORNENIE
Zapnutie prepínača DIP Auto-Setup vyvolá jednorazové vykonanie funkcie. Potom
musí prepínač DIP Auto-Setup ostat’ zapnutý. Vypnutím a opätovným zapnutím je
možné funkciu znova vykonat’.

V prvom kroku DFE32B na podriadenej SBus hľadá meniče pohonu a signalizuje to
krátkym blikaním LED H1 (systémová chyba). Meniče pohonu musia mat’ pritom
nastavené rôzne adresy systémovej zbernice (SBus) (P813). Adresy odporúčame
zadávat’ vo vzostupnom poradí od adresy 1 podľa poradia meničov v spínacej skrini.
S každým nájdeným meničom sa zobrazenie procesu na strane priemyselnej zbernice
rozšíri o 3 slová.
Ak sa nenájde žiadny menič pohonu, LED dióda H1 ostane svietit’. Systém registruje
maximálne 8 meničov. Nasledujúci obrázok zobrazuje proces pre 3 meniče pohonu,
každý s 3 slovami výstupných procesných dát a vstupných procesných dát.
Po ukončení vyhľadávania DFE32B cyklicky vymieňa 3 dátové slová procesu s každým
z pripojených meničov pohonu. Výstupné procesné dáta preberá priemyselná zbernica,
ktorá ich rozdeľuje do blokov po troch slovách a odosiela. Vstupné procesné dáta sa
odčítajú z meničov pohonov, skladajú sa dohromady a prenášajú sa na riadiacu
jednotku/mastera priemyselnej zbernice.
Čas cyklu komunikácie systémovej zbernice vyžaduje 2 ms na účastníka, pri rýchlosti
prenosu systémovej zbernice 500 kBit/s bez dodatočných riadiacich zásahov.
Pri aplikácii s 8 meničmi na SBus je takto čas cyklu aktualizácie procesných dát určený
súčinom 8 x 2 ms = 16 ms.

UPOZORNENIE
Automatický setup vykonajte opakovane v nasledujúcich prípadoch, pretože DFE32B
si tieto hodnoty jednorazovo uloží pri automatickom setupe. Pritom všetky zariadenia,
nainštalované na systémovej zbernici, musia byt’ zapnuté. Po funkcii Auto-Setup sa
priradenie procesných dát pripojených meničov nesmie menit’ už ani dynamicky.
•

Ak zmeníte obsadenie procesných dát meničov pohonov pripojených DFE32B.

•

Ak ste adresu systémovej zbernice niektorého z pripojených zariadení zmenili.

•

Ak pridáte alebo odoberiete ďalšie zariadenia.

Príručka – Rozhranie priemyselnej zbernice DFE32B PROFINET IO
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Nasledujúci diagram znázorňuje výmenu dát medzi PLC, voliteľnou kartou DFE32B
a meničom.

PROFINET

DFE

IO-Controller
62322AXX
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5.3

Nastavenie meniča pohonu MOVIDRIVE® MDX61B

11638AEN

Pre riadenie meniča pohonu cez PROFINET sa musí menič predtým prepnút’ na
ovládací zdroj (P101) a zdroj požadovaných hodnôt (P100) = FIELDBUS (priem.
zbernica). Nastavením na FIELDBUS (priem. zbernica) sa menič pohonu parametrizuje
na prevzatie požadovanej hodnoty z PROFINET. Teraz menič pohonu MOVIDRIVE®
reaguje na procesné výstupné dáta, odoslané z nadradeného automatizačného
zariadenia.
Po nainštalovaní voliteľnej karty PROFINET možno menič pohonu MOVIDRIVE® cez
PROFINET hneď parametrizovat’ bez ďalšieho nastavovania. Napríklad po zapnutí
možno z nadradeného automatizačného zariadenia nastavit’ všetky parametre.
Nadradenému riadeniu sa aktivácia priemyselnej zbernice (FIELDBUS) ako zdroja
riadenia a zdroja požadovaných hodnôt signalizuje prostredníctvom bitu "Mód
priemyselnej zbernice aktívny" v stavovom slove.
Z bezpečnostno-technických dôvodov treba menič pri riadení cez priemyselnú zbernicu
zároveň uvoľnit’ na strane svoriek. Z tohto dôvodu je potrebné svorky zapojit’
a naprogramovat’ tak, aby sa menič pohonu uvoľňoval cez vstupné svorky.
Najjednoduchším variantom uvoľnenia meniča na strane svoriek je napr. pripojenie
vstupnej svorky DI00 (funkcia BLOKOVANIE REGULÁTORA) na signál +24 V
a naprogramovanie vstupných svoriek DIØ1 ... DIØ3 na ŽIADNA FUNKCIA.

Príručka – Rozhranie priemyselnej zbernice DFE32B PROFINET IO
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5.4

Nastavenie meniča frekvencie MOVITRAC® B

11736AEN

Pre riadenie frekvenčného meniča cez PROFINET sa musí menič predtým prepnút’ na
ovládací zdroj (P101) a zdroj požadovaných hodnôt (P100) = SBus (systémová
zbernica). Nastavením na SBus (systémová zbernica) sa menič pohonu parametrizuje
na prevzatie požadovanej hodnoty z brány. Teraz menič frekvencie MOVITRAC®
reaguje na procesné výstupné dáta vysielané nadriadeným automatizačným
zariadením.
Aby menič frekvencie MOVITRAC® B zastavil pri prerušenej komunikácii s SBus,
potrebné je SBus1 Timeout (P815) nastavit’ rôzny od 0 ms. Odporúčame hodnotu
v rozsahu 50 ... 200 ms.
Nadradenému riadeniu sa aktivácia zdroja riadenia a zdroja požadovaných hodnôt
SBus signalizuje prostredníctvom bitu "Mód SBus aktívny" v stavovom slove.
Z bezpečnostno-technických dôvodov musí byt’ menič pri riadení cez priemyselnú
zbernicu zároveň uvoľnený aj na strane svoriek. Z tohto dôvodu je potrebné svorky
zapojit’ a naprogramovat’ tak, aby sa menič uvoľňoval cez vstupné svorky.
Najjednoduchším variantom uvoľnenia meniča frekvencie na strane svoriek je
pripojenie vstupnej svorky DI00 (funkcia CW/STOP (DOPRAVA/STOP)) na signál
DC +24 V a parametrizácia ostatných vstupných svoriek DIØ1 ... DIØ3 na NO
FUNCTION (ŽIADNA FUNKCIA).

UPOZORNENIA
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•

Parameter P881 SBus-Adresse nastavte vo vzostupnom poradí na hodnoty 1 ... 8.

•

Adresu SBus 0 používa brána DFE32B a preto sa nesmie používat’.

•

P883 SBus-Timeout nastavte na hodnoty 50 ... 200 ms.
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Postup uvedenia meniča MDX61B do prevádzky s voliteľnou kartou DFE32B
V nasledujúcich podkapitolách si na základe kontrolného zoznamu krok po kroku
opíšeme postup uvedenia do prevádzky meniča MOVIDRIVE® B s voliteľnou kartou
DFE32B PROFINET IO.

5.5.1

Prípravné práce

Krok 1: Inštalovanie potrebného softvéru
1. Ovládač FTDI pre programovacie rozhranie USB11A
– USB11A pripojte na PC. Sprievodca rozpoznania hardvéru Windows nainštaluje
potrebný ovládač FTDI.
– Ovládač FTDI si môžete stiahnut’ zo softvérového ROM 7 alebo z domovskej
stránky SEW
2. Súbor GSD: SEW-DFE32B-2-Port_V2.1-JJJJ.MM.TT.xml
3. MOVITOOLS® MotionStudio od verzie 5.40
Krok 2: Inštalácia zariadení
1. Inštalujte podľa prevádzkového návodu MOVIDRIVE® MDX60B/61B:
–
–
–
–

Siet’ový kábel
Kábel motora
Brzdový odpor
Pomocné napätie DC 24 V

2. Inštalácia PROFINET a pripojenie DFE32B na PROFINET.
5.5.2

Zapnutie meniča MOVIDRIVE® B s DC 24 V alebo AC 400 V

Krok 1: Nakonfigurujte MOVIDRIVE® B
1. Spustte MOVITOOLS® MotionStudio a otvorte nový projekt.
Zadajte názov projektu a programovacie rozhranie USB11A priraďte na príslušné
sériové rozhranie COM.
– Ak sa programovacie rozhranie USB11A pripája na PC po prvý raz, spustte
sprievodcu Windows na rozpoznanie hardvéru a nainštalujte potrebný ovládač
FTDI.
– Ak sa USB11A nerozpozná, skontrolujte priradenie rozhrania COM. Vhodný port
COM sa označí s "USB".
2. Cez programoavcie rozhranie USB11A prepojte PC s MOVIDRIVE® B.
3. Vykonajte sken zariadení. Zariadenie označte myšou a pravým tlačidlom myši
vyberte položku menu [Startup] / [Parameter tree] (Uvedenie do prevádzky/Strom
parametrov).
4. P100 zdroj požadovanej hodnoty a P101 zdroj riadiaceho signálu nastavte na
"Fieldbus".
5. Pre jednoduché riadenie cez priemyselnú zbernicu môžete binárne vstupy
parametrami P601 ... P608 nastavit’ na "No function" (Žiadna funkcia).
6. Skontrolujte parametrizáciu procesných dát (P87x). Stavové slovo aj riadiace slovo
musia byt’ naparametrizované. P876 PA-uvoľnenie dát nastavte na "Yes".
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Krok 2: Konfigurácia PROFINET
1. Na konfiguráciu hardvéru
(napr. STEP 7-HWKONFIG).

spustte

softvér

výrobcu

riadiacej

jednotky

2. V prípade potreby nainštalujte súbor GSD (→ kap. "Prípravné práce").
3. Skontrolujte, či sa PC a riadiaca jednotka nachádzajú v rovnakej podsieti:
– Sú IP adresy PC a CPU zhodné okrem spodného bajtu?
– Maska podsiete je zhodná?
4. Skontrolujte, či možno vytvorit’ TCP/IP komunikáciu s riadiacou jednotkou.
5. Nakonfigurujte PROFINET, ako je uvedené v tejto príručke.
–
–
–
–

Priraďte názvu zariadenia PROFINET
Príp. priraďte IP konfigurácie
Nakonfigurujte procesné dáta
Konfiguráciu načítajte do riadiacej jednotky

6. Po úspešnej konfigurácii zbernice PROFINET zhasne LED BUS FAULT voliteľnej
karty DFE32B. Teraz sa vymenia procesné dáta.
7. Rozšírte riadiaci program a vytvorte výmenu procesných dát s meničom
MOVIDRIVE® B.
8. Spustte MOVITOOLS® MotionStudio a otvorte nový projekt. Ako komunikačné
rozhranie nastavte "Ethernet".
– Alternatívne možno MOVITOOLS® MotionStudio ovládat’ aj sériovou
komunikáciou cez USB11A. Na to spojte PC s meničom MOVIDRIVE® B.
9. Vykonajte sken zariadení.
10.Označte MOVIDRIVE® B a pravým tlačidlom myši vyberte položku menu
[Diagnostics] / [Busmonitor] (Diagnostika/Monitor zbernice). Skontrolujte, či funguje
výmena procesných dát medzi riadiacou jednotkou a meničom .MOVIDRIVE® B.
11.Zapnite siet’ové napätie a menič MOVIDRIVE® B uvoľnite na strane svoriek
(DI00=1). Riadiacim slovom 1 = 0x0006 aktivujte uvoľnenie zariadenia.
– Ak menič MOVIDRIVE® B naďalej zostáva v stave "Žiadne uvoľnenie" (No
enable), skontrolujte priradenie svoriek (skupina parametrov P60x) a príp. zapojte
ďalšie binárne vstupy s DC 24 V.

48

Príručka – Rozhranie priemyselnej zbernice DFE32B PROFINET IO

Konfigurovanie s PROFINET
Postup uvedenia voliteľnej karty DFE32B do prevádzky ako brány

5.6

5

Postup uvedenia voliteľnej karty DFE32B do prevádzky ako brány
V nasledujúcich podkapitolách si na základe kontrolného zoznamu krok po kroku
opíšeme postup uvedenia do prevádzky meniča MOVITRAC® B s voliteľnou kartou
DFE32B PROFINET IO ako bránou.

5.6.1

Prípravné práce

Krok 1: Inštalovanie potrebného softvéru
1. Ovládač FTDI pre programovacie rozhranie USB11A
– USB11A pripojte na PC. Sprievodca rozpoznania hardvéru Windows nainštaluje
potrebný ovládač FTDI.
– Ovládač FTDI si môžete stiahnut’ zo softvérového ROM 7 alebo z domovskej
stránky SEW
2. Súbor GSD: SEW-DFE32B-2-Port_V2.1-JJJJ.MM.TT.xml
3. MOVITOOLS® MotionStudio od verzie 5.40

Krok 2: Inštalácia zariadení
1. Podľa prevádzkového návodu nainštalujte menič MOVITRAC® B:
–
–
–
–

Siet’ový kábel
Kábel motora
Brzdový odpor
Pomocné napätie DC 24 V

2. Nainštalujte PROFINET a bránu pripojte na PROFINET.
3. Nainštalujte systémovú zbernicu, ako je opísané v tejto príručke.
4. Na poslednom účastníkovi aktivujte zakončovací odpor zbernice SBus.
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5.6.2

Zariadenia zapnite s napätím DC 24 V alebo AC 400 V

Krok 1: Konfigurovanie meniča MOVITRAC® B
1. Spustte MOVITOOLS® MotionStudio a otvorte nový projekt.
Zadajte názov projektu a programovacie rozhranie USB11A priraďte na príslušné
sériové rozhranie COM.
– Ak sa programovacie rozhranie USB11A pripája na PC po prvý raz, spustte
sprievodcu Windows na rozpoznanie hardvéru a nainštalujte potrebný ovládač
FTDI.
– Ak sa USB11A nerozpozná, skontrolujte priradenie rozhrania COM. Vhodný port
COM sa označí s "USB".
2. Cez programoavcie rozhranie USB11A prepojte PC s MOVITRAC® B.
3. Vykonajte sken zariadení. Zariadenie označte myšou a pravým tlačidlom myši
vyberte položku menu [Startup] / [Parameter tree] (Uvedenie do prevádzky/Strom
parametrov).
4. Parameter P881 Adresa SBus nastavte vo vzostupnom poradí na hodnoty (1 ... 8)
rôzny od 0. P883 SBus Timeout nastavte na 50 ... 200 ms
5. P100 zdroj požadovanej hodnoty nastavte na "SBus1 / fixed setpoint" (SBus1/pevná
požadovaná hodnota) a P101 zdroj riadiaceho signálu na "SBus1".
6. Pre jednoduché riadenie cez priemyselnú zbernicu môžete binárne vstupy
parametrami P601 ... P608 nastavit’ na "No function" (Žiadna funkcia).
7. Skontrolujte parametrizáciu procesných dát (skupina parametrov P87x). Stavové
slovo aj riadiace slovo musia byt’ naparametrizované. P876 PA-uvoľnenie dát
nastavte na "Yes".
8. Kroky 2 až 7 opakujte pre jednotlivé zariadenia pripojené na zbernicu SBus.
9. Aktivujte funkciu "Auto-Setup" pomocou DIP prepínača "AS" brány DFx. Na tento
účel prepínač DIP "AS" prepnite do polohy "1". LED H1 počas skenovania bliká a po
jeho úspešnom ukončení zhasne.
10.Počítač PC spojte s bránou DFx cez programovacie rozhranie USB11A.
11.Vykonajte sken zariadení. Teraz musia byt’ prístupné brána DFx a všetky zariadenia
nainštalované na zbernici SBus.
12.Označte bránu DFx a pravým tlačidlom myši vyberte položku menu [Diagnostic] /
[Monitor Fieldbus-Gateway DFx] (Diagnostika/Monitor brány DFx zbernice). Otvorte
záložku "Gateway Configuration" (Konfigurácia brány) a skontrolujte, či funkcia
"Auto-Setup" rozpoznala všetky zariadenia. Ak nie, skontrolujte:
– inštaláciu SBus
– či je na poslednom zariadení pripojený zakončovací odpor
– adresy SBus jednotlivých zariadení.
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Konfigurovanie s PROFINET
Postup uvedenia voliteľnej karty DFE32B do prevádzky ako brány

Krok 2: Konfigurácia PROFINET
1. Na konfiguráciu hardvéru
(napr. STEP 7-HWKONFIG).

spustte

softvér

výrobcu

riadiacej

jednotky

2. V prípade potreby nainštalujte súbor GSD (→ kap. "Prípravné práce").
3. Skontrolujte, či sa PC a riadiaca jednotka nachádzajú v rovnakej podsieti:
– Sú IP adresy PC a CPU zhodné okrem spodného bajtu?
– Maska podsiete je zhodná?
4. Skontrolujte, či možno vytvorit’ TCP/IP komunikáciu s riadiacou jednotkou.
5. Nakonfigurujte PROFINET, ako je uvedené v tejto príručke.
–
–
–
–

Priraďte názvu zariadenia PROFINET
Príp. priraďte IP konfigurácie
Nakonfigurujte procesné dáta
Konfiguráciu načítajte do riadiacej jednotky

6. Po úspešnej konfigurácii zbernice PROFINET zhasne LED BUS FAULT voliteľnej
karty DFE32B. Teraz sa vymenia procesné dáta.
7. Rozšírte riadiaci program a vytvorte výmenu procesných dát s bránou DFx.
8. Spustte MOVITOOLS® MotionStudio a otvorte nový projekt. Ako komunikačné
rozhranie nastavte "Ethernet".
– Alternatívne možno MOVITOOLS® MotionStudio ovládat’
komunikáciou cez USB11A. Na to spojte PC s bránou DFx.

aj

sériovou

9. Vykonajte sken zariadení. Brána DFx a všetky zariadenia nainštalované na SBus
musia byt’ teraz prístupné, ak sa predtým nakonfigurovali meniče MOVITRAC® B.
10.Bránu DFx aktivujte tlačidlom myši a pravým tlačidlom myši spustte nástroj "Monitor
DFx Fieldbus Gateway". Prejdite k oknu "Process data monitor" (Monitorovanie
procesných dát) a skontrolujte, či funguje výmena procesných dát medzi riadiacou
jednotkou a bránou.
11.Zapnite siet’ové napätie a menič MOVITRAC® B uvoľnite na strane svoriek (DI01=1).
Riadiacim slovom 1 = 0x0006 aktivujte uvoľnenie zariadenia.
– Ak menič MOVITRAC® B naďalej zostáva v stave "Žiadne uvoľnenie" (No enable),
skontrolujte priradenie svoriek (skupina parametrov P60x) a príp. pripojte ďalšie
binárne vstupy s DC 24 V.
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Prevádzkové charakteristiky v systéme PROFINET

6.1

Úvod
Pomocou PROFINET IO sa klasická komunikácia po zbernici pozdvihne na technológiu
rýchleho Ethernetu, ktorý sa využíva ako fyzické prenosové médium. PROFINET IO
podporuje procesnú komunikáciu v reálnom čase a tiež otvorenú komunikáciu cez
Ethernet TCP/IP. PROFINET rozlišuje tri triedy komunikácie, ktoré sa odlišujú svojou
výkonnost’ou a funkčnost’ou.

Tri triedy
komunikácie

•

TCP/IP
Otvorená komunikácia podľa protokolu Ethernet TCP/IP bez požiadaviek na reálny
čas (napr. technika webu).

•

RT (Real Time)
IO-výmena dát medzi automatizačnými zariadeniami v reálnom čase (> 1 ms).

•

IRT (Isochronous Real Time)
Izochrónna komunikácia (s rovnomerným časovaním) v reálnom čase pre
synchronizáciu výmeny dát IO (napr. pre aplikácie Motion Control, riadenie pohybu;
nie je možná s voliteľnou kartou DFE32B).

Voliteľná karta DFE32B vyhovuje požiadavkám triedy PROFINET RT a ponúka
otvorenú komunikáciu cez TCP/IP alebo UDP/IP.
Tri typy jednotiek

PROFINET IO rozlišuje tri typy jednotiek vstupov a výstupov: "IO-Controller" (Riadiaca
jednotka IO), "IO-Device" (Jednotka IO) a "IO-Supervisor" (Dozorná jednotka IO).
•

IO-Controller (Riadiaca jednotka IO)
Riadiaca jednotka IO preberá funkcie riadiacej stanice - master - pre cyklickú
výmenu dát IO s distribuovanými prevádzkovými jednotkami (perifériami) a zvyčajne
je realizovaná ako komunikačné rozhranie riadiacej jednotky. Riadiacu jednotku IO
možno porovnávat’ s PROFIBUS-DP-Master triedy 1. V jednom systéme PROFINET
IO môže existovat’ viacero riadiacich jednotiek (IO-Controller).

•

IO-Device (Jednotka IO)
Ako jednotka IO sa na PROFINET-e IO označujú všetky prevádzkové jednotky
(v technológii), ktoré sú riadené riadiacou jednotkou IO (IO-Controller), napr. vstupy
a výstupy, pohony, bloky ventilov atď. Jednotky IO (IO-Devices) možno porovnat’
s podriadenými stanicami - účastníkmi PROFIBUS-DP Slave. Voliteľná karta
DFE12B je jednotka IO PROFINET (PROFINET IO-Device).

•

IO-Supervisor (Dozorná jednotka)
Dozornými jednotkami (IO-Supervisor) môžu byt’ programovacie prístroje alebo
počítače PC, s príslušnými inžinierskymi a diagnostickými nástrojmi. Dozorné
jednotky majú prístup k procesným dátam a k dátam parametrov, ako aj
k informáciám o alarmoch a k diagnostickým informáciám.
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Komunikačný
model

V komunikačnom modeli PROFINET IO sa využili mnohoročné skúsenosti PROFIBUS
DP-V1. Prístupová metóda Master-Slave (riadiaca stanica - podriadená stanica) sa
premietla do modelu Provider-Consumer (poskytovateľ - spotrebiteľ).
Na prenos dát medzi riadiacou jednotkou IO (IO-Controller) a jednotkami IO
(IO-Devices) sa používajú rôzne komunikačné kanály. Cyklické dáta IO, ako aj
udalost’ami riadené alarmy sa prenášajú kanálom reálneho času. Na nastavenie
parametrov, na konfigurovanie a pre diagnostické informácie sa používa štandardný
kanál na základe protokolu UDP/IP.

Model jednotky

Ako model (prevádzkovej) jednotky sa využila koncepcia distribuovanej periférie, ktorá
je známa z PROFIBUS DP, ktorá sa pre potreby siete PROFINET rozšírila. Model
jednotky je založený na usporiadaní zásuvná pozícia (slot) a subpozícia (subslot)
a umožňuje realizovat’ jednotky so zásuvnými pozíciami pre moduly a submoduly.
Moduly sú reprezentované zásuvnou pozíciou (slot) a submoduly subpozíciou (subslot).
Takéto usporiadanie umožňuje aj modularizáciu na logickej úrovni, napr. pre pohon
(→ nasledujúci obrázok).

58645AXX
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Jedna os pohonu je v PROFINET IO znázornená ako modul. Do modulu možno zasunút’
rôzne submoduly. Submoduly pritom definujú rozhrania procesných dát k riadiacej
jednotke IO (IO-Controller), resp. k prepájaciemu komunikačnému partnerovi. Môžu byt’
pritom kvalifikované ako poskytovateľ (provider) alebo spotrebiteľ (consumer). Pre
sústavy pohonov s viacerými osami, ktoré majú spoločné rozhranie PROFINET IO,
ponúka tento model možnost’, do jednej jednotky (IO-Device) zasunút’ viacero modulov.
A opät’, každý modul reprezentuje jednu jednotlivú os. Zásuvná pozícia 0 (Slot 0) je
realizovaná ako Device Access Point (DAP, prístupové - pripojovacie miesto jednotky)
a v podstate reprezentuje jednotku IO.

6.2

Integrovaný prepínač (switch) Ethernet
Integrovaným prepínačom Ethernet môžete z techniky priemyselnej zbernice realizovat’
dôveryhodné topológie liniek. Možné sú samozrejme aj iné topológie zbernice, ako
hviezda alebo strom. Kruhové topológie nie sú podporované.

UPOZORNENIA
Počet v línii zapnutých priemyselných spínačov Ethernet ovplyvňuje čas priebehu
telegramu. Ak telegram prebehne cez zariadenia, čas priebehu telegramu sa oneskorí
funkciou Store & Forward spínača Ethernet:
•

pri dĺžke telegramu 64 bajtov o cca 10 µs (pri 100 Mbit/s)

•

pri dĺžke telegramu 1 500 bajtov o cca 130 µs (pri 100 Mbit/s)

To znamená, že čím viac zariadení sa musí prebehnút’, tým je čas priebehu telegramu
dlhší.
Autocrossing

Obidve brány spínača Ethernet vedené smerom von disponujú funkcionalitou
Autocrossing. To znamená, že môžu využívat’ tak vsunuté, ako aj prekrížené káble pre
spojenie s ďalším účastníkom siete Ethernet.

Autonegociácia

Pri vytváraní spojenia k ďalšiemu účastníkovi dohadujú obidvaja účastníci prenosovú
frekvenciu a duplexný režim. Obidve brány Ethernet zapojenia PROFINET podporujú
funkciu autonegociácie (automatického dohadovania) a pracujú voliteľne s prenosovou
frekvenciou 100 Mbit alebo 10 Mbit v plno- alebo poloduplexnom režime.

UPOZORNENIE
PROFINET IO-siete sa musia prevádzkovat’ s prenosovou frekvenciou 100 Mbit
v plnoduplexnom režime.

Sledovanie stavu
LINK

Obidve brány (porty) umožňujú sledovanie stavu LINK. Túto funkciu môžete pomocou
STEP 7 konfigurácie hardvéru nastavit’ nasledujúcim spôsobom:
•

V STEP 7 vyberte zásuvnú pozíciu 0.

•

V kontextovom menu si zvoľte položku menu [Object properties] (vlastnosti objektu).

•

Vyberte záložku "Parametre".

Sledovanie nastavte iba pre bránu (port), ktorý odosiela balíky dát k ďalším účastníkom
a nie k riadeniu. Ak sa na tejto bráne (porte) pri zapnutom sledovaní zistí LINK DOWN
(linka odpojená), zariadenie PROFINET cez inú bránu (port) vyšle diagnostický alarm
do riadenia (→ kap. "Alarmy").
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6.3

Konfigurácia procesných dát
Pri voliteľnej karte DFE32B musí byt’ na zásuvnej pozícii (slote) 1 parametrizovaná
prázdna pozícia. Na pozícii 2 (Slot 2) sa môžu parametrizovat’ moduly s 1 až 10 slovami.
Po zapnutí jednotky a ešte pred vytvorením komunikácie riadiacou jednotkou IO je
konfigurácia nastavená na 3 slová procesných dát vstupov a výstupov. Pri vytváraní
komunikácie môže riadiaca jednotka IO túto konfiguráciu zmenit’. Aktuálna konfigurácia
sa zobrazí v parametri P090 PD-Configuration (konfigurácia procesných dát).

Prípustné
konfigurácie

ID

Dĺžka procesných dát

101

1 slovo procesných dát vstupov a výstupov

102

2 slová procesných dát vstupov a výstupov

103

3 slová procesných dát vstupov a výstupov

104

4 slová procesných dát vstupov a výstupov

105

5 slov procesných dát vstupov a výstupov

106

6 slov procesných dát vstupov a výstupov

107

7 slov procesných dát vstupov a výstupov

108

8 slov procesných dát vstupov a výstupov

109

9 slov procesných dát vstupov a výstupov

110

10 slov procesných dát vstupov a výstupov

DAP (Device Access Point, prístupové miesto jednotky) má ID 100 (Slot 0, Subslot 1)

UPOZORNENIE
Konfigurovanie voliteľnej karty DFE32B je kompatibilné s voliteľnou kartou DFE12B.
To znamená, že konfigurovanie nemusíte menit’, ak voliteľnú kartou DFE12B
nahradíte voliteľnou kartou DFE32B. Voliteľná karta DFE32B potom na zásuvnej
pozícii 1 (Slot 1) akceptuje 1 .... 10 slov procesných dát.
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6.4

Riadenie meniča pohonu MOVIDRIVE® MDX61B
Riadenie meniča pohonu prebieha cez kanál procesných dát, ktorý má dĺžku do
10 vstupných a výstupných slov. Tieto dátové slová procesu sa zobrazujú napr. pri
použití riadenia s programovateľnou pamät’ou ako IO-ovládač vo vstupnej/výstupnej
oblasti alebo v oblasti periférií a je preto možné s nimi zaužívaným spôsobom
komunikovat’.
PA 3
PA 2
PA 1

PA 1

PA 2

PA 3

PA 10

PE 1

PE 2

PE 3

PE 10

[1]

PW160
PW158
PW156

MOVIDRIVE® B

PW160
PW158
PW156

PE 3
PE 2
PE 1
62321AXX

Obr. 2: Zobrazenie dát PROFINET v oblasti adries PLC
[1]

Oblast’ adries PLC

PE1 ... PE10

Vstupné procesné dáta

PA1 ... PA10

Výstupné procesné dáta

UPOZORNENIA
Bližšie informácie o riadení cez dátový kanál, predovšetkým o kódovaní riadiaceho
a stavového slova, nájdete v príručke k profilu zariadenia priemyselnej zbernice.
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6.4.1

Príklad riadenia SIMATIC S7 s MOVIDRIVE® MDX61B
Riadenie meniča pohonu prostredníctvom Simatic S7 prebieha - podľa vybranej
konfigurácie údajov o procese buď priamo cez príkazy "vloženie" a "prenos" (load,
transfer) alebo cez špeciálne systémové funkcie SFC 14 DPRD_DAT a SFC15
DPWR_DAT.
V automate S7 sa dáta dĺžky 3 bajty alebo viac ako 4 bajty musia zásadne prenášat’
systémovými funkciami SFC 14 a SFC 15.
Preto platí nasledovná tabuľka:

6.4.2

Konfigurácia procesných dát

STEP 7 - prístup cez

1 PD

Príkazy pre načítanie / Prenos

2 PD

Príkazy pre načítanie / Prenos

3 PD

Systémové funkcie SFC14/15 (dĺžka 6 bajtov)

6 PD

Systémové funkcie SFC14/15 (dĺžka 12 bajtov)

10 PD

Systémové funkcie SFC14/15 (dĺžka 20 bajtov)

Časový limit (timeout) PROFINET (MOVIDRIVE® MDX61B)
Ak sa prenos dát cez zbernicu PROFINET naruší alebo preruší, v meniči MOVIDRIVE®
začne plynút’ čas aktivácie/sledovania (ak je nakonfigurovaný v riadiacej jednotke IO).
LED BUS-FAULT sa rozsvieti alebo bliká a signalizuje, že nie sú prijímané žiadne nové
využiteľné dáta. Súčasne MOVIDRIVE® vykoná program ošetrenia chýb zvolený
v P831 Reakcia na prekročenie časového limitu (Timeout) priemyselnej zbernice.
P819 Timeout priemyselnej zbernice zobrazuje čas aktivácie/sledovania, zadaný
z IO-ovládača pri nábehu PROFINET. Zmena tohto času sledovania odozvy/timeoutu
sa môže uskutočnit’ iba cez ovládač IO. Zmeny zadané z ovládacieho panelu alebo
prostredníctvom MOVITOOLS® MotionStudio sa síce zobrazia, ale nebudú účinné a pri
nasledujúcom nábehu PROFINET sa opät’ prepíšu.

6.4.3

Reakčný timeout zbernice (MOVIDRIVE® MDX61B)
Parametrom P831 Reaction Fieldbus Timeout (reakcia na prekročenie časového limitu
(timeout) priemyselnej zbernice) sa parametrizuje chybová činnost’, ktorú spúšt’a
funkcia sledovania časového limitu (timeout) priemyselnej zbernice. Tu
parametrizované nastavenie musí logicky zodpovedat’ nastaveniu v Mastersystéme
(S7: sledovanie aktivácie).

Príručka – Rozhranie priemyselnej zbernice DFE32B PROFINET IO

57

I

6

Prevádzkové charakteristiky v systéme PROFINET
Riadenie meniča frekvencie MOVITRAC® B (brána)

0

6.5

Riadenie meniča frekvencie MOVITRAC® B (brána)
Riadenie meniča prebieha cez kanál procesných dát, ktorý má rozsah do 3 vstupných
a výstupných slov. Tieto dátové slová procesu sa zobrazujú napr. pri použití riadenia
s programovateľnou pamät’ou ako IO-ovládač vo vstupnej/výstupnej oblasti alebo
v oblasti periférií a je preto možné s nimi zaužívaným spôsobom komunikovat’.

[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

Obr. 3: Zobrazenie dát PROFINET v oblasti adries PLC
[1]

Rozsah adresy MOVITRAC® B, zariadenie 2

[2]

Rozsah adresy MOVITRAC® B, zariadenie 1

PO = Procesné výstupné dáta / PI = Procesné vstupné dáta
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6.5.1

Príklad riadenia SIMATIC S7 s MOVITRAC® B (brána)
Riadenie meniča prostredníctvom Simatic S7 prebieha - podľa vybranej konfigurácie
procesných dát buď priamo cez príkazy "vloženie" a "prenos" (load, transfer) alebo cez
špeciálne systémové funkcie SFC 14 DPRD_DAT a SFC15 DPWR_DAT.
V automate S7 sa dáta dĺžky 3 bajty alebo viac ako 4 bajty musia zásadne prenášat’
systémovými funkciami SFC 14 a SFC 15.

6.5.2

Konfigurácia procesných dát

STEP 7 - prístup cez

3 PD ... 24 PD

Systémové funkcie SFC14/15
(dĺžka 6 ... 48 bajtov)

Param + 3 PD ... 24 PD

Systémové funkcie SFC14/15
(dĺžka 6 ... 48 bajtov pre PD + 8 bajtov pre parametre)

SBus Timeout
Ak jeden alebo viacero meničov pohonu na SBus nemožno aktivovat’ z DFE32B, brána
na stavovom slove 1 pre príslušný menič zobrazí chybový kód F111 Systémová chyba.
LED H1 (Systémová chyba) sa rozsvieti a chyba sa zobrazí aj cez diagnostické
rozhranie. Aby sa menič zastavil, je pre chybu systému meniča nutné nastavit’ timeout
systémovej zbernice SBus (P815) MOVITRAC® B rôzny od 0. Chyba sa na bráne
odstráni sama, t. j. po opätovnom nadviazaní komunikácie sa aktuálne procesné dáta
opät’ začnú prenášat’.

6.5.3

Chyba zariadenia
Brány sú schopné pri vlastnom teste nájst’ celý rad chýb následne sa zablokovat’.
Presné chybové reakcie a opatrenia na odstránenie chýb nájdete v zozname chýb
(→ kap. "Zoznam chýb v režime brány"). Chyba zistená pri vlastnom teste vedie k tomu,
že sa vo vstupných procesných dátach priemyselnej zbernice v stavovom
slove 1 všetkých meničov zobrazí chyba F111 Systémová chyba. LED H1 (systémová
chyba) na DFE svieti. Presný chybový kód stavu brány možno zobrazit’ prostredníctvom
diagnostického rozhrania MOVITOOLS®-MotionStudio (nástroj "Status").

6.5.4

Reakčný timeout priemyselnej zbernice DFE32B v režime brány
Parametrom P831 Timeout reakcie priemyselnej zbernice môžete nastavit’ správanie
brány v prípade timeoutu.
Žiadna reakcia

Pohony na podriadenej SBus pracujú ďalej s ostatnou požadovanou hodnotou.
Pri prerušenej komunikácii PROFINET tieto pohony nie je možné riadit’.

PA_DATA = 0
(výrobné nastavenie)

Pri zistení časového limitu PROFINET sa pri všetkých pohonoch, ktoré vykazujú
konfiguráciu procesných dát s riadiacim slovom 1 alebo riadiacim slovom 2,
aktivuje rýchle zastavenie. Brána nastaví bity 0 ... 2 riadiaceho slova na 0.
Pohony sa odstavia rampou rýchleho zastavenia.
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6.6

SIMATIC S7 Príklad programu
UPOZORNENIE
Tento príklad (ako špeciálna bezplatná služba) uvádza nezáväzný základný postup
tvorby programu automatu (PLC). Obsah príkladu programu nie je preto predmetom
žiadneho ručenia.

Pre tento príklad sa konfiguruje MOVIDRIVE® B alebo MOVITRAC® B s konfiguráciou
procesných dát "3 PD" na adresy vstupov PEW576... a adresy výstupov PAW576... .
Založí sa modul dát DB3 s asi 50 dátovými slovami.
Vyvolaním SFC14 sa skopírujú procesné vstupné dáta do dátového modulu DB3,
dátové slová 0, 2 a 4. Po spracovaní riadiaceho programu sa vyvolaním SFC15
skopírujú výstupné procesné dáta z dátového slova 20, 22 a 24 na výstupnú adresu
PAW 576.
Pri parametri RECORD dávajte pozor na uvedenú dĺžku dát v bajtoch. Táto dĺžka sa
musí zhodovat’ s nakonfigurovanou dĺžkou.
Ďalšie informácie o systémových funkciách nájdete v online nápovede pre STEP 7.

//Začiatok cyklického spracovania programu v OB1
ZAČIATOK
NETWORK
TITLE = kopíruj vstupné procesné dáta z meniča do DB3, slovo 0/2/4
CALL SFC 14 (DPRD_DAT)
//READ IO Device Record
LADDR := W#16#240
//Vlož adresu 576
RET_VAL:= MW 30
//Výsledok v slove príznakov 30
RECORD := P#DB3.DBX 0.0 BYTE 6 //Ukazovateľ
NETWORK
TITLE = Program PLC s aplikáciou pohonu
// Program PLC využíva procesné dáta v DB3 na
// Riadenie pohonu
L DB3.DBW 0
L DB3.DBW 2
L DB3.DBW 4

//PE1 nahrat’ vstupné procesné slovo (stavové slovo 1)
//Nahrat’ vstupné procesné slovo 2 (skutočný počet otáčok)
//Nahrat’ vstupné procesné slovo 3 (žiadna funkcia)

L W#16#0006
T DB3.DBW 20//Zapísat’ 6hex na výstupné procesné slovo 1 (riadiace
slovo = uvoľnenie)
L 1500
T DB3.DBW 22//1500dek na výstupné procesné slovo 2 (požadovaný počet
otáčok = 300 1/min)
L W#16#0000
T DB3.DBW 24//Zapísat’ 0hex na výstupné procesné slovo 3 (nemá žiadnu funkciu)
//Koniec cyklického spracovania programu v OB1
NETWORK
TITLE = nakopíruj výstupné procesné dáta z DB3, slovo 20/22/24 do meniča
CALL SFC 15 (DPWR_DAT)
//WRITE IO Device Record
LADDR := W#16#240
//Výstupná adresa 576 = 240hex
RECORD := P#DB3.DBX 20.0 BYTE 6 //Ukazovateľ na DB/DW
RET_VAL:= MW 32
//Výsledok v slove príznakov 32
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6.7

Alarmy PROFINET na príklade MOVIDRIVE® B
Pri chybe zariadenia voliteľná karta DFE32B podporuje diagnostické alarmy.
Nastavenie z výroby je diagnostické alarmy vypnuté. Postupujte tak, aby sa
diagnostické alarmy v STEP 7 HWKONFIG zapli (→ nasledujúci obrázok).

62269AEN

Diagnostický
alarm
MOVIDRIVE®

•

Označte zásuvnú pozíciu 2 (Slot 2) karty DFE32B.

•

Kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte položku menu [Object properties] (vlastnosti
objektu) alebo dvakrát kliknite na zásuvnú pozíciu (slot). Vyvolá sa okno vlastností
"Properties DFE32B".

•

Aktivujte záložku "Parametre".

•

Nastavte diagnostické alarmy na "ON" (ZAP) a nastavenie potvrďte tlačidlom [OK].
V prípade chyby MOVIDRIVE® sa vygeneruje diagnostický alarm, aby sa chybové
hlásenie MOVIDRIVE® mohlo dat’ prečítat’ ako hladký text.

Diagnostický
alarm
integrovaného
prepínača
(switch)

•

Označte zásuvnú pozíciu 0 (Slot 0) karty DFE32B.

•

Kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte položku menu [Object properties] (vlastnosti
objektu) alebo dvakrát kliknite na zásuvnú pozíciu (slot). Vyvolá sa okno vlastností
"Properties DFE32B".

•

Aktivujte záložku "Parametre". "Alarm Port 1" alebo "Alarm Port 2" nastavte na "ON"
(ZAP.) a potvrďte tlačidlom [OK]. V topológii linky sa vždy musí sledovat’ brána (port)
príslušného účastníka Ethernetu, ktorá vedie k bráne (portu) nasledujúceho
účastníka Ethernetu (vychádzajúca z PLC).
Pomocou tohto nastavenia karta DFE32B sleduje komunikáciu zariadenia
k susedným účastníkom. Diagnostický alarm sa generuje v prípade, ak DFE32B buď
na porte 1 alebo na porte 2 identifikuje neaktívneho partnera.
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Chyba zariadenia MOVIDRIVE® B alebo integrovaného prepínača (switch) vedie
k tomu, že diagnostický alarm sa ako takzvaná "prichádzajúca udalost’" odošle do
riadenia SIMATIC. LED dióda "SF" riadenia svieti červeným svetlom. Príčinu chyby si
môžete zistit’ v STEP 7 HWKONFIG. Na to prejdite na ONLINE, označte symbol
DFE32B a cez kontextové menu (pravým tlačidlom myši) si vyžiadajte stav skupiny.

58647AXX
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Parametrizácia prostredníctvom súboru dát PROFIdrive 47

7.1

Súbory dát PROFINET - úvod
PROFINET v službách "Čítanie súboru dát (Read Record)" a "Zápis súboru dát (Write
Record)" ponúka acyklické služby, ktoré umožňujú prenos dát parametrov medzi
ovládačom PROFINET (master) a zariadením PROFINET (slave). Táto výmena dát sa
realizuje cez UDP (User Datagram Protocol) s nižšou prioritou ako výmena procesných
dát.

PROFINET
Controller

PO

Read/Write Record

PI

SEW
PROFINET
Device
62204AXX

Využiteľné údaje prenášané prostredníctvom acyklickej služby PROFINET tvoria súbor
dát. Každý súbor dát sa jednoznačne adresuje prostredníctvom nasledujúcich
charakteristík:
•

API

•

Číslo pozície (slotu)

•

Číslo subpozície (subslotu)

•

Index

Na výmenu parametrov so zariadeniami PROFINET SEW-EURODRIVE sa využíva
architektúra súboru dát 47. Architektúra súboru dát 47 je definovaná v profile
PROFIdrive pohonnej techniky organizácie využívania PROFIBUS od V4.0 ako kanál
parametrov PROFINET pre pohony. Cez tento kanál parametrov sa realizujú
a pripravujú rôzne prístupy k dátam parametrov zariadenia PROFINET
SEW-EURODRIVE.
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7.1.1

Vlastnosti zariadení PROFINET SEW-EURODRIVE
Zariadenia PROFINET SEW-EURODRIVE, podporujúce acyklické služby čítania
a zápisu súboru dát, sa všetky vyznačujú rovnakými komunikačnými vlastnost’ami.
Zariadenia sú principiálne riadené cez jeden ovládač zbernice PROFINET pomocou
cyklických procesných dát. Tento ovládač (spravidla jeden PLC) môže zároveň cez
čítanie a zápis dát parametrizačne pristupovat’ na zariadenie PROFINET
SEW-EURODRIVE.

PROFINET
Controller
Read / Write Record

PROFINET

PD

SEW PROFINET
Interface

Parameterbuffer 1

Cyclic IN/Out

Process Data

Parameterbuffer

Drive System
62205AXX
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7.2

Štruktúra kanála parametrov PROFINET
Principiálne sa cez súbor dát s indexom 47 realizuje parametrizácia pohonov podľa
PROFIdrive Base Mode Parameter Access verzie profilu 4.0. Pomocou záznamu
Request-ID sa rozlišuje, či ide o parametrický prístup podľa profilu PROFIdrive, alebo
o prístup cez služby softvéru SEW MOVILINK.® Nasledujúca tabuľka udáva možné
kódy jednotlivých prvkov. Štruktúra súboru dát je identická pre prístup cez PROFIdrive
aj cez MOVILINK®.
READ/WRITE
Record

PROFIdrive
Parameter Channel
DS47

SEW MOVILINK®
62206AXX

Podporované sú tieto služby MOVILINK®:
•

8 bajtový kanál parametrov MOVILINK® so všetkými službami, podporovanými
meničom, ako
–
–
–
–

READ Parameter (čítanie parametra)
WRITE Parameter (zápis parametra)
WRITE Parameter volatile (zápis parametrov do nestálej pamäte)
atď.

Box

Typ dát

Hodnoty

Unsigned8

0x00
0x01 ... 0xFF

Rezervovaný

Request ID

Unsigned8

0x40
0x41

SEW-MOVILINK®-Service
SEW Prenos dát

Response ID

Unsigned8

Response (+):
0x00
0x40
0x41

Rezervovaný
SEW-MOVILINK®-Service (+)
SEW Prenos dát

Response (–):
0xC0
0x41

SEW-MOVILINK®-Service (–)
SEW Prenos dát

0x00 ... 0xFF

Počet osí 0 ... 255
1 ... 19 DWORDs (240 DP-V1 dátové bajty)

Unsigned8
No. of parameters

Unsigned8

0x01 ... 0x13

Attribute

Unsigned8

Pre SEW-MOVILINK® (Request ID = 0x40):
0x00
No service (žiadna služba)
0x10
READ parameter
0x20
WRITE Parameter
0x40
Čítanie minima
0x50
Čítanie maxima
0x60
Čítanie predvolených
0x80
Čítanie atribútu
0x90
Čítanie EEPROM
0xA0 ... 0xF0
Rezervované
SEW Prenos dát:
0x10

Hodnota
pre neindikované parametre
Počet 1 ... 117

No. of Elements

Unsigned8

0x00
0x01 ... 0x75

Parameter Number

Unsigned16

0x0000 ... 0xFFFF MOVILINK® parameter index

Subindex

Unsigned16

0x0000

SEW: vždy 0

Format

Unsigned8

0x43
0x44

Dvojslovo
Chyba

No. of Values

Unsigned8

0x00 ... 0xEA

Počet 0 ... 234

Error Value

Unsigned16

0x0080 + MOVILINK®-Dodatkový kód Low
Pre SEW-MOVILINK® 16 bitovú Error Value
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7.2.1

Priebeh parametrizácie súborom dát 47
Prístup k parametrom sa uskutočňuje kombináciou služieb PROFINET WRITE
RECORD a READ RECORD. Pomocou WRITE.req sa úloha parametrizácie prenesie
na IO zariadenie. Potom nasleduje spracovanie vo vnútri zariadenia.
Ovládač teraz vyšle READ.req na vyzdvihnutie odpovede pre parametrizáciu.
zariadenie odpovie pozitívnou odpoveďou READ.res. Využiteľné dáta potom obsahujú
parametrizačnú odpoveď parametrizačnej úlohy predtým odoslanej pomocou
WRITE.req (pozri nasledujúci obrázok). Tento mechanizmus platí pre jeden ovládač
PROFINET.
Controller
Parameter
Request

PROFINET
WRITE.req DS47
with data (parameter request)

SEW-Device
Parameter
Request

WRITE.res
without data

READ.req DS47
without data

Parameter
Response

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

Parameter
Processing

Parameter
Response

62208AXX

Obr. 4: Sekvencia telegramov pre prístup k parametrom cez Read/Write Record
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7.2.2

Priebeh sekvencie pre ovládač
Pri veľmi krátkych časoch cyklu priemyselnej zbernice je dopyt na parametrizačnú
odpoveď vyslaný prv, než zariadenie SEW v rámci zariadenia uzavrie parametrizačný
prístup. Preto v tomto okamihu nie je k dispozícii odpoveď zo zariadenia SEW.
Zariadenie v tomto stave oneskorí odpoveď na Read Record Request.

Odeslat Write.request
s datyparametrů

Test
Write.response

Write.response
negativní

Write.response
pozitivní
Odeslat Read.request

Read.response
negativní nebo
Timeout

Ano

Ne
Přenos parametrů ok,
data k dispozici

Přenos parametrů
přerušen
hlášením ERROR
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7.2.3

Adresovanie podradeného meniča
Štruktúra súboru dát DS47 definuje prvok Axis. Pomocou tohto prvku je možné vytvorit’
viacosové pohony, ktoré sú prevádzkované na spoločnom rozhraní PROFINET. Prvok
Axis tým adresuje zariadenie podradené rozhraniu PROFINET.

Adresácia
MOVIDRIVE® B
na PROFINET

S nastavením Axis = 0 sa uskutočňujú prístupy na parametre meniča pohonu
MOVIDRIVE® B. Keďže na MOVIDRIVE® B nie sú žiadne podradené pohonné
zariadenia, prístup Axis > 0 ohlási (vráti) chybový kód.
PROFINET
Controller

Cyclic OUT Data
PD

PROFINET

PD
Cyclic IN Data

Read / Write
Record
Axis = 0

62210AXX
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7.2.4

MOVILINK®-Parametrizačné úlohy
Kanál parametrov MOVILINK® meničov SEW sa priamo zobrazí v štruktúre súboru
dát 47. Na výmenu úloh (príkazov) parametrov MOVILINK® sa používa
Request-ID 0x40 (služba SEW MOVILINK®). Prístup k parametrom so službami
MOVILINK® sa principiálne uskutočňuje s ďalej opísanou štruktúrou. Pritom sa používa
typická sekvencia telegramov pre súbor dát 47.
Request-ID:

0x40 SEW-MOVILINK®-Service

V kanáli parametrov MOVILINK® je vlastná služba definovaná pomocou prvku súboru
dát Atribút. Horná úroveň tohto prvku pritom zodpovedá kódu služby MOVILINK®.
Príklad čítania
parametra cez
MOVILINK®

Nasledujúce tabuľky uvádzajú príklad štruktúry využiteľných dát žiadosti o zápis
WRITE.request a odpovede READ.response pre načítanie jedného parametra cez
kanál parametrov MOVILINK®.
Zaslanie parametrizačného príkazu
Tabuľka uvádza kódovanie využiteľných dát pre službu PROFINET WRITE.request.
Pomocou služby WRITE.request sa úloha (príkaz) parametrizácie odošle na menič.
Prečíta sa verzia firmvéru.
Nasledujúca tabuľka uvádza záhlavie WRITE.request na odovzdanie parametrizačného
príkazu (úlohy).
Služba

WRITE.request

Opis

API

0

Pevne nastavený na 0

Slot_Number

0

Ľubovoľné (nevyhodnocuje sa)

Číslo podpozície

1

Pevne nastavený na 1

Index

47

Index súboru dát pre príkaz (úlohu) parametrizácie; konštantný
index 47

Length

10

10 bajtov využiteľných dát pre parametrizačný príkaz

Nasledujúca tabuľka uvádza využiteľné dáta WRITE.request pre čítanie parametrov
MOVILINK® "Read Parameter".
Bajt

Box

0

1

Request ID

2

Hodnota

Opis

0x01

Individuálne referenčné číslo pre žiadost’ na
nastavenie parametra, prevezme sa do
parametrizačnej odpovede

0x40

SEW-MOVILINK®-Service

0x00

Číslo osi; 0 = Jednotlivá os

3

No. of Parameters

0x01

1 Parameter

4

Attribute

0x10

Služba MOVILINK® "READ Parameter”

5

No. of Elements

0x00

0 = Priamy prístup na hodnotu, žiadny podriadený
prvok

6, 7

Parameter Number

0x206C

MOVILINK® index 8300 = "Verzia firmvéru”

8, 9

Subindex

0x0000

Subindex 0
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Dopyt na parametrizačnú odpoveď:
Nasledujúca tabuľka obsahuje kód využiteľných dát žiadosti o čítanie READ.request
s uvedením záhlavia PROFINET.
Služba

READ. request

Opis

API

0

Pevne nastavený na 0

Slot_Number

0

Ľubovoľné (nevyhodnocuje sa)

Číslo podpozície

1

Pevne nastavený na 1

Index

47

Index súboru dát pre príkaz (úlohu) parametrizácie; konštantný
index 47

Length

240

Maximálna dĺžka pamäte odpovede v mastri

Kladná odpoveď systému MOVILINK® na nastavenie parametrov
Tabuľka znázorňuje využiteľné dáta READ.response s kladnou odpoveďou
parametrizačného príkazu. Napr. vráti sa hodnota parametra pre Index 8300 (verzia
firmvéru).
Služba

READ. request

Opis

API

0

Pevne nastavený na 0

Slot_Number

0

Ľubovoľné (nevyhodnocuje sa)

Číslo podpozície

1

Pevne nastavený na 1

Index

47

Index súboru dát pre príkaz (úlohu) parametrizácie; konštantný
index 47

Length

10

Maximálna dĺžka pamäte odpovede v mastri

Bajt

Box

0
1

Response ID

2

Hodnota

Opis

0x01

Referenčné číslo prevzaté z parametrizačnej žiadosti

0x40

Kladná odpoveď systému MOVILINK®

0x00

Prevzaté číslo osi; 0 = Jednotlivá os

3

No. of Parameters

0x01

1 Parameter

4

Format

0x43

Formát parametra: Dvojslovo

5

No. of Values

0x01

1 hodnota

6, 7

Hodnota High

0x311C

Vysokohodnotová čast’ parametra

8, 9

Hodnota Low

0x7289

Nízkohodnotová čast’ parametra
Dekódovanie:
0x 311C 7289 = 823947913 dek
>> verzia firmvéru 823 947 9.13
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Príklad pre zápis
parametra
prostredníctvom
MOVILINK®

Nasledujúce tabuľky ukazujú napríklad štruktúru služieb WRITE a READ pre dočasný
zápis hodnoty 12345 do premennej IPOSplus® H0 (Parameter-Index 11000). Použije sa
na to služba® MOVILINK Write Parameter volatile (zápis parametra do nestálej
pamäte).
Zaslanie príkazu "WRITE parameter volatile"
Služba

WRITE. request

Opis

API

0

Pevne nastavený na 0

Slot_Number

0

Ľubovoľné (nevyhodnocuje sa)

Číslo podpozície

1

Pevne nastavený na 1

Index

47

Index súboru dát pre príkaz (úlohu) parametrizácie; konštantný
index 47

Length

16

16 bajtov využiteľných dát pre vyrovnávaciu pamät’ príkazov

Nasledujúca tabuľka uvádza využiteľné dáta WRITE.request pre MOVILINK® "Zápis
parametrov do nestálej pamäte".
Bajt

Box

0
1

Request ID

2

Hodnota

Opis

0x01

Individuálne referenčné číslo pre nastavenie
parametra, prevezme sa do odpovede parametra

0x40

SEW-MOVILINK®-Service

0x00

Číslo osi; 0 = Jednotlivá os

3

No. of Parameters

0x01

1 Parameter

4

Attribute

0x30

Služba MOVILINK® "WRITE Parameter volatile”
(zápis parametra do nestálej pamäte)

5

No. of Elements

0x00

0 = Priamy prístup na hodnotu, žiadny podriadený
prvok

6, 7

Parameter Number

0x2AF8

Index parametra 11000 = "premenná IPOS H0"

8, 9

Subindex

0x0000

Subindex 0

10

Format

0x43

Dvojslovo

11

No. of Values

0x01

Zmenit’ hodnotu 1 parametra

12, 13

Hodnota High slovo

0x0000

Vysokohodnotová čast’ hodnoty parametra

14, 15

Hodnota Low slovo

0x0BB8

Nízkohodnotová čast’ hodnoty parametra

Po odoslaní tejto žiadosti WRITE.request sa prijme odpoveď WRITE.response. Pokiaľ
nenastal žiadny konflikt stavov v spracovaní kanála parametrov, nasleduje kladná
odpoveď WRITE.response. Ináč sa do Error_code_1 zapíše stavová chyba.
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Dopyt na parametrizačnú odpoveď
Nasledujúca tabuľka obsahuje kód využiteľných dát žiadosti o čítanie READ.req
s uvedením záhlavia PROFINET.
Služba

READ. request

Opis

API

0

Pevne nastavený na 0

Slot_Number

0

Ľubovoľné (nevyhodnocuje sa)

Číslo podpozície

1

Pevne nastavený na 1

Index

47

Index súboru dát pre príkaz (úlohu) parametrizácie; konštantný
index 47

Length

240

Maximálna dĺžka pamäte odpovede v mastri

Kladná odpoveď na "WRITE Parameter volatile"
Služba

READ.response

Opis

API

0

Pevne nastavený na 0

Slot_Number

0

Ľubovoľné (nevyhodnocuje sa)

Číslo podpozície

1

Pevne nastavený na 1

Index

47

Index súboru dát pre príkaz (úlohu) parametrizácie; konštantný
index 47

Length

4

4 bajty využiteľných dát vo vyrovnávacej pamäti odpovede

Bajt

Box

0
1

Response ID

2
3

Záporná odpoveď
parametra

No. of Parameters

Opis

0x01

Referenčné číslo prevzaté z parametrizačnej žiadosti

0x40

Kladná odpoveď MOVILINK®

0x00

Prevzaté číslo osi; 0 = Jednotlivá os

0x01

1 Parameter

Nasledovná tabuľka ukazuje kódovanie zápornej odpovede služby MOVILINK®. Pri
zápornej odpovedi sa dosádza Bit 7 do Response ID.
Služba

WRITE.response

Opis

API

0

Pevne nastavený na 0

Slot_Number

0

Ľubovoľné (nevyhodnocuje sa)

Číslo podpozície

1

Pevne nastavený na 1

Index

47

Index súboru dát pre príkaz (úlohu) parametrizácie; konštantný
index 47

Length

8

8 bajtov využiteľných dát vo vyrovnávacej pamäti odpovede

Bajt

Box

0
1

Response ID

2

72

Hodnota

Hodnota

Opis

0x01

Referenčné číslo prevzaté z parametrizačnej úlohy

0xC0

Záporná odpoveď MOVILINK®

0x00

Prevzaté číslo osi; 0 pre jednotlivú os

3

No. of Parameters

0x01

1 Parameter

4

Format

0x44

Chyba

5

No. of Values

0x01

1 chybový kód

6, 7

Error value

0x0811

MOVILINK® Return-Code
napr. trieda chyby 0x08, doplnkový kód 0x11
(pozri odsek "MOVILINK® Kódy návratu parametrizácie pre
PROFINET" na Strana 73)
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MOVILINK®
kódy návratu
parametrizácie
pre PROFINET

Nasledujúca tabuľka udáva kódy návratu, ktoré vyšle spät’ modul rozhrania
SEW-PROFINET pri nesprávnom prístupe PROFINET k parametru.
MOVILINK®
Návratový kód (hex)

Opis

0x0810

Nedovolený index, v jednotke neexistuje zoznam parametrov

0x0811

Funkcia/parameter neimplementované

0x0812

Dovolené len čítanie

0x0813

Blokovanie parametrov je aktívne

0x0814

Nastavenie z výroby je aktívne

0x0815

Hodnota pre parameter príliš vysoká

0x0816

Hodnota pre parameter je príliš malá

0x0817

Chýba potrebná voliteľná karta

0x0818

Chyba v systémovom softvéri

0x0819

Parametrizačný prístup len cez procesné rozhranie RS485

0x081A

Parametrizačný prístup len cez diagnostické rozhranie RS485

0x081B

Parameter je chránený proti prístupu

0x081C

Je potrebné blokovanie regulátora

0x081D

Neprípustná hodnota pre parameter

0x081E

Aktivovalo sa nastavenie z výroby

0x081F

Parameter sa neuložil v EEPROM

0x0820

Parameter nie je možné pri uvoľnenom koncovom stupni zmenit’ / rezervované

0x0821

Rezervované

0x0822

Rezervované

0x0823

Parameter sa smie zmenit’ len pri zastavení program IPOS

0x0824

Parameter sa smie zmenit’ iba pri vypnutom automatickom nastavení
(Auto-Setup)

0x0505

Nesprávne kódovanie riadiaceho a rezervovaného bajtu

0x0602

Chyba komunikácie medzi systémom meniča a rozhraním priemyselnej zbernice

0x0502

Timeout (vypršanie časového limitu) podriadeného spojenia (napr. počas reštartu
alebo pri chybe systému)

0x0608

Nesprávne kódovanie poľa formátu
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7.2.5

Parametrizačné príkazy PROFIdrive
Kanál parametrov PROFIdrive meničov SEW sa priamo zobrazí v štruktúre súboru
dát 47. Parametrizačný prístup cez služby PROFIdrive sa principiálne uskutočňuje
pomocou ďalej opísanej štruktúry. Pritom sa používa typická sekvencia telegramov pre
súbor dát 47. Pretože PROFIdrive definuje len obe Request-ID
Request-ID: 0x01 Request parameter (PROFIdrive)
Request-ID: 0x02 Change parameter (PROFIdrive)
je možné použit’ v porovnaní so službami MOVILINK® len obmedzený prístup k dátam.

UPOZORNENIE
Request-ID = 0x02 = Change Parameter (PROFIdrive) spôsobuje remanentný prístup
k zapisovaniu na selektovaný parameter. Preto s každým prístupom pre zápis
prebehne zápis do internej pamäte Flash/EEPROM meniča. Ak je potrebné zapisovat’
parametre cyklicky v krátkych intervaloch, použite prosím službu MOVILINK® "WRITE
Parameter volatile". Pomocou tejto služby zmeníte hodnoty parametra len v pamäti
RAM meniča.
Príklad pre
čítanie parametra
podľa PROFIdrive

Nasledujúce tabuľky uvádzajú príklad štruktúry využiteľných dát požiadavky
WRITE.request a READ.res a odpovede pre čítanie jednotlivého parametra
prostredníctvom kanála parametrov MOVILINK®.
Zaslanie parametrizačného príkazu
Tabuľka znázorňuje kódovanie využiteľných dát pre službu WRITE.req s uvedením
hlavičky PROFINET. Pomocou služby WRITE.req sa parametrizačný príkaz zasiela na
menič.
Služba:

WRITE.request

Opis

Slot_Number

0

Náhodné (nevyhodnocuje sa)

Index

47

Index súboru dát; konštantný index 47

Length

10

10 bajtov využiteľných dát pre parametrizačnú žiadost’

Bajt

Box

0
1

Request ID

2

74

Hodnota

Opis

0x01

Individuálne referenčné číslo parametrizačnú žiadost’, prevezme
sa do parametrizačnej odpovede

0x01

Parameter žiadosti (PROFIdrive)

0x00

Číslo osi; 0 = Jednotlivá os

3

No. of Parameters

0x01

1 Parameter

4

Attribute

0x10

Prístup na hodnotu parametra

5

No. of Elements

0x00

0 = Priamy prístup na hodnotu, žiadny podriadený prvok

6, 7

Parameter
Number

0x206C

MOVILINK® index 8300 = "Verzia firmvéru”

8, 9

Subindex

0x0000

Subindex 0
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Dopyt na parametrizačnú odpoveď
Tabuľka znázorňuje kódovanie VYUŽITEĽNÝCH DÁT READ.req s uvedením hlavičky PN.
Služba:

READ.request

Opis

Slot_Number

0

Náhodné (nevyhodnocuje sa)

Index

47

Index súboru dát; konštantný index 47

Length

240

Maximálna dĺžka pamäte odpovede v PN-ovládači

Kladná parametrizačná odpoveď PROFIdrive
Tabuľka znázorňuje využiteľné dáta READ.res s kladnou odpoveďou parametrizačného
príkazu. Napr. vráti sa hodnota parametra pre Index 8300 (verzia firmvéru).
Služba:

READ.request

Opis

Slot_Number

0

Náhodné (nevyhodnocuje sa)

Index

47

Index súboru dát; konštantný index 47

Length

10

10 bajtov využiteľných dát vo vyrovnávacej pamäti odpovede

Bajt

Box

0
1

Response ID

2

Hodnota

Opis

0x01

Referenčné číslo prevzaté z parametrizačnej úlohy

0x01

Kladná odpoveď pre "Request Parameter"

0x00

Prevzaté číslo osi; 0 = Jednotlivá os

3

No. of Parameters

0x01

1 Parameter

4

Format

0x43

Formát parametra: Dvojslovo

5

No. of Values

0x01

1 hodnota

6, 7

Value Hi

0x311C

Vysokohodnotová čast’ parametra

8, 9

Value Lo

0x7289

Nízkohodnotová čast’ parametra
Dekódovanie:
0x 311C 7289 = 823947913 dek
>> verzia firmvéru 823 947 9.13
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Príklad pre zápis
parametra podľa
PROFIdrive

Nasledujúce tabuľky znázorňujú príklad štruktúry služieb WRITE a READ pre
remanentný zápis internej požadovanej hodnoty n11 (pozri čast’ "Príklad pre zápis
parametra cez MOVILINK®" na Strana 71). Na to sa používa služba
PROFIdrive-Service Change Parameter.
Zaslanie žiadosti "WRITE parameter"
Nasledujúca tabuľka uvádza záhlavie PROFINET WRITE.request na predanie
parametrizačného príkazu (úlohy).
Služba:

WRITE.request

Opis

Slot_Number

0

Náhodné (nevyhodnocuje sa)

Index

47

Index súboru dát; konštantný index 47

Length

16

16 bajtov využiteľných dát pre vyrovnávaciu pamät’ príkazov

Nasledujúca tabuľka uvádza využiteľné dáta WRITE.req pre službu PROFIdrive
"Zmena parametra".
Bajt

Box

0
1

Request ID

2

Hodnota

Opis

0x01

Individuálne referenčné číslo pre parametrizačnú úlohu, zobrazí
sa v parametrickej odpovedi

0x02

Change Parameter (PROFIdrive)

0x01

Číslo osi; 0 = Jednotlivá os

3

No. of Parameters

0x01

1 Parameter

4

Attribute

0x10

Prístup na hodnotu parametra

5

No. of Elements

0x00

0 = Priamy prístup na hodnotu, žiadny podriadený prvok

6, 7

Parameter Number

0x7129

Index parametra 8489 = P160 n11

8, 9

Subindex

0x0000

Subindex 0

10

Format

0x43

Dvojslovo

11

No. of Values

0x01

Zmenit’ hodnotu 1 parametra

12,
13

Value HiWord

0x0000

Vysokohodnotová čast’ hodnoty parametra

14,
15

Value LoWord

0x0BB8

Nízkohodnotová čast’ hodnoty parametra

Po odoslaní tejto žiadosti WRITE.request sa prijme odpoveď WRITE.response. Pokiaľ
nenastal žiadny konflikt stavov v spracovaní kanála parametrov, nasleduje kladná
odpoveď WRITE.response. Ináč sa do Error_code_1 zapíše stavová chyba.
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Dopyt na parametrizačnú odpoveď
Nasledujúca tabuľka obsahuje kód využiteľných dát žiadosti o zápis WRITE.req
s uvedením záhlavia PROFINET.
Field

Hodnota

Function_Num

Opis
READ.req

Slot_Number

X

Číslo pozície nepoužité

Index

47

Index súboru dát

Length

240

Max. dĺžka pamäte odpovede v PN-ovládači

Kladná odpoveď na "WRITE Parameter"
Tabuľka uvádza záhlavie PROFINET pozitívnej READ.response s parametrizačnou
odpoveďou.
Služba:

READ.response

Opis

Slot_Number

0

Náhodné (nevyhodnocuje sa)

Index

47

Index súboru dát; konštantný index 47

Length

4

4 bajty využiteľných dát vo vyrovnávacej pamäti odpovede

Nasledujúca tabuľka uvádza pozitívnu odpoveď pre službu PROFIdrive "Zmena
parametra".
Bajt

Box

0
1

Response ID

2
3

Záporná odpoveď
parametra

No. of Parameters

Hodnota

Opis

0x01

Referenčné číslo prevzaté z parametrizačnej úlohy

0x02

Kladná odpoveď PROFIDRIVE

0x01

Prevzaté číslo osi; 0 = Jednotlivá os

0x01

1 Parameter

Nasledujúca tabuľka znázorňuje kódovanie zápornej odpovede (Response) služby
PROFIdrive. Pri zápornej odpovedi sa v identifikátore odpovede Response ID bit 7
nastaví (do "1").
Služba:

READ.response

Opis

Slot_Number

0

Náhodné (nevyhodnocuje sa)

Index

47

Index súboru dát; konštantný index 47

Length

8

8 bajtov využiteľných dát vo vyrovnávacej pamäti odpovede

Bajt

Box

Hodnota

Opis

0

Response
Reference

0x01

Referenčné číslo prevzaté z parametrizačnej úlohy

1

Response ID

0x810x82

Záporná odpoveď pre "Request Parameter”, záporná odpoveď
pre "Change Parameter”

0x00

Prevzaté číslo osi; 0 = Jednotlivá os

2
3

No. of Parameters

0x01

1 Parameter

4

Format

0x44

Chyba

5

No. of Values

0x01

1 chybový kód

6, 7

Error Value

0x0811

MOVILINK® Return-Code
napr. trieda chyby 0x08, doplnkový kód 0x11
(pozri odsek "MOVILINK® Kódy návratu parametrizácie pre
PROFINET" na Strana 73)
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Kódy návratu
PROFIdrive pre
PROFINET
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Táto tabuľka uvádza kódovanie čísiel chýb v parametrickej odpovedi systému
PROFIdrive podľa profilu PROFIdrive V3.1. Táto tabuľka platí, ak sú použité
PROFIdrive služby "Request Parameter" a/alebo "Change Parameter."
Chyba č..

Význam

Použitá pri

0x00

Neprípustné číslo
parametra

Prístup na nedostupný parameter

0x01

Hodnota parametra sa
nemôže zmenit’

Zmenit’ prístup na parameter, ktorý nemožno zmenit’

0x02

Prekročená minimálna
alebo maximálna hodnota

Zmenit’ prístup na hodnotu, ktorá leží mimo medzných hodnôt

0x03

Chybný subindex

Prístup na nedostupný subindex

0x04

Žiadne priradenie

Prístup so subindexom na indexovaný parameter

0x05

Nesprávny typ dát

Prístup nahradit’ hodnotou, ktorá nezodpovedá dátovému
typu parametra

0x06

Neprípustné nastavenie
(môže sa iba vynulovat’)

Prístup na nastavenie hodnoty na väčšiu ako 0, kde je to
neprípustné

0x07

Popisový prvok nemožno
zmenit’

Prístup na opisný prvok, ktorý sa nemôže zmenit’

0x08

Rezervované

(PROFIdrive Profile V2: PPO-Write dotaz pri IR neprítomný)

0x09

Žiadny opis nie je
k dispozícii

Prístup na nedostupný opis (hodnota parametra je
k dispozícii)

0x0A

rezervované

(PROFIdrive Profile V2: chybná prístupová skupina)

0x0B

Žiadna priorita operácie

Zmenit’ prístup bez práv na zmenu parametrov

0x0C

Rezervované

(PROFIdrive Profile V2: nesprávne heslo)

0x0D

Rezervované

(PROFIdrive Profile V2: Text nemožno načítat’ v cyklickom
dátovom prenose)

0x0E

Rezervované

(PROFIdrive Profile V2: Názov sa v cyklickom prenose dát
nemôže načítat’)

0x0F

Žiadny príkaz pre text nie je
k dispozícii

Prístup na príkaz pre text, ktorý nie je k dispozícii (hodnota
parametra je k dispozícii)

0x10

rezervované

(PROFIdrive Profile V2: žiadny PPO-Write)

0x11

Dopyt nemožno zrealizovat’
kvôli prevádzkovému
režimu

Prístup nie je momentálne možný; Dôvody nie sú bližšie
vysvetlené

0x12

Rezervované

(PROFIdrive Profile V2: iná chyba)

0x13

Rezervované

(PROFIdrive Profile V2: Dáta sa v cyklickej výmene nemôžu
načítat’)

0x14

Neprípustná hodnota

Prístup zmenit’ hodnotou, ktorá leží v dovolenej oblasti, ale
z iných dlhodobých dôvodov nie je dovolený (parametre
s pevne stanovenými jednotlivými hodnotami)

0x15

Odpoveď je príliš dlhá

Dĺžka momentálnej odpovede prekračuje maximálne
prenositeľnú dĺžku

0x16

Neprípustná adresa
parametra

Neprípustná hodnota alebo hodnota, ktorá je pre tento
atribút, tento počet prvkov, číslo parametra, subindex alebo
kombináciu týchto faktorov neprípustná

0x17

Nesprávny formát

Write request: Neprípustný formát, resp. formát dát
parametrov, ktorý nie je podporovaný

0x18

Počet hodnôt nie je
konzistentný

Write request: Počet hodnôt dát parametrov nezodpovedá
počtu prvkov v adrese parametra

0x19

Os nie je k dispozícii

Prístup na os, ktorá neexistuje

až do 0x64

Rezervované

–

0x65..0xFF

Podľa výrobcu

–
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7.3

Čítanie alebo zápis parametrov prostredníctvom súboru dát 47

7.3.1

Príklad programu pre automatizovaný systém riadenia Simatic S7
Kód STEP 7 uložený v súbore GSD uvádza, ako sa uskutočňuje parametrizačný prístup
cez systémové funkčné súčasti STEP 7 SFB 52/53. Kód STEP 7 môžete skopírovat’
a importovat’/preložit’ ako zdroj STEP 7.

UPOZORNENIA

7.3.2

•

Na domovskej stránke SEW (www.sew-eurodrive.de) si môžete v rubrike "Softvér"
stiahnut’ príklad funkčného modulu pre riadenia SIMATIC S7.

•

Tento príklad (ako špeciálna bezplatná služba) uvádza nezáväzný základný postup
tvorby programu automatu (PLC). Obsah príkladu programu nie je preto
predmetom žiadneho ručenia.

Technické údaje PROFINET pre MOVIDRIVE® DFE32B
Súbor GSD pre PROFINET:
GSDML-V2.1-SEW-DFE-DFS-2Ports-jjjj.mm.tt.xml
Názov modulu pre konfiguráciu:

MOVIDRIVE DFE32B

Podporovaný súbor dát:

Index 47

Podporované číslo slotu:

odporúčané: 0

Kód výrobcu:

10A hex (SEW-EURODRIVE)

ID profilov:

0

Timeout odozvy C2

1s

Max. dĺžka kanálu C1:

240 bajtov

Max. dĺžka kanálu C2:

240 bajtov
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7.3.3

Chybové kódy služieb PROFINET
Táto tabuľka udáva možné kódy chýb služieb PROFINET, ktoré sa môžu vyskytnút’ pri
nesprávnej komunikácii na úrovni telegramov PROFINET. Táto tabuľka je potrebná, ak
chcete na základe služieb PROFINET napísat’ vlastný parametrizačný modul, pretože
tieto chybové kódy sa zasielajú spät’ priamo na úrovni telegramov.

Bit:

7

6

5

Error_Class

Trieda chyby (zo
špecifikácie PROFINET)

4

3

3

2

0

Error_Code

Kód chyby (zo špecifikácie
PROFINET)

PROFINET kanál parametrov

0x0 ... 0x9 hex = rezervované
0xA = aplikácia

0x0 = chyba čítania
0x2 = porucha modulu
0x3 až 0x7 = rezervované
0x8 = konflikt verzie
0xA až 0xF = špecifikované
používateľom

0xB = prístup

0x0 = chybný index

0xB0 = žiadny index bloku dát 47
(DB47); parametrizačné žiadosti nie
sú podporované

0x1 = chyba dĺžky zápisu
0x2 = neplatný slot
0x3 = konflikt typov
0x4 = neplatná oblast’
0x5 = konflikt stavov

0xB5 = prístup k DB47 dočasne nie je
možný v dôsledku stavu interného
spracovania

0x6 = prístup zamietnutý
0x7 = neplatný rozsah

0xB7 = WRITE DB 47 s chybou
v hlavičke DB 47

0x8 = neplatný parameter
0x9 = neplatný typ
0xA až 0xF = špecifikované
používateľom
0xC = zdroj

0x0 = chyba obmedzenia čítania
0x1 = chyba obmedzenia zápisu
0x2 = zariadenie nie je voľné
0x3 = zdroj nedostupný
0x4..0x7 = rezervované
0x8..0xF = podľa špecifikácie
používateľa

0xD...0xF = podľa
špecifikácie používateľa
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Integrovaný webový server
Voliteľná karta DFE32B má vlastnú domovskú stránku na jednoduchú webovú
diagnostiku meničov MOVIDRIVE® a MOVITRAC®. Pre prístup na úvodnú stránku
zadajte konfigurovanú IP adresu.
Cez túto webovú stránku máte prístup k servisným a diagnostickým informáciám.

8.1

Softvérové predpoklady
Domovská stránka bola testovaná s Microsoft® Internet Explorer 5.0 a Mozilla®
Firefox 2.0. Aby ste mohli zobrazovat’ dynamické komponenty, potrebujete verziu
prostredia Java 2 Runtime Environment SE, V1.5.0, alebo vyššiu.
Ak vo vašom systéme nemáte nainštalované prostredie Java 2 Runtime, webová
stránka sa spojí s Java a spustí sa automatické st’ahovanie, ak ho potvrdíte. Ak sa pri
st’ahovaní vyskytnú problémy, môžete si Java 2 Runtime stiahnut’ aj z www.sun.com
a lokálne nainštalovat’.

8.2

Nastavenia bezpečnosti
Ak máte na vašom systéme nainštalovanú ochranu Firewall alebo osobnú ochranu
Firewall, môže spôsobit’ blokovanie prístupu k zariadeniam Ethernetu. Na tento účel by
ste mali povolit’ rozšírený prenos TCP/IP a UDP/IP.
•

Applet "sewAppletsMoviEWeb.JAppletWeb" vás vyzve pre akceptovanie certifikátu.
Stlačte na to tlačidlo <Použit’>. Certifikát sa importuje do zoznamu certifikátov
Java 2 Runtime.

•

Aby ste sa pri budúcom vykonávaní programu vyhli tomuto dialógu, zaškrtnite
štvorček "Vždy dôverovat’ obsahu tohto pôvodcu".
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Integrovaný webový server
Štruktúra úvodnej stránky meniča MOVIDRIVE® MDX61B s voliteľnou

8.3

Štruktúra úvodnej stránky meniča MOVIDRIVE® MDX61B s voliteľnou kartou
DFE32B

[1]
[2]

[3]

[4]

62223AXX

[1] Navigačná lišta
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[2] Hlavné okno (domov)

Tlačidlo na štart diagnostického appletu

[3] Hlavné okno (domov)

Tlačidlo na zobrazenie nápovedy domovskej stránky

[4] Hlavné okno (domov)

Tlačidlo k stránke dokumentácie MOVIDRIVE® B (potrebný prístup na internet)
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Integrovaný webový server
Štruktúra diagnostického appletu

8.4

Štruktúra diagnostického appletu

[3]
[1]
[2]

[4]

[5]
62225AXX

[1] Pohľad na štruktúru /
Prehľad

V strome je v "Moja siet’" zobrazené siet’ové zariadenie MOVIDRIVE® B.
Zobrazené sú jednotlivé podradené subsystémy zodpovedajúceho
variantu zariadenia, ktoré môžu obsahovat’ ďalšie zariadenia.

[2] Roletové menu po
kliknutí pravým tlačidlom
myši na niektoré zariadenie
v strome

Navigácia k zásuvným modulom jednotlivých zariadení sa uskutočňuje
kliknutím pravého tlačidla myši na zariadenie v strome. Zobrazí sa
rozbaľovacie okno, ktoré vedie k príslušnému zásuvnému modulu
zariadenia. Okrem toho môžete editovat’ nastavenia prístupu pre niektorý
MOVIDRIVE® B (pozri kapitolu "Ochrana proti prístupu"). Na identifikáciu
nových zariadení a na ich zobrazenie v strome kliknite pravým tlačidlom
myši na uzol siete a zvoľte si možnost’ "Sken".

[3] Lišta s nástrojmi
(rýchla voľba pomocou
tlačidiel)

[a]

[b]

[c]

[d]

[e]

[f]

[g]

[a] Skenovanie stromu zariadení a jeho zobrazenie v strome
[b] Otvorit’ zásuvný modul zvoleného zariadenia v strome zariadení
[c] Zásuvný modul prehľadu (prehľad) pre zvolené zariadenie v strome
zariadení, pozri odsek "Okno zásuvných modulov (prehľad)"
[d] Zavretie zvoleného zásuvného modulu
[e] Nastavenia pre komunikáciu v sieti Ethernet a skener
[f] Prepínanie do režimu okna, resp. appletu
[g] Zobrazenie dialógu s informáciami
[4] Okno zásuvného
modulu

Pozri odsek "Okno zásuvného modulu".

[5] Stavová tabuľka a status
zariadenia

Tabuľka je štandardne viditeľná, všetky pri skenovaní nájdené zariadenia
a subzariadenia sa vypíšu. Keďže stavová tabuľka cyklicky odosiela
požiadavky parametrov do zariadenia, tabuľku možno zavriet’ aj pomocou
stavového tlačidla (vpravo dolu).
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Integrovaný webový server
Štruktúra diagnostického appletu

Okno zásuvného
modulu

[1]

[2]

[3]

62226AXX
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[1] Záložka pre otvorené
zásuvné moduly

Ak máte otvorených viac zásuvných modulov (napr. zásuvné moduly
rôznych zariadení), vypíšu sa v záložke.

[2] Záložka v rámci zásuvného
modulu (zobrazenie
implementovaných indikátorov
parametrov)

Ak má zvolené zariadenie viacero zobrazovacích rubrík, v záložke
sa vypíšu viaceré rubriky.

[3] Hlavné okno so
zobrazovanými hodnotami
a obrázkami

V hlavnom okne sa parametre príslušne vizualizujú.
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Integrovaný webový server
Štruktúra diagnostického appletu

Príklad: Zásuvný
modul monitora
zbernice pre
MOVIDRIVE®

Na zobrazenie procesných dát medzi riadením a MOVIDRIVE® B, ako aj na diagnostiku
obsadenia procesných dát.

62229AXX
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Integrovaný webový server
Štruktúra diagnostického appletu

Príklad: Zásuvný
modul monitora
zbernice pre
MOVITRAC®

Na zobrazenie procesných dát medzi riadením a MOVITRAC® B, ako aj na diagnostiku
obsadenia procesných dát.

62230AXX
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Ochrana prístupu

8.5

8

Ochrana prístupu
Prístup k parametrom pohonu a k diagnostickým informáciám možno chránit’ heslom.
Ochrana prístupu je deaktivovaná výrobcom. Zadaním hesla [2] aktivujete ochranu proti
prístupu, vymazaním hesla (prázdne heslo) ju opät’ deaktivujete.
Ak je ochrana proti prístupu aktivovaná, zobrazí sa dialóg pre prihlásenie [1] na dotaz
uloženého hesla.

[1]
[2]
61662AXX

[1] Prihlásenie

[2] Konfigurácia prihlásenia

V dialógu pre prihlásenie máte možnost’ v "Používateľ" zvolit’ položku "Pozorovateľ"
alebo "Údržba".
•

Pozorovateľ
– Parametre pohonných zariadení možno pomocou programu MOVITOOLS®
MotionStudio čítat’, nie však menit’.
– Aktuálne nastavenia parametrov možno zo zariadenia načítat’ do PC (odoslanie
súboru parametrov).
– Nie je možné st’ahovat’ súbor parametrov alebo softvér IPOSplus®.
– Diagnostika procesných dát pomocou MOVITOOLS® MotionStudio sa môže
uskutočnit’, nastavenia Scope sa však nemôžu menit’.

•

Údržba
– MOVITOOLS® MotionStudio možno používat’ bez obmedzení.
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9

MOVITOOLS® MotionStudio cez Ethernet
Softvér MOVITOOLS® (verzia 5.40 alebo vyššia) umožňuje pohodlnú parametrizáciu,
vizualizáciu a diagnostiku danej pohonovej aplikácie. Pomocou MOVITOOLS®
MotionStudio môžete cez voliteľnú kartu DFE32B cez Ethernet komunikovat’ s meničom
pohonu MOVIDRIVE® MDX61B, bránou DFE32B ako aj so zariadeniami SEW
podradeným bráne.

STOP!
Pred spustením softvéru MOVITOOLS® MotionStudio,
komponenty softvéru oblokovat’ vo vašom firewalle.

9.1

musíte

inštalované

•

Všetky realizovateľné programy, ktoré patria k vašim inštalovaným komponentom
softvéru, zaznamenajte do vášho firewallu.

•

Skontrolujte nastavenie vašej ochrany Firewall. Možno vás vykonanie programu
obmedzuje na pozadí, t. j., bez toho, aby používateľ o tom obdržal správu.

•

Skontrolujte, či medzi PC a DFE32B možno vytvorit’ siet’ovú komunikáciu cez
Ethernet. Použite na to napr. príkaz "ping" výzvy pre zadávanie systému Windows
(príklad: ping 10.3.71.15).

Prehľad
Pracovná plocha MOVITOOLS® MotionStudio pozostáva z centrálneho rámca
a jednotlivých "nástrojov". Tieto sa ako vlastné aplikácie spúšt’ajú z centrálnej štruktúry
alebo sú v centrálnej štruktúre integrované ako "zásuvné moduly". Nasledujúci obrázok
znázorňuje oblasti centrálnej štruktúry.

11721AEN
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MOVITOOLS® MotionStudio cez Ethernet
Postup pri konfigurovaní zariadení

Oblasti a ich
funkcie

Nasledujúca tabuľka opisuje oblasti centrálnej štruktúry a ich funkciu.
[1] Lišta s menu
[2] Lišta so symbolmi

9.2

Hlavné menu a lišta so symbolmi obsahujú všetky dôležité povely pre
manipuláciu s centrálnou štruktúrou.

[3] Oblast’ pre náhľady
konfigurovania

Informácie o zariadeniach v jednom projekte sa vizualizujú
nasledujúcimi druhmi náhľadov projektov
• Náhľad siete
• Náhľad konfigurovania

[4] Oblast’ pre zásuvné moduly

Je to oblast’, v ktorej sa "nástroje" zobrazia vo forme zásuvných
modulov. Zásuvné moduly si zobrazíte so záložkami alebo ako
samostatné okná.
Náhľad závisí od zvoleného nástroja. V príklade bol pre MOVIDRIVE®
zvolený nástroj "Parameter tree" (strom parametrov).

[5] Oblast’ stavu zariadenia

Stavové informácie online dostupných zariadení si môžete nechat’
zobrazit’ v "stavovej lište". Oblast’ "Stav zariadenia" môžete tiež
vypnút’.

[6] Stavová lišta

V stavovej lište vidíte aktuálny stav komunikácie softvéru
MOVITOOLS® MotionStudio. Pri skene zariadení sa tu zobrazujú
informácie o postupe skenovania.

Postup pri konfigurovaní zariadení

Prehľad

Nasledujúci obrázok znázorňuje hlavné kroky konfigurácie zariadení pomocou
nástrojov MOVITOOLS® MotionStudio.

1. Založení projektu a sítě

2. Konfigurace komunikačního kanálu

3. Prohledání sítě

4. Přechod do režimu on-line

5. Konfigurace zařízení pomocí nástrojů

6. Upload parametrů měniče,
násled něuložení projektu
62348ASK
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MOVITOOLS® MotionStudio cez Ethernet
Postup pri konfigurovaní zariadení

Krok 1: Založenie
projektu a siete

•

Presvedčte sa, že je navolený "New project" (Nový projekt) a potvrďte. Vyvolá sa
okno "Nový projekt".

•

Pre nový projekt určte názov a miesto uloženia a zadania potvrďte. Vyvolá sa okno
"Nová siet’".

•

Novej sieti priraďte názov a zadanie potvrďte. Otvorí sa hlavná obrazovka a vyvolá
sa okno "Konfigurácia komunikačných prípojov".

11723AEN

Krok 2:
Konfigurácia
komunikačného
kanála

•

Prvý alebo niektorý ďalší komunikačný kanál nastavte na "Ethernet".

11724AEN
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MOVITOOLS® MotionStudio cez Ethernet
Postup pri konfigurovaní zariadení

Krok 3:
Skenovanie siete
(sken zariadení)

•

Preskenujte siet’ pomocou

Krok 4:
Konfigurácia
zariadení
s nástrojmi

•

Aktivujte

•

Vyberte zariadenie, ktoré chcete konfigurovat’.

•

Pravým tlačidlom myši otvorte kontextové menu na zobrazenie nástrojov na
konfiguráciu.

(skenovanie zariadení).

režim online.

11737AEN
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MOVITOOLS® MotionStudio cez Ethernet
Komunikácia s externými zariadeniami

9.3

Komunikácia s externými zariadeniami
Ak chcete vytvorit’ siet’ovú komunikáciu k zariadeniam, ktoré sa nachádzajú mimo
segmentu lokálnej siete, kliknite na tlačidlo "Vytvorit’ SMLP".

11726AEN
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•

Na pridanie alebo vymazanie IP adresy otvorte kontextové menu [1] kliknutím na
tlačidlo alebo pomocou kombinácie tlačidiel [Ctrl-A].

•

Do poľa pre zadávanie IP-adresy "IP address" zadajte príslušnú IP-adresu zariadení
DFE32B.
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MOVITOOLS® MotionStudio cez Ethernet
Komunikácia s externými zariadeniami

Parametre pre
SMLP

9

V nasledujúcej tabuľke sú opísané parametre pre SMLP (Simple MOVILINK® Protocol).
Parameter

Opis

Upozornenie

Timeout

Čas čakania v milisekundách, počas
ktorého klient po dopyte čaká na
odpoveď servera.

Štandardné nastavenie: 1 000 ms
Hodnotu v prípade potreby zvýšte, ak
oneskorenie spôsobuje poruchy
komunikácie.

Broadcast IP adresa

IP adresa lokálneho segmentu siete
v rámci ktorého prebieha sken
zariadení.

Pri štandardnom nastavení sa pri skene
zariadení vyhľadajú iba zariadenia,
ktoré sa nachádzajú v lokálnom
segmente siete.

Adresa IP
SMLP server

IP-adresa SMLP servera alebo iných
zariadení, ktoré sa majú zahrnút’ do
skenu zariadení, ale sa nachádzajú
mimo lokálneho segmentu siete.

Zem zadajte nasledujúcu IP-adresu:
• IP-adresu riadenia SIMATIC S7, ak
používate priame komunikácie cez
Ethernet na PROFIBUS cez
SIMATIC S7.
• IP-adresu zariadení, ktoré sa majú
zahrnút’ do skenu zariadení, ale sa
nachádzajú mimo lokálneho
segmentu siete.

Príručka – Rozhranie priemyselnej zbernice DFE32B PROFINET IO

93

10

Diagnostika
Diagnostické postupy

10

Diagnostika

10.1

Diagnostické postupy
Nižšie opísané diagnostické procesy znázorňujú postup pri analýze chýb pre
najčastejšie problémy:
•

Menič nepracuje na zbernici PROFINET IO

•

Menič nie je možné riadit’ riadiacou jednotkou IO

Ďalšie špeciálne pokyny na nastavenie parametrov meniča pre rôzne aplikácie zbernice
sú uvedené v príručke Feldbus-Geräteprofil und Parameterverzeichnis MOVIDRIVE®
(Profil zbernicovej jednotky a zoznam parametrov MOVIDRIVE).
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Diagnostické postupy

Diagnostický problém 1: Menič nepracuje na zbernici PROFINET IO.
Východiskový stav:
• Menič je fyzicky pripojený na PROFINET IO
• Menič je konfigurovaný v riadiacej jednotke IO a komunikácia po zbernici je aktívna
↓
Je zasunutý konektor zbernice?
Áno
↓
Ako svieti LED
dióda Link?

Nie →

[A]

Svieti žlto →
Svieti Červeno →

[B]
[C]

Áno
↓

NESVIETI → [C]

Ako sa správa
LED BUS-FAULT?

Zelená
↓

Nesvieti
↓

Menič má spojenie na Ethernet.
↓
Skontrolujte zhodu nakonfigurovaných a nastavených názvov PROFINET.
↓
Nie →

Sú názvy PROFINET zhodné?

[D]

Áno
↓
Je nakonfigurovaný nesprávny typ jednotky alebo je definovaná nesprávna
konfigurácia.
↓
Vymažte zo siete PROFINET IO konfiguráciu meniča.
↓
Znovu nakonfigurujte menič a vyberte označenie jednotky "MDX61B+DFE32B".
Zadajte rozsah adries pre váš systém riadenia.
↓
Novú konfiguráciu vložte do riadiacej jednotky PROFINET IO (PROFINET
IO-Controller) a znovu spustte komunikáciu po zbernici.
[A]

Skontrolujte kabeláž zbernice.

[B]

Voliteľná karta DFE32B ešte nie je nakonfigurovaná alebo je nesprávne
nakonfigurovaná. V tomto prípade skontrolujte konfiguráciu, najmä názov
jednotky a IP-adresu.
↓

[C]

Voliteľná karta DFE32B signalizuje, že IO-ovládač PROFINET IO ešte
nevytvoril komunikačné spojenie.
↓
IO-ovládač PROFINET IO je vypnutý alebo ešte len nabieha.

[D]

Upravte názov PROFINET.
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Diagnostika
Diagnostické postupy

Diagnostický problém 2:
Menič nie je možné riadit’ riadiacou jednotkou IO
Východiskový stav:
• Komunikácia zbernice s meničom je v poriadku (LED BUS FAULT nesvieti)
• Menič je v režime 24 V (bez siet’ového napätia)
↓
Príčinou problému je buď nesprávne nastavenie parametrov meniča, alebo
chybný riadiaci program v riadiacej jednotke PROFINET IO.
↓
Skontrolujte pomocou parametrov P094 ... P097 (opis požadovaných hodnôt
PA1 ... PA3), či sú správne prijaté riadením posielané požadované hodnoty.
Pošlite preto formou testu v každom výstupnom slove požadovanú hodnotu,
ktorá sa nerovná 0.
↓
Požadované hodnoty - prijat’?

Áno →

[A]

Nie
↓
Prekontrolujte správne nastavenie nasledujúcich parametrov pohonu:
• P100 SETPOINT SOURCE
FIELDBUS
• P101 CONTROL SIGNAL SOURCE
FIELDBUS
• P876 ENABLE PO DATA
YES
↓
Nastavenia sú v poriadku?

Nie →

[B]

Áno
↓
Príčinou problému môže byt’ prípadne váš riadiaci program v riadiacej
jednotke IO.
↓
Prekontrolujte zhodu adries použitých v programe s nakonfigurovanými
adresami.
Dbajte na to, že menič potrebuje konzistentné dáta a prístup musí byt’
realizovaný cez riadiaci program resp. cez špeciálne systémové funkcie
(napr. SIMATIC S7, SFC 14/15).
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[A]

Požadované hodnoty sa prenášajú správne.
Prekontrolujte uvoľnenie meniča signálom cez svorky.

[B]

Opravte nastavenia.
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10.2

10

Zoznam chýb v prevádzke s bránou

Chybový
kód

Označenie

Reakcia

Príčina

Opatrenie

25

EEPROM

Zastavenie
komunikácie SBus

Chyba prístupu na EEPROM

Vyvolajte nastavenie z výroby,
vykonajte reset a zadajte nové
parametre pre DFE. Pri opätovnom
výskyte problému kontaktujte
servisné stredisko SEW.

28

Timeout
priemyselnej
zbernice

Štandardné nastavenie:
PA-dáta = 0
Chybová činnost’
nastaviteľná cez P831

V rámci konfigurovanej kontroly
komunikácie sa neuskutočnila žiadna
komunikácia medzi riadiacou
stanicou a podriadenou stanicou
(master a slave).

•

37

Chyba
Watchdog

Zastavenie
komunikácie SBus

Chyba v behu systémového softvéru

Obrát’te sa na servis spoločnosti
SEW.

38

Interná chyba

Zastavenie
komunikácie SBus

Porucha elektroniky meniča, možno
elektromagnetickým rušením

Skontrolujte a podľa potreby opravte
uzemnenie a tienenie. Pri
opakovanom výskyte problému sa
poraďte so servisom spoločnosti
SEW.

45

Chyba
inicializácie

Zastavenie
komunikácie SBus

Chyba po samočinnom teste pri
reštarte

Vykonajte reštart. Pri opakovanom
výskyte problému sa obrát’te na servis
SEW.

111

Systémová
chyba timeoutu
zariadenia

Žiadna

Všímajte si červenú LED systémovej
chyby (H1) DFE. Ak táto kontrolka
LED svieti, nedošlo do vypršania
lehoty (timeout) k nadviazaniu
komunikácie s jedným alebo
viacerými zariadeniami pripojenými
na systémovú zbernicu. Ak červená
LED systémovej chyby (H1) bliká,
samotné DFE sa nachádza
v chybovom stave. Chyba F111 sa
potom cez systémovú zbernicu len
ohlásila riadiacej jednotke.

Prekontrolujte napájacie napätie,
kabeláž systémovej zbernice
a zakončovacie odpory. Ak bola DFE
nakonfigurovaná cez PC, skontrolujte
konfiguráciu. Vypnite a znovu zapnite
DFE. Pokiaľ chyba nezmizne,
vykonajte diagnostiku pomocou
diagnostického rozhrania a vykonajte
príslušné opatrenia podľa tejto
tabuľky.
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•

Skontrolujte komunikačné rutiny
mastra
Predĺžte timeout priemyselnej
zbernice (sledovanie odozvy)
v masteri alebo sledovanie
vypnite
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kVA
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i

f

n

Technické údaje
DFE32B pre menič MOVIDRIVE® B, MOVITRAC® B a jednotku brány

P Hz

11

Technické údaje

11.1

DFE32B pre menič MOVIDRIVE® B, MOVITRAC® B a jednotku brány UOH11B

Voliteľná karta DFE32B
Objednávacie číslo

1821 345 6

Príkon

P=3W

Napájacie napätie
(iba v režime brány)

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

Aplikačné protokoly

•
•
•

Čísla používaných portov

•
•

300 (SMLP)
80 (HTTP)

Služby Ethernet

•
•

ARP
ICMP (Ping)

ISO / OSI kom. vrstva 2

Ethernet II

Prenosová rýchlost’

100 MBaud v duplexnom režime (full duplex)

Technika pripojenia

RJ45

Adresovanie

4 bajty IP-adresy alebo MAC-ID (00:0F:69:xx:xx:xx)

Identifikácia výrobcu
(Vendor-ID)

010Ahex

Pomôcky na uvedenie do
prevádzky
Verzia firmvéru meniča
MOVIDRIVE® MDX61B

98

PROFINET IO (rámce Ethernet s identifikátorom rámca 8892hex) pre
riadenie a nastavenie parametrov meniča.
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) pre diagnostiku cez webový
prehliadač.
SMLP (Simple Movilink Protocol), protokol používaný softvérom
MOVITOOLS®.

•
•

Softvér MOVITOOLS® MotionStudio od verzie 5.40
Ovládacia jednotka DBG60B
Verzia firmvéru 824 854 0.17 alebo vyššia (→ zobrazí sa pomocou P076)
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kVA

Technické údaje
Rozmerový obrázok DFE32B v jednotke brány UOH11B

11.2

i

f

n

11

P Hz

Rozmerový obrázok DFE32B v jednotke brány UOH11B

5.5

4.5

DFE 32B
RUN

185

234.5

X32

257.5

224

X30

BUS
FAULT

Def IP
AS

28

0 1
PROFINET IO

30

22.5
100
62286AXX
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Kontrolné funkcie .................................................10
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L
LED BUS FAULT ................................................ 25
LED diódy PROFINET ........................................ 25
LED Link/Activity ................................................. 26
LED RUN ............................................................ 25
M
Maska podsiete ................................................... 21
Monitor zbernice.................................................. 10
MOVIDRIVE® MDX61B
nastavenie meniča pohonu........................... 45
riadenie ......................................................... 56
MOVITOOLS® MotionStudio cez PROFINET ..... 88
MOVITRAC® B
nastavenie meniča frekvencie ...................... 46
riadenie ......................................................... 58
N
Nastavenia bezpečnosti webového servera........ 81
Nastavenie
menič frekvencie MOVITRAC® B ................. 46
menič pohonu MOVIDRIVE® MDX61B......... 45
Nastavenie parametrov IP adresy pomocou DCP
reset parametrov IP adresy .......................... 23
Nastavenie parametrov IP-adresy
pomocou DCP ..................................................... 23
prvotné uvedenie do prevádzky.................... 23
Nároky, vyplývajúce zo záruky .............................. 6
O
Objednávacie číslo .............................................. 98
Obsadenie konektora RJ45................................. 19
Ochrana prístupu ................................................ 87
Okno zásuvného modulu .................................... 84
príklad zásuvného modulu monitora
zbernice pre MOVIDRIVE® .............. 85
príklad zásuvného modulu monitora
zbernice pre MOVITRAC® ............... 86
Opis svoriek
voliteľná karta DFE32B................................. 18
P
Parametrizácia prostredníctvom súboru dát
PROFIdrive
čítanie alebo zápis parametrov
prostredníctvom súboru dát 47 ........ 79
Parametrizácia prostredníctvom súboru
dát PROFIdrive 47 .............................................. 63
chybové kódy služieb PROFINET ................ 80
parametrizačné príkazy PROFIdrive............. 74
parametrizačné úlohy MOVILINK® ............... 69
priebeh sekvencie pre ovládač ..................... 67
príklad programu pre SIMATIC S7 ............... 79
technické údaje PROFINET
pre MOVIDRIVE® DFE32B.............. 79
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PROFINET ...........................................................52
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komunikačný model.......................................53
model jednotky ..............................................53
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tri typy jednotiek.............................................52
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LED BUS FAULT ...........................................25
LED Link/Activity............................................26
LED RUN.......................................................25
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