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Håndbog

1

Generelle anvisninger

1.1

Sikkerhedsanvisningernes opbygning
Sikkerhedsanvisningerne i denne håndbog er opbygget på følgende måde:

Piktogram

SIGNALORD!
Faretype og -kilde.
Mulige følger ved manglende overholdelse af anvisningerne.
•

Forholdsregler til afværgelse af fare.

Piktogram

Signalord

Betydning

Følger ved manglende
overholdelse af
anvisningerne

Eksempel:

FARE!

Umiddelbar fare

Død eller alvorlige kvæstelser

ADVARSEL!

Mulig farlig situation

Død eller alvorlige kvæstelser

FORSIGTIG!

Mulig farlig situation

Mindre kvæstelser

STOP!

Mulige materielle skader

Beskadigelse af systemet eller dets
omgivelser

BEMÆRK

Nyttige bemærkninger og tip.
Gør det lettere at anvende
systemet.

Generel fare

Specifik fare,
f.eks. elektrisk stød

1.2

Garantikrav
Det er en forudsætning for den fejlfrie drift, at oplysningerne i dokumentationen følges,
ligesom dette også er en forudsætning for, at evt. garantikrav kan gøres gældende. Læs
derfor håndbogen igennem, før produktet tages i brug!
Sørg for, at en læsbar udgave af håndbogen er tilgængelig for de ansvarlige for
anlægget og driften samt for personer, der arbejder med frekvensomformeren på eget
ansvar.

1.3

Ansvarsfraskrivelse
Det er en grundlæggende forudsætning for den sikre drift og for at opnå de angivne
produktegenskaber og ydelser, at MOVIDRIVE® B-dokumentationen overholdes.
SEW-EURODRIVE fraskriver sig ethvert ansvar for person- og tingsskader samt
økonomiske skader, der måtte opstå på grund af manglende overholdelse af
driftsvejledningen. Mangelsansvar er udelukket i sådanne tilfælde.
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Generelle anvisninger
Ophavsret

1.4

Ophavsret
© 2008 – SEW-EURODRIVE. Alle rettigheder forbeholdes.
Enhver form for mangfoldiggørelse – også i uddrag, bearbejdning, distribution og andre
former for udnyttelse er forbudt.
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Sikkerhedsanvisninger

2.1

Anden gældende dokumentation
•

2

Må kun installeres og tages i brug af autoriserede elinstallatører, der overholder de
gældende ulykkesforebyggende forskrifter samt følgende dokumenter:
– driftsvejledning til "MOVIDRIVE® MDX60B/61B"
– håndbogen "MOVIDRIVE® MDX61B med sikkerhedsmodul DCS21B/31B"

2.2

•

Læs disse dokumenter grundigt igennem, før du påbegynder installation og
idrifttagning ekstraudstyr DFS22B.

•

En forudsætning for fejlfri drift og funktion af produktet er, at oplysningerne
i dokumentationen følges nøje, ligesom det er en forudsætning for, at et evt.
garantikrav kan gøres gældende.

Generelle sikkerhedsanvisninger i forbindelse med bussystemer
Dette kommunikationssystem gør det muligt i vidt omfang at tilpasse
frekvensomformeren MOVIDRIVE® B til specifikke anlæg. Som ved alle bussystemer er
der risiko for en udefra (med henblik på apparatet) ikke synlig ændring af parametrene
og dermed af apparatets adfærd. Dette kan resultere i uventet (ikke ukontrolleret)
systemreaktion.

2.3

Sikkerhedsfunktioner
Frekvensomformeren MOVIDRIVE® MDX61B må ikke anvendes til sikkerhedsfunktioner
uden overordnede sikkerhedssystemer. Anvend overordnede sikkerhedssystemer for at
garantere maskinsikkerheden og den personlige sikkerhed.
Sørg for at overholde anvisningerne for sikkerhedsapplikationer i de følgende
dokumenter.
•

Sikker deaktivering af MOVIDRIVE® B

I sikkerhedsapplikationer må der kun anvendes komponenter, som SEW-EURODRIVE
udtrykkeligt har leveret i denne udførelse!

2.4

Hejseværksapplikationer
MOVIDRIVE® MDX60B/61B må ikke anvendes som sikkerhedsudstyr til hejseværksapplikationer.
Brug overvågningssystemer eller mekaniske sikringer som sikkerhedsudstyr for at
undgå eventuelle materielle skader eller personskader.

2.5

Produktnavne og varemærker
De nævnte mærker og produktnavne i denne håndbog er varemærker eller registrerede
varemærker, der tilhører de pågældende ejere af varemærkerne.
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Sikkerhedsanvisninger
Bortskaffelse

2.6

Bortskaffelse
Overhold de gældende regler og bestemmelser!
Bortskaf eventuelt de enkelte dele separat, afhængigt af beskaffenhed og
eksisterende lokale forskrifter f.eks.:
•

elektronikaffald

•

plast

•

metalplade

•

kobber

osv.
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Indledning

3.1

Indholdet i denne håndbog

3

I denne brugerhåndbog beskrives:

3.2

•

Montering af optionskortet DFS22B PROFINET IO med PROFIsafe i frekvensomformeren MOVIDRIVE® MDX61B.

•

Idrifttagningen af MOVIDRIVE® med feltbussystemet PROFINET IO RT.

•

Konfigurationen af PROFINET ved hjælp af GSD-filer

•

Driften af MOVITOOLS® MotionStudio via PROFINET.

Uddybende litteratur
For at opnå en ukompliceret og effektiv forbindelse af MOVIDRIVE® B til
feltbussystemet PROFINET IO bør man ud over denne brugerhåndbog rekvirere
følgende uddybende materialer om temaet feltbus:
•

Håndbogen til feltbusapparatprofilen MOVIDRIVE®

•

Systemhåndbogen MOVIDRIVE® B

•

Håndbogen til sikkerhedsdetektoren MOVIDRIVE® MDX61B med DCS21B/31B

Ud over beskrivelsen af feltbusparametre og deres kodning beskriver håndbogen til
feltbusapparatprofilen MOVIDRIVE® og systemhåndbogen til MOVIDRIVE® B de
forskellige styringskoncepter og applikationsmulighederne ved hjælp af små eksempler.
Håndbogen "Feltbusapparatprofilen MOVIDRIVE®" indeholder en liste over alle
frekvensomformerens parametre, der kan læses og skrives via de forskellige
kommunikationsinterfaces, som f.eks. systembus, RS485 samt via feltbusinterfacet.

3.3

Egenskaber
Frekvensomformeren MOVIDRIVE® MDX61B giver med optionskortet DFS22B
PROFINET IO med PROFIsafe mulighed for at lave en forbindelse til overordnede
automatiseringssystemer via PROFINET IO RT via det ydedygtige universelle feltbusinterface.

3.3.1

MOVIDRIVE® og PROFINET
Den reaktion hos frekvensomformeren, der ligger til grund for PROFINET-driften, den
såkaldte enhedsprofil, er feltbusuafhængig og dermed ensartet. Som bruger får du på
den måde mulighed for at udvikle applikationer uafhængigt af feltbussen. Det gør det
meget nemt at skifte til andre bussystemer som f.eks. DeviceNet (optionskort DFD).
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Indledning
Egenskaber

3.3.2

Adgang til alle informationer
Med PROFINET-interfacet giver MOVIDRIVE® MDX61B mulighed for digital adgang til
alle drivenhedsparametre og funktioner. Styringen af frekvensomformeren sker via de
hurtige, cykliske procesdata. Via denne procesdatakanal kan man ud over at angive
setpunkter, som f.eks. omdrejningstalsetpunkt, integratortid for acceleration/deceleration
osv. også udløse de forskellige systemfunktioner, som f.eks. frikobling, regulatorspærre,
normalstop, hurtigstop osv. Samtidigt kan man ad denne kanal også tilbagelæse aktuelle
værdier fra frekvensomformeren, som f.eks. aktuelt omdrejningstal, strøm, apparatets
tilstand, fejlnummer eller referencemeddelelser.

3.3.3

Overvågningsfunktioner
Anvendelsen af et feltbussystem kræver ekstra overvågningsfunktioner med henblik på
drivteknikken, som f.eks. den tidsmæssige overvågning af feltbussen (feltbus-timeout)
eller også hurtigstop-koncepter. Overvågningsfunktionerne for MOVIDRIVE® kan f.eks.
tilpasses målrettet til applikationen. På den måde kan man f.eks. fastsætte, hvilken
fejlreaktion frekvensomformeren skal udløse i tilfælde af busfejl. For mange
applikationer vil det være en fordel med et hurtigstop, men det er også muligt at fryse de
sidste setpunkter, så drivenheden kører videre med de sidste gyldige setpunkter (f.eks.
transportbånd). Da styreklemmernes funktion også er garanteret i feltbusdriften, kan
man som altid etablere feltbusuafhængige hurtigstop-koncepter via frekvensomformerens klemmer.

3.3.4

Diagnose
I forbindelse med idrifttagning og service kan frekvensomformeren MOVIDRIVE®
tilbyde talrige diagnosemuligheder. Med den integrerede feltbusmonitor kan man f.eks.
både kontrollere de nominelle værdier og de aktuelle værdier, der sendes af
styreenheden. Den integrerede webserver giver adgang til diagnoseværdier via en
standard-browser.

3.3.5

Feltbusmonitor
Desuden får man talrige ekstra informationer om feltbusinterfacets tilstand.
Feltbusmonitoren giver sammen med pc-softwaren MOVITOOLS®-MotionStudio en
komfortabel diagnosemulighed, der ud over indstilling af alle drivenhedsparametre (inkl.
feltbusparametre) også muliggør detaljeret visning af informationer om feltbus- og
apparattilstand.
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Integreret sikkerhedsteknik

4.1

Sikkerhedskoncept DFS22B i kombination med DCS21B
•

PROFIsafe feltbusinterface DFS22B har et integreret CAN-interface. DFS22B
udskiller den sikre kommunikation og sender meddelelserne sikkert til DCS21B via
det integrerede CAN-interface.

•

Følgende krav opfyldes med en redundant systemstruktur med to kanaler til
sikkerhedsmodulet DCS21B ved hjælp af egnede overvågningsmekanismer:
– SIL3 iht. EN 61508
– Kategori 4 iht. EN 954-1
– Performance level e iht. EN ISO 13849-1
Når systemet registrerer fejl, reagerer det ved at gå over i sikker tilstand. På den
måde sikres sikkerhedsfunktionen i form af sikre ind- og udgange med forbindelsen
til en overordnet sikkerhedsstyring via PROFIsafe-kommunikationen. Der udføres
ingen lokal analyse eller logisk forarbejdning af de sikre ind-/udgange i DCS21B.
Dette sker i den overordnede sikkerhedsorienterede plc-enhed.

•

I forbindelse med ekstraudstyret DCS21B kan DC 24 V-indgangen Sikkert stop
deaktiveres ved MOVIDRIVE®-frekvensomformerens X17, så drivenheden deaktiveres
af hensyn til sikkerheden. I den forbindelse skal nedenstående sikkerhedskoncept for
MOVIDRIVE®-frekvensomformeren samt alle sikkerhedsanvisninger, betingelser og
installationsanvisninger i denne håndbog overholdes.

STOP!

FCPU

PD

PROFIsafe

PROFIsafe

PD

Omformer

sikkerhedsorienteret

PROFIBUS-/
PROFINETtilslutning
PROFIsafe

Standard
CPU

Master

MOVIDRIVE® B’s sikkerhedsfunktion er kun tilladt til applikationer op til
kategori 3 iht. EN 954-1.

MOVIDRIVE B
+ DCS21B
62315ADA
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4.2

Sikkerhedskonceptet MOVIDRIVE® B uden DCS21B
•

I tilfælde af fare skal potentiel risiko for skade udelukkes hurtigst muligt. Farlige
motorbevægelser undgåes som regel bedst, når motoren ikke har genstart efter stop.

•

Frekvensomformeren MOVIDRIVE® MDX60B/61B er kendetegnet ved, at der kan
tilkobles et eksternt, fejlfrit og godkendt sikkerhedsrelæ (ifølge kategori 3, EN 954-1).
Hvis en NØDSTOP-udløser (f.eks. NØDSTOP-taste med rastefunktion) aktiveres,
afbrydes strømmen til samtlige aktive elementer (udkobling af sluttrinstyringens
sikkerhedsorienterede DC 24 V-forsyningsspænding), som er nødvendige for
impulsgivning i udgangstrinnet (IGBT).

•

Ved hjælp af deaktiveringen ved både plus- og minuspolen af DC 24 V-strømforsyningen sikres det, at den forsyningsspænding, der er nødvendig for
frekvensomformerens funktion samt for etableringen af et drejefelt af impulsmønstre
(som gør det muligt at etablere et drejefelt), er sikkert afbrudt. På den måde kan der
ikke ske automatisk genstart.

•

I stedet for en galvanisk separation af drivenhed og strømforsyning gennem kontaktorer
og afbrydere, forhindrer den her beskrevne udkobling af DC 24 V-spændingsforsyningen sikkert styringen af effekthalvlederne i frekvensomformeren. Dermed
afbrydes den pågældende motors udvikling af et drejefelt. Den enkelte motor kan
i denne tilstand ikke udvikle noget drejemoment, til trods for, at strømforsyningen stadig
er sluttet til.

•

Kravene til sikkerhedsrelæet er nøje fastlagt i de følgende afsnit, og skal følges nøje.

Ved hjælp af en korrekt ekstern afbryder, som går via et sikkerhedsrelæ med
følgende egenskaber:
– minimum godkendt til sikkerhedskategori 3
– udkobling mindst til sikkerhedskategori 3
kan frekvensomformeren MOVIDRIVE® MDX60B/61B anvendes med sikker
udkobling efter stopkategori 0 eller 1 (ifølge EN 60204-1) og sikring mod genstart
efter sikkerhedskategori 3 (ifølge EN 954-1).

4.2.1

Begrænsninger

STOP!

12

•

Hvis DC 24 V-spændingsforsyning udelukkende deaktiveres på pluspolen af
sikkerhedshensyn, må der ikke forekomme testimpulser ved pluspolen
i deaktiveret tilstand.

•

Advarsel! Sikkerhedskonceptet er kun egnet til gennemførsel af mekaniske
arbejder på motordrevne anlægs-/maskinkomponenter.

•

Advarsel! Der skal under alle omstændigheder udarbejdes en anlægs-/
maskinspecifik risikoanalyse af anlægs-/maskinproducenten, hvor der også
tages højde for, at frekvensomformeren MOVIDRIVE® B anvendes.

•

Advarsel, livsfare: Ved udkobling af 24 V-spændingsforsyningen er der stadig
spænding på frekvensomformerens mellemkreds.

•

Advarsel! Under arbejde på den elektriske del af systemet, skal
spændingsforsyningen afbrydes via en ekstern afbryderknap.
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Skematisk visning af sikkerhedskonceptet med MOVIDRIVE® B som eksempel

4.2.2

S24V
24V

24V
int.

SNT
NV

S0V24

24V
int.

[5]

MOVIDRIVEB

SNT
HV

S VI 24

[4]

24V

GND

[1]
Uz+
Uz-

[3]

S0V24

GND

24V ext./
24V int.

24V
ext.

[6]

[2]

SNT

[7]

[17]

CAN
RS485

[9]

Binary
IN

[8]

[16]

Binary
OUT

[10]

Analog
IN

Uz+

[15]

[11]
PWM

Analog
OUT

M
[14]

[13 ]
Uz-

[12]

L1 L2 L3
61519AXX

[1] Højspændingsomformer
[2] Lavspændingsomformer
[3] Sikkerhedsrelæ (ekstern) mindst godkendt til kategori 3 iht. EN 954-1
[4] Sikkerhedsorienteret DC 24 V-spændingsforsyning
[5] Sikkerhedsrelæ (SNT)
[6] Potentialdeling
[7] Sikkerhedskredsløb
[8] Tilbagemelding til styringskernen: Spændingsforsyning til styring af udgangstrin O.K. (ikke i sikkerhedskredsløbet)
[9] Spændingsforsyning til styring af effekttransistorer
[10] DC 24 V-sikkerhedsrelæet er udkoblet / bremse slået til (ikke i sikkerhedskredsløbet)
[11] Motor
[12] Effektdel
[13] Temperaturmåler
[14] Positionsmåler
[15] Pulsbreddemodulerede (PWM) signaler til udgangstrin
[16] Styringskerne
[17] Feltbustilslutning
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Sikkerhedstekniske betingelser
BEMÆRK
Informationer vedrørende de sikkerhedstekniske betingelser findes i følgende
dokumenter:
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•

håndbogen "MOVIDRIVE® MDX60B / 61B Sikker frakobling – Betingelser"

•

håndbogen "MOVIDRIVE® MDX61B med sikkerhedsdetektor DCS21B/31B"

Håndbog – Feltbusinterface DFS22B PROFINET IO med PROFIsafe

6

Monterings- og installationsanvisninger
Montering af optionskortet DFS22B i MOVIDRIVE® MDX61B

6

Monterings- og installationsanvisninger
Dette kapitel indeholder anvisninger vedrørende montering og installation af
optionskortet DFS22B PROFINET IO med PROFIsafe i MOVIDRIVE® MDX61B.

6.1

Montering af optionskortet DFS22B i MOVIDRIVE® MDX61B
ANVISNINGER
•

Montering eller afmontering af optionskort i MOVIDRIVE® MDX61B størrelse
0 må kun foretages af SEW-EURODRIVE.

•

Montering eller afmontering af optionskort foretaget af brugeren er kun mulig
i MOVIDRIVE® MDX61B størrelse 1 til 6.

•

Optionskortet DFS22B PROFINET IO med PROFIsafe skal sættes i feltbusstik [1].

•

Anvend kun stik og kabler, der er godkendt til PROFINET IO, til
ledningsføringen.

[1]

62188AXX
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6.2

Montering af optionskort DFS22B / DCS21B i MOVIDRIVE® MDX61B
ANVISNINGER
•

DCS21B kan kun anvendes sammen med feltbusinterfacet DFS22B. DCS21B
skal i så fald sættes i udvidelsesstikpladsen, og DFS22B i feltbusstikpladsen.

•

DCS21B kan kun anvendes til MOVIDRIVE® MDX61B størrelse 1 til 6, ikke med
størrelse 0.

•

Specialkablet DAE34B (sags-nr. 1821 307 3) anvendes til CAN-bus-forbindelsen
mellem tilslutning X86 på DCS21B og tilslutning X31 på DFS22B. Kablet
DAE34B medfølger ved levering af ekstraudstyret DCS21B.

MOVIDRIVE® MDX61B

DCS21B

DFS22B

DCS21B/

X86

DAE34B

62320AXX
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6.2.1

6

Før arbejdet påbegyndes
Vær opmærksom på følgende henvisninger før montering eller afmontering af
optionskortet:
•

Sørg for, at frekvensomformeren er spændingsfri. Slå DC 24 V og netspænding fra.

•

Aflad med egnede foranstaltninger (afledningsbånd, sko med ledningsevne osv.), før
optionskortet berøres.

•

Afmonter betjeningsenheden og frontafdækningen før monteringen af optionskortet
(se driftsvejledning MOVIDRIVE® MDX60B/61B, kap. "Installation").

•

Monter betjeningsenheden og frontafdækningen igen efter monteringen af
optionskortet (se driftsvejledning MOVIDRIVE® MDX60B/61B, kap. "Installation").

•

Opbevar optionskortet i original emballage, og tag det først ud, når det skal
monteres.

•

Tag kun fat i optionskortet i kanten af printpladen. Rør ikke ved komponenterne.

Håndbog – Feltbusinterface DFS22B PROFINET IO med PROFIsafe
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6.2.2

Principiel fremgangsmåde ved montering og afmontering af et optionskort (MDX61B, BG 1 - 6)

2.
1.

2.

1.

3.
3.
3.

4.

4.

60039AXX

1. Løsn optionskortholderens to skruer. Træk optionskortholderen lige (ikke skævt!) ud
af stikket.
2. På optionskortholderen løsnes de 2 skruer til den sorte afdækningsplade. Tag den
sorte afdækningsplade ud.
3. Isæt optionskortet med 3 skruer pasnøjagtigt i de dertil beregnede huller på
optionskortholderen.
4. Sæt optionskortholderen med monteret optionskort med moderat tryk i stikket.
Fastgør optionskortholderen igen med de to skruer.
5. Benyt modsat rækkefølge for afmontering af optionskortet.

18

Håndbog – Feltbusinterface DFS22B PROFINET IO med PROFIsafe

Monterings- og installationsanvisninger
Tilslutning og klemmebeskrivelse til DFS22B

6.3

6

Tilslutning og klemmebeskrivelse til DFS22B

Sagsnummer

Feltbusinterface type DFS22B PROFINET IO med PROFIsafe: 1821 1844

ANVISNINGER

DFS22B
set forfra

•

"Feltbusinterface DFS22B PROFINET IO med PROFIsafe" kan kun anvendes
i forbindelse med MOVIDRIVE® MDX61B, ikke med MDX60B.

•

DFS22B skal sættes i feltbusstikket.

Beskrivelse

Klemme/
DIP-switch

Funktion

DFS22B
RUN

3

GND

2

CL

1

CH

Viser den aktuelle status for DFS22B.

LED BUS FAULT
(rød/gul/grøn)

Viser tilstanden for PROFINET IO-forbindelsen.

X31: Tilslutning af
CAN-bus

X31: 3 GND
X31: 2 CL
X31: 1 CH

DGND
CAN Low
CAN High

AS
DEF IP

Auto-setup til gateway-drift (uden funktion)
Nulstiller adresseparametrene til følgende standardværdier:
• IP-adresse: 192.168.10.4
• Subnetmaske: 255.255.255.0
• Gateway: 1.0.0.0
• PROFINET-enhedsnavn: PNETDeviceName_MACID

X30: Ethernet-tilslutning
LED link (grøn)
LED activity (gul)

X32

X30

X31

BUS
FAULT

LED RUN (rød/gul/grøn)

X32: Ethernet-tilslutning
LED link (grøn)
LED activity (gul)

Def IP
AS

DIP-switch

0 1
PROFINET IO

62186AXX
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6.4

Stikkonfiguration
Anvend forkonfektionerede, afskærmede RJ45-stik iht. ISO/IEC 11801 udgave 2.0,
kategori 5.
[6]

[3] [2] [1]
12

3

A

6

B
54174AXX

Fig. 1: Stikkonfiguration RJ45-stik

A = set forfra
B = set bagfra
[1] Pin 1 TX+ transmit plus
[2] Pin 2 TX– transmit minus
[3] Pin 3 RX+ receive plus
[6] Pin 6 RX– receive minus

Forbindelsen MOVIDRIVE® B – PROFINET
For at tilslutte DFS22B skal PROFINET-interfacet X30 eller X32 (RJ45-stik) forbindes
med en afskærmet, parvist snoet ledning i kategori 5, klasse D iht. IEC 11801
udgave 2.0.
Den integrerede switch understøtter etableringen af en linjetopologi og tilbyder
autocrossing-funktioner.

ANVISNINGER
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•

I henhold til IEEE 802.3 er den maksimale ledningslængde for 10/100 MBaud-Ethernet
(10BaseT / 100BaseT), f.eks. mellem DFS22B og switchen, 100 m.

•

Med PROFINET IO anvendes der Ethernet-frames, der prioriteres via VLAN-tag,
med framenavn 8892hex til datakommunikation i realtid. Det kræver et
switch-netværk. Switchene skal understøtte prioriteringen. Det er ikke tilladt at
anvende hubs. Dataoverførslen sker som fuld dupleks med 100 MBit. Detaljerede
oplysninger om ledningsføringen findes i dokumentet "Installation Guideline
PROFINET", som udgives af PROFINET-brugerorganisationen.
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6

Afskærmning og trækning af buskabler
Anvend kun afskærmede kabler og forbindelseselementer, der også opfylder kravene
fra kategori 5, klasse D iht. ISO/IEC11801 udgave 2.0.
En faglig korrekt afskærmning af buskablet dæmper de elektriske spredninger, der kan
optræde i industrimiljøer. Med følgende foranstaltninger opnås den bedste afskærmning:
•

Spænd skruerne ved stik, moduler og potentialudligningsledninger manuelt.

•

Anvend kun stik med metalkabinet eller metalliseret kabinet.

•

Tilslut afskærmningen i stikket på den størst mulige flade.

•

Læg buskablets afskærmning på begge sider.

•

Træk ikke signal- og buskablet parallelt til effektkablerne (motorledninger), men
i separate kabelkanaler.

•

I industrimiljøer skal der anvendes jordede kabelbakker af metal.

•

Træk signalkablet og den tilhørende potentialeudligning med en lille afstand
til hinanden ved at bruge den kortest mulige vej.

•

Undgå forlængelse af buskabler via stikforbindelse.

•

Træk buskablerne langs de eksisterende stelflader.

STOP!
Ved jordpotentialudsving kan der flyde en udligningsstrøm via den afskærmning, som
er tilsluttet på begge sider og forbundet med jordpotentialet (PE). Sørg i så fald for
tilstrækkelig potentialudligning iht. de gældende VDE-bestemmelser.
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6.6

TCP / IP-adressering og subnet

Indledning

Adresseindstillingerne af IP-protokollen foretages via følgende parametre
•

IP-adresse

•

Subnetmaske

•

Standardgateway

Til korrekt indstilling af disse parametre forklares i dette kapitel adresseringsmekanismerne
og opdelingen af IP-netværkerne i subnet.
IP-adresse

IP-adressen er en 32-bit-værdi, der entydigt identificerer en deltager i netværket.
En IP-adresse vises vha. fire decimaltal, der er separeret med punktummer.
Eksempel: 192.168.10.4
Hvert decimaltal står for en byte (= 8 bit) i adressen og kan også vises binært
(→ følgende skema).
Byte 1

Byte 2

11000000

.

Byte 3

10101000

.

00001010

Byte 4
.

00000100

IP-adressen består af en netværksadresse og en deltageradresse (→ følgende skema).
Netværksadresse

Deltageradresse

192.168.10

4

Hvilken andel af IP-adressen, der betegner netværket og hvilken andel der identificerer
deltageren, fastsættes vha. netværksklasse og subnetmaske.
Deltageradresser, der kun består af nuller og ettaller (binær) er ikke tilladte, da de står
for selve netværket eller for en broadcastadresse.
Netværksklasser

IP-adressens første byte bestemmer netværksklassen og dermed opdelingen i
netværksadresse og deltageradresse.
Værdiområde

Netværksklasse

Komplet netværksadresse
(eksempel)

0 til 127

A

10.1.22.3

10 = netværksadresse
1.22.3 = deltageradresse

128 til 191

B

172.16.52.4

172.16 = netværksadresse
52.4 = deltageradresse

192 til 223

C

192.168.10.4

192.168.10 = netværksadresse
4 = deltageradresse

Byte 1

Betydning

For mange netværk er den grove opdeling ikke tilstrækkelig. De anvender derudover en
eksplicit indstillelig subnetmaske.
Subnetmaske

Med en subnetmaske kan netværksklasserne underinddeles endnu finere.
Subnetmasken vises lige som IP-adressen med fire decimaltal, der er adskilt med
punktummer. Hvert decimaltal står for en byte.
Eksempel: 255.255.255.128
Hvert decimaltal står for en byte (= 8 bit) i subnetmasken og kan også vises binært
(se følgende skema).
Byte 1
11111111

22

Byte 2
.

11111111

Byte 3
.

11111111

Byte 4
.

10000000
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Hvis IP-adressen og subnetmasken skrives under hinanden, kan man se, at alle
ettallerne i binærvisningen af subnetmasken fastsætter netværksadressens andel, og
alle nuller kendetegner deltageradressen (se nedenstående skema).
Byte 1
IP-adresse

Subnetmaske

Byte 2
.

168.

Byte 3
.

10

Byte 4

decimal

192

.

128

binær

11000000

.

10101000

.

00001010

.

10000000

decimal

255

.

255

.

255

.

128

binær

11111111

.

11111111

.

11111111

.

10000000

Klasse-C-netværket med adressen 192.168.10. underinddeles endnu mere via
subnetmasken 255.255.255.128. Der opstår to netværk med adresserne 192.168.10.0
og 192.168.10.128.
De tilladte deltageradresser i de to netværk hedder:
•

192.168.10.1 til 192.168.10.126

•

192.168.10.129 til 192.168.10.254

Netværksdeltagerne bestemmer via den logiske forbindelse af IP-adresse og
subnetmaske, om en kommunikationspartner befinder sig i sit eget netværk eller i et
andet netværk. Hvis kommunikationspartneren er i et andet netværk, aktiveres
standardgateway.
Standardgateway

Standardgatewayen aktiveres også via en 32-bit-adresse. 32-bit-adressen vises med
fire decimaltal, der er separeret med punktummer.
Eksempel: 192.168.10.1
Standardgatewayen etablerer forbindelsen til andre netværk. Sådan kan en
netværksdeltager, der vil aktivere en anden deltager, forbinde IP-adressen med
subnetmasken logisk og dermed afgøre om den eftersøgte deltager befinder sig i eget
netværk. Hvis dette er tilfældet, aktiverer den standardgatewayen (router), der skal
befinde sig i eget netværk. Standardgatewayen overtager så videreformidlingen af
datapakkerne.
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6.7

Indstilling af IP-adresseparameter via DCP

Første
idrifttagning

Med PROFINET IO indstilles IP-adresseparametrene via protokollen "DCP (Discovery
and Configuration Protocol). DCP arbejder med enhedsnavne (Device Name).
Enhedsnavnet identificerer en PROFINET IO-deltager entydigt i netværket. Ved
projekteringen af deltageren bliver PROFINET IO-controlleren (styringen) bekendtgjort
og indstillet til den anvendte PROFINET IO-enhed ved hjælp af projekteringssoftwaren.
Ved hjælp af enhedsnavnet identificerer controlleren enheden ved opstarten og
overfører de pågældende IP-adresseparametre. Det er således ikke længere
nødvendigt at foretage indstillinger direkte via slaven. Den generelle fremgangsmåde
beskrives i kapitlet "Projektering og idrifttagning" ved hjælp af eksemplet SIMATIC
STEP 7.

Nulstilling af
IP-adresseparametrene

Hvis IP-adresseparametrene er ukendte, og man ikke kan få adgang til dem via det
serielle interface eller med betjeningsenheden DBG60B på frekvensomformeren, kan
IP-adresseparametrene nulstilles til standardværdien ved hjælp af DIP-switchen
"Def IP".
DFS22B indstilles på den måde til følgende standardværdier:
•

IP-adresse: 192.168.10.4

•

Subnetmaske: 255.255.255.0

•

Standardgateway: 1.0.0.0

•

PROFINET-enhedsnavn: PNETDeviceName_MACID

Gå frem i denne rækkefølge for at nulstille IP-adresseparametrene til standardværdierne:
•

Slå netspændingen og DC-24 V-forsyningsspændingen fra.

•

Indstil DIP-switchen "Def IP" på "1" på DFS22B.

•

Slå netspændingen og DC-24 V-forsyningsspændingen til igen.

•

Vent, indtil DFS22B er startet op. Dette markeres med den grønne LED "RUN".

Derefter kan der opnås adgang til frekvensomformeren via IP-adressen 192.168.10.4.
Gør følgende for at indstille nye IP-adresseparametre:

24

•

Ændr pc’ens IP-adresse under Windows-netværksindstillingerne, så pc’en og
DFS22B er forbundet i et subnetværk (et eksempel på en ændret IP-adresse kan
være 192.168.10.5).

•

Start en webbrowser, og åbn DFS22B-optionskortets hjemmeside, eller start
MOVITOOLS® MotionStudio.

•

Indstil de ønskede adresseparametre.

•

Indstil DIP-switchen "Def IP" på DFS22B til "0".

•

De nye adresseparametre aktiveres, når enheden har været slukket og er blevet
tændt igen.
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6.8

Fremgangsmåde ved udskiftning af enheder
Sæt hukommelseskortet fra den udskiftede MOVIDRIVE® B i den nye MOVIDRIVE® B,
og enheden genkendes umiddelbart af PROFINET IO-controlleren.

BEMÆRK
Hvis hukommelseskortet fra den udskiftede MOVIDRIVE® B ikke sættes i den nye
MOVIDRIVE® B, skal der foretages en komplet idrifttagning af frekvensomformeren, eller
den sikrede parameterstreng skal indlæses i den nye MOVIDRIVE® B. Desuden skal det
eksisterende PROFINET IO-enhedsnavn tildeles igen via projekteringssoftwaren.
Fremgangsmåden er som ved første idrifttagning (se kapitlet "PROFINET-projektering").
Hvis det udelukkende er ekstraudstyret DFS22B der udskiftes, kræves der ingen
yderligere forholdsregler.
Ved udskiftning af DCS21B skal anvisningerne i håndbogen "MOVIDRIVE® MDX61B
sikkerhedsmodul DCS21B/31B" følges.

6.9

Driftsvisninger for DFS22B

6.9.1

PROFINET-LED’er
På optionskortet DFS22B er der 2 LED’er, der viser den aktuelle tilstand af DFS22B og
PROFINET-systemet.

DFS22B
RUN
BUS
FAULT
62345AXX

LED RUN

LED’en RUN signaliserer, at buselektronikken fungerer korrekt.
LED’en RUN’s
tilstand

Fejlårsag

Fejlafhjælpning

Grøn

•
•

DFS22B-hardware OK.
Korrekt drift

–

Off

•

DFS22B er ikke driftsklar.

Rød

•

Fejl i DFS22B-hardwaren

•

Genstart enheden. Hvis fejlen opstår
igen, kontaktes SEW-service.

•

Genstart enheden. Indstil
standard-IP-adresseparametre med
DIP-switch "DEF IP". Hvis fejlen opstår
igen, kontaktes SEW-service.

•

Genstart enheden. Hvis fejlen opstår
igen, kontaktes SEW-service.

Blinker grønt
Blinker gult
•

DFS22B’s hardware starter ikke.

Gul
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LED BUS-FAULT

LED’en BUS FAULT viser tilstanden af PROFINET IO-systemet.
LED’en
BUS-FAULT’s
tilstand

Fejlårsag

Fejlafhjælpning

Off

•

PROFINET IO-enheden er i gang med
at udveksle data med
PROFINET-masteren (data exchange).

-

Blinker grønt
Blinker grønt/
rødt

•

Blinkkontrollen i PROFINET
IO-controller-projekteringen er blevet
aktiveret for at lokalisere deltageren
optisk.

-

Rød

•

Forbindelsen til PROFINET
IO-controlleren er afbrudt.
PROFINET IO-enheden registrerer
intet link.
Busafbrydelse
PROFINET IO-controlleren er ude af
drift.

•

Der er sat et ikke-tilladt modul i STEP 7
hardware-konfigurationen.

•

•
•
•
Gul
Blinker gult

Indstil STEP 7 hardwarekonfigurationen til ONLINE, og
analysér modultilstandene i stikkene
på PROFINET IO-device.

De to integrerede LED’er link (grøn) og activity (gul) i RJ45-stikkonnektorerne
(X30, X32) markerer Ethernet-forbindelsens status.

LED "Link"

X30

LED link/activity

•

•
•

Kontrollér PROFINET-tilslutningen til
DFS22B
Kontrollér PROFINET IO-controlleren
Kontrollér ledningsføringen i
PROFINET-nettet

X32

LED "Activity"

61880AXX

LED / tilstand

Betydning

Link / Grøn

Der er en Ethernet-forbindelse.

Link / Off

Der er ingen Ethernet-forbindelse.

Activity / Gul

Der udveksles i øjeblikket data via Ethernet.

ANVISNINGER
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•

Da firmwaren for optionskortet DFS22B bruger ca. 10 sekunder til initialiseringen,
vises tilstanden "0" (frekvensomformer ikke klar) på de 7 dioder på MOVIDRIVE® B
i dette tidsrum.

•

LED’en "RUN" på optionskortet DFS22B lyser grønt.
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Projektering og idrifttagning
Dette kapitel beskriver, hvordan frekvensomformeren MOVIDRIVE® B projekteres med
ekstraudstyret DFS22B. Følgende GSD-fil anvendes til projektering af DFS22B med
MOVIDRIVE® B:
GSDML-V2.1-SEW-DFE-DFS-2Ports-jjjjmmtt.xml
Denne GSD-fil indeholder enhedsbeskrivelsen for driften af DFS22B indbygget
i MOVIDRIVE® B.

7.1

Projektering af PROFINET IO-controlleren
I dette kapitel beskrives det, hvordan MOVIDRIVE® B projekteres med PROFINET ved
hjælp af den aktuelle GSD-fil. Projektering beskrives nærmere ud fra et eksempel med
projekteringssoftwaren SIMATIC-Manager og en SIMATIC CPU 315F 2 PN/DP.

Initialisering
af GSD-filen

•

Start STEP 7 HWCONFIG, og vælg menupunktet [Install new GSD file] (Installer
ny GSD-fil) i menuen [Extras] (ekstra).

•

Vælg filen "GSDML-V2.1-SEW-DFE-DFS-2Ports-JJJJMMTT.xml" fra cd’en
"Software ROM 7" i følgende dialogboks. "JJJJMMTT" står for filens dato. Klik på
knappen "Søg" for at navigere til den ønskede mappe. Bekræft den valgte mappe
ved at klikke på [OK].

•

SEW-PROFINET IO-tilslutningen af DFS22B findes derefter under [Other field
devices] (Flere feltenheder) / [Drives] (drev) / [SEW] / [DFE/DFS(2Ports)].

BEMÆRK
Den aktuelle udgave af GSD-filen kan også downloades fra SEW’s hjemmeside
(www.sew-eurodrive.de) under rubrikken "Software".
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7.1.1

Tildeling af PROFINET-enhedsnavn
Før en PROFINET IO-enhed kan aktiveres af en PROFINIET-IO-controller, skal den
tildeles et enhedsnavn.
Den generelle fremgangsmåde beskrives med SIMATIC STEP 7 som eksempel.
•

Vælg menupunktet [Target system] (Målsystem) / [Ethernet] / [Edit Ethernet
station ...] (Rediger Ethernet-deltager ...) i STEP 7 HWCONFIG.

11738AEN

•

Klik på "Søg". Derefter vises der en oversigt over alle PROFINET IO-deltagere, som
er tilgængelige online med det anvendte projekteringsværktøj.

•

Vælg den ønskede deltager. SEW-deltageren vises under enhedstype [2] som
"SEW-MDX61B+DFS22B" (→ nedenstående illustration). Enhedsnavnet [3] står
som standard på "PNETDeviceName" og kan tilpasses til det individuelle anlæg. Der
kan skelnes mellem flere eksemplarer af MDX61B ved hjælp af de viste
MAC-adresser. MAC-adresse finder du på en mærkat på optionskortet DFS22B. Klik
på knappen [Flash] (blink) [1] for at få det valgte optionskort DFS22B til at blinke
grønt med status-LED’en. På den måde kan du kontrollere, om du har valgt den
rigtige.
[2]

[3]

[4]

[1]

62340AEN
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[6]

[5]
[4]
[7]

[3]

[2]

[8]

[9]

[1]
62330AEN

[1]

Knap "Close" (Luk)

[2]

Indtastningsfelt "Device name" (Enhedsnavn)

[3]

Knap "Assign IP configuration" (Tildel IP-konfiguration)

[4]

Indtastningsfelt "Subnet mask" (Subnetmaske)

[5]

Indtastningsfelt "IP address" (IP-adresse)

[6]

Knap "Browse" (Søg)

[7]

Indtastningsfelt "Router address" (Router-adresse)

[8]

Knap "Assign name" (Tildel navn)

[9]

Knap "Reset" (Nulstil)

•

Indtast enhedsnavnet i indtastningsfeltet "Device name" (enhedsnavn) [2], og klik på
knappen [Assign name] (tildel navn) [8]. Enhedsnavnet overføres til deltageren og
gemmes der. Enhedsnavnet kan være maksimalt 255 tegn langt.

•

Tildel her en IP-adresse [5] og en subnetmaske [4] samt om nødvendigt en
router-adresse [7]. Klik på knappen [Assign IP configuration] (tildel IP-konfiguration) [3].
Alternativt kan IP-adressen også rekvireres fra en DHCP-server.
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BEMÆRK
IO-controlleren må i den forbindelse endnu ikke have oprettet cyklisk datakommunikation
med IO-enhederne.

•

Tryk på knappen [Browse] (søg) [6] igen for at kontrollere, om indstillingerne er blevet
overtaget.
Klik på knappen [Close] (luk) [1].

•

7.1.2

Med knappen [Reset] (nulstil) [9] kan enhedsnavnet på DFS22B nulstilles online.
Derefter skal DFS22B genstartes.

Projektering af PROFINET IO-tilslutning DFS22B

Oprettelse
af nyt projekt

Start Simatic-Manager, og opret et nyt projekt. Vælg styringstype, og tilføj de ønskede
moduler. Her er især betjeningsmodulerne OB82, OB86 og OB122 praktiske.
Betjeningsmodulet OB82 sørger for, at styringen ikke går over på "STOP" ved såkaldte
diagnosealarmer. Betjeningsmodulet OB86 viser fejl i decentrale perifere enheder.
Betjeningsmodulet OB122 aktiveres, hvis styringen ikke kan få adgang til data fra en
deltager blandt de decentrale perifere enheder. Dette kan f.eks. ske, når optionskortet
DFS22B er senere driftsklar end styringen.
•

Start STEP 7 HWCONFIG, og vælg PROFINET IO-stikpladsen i styringsracket.

•

Højreklik, og tilføj et PROFINET IO-system via kontekstmenuen. Tildel her en
IP-adresse til PROFINET IO-controlleren. Tilføj et nyt PROFINET-subsystem ved at
klikke på knappen [Ethernet].

•

I hardwarekataloget åbnes [PROFINET IO] / [Additional FIELD DEVICES] (Flere
FELTENHEDER) / [Drives] (drev) / [SEW] / [DFE/DFS(2Ports)] [1].

[1]
[2]
62341AEN
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•

Træk punktet "MDX61B+DFS22B" [2] hen på PROFINET IO/system med musen, og
tildel PROFINET-stationsnavnet.
Dette navn skal være det samme som det PROFINET-enhedsnavn, der er indstillet
i DFS22B.

•

Slet punktet på slot 2, så projekteringen af applikationen kan foretages. Vælg den
nødvendige procesdatakonfiguration til applikationen.

BEMÆRK
•

PROFIsafe-enheden kan kun projekteres med ekstraudstyret DFS21B eller
DFS22B.

•

Slot 1 på ekstraudstyret DFS22B kan kun projekteres i forbindelse med
ekstraudstyret DCS21B.

•

Indtast I/O- og periferiadresser for de konfigurerede databredder, og gem
konfigurationen.

•

Udvid dit brugerprogram med dataudveksling med de nye enheder.

•

Procesdataoverførslen sker konsistent. Systemfunktionerne SFC14 og SFC15 kan
anvendes til procesdataoverførsel.

•

Slot-modellen anvendes til projektering med PROFINET. Her tildeles hver slot
(stikplads) et DFS22B-kommunikationsinterface.

[1]

[2]

62342AEN

Slot 1: PROFIsafe-enhed [1] (kun i forbindelse med optionskortet DFS22B). Ved
anvendelse af DFS22B i forbindelse med DCS21B skal "F-modul I/O (8 byte)"
projekteres.
Slot 2: Procesdatakanal [2]. Antal procesdata, der udveksles cyklisk mellem
PROFINET IO-controlleren og PROFINET IO-enheden.
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Deltagerkonfiguration

Efter konfigurationen af de enkelte stikpladser (slots) skal den nye deltager konfigureres
med yderligere indstillinger. Dobbeltklik på enhedssymbolet for den nye deltager for at
åbne den følgende dialogboks.
[2]

[1]

[4]

[3]

62343AEN

•
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[1]

Faneblad "General" (generelt)

[2]

Faneblad "IO cycle" (IO-cyklus)

[3]

Indtastningsfelt "Ethernet"

[4]

Knap "Device name" (enhedsnavn)

På fanebladet "General" (generelt) [1] skal det enhedsnavn, der blev tildelt tidligere,
indtastes i Indtastningsfeltet "Device name" (enhedsnavn) [4]. Der er forskel på store
og små bogstaver.
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•

Klik på knappen [Ethernet] [3] i feltet "Deltager / PN-IO system" for at indtaste den
IP-adresse, der blev tildelt tidligere (se følgende illustration).

11739AEN

•

På fanebladet "IO cycle" (IO-cyklus) [2] kan den aktualiseringstid indstilles, som
deltageren aktualiserer sine procesdata med. DFS22B, indbygget i MOVIDRIVE® B,
understøtter en minimal aktualiseringstid på 2 ms (se følgende illustration).

11740AEN
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Start af styring

Indlæs projekteringen i SIMATIC S7, og start modulet. Styringens fejl-LED’er skal være
slukket.
LED’erne på optionskortet DFS22B skal have følgende tilstande:
•

LED RUN: lyser grønt

•

LED BUS FAULT: off

•

LED’erne link og activity: blinker

Hvis dette ikke er tilfældet, skal du kontrollere projekteringen, især deltagerens
enhedsnavn og IP-adresse.

34
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7.1.3

Eksempel på projektering af procesdatakonfiguration af MOVIDRIVE® B
I dette eksempel skal drivenheden positioneres via MOVIDRIVE® B. Til dette formål kan
applikationsmodulet "Extended positioning via bus" (udvidet buspositionering)
anvendes.
Via 6 procesdata udveksles informationerne mellem plc og frekvensomformer.

Udgange

IO-controller:
f.eks. PLC

Indgange

IO device:
f.eks. feltomformer

6 Procesudgangsdata 
Forsinkelse

Status
Status-–
oord
rd

Accel
er a- IndstilletI ndstillet
M
Målål Acceleration
Position
omdrejningstal
t ion
om
dr ej n
position
Faktisk
Fak
t isk
–
Position
position

M
ål MålPosition
position

Control
Control
o ord
rd

Faktisk
Faktisk
Fak
t isk
–
Fak
t isk
–
UdUdgangs
gangs – ApparatApparat–
udnyttelse
Position
strøm
position omdrejningstal
om
dr ej ningstal
strøm
udny
t t el se

 6 Procesindgangsdata
62347ADA

Den følgende illustration viser den tilhørende PROFINET-parametrering.

11742AEN

Håndbog – Feltbusinterface DFS22B PROFINET IO med PROFIsafe

35

7

Projektering og idrifttagning
Indstilling af frekvensomformerens MOVIDRIVE® MDX61B

7.2

Indstilling af frekvensomformerens MOVIDRIVE® MDX61B
For at forenkle feltbusdriften er følgende indstillinger nødvendige.

11638AEN

®

Til styring af frekvensomformeren MOVIDRIVE B via PROFINET IO skal
frekvensomformeren først skiftes over til styrekilde (P101) og setpunktkilde (P100) =
FELTBUS. Med indstillingen FELTBUS parametreres MOVIDRIVE® B til
setpunkt-overtagelse fra PROFINET IO. Nu reagerer MOVIDRIVE® B på de
procesudgangsdata, der sendes fra det overordnede automatiseringsapparat.
Efter installation af PROFINET IO-optionskortet kan MOVIDRIVE® B uden andre
indstillinger straks parametreres via PROFINET IO. Efter tilkobling kan alle parametre
f.eks. indstilles af den overordnede automatiseringsenhed. Den overordnede styring
modtager signal om aktivering af styrekilde og setpunktkilde Feltbus med bit
"Feltbusmodus aktiv" i statusordet.
Af sikkerhedstekniske årsager skal MOVIDRIVE® B også frikobles på klemmesiden
for at kunne foretage styring via feltbussystemet. Derfor skal klemmerne forbindes
og programmeres sådan, at frekvensomformeren frigives via indgangsklemmerne.
Den letteste måde, hvorpå MOVIDRIVE® B kan frikobles på klemmesiden, er f.eks.
ved forbindelse af indgangsklemme DIØØ (funktion/REGULATORSPÆRRE) med
+24 V-signal og programmering af indgangsklemmerne DIØ1 til DIØ7 på INGEN
FUNKTION.
Yderligere parameterindstillinger ved drift med DCS21B

BEMÆRK
Der findes yderligere oplysninger i håndbogen "MOVIDRIVE® MDX61B med
sikkerhedsmodul DCS21B/31B".
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7.3

Projektering af PROFIsafe med STEP 7

Projektering
af PROFIsafeegenskaber

•

For at kunne anvende sikkerhedsfunktionerne i kombinationen DFS22B/DCS21B,
skal der projekteres med et "F-modul I/O (8 byte)" i slot 1.

•

Marker slot 1, og slet derefter punktet "Empty slot" (tom slot). Træk derefter punktet
"F-modul I/O (8 byte)" [2] hen på slot1 [1].

[2]
[1]

62344AEN

•

Parametrering af PROFIsafe-egenskaberne (se nedenstående illustration) udføres
i hardware-konfigurationen. Dobbeltklik på punktet "F-modul I/O (8 byte)" i slot 1 [1].

11743AEN
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7.3.1

Beskrivelse af F-parametrene
DFS22B sender PROFIsafe-protokolinformationerne via en CAN-bus (kabel DAE34B)
til DCS21B. DCS21B foretager den sikkerhedsorienterede protokolanalyse af
PROFIsafe.

BEMÆRK
Der findes yderligere oplysninger i håndbogen "MOVIDRIVE® MDX61B med
sikkerhedsmodul DCS21B/31B".

Ved opstart af feltbus- eller netværkssystemet sendes de parametre, der har relevans
for sikkerheden i PROFIsafe-driften, i en F-parameterblok fra busmasteren til
MOVIDRIVE® B’s PROFIsafe-enhed DCS21B. Det kontrolleres i denne enhed, at
parametrene er plausible. Først når er givet en positiv bekræftelse af
F-parameterblokken, går PROFIsafe i gang med at udveksle data (data exchange) med
busmasteren. Derefter vises de sikkerhedsorienterede parametre, der overføres til
PROFIsafe-enheden DCS21B.
Afhængigt af det anvendte bussystem står følgende parametre til rådighed.
PROFIsafe F-parametre

Bussystem
PROFINET IO

Parameter
"F_SIL"

F_Check_SeqNr

findes ikke

F_SIL

fast

F_CRC_Length

fast

F_Par_Version

fast

F_Source_Add

fast

F_Dest_Add

kan indstilles

F_WD_Time

kan indstilles

Med denne parameter kan F-deltagerne kontrollere, at sikkerhedsklassen stemmer
overens med F-host. Afhængigt af risikoen skelnes der i disse sikkerhedsrelevante
tilfælde mellem sikkerhedskredse med forskellige sikkerhedsklasser SIL 1 til SIL 3
(SIL = safety integrity level).
DCS21B understøtter følgende indstilling:
•

Parameter
"F_CRC_Length"

F_SIL = SIL 3

Afhængigt af F-brugerdataenes længde (procesværdier) og PROFIsafe-versionen
kræves der CRC-kontrolværdier med forskellig længde. Denne parameter underretter
i et sikkerhedstelegram F-komponenten om den CRC2-nøglelængde, der kan
forventes.
DCS21B anvender en brugerdatalængde under 12 byte, så en 3-byte-CRC anvendes
i PROFIsafe V2.
DCS21B understøtter følgende indstillinger:
•

Parameter
"F_Par_Version"

38

F_CRC_Length = 3 byte CRC (kun i PROFIsafe V2)

Denne parameter identificerer den PROFIsafe-version, der understøttes af DCS21B.
I en MOVIDRIVE® i PROFINET-udføres er det kun PROFIsafe V2, der er understøttet.
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Parameter
"F_Source_Add"

7

PROFIsafe-adresserne anvendes til en entydig identifikation af kilde (F_Source_Add)
og mål (F_Dest_Add). Kombinationen af kilde- og måladresse skal være entydig i hele
nettet og hele stationen. Afhængigt af masterens projektering tildeles der automatisk en
kildeadresse F_Source_Add via STEP7.
Parameteren "F_Source_Add" kan acceptere værdier mellem 1 og 65.534.
Parameteren kan ikke ændres direkte i STEP7-HW-CONFIG.

Parameter
"F_Dest_Add"

I denne parameter indtastes PROFIsafe-adressen på DCS21B, som tidligere er blevet
indstillet i MOVISAFE® ASSIST.
Parameteren "F_Dest_Add" kan acceptere værdier mellem 1 og 65.534.

BEMÆRK
Der findes yderligere oplysninger i håndbogen "MOVIDRIVE® MDX61B med
sikkerhedsmodul DCS21B/31B".

Parameter
"F_WD_Time"

Denne parameter definerer en overvågningsperiode i DCS21B.
Inden for denne overvågningsperiode skal der modtages et gyldigt aktuelt
sikkerhedstelegram fra F-CPU. Ellers går DCS21B over i sikker tilstand.
Indstil overvågningsperioden så højt, at der er plads til forsinkelser i telegramkommunikationen. På den anden side set skal perioden også indstilles så tilpas lavt, at
sikkerhedsapplikationen kan køre uden problemer.
I DCS21B kan parameteren "F_WD_Time" angives i trin på 1 ms fra 1 ms til 10 sek.
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7.3.2

Safety-diagnose via PROFINET
Tilstanden af PROFIsafe-kommunikationen og fejlmeddelelser fra DFS meldes til
PROFINET IO-controlleren, som kan foretage en diagnose af tilstanden.

Diagnosemeddelelser
PROFIsafe layer

Det følgende skema viser diagnosemeddelelserne fra PROFIsafe layer:
Byte 11
0hex / 0dec

PROFINET-diagnosetekst
(tysk)

PROFINET-diagnosetekst
(engelsk)

Ingen fejl

---

40hex / 64dec

F_Dest_Add passer ikke

Mismatch of F_Dest_Add

41hex / 65dec

F_Dest_Add er ugyldig

F_Dest_Add not valid

42hex / 66dec

F_Source_Add er ugyldig

F_Source_Add not valid

43hex / 67dec

F_WD_Time er 0 ms

F_WD_Time is 0 ms

44hex / 68dec

F_SIL-niveau over maks. SIL-niveau

F_SIL exceeds SIL f. application

45hex / 69dec

Forkert F_CRC_Length

F_CRC_Length does not match

46hex / 70dec

Forkert F-parameterversion

F-parameter set incorrect

47hex / 71dec

Fejl i CRC1-værdien

CRC1-fault

BEMÆRK
Yderligere oplysninger om betydning og fejlafhjælpning af fejlmeddelelser findes
i håndbøgerne til PROFINET IO-controlleren.
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8

Driftsegenskaber med PROFINET

8.1

Indføring
Med PROFINET IO avancerer den klassiske kommunikation til Fast-Ethernet-teknologi
som fysisk overførselsmedium. Både proceskommunikationen med realtidsfunktion og
den åbne kommunikation via Ethernet TCP/IP understøttes. PROFINET skelner mellem
tre kommunikationsklasser, som adskiller sig fra hinanden inden for ydelse og funktion.

Tre
kommunikationsklasser

•

TCP/IP
Åben Ethernet-TCP/IP-kommunikation uden realtidskrav (f.eks. internetteknologi).

•

RT (Real Time)
IO-dataudveksling mellem automatiseringsenheden i realtid (> 1 ms).

•

IRT (isochronous real time)
Isokron realtidskommunikation til synkroniseret IO-datakommunikation (f.eks. til
motion-control-applikationer; ikke med optionskort DFS22B).

Optionskortet DFS22B opfylder kravene til klassen PROFINET RT og tilbyder åben
kommunikation via TCP/IP eller UDP/IP.
Tre enhedstyper

PROFINET IO skelner mellem de tre enhedstyper "IO-controller", "IO-enhed" og
"IO-supervisor".
•

IO-controller
IO-controlleren overtager masterfunktionen for cyklisk IO-datakommunikation med
de decentrale perifere enheder og realiseres normalt som kommunikationsinterface
i en styring. IO-controlleren kan sammenlignes med en PROFIBUS-DP-Master
klasse 1. I et PROFINET IO-system kan der findes flere IO-controllere.

•

IO-enhed
Alle feltenheder, der styres af en IO-controller, på PROFINET IO kaldes IO-enheder,
f.eks. I/O, drivenheder, ventiløer osv. IO-enheder kan sammenlignes med
PROFIBUS-DP-slave-deltagere. Optionskortet DFS22B er en PROFINET IO-enhed.

•

IO-supervisor
Programmeringsenheder / pc’er med tilsvarende engineering- / diagnosticeringsværktøjer betegnes som IO-supervisor. IO-supervisors har adgang til proces- og
parameterdata samt til alarm- og diagnoseinformationer.
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0

Kommunikationsmodel

Kommunikationsmodellen i PROFINET IO bygger på mangeårige erfaringer med
PROFIBUS DP-V1. Master-slave-adgangen er gengivet i en provider-consumer-model.
Der anvendes forskellige kommunikationskanaler til dataoverførslen mellem
IO-controller og IO-enheder. De cykliske IO-data og de hændelsesstyrede alarmer
overføres via en realtidskanal. Standardkanalen, som er baseret på UDP/IP, anvendes
til parametrering, konfiguration og diagnoseinformation.

Enhedsmodel

Den velkendte decentraliserede periferi fra PROFIBUS DP er blevet udvidet med
enhedsmodellen. Enhedsmodellen bygger på slot- og subslot-mekanismer, som
anvendes til at realisere modulopbyggede enheder med stik til moduler og submoduler.
Moduler repræsenteres her ved slots, og submoduler ved subslots. Disse mekanismer
gør det muligt også at anvende logisk modularisering f.eks. til et drivenhedssystem
(se nedenstående illustration).

58645AXX
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En enkelt drivaksel vises som modul under PROFINET IO. Der kan sluttes forskellige
submoduler til dette modul. Submodulerne definerer således procesdatainterfacet til
IO-controlleren eller enheden til tværgående trafik. Derfor har de provider- eller
consumer-funktion. I fleraksede systemer med fælles PROFINET IO-interface giver
denne model mulighed for at slutte flere moduler til en IO-enhed. Her repræsenterer
hvert modul også hver sin akse. Stikplads 0 (slot 0) er udført som Device Access
Point (DAP) og repræsenterer generelt IO-enheden.

8.2

Den integrerede Ethernet-switch
Med den integrerede Ethernet-switch kan der etableres linjetopologier, der er kendt fra
feltbusteknikken. Selvfølgelig er det også muligt at etablere andre bustopologier, f.eks.
stjerne eller træ. Ringtopologier understøttes ikke.

ANVISNINGER
Antallet af industrielle Ethernet-switches, der er serieforbundet, påvirker
telegrammernes funktionstid. Hvis et telegram gennemløber enhederne, så bliver
telegrammernes funktionstid forlænget af Ethernet-switchens funktion "Store &
forward":
•

med en telegramlængde på 64 byte forlænges den med ca. 10 µs (ved 100 Mbit/sek.)

•

med en telegramlængde på 1.500 byte forlænges den med ca. 130 µs (ved
100 Mbit/sek.)

Det betyder følgende: Jo flere enheder telegrammet skal gennemløbe, jo højere er
telegrammernes funktionstid.
Autocrossing

De to eksterne porte i Ethernet-switchen er udstyret med autocrossing-funktion. Det
betyder, at de kan forbindes med den næste Ethernet-deltager både med et patch- og
et cross-over-kabel.

Autonegotiation

Ved forbindelsesopbygningen til den næste deltager beregner de to Ethernet-deltagere
baudrate og dupleks-tilstand. De to Ethernet-porte i PROFINET-tilslutningen understøtter
i den forbindelse autonegotiation-funktionen og arbejder enten med en baudrate på
100 Mbit eller 10 Mbit i tilstanden fuld dupleks eller halv dupleks.

BEMÆRK
PROFINET IO-netværk skal anvendes med en baudrate på 100 Mbit i tilstanden fuld
dupleks.

Overvågning
af LINK-status

Med de to porte kan LINK-status overvåges. Denne funktion kan indstilles på følgende
måde via STEP 7-hardwarekonfigurationen:
•

Vælg stikplads 0 i STEP 7.

•

Vælg menupunktet [Object properties] (objektegenskaber) i kontekstmenuen.

•

Vælg fanebladet "Parameters" (parametre).

Indstil kun overvågningen for den port, der sender datapakker til yderligere deltagere og
ikke til styringen. Hvis der registreres LINK DOWN fra denne port, mens overvågningen
er aktiveret, sender PROFINET-enheden en diagnosealarm via den anden port til
styringen (se kapitlet "Alarmer").
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8.3

Procesdatakonfiguration
Ekstraudstyret DFSxxB understøtter PROFIsafe-funktionerne på stikplads 1 (slot 1).
På stikplads 2 (slot 2) kan moduler med 1 til 10 procesdataord I/O konfigureres. Efter at
enheden er blevet aktiveret, men før IO-controlleren har startet kommunikationen,
står konfigurationen på 3 procesdataord I/O. De kan blive ændret af IO-controlleren
under etableringen af kommunikationen. Den aktuelle konfiguration vises på P090
PD-konfiguration.

Tilladte
konfigurationer

ID

Procesdatalængde

101

1 procesdataord I/O

102

2 procesdataord I/O

103

3 procesdataord I/O

104

4 procesdataord I/O

105

5 procesdataord I/O

106

6 procesdataord I/O

107

7 procesdataord I/O

108

8 procesdataord I/O

109

9 procesdataord I/O

110

10 procesdataord I/O

DAP (Device Access Point) har ID 100 (slot 0, subslot 1)
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8.4

Styring af frekvensomformeren MOVIDRIVE® MDX61B
Styringen af frekvensomformeren sker via procesdatakanalen, som kan være op til
10 procesdataord lang. Disse procesdataord vises f.eks. ved anvendes af en plc som
PROFINET IO-controller i styringens I/O- eller periferiområde og kan derfor aktiveres på
normal vis.
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

Fig. 2: Afbildning af PROFINET-data i plc-adresseområdet
[1]

Plc-adresseområde

PE1 til PE10

Procesindgangsdata

PA1 til PA10

Procesudgangsdata

BEMÆRK
Nærmere oplysninger om styring via procesdatakanalen, specielt om kodning af
styrings- og statusordet, er anført i håndbogen til feltbusapparatprofilen MOVIDRIVE®.
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8.4.1

Styringseksempel SIMATIC S7 med MOVIDRIVE® MDX61B
Styringen af frekvensomformeren via Simatic S7 sker – afhængigt af den valgte
procesdatakonfiguration – direkte via indlæsnings- og transferkommandoer eller via
specielle systemfunktioner SFC14 DPRD_DAT og SFC15 DPWR_DAT.
Ved SIMATIC S7 skal datalængder på 3 byte eller mere end 4 byte i princippet overføres
via systemfunktionerne SFC14 og SFC15.
Nyere SIMATIC-styringer understøtter konsistent dataoverførsel også uden anvendelse
af SFC14/15-systemfunktionerne.
Derfor gælder følgende skema:

8.4.2

Procesdatakonfiguration

STEP 7-adgang via

1 PD

Indlæsnings- / transferkommandoer

2 PD

Indlæsnings- / transferkommandoer

3 PD

Systemfunktioner SFC14/15 (længde 6 byte)

6 PD

Systemfunktioner SFC14/15 (længde 12 byte)

10 PD

Systemfunktioner SFC14/15 (længde 20 byte)

PROFINET-timeout (MOVIDRIVE® MDX61B)
Hvis dataoverførslen via PROFINET forstyrres eller afbrydes, påbegynder
MOVIDRIVE® startovervågningsperioden (hvis dette er projekteret i IO-controlleren).
LED’en BUS-FAULT lyser eller blinker og signalerer, at der ikke modtages nye
brugerdata. Samtidig udfører MOVIDRIVE® den fejlreaktion, som er valgt med
P831 Reaktion feltbus-timeout.
P819 Feltbus timeout viser den startovervågningsperiode, der er fastsat af
IO-controlleren ved start af PROFINET. En ændring af denne timeout-tid kan kun ske
via IO-controlleren. Ændringer via betjeningsapparatet eller MOVITOOLS® vises, men
virker ikke og overskrives igen ved næste PROFINET-aktivering.

8.4.3

Reaktion feltbus timeout (MOVIDRIVE® MDX61B)
Med P831 Reaktion feltbus-timeout parametreres den fejlreaktion, der udløses via
feltbus-timeout-overvågningen. Den indstilling, der parametreres her, skal være logisk
i forhold til indstillingen i mastersystemet (S7: startovervågning).
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8.5

Programeksempel for SIMATIC S7
BEMÆRK
Som en gratis specialservice viser dette eksempel den principielle fremgangsmåde
ved udarbejdelse af et plc-program. Uden forbindende. Vi påtager os således intet
ansvar for indholdet af programeksemplet.

Til dette eksempel projekteres MOVIDRIVE® med procesdatakonfiguration "3 PD" på
indgangsadresserne PEW576... og udgangsadresserne PAW576...
Der oprettes et datamodul DB 3 med ca. 50 dataord.
Med hentningen af systemfunktionen SFC14 kopieres procesindgangsdata i datamodul
DB3, dataord 0, 2 og 4. Efter bearbejdning af styringsprogrammet kopieres
procesudgangsdata fra dataord 20, 22 og 24 til udgangsadresse PAW 576... ved
hentning af systemfunktionen SFC15.
Ved parameteren RECORD skal man være opmærksom på længdeangivelsen i byte.
Denne skal stemme overens med den konfigurerede længde.
Yderligere oplysninger om systemfunktionerne ses i online-hjælpen til STEP 7.

//Start af den cykliske programbearbejdning i OB1
BEGIN
NETWORK
TITLE = Kopier PE-data fra frekvensomformer i DB3, ord 0/2/4
CALL SFC 14 (DPRD_DAT)
//Read IO Device Record
LADDR := W#16#240
//Input adresse 576
RET_VAL:= MW 30
//resultat i flag-ord 30
RECORD := P#DB3.DBX 0.0 BYTE 6 //viser
NETWORK
TITLE = plc-program med applikation
// plc-program anvender procesdata i DB3 til
// drivenhedstyring
L DB3.DBW 0
L DB3.DBW 2
L DB3.DBW 4
L
T
L
T
L
T

//PE1 indlæses (statusord 1)
//PE2 indlæses (aktuelt omdrejningstal)
//PE3 indlæses (ingen funktion)

W#16#0006
DB3.DBW 20 //6hex skrives på PA1 (styreord = frikobling)
1500
DB3.DBW 22 //1500dec skrives på PA2 (omdrejningstalsetpunkt = 300 o/min)
W#16#0000
DB3.DBW 24 //0hex skrives på PA3 (har dog ingen funktion)

//slut på den cykliske programbearbejdning i OB1
NETWORK
TITLE =Kopier PA-data fra DB3, ord 20/22/24 til frekvensomformer
CALL SFC 15 (DPWR_DAT)
//Write DP IO Device Record
LADDR
: = W#16#240
//udgangsadresse 576 = 240hex
RECORD
: = P#DB3.DBX 20.0 BYTE 6 //viser på DB/DW
RET_VAL : = MW 32
//resultat i flag-ord 32
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8.6

PROFINET-alarmer med MOVIDRIVE® B som eksempel
Optionskortet DFS22B understøtter diagnosealarmer i tilfælde af en enhedsfejl. Disse
diagnosealarmer er deaktiveret ved levering. Alarmerne aktiveres på følgende måde
i STEP 7 HWCONFIG (se følgende illustration).

62269AEN

Diagnosealarm
i safety-optionen

Diagnosealarm
for MOVIDRIVE®

Kun i forbindelse med DFS21B og DFS22B.
•

Marker stikpladsen 1 (slot 1) til DFS22B.

•

Højreklik, og vælg menupunktet [Object properties] (objektegenskaber) eller
dobbeltklik på slotten. Dialogboksen "DFS22B properties" (Egenskaber DFS22B)
åbnes.

•

Aktivér fanebladet "Parameters" (parametre).

•

Indstil alarmerne til "ON", og bekræft ved at klikke på [OK].

•

Marker stikpladsen 2 (slot 2) til DFS22B.

•

Højreklik, og vælg menupunktet [Object properties] (objektegenskaber) eller
dobbeltklik på slotten. Dialogboksen "DFS22B properties" (Egenskaber DFS22B)
åbnes.

•

Aktivér fanebladet "Parameters" (parametre).

•

Indstil diagnosealarmerne til "ON", og bekræft ved at klikke på [OK].
I tilfælde af fejl i MOVIDRIVE® genereres der en diagnosealarm, så fejlmeddelelsen
fra MOVIDRIVE® kan læses i klartekst.

Diagnosealarm
for den
integrerede
switch

•

Marker stikpladsen 0 (slot 0) til DFS22B.

•

Højreklik, og vælg menupunktet [Object properties] (objektegenskaber) eller
dobbeltklik på slotten. Dialogboksen "DFS22B properties" (Egenskaber DFS22B)
åbnes.

•

Aktivér fanebladet "Parameters" (parametre). Indstil "Alarm port 1" samt "Alarm
port 2" til "ON", og bekræft valget med [OK]. I en linjetopologi skal den af
Ethernet-deltagerens porte overvåges, der fører til den følgende Ethernet-deltagers
port (med plc’en som udgangspunkt).
Med denne indstilling overvåger DFS22B enhedskommunikationen med de
tilgrænsende deltagere. En diagnosealarm genereres, når DFS22B registrerer en
inaktiv partner enten ved port 1 eller port 2.
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En enhedsfejl i MOVIDRIVE® B, safety-optionen eller den integrerede switch medfører,
at der sendes en diagnosealarm som såkaldt "kommende hændelse" til
SIMATIC-styringen. Styringens LED "SF" lyser rødt. Årsagen til fejlen kan findes med
STEP 7 HWCONFIG. Det gøres ved at gå ONLINE. Marker derefter symbolet for
DFS22B, og forespørg via kontekstmenuen (højreklik) om modultilstanden.

58647AXX
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Parametrering via PROFIdrive-datasæt 47

9.1

Indføring af PROFINET-datasæt
PROFINET tilbyder med "Læs datasæt" (read record) og "Skriv datasæt" (write record)
acykliske tjenester, som anvendes til at overføre parameterdata mellem
PROFINET-controlleren eller -supervisoren (master) og et PROFINET-device (slave).
Denne dataudveksling behandles via UDP (User Datagram Protocol) med en lavere
prioritet end udvekslingen af procesdata.

PROFINET
Controller

PO

Read/Write Record

PI

SEW
PROFINET
Device
62204AXX

De brugerdata, der transporteres via en acyklisk PROFINET-tjeneste, sammenfattes
som post. Alle datasæt adresseres entydigt med følgende karakteristika:
•

API

•

Slot-nummer

•

Subslot-nummer

•

Indeks

Der anvendes samme opbygning som i datasæt 47 til udveksling af parametre med
PROFINET-enheder fra SEW-EURODRIVE. Opbygningen af datasæt 47 er defineret
som PROFINET-parameterkanal til drivenheder i PROFIdrive-profilen for drivenhedsteknik
fra PROFIBUS-brugerorganisationen fra V4.0. Via denne parameterkanal kan man få
adgang til parameterdata for en PROFINET-enhed fra SEW-EURODRIVE på forskellige
måder.
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9.1.1

Egenskaber for PROFINET-enheder fra SEW-EURODRIVE
Alle PROFINET-enheder fra SEW-EURODRIVE, der understøtter acykliske read
record- og write record-tjenester, har de samme kommunikationskarakteristika.
Principielt styres enhederne via en PROFINET-controller med cykliske procesdata.
Denne controller (normalt en plc) kan desuden få parametrerende adgang til
PROFINET-enheden fra SEW-EURODRIVE via read record og write record.
Parallelt med denne parametrerende forbindelse kan der etableres to forbindelser, der
f.eks. læser den første supervisor som visualisering af parameterdataene, og en anden
supervisor i form af en notebook, som anvendes til at konfigurere PROFINET-enheden
via engineering-softwaren.

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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9.2

PROFINET-parameterkanalens struktur
Principielt realiseres parametreringen af drivenhederne efter PROFIdrive-DP-V1-base
mode parameter access for profilversion 4.0 via posten 47. Via indtastningen
Request-ID skelnes der mellem parameteradgang efter PROFIdrive-profil eller via
SEW-MOVILINK®-tjenester. Det følgende skema viser de mulige kodninger for de
enkelte elementer. Poststrukturen er identisk for PROFIdrive- og MOVILINK®-adgang.
READ/WRITE
Record

PROFIdrive
Parameter Channel
DS47

SEW MOVILINK®
62206AXX

Følgende MOVILINK®-tjenester understøttes:
•

8-byte-MOVILINK®-parameterkanal med alle tjenester, der understøttes af
frekvensomformeren, som
–
–
–
–

READ parameter
WRITE parameter
WRITE parameter volatile (flygtig)
osv.

Felt

Datatype

Værdier

Unsigned8

0x00
0x01 til 0xFF

Reserveret

Request ID

Unsigned8

0x40
0x41

SEW MOVILINK®-service
SEW data transport

Response ID

Unsigned8

Response (+):
0x00
0x40
0x41

Reserveret
SEW-MOVILINK®-service (+)
SEW data transport

Response (–):
0xC0
0x41

SEW-MOVILINK®-service (–)
SEW data transport

0x00 til 0xFF

antal akser 0 til 255
1 ... 19 DWORDs (240 DP-V1 data bytes)

Unsigned8
No. of parameters

Unsigned8

0x01 ... 0x13

Attribute

Unsigned8

For SEW-MOVILINK® (request ID = 0x40):
0x00
No service
0x10
READ parameter
0x20
WRITE parameter
0x40
Read minimum
0x50
Read maximum
0x60
Read default
0x80
Read attribute
0x90
Read EEPROM
0xA0 til 0xF0
reserveret
SEW data transport:
0x10
værdi

52

No. of elements

Unsigned8

0x00
0x01 ... 0x75

for ikke indekserede parametre
quantity 1 til 117

Parameter number

Unsigned16

0x0000 ... 0xFFFF MOVILINK® parameter indeks

Subindeks

Unsigned16

0x0000

SEW: altid 0

Format

Unsigned8

0x43
0x44

dobbeltord
fejl

No. of values

Unsigned8

0x00 til 0xEA

quantity 0 til 234

Error value

Unsigned16

0x0080 + MOVILINK® additional code low
For SEW-MOVILINK® 16 bit error value
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Forløb af parametreringen via datasæt 47
Parameteradgangen sker med en kombination af PROFINET-tjenesten WRITE
RECORD og READ RECORD. Med WRITE.req overføres parametreringsordre til
IO-enheden. Derefter sker den slave-interne bearbejdning.
Controlleren eller supervisoren sender nu en READ.req for at hente
parametreringssvaret. Enheden svarer med et positivt response READ.res.
Brugerdataene indeholder herefter alle parametreringssvar for den parametreringsordre,
der tidligere blev sendt med WRITE.req (se følgende illustration). Denne mekanisme
gælder både for en PROFINET-controller og for en PROFINET-supervisor.
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

Fig. 3: Telegramsekvens for parameteradgang via read/write record
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Parametrering via PROFIdrive-datasæt 47
PROFINET-parameterkanalens struktur

Processekvens for controller / supervisor
Ved meget kort buscyklustid sker forespørgslen efter parametreringssvaret,
før SEW-enheden har afsluttet parameteradgangen internt. Derfor er svardataene
fra SEW-enheden endnu ikke klar. I denne tilstand forsinker enheden svaret på Read
record request.

Send Write.request
med parameterdata

Teste Write.
response

Write.response
negativt

Write.response
positivt
Send Read.request

Read.response
negativt eller
Timeout

Ja

Nej
Parameteroverførsel ok,
data til rådighed

Parameteroverførsel
afbrudt med ERROR

62209ADA
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Adressering af forbundne frekvensomformere
Strukturen hos datasæt DS47 definerer et element Axis. Med dette element kan man nå
fleraksede drivenheder, der drives på med et fælles PROFINET-interface. Elementet
Axis adresserer dermed et apparat, der er forbundet med PROFINET-interfacet. Denne
mekanisme anvendes f.eks. i SEW-busmoduler af typen MOVIFIT® til MOVIMOT® eller
DFE-gatewayen til MOVITRAC®.

Adressering af en
MOVIDRIVE® B
i PROFINET

Med indstillingen Axis = 0 etableres adgangene til parametrene for frekvensomformeren
MOVIDRIVE® B. Da der ikke er nogen drivenheder forbundet med MOVIDRIVE® B,
afvises en adgang med Axis > 0 med en fejlkode.
Controller

Cyclic OUT Data
PD

PROFINET

PD
Cyclic IN Data

Read / Write
Record
Axis = 0

62210AXX
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MOVILINK®-parametreringsordrer
SEW-frekvensomformernes MOVILINK®-parameterkanal afbildes direkte i post 47’s
struktur. Til udskiftning af MOVILINK®-parametreringsordrer anvendes Request-ID
0x40 (SEW MOVILINK®-service). Parameteradgangen med MOVILINK®-tjenesterne
sker principielt med den opbygning, der beskrives nedenfor. Derved anvendes den
typiske telegramsekvens for post 47.
Request-ID:

0x40 SEW-MOVILINK®-service

I MOVILINK®-parameterkanalen defineres den egentlige tjeneste vha. postelementet
Attribute. Dette elements high-nibble svarer her til MOVILINK®-servicekoden.
Eksempel på
læsning af en
parameter via
MOVILINK®

Følgende skema viser et eksempel på opbygningen af WRITE.request og
READ.response brugerdata til læsning af en enkelt parameter via
MOVILINK®-parameterkanalen.
Sådan sendes en parametreringsordrer
Skemaet viser kodningen af brugerdata til PROFINET-tjenesten WRITE.request. Med
tjenesten WRITE.request sendes parametreringsordren til frekvensomformeren.
Firmwareversionen læses.
Det følgende skema viser WRITE.request-headeren til overførsel af parametreringsordren.
Tjeneste

WRITE.request

Beskrivelse

API

0

Fastindstillet på 0

Slot_Number

0

Vilkårlig, (analyseres ikke)

Subslot_Number

1

Fastindstillet på 1

Indeks

47

Indekset for datasættet for parametreringsordre; konstant indeks 47

Length

10

10 byte brugerdata til parametreringsordrer

Det følgende skema viser WRITE.request-brugerdataene til MOVILINK® "Read
parameter".
Byte

Felt

0
1

Request ID

2

56

Værdi

Beskrivelse

0x01

Individuelt referencenummer til parametreringsordren;
spejles i parametersvaret

0x40

SEW-MOVILINK®-service

0x00

Aksenummer; 0 = enkeltakse

3

No. of parameters

0x01

1 parameter

4

Attribute

0x10

MOVILINK®-service "READ parameter"

5

No. of elements

0x00

0 = adgang til direkte værdi, intet underelement

6, 7

Parameter number

0x206C

MOVILINK® indeks 8300 = "Firmwareversion"

8, 9

Subindeks

0x0000

Subindeks 0
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Forespørgsel om parametersvar
Skemaet viser kodningen
PROFINET-headeren.

af

READ.request

brugerdata

med

angivelse

af

Tjeneste

READ.request

Beskrivelse

API

0

Fastindstillet på 0

Slot_Number

0

Vilkårlig, (analyseres ikke)

Subslot_Number

1

Fastindstillet på 1

Indeks

47

Indekset for datasættet for parametreringsordre; konstant indeks 47

Length

240

Den maksimale længde af svarbufferen i masteren

Positiv MOVILINK®-parametreringssvar
Skemaet viser READ.response-brugerdataene med parametreringsordrens positive
svardata. Som et eksempel returneres parameterværdien for indeks 8300
(firmwareversion).
Tjeneste

READ.request

Beskrivelse

API

0

Fastindstillet på 0

Slot_Number

0

Vilkårlig, (analyseres ikke)

Subslot_Number

1

Fastindstillet på 1

Indeks

47

Indekset for datasættet for parametreringsordre; konstant indeks 47

Length

10

Den maksimale længde af svarbufferen i masteren

Byte

Felt

0
1

Response ID

2

Værdi

Beskrivelse

0x01

Spejlet referencenummer fra parametreringsordren

0x40

Positivt MOVILINK®-svar

0x00

Spejlet aksenummer; 0 = enkeltakse

3

No. of parameters

0x01

1 parameter

4

Format

0x43

Parameterformat: Dobbeltord

5

No. of values

0x01

1 værdi

6, 7

Value high

0x311C

Del af parameteren med højere værdi

8, 9

Value low

0x7289

Del af parameteren med lavere værdi
Dekodning:
0x 311C 7289 = 823947913 dec
>> Firmwareversion 823 947 9.13
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Eksempel for
skrivning af en
parameter via
MOVILINK®

Parametrering via PROFIdrive-datasæt 47
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Følgende skemaer viser med et eksempel opbygningen af tjenesterne WRITE og READ for
flygtig skrivning af værdien 12345 på IPOSplus®-variablen H0 (parameterbibliotek 11000).
Til dette formål anvendes MOVILINK®-service WRITE Parameter volatile.
Forsendelse af ordren "WRITE parameter volatile"
Tjeneste

WRITE.request

Beskrivelse

API

0

Fastindstillet på 0

Slot_Number

0

Vilkårlig, (analyseres ikke)

Subslot_Number

1

Fastindstillet på 1

Indeks

47

Indekset for datasættet for parametreringsordre; konstant indeks 47

Length

16

16 byte brugerdata til ordrebuffer

Det følgende skema viser WRITE.request-brugerdataene til MOVILINK® "WRITE
parameter volatile".
Byte

Felt

0
1

Request ID

2

Værdi

Beskrivelse

0x01

Individuelt referencenummer til parametreringsordren;
spejles i parametersvaret

0x40

SEW-MOVILINK®-service

0x00

Aksenummer; 0 = enkeltakse

3

No. of parameters

0x01

1 parameter

4

Attribute

0x30

MOVILINK®-service "WRITE parameter volatile"

5

No. of elements

0x00

0 = adgang til direkte værdi, intet underelement

6, 7

Parameter number

0x2AF8

Parameter indeks 11000 = "IPOS-variabel H0"

8, 9

Subindeks

0x0000

Subindeks 0

10

Format

0x43

Dobbeltord

11

No. of values

0x01

Rediger 1 parameterværdi

12, 13

Value high word

0x0000

Del af parameterværdi med højere værdi

14, 15

Value low word

0x0BB8

Del af parameterværdi med lavere værdi

Når denne WRITE.request er blevet sendt, modtages WRITE.response. Hvis der ikke
har været nogen tilstandskonflikt i bearbejdningen af parameterkanalen, kommer der en
positiv WRITE.response. Ellers står tilstandsfejlen i Error_code_1.
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Forespørgsel om parametersvar
Skemaet viser kodningen
PROFINET-headeren.

af

READ.req

brugerdata

med

angivelse

af

Tjeneste

READ.request

Beskrivelse

API

0

Fastindstillet på 0

Slot_Number

0

Vilkårlig, (analyseres ikke)

Subslot_Number

1

Fastindstillet på 1

Indeks

47

Indekset for datasættet for parametreringsordre; konstant indeks 47

Length

240

Den maksimale længde af svarbufferen i masteren

Positivt svar på "WRITE Parameter volatile"
Tjeneste

READ.response

Beskrivelse

API

0

Fastindstillet på 0

Slot_Number

0

Vilkårlig, (analyseres ikke)

Subslot_Number

1

Fastindstillet på 1

Indeks

47

Indekset for datasættet for parametreringsordre; konstant indeks 47

Length

4

4 byte brugerdata i svarbuffer

Byte

Felt

0
1

Response ID

2
3

Negativt
parametersvar

No. of parameters

Værdi

Beskrivelse

0x01

Spejlet referencenummer fra parametreringsordren

0x40

Positivt MOVILINK®-svar

0x00

Spejlet aksenummer; 0 = enkeltakse

0x01

1 parameter

Følgende skema viser kodningen af et negativ Response for en MOVILINK®-service.
Ved det negative svar sættes bit 7 i Response ID.
Tjeneste

WRITE. response

Beskrivelse

API

0

Fastindstillet på 0

Slot_Number

0

Vilkårlig, (analyseres ikke)

Subslot_Number

1

Fastindstillet på 1

Indeks

47

Indekset for datasættet for parametreringsordre; konstant indeks 47

Length

8

8 byte brugerdata i svarbuffer

Byte

Felt

0
1

Response ID

2

Værdi

Beskrivelse

0x01

Spejlet referencenummer for parametreringsordren

0xC0

Negativt MOVILINK®-svar

0x00

Spejlet aksenummer; 0 for enkeltakse

3

No. of parameters

0x01

1 parameter

4

Format

0x44

Fejl

5

No. of values

0x01

1 fejlkode

6, 7

Error value

0x0811

MOVILINK® return code
f.eks. error class 0x08, add. code 0x11
(se afsnittet "MOVILINK® returkoder for parametrering
af PROFINET" på side 60)

Håndbog – Feltbusinterface DFS22B PROFINET IO med PROFIsafe

59

9

I

Parametrering via PROFIdrive-datasæt 47
PROFINET-parameterkanalens struktur

0
MOVILINK®
returkoder for
parametreringen
af PROFINET

60

Det følgende skema viser de returkoder, som SEW-PROFINET-tilkoblingen returnerer
ved forkert PN-parameteradgang.
MOVILINK®
Returkode (hex)

Beskrivelse

0x0810

Ikke tilladt indeks, parameterbiblioteket findes ikke i enheden

0x0811

Funktion/parameter ikke implementeret

0x0812

Skrivebeskyttet

0x0813

Parameterspærre aktiv

0x0814

Fabriksindstilling er aktiv

0x0815

Værdi for parameter for høj

0x0816

Værdi for parameter for lille

0x0817

Nødvendigt optionskort mangler

0x0818

Fejl i systemsoftware

0x0819

Parameteradgang kun via RS485-procesinterface

0x081A

Parameteradgang kun via RS485-diagnoseinterface

0x081B

Parameteren er adgangsbeskyttet

0x081C

Regulatorspærre er nødvendig

0x081D

Ikke tilladt værdi for parameter

0x081E

Fabriksindstillingen blev aktiveret

0x081F

Parameter blev ikke gemt i EEPROM

0x0820

Parameter kan ikke ændres/reserveres ved ikke frikoblet sluttrin

0x0821

Reserveret

0x0822

Reserveret

0x0823

Parameter må kun ændres ved IPOS programstop

0x0824

Parameter må kun ændres ved frakoblet auto-setup

0x0505

Forkert kodning af administrations- og reserveret-byte

0x0602

Kommunikationsfejl mellem frekvensomformersystem og feltbusinterface

0x0502

Timeout for den forbundne forbindelse (f.eks. under reset eller ved sys-fault)

0x0608

Forkert kodning af formatfeltet
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9.2.5

PROFIdrive-parameterordrer
SEW-frekvensomformernes PROFIdrive-parameterkanal vises direkte i post 47’s
struktur. Parameteradgangen med PROFIdrive-tjenesterne sker principielt med den
opbygning, der beskrives nedenfor. Herunder anvendes den typiske telegramsekvens
for datasæt 47. Da PROFIdrive kun definerer de to Request-ID’er
Request-ID: 0x01 Request parameter (PROFIdrive)
Request-ID: 0x02 Change parameter (PROFIdrive)
er der sammenlignet med MOVILINK®-tjenesterne kun mulighed for begrænset
dataadgang.

BEMÆRK
Request-ID = 0x02 = Change Parameter (PROFIdrive) bevirker remanent skriveadgang
til den selekterede parameter. Derfor beskrives frekvensomformerens interne flash/
EEPROM ved hver skriveadgang. Hvis det er nødvendigt med korte mellemrum at skrive
parametre cyklisk, anvendes MOVILINK®-tjenesten "WRITE Parameter volatile". Med
denne tjeneste ændres parameterværdierne kun i frekvensomformerens RAM.

Eksempel på
læsning af en
parameter iht.
PROFIdrive

Følgende skema viser et eksempel på opbygningen af WRITE.request og
READ.response-brugerdata til læsning af en enkelt parameter via MOVILINK®parameterkanalen.
Sådan sendes en parametreringsordrer
Skemaet viser kodningen af brugerdata til tjenesten WRITE.req med angivelse af
PROFINET-headeren. Med tjenesten WRITE.req sendes parametreringsordren til
frekvensomformeren.
Tjeneste:

WRITE.request

Beskrivelse

Slot_Number

0

Vilkårlig, (analyseres ikke)

Indeks

47

Indeks for datasættet; konstant indeks 47

Length

10

10 byte brugerdata til parameterordre

Byte

Felt

0
1

Request ID

2

Værdi

Beskrivelse

0x01

Individuelt referencenummer for parametreringsordren, spejles
i parametersvaret.

0x01

Request parameter (PROFIdrive)

0x00

Aksenummer; 0 = enkeltakse

3

No. of parameters

0x01

1 parameter

4

Attribute

0x10

Adgang til parameterværdi

5

No. of elements

0x00

0 = adgang til direkte værdi, intet underelement

6, 7

Parameter number

0x206C

MOVILINK® indeks 8300 = "Firmwareversion"

8, 9

Subindeks

0x0000

Subindeks 0
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Forespørgsel om parametersvar
Skemaet viser kodningen af READ.req BRUGERDATA med angivelse af PN-headeren.
Tjeneste:

READ.request

Beskrivelse

Slot_Number

0

Vilkårlig, (analyseres ikke)

Indeks

47

Indeks for datasættet; konstant indeks 47

Length

240

Den maksimale længde af svarbufferen i PROFINET-controlleren

Positiv PROFIdrive-parametreringssvar
Skemaet viser READ.res BRUGERDATA med parametreringsordrens positive
svardata. Som et eksempel returneres parameterværdien for indeks 8300
(firmwareversion).
Tjeneste:

READ.request

Beskrivelse

Slot_Number

0

Vilkårlig, (analyseres ikke)

Indeks

47

Indeks for datasættet; konstant indeks 47

Length

10

10 byte brugerdata i svarbuffer

Byte

Felt

0
1

Response ID

2

Værdi

Beskrivelse

0x01

Spejlet referencenummer for parametreringsordren

0x01

Positivt svar for "Request parameter"

0x00

Spejlet aksenummer; 0 = enkeltakse

3

No. of parameters

0x01

1 parameter

4

Format

0x43

Parameterformat: Dobbeltord

5

No. of values

0x01

1 værdi

6, 7

Value Hi

0x311C

Del af parameteren med højere værdi

8, 9

Value Lo

0x7289

Del af parameteren med lavere værdi
Dekodning:
0x 311C 7289 = 823947913 dec
>> Firmwareversion 823 947 9.13
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Eksempel på
skrivning af en
parameter iht.
PROFIdrive

Følgende skema viser et eksempel på opbygningen af tjenesterne WRITE og READ til
remanent skrivning af det interne setpunkt n11 (se afsnittet "Eksempel på skrivning af
en parameter via MOVILINK®" på side 58). Til dette formål anvendes
PROFIdrive-Service Change Parameter.
Send ordren "WRITE parameter"
Det
følgende
skema
parametreringsordre.

viser

PN-headeren

for

WRITE.request’en

Tjeneste:

WRITE.request

Beskrivelse

Slot_Number

0

Vilkårlig, (analyseres ikke)

Indeks

47

Indeks for datasættet; konstant indeks 47

Length

16

16 byte brugerdata til ordrebuffer

med

Det følgende skema viser WRITE.req-brugerdataene for PROFIdrive-tjenesten "Change
parameter".
Byte

Felt

0
1

Request ID

2

Værdi

Beskrivelse

0x01

Individuelt referencenummer for parametreringsordren, afspejles
i parametersvaret

0x02

Change parameter (PROFIdrive)

0x01

Aksenummer; 0 = enkeltakse

3

No. of parameters

0x01

1 parameter

4

Attribute

0x10

Adgang til parameterværdi

5

No. of elements

0x00

0 = adgang til direkte værdi, intet underelement

6, 7

Parameter number

0x7129

Parameter Indeks 8489 = P160 n11

8, 9

Subindeks

0x0000

Subindeks 0

10

Format

0x43

Dobbeltord

11

No. of values

0x01

Rediger 1 parameterværdi

12,
13

Value HiWord

0x0000

Del af parameterværdi med højere værdi

14,
15

Value LoWord

0x0BB8

Del af parameterværdi med lavere værdi

Når denne WRITE.request er blevet sendt, modtages WRITE.response. Hvis der ikke
har været nogen tilstandskonflikt i bearbejdningen af parameterkanalen, kommer der en
positiv WRITE.response. Ellers står tilstandsfejlen i Error_code_1.
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Forespørgsel om parametersvar
Skemaet viser kodningen af WRITE.req BRUGERDATA med angivelse af
PN-headeren.
Felt

Værdi

Beskrivelse

Function_Num

READ.req

Slot_Number

X

Slot_Number anvendes ikke

Indeks

47

Indeks for datasættet

Length

240

Den maksimale længde af svarbufferen i PN-controlleren

Positivt svar på "WRITE Parameter"
Skemaet viser PN-headeren for det positive READ.response med parametreringssvar.
Tjeneste:

READ.response

Beskrivelse

Slot_Number

0

Vilkårlig, (analyseres ikke)

Indeks

47

Indeks for datasættet; konstant indeks 47

Length

4

4 byte brugerdata i svarbuffer

Det følgende skema viser det positive response på PROFIdrive-tjenesten "Change
parameter" (skift parameter).
Byte

Felt

0
1

Response ID

2
3

Negativt
parametersvar

No. of parameters

Beskrivelse

0x01

Spejlet referencenummer for parametreringsordren

0x02

Positivt PROFIdrive-svar

0x01

Spejlet aksenummer; 0 = enkeltakse

0x01

1 parameter

Følgende skema viser kodningen af et negativt response for en PROFIdrive-tjeneste.
I tilfælde af et negativt svar, sættes bit 7 i response-ID.
Tjeneste:

READ.response

Beskrivelse

Slot_Number

0

Vilkårlig, (analyseres ikke)

Indeks

47

Indeks for datasættet; konstant indeks 47

Length

8

8 byte brugerdata i svarbuffer

Byte

Felt

Værdi

Beskrivelse

0

Response
reference

0x01

Spejlet referencenummer for parametreringsordren

1

Response ID

0x810x82

Negativt svar for "Request parameter" Negativt svar for "Change
parameter"

2

64

Værdi

0x00

Spejlet aksenummer; 0 = enkeltakse

3

No. of parameters

0x01

1 parameter

4

Format

0x44

Fejl

5

No. of values

0x01

1 fejlkode

6, 7

Error value

0x0811

MOVILINK® return code
f.eks. error class 0x08, add. code 0x11
(se afsnittet "MOVILINK® returkoder for PROFINET" på side 60)
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PROFIdrivereturkoder til
PROFINET

Dette skema viser kodningen af error number i PROFIdrive-parametersvar iht.
PROFIdrive-profil V3.1. Dette skema gælder, hvis PROFIdrive-tjenesterne "Request
parameter" og/eller "Change parameter" anvendes.
Fejl nr.

Betydning

Anvendt ved

0x00

Ikke tilladt
parameternummer

Adgang til parameter, der ikke er til rådighed

0x01

Parameterværdi kan ikke
ændres

Ændring af adgang til parameterværdi, der ikke kan ændres

0x02

Minimum- eller
maksimumværdi
overskredet

Ændring af adgang til værdi, der ligger uden for
grænseværdierne

0x03

Forkert subindeks

Adgang til subindeks, der ikke er til rådighed

0x04

Ingen allokering

Adgang med subindeks på ikke indiceret parameter

0x05

Forkert datatype

Erstat adgangen med en værdi, der ikke svarer til
parameterens datatype

0x06

Indstilling ikke tilladt
(kan kun nulstilles)

Indstil adgangen til en værdi over 0, hvor dette ikke er tilladt

0x07

Beskrivelseselement kan
ikke ændres

Adgang til beskrivelseselement, der ikke kan ændres

0x08

Reserveret

(PROFIdrive Profile V2: PPO-write-forespørgsel findes ikke
ved IR)

0x09

Der findes ingen beskrivelse Adgang til ikke tilgængelig beskrivelse (Parameterværdi
findes ikke)

0x0A

Reserveret

0x0B

Ingen operationsprioritet

Ændring af adgang uden rettigheder til ændring af parametre

0x0C

Reserveret

(PROFIdrive Profile V2: Forkert adgangskode)

0x0D

Reserveret

(PROFIdrive Profile V2: Teksten kan ikke indlæses i den
cykliske dataoverførsel)

0x0E

Reserveret

(PROFIdrive Profile V2: Navnet kan ikke indlæses i cyklisk
dataoverførsel)

0x0F

Ingen tekstallokering
tilgængelig

Adgang til tekstallokering, der ikke står til rådighed
(parameterværdi findes)

0x10

Reserveret

(PROFIdrive Profile V2: ingen PPO-write )

0x11

Forespørgsel kan ikke
udføres på grund af
driftsmåden

Adgang er ikke mulig i øjeblikket; Årsagerne forklares ikke
nærmere

0x12

Reserveret

(PROFIdrive Profile V2: Anden fejl)

0x13

Reserveret

(PROFIdrive Profile V2: Data kan ikke indlæses med cyklisk
udveksling)

0x14

Ikke tilladt værdi

Ændring af adgang med en værdi, der ligger i det tilladte
område, men ikke er tilladt af andre langfristede årsager
(parameter med fastsatte enkeltværdier)

0x15

Svaret er for langt

Længden af det nuværende svar overskrider den maksimale
overførselslængde

0x16

Ikke-tilladt
parameteradresse

Ikke tilladt værdi eller værdi, der ikke er tilladt for dette
attribut, dette antal elementer, parameternummeret,
subindekset eller en kombination af disse faktorer

0x17

Forkert format

Write request: Ikke-tilladt format og/eller et
parameterdataformat, der ikke understøttes

0x18

Antallet af værdier er ikke
konsistent

Write request: Antallet af værdierne for parameterdataene
svarer ikke til antallet af elementer i parameteradressen

0x19

Aksel ikke monteret

Adgang til en aksel, der ikke eksisterer

op til 0x64

Reserveret

–

0x65..0xFF

producentspecifik

–

(PROFIdrive Profile V2: Forkert adgangsgruppe)
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9.3

Læsning eller skrivning af parametre via datasæt 47

9.3.1

Programeksempel for SIMATIC S7
STEP 7-koden, der er gemt i GSD-filen, viser, hvordan parameteradgangen sker via
STEP 7-systemfunktionsmodulerne SFB 52/53. Du kan kopiere STEP 7-koden og
importere/oversætte den som STEP 7-kilde.

ANVISNINGER

9.3.2

•

Du kan downloade et eksempel på et funktionsmodul til SIMATIC S7-styringer på
SEW’s hjemmeside (www.sew-eurodrive.de) under rubrikken "Software".

•

Som en gratis specialservice viser dette eksempel den principielle fremgangsmåde
ved udarbejdelse af et plc-program. Uden forbindende. Vi påtager os således intet
ansvar for indholdet af programeksemplet.

Tekniske data for PROFINET til MOVIDRIVE® med DFS22B
GSD-fil til PROFINET:
GSDML-V2.1-SEW-DFE-DFS-2Ports-jjjj.mm.tt.xml
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Modulnavn for projektering:

MOVIDRIVE DFS22

Antal parallelle C2-forbindelser:

2

Understøttet datasæt:

Indeks 47

Understøttet slotnummer:

anbefalet: 0

Producentkode:

10A hex (SEW-EURODRIVE)

Profil-ID:

0

C2-response-timeout

1 sek.

Maks. længde C1-kanal:

240 byte

Maks. længde C2-kanal:

240 byte
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9.3.3

Fejlkoder for PROFINET-tjenesterne
Nedenstående skema viser de mulige fejlkoder for PROFINET-tjenesterne, der i tilfælde
af en forkert kommunikation kan optræde på PN-telegramniveau. Dette skema er
interessant, når du på basis af PROFINET-tjenesterne ønsker at skrive dit eget
parametreringsmodul, da disse fejlkoder meldes tilbage direkte på telegramniveau.

Bit:

7

6

5

4

Error_Class

Error_Class
(from PN-Specification)

3

3

2

0

Error_Code

Error_Code
(from PN-Specification)

PROFINET parameter channel

0x0 ... 0x9 hex = reserved
0xA = application

0x0 = read error
0x2 = module failure
0x3 to 0x7 = reserved
0x8 = version conflict
0xA to 0xF = user specific

0xB = access

0x0 = invalid index

0xB0 = No data block Index 47 (DB47);
parameter requests are not supported

0x1 = write length error
0x2 = invalid slot
0x3 = type conflict
0x4 = invalid area
0x5 = state conflict

0xB5 = access to DB47 temporarily not
possible due to internal processing status

0x6 = access denied
0x7 = invalid range

0xB7 = WRITE DB 47 with error i the DB 47
header

0x8 = invalid parameter
0x9 = invalid type
0xA to 0xF = user specific
0xC = resource

0x0 = read constraint conflict
0x1 = write constraint conflict
0x2 = resource busy
0x3 = resource unavailable
0x4..0x7 = reserved
0x8..0xF = user specific

0xD...0xF = user specific

Håndbog – Feltbusinterface DFS22B PROFINET IO med PROFIsafe

67

10

Integreret webserver
Softwareforudsætninger

10

Integreret webserver
Optionskortet DFS22B har hjemmeside, hvor der kan foretages en enkel
internet-diagnose af MOVIDRIVE®. Indtast den projekterede IP-adresse for at få
adgang til startsiden.
Via hjemmesiden er der adgang til service- og diagnoseinformationer.

10.1

Softwareforudsætninger
Hjemmesiden er testet med Microsoft® Internet Explorer 5.0 og Mozilla® Firefox 2.0. For
at kunne vise dynamiske elementer, skal du bruge Java 2 Runtime Environment SE,
V1.5.0 eller nyere.
Hvis du ikke har Java 2 Runtime installeret på din pc, omdirigeres browseren til Java,
hvor du kan starte en automatisk download. Hvis du skulle få problemer med at
downloade Java 2 Runtime, kan programmet også downloades fra www.sun.com,
hvorefter det skal installeres lokalt.

10.2

Security-indstillinger
Hvis du bruger firewall eller har installeret en personlig firewall på din pc, kan den
blokere adgangen til Ethernet-enhederne. For at undgå dette bør du give tilladelse til
udgående TCP/IP- og UDP/IP-trafik.

68

•

Appletten "sewAppletsMoviEWeb.JAppletWeb" opfordrer dig til at acceptere et
certifikat. Tryk derefter på knappen <Udfør>. Certifikatet importeres til Java 2
Runtimes certifikatliste.

•

For at undgå denne dialogboks ved senere udførelser af programmet, skal du sætte
et kryds i afkrydsningsfeltet "Hav altid tillid til ...".
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10.3

Opbygning af startsiden MOVIDRIVE® MDX61B med option DFS22B

[1]
[2]

[3]

[4]

62223AXX

[1] Navigationsliste
[2] Hovedvindue (home)

Knap til start af diagnose-appletten

[3] Hovedvindue (home)

Knap til visning af hjemmesidens hjælpefunktion

[4] Hovedvindue (home)

Knap til dokumentationssiden MOVIDRIVE® B (kræver internetadgang)
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10.4

Opbygning af diagnose-appletten

[3]
[1]
[2]

[4]

[5]
62225AXX

[1] Træstruktur/oversigt

I træstrukturen vises MOVIDRIVE® B-Ethernet-enheden i netværksknuden
"My-Network-Tree". De forskellige enhedsvarianters enkelte subsystemer
vises som undermapper, der kan indeholde yderligere enheder.

[2] Popup-menu, der vises
ved højreklik på en enhed
i træstrukturen

Navigationen til de enkelte enheders forskellige plugins sker ved at
højreklikke på enheden i træstrukturen. Der vises et popup-vindue, der fører
hen til de pågældende enheds-plugins. Desuden kan adgangsindstillingerne for MOVIDRIVE® B redigeres (se kapitlet "Adgangsbeskyttelse").
Højreklik på netværksknuden, og vælg "Scan" for at registrere nye enheder
og vise dem i træstrukturen.

[3] Toolbar
(hurtigvalg med knapper)

[a]

[b]

[c]

[d]

[e]

[f]

[g]

[a] Scan enhedstræstrukturen igen, og vis i træstrukturen
[b] Åbn plugin til den valgte enhed træstrukturen
[c] Oversigts-plugin (overview) for den valgte enhed i træstrukturen,
se afsnittet "Plugin-vindue (overview)"
[d] Luk den valgte plugin
[e] Indstillinger for Ethernet-kommunikation og scanner
[f] Skift til vinduesmodus eller appletmodus
[g] Vis info-dialogboksen
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[4] Plugin-vindue

Se afsnittet "Plugin-vindue".

[5] Statusskema og
enhedsstatus

Skemaet er som standard synligt og viser en liste over alle de enheder og
subenheder, der blev fundet ved scanningen. Da statusskemaet sender
cykliske parameter-requests til enheden, kan skemaet også lukkes ved at
trykke på status-knappen (nederst til venstre).
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Plugin-vindue

[1]

[2]

[3]

62226AXX

[1] Faneblad for åbne plugins

Hvis der er flere åbne plugins (f.eks. plugins til forskellige enheder),
vises de på en liste på fanebladet.

[2] Faneblad inden for plugin
(visning af de implementerede
parametervisninger)

Hvis den valgte enhed har flere visningsrubrikker, vises der en liste
over de forskellige rubrikker på fanebladet.

[3] Hovedvindue med
visningsværdierne og
illustrationerne

I hovedvinduet vises parametrene på tilsvarende vis.
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Eksempel:
Plugin’en
busmonitor til
MOVIDRIVE®

Til visning af procesdata mellem styring og MOVIDRIVE® B samt til diagnosticering af
procesdatatildelingen.

62229AXX
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Adgangsbeskyttelse
Adgangen til drivenhedsparametre og diagnoseinformationer kan beskyttes med en
adgangskode. Fra fabrikken er adgangsbeskyttelsen deaktiveret. Når der oprettes en
adgangskode [2], aktiveres adgangsbeskyttelsen, og når en adgangskode slettes (tom
adgangskode), deaktiveres adgangsbeskyttelsen igen.
Når adgangsbeskyttelsen er aktiveret, vises der en login-dialogboks [1], der beder om
indtastning af den gemte adgangskode.

[1]
[2]
61662AXX

[1] Login

[2] Config-login

I login-dialogboksen kan man vælge punktet "Observer" eller "Maintenance" under
"User".
•

Observer
– Parametrene for drivenhederne kan læses med MOVITOOLS® MotionStudio,
men ikke ændres.
– De aktuelle parameterindstillinger kan indlæses fra enheden til pc’en
(parameterstrengen Upload).
– Det er ikke muligt at downloade en parameterstreng eller et IPOSplus®-program.
– Man kan foretage en diagnose af procesdata med MOVITOOLS® MotionStudio,
men scope-indstillingerne kan ikke ændres.

•

Maintenance
– MOVITOOLS® MotionStudio kan anvendes uden begrænsninger.
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MOVITOOLS® MotionStudio via Ethernet
Med softwaren MOVITOOLS® MotionStudio (version 5.40 eller nyere) er det nemt at
foretage parametrering, visualisering og diagnosticering af drivenhedsapplikationen.
Med MOVITOOLS® MotionStudio kan optionskortet DFS22B kommunikere med
frekvensomformeren MOVIDRIVE® MDX61B via Ethernet.

STOP!
Før MOVITOOLS® MotionStudio startes, skal de installerede softwarekomponenter
frikobles i firewallen.

11.1

•

Sæt alle de eksekverbare programmer ind i firewallen, som hører til de installerede
softwarekomponenter.

•

Kontrollér firewallens indstilling. Firewallen kan forhindre udførelse af
programmerne i baggrunden, dvs. uden at brugeren modtager en meddelelse om
programudførelsen.

•

Kontrollér, om der kan etableres Ethernet-kommunikation mellem pc og DFS22B.
Dette kan f.eks. gøres med kommandoen "ping" i Windows-kommandolinjen
(eksempel: ping 10.3.71.15).

Overblik
MOVITOOLS® MotionStudios brugerflade består af et centralt framework og de
forskellige "tools". Disse værktøjer startes som egne applikationer fra det viste
framework eller er integreret som "plugins" i det viste framework. Følgende illustration
viser det nævnte frameworks områder.

11721AEN

74

Håndbog – Feltbusinterface DFS22B PROFINET IO med PROFIsafe

11

MOVITOOLS® MotionStudio via Ethernet
Workflow til konfiguration af enhederne

Områder og
deres funktioner

Følgende skema beskriver framework-områder og deres funktion.
[1] Menuliste
[2] Symbolliste

11.2

Hovedmenuen og symbollisten indeholder alle vigtige kommander til
anvendelse med det viste framework.

[3] Området projektoversigter

Informationer om enhederne i et projekt visualiseret med følgende
typer projektoversigter
• Netværksoversigt
• Projektoversigt

[4] Området plugins

Dette er det område, hvor de forskellige "tools" vises i form af plugins.
De forskellige plugins vises med faneblade eller i selvstændige
vinduer.
Oversigten afhænger af det valgte tool. I eksemplet er værktøjet
"parametertræ" valgt for MOVIDRIVE®.

[5] Området enhedsstatus

Statusinformationer for enheder med online adgang kan vises i
"statuslisten". Du kan også vælge at holde området "enhedsstatus"
skjult.

[6] Statusliste

I statuslisten vises den aktuelle kommunikationsstatus for
MOVITOOLS® MotionStudios. Ved enhedsscanning vises der
procesoplysninger her.

Workflow til konfiguration af enhederne

Overblik

Følgende illustration viser hovedtrinnene i konfigurationen af enheder med værktøjerne
i MOVITOOLS® MotionStudio.

1. Opret projekt og netværk

2. Konfigurer kommunikationskanal / -kanaler

3. Scan netværk (enheds scanning)

4. Skift til online-modus

5. Konfigurer en heder med værktøjer

6. Upload omformerparametrene,
gem der efter projektet
62348ADA
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Trin 1: Opret
projekt og
netværk

•

Kontrollér, at du har valgt "Nyt projekt", og bekræft valget. Vinduet "Nyt projekt"
åbnes.

•

Indtast det nye projekts navn, og vælg det sted, hvor det skal gemmes, og bekræft
valgene. Vinduet "Nyt netværk" åbnes.

•

Indtast navnet på det nye netværk, og bekræft det. Derefter åbnes
hovedskærmbilledet, og vinduet "Konfigurer kommunikationsforbindelser" åbnes også.

11723ADE

Trin 2: Konfigurer
kommunikationskanal

•

Indstil den første eller en ekstra kommunikationskanal under "Ethernet".

11724AEN
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Trin 3: Scanning
af netværk
(enhedsscanning)

•

Scan netværket ved at trykke på

Trin 4: Konfigurer
enheder med
tools

•

Aktivér online-modus ved at trykke på

•

Vælg den enhed, som skal konfigureres.

•

Åbn kontekstmenuen ved at højreklikke for at vise de værktøjer (tools), der kan
anvendes til konfiguration af enheden.

(enhedsscanning).

.

11737AEN
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11.3

Kommunikation til eksterne enheder
Hvis der skal etableres Ethernet-kommunikation til enheder, der befinder sig uden for
det lokale netværkssegment, skal du klikke på knappen "Opret SMLP".

11726AEN
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•

For at tilføje eller slette en IP-adresse skal du åbne kontekstmenuen [1] ved at klikke
på tasten eller ved hjælp af tastekombinationen [Ctrl-A].

•

Indtast DFS22B-enhedernes IP-adresser i indtastningsfeltet "IP-adresse".
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I det følgende skema beskrives parametrene for SMLP (simple MOVILINK protocol).
Parameter

Beskrivelse

Bemærk

Timeout

Den ventetid i millisekunder, som
klienten venter efter en forespørgsel
efter et svar fra serveren.

Standardindstilling: 1.000 ms
Forhøj eventuelt værdien, hvis en
forsinkelse i kommunikationen
medfører driftsproblemer.

Broadcast IP-adresse

Den IP-adresse på det lokale
netværkssegment, inden for hvilken
enhedsscanningen foretages.

Med standardindstillingen findes der
kun enheder ved enhedsscanningen,
som befinder sig i det lokale
netværkssegment.

IP-adresse
SMLP-server

IP-adressen på SMLP-serveren eller
andre enheder, der skal omfattes af
enhedsscanningen, men som befinder
sig uden for det lokale
netværkssegment.

Indtast følgende IP-adresse her:
• SIMATIC S7-styringens IP-adresse,
hvis der skal anvendes direkte
Ethernet-kommunikation til
PROFIBUS via SIMATIC S7.
• IP-adressen på enheder, der skal
omfattes af enhedsscanningen,
men som befinder sig uden for det
lokale netværkssegment.
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Fejldiagnose

12.1

Diagnoseforløb
De nedenfor beskrevne diagnoseforløb viser fremgangsmåden for fejlanalyse af
følgende problemtilfælde:
•

Frekvensomformeren arbejder ikke i PROFINET IO

•

Frekvensomformeren kan ikke styres med IO-controlleren

Yderligere anvisninger vedrørende parametrering af frekvensomformeren til forskellige
feltbusapplikationer er anført i håndbogen Feltbus-enhedsprofil og Parameterbibliotek
MOVIDRIVE®.
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Diagnoseproblem 1: Frekvensomformeren arbejder ikke i PROFINET IO.
Udgangstilstand:
• Frekvensomformer fysisk sluttet til PROFINET IO
• Frekvensomformer projekteret i IO-controller og buskommunikation aktiv
↓
Busstik isat?
Ja
↓
Hvordan reagerer
LED’en link?

Nej →

[A]

Gul →
Rød →

[B]
[C]

Nej →

[D]

Ja
↓

OFF → [C]

Hvordan reagerer
LED’en BUS-FAULT?

Grøn
↓

Off
↓

Frekvensomformer har forbindelse til Ethernet.
↓
Kontrollér de projekterede og indstillede PROFINET-navne.
↓
Ens PROFINET-navne?
Ja
↓
Du har eventuelt projekteret den forkerte enhedstype eller defineret en forkert
konfiguration
↓
Slet projekteringen til frekvensomformeren fra PROFINET IO-nettet.
↓
Foretag ny projektering for frekvensomformeren med valg af enhedsnavnet
"MDX61B+DFS22B".
Tildel adresseområderne for styringssystemet.
↓
Indlæs nu projekteringen i PROFINET IO-controlleren og start buskommunikationen igen.
[A]

Kontrollér buskabelføringen!

[B]

DFS22B er endnu ikke eller forkert projekteret. Kontrollér i så fald
projekteringen, især enhedsnavnet og IP-adressen.
↓

[C]

DFS22B signalerer, at PROFINET IO-controlleren endnu ikke har
oprettet en kommunikationsforbindelse.
↓
PROFINET IO-controlleren er deaktiveret eller endnu ikke aktiveret.

[D]

Tilpas PROFINET-navnet.
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Diagnoseproblem 2:
Frekvensomformeren kan ikke styres via IO-controlleren.
Udgangstilstand:
• Buskommunikation til frekvensomformer OK (LED BUS FAULT fra)
• Frekvensomformer er i 24 V-drift (ingen netspænding)
↓
Årsagen til problemet er enten en forkert parametrering af frekvensomformeren
eller et mangelfuldt styringsprogram i PROFINET IO-controlleren.
↓
Kontrollér med P094 til P097 (beskrivelse af setpunkt PA1 til PA3),
om de setpunkter, der er sendt af styreenheden, modtages korrekt.
Send som en test i hvert udgangsord en nominel værdi, der ikke er lig 0.
↓
Modtages der nominelle værdier?

Ja →

[A]

Nej
↓
Kontrollér den rigtige indstilling af følgende parametre for enheden:
• P100 SETPUNKTKILDE
FELTBUS
• P101 STYREKILDE
FELTBUS
• P876 SKAL PA-DATA FRIGIVES
JA
↓
Indstillinger OK?

Nej →

[B]

Ja
↓
Problemet ligger eventuelt i styringsprogrammet på PROFINET IO-controlleren.
↓
Kontrollér overensstemmelsen mellem de adresser, der anvendes
i programmet, og de adresser, der er projekteret.
Vær opmærksom på, at frekvensomformeren har brug for konsistente data,
og adgangen inden for styringsprogrammet eventuelt skal ske via specielle
systemfunktioner (f.eks. SIMATIC S7, SFC 14/15).
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[A]

Setpunkter overføres korrekt.
Kontrollér frikoblingen af frekvensomformeren på klemmesiden.

[B]

Korriger indstillingerne.
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Tekniske data

13.1

DFS22B til MOVIDRIVE® B

kVA

i

f

n

13

P Hz

DFS22B
Sagsnummer

1821 184 4

Effektoptagelse
Applikationsprotokoller

P=3W
•
•
•

PROFINET IO (Ethernet-frames med framenavn 8892hex) til styring
og parametrering af frekvensomformeren.
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) til diagnose vha. webbrowser.
SMLP (Simple Movilink Protocol), protokol, der anvendes af
MOVITOOLS®.

Anvendte portnumre

•
•

300 (SMLP)
80 (HTTP)

Ethernet-tjenester

•
•

ARP
ICMP (ping)

ISO / OSI-lag 1/2

Ethernet II

Baudrate

100 MBaud i fuld dupleks

Tilslutningsteknik

RJ45 med integreret switch og autocrossing

Adressering

4 Byte IP-adresse eller MAC-id (00:0F:69:xx:xx:xx)

Producentkode
(Vendor-ID)

010Ahex

Hjælpemidler til
idrifttagning

•
•

Softwarepakke MOVITOOLS® MotionStudio fra version 5.40
Betjeningsenhed DBG60B

Firmwareversion af
MOVIDRIVE® MDX61B

Firmwareversion 824 854 0.17 eller nyere (→ visning med P076)

Omgivelsestemperatur

0 til 55 °C
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øsninger. Overalt.

Med innovative ideer,
hvor morgendagen
allerede rummer
fremtidens løsning.

Med en internetadgang der giver
24-timers adgang til
oplysninger og
opdateringer.
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