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Informações gerais

1.1

Estrutura das indicações de segurança

1

As indicações de segurança contidas neste manual são elaboradas da seguinte forma:

Ícone

PALAVRA DE AVISO!
Tipo de perigo e sua causa.
Possíveis conseqüências em caso de não observação.
•

Ícone
Exemplo:

Perigo geral

Medida(s) para prevenir perigos.

Palavra de
aviso

Significado

Conseqüências em caso de
não observação

PERIGO!

Perigo eminente

Morte ou ferimentos graves

AVISO!

Possível situação de risco

Morte ou ferimentos graves

CUIDADO!

Possível situação de risco

Ferimentos leves

PARADA!

Possíveis danos no material

Dano no sistema do acionamento ou no seu
ambiente

NOTA

Informação útil ou dica.
Facilita o manuseio do sistema do
acionamento.

Perigo específico,
p. ex., choque elétrico

1.2

Reivindicação de direitos de garantia
A observação da documentação é pré-requisito básico para uma operação sem falhas
e para o atendimento a eventuais reivindicações dentro dos direitos de garantia. Por
isso, ler primeiro atentamente este manual antes de colocar a unidade em operação!
Garantir que este manual esteja de fácil acesso e em condições legíveis para os responsáveis pelo sistema e pela operação, bem como para as pessoas que trabalham na
unidade sob responsabilidade própria.

1.3

Perda da garantia
A observação das instruções contidas na documentação do MOVIDRIVE® B é prérequisito básico para a operação segura e para atingir as características especificadas
do produto e de seu desempenho. A SEW-EURODRIVE não assume nenhuma
garantia por danos em pessoas ou danos materiais que surjam devido à inobservância
das instruções de operação. Nestes casos, a garantia contra defeitos está excluída.
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1

Nota sobre os direitos autorais

1.4

Nota sobre os direitos autorais
© 2008 – SEW-EURODRIVE. Todos os direitos reservados.
É proibida qualquer reprodução, adaptação, divulgação ou outro tipo de reutilização
total ou parcial.
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Indicações de segurança

2.1

Documentos válidos
•

2

A instalação e a colocação em operação devem ser realizadas exclusivamente por
técnicos com treinamento nos aspectos relevantes da prevenção de acidentes e de
acordo com os seguintes documentos:
– Instruções de Operação "MOVIDRIVE® MDX60B/61B"
– Manual "MOVIDRIVE® MDX61B Opcional módulo de segurança DCS21B/31B"

2.2

•

Ler essas publicações atentamente antes de começar os trabalhos de instalação e
colocação em operação do opcional DFS22B.

•

A leitura desta documentação é pré-requisito básico para uma operação sem falhas
e para o atendimento a eventuais reivindicações dentro do prazo de garantia.

Indicações de segurança gerais para sistemas em rede
Este é um sistema de comunicação que permite adaptar o conversor de freqüência
MOVIDRIVE® B a aplicações específicas. Como em todos os sistemas de rede, há o
risco de que uma alteração externa invisível dos parâmetros, causando mudanças no
comportamento da unidade. Isso pode provocar comportamentos inesperados (e incontrolados) do sistema.

2.3

Funções de segurança
O conversor de freqüência MOVIDRIVE® MDX61B não pode assumir funções de segurança sem estar subordinado a sistemas de segurança. Utilizar sistemas de segurança
de nível superior para garantir a proteção de máquinas e pessoas.
Garantir que as informações das seguintes documentações para aplicações de segurança sejam observadas:
•

Desligamento seguro do MOVIMOT® B

Em aplicações de segurança, só devem ser utilizados os componentes expressamente
fornecidos pela SEW-EURODRIVE para o fim destinado!

2.4

Aplicações de elevação
O MOVIDRIVE® MDX60B/61B não pode ser utilizado para aplicações de elevação
como dispositivo de segurança.
Utilizar sistemas de monitoração ou dispositivos de proteção mecânicos como dispositivos de segurança para evitar danos em pessoas ou bens materiais.

2.5

Nomes dos produtos e marcas registradas
As marcas e nomes dos produtos citados neste manual são marcas comerciais ou
marcas registradas pelos respectivos proprietários.
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2

Reciclagem

2.6

Reciclagem
Favor seguir a legislação nacional mais recente!
Caso necessário, eliminar as peças separadamente de acordo com a sua natureza e
segundo as normas nacionais em vigor, p. ex.:
•

Sucata eletrônica

•

Plástico

•

Metal

•

Cobre

etc.
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Introdução

3.1

Conteúdo deste manual

3

Este manual descreve:

3.2

•

A montagem da placa opcional DFS22B PROFINET IO com PROFIsafe no conversor de freqüência MOVIDRIVE® MDX61B

•

A colocação em operação do MOVIDRIVE® no sistema fieldbus PROFINET IO RT

•

A configuração do PROFINET através de arquivos GSD

•

A operação do MOVITOOLS® MotionStudio via PROFINET.

Demais referências bibliográficas
Para conectar o MOVIDRIVE® B ao sistema de fieldbus PROFINET IO de modo simples
e eficiente, além deste manual, consultar as seguintes documentações sobre o tema
fieldbus:
•

Manual MOVIDRIVE® fieldbus unit profile

•

Manual de sistema MOVIDRIVE® B

•

Manual do monitor de segurança "MOVIDRIVE® MDX 61B opcional DCS21B/31B"

No manual do MOVIDRIVE® fieldbus unit profile e no manual de sistema do
MOVIDRIVE® B são explicados, na forma de pequenos exemplos, não só os parâmetros fieldbus e suas codificações, mas também os mais diversos conceitos de controle
e as possibilidades de aplicação.
O manual "MOVIDRIVE® fieldbus unit profile" contém uma lista de todos os parâmetros
do conversor de freqüência que podem ser lidos e escritos por meio das diversas interfaces de comunicação como, p. ex., system bus, RS485 e interface de fieldbus.

3.3

Características
Devido à sua interface fieldbus universal de alto desempenho, o conversor de freqüência
MOVIDRIVE® MDX61B com o opcional DFS22B PROFINET IO com PROFIsafe permite
a conexão em sistemas de automação superiores via PROFINET IO RT.

3.3.1

MOVIDRIVE® e PROFINET
O comportamento do conversor que serve como base para a operação do PROFINET,
chamado de perfil da unidade, é independente do fieldbus e portanto uniforme. Assim,
o usuário tem a possibilidade de desenvolver aplicações independentemente do fieldbus. Desta maneira, é muito fácil a mudança para outros sistemas de rede, como p.ex.
DeviceNet (opcional DFD).

Manual – Interface fieldbus DFS22B PROFINET IO com PROFIsafe

9

Introdução

3

Características

3.3.2

Acesso a todas as informações
Através da interface PROFINET, o MOVIDRIVE® MDX61B oferece um acesso digital a
todas as funções e todos os parâmetros do acionamento. O controle do conversor é efetuado através de dados de processo rápidos e cíclicos. Através do canal de dados de
processo é possível controlar diversas funções do acionamento, como liberação, controle desabilitado, parada normal e parada rápida, etc., além de especificar valores
nominais, como rotação nominal, tempo de rampa para aceleração/desaceleração, etc.
Simultaneamente, esse canal também permite a leitura de valores atuais do conversor,
como rotação atual, corrente, estado da unidade, número de irregularidade ou sinais de
referência.

3.3.3

Funções de monitoração
A utilização de uma rede fieldbus exige da tecnologia do acionamento funções de monitoração adicionais, como a monitoração tempo do fieldbus (timeout de fieldbus) ou conceitos de parada rápida. As funções de monitoração do MOVIDRIVE® podem ser ajustadas, p. ex., em função da aplicação específica. É possível, p. ex., determinar que resposta a irregularidade deve ser ativada pelo conversor de freqüência em caso de irregularidade da rede. Em muitas aplicações, faz sentido ajustar uma parada rápida, mas
também é possível ajustar um congelamento dos últimos valores nominais, de modo
que o acionamento possa voltar a funcionar com os últimos valores nominais válidos
(p. ex., esteira de transporte). Como o funcionamento dos bornes de controle também
é garantido na operação em fieldbus, também é possível realizar conceitos de parada
rápida independentes do fieldbus através dos bornes do conversor.

3.3.4

Diagnóstico
O conversor MOVIDRIVE® oferece diversas possibilidades de diagnóstico para a colocação em operação e manutenção. O monitor fieldbus integrado, p. ex., permite visualizar tanto os valores de setpoint enviados pelo controlador de nível superior quanto os
valores atuais. O servidor web integrado permite o acesso a valores de diagnóstico com
um navegador padrão.

3.3.5

Monitor fieldbus
Além disso, são transmitidas diversas informações adicionais sobre o estado da interface fieldbus. O monitor fieldbus, junto com o software MOVITOOLS® MotionStudio,
oferece uma possibilidade de diagnóstico confortável que permite não só o ajuste de
todos os parâmetros do acionamento (incluindo os parâmetros fieldbus), mas também
uma visualização detalhada das informações do estado da rede fieldbus e da unidade.
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Técnica de segurança integrada

4.1

Conceito de segurança DFS22B em combinação com DCS21B
•

A interface fieldbus PROFIsafe DFS22B dispõe de uma interface CAN integrada.
A DFS22B separa a comunicação segura, enviando-a através da interface integrada
CAN de modo seguro para o opcional DCS21B.

•

Através da estrutura redundante do sistema de 2 canais do componente de segurança DCS21B, com ajuda de mecanismos de monitoração adequados, são cumpridos os seguintes requisitos:
– SIL3 conforme EN 61508
– Categoria 4 conforme EN 954-1
– Nível de desempenho "e" conforme EN ISO 13849-1
Quando são detectadas irregularidades, o sistema reage assumindo o estado
seguro. Desta forma, a comunicação PROFIsafe garante a função de segurança em
forma de entradas e saídas seguras, ligadas a um controle de segurança de nível
superior. Não é realizada nenhuma avaliação local ou processamento lógico das
entradas / saídas seguras no DCS21B. Isso é realizado no CLP orientado para a
segurança.

•

Em combinação com o opcional DCS21B, é possível desigar a entrada de 24 VCC
Parada segura em X17 do conversor de freqüência MOVIDRIVE® e, desta maneira,
é realizada a parada segura do acionamento. Observar, neste contexto, o conceito
de segurança do conversor de freqüência MOVIDRIVE®, assim como todas indicações de segurança, condições e normas de instalação contidas nesta publicação.

PARADA!

FCPU

PD

PROFIsafe

PROFIsafe

PD

Conversor

relacionado à segurança

Conexão
PROFIBUS/
PROFINET

PROFIsafe

CPU
padrão

Mestre

A função de segurança do conversor de freqüência MOVIDRIVE® B só é permitida para aplicações até a categoria 3 de acordo com EN 954-1.

MOVIDRIVE B
+ DCS21B
62315ABP
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Conceito de segurança MOVIDRIVE® B sem opcional DCS21B

4.2

Conceito de segurança MOVIDRIVE® B sem opcional DCS21B
•

Em caso de perigo, qualquer potencial de risco na máquina deve ser eliminado o
mais rápido possível. Em caso de máquinas que realizam movimentos perigosos,
via de regra o perigo só pode ser eliminado com a parada da máquina, acompanhada de um bloqueio contra um novo reinício.

•

O conversor de freqüência MOVIDRIVE® MDX60B/61B caracteriza-se pela possibilidade de dispositivos externos de segurança, tais como relés de segurança (de
acordo com a categoria de segurança 3, EN 954-1). Os relés de segurança desconectam todos os elementos ativos (desligando a fonte 24 VCC que alimenta o circuito
de controle do estágio de saída) que geram o trem de pulsos para o estágio de saída
de potência (IGBT) quando é acionado um dispositivo de segurança (p. ex., botão
de parada de emergência com retenção mecânica).

•

Através do desligamento no pólo positivo e pólo negativo de 24 VCC, é garantida a
interrupção segura das tensões de alimentação necessárias para as funções do
conversor, e assim a geração de um campo girante pulsado (que permite a criação
de um campo girante no motor) é interrompido de uma forma segura. Assim, não é
possível um reinício automático.

•

Em vez da separação galvânica do acionamento da rede através de relés ou disjuntores, o desligamento da alimentação de 24 VCC aqui descrito impede de forma
segura o controle dos semicondutores de potência do conversor de freqüência.
Deste modo, este processo impede a geração de campo magnético no respectivo
motor. Nesse estado, o motor não pode desenvolver o torque, embora a tensão da
rede ainda esteja presente.

•

Os capítulos a seguir especificam as exigências feitas ao relé de segurança. É fundamental observar todas as informações.
Utilizando um circuito elétrico externo adequado através de um relé de segurança com as seguintes características:
– aprovado no mínimo para a categoria de segurança 3,
– desligamento no mínimo para a categoria de segurança 3,
o conversor de freqüência MOVIDRIVE® MDX60B/61B pode ser utilizado com
desligamento seguro de acordo com a categoria de parada 0 ou 1 (de acordo
com EN 60204-1) e proteção contra uma nova partida, de acordo com a categoria de segurança 3 (de acordo com EN 954-1).

4.2.1

Restrições

PARADA!
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•

Se a tensão de alimentação de 24 VCC só for desligada de modo seguro no
pólo positivo, não é permitida a realização de pulsos testes neste pólo
durante o estado de desligamento.

•

Importante: o conceito de segurança só é adequado para a realização de trabalhos mecânicos em componentes de sistemas/máquinas acionados.

•

Importante: é imprescindível mandar fazer uma análise de riscos típicos para
o sistema / a máquina pelo fabricante do sistema / da máquina, e observar os
dados resultantes na utilização do conversor de freqüência MOVIDRIVE® B.

•

Atenção, perigo de morte: ao desligar a tensão de alimentação de 24 V, a
tensão ainda permanece presente no circuito intermediário do conversor.

•

Importante: para a realização de trabalhos nos componentes elétricos do sistema do acionamento, é necessário desligar a tensão de alimentação através
de uma chave de manutenção externa.
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Representação esquemática do conceito de segurança tomando como exemplo o MOVIDRIVE® B
S24V

24V

[4]
24V
int.

SNT
NV

S0V24

24V
int.

[5]

MOVIDRIVE®B

SNT
HV

24V

GND

[1]
Uz+
Uz-

[3]

S0V24

S VI 24

24V ext./
24V int.

24V
ext.

GND

4.2.2

[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] Módulo de fonte chaveada de alta tensão
[2] Módulo de fonte chaveada de baixa tensão
[3] Comutador de segurança (externo) aprovado para no mínimo a categoria 3, de acordo com a norma EN 954-1
[4] Tensão de alimentação 24 VCC segura
[5] Módulo de fonte chaveada de segurança (SNT)
[6] Separação de potencial
[7] Circuito de segurança
[8] Feedback para a unidade de processamento central: tensão de alimentação para o controle do estágio de saída OK
(não no circuito de segurança)
[9] Tensão de alimentação para o controle dos transistores de potência
[10] Fonte chaveada de segurança de 24 VCC desligada / freio atuado (não no circuito de segurança)
[11] Motor
[12] Seção de potência
[13] Termistor
[14] Detecção da posição
[15] Sinais modulados por largura de pulso para o estágio de saída
[16] Unidade de processamento central
[17] Interface fieldbus
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5

Conceito de segurança MOVIDRIVE® B sem opcional DCS21B

5

Condições relacionadas à segurança
NOTA
Informações para as condições relacionadas à segurança encontram-se nas
seguintes publicações:

14

•

Manual "Desligamento seguro do MOVIDRIVE® MDX60B/61B – Condições"

•

Manual "MOVIDRIVE® MDX61B opcional Monitor de segurança DCS21B/31B"
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Instruções para montagem e instalação
Este capítulo contém informações sobre a montagem e instalação da placa opcional
DFS22B PROFINET IO com PROFIsafe no MOVIDRIVE® MDX61B.

6.1

Instalação da placa opcional DFS22B no MOVIDRIVE® MDX61B
NOTAS
•

A instalação ou remoção de placas opcionais no MOVIDRIVE® MDX61B
tamanho 0 só pode ser realizada pela SEW-EURODRIVE!

•

A instalação ou remoção de placas opcionais só pode ser realizada pelo usuário no MOVIDRIVE® MDX61B, tamanhos 1 até 6.

•

É necessário inserir o opcional DFS22B PROFINET IO com PROFIsafe no slot
de fieldbus [1].

•

Utilizar apenas os conectores e cabos permitidos para PROFINET IO.

[1]

62188AXX
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Instalação das placas opcionais DFS22B / DCS21B no MOVIDRIVE® MDX61B

6.2

Instalação das placas opcionais DFS22B / DCS21B no MOVIDRIVE® MDX61B
NOTAS
•

O opcional DCS21B só pode ser utilizado em combinação com a interface
fieldbus DFS22B. Nesse caso, o opcional DCS21B deve ser inserido no slot
de expansão e o opcional DFS22B no slot de fieldbus.

•

O opcional DCS21B só pode ser utilizado no MOVIDRIVE® MDX61B tamanho
1 a 6, não com o tamanho 0.

•

O cabo pré-fabricado DAE34B (código 1821 307 3) permite a conexão de rede
CAN entre a conexão X86 do DCS21B e o conexão X31 do opcional DFS22B.
O cabo DAE34B está incluso no escopo de fornecimento do opcional
DCS21B.

MOVIDRIVE® MDX61B

DCS21B

DFS22B

DCS21B/

X86

DAE34B

62320AXX

16

Manual – Interface fieldbus DFS22B PROFINET IO com PROFIsafe

Instruções para montagem e instalação
Instalação das placas opcionais DFS22B / DCS21B no MOVIDRIVE® MDX61B

6.2.1

6

Antes de começar
Observar as seguintes instruções antes da instalação ou remoção da placa
opcional:
•

Desligar o conversor da rede de alimentação. Desligar a tensão de 24 VCC e a
tensão da rede.

•

Antes de tocar a placa opcional, descarregar-se através de medidas apropriadas
(pulseiras aterradas, sapatos condutivos, etc.).

•

Antes da instalação da placa opcional, retirar o controle manual e a tampa frontal
(ver as instruções de operação MOVIDRIVE® MDX60B/61B, cap. "Instalação").

•

Após a instalação da placa opcional, recolocar a tampa frontal e o controle manual
(ver as instruções de operação MOVIDRIVE® MDX60B/61B, cap. "Instalação").

•

Guardar a placa opcional na embalagem original e só retirá-la da embalagem imediatamente antes da instalação.

•

Só tocar na placa opcional pelas bordas. Nunca tocar nos componentes.
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Instalação das placas opcionais DFS22B / DCS21B no MOVIDRIVE® MDX61B

6.2.2

Princípios básicos de procedimento durante a instalação e remoção de uma placa opcional
(MDX61B, tamanho 1 - 6)

2.
1.

2.

1.
3.

3.
3.

4.

4.

60039AXX

1. Soltar os dois parafusos de fixação do suporte da placa opcional. Puxar o suporte
da placa opcional uniformemente (não inclinar!) para fora do slot.
2. Soltar os 2 parafusos de fixação da tampa preta no suporte da placa opcional.
Retirar a tampa preta.
3. Colocar a placa opcional na posição exata, com os 3 parafusos de fixação alinhados
com os orifícios correspondentes no suporte da placa opcional.
4. Voltar a inserir o suporte da placa opcional com a placa opcional montada no devido
lugar, pressionando com moderação. Voltar a fixar o suporte da placa opcional com
os dois parafusos de fixação.
5. Para remover a placa opcional, proceder na ordem inversa.

18
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6

Conexão e descrição dos bornes da placa opcional DFS22B

Código

Opcional interface fieldbus tipo DFS22B PROFINET IO com PROFIsafe: 1821 1844

NOTAS

Vista frontal
DFS22B

•

O opcional "Interface fieldbus DFS22B PROFINET IO com PROFIsafe" só pode
ser utilizado com o MOVIDRIVE® MDX61B, e não com o MOVIDRIVE® MDX60B.

•

A placa opcional DFS22B deve ser inserida no slot para placa fieldbus.

Descrição

Borne/
Chave DIP

Função

DFS22B
RUN

3

GND

2

CL

1

CH

Mostra o estado atual da DFS22B.

LED BUS FAULT
(vermelho/amarelo/verde)

Mostra o estado da conexão PROFINET IO.

X31: conexão rede CAN

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

DGND
CAN Low
CAN alto

AS
DEF IP

Autosetup para operação gateway (sem função)
Reseta os parâmetros de endereço para os seguintes valores
padrão:
• Endereço IP: 192.168.10.4
• Máscara de subrede: 255.255.255.0
• Gateway: 1.0.0.0
• Nome da unidade PROFINET: PNETDeviceName_MACID

X30: conexão Ethernet
LED Link / verde
LED Activity (amarelo)

X32

X30

X31

BUS
FAULT

LED RUN (vermelho/
amarelo/verde)

X32: conexão Ethernet
LED Link (verde)
LED Activity (amarelo)

Def IP
AS

Chave DIP

0 1
PROFINET IO

62186AXX
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Atribuição dos pinos

6.4

Atribuição dos pinos
Utilizar conectores RJ45 pré-fabricados, blindados de acordo com ISO/IEC 11801,
edição 2.0, categoria 5.
[6]

[3] [2] [1]
12

3

6

A

B

Fig. 1: Atribuição dos pinos do conector RJ45

54174AXX

A = Vista frontal
B = Vista de trás
[1] Pino 1 TX+ Transmit Plus
[2] Pino 2 TX– Transmit Minus
[3] Pino 3 RX+ Receive Plus
[6] Pino 6 RX– Receive Minus

Conexão MOVIDRIVE® B – PROFINET
Para a conexão da DFS22B, ligar a interface PROFINET X30 ou X32 (conector RJ45)
com um cabo com pares trançados de acordo com a categoria 5, classe D conforme
IEC 11801 edição 2.0.
O switch integrado auxilia o usuário na realização de uma topologia de linha e oferece
a funcionalidade auto-crossing.

NOTAS
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•

De acordo com IEEE 802.3, o comprimento máximo de cabo para Ethernet
10/100 MBaud (10BaseT / 100BaseT), p. ex. entre DFS21B e switch, é de 100 m.

•

Em PROFINET IO, utilizam-se os frames Ethernet priorizados através do tag VLAN
com a identificação de frame 8892hex para a troca de dados em tempo real. Isto
requer redes com switches. Os switches devem suportar a priorização. Hubs não
são permitidos. A transmissão de dados é realizada no modo full duplex com
100 Mbits. Informações mais detalhadas sobre a cablagem encontram-se na publicação "Installation Guideline PROFINET" que será editada pela organização dos
usuários de PROFINET.
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6

Blindagem e instalação de cabos de rede
Utilizar exclusivamente cabos e elementos de conexão blindados que também atendam
às exigências da categoria 5, classe D, conforme ISO/IEC 11801 edição 2.0.
A blindagem correta do cabo de rede atenua as interferências elétricas que costumam
ocorrer em ambientes industriais. Tomar as seguintes medidas para otimizar a blindagem dos cabos:
•

Apertar os parafusos de fixação dos conectores, módulos e cabos de compensação
de potencial com a mão.

•

Utilizar exclusivamente conectores com carcaça de metal ou metalizada.

•

Instalar a blindagem no conector em uma larga superfície de contato.

•

Colocar a blindagem do cabo de rede em ambos os lados.

•

Não instalar os cabos de sinal e de rede em paralelo com cabos de potência (cabos
do motor), mas sim em eletrodutos separados.

•

Em ambientes industriais, utilizar eletrodutos metálicos ligados à terra.

•

Instalar o cabo de sinal e a respectiva compensação de potencial próximos um ao
outro e com o menor trajeto possível.

•

Evitar prolongar os cabos de rede utilizando conectores.

•

Instalar o cabo de rede junto às superfícies aterradas existentes.

PARE!
Em caso de oscilações no potencial de terra, uma corrente de compensação pode fluir
através da blindagem conectada em ambos os lados que também está conectada ao
potencial de terra (PE). Neste caso, garantir uma compensação de potencial suficiente
segundo os regulamentos VDE em vigor.
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Endereçamento e subredes TCP / IP

6.6

Endereçamento e subredes TCP / IP

Introdução

Os ajustes dos endereços do protocolo IP são efetuados através dos seguintes parâmetros
•

Endereço IP

•

Máscara de subrede

•

Gateway padrão

Para o ajuste correto destes parâmetros, são explicados neste capítulo os mecanismos
de endereçamento e a subdivisão das redes IP em subredes.
Endereço IP

O endereço é um valor de 32 bits que identifica claramente um participante na rede. Um
endereço IP é representado por quatro números decimais que são separados entre si
por pontos.
Exemplo: 192.168.10.4
Cada número decimal representa um byte (= 8 bits) do endereço e também pode ser
representado de forma digital (Æ tabela seguinte).
Byte 1

Byte 2

11000000

.

Byte 3

10101000

.

Byte 4

00001010

.

00000100

O endereço IP é composto de um endereço de rede e de um endereço de participante
( Æ tabela abaixo).
Endereço de rede

Endereço de participante

192.168.10

4

A parte do endereço IP que caracteriza a rede e a parte que identifica o participante são
definidas pela classe de rede e pela máscara de subrede.
Endereços de participantes que são compostos pelos números zero ou um (digital) não
são permitidos, pois eles estão reservados para a própria rede ou para um endereço de
broadcast.
Classes de rede

O primeiro byte do endereço IP define a classe de rede e, conseqüentemente, a divisão
em endereço de rede e de participante.
Faixa de
valores

Classe de rede

Byte 1

Endereço de rede completo
(exemplo)

Significado

0 ... 127

A

10.1.22.3

10 = Endereço de rede
1.22.3 = Endereço de participante

128 ... 191

B

172.16.52.4

172.16 = Endereço de rede
52.4 = Endereço de participante

192 ... 223

C

192.168.10.4

192.168.10 = Endereço de rede
4 = Endereço de participante

Para muitas redes esta divisão grosseira não é suficiente. Elas usam adicionalmente
uma máscara de subrede ajustável explícita.
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Máscara de
subrede

Através de uma máscara de subrede, as classes de redes podem ser subdividas de
modo ainda mais preciso. Tal como o endereço IP, a máscara de subrede é representada por quatro números decimais que são separados entre si por pontos. Cada número
decimal representa um byte.
Exemplo: 255.255.255.128
Cada número decimal representa um byte (= 8 bits) da máscara de subrede e também
pode ser representado de forma digital (ver a tabela seguinte).
Byte 1
11111111

Byte 2
.

Byte 3

11111111

.

Byte 4

11111111

.

10000000

Se comparar o endereço IP e a máscara de subrede, pode observar que na representação digital da máscara de subrede todos os números um determinam o endereço de
rede e todos os zeros caracterizam os endereços de participantes (ver a tabela
seguinte).
Byte 1
Endereço IP
Máscara de
subrede

decimal

Byte 2

Byte 3

Byte 4

192

.

168.

.

10

.

128

digital

11000000

.

10101000

.

00001010

.

10000000

decimal

255

.

255

.

255

.

128

digital

11111111

.

11111111

.

11111111

.

10000000

A rede classe C com o endereço 192.168.10 é mais uma vez subdivida pela máscara
de subrede 255.255.255.128. Surgem duas redes com os endereços 192.168.10.0 e
192.168.10.128.
Os endereços de participantes aceitáveis em ambas as redes são:
•

192.168.10.1 ... 192.168.10.126

•

192.168.10.129 ... 192.168.10.254

Os participantes da rede definem através da conjunção lógica do endereço IP e da máscara de subrede se um parceiro de comunicação está na mesma rede ou numa outra
rede. Se o parceiro de comunicação estiver numa outra rede, o gateway padrão é contatado.
Gateway padrão

O gateway padrão também é contatado através de um endereço de 32 bits. O endereço
de 32 bits é representado por quatro números decimais que são separados entre si por
pontos.
Exemplo: 192.168.10.1
O gateway padrão estabelece a conexão com outras redes. Desta forma, é possível que
um participante da rede que deseja contatar um outro participante faça a associação
lógica do endereço IP com a máscara de subrede, decidindo desta forma se o participante procurado está na mesma rede. Caso contrário, ele contata o gateway padrão
(router) que deve estar na própria rede. O gateway padrão assume então a transmissão
do pacote de dados.
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Configuração de parâmetros de endereço IP através do DCP

6.7

Configuração de parâmetros de endereço IP através do DCP

Primeira
colocação em
operação

Os parâmetros de endereço IP são especificados em PROFINET IO através do protocolo "DCP" (Discovery and Configuration Protocol). O DCP opera com nomes de unidades (device name). O nome da unidade identifica claramente um participante
PROFINET IO na rede. Ele é identificado com o controlador PROFINET IO (controlador) no planejamento de projeto do participante e também é ajustado através do software de planejamento de projeto da unidade PROFINET IO. Com o auxílio do nome da
unidade, o controlador identifica a unidade ao ligá-la e transmite os parâmetros de
endereço IP correspondentes. Assim, não são mais necessários ajustes diretamente no
escravo. O procedimento básico é descrito no capítulo "Planejamento de projeto e colocação em operação" tomando o exemplo para SIMATIC STEP 7.

Reset dos
parâmetros de
endereço IP

Se os parâmetros de endereço IP não forem conhecidos e se não for possível o acesso
ao conversor com a interface serial ou com o controle manual DBG60B, é possível
resetar os parâmetros de endereço IP com a chave DIP "Def IP" para o seu valor
padrão.
Deste modo, o opcional DFS22B é colocado com os seguintes valores padrões:
•

Endereço IP: 192.168.10.4

•

Máscara de subrede: 255.255.255.0

•

Gateway padrão: 1.0.0.0

•

Nome da unidade PROFINET: PNETDeviceName_MACID

Para resetar os parâmetros de endereço IP para os valores padrões, proceder da
seguinte maneira:
•

Desligar a tensão da rede e a tensão de alimentação de 24 VCC.

•

Ajustar a chave DIP "Def IP" no opcional DFS22B em "1".

•

Voltar a ligar a tensão da rede e a tensão de alimentação de 24 VCC.

•

Aguardar até que o opcional DFS22B tenha sido inicializado. Isso é reconhecível
pelo LED "RUN" verde.

Agora é possível acessar o conversor através do endereço IP 192.168.10.4. Para
ajustar novos parâmetros de endereço IP, proceder da seguinte maneira:

24

•

Alterar o endereço IP de seu computador através dos ajustes de rede do Windows
para que o PC e a DFS22B estejam numa subrede (p. ex., o endereço IP alterado é
192.168.10.5).

•

Iniciar um navegador da web e acessar a homepage do opcional DFS22B ou iniciar
o MOVITOOLS® MotionStudio.

•

Ajustar os parâmetros de endereços desejados.

•

Ajustar a chave DIP "Def IP" no opcional DFS22B para "0".

•

Os novos parâmetros de endereço são adotados após desligar e voltar a ligar a unidade.
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6.8

Procedimento após a troca de unidade
Se inserir o cartão de memória do MOVIDRIVE® B trocado no novo MOVIDRIVE® B, a
nova unidade será novamente reconhecida pelo controlador PROFINET IO sem que
medidas adicionais sejam necessárias.

NOTA
Se não inserir o cartão de memória do MOVIDRIVE® B trocado no novo MOVIDRIVE® B,
é necessário realizar uma colocação em operação completa do conversor ou carregar
o jogo de parâmetros salvo no novo MOVIDRIVE® B. Alem disso, é necessário atribuir
o nome já existente da unidade PROFINET IO através do software de planejamento
de projeto. Proceder como em uma primeira colocação em operação (ver capítulo
"Planejamento de projeto PROFINET").
Se for trocado apenas o opcional DFS22B não é necessário tomar medidas adicionais.
Em caso de troca do opcional DCS21B, observar os dados no manual "MOVIDRIVE®
MDX61B módulo de segurança DCS21B/31B".

6.9

Indicações operacionais do opcional DFS22B

6.9.1

LEDs do PROFINET
Na placa opcional DFS22B há 2 LEDs que indicam o estado atual da DFS22B e do
sistema PROFINET.

DFS22B
RUN
BUS
FAULT
62345AXX

LED RUN

O LED RUN indica que o sistema eletrônico da rede está funcionando corretamente.
Estado do
LED RUN

Causa da irregularidade

Solução de problemas

Verde

•
•

Hardware DFS22B OK.
Operação correta

–

Desligado

•

A DFS22B não está pronta para
funcionar.

Vermelho

•

Irregularidade no hardware DFS22B

•

O hardware da DFS22B não arranca.

•

Voltar a ligar a unidade. Se acontecer de
novo, consultar a SEW Service.

•

Voltar a ligar a unidade. Ajustar os parâmetros padrão de endereço IP através da
chave DIP "DEF IP". Se acontecer de
novo, consultar a SEW Service.

•

Voltar a ligar a unidade. Se acontecer de
novo, consultar a SEW Service.

Piscando
verde
Piscando
amarelo

Amarelo

Manual – Interface fieldbus DFS22B PROFINET IO com PROFIsafe

25

6

Instruções para montagem e instalação
Indicações operacionais do opcional DFS22B

LED BUS-FAULT

O LED BUS FAULT mostra o estado do sistema PROFINET IO.
Estado do LED
BUS-FAULT

Causa da irregularidade

Solução de problemas

Desligado

•

A unidade PROFINET IO encontra-se
em troca de dados com o mestre
PROFINET (Data Exchange).

-

Piscando verde
Piscando
verde/vermelho

•

A verificação de piscagem no planejamento de projeto do controlador
PROFINET IO foi ativada para poder
localizar o participante visualmente.

-

Vermelho

•

Interrupção na ligação com o controlador PROFINET IO
A unidade PROFINET IO não detecta
nenhum link.
Interrupção na rede
O controlador PROFINET IO está fora
de funcionamento

•

Na configuração de hardware STEP 7
foi inserido um módulo não admissível.

•

•
•
•
Amarelo
Piscando
amarelo

Comutar a configuração de hardware
STEP 7 para ONLINE e analisar os
estados dos módulos nos slots da
unidade PROFINET IO.

Tanto o LED Link (verde) como o Activity (amarelo) integrados nos conectores RJ45
(X30, X32) mostram o estado da conexão Ethernet.

LED "Link"

X30

LED Link/Activity

•

•
•

Verificar a conexão PROFINET do
opcional DFS22B
Verificar o controlador PROFINET IO
Verificar a cablagem da sua rede
PROFINET

X32

LED "Activity"

61880AXX

LED / estado

Significado

Link / verde

Há uma conexão Ethernet.

Link /
desligado

Não há conexão Ethernet.

Activity /
amarelo

Está havendo uma troca de dados através da Ethernet.

NOTAS
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•

Já que o firmware da placa opcional DFS22B precisa de aprox. 10 segundos para
a inicialização, é mostrado neste intervalo o estado "0" (conversor não está pronto)
na indicação de sete segmentos do MOVIDRIVE® B.

•

O LED "RUN" na placa opcional DFS22B acende verde.
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7

Planejamento de projeto e colocação em operação
Este capítulo descreve como configurar e colocar em operação o conversor de freqüência MOVIDRIVE® B com o opcional DFS22B. Para o planejamento de projeto do
DFS22B com MOVIDRIVE® B, é utilizado o seguinte arquivo GSD:
GSDML-V2.1-SEW-DFE-DFS-2Ports-jjjjmmtt.xml
Este arquivo GSD contém a descrição da unidade para a operação do opcional DFS22B
instalado no MOVIDRIVE® B.

7.1

Planejamento de projeto do controlador PROFINET IO
Este capítulo descreve o planejamento de projeto do MOVIDRIVE® B com PROFINET
usando o arquivo GSD atual. O planejamento de projeto é descrito utilizando o software
de planejamento de projeto SIMATIC Manager com uma CPU SIMATIC 315F 2 PN/DP.

Inicialização do
arquivo GSD

•

Iniciar STEP 7 HWCONFIG e selecionar o item de menu [Install new GSD file] no
menu [Extras].

•

Selecionar no diálogo seguinte o arquivo "GSDML-V2.1-SEW-DFE-DFS-2PortsJJJJMMTT.xml" do CD "Software ROM 7". "JJJJMMTT" indica a data do arquivo.
Através do botão "Browse", é possível navegar para o diretório desejado. Confirmar
a seleção com [OK].

•

A conexão SEW PROFINET IO DFS22B encontra-se em [Other field devices] /
[Drives] / [SEW] / [DFE/DFS(2Ports)].

NOTA
Na homepage da SEW (www.sew-eurodrive.com.br), item "Software", encontra-se
disponível a versão atual do arquivo GSD.
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Planejamento de projeto do controlador PROFINET IO

7.1.1

Atribuição do nome da unidade PROFINET
Antes de uma unidade PROFINET IO poder ser contatada por um controlador
PROFINET IO, é necessário atribuir um nome de unidade.
O procedimento geral é representado no exemplo SIMATIC STEP 7.
•

No STEP 7 HWCONFIG, selecionar o item de menu [Target system] / [Ethernet] /
[Edit Ethernet station ...] .

11738AEN

•

Clicar em "Browse". Surge uma visão geral de todos os participantes PROFINET IO
que podem ser contactados via online com o instrumento de planejamento de projeto.

•

Selecionar o participante desejado. O participante SEW surge em tipo de unidade
[2] como "SEW-MDX61B+DFS22B" (Æ figura abaixo). O nome da unidade [3] está
em "PNETDeviceName" como ajuste de fábrica e é adequado às propriedades
específicas do sistema pelo usuário. Vários MDX61B podem ser diferenciados
através dos endereços MAC especificados. O endereço MAC está colado no opcional DFS22B. Através do botão [Flash] [1], é possível deixar a DFS22B selecionada
com o LED de estado verde piscando e assim verificar a seleção do usuário.
[2]

[3]

[4]

[1]

62340AEN
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[6]

[5]
[4]
[7]

[3]

[2]

[8]

[9]

[1]
62330AEN

[1]

Botão "Close"

[2]

Campo de introdução "Device name"

[3]

Botão "Assign IP Configuration"

[4]

Campo de introdução "Subnet mask"

[5]

Campo de introdução "IP address"

[6]

Botão "Browse"

[7]

Campo de introdução "Router address"

[8]

Botão "Assign name"

[9]

Botão "Reset"

•

Introduzir o nome da unidade no campo "Device name" [2] e apertar o botão [Assign
name] [8]. O nome da unidade é transmitido para o participante e é salvo nele.
O nome pode ter o comprimento de até 255 caracteres.

•

Atribuir um endereço IP [5] e uma máscara de subrede [4] bem como um endereço
router, caso necessário [7]. Pressionar o botão [Assign IP configuration] [3]. Como
alternativa, o endereço IP pode ser tomado de um servidor DHCP.

Manual – Interface fieldbus DFS22B PROFINET IO com PROFIsafe

29

Planejamento de projeto e colocação em operação

7

Planejamento de projeto do controlador PROFINET IO

NOTA
Neste processo, o controlador IO não pode estar em estado de troca de dados cíclica
com as unidades IO.

•

Pressionar mais uma vez o botão [Browse] [6] para verificar se os ajustes foram adotados.
Pressionar o botão [Close] [1].

•

7.1.2

Com o botão [Reset] [9] é possível resetar o nome da unidade DFS22B online.
Em seguida, é necessário reiniciar a DFS22B.

Planejamento de projeto da conexão PROFINET IO DFS22B

Criação de um
novo projeto

Iniciar o SIMATIC Manager e criar um novo projeto. Selecionar o seu tipo de controlador
e introduzir os componentes desejados. Os componentes de operação OB82, OB86 e
OB122 são particularmente úteis.
O componente de operação OB82 assegura que o controlador não vá para "STOP" nos
chamados alarmes de diagnóstico. O componente de operação OB86 indica a falha da
periferia descentralizada. O componente de operação OB122 é acessado, caso o controle não puder acessar os dados de um participante da periferia descentralizada. Isso
pode ocorrer, p. ex., quando a DFS22B estiver pronta para funcionar posteriormente ao
controlador.
•

Iniciar STEP 7 HWCONFIG e selecionar o slot PROFINET IO no rack de controle.

•

Acrescentar um sistema PROFINET IO através do menu de contexto utilizando a
tecla direita do mouse. Neste processo, atribuir um endereço IP para o controlador
PROFINET IO. Acrescentar um novo subsistema PROFINET com o botão
[Ethernet].

•

No catálogo de hardware, abrir [PROFINET IO] / [ADDITIONAL FIELD DEVICES] /
[Drives] / [SEW] / [DFE/DFS(2Ports)] [1].

[1]
[2]

62341AEN
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•

Puxar o item "MDX61B+DFS22B" [2] com o mouse para o sistema PROFINET IO e
atribuir o nome de estação PROFINET.
Este nome deve ser idêntico ao nome de unidade PROFINET atribuído na DFS22B.

•

Apagar o item no slot 2 para que o planejamento de projeto da sua aplicação possa
ser efetuado. Selecionar a configuração de dados do processo adequada para a sua
aplicação.

NOTA
•

O opcional PROFIsafe só pode ser configurado com os opcionais DFS21B ou
DFS22B.

•

O slot 1 do opcional DFS22B só pode ser utilizado em combinação com o opcional
DCS21B.

•

Introduzir os endereços I/O e o endereço de periferia para os comprimentos de
dados configurados e, em seguida, salvar a configuração.

•

Fazer a ampliação de seu programa de aplicativo para a troca de dados com as
novas unidades.

•

A transmissão de dados do processo ocorre de modo consistente. As funções de
sistema SFC14 e SFC15 podem ser utilizadas para a transmissão de dados do processo.

•

Para o planejamento de projeto com PROFINET, é utilizado o modelo de slot. Neste
modelo, cada slot (encaixe) está atribuído a uma interface de comunicação DFS22B.

[1]

[2]

62342AEN

Slot 1: opcional PROFIsafe [1] (apenas em combinação com o opcional DFS22B).
Em caso de utilização do DFS22B em combinação com o opcional DCS21B, é
necessário fazer o planejamento de projeto "F-Modul I/O (8 Byte)".
Slot 2: canal de dados de processo [2]. Quantidade de dados do processo que são
trocados ciclicamente entre o controlador PROFINET IO e a unidade PROFINET IO.
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Configuração dos
participantes

Após a configuração dos encaixes individuais (slots) o novo participante inserido deve
ser configurado com ajustes adicionais. Fazendo clique duplo no símbolo da unidade
do novo participante, aparece o seguinte diálogo.
[2]

[1]

[4]

[3]

62343AEN

•
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[1]

Ficha de registro "General"

[2]

Ficha de registro "IO Cycle"

[3]

Campo de introdução "Ethernet"

[4]

Botão "Device name"

Na ficha de registro "General" [1], é necessário introduzir o nome da unidade atribuído anteriormente no campo de introdução de dados "Device name" [4]. É fundamental observar a grafia maiúscula e minúscula.
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•

Para introduzir o endereço IP atribuído anteriormente (ver figura seguinte), clicar no
botão [Ethernet] [3] do campo "Station / PN IO system".

11739AEN

•

Na ficha de registro "IO Cycle" [2] é possível ajustar o tempo de atualização, com o
qual o participante atualiza seus dados de processo. O opcional DFS22B, montado
no MOVIDRIVE® B, suporta um tempo de atualização mínimo de 2 ms (ver figura
seguinte).

11740AEN
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Iniciar o
controlador

Carregar o planejamento de projeto em SIMATIC S7 e iniciar o componente. O LED de
irregularidade do controlador deve apagar agora.
Os LEDs do opcional DFS22B devem mostrar os seguintes estados:
•

LED RUN: acende verde

•

LED BUS FAULT: desligado

•

LEDs Link e Activity: tremulando

Se isto não ocorrer, verificar o planejamento de projeto, sobretudo o nome da unidade
e o endereço IP do participante.
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7.1.3

Exemplo de um planejamento de projeto para a configuração de dados de processo
MOVIDRIVE® B
Neste exemplo, o posicionamento do acionamento deve ocorrer através do
MOVIDRIVE® B. Para tanto, é possível utilizar o módulo de aplicação "Posicionamento
ampliado via rede".
As informações são trocadas entre CLP e conversor através de 6 palavras de dados do
processo.

Saídas

Controlador IO,
p. ex., CLP

Unidade IO,

Entradas

p. ex., conversor de
freqüência

6 dados de saída de processo 

Atraso

Aceleração Rotação
BeschleuSollnigung
drehzahl
nominal

Palavra
Status – Posição
Ist –
Wort
position
atual
de estado

Posição
Ist –
position
atual

Posição
ZielZielPosição
position
position
de destino de
destino

Palavra de
Control
Wort
controle

de–
Rotação
Ist –
Corrente – Grau
Ausgangs
Geräte
utilização
drehzahl de strom
auslastung
atual
saída
da unidade

 6 dados de entrada de processo
62347ABP

A figura abaixo mostra a parametrização do PROFINET correspondente.

11742AEN
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Ajuste do conversor de freqüência MOVIDRIVE® MDX61B

7.2

Ajuste do conversor de freqüência MOVIDRIVE® MDX61B
Para uma operação de fieldbus simples, são necessários os seguintes ajustes:

11638AEN

®

Todavia, para o controle via PROFINET IO, o MOVIDRIVE B deve ser comutado previamente para fonte do sinal de controle (P101) e fonte de valor nominal (P100) =
FIELDBUS. Com o ajuste em FIELDBUS, o MOVIDRIVE® B é parametrizado para o
setor do valor nominal do PROFINET IO. Assim, o MOVIDRIVE® B reage aos dados de
saída de processo enviados pelo controlador programável mestre.
O MOVIDRIVE® B pode ser parametrizado imediatamente via PROFINET IO após a
instalação da placa opcional PROFINET IO, sem demais ajustes. Por exemplo, é possível ajustar todos os parâmetros através do controlador de nível superior após ligar o
sistema. O controlador mestre sinaliza a ativação da fonte de sinal de controle e de
valor nominal FIELDBUS com o bit "Modo fieldbus ativo" na palavra de estado.
Por motivos de segurança técnica, o MOVIDRIVE® B deve ser liberado para o controle
através do sistema fieldbus também no lado dos bornes. Portanto, os bornes devem ser
conectados e programados, de modo que o conversor seja liberado pelos bornes de
entrada. A maneira mais simples para liberar o MOVIDRIVE® B no lado dos bornes é,
por exemplo, a comutação do borne de entrada DIØØ (função /REG. BLOQUEADO)
com o sinal +24 V e a programação dos bornes de entrada DIØ1 ... DIØ7 em SEM
FUNÇÃO.
Ajuste dos parâmetros adicionais na operação com DCS21B

NOTA
Maiores informações encontram-se no manual "MOVIDRIVE® MDX61B opcional
módulo de segurança DCS21B/31B".
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7.3

Planejamento de projeto do PROFIsafe com STEP 7

Planejamento
de projeto das
propriedades
PROFIsafe

•

Para utilizar as funções de segurança da combinação DFS22B/DCS21B, é necessário configurar um "F-Modul I/O (8 bytes)" no slot 1.

•

Selecionar o slot 1 e apagar o item "Slot not used". Em seguida, puxar o item
"F-Modul I/O (8 byte)" [2] para o slot 1 [1].

[2]
[1]

62344AEN

•

A parametrização das características PROFIsafe (ver figura abaixo) pode ser realizada na configuração hardware. Fazer um duplo clique no item "F-Modul I/O
(8 bytes)" no slot 1 [1].

11743AEN
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7.3.1

Descrição dos parâmetros F
O opcional DFS22B entrega a informação de protocolo PROFIsafe através de uma rede
CAN (cabo DAE34B) ao opcional DCS21B. A avaliação de protocolo do PROFIsafe
relacionada à segurança é realizada no opcional DCS21B.

NOTA
Maiores informações encontram-se no manual "MOVIDRIVE® MDX61B opcional
módulo de segurança DCS21B/31B".

Durante a fase de partida do sistema fieldbus e/ou do sistema de rede, os parâmetros
relevantes para o funcionamento seguro do PROFIsafe® são enviados em um bloco de
parâmetros F pelo mestre de rede ao opcional PROFIsafe DCS21B do MOVIDRIVE® B.
A plausibilidade desses parâmetros é verificada no opcional. Somente após uma confirmação positiva desse bloco de parâmetros F, o opcional PROFIsafe inicia a troca de
dados (DataExchange) como o mestre de rede. A seguir é apresentada uma lista dos
parâmetros relevantes à segurança, que são transmitidos ao opcional PROFIsafe
DCS21B.
Dependendo do system bus utilizado, estão disponíveis os parâmetros abaixo:
Parâmetros F PROFIsafe

System bus
PROFINET IO

Parâmetro
"F_SIL"

F_Check_SeqNr

não existente

F_SIL

fixo

F_CRC_Length

fixo

F_Par_Version

fixo

F_Source_Add

fixo

F_Dest_Add

ajustável

F_WD_Time

ajustável

Com este parâmetro, os participantes F podem verificar se a classe de segurança corresponde ao host F. Dependendo do risco, para estes casos relevantes para a segurança distinguem-se circuitos de segurança com diferentes classes de segurança SIL 1
até SIL 3 (SIL = Safety-Integrity-Level).
O opcional DCS21B suporta o seguinte ajuste:
•

Parâmetro
"F_CRC_Length"

F_SIL = SIL 3

Dependendo do comprimento dos dados do usuário F (valores do processo) e da
versão da PROFIsafe, são necessários valores de verificação CRC com comprimentos
diferentes. Este parâmetro informa o componente F sobre o comprimento esperado da
chave CRC2 no telegrama de segurança.
O opcional DCS21B utiliza dados úteis com um comprimento inferior a 12 bytes, de
modo que com PROFIsafe V2 seja utilizado um CRC de 3 bytes.
O opcional DCS21B suporta os seguintes ajustes:
•

Parâmetro
"F_Par_Version"

38

F_CRC_Length = CRC de 3 bytes (apenas no PROFIsafe V2)

Este parâmetro é utilizado para identificar a versão PROFIsafe suportada pelo opcional
DCS21B Com um MOVIDRIVE® na versão PROFINET, é suportado apenas
PROFIsafe V2.
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Parâmetro
"F_Source_Add"

7

Os endereços PROFIsafe são utilizados para uma identificação clara da fonte
(F_Source_Add) e destino (F_Dest_Add). A combinação dos endereços de fonte e de
destino devem ser claras em toda a rede e para todas as estações. Dependendo do planejamento de projeto do mestre, o endereço da fonte F_Source_Add é atribuído automaticamente através do STEP7.
O parâmetro "F_Source_Add" pode assumir valores entre 1 e 65534.
O parâmetro não pode ser diretamente modificado no STEP7 HW Config.

Parâmetro
"F_Dest_Add"

Neste parâmetro, é introduzido o endereço PROFIsafe do opcional DCS21B que foi
ajustado anteriormente no MOVISAFE® ASSIST.
O parâmetro "F_Dest_Add" pode assumir valores entre 1 e 65534.

NOTA
Maiores informações encontram-se no manual "MOVIDRIVE® MDX61B opcional
módulo de segurança DCS21B/31B".

Parâmetro
"F_WD_Time"

Esse parâmetro define um tempo de monitoração no opcional DCS21B.
Um telegrama de segurança válido atualizado deve ser recebido da F-CPU dentro
deste tempo de monitoração. Caso contrário, o opcional DCS21B é comutado para o
estado seguro.
Selecionar um tempo de monitoração suficientemente longo para incluir atrasos no
envio dos telegramas através da comunicação, mas suficientemente curto para que a
sua aplicação de segurança possa funcionar sem irregularidades.
Para o opcional DCS21B é possível especificar o parâmetro "F_WD_Time" em passos
de 1 ms - 10 s.
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7.3.2

Diagnóstico de segurança via PROFINET
O estado da comunicação PROFIsafe e as mensagens de irregularidade do opcional
DFS são transmitidos para o controlador PROFINET IO, onde podem ser diagnosticados.

Mensagens de
diagnóstico layer
PROFIsafe®

A tabela seguinte mostra as mensagens de diagnóstico da layer PROFIsafe®.
Byte 11
0hex / 0dec

Texto de diagnóstico PROFINET
(português)

Texto de diagnóstico PROFINET
(inglês)

Sem irregularidades

---

40hex / 64dec

F_Dest_Add não corresponde

Mismatch of F_Dest_Add

41hex / 65dec

F_Dest_Add é inválido

F_Dest_Add not valid

42hex / 66dec

F_Source_Add é inválido

F_Source_Add not valid

43hex / 67dec

F_WD_Time é 0 ms

F_WD_Time is 0 ms

44hex / 68dec

F_SIL Level maior do que o SIL Level máx.

F_SIL exceeds SIL f. application

45hex / 69dec

F_CRC_Length errado

F_CRC_Length does not match

46hex / 70dec

Versão errada do parâmetro F

F-Parameter set incorrect

47hex / 71dec

Irregularidade no valor CRC1

CRC1-Fault

NOTA
Para mais informações sobre o significado e a eliminação das mensagens de irregularidade, consultar os manuais do controlador PROFINET IO.
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8

Característica operacional no PROFINET

8.1

Introdução
Com o PROFINET IO, a comunicação tradicional é ampliada para a tecnologia fast
Ethernet como meio de transmissão físico. São suportadas tanto a comunicação de
processo capaz de atuar em tempo real como também a comunicação aberta através
de Ethernet TCP/IP. PROFINET distingue entre três classes de comunicação que se
diferenciam entre eficiência e funcionalidade.

Três classes de
comunicação

•

TCP/IP
Comunicação aberta Ethernet TCP/IP sem exigências de tempo real (p. ex. tecnologia web).

•

RT (Real Time)
Troca de dados IO entre os controladores programáveis em qualidade de tempo real
(> 1 ms).

•

IRT (Isochronous Real Time)
Comunicação isócrona em tempo real para a troca de dados IO sincronizada (p. ex.,
para aplicações motion control; não é possível no opcional DFS22B).

O opcional DFS22B cumpre as exigências da classe PROFINET RT e oferece comunicação aberta através de TCP/IP ou UDP/IP.
Três tipos de
unidades

A PROFINET IO diferencia entre três tipos de unidades "IO-Controller", "IO-Device" e
"IO-Supervisor".
•

IO-Controller
O controlador IO assume a função mestre para a troca de dados IO cíclica com as
unidades de campo descentralizadas e, via de regra, é implementado como interface de comunicação de um controle. Ele é comparável com um mestre PROFIBUS
DP da classe 1. Em um sistema PROFINET IO, é possível existir vários controladores IO.

•

IO-Device
Todas as unidades de campo em PROFINET IO são descritas como unidade IO que
são controladas por um controlador IO, p. ex., I/O, acionamentos, terminais de válvulas etc. Unidades IO são comparáveis com os participantes escravos
PROFIBUS-DP. A placa opcional DFS22B é uma unidade PROFINET IO.

•

IO-Supervisor
Unidades de programação / PC com as respectivas ferramentas de engenharia /
diagnóstico são descritas como supervisor IO. Supervisores IO têm acesso aos
dados de processo e de parâmetro e às informações de alarme e de diagnóstico.
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Modelo de
comunicação

O modelo de comunicação de PROFINET IO é baseado em muitos anos de experiência
com PROFIBUS DP-V1. O procedimento de acesso mestre-escravo foi representado
em um modelo provedor-cliente.
Diversos canais de comunicação são utilizados entre o controlador IO e as unidades IO.
Os dados cíclicos IO bem como os alarmes controlados pelos eventos são transmitidos
através do canal de tempo real. Utiliza-se o canal padrão baseado em UDP/IP para a
parametrização, configuração e informação de diagnóstico.

Modelo de
unidade

A conhecida periferia descentralizada de PROFIBUS DP foi ampliada como modelo de
unidade. O modelo de unidade baseia-se em mecanismos de slot e subslot com os
quais unidades modulares com encaixes podem ser implementadas para módulos e
submódulos. Nesse processo, módulos são representados pelo slot e submódulos pelo
subslot. Estes mecanismos também permitem a modulação lógica p. ex., para um sistema de acionamento (ver figura abaixo).

58645AXX
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Um eixo individual de acionamento é representado em PROFINET IO como módulo.
Nesse módulo, é possível encaixar diversos submódulos. Neste processo, os submódulos definem a interface de dados de processo para o controlador IO e/ou para parceiros de tráfego de dados. Assim, eles têm a qualidade de provedor e/ou de cliente.
Para sistemas de múltiplos eixos que possuem uma interface PROFINET IO comum, o
modelo oferece a possibilidade de encaixar vários módulos em uma unidade IO. Nesse
processo, cada módulo volta a representar cada eixo separado. O campo 0 (slot 0) é
executado como Device Access Point (DAP) e representa basicamente a unidade IO.

8.2

O switch Ethernet integrado
Com o switch Ethernet integrado, é possível realizar as topologias de linha conhecidas
da técnica fieldbus. Mas também há outros tipos de topologia de rede disponíveis como,
p. ex., tipo estrela e tipo árvore. Topologias tipo anel não são suportadas.

NOTAS
A quantidade de switches Ethernet industriais conectados em linha influi no tempo de
envio da mensagem. Quando uma mensagem percorre as unidades, o tempo de envio
da mensagem é retardado pela função Store & Forward do switch Ethernet:
•

para um comprimento de telegrama de 64 bytes em aprox. 10 µs (a 100 Mbit/s)

•

para um comprimento de telegrama de 1500 bytes em aprox. 130 µs (a 100 Mbit/s)

Ou seja, quanto mais unidades tiverem de ser percorridas, maior é o tempo envio da
mensagem.
Autocrossing

Ambas as portas que saem do switch Ethernet possuem a funcionalidade autocrossing.
Isso significa que é possível utilizar tanto um cabo patch como um cabo cross-over para
a conexão até o próximo participante Ethernet.

Autonegotiation

No estabelecimento da conexão até o próximo participante, ambos os participantes
Ethernet negociam a taxa de transmissão e o modo duplex. Para tal, ambas as portas
da conexão PROFINET suportam a funcionalidade autonegotiation e operam opcionalmente com uma taxa de transmissão de 100 Mbit ou 10 Mbit no modo full duplex ou no
modo half duplex.

NOTA
As redes PROFINET IO devem ser operadas com uma taxa de transmissão de
100 Mbit no modo full duplex.

Monitoração do
estado LINK

Ambas as portas possibilitam a monitoração do estado LINK. Esta função pode ser
ajustada através da configuração de hardware STEP 7 do seguinte modo:
•

Na STEP 7, selecionar o campo 0.

•

No menu de contexto, selecionar o item de menu [Object properties].

•

Selecionar a ficha de registro "Parameters".

Ajustar a monitoração somente para a porta que transporta os pacotes de dados para
outros participantes e não para o controlador. Se durante o funcionamento da monitoração for detectado um LINK DOWN nesta porta, a unidade PROFINET envia, através
de outra porta, um alarme de diagnóstico para o controlador (ver capítulo "Alarmes").
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8.3

Configuração de dados de processo
O opcional DFSxxB suporta a funcionalidade PROFIsafe no slot 1. No campo 2 (slot 2),
é possível configurar módulos com 1 até 10 palavras de dados do processo I/O. Após
ligar a unidade e antes do estabelecimento da comunicação através do controlador IO,
a configuração está em 3 palavras de dados de processo I/O. Ela pode ser alterada pelo
controlador IO durante o estabelecimento da comunicação. A configuração atual é indicada em P090 Configuração PD.

Configurações
permitidas

ID

Comprimento dos dados de processo

101

1 palavra de dados de processo I/O

102

2 palavras de dados de processo I/O

103

3 palavras de dados de processo I/O

104

4 palavras de dados de processo I/O

105

5 palavras de dados de processo I/O

106

6 palavras de dados de processo I/O

107

7 palavras de dados de processo I/O

108

8 palavras de dados de processo I/O

109

9 palavras de dados de processo I/O

110

10 palavras de dados de processo I/O

O DAP (Device Access Point) tem a ID 100 (slot 0, subslot 1)
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8.4

Controle do conversor de freqüência MOVIDRIVE® MDX61B
O controle do conversor de freqüência é efetuado através do canal de dados do processo, cujo comprimento pode ser de até dez palavras de entrada/saída. Essas palavras de dados de processo são mapeadas na área de I/O ou periféricos do controlador,
p. ex., quando um controlador programável mestre é usado como controlador
PROFINET IO. Como resultado, as palavras de dados de processo podem ser endereçadas da maneira usual.
PO 3
PO 2
PO 1

PO 1 PO 2 PO 3

PO 10

[1]
PI 1
PW160
PW158
PW156

PI 2

PI 3

PI 10

PI 3
PI 2
PI 1

Fig. 2: Representação dos dados do PROFINET na faixa de endereço do CLP
[1]

MOVIDRIVE® B

PW160
PW158
PW156

62321AXX

Faixa de endereço CLP

PI1 ... PI10

Dados de entrada de processo

PO1 ... PO10

Dados de saída de processo

NOTA
Maiores informações sobre o controle através do canal de dados de processo, particularmente sobre a codificação da palavra de estado e de controle, encontram-se no
manual MOVIDRIVE® fieldbus unit profile.
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8.4.1

Exemplo de controle SIMATIC S7 com MOVIDRIVE® MDX61B
O controle do conversor via SIMATIC S7 ocorre dependendo da configuração dos
dados de processo selecionada, diretamente através de comando de carregar e transferir, ou através das funções especiais do sistema SFC 14 DPRD_DAT e SFC15
DPWR_DAT.
A princípio, no SIMATIC S7 os comprimentos de dados com 3 bytes ou com mais de
4 bytes devem ser transmitidos através das funções do sistema SFC14 e SFC15.
Controles SIMATIC também apóiam uma transmissão consistente de dados sem utilização das funções SFC14/15.
Assim, é válida a seguinte tabela.

8.4.2

Configuração de dados de processo

Acesso STEP 7 através de

1 PD

Comandos de carregar / transferir

2 PD

Comandos de carregar / transferir

3 PD

Funções do sistema SFC14/15 (comprimento 6 bytes)

6 PD

Funções do sistema SFC14/15 (comprimento 12 bytes)

10 PD

Funções do sistema SFC14/15 (comprimento 20 bytes)

Timeout do PROFINET (MOVIDRIVE® MDX61B)
Em caso de falha ou interrupção na transmissão de dados via PROFINET, no
MOVIDRIVE® é processado um tempo de monitoração de solicitação (se estiver projetado no controlador IO). O LED BUS FAULT acende ou pisca, sinalizando que não
estão sendo recebidos dados do usuário. Simultaneamente, o MOVIDRIVE® executa a
resposta a irregularidade selecionada com P831 Resposta timeout de fieldbus.
P819 Timeout de fieldbus indica o tempo de monitoração de solicitação especificado no
controlador IO ao ativar o PROFINET. Este tempo de timeout só pode ser alterado
através do controlador IO. As alterações feitas através do controle manual ou do
MOVITOOLS® são indicadas mas não são ativas. Estas serão sobrescritas na próxima
vez que o PROFINET for ativado.

8.4.3

Resposta timeout de fieldbus (MOVIDRIVE® MDX61B)
A P831 Resposta timeout de fieldbus é utilizada para parametrizar a resposta a irregularidade que é acionada através da função de monitoração de timeout do fieldbus.
O ajuste aqui parametrizado deve corresponder ao ajuste no sistema de mestre (S7:
monitoração de solicitação).
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8.5

Exemplo de programa para o SIMATIC S7
NOTA
Este exemplo mostra apenas os princípios básicos de procedimento para a criação de
um programa CLP como exemplo gratuito sem compromisso. Portanto, não assumimos nenhuma responsabilidade pelo conteúdo do exemplo de programa.

Para este exemplo, o MOVIDRIVE® é projetado com a configuração de dados de processo "3 PD" para os endereços de entrada PIW576... e endereços de saída POW576...
É criado um bloco de dados DB 3 com aprox. 50 palavras de dados.
Ao chamar a função de sistema SFC14, os dados de entrada do processo são copiados
no componente de dados DB3, palavra de dados 0, 2 e 4. Após o processamento do
programa de controle, ao chamar a função de sistema SFC15 os dados de saída de processo são copiados das palavras de dados 20, 22 e 24 para o endereço de saída
POW 576...
No parâmetro RECORD, observar a especificação do comprimento em bytes. Este
deve estar de acordo com o comprimento configurado.
Demais informações sobre as funções do sistema encontram-se na ajuda online do
STEP 7.

//Início do processamento
BEGIN
NETWORK
TITLE =Copiar dados PI do
CALL SFC 14 (DPRD_DAT)
LADDR := W#16#240
RET_VAL:= MW 30
RECORD := P#DB3.DBX 0.0

do programa cíclico em OB1
conversor em DB3, palavra 0/2/4
//READ IO Device Record
//Endereço de input 576
//Resultado na palavra de marcação 30
BYTE 6//ponteiro

NETWORK
TITLE =Programa CLP com aplicação
// Programa CLP usa dados de processo em DB3 para
// controle do acionamento
L
L
L

DB3.DBW 0//Carregar PI1 (palavra de estado 1)
DB3.DBW 2
//Carregar PI2 (valor atual de rotação)
DB3.DBW 4
//Carregar PI3 (sem função)

L
T
L
T
L
T

W#16#0006
DB3.DBW 20//Escrever 6hex em PO1 (palavra de controle = liberação)
1500
DB3.DBW 22//Escrever 1500dec em PO2 (valor nominal de rotação = 300 rpm)
W#16#0000
DB3.DBW 24//Escrever 0hex em PO3 (mas sem função)

//Final do processamento do programa cíclico em OB1
NETWORK
TITLE =Copiar dados PO de DB3, palavra 20/22/24 para o conversor
CALL SFC 15 (DPWR_DAT)
//WRITE IO DeviceRecord
LADDR := W#16#240
//Endereço de saída 576 = 240hex
RECORD := P#DB3.DBX 20.0 BYTE 6 //Ponteiro em DB/DW
RET_VAL:= MW 32
//Resultado na palavra de marcação 32
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8.6

Alarmes PROFINET tomando como exemplo MOVIDRIVE® B
O opcional DFS22B suporta alarmes de diagnóstico em caso de uma irregularidade da
unidade. Esses alarmes de diagnóstico são desligados na fábrica. Proceder da
seguinte maneira para ligar os alarmes em STEP 7 HWCONFIG (ver figura abaixo).

62269AEN

Alarme de
diagnóstico do
opcional de
segurança

Alarme de
diagnóstico do
MOVIDRIVE®

Somente em combinação com os opcionais DFS21B e DFS22B.
•

Selecionar o campo 1 (slot 1) do DFS22B.

•

Clicar na tecla direita do mouse e selecionar o item de menu [Object properties] ou
fazer duplo clique no slot. Abre-se a janela "DFS22B properties".

•

Ativar a ficha de registro "Parameters".

•

Ajustar o alarme em "ON" e confirmar com [OK].

•

Selecionar o campo 2 (slot 2) do DFS22B.

•

Clicar na tecla direita do mouse e selecionar o item de menu [Object properties] ou
fazer duplo clique no slot. Abre-se a janela "DFS22B properties".

•

Ativar a ficha de registro "Parameters".

•

Ajustar o alarme de diagnóstico em "ON" e confirmar com [OK].
Em caso de irregularidade no MOVIDRIVE® é gerado um alarme de diagnóstico,
para que a mensagem de irregularidade do MOVIDRIVE® possa ser lida em texto
legível.

Alarme de
diagnóstico do
switch integrado

•

Selecionar o campo 0 (slot 0) do DFS22B.

•

Clicar na tecla direita do mouse e selecionar o item de menu [Object properties] ou
fazer duplo clique no slot. Abre-se a janela "DFS22B properties".

•

Ativar a ficha de registro "Parameters". Ajustar "Alarm Port 1" e "Alarm Port 2" em
"ON" e confirmar com [OK]. Em uma topologia de linha, é necessário monitorar a
respectiva porta de participante Ethernet que conduz à porta do próximo participante
Ethernet (saindo do CLP).
Com este ajuste, o opcional DFS22B monitora a comunicação de unidades até os
participantes vizinhos. Um alarme de diagnóstico é gerado, assim que o opcional
DFS22B detectar um parceiro inativo na porta 1 ou na porta 2.
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Uma irregularidade da unidade do MOVIDRIVE® B, do opcional de segurança ou do
switch integrado faz com que um alarme de diagnóstico seja enviado ao controle
SIMATIC como "evento prestes a acontecer". O LED "SF" do controle acende com a cor
vermelha. A causa da irregularidade pode ser identificada no STEP 7 HWCONFIG.
Para isso, entrar em ONLINE, selecionar o símbolo do DFS22B e consultar o estado do
componente através do menu de contexto (tecla direita do mouse).

58647AXX
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9

Parametrização através do registro de dados 47 do PROFIdrive

9.1

Introdução aos registros de dados PROFINET
Com os serviços "Ler registro de dados (Read Record)" e "Escrever registro de dados
(Write Record)" o PROFINET oferece serviços acíclicos, com os quais é possível trocar
dados de parâmetro entre o controlador PROFINET ou supervisor PROFINET (mestre)
e uma unidade PROFINET (escravo). Essa troca de dados é tratada pelo UDP (protocolo User Datagram) com uma prioridade menor do que na troca de dados do processo.
PROFINET
Controller

PO

Read/Write Record

PI

SEW
PROFINET
Device
62204AXX

Os dados do usuário transportados através de um serviço PROFINET acíclico são resumidos como registro de dados. Cada registro de dados é endereçado claramente pelas
seguintes características:
•

API

•

Número de slot

•

Número de subslot

•

Index

Para a troca de parâmetros com unidades PROFINET da SEW-EURODRIVE, é utilizada a estrutura do registro de dados 47. A estrutura do registro de dados 47 é definida
no perfil PROFIdrive Tecnologia de Acionamento da organização dos usuários de
PROFIBUS a partir da versão V4.0 como canal de parametrização PROFINET para
acionamentos. Através deste canal de parametrização são disponibilizados diferentes
processos de acesso aos dados de parâmetros das unidades PROFINET da SEWEURODRIVE.
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9.1.1

Características das unidades PROFINET da SEW-EURODRIVE
As unidades PROFINET da SEW-EURODRIVE, que suportam serviços acíclicos Read
Record e Write Record, apresentam as mesmas características de comunicação. Por
princípio, as unidades são controladas através de um controlador PROFINET com
dados de processo cíclicos. Esse controlador (geralmente um CLP) também pode agir
através de Read Record e Write Record como meio de parametrização sobre as unidades PROFINET da SEW-EURODRIVE.
É possível estabelecer duas conexões paralelamente a esta conexão de parametrização. Através daquelas conexões, p. ex., o primeiro supervisor lê, como visualização,
os dados de parâmetros e um segundo supervisor, na forma de um notebook, configura
a unidade PROFINET através do software de engenharia.

PROFINET
Controller
Read / Write Record

PROFINET

PD

SEW PROFINET
Interface

Parameter Buffer 1

Cyclic IN/Out

Process Data

Parameter Buffer

Drive System
62205AEN
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9.2

Estrutura do canal de parametrização PROFINET
Normalmente, a parametrização dos acionamentos é efetuada segundo o PROFIdrive
Base Mode Parameter Access da versão de perfil 4.0 através do registro de dados 47.
Através do item Request-ID, é feita a diferenciação entre o acesso ao parâmetro
segundo o perfil PROFIdrive ou através dos serviços SEW-MOVILINK®. A tabela
abaixo apresenta as possíveis codificações de cada um dos elementos. A estrutura do
registro de dados para o acesso ao PROFIdrive e ao MOVILINK® é idêntica.
READ/WRITE
Record

PROFIdrive
Parameter Channel
DS47

SEW MOVILINK®
62206AXX

São suportados os seguintes serviços MOVILINK®:
•

Canal de parametrização MOVILINK® de 8 bytes com todos os serviços suportados
pelo conversor, como
–
–
–
–

Parâmetro READ
Parâmetro WRITE
Parametro WRITE volátil (volátil)
etc.

Campo

Tipo de
dados

Valores

Unsigned8

0x00
0x01 ... 0xFF

Reservado

Request ID

Unsigned8

0x40
0x41

Serviço SEW-MOVILINK®
Transporte de dados SEW

Response ID

Unsigned8

Resposta (+):
0x00
0x40
0x41

Reservado
Serviço SEW-MOVILINK® (+)
Transporte de dados SEW

Resposta (–):
0xC0
0x41

Serviço SEW-MOVILINK® (–)
Transporte de dados SEW

Unsigned8

0x00 ... 0xFF

Quantidade de eixos ... 255

No. of Parameters

Unsigned8

0x01 ... 0x13

1 ... 19 DWORDs (240 DP-V1 bytes de dado)

Attribute

Unsigned8

Para SEW-MOVILINK® (Request ID = 0x40):
0x00
Sem serviço
0x10
LEITURA parâmetro
0x20
ESCRITA parâmetro
0x40
Leitura mínima
0x50
Leitura máxima
0x60
Leitura padrão
0x80
Leitura atributo
0x90
Leitura EEPROM
0xA0 ... 0xF0
Reservado
Transporte de dados SEW:
0x10
Valor

52

No. of Elements

Unsigned8

0x00
0x01 ... 0x75

Para parâmetros não indiciados
Quantidade 1 ... 117

Parameter Number

Unsigned16

0x0000 ... 0xFFFF Índice de parâmetros MOVILINK®

Subindex

Unsigned16

0x0000

SEW: sempre 0

Format

Unsigned8

0x43
0x44

Double word
Irreg.
Quantidade 0 ... 234

No. of Values

Unsigned8

0x00 ... 0xEA

Error Value

Unsigned16

0x0080 + código adicional baixo MOVILINK®
Para SEW-MOVILINK® valor de irregularidade de 16 bits
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9.2.1

Processo de parametrização através do registro de dados 47
O acesso ao parâmetro é feito através da combinação dos serviços PROFINET WRITE
RECORD e READ RECORD. Com WRITE.req a solicitação de parametrização é transmitida à unidade IO. Segue-se o processamento interno do escravo.
Em seguida, o controlador ou supervisor envia um READ.req para buscar a resposta de
parametrização. A unidade responde com uma resposta positiva READ.res. Os dados
do usuário recebem a resposta de parametrização da solicitação de parametrização
anteriormente enviada com WRITE.req (ver figura seguinte). Este mecanismo é válido
tanto para um controlador PROFINET como para um supervisor PROFINET.
Controller
Parameter
Request

PROFINET
WRITE.req DS47
with data (parameter request)

SEW-Device
Parameter
Request

WRITE.res
without data

READ.req DS47
without data

Parameter
Response

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

Parameter
Processing

Parameter
Response

62208AXX

Fig. 3: Seqüência de telegrama para acesso a parâmetro através de Read/Write record
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9.2.2

Seqüência de processamento para controlador / supervisor
Em tempos de ciclo de rede muito curtos, a solicitação da resposta de parametrização
ocorre mais rapidamente do que o tempo necessário para a unidade SEW completar o
acesso ao parâmetro internamente. Assim, neste momento, os dados de resposta da
unidade SEW ainda não estão disponíveis. Neste estado, a unidade retarda a resposta
ao Read Record Request.

Enviar Write.request com
dados de parametrização

Checar Write.
response

Write.response
negativa

Write.response
positiva
Enviar Read.request

Read.response
negativa ou
timeout

Sim

Não
Transmissão de parâmetros ok,
dados disponíveis

Transmissão de parâmetros
abortada com ERROR

62209ABP
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9.2.3

Endereçamento de conversores subordinados
A estrutura do registro de dados DS47 define um elemento Axis. Este elemento permite
alcançar acionamentos de múltiplos eixos que são operados em uma interface
PROFINET conjunta. Assim, o elemento Axis endereça uma unidade subordinada à
interface PROFINET. Este mecanismo é utilizado, p. ex., nos módulos de rede SEW do
tipo MOVIFIT® para MOVIMOT® ou gateway DFE para MOVITRAC®.

Endereçamento
de um
MOVIDRIVE® B
no PROFINET

O ajuste Axis = 0 permite acessar os parâmetros do conversor MOVIDRIVE® B. Como
não há unidades de acionamento subordinadas no MOVIDRIVE® B, um acesso com
Axis > 0 é rejeitado com um código de irregularidade.
Controller

Cyclic OUT Data
PD

PROFINET

PD
Cyclic IN Data

Read / Write
Record
Axis = 0

62210AXX
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9.2.4

Solicitações de parametrização MOVILINK®
O canal de parametrização MOVILINK® da SEW é mostrado diretamente na estrutura
do registro de dados 47. Para a troca de solicitações de parametrização MOVILINK®, é
utilizada a solicitação de identificação 0x40 (serviço SEW MOVILINK®). O acesso ao
parâmetro com os serviços MOVILINK® é feito por princípio com a estrutura descrita a
seguir. Neste processo, é utilizada a seqüência típica de telegrama para o registro de
dados 47.
Solicitação de identificação: 0x40 Serviço SEW-MOVILINK®
No canal de parametrização MOVILINK® é definido o serviço efetivo através do elemento do registro de dados Attribute. O Nibble alto deste elemento corresponde ao
código de serviço MOVILINK®.

Exemplo para
leitura de um
parâmetro
através de
MOVILINK®

As tabelas a seguir exemplificam a estrutura dos dados do usuário de WRITE.request
e READ.response para a leitura de cada parâmetro através do canal de parametrização
MOVILINK®.
Enviar solicitação de parâmetro
A tabela mostra a codificação dos dados do usuário para o serviço PROFINET
WRITE.request. Com o serviço Write.request, a solicitação de parametrização é
enviada ao conversor. É lida a versão do firmware.
A tabela abaixo mostra o header WRITE.request para a transmissão da solicitação de
parametrização.
Serviço

WRITE.request

Descrição

API

0

Valor fixo em 0

Slot_Number

0

Aleatório, (não é avaliado)

Subslot_Number

1

Valor fixo em 1

Index

47

Índice do registro de dados para solicitação de parâmetro;
índice 47 constante

Length

10

Dados do usuário de 10 bytes para solicitação de parametrização

A tabela abaixo mostra os dados do usuário WRITE.request para o "Read Parameter"
MOVILINK®.
Byte

Campo

0

1

Request ID

2

56

Valor

Descrição

0x01

O número de referência individual para a solicitação
de parametrização reflete-se na resposta do parâmetro

0x40

Serviço SEW-MOVILINK®

0x00

Número do eixo; 0 = eixo único

3

No. of Parameters

0x01

1 parâmetro

4

Attribute

0x10

Serviço MOVILINK® "LEITURA parâmetro"

5

No. of Elements

0x00

0 = Acesso a valor direto, sem subelemento

6, 7

Parameter Number

0x206C

MOVILINK® index 8300 = "Firmware-Version"

8, 9

Subindex

0x0000

Subíndice 0
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Consulta da resposta de parâmetro
A tabela mostra a codificação dos DADOS DO USUÁRIO READ.request com indicação
do header PROFINET.
Serviço

READ.request

Descrição

API

0

Valor fixo em 0

Slot_Number

0

Aleatório, (não é avaliado)

Subslot_Number

1

Valor fixo em 1

Index

47

Índice do registro de dados para solicitação de parâmetro;
índice 47 constante

Length

240

Comprimento máximo da memória temporária de resposta no
mestre

Resposta de parametrização positiva MOVILINK®
A tabela mostra os DADOS DO USUÁRIO READ.response com os dados de resposta
positiva da solicitação de parametrização. É devolvido, p. ex., o valor de parâmetro para
o index 8300 (versão firmware).
Serviço

READ.request

Descrição

API

0

Valor fixo em 0

Slot_Number

0

Aleatório, (não é avaliado)

Subslot_Number

1

Valor fixo em 1

Index

47

Índice do registro de dados para solicitação de parâmetro;
índice 47 constante

Length

10

Comprimento máximo da memória temporária de resposta no
mestre

Byte

Campo

Valor

Descrição

0x01

Número de referência refletido da solicitação de parametrização

Response ID

0x40

Resposta positiva MOVILINK®

0x00

Número do eixo refletido; 0 = eixo único

3

No. of Parameters

0x01

1 parâmetro

4

Format

0x43

Formato de parâmetro: Double word

5

No. of values

0x01

1 valor

6, 7

Value High

0x311C

Parte do valor mais alto do parâmetro

8, 9

Value Low

0x7289

Parte do valor mais baixo do parâmetro

0
1
2

Decodificação:
0x 311C 7289 = 823947913 dec
>> Versão firmware 823 947 9.13
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Exemplo para
escrever um
parâmetro
através do
MOVILINK®

As tabelas seguintes exemplificam a estrutura dos serviços ESCRITA e LEITURA para
escrever o valor volátil 12345 na variável IPOSplus® H0 (diretório do parâmetro 11000).
Para tanto, é utilizado o serviço MOVILINK® Write Parameter volatile.
Enviar serviço "WRITE parameter volatile"
Serviço

WRITE.request

Descrição

API

0

Valor fixo em 0

Slot_Number

0

Aleatório, (não é avaliado)

Subslot_Number

1

Valor fixo em 1

Index

47

Índice do registro de dados para solicitação de parâmetro;
índice 47 constante

Length

16

Dados do usuário de 16 bytes para memória temporária de tarefa

A tabela abaixo mostra os dados do usuário WRITE.request para o "Write Parameter
volatile" MOVILINK®.
Byte

Campo

0

1

Request ID

2

Valor

Descrição

0x01

O número de referência individual para a solicitação
de parametrização reflete-se na resposta do parâmetro

0x40

Serviço SEW-MOVILINK®

0x00

Número do eixo; 0 = eixo único

3

No. of Parameters

0x01

1 parâmetro

4

Attribute

0x30

Serviço MOVILINK® "WRITE Parameter volatile"

5

No. of Elements

0x00

0 = Acesso a valor direto, sem subelemento

6, 7

Parameter Number

0x2AF8

Parâmetro índice 11000 = "IPOS variável H0"

8, 9

Subindex

0x0000

Subíndice 0

10

Format

0x43

Double word

11

No. of values

0x01

Alterar 1 valor de parâmetro

12, 13

Value High word

0x0000

Parte do valor mais alto do valor do parâmetro

14, 15

Value Low word

0x0BB8

Parte do valor mais baixo do valor do parâmetro

Depois de enviar este WRITE.request, é recebida a WRITE.response. Segue-se uma
resposta WRITE positiva se não ocorrer um conflito de estado no processamento do
canal de parametrização. Caso contrário, a irregularidade de estado aparece em
Error_code_1.
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Consulta da resposta de parâmetro
A tabela mostra a codificação dos DADOS DO USUÁRIO READ.req com indicação do
header PROFINET.
Serviço

READ.request

Descrição

API

0

Valor fixo em 0

Slot_Number

0

Aleatório, (não é avaliado)

Subslot_Number

1

Valor fixo em 1

Index

47

Índice do registro de dados para solicitação de parâmetro;
índice 47 constante

Length

240

Comprimento máximo da memória temporária de resposta no
mestre

Resposta positiva para "WRITE Parameter volatile"
Serviço

READ.response

Descrição

API

0

Valor fixo em 0

Slot_Number

0

Aleatório, (não é avaliado)

Subslot_Number

1

Valor fixo em 1

Index

47

Índice do registro de dados para solicitação de parâmetro;
índice 47 constante

Length

4

Dados do usuário de 4 bytes na memória temporária de resposta

Byte

Campo

0
1

Response ID

2
3

Resposta de
parâmetro
negativa

No. of Parameters

Valor

Descrição

0x01

Número de referência refletido da solicitação de parametrização

0x40

Resposta positiva MOVILINK®

0x00

Número do eixo refletido; 0 = eixo único

0x01

1 parâmetro

A tabela seguinte mostra a codificação de uma resposta negativa de um serviço
MOVILINK®. Na resposta negativa o bit 7 é colocado na Response ID.
Serviço

WRITE. response

Descrição

API

0

Valor fixo em 0

Slot_Number

0

Aleatório, (não é avaliado)

Subslot_Number

1

Valor fixo em 1

Index

47

Índice do registro de dados para solicitação de parâmetro;
índice 47 constante

Length

8

Dados do usuário de 8 bytes na memória temporária de resposta

Byte

Campo

0
1

Response ID

2

Valor

Descrição

0x01

Número de referência refletido da solicitação de parametrização

0xC0

Resposta negativa MOVILINK®

0x00

Número do eixo refletido; 0 para eixo único

3

No. of Parameters

0x01

1 parâmetro

4

Format

0x44

Irregularidade

5

No. of values

0x01

1 código de irregularidade

6, 7

Error value

0x0811

Código de retorno MOVILINK®
p. ex., Error Class 0x08, Add. code 0x11
(ver item "Códigos de retorno MOVILINK® da parametrização
para PROFINET" na página 60)
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Códigos de
retorno
MOVILINK® da
parametrização
para PROFINET

60

A tabela abaixo mostra os códigos de retorno que são devolvidos pela interface SEW
PROFINET quando há um acesso incorreto ao parâmetro PN.
MOVILINK®
Códigos de retorno (hex)

Descrição

0x0810

Index não autorizado, diretório de parâmetro não existe na unidade

0x0811

Função/parâmetro não implementado

0x0812

Permitido só acesso de leitura

0x0813

Bloqueio de parâmetros está ativo

0x0814

Ajuste de fábrica ativado

0x0815

Valor muito alto para o parâmetro

0x0816

Valor muito baixo para o parâmetro

0x0817

Falta placa opcional necessária

0x0818

Irregularidade no software do sistema

0x0819

Acesso aos parâmetros só através da interface de processo RS485

0x081A

Acesso aos parâmetros só através da interface de diagnóstico RS485

0x081B

Parâmetro protegido contra acesso

0x081C

Bloqueio de regulador é necessário

0x081D

Valor inadmissível para o parâmetro

0x081E

Ajuste de fábrica ativado

0x081F

Parâmetro não foi salvo na EEPROM

0x0820

O parâmetro não pode ser alterado com estágio de saída liberado /
reservado

0x0821

Reservado

0x0822

Reservado

0x0823

O parâmetro só pode ser modificado em caso de parada do programa IPOS

0x0824

O parâmetro só pode ser modificado com autosetup desligado

0x0505

Codificação errada do byte de gerenciamento e de reserva

0x0602

Irregularidade de comunicação entre o sistema do conversor e a interface de
fieldbus

0x0502

Timeout da ligação subordinada (p. ex., durante reset ou em Sys-Fault)

0x0608

Codificação incorreta do campo formato
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9.2.5

Solicitações de parametrização PROFIdrive
O canal de parametrização PROFIdrive do conversor SEW é representado diretamente
na estrutura do registro de dados 47. O acesso ao parâmetro com os serviços PROFIdrive é realizado, por princípio, com a estrutura descrita a seguir. Nesse processo, utiliza-se a seqüência típica de telegrama para o registro de dados 47. O PROFIdrive só
define as duas solicitações de identificação
Solicitação de identificação: 0x01 Request Parameter (PROFIdrive)
Solicitação de identificação: 0x02 Alterar parâmetro (PROFIdrive)
É possível utilizar apenas um acesso limitado aos dados, em comparação com os serviços MOVILINK®.

NOTA
A solicitação de identificação = 0x02 = Change Parameter (PROFIdrive) gera um
acesso remanente à escrita no parâmetro selecionado. Assim, a cada acesso de
escrita é descrito o Flash/EEPROM interno do conversor. Caso seja necessário
escrever parâmetros ciclicamente em intervalos curtos, utilizar o serviço MOVILINK®
"WRITE Parameter volatile". Este serviço permite alterar os valores de parâmetro só
no RAM do conversor.

Exemplo para
leitura de um
parâmetro
através de
PROFIdrive

As tabelas a seguir exemplificam a estrutura dos dados do usuário de WRITE.request
e READ.res para a leitura de cada parâmetro através do canal de parametrização
MOVILINK®.
Enviar solicitação de parâmetro
A tabela mostra a codificação dos dados de usuário para o serviço WRITE.req com indicação do header PROFINET. Com o serviço WRITE.req, a solicitação de parametrização é enviada ao conversor.
Serviço:

WRITE.request

Descrição

Slot_Number

0

Aleatório, (não é avaliado)

Index

47

Índice do registro de dados; constante índice 47

Length

10

Dados do usuário de 10 bytes para solicitação de parametrização

Byte

Campo

Valor

Descrição

0x01

O número de referência individual para a solicitação de parametrização reflete-se na resposta do parâmetro

Request ID

0x01

Request parameter (PROFIdrive)

0x00

Número do eixo; 0 = eixo único

3

No. of Parameters

0x01

1 parâmetro

4

Attribute

0x10

Acesso a valor de parâmetro

5

No. of Elements

0x00

0 = Acesso a valor direto, sem subelemento

6, 7

Parameter Number

0x206C

MOVILINK® índice 8300 = "Versão firmware"

8, 9

Subindex

0x0000

Subíndice 0

0
1
2
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Consulta da resposta de parâmetro
A tabela mostra a codificação dos DADOS DO USUÁRIO do READ.req com indicação
do header PN.
Serviço:

READ.request

Descrição

Slot_Number

0

Aleatório, (não é avaliado)

Index

47

Índice do registro de dados; índice constante 47

Length

240

Comprimento máximo da memória temporária de resposta no
controlador PROFINET

Resposta de parametrização positiva PROFIdrive
A tabela mostra os dados do usuário READ.res com os dados positivos de resposta da
tarefa de parametrização. É devolvido, p. ex., o valor de parâmetro para o index 8300
(versão firmware).
Serviço:

READ.request

Descrição

Slot_Number

0

Aleatório, (não é avaliado)

Index

47

Índice do registro de dados; constante índice 47

Length

10

Dados do usuário de 10 bytes na memória temporária de
resposta

Byte

Campo

Valor
0x01

Número de referência refletido da solicitação de parametrização

Response ID

0x01

Resposta positiva para "Request parameter"

0x00

Número do eixo refletido; 0 = eixo único

3

No. of Parameters

0x01

1 parâmetro

4

Format

0x43

Formato de parâmetro: Double word

5

No. of values

0x01

1 valor

6, 7

Value Hi

0x311C

Parte do valor mais alto do parâmetro

8, 9

Value Lo

0x7289

Parte do valor mais baixo do parâmetro

0
1
2

Descrição

Decodificação:
0x 311C 7289 = 823947913 dec
>> Versão firmware 823 947 9.13
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Exemplo para
escrita de
parâmetro
através de
PROFIdrive

As tabelas abaixo exemplificam a estrutura dos serviços ESCRITA e LEITURA para
escrever de forma remanente o valor nominal interno n11 (ver item "Exemplo para
escrever um parâmetro através do MOVILINK®" na página 58). Para tanto, é utilizado
o serviço PROFIdrive Change Parameter.
Tarefa "Enviar WRITE parameter"
A tabela abaixo mostra o header PN do WRITE.request com solicitação de parametrização.
Serviço:

WRITE.request

Descrição

Slot_Number

0

Aleatório, (não é avaliado)

Index

47

Índice do registro de dados; constante índice 47

Length

16

Dados do usuário de 16 bytes para memória temporária de tarefa

A tabela abaixo mostra os dados do usuário WRITE.req para o serviço PROFIdrive
"Change Parameter".
Byte

Campo

Valor

Descrição

0x01

O número de referência individual para a solicitação de parametrização reflete-se na resposta do parâmetro

Request ID

0x02

Change parameter (PROFIdrive)

0x01

Número do eixo; 0 = eixo único

3

No. of Parameters

0x01

1 parâmetro

4

Attribute

0x10

Acesso a valor de parâmetro

5

No. of Elements

0x00

0 = Acesso a valor direto, sem subelemento

0
1
2

6, 7

Parameter Number

0x7129

Índice de parâmetro 8489 = P160 n11

8, 9

Subindex

0x0000

Subíndice 0

10

Format

0x43

Double word

11

No. of values

0x01

Alterar 1 valor de parâmetro

12,
13

Value HiWord

0x0000

Parte do valor mais alto do valor do parâmetro

14,
15

Value LoWord

0x0BB8

Parte do valor mais baixo do valor do parâmetro

Depois de enviar este WRITE.request, é recebida a WRITE.response. Segue-se uma
resposta WRITE positiva se não ocorrer um conflito de estado no processamento do
canal de parametrização. Caso contrário, a irregularidade de estado aparece em
Error_code_1.
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Consulta da resposta de parâmetro
A tabela mostra a codificação dos dados do usuário WRITE.req com indicação do
header PN.
Campo

Valor

Descrição

Function_Num

READ.req

Slot_Number

X

Número de slot não é utilizado

Index

47

Índice do registro de dados

Length

240

Comprimento máx. da memória temporária de resposta no controlador PN

Resposta positiva para "WRITE Parameter"
A tabela mostra o header PN do READ.response positivo com resposta de parametrização.
Serviço:

READ.response

Descrição

Slot_Number

0

Aleatório, (não é avaliado)

Index

47

Índice do registro de dados; constante índice 47

Length

4

Dados do usuário de 4 bytes na memória temporária de resposta

A tabela abaixo mostra a resposta positiva para o serviço PROFIdrive "Change Parameter".
Byte

Campo

0
1

Response ID

2
3

Resposta de
parâmetro
negativa

No. of Parameters

Descrição
Número de referência refletido da solicitação de parametrização

0x02

Resposta positiva PROFIdrive

0x01

Número do eixo refletido; 0 = eixo único

0x01

1 parâmetro

A tabela abaixo mostra a codificação de uma resposta negativa de um serviço
PROFIdrive. Em caso de resposta negativa, o bit 7 é colocado na identificação da resposta.
Serviço:

READ.response

Descrição

Slot_Number

0

Aleatório, (não é avaliado)

Index

47

Índice do registro de dados; índice constante 47

Length

8

Dados do usuário de 8 bytes na memória temporária de resposta

Byte

Campo

Valor

Descrição

0

Response
Reference

0x01

Número de referência refletido da solicitação de parametrização

1

Response ID

0x810x82

Resposta negativa para "Request Parameter" e resposta negativa
para "Change Parameter"

0x00

Número do eixo refletido; 0 = eixo único

3

No. of Parameters

0x01

1 parâmetro

4

Format

0x44

Irregularidade

5

No. of values

0x01

1 código de irregularidade

6, 7

Error value

0x0811

Código de retorno MOVILINK®
p. ex., Error Class 0x08, Add. code 0x11
(ver item "Códigos de retorno MOVILINK® para PROFINET" na
página 60)

2

64

Valor
0x01
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Códigos de
retorno
PROFIdrive para
PROFINET

Esta tabela mostra a codificação do error number (número da irregularidade) na resposta de parâmetro PROFIdrive de acordo com o perfil PROFIdrive V3.1. Esta tabela é
válida quando os serviços PROFIdrive "Request Parameter" e/ou "Change Parameter"
forem utilizados.
Nr. da irregularidade

Significado

Utilizado para

0x00

Número inválido de parâmetro

Acesso a parâmetros não disponíveis

0x01

Valor do parâmetro não
pode ser alterado

Tentativa de alterar valor de parâmetro que não pode ser
alterado

0x02

Valor mínimo ou valor
máximo foi extrapolado

Tentativa de alterar valor que se encontra fora dos valores
limite

0x03

Subíndice incorreto

Acesso a um subíndice não disponível

0x04

Sem atribuição

Acesso com subíndice em parâmetro não indiciado

0x05

Tipo de dados incorreto

Tentativa de substituir o valor por um outro que não corresponde ao tipo de dados do parâmetro

0x06

Ajuste não é permitido (só
pode ser resetado)

Tentativa de colocar um valor maior que zero onde isto não é
permitido

0x07

Elemento de descrição não
pode ser alterado

Tentativa de alterar elemento de descrição que não pode ser
alterado

0x08

Reservado

(PROFIdrive Profile V2: solicitação PPO-Write não está disponível para IR)

0x09

Descrição não existe

Tentativa de acesso a descrição para a qual não há acesso
(valor de parâmetro está disponível)

0x0A

Reservado

(PROFIdrive Profile V2: grupo incorreto de acesso)

0x0B

Sem prioridade de operação

Tentativa de alteração de parâmetros sem autorização para
tal

0x0C

Reservado

(PROFIdrive Profile V2: senha incorreta)

0x0D

Reservado

(PROFIdrive Profile V2: texto não pode ser lido em troca
cíclica de dados)

0x0E

Reservado

(PROFIdrive Profile V2: nome não pode ser lido em troca
cíclica de dados)

0x0F

Nenhuma atribuição de
texto disponível

Acesso a atribuição de texto que não está disponível (valor
de parâmetro está disponível)

0x10

Reservado

(PROFIdrive Profile V2: sem PPO-Write)

0x11

Solicitação não pode ser
executada devido ao modo
de operação

Acesso não é possível no momento; razão não é explicada
detalhadamente

0x12

Reservado

(PROFIdrive Profile V2: outra irregularidade)

0x13

Reservado

(PROFIdrive Profile V2: dados não podem ser lidos em troca
cíclica)

0x14

Valor inadmissível

Tentativa de alterar o valor para outro que se encontra na
faixa permitida mas que não é permitido por outras razões a
longo prazo (parâmetro com valores individuais especificados)

0x15

Resposta é longa demais

O comprimento da resposta atual ultrapassa o comprimento
máximo que pode ser transmitido

0x16

Endereço de parâmetro não
é permitido

Valor inválido e/ou valor que não é permitido para este atributo, para esta quantidade de elementos, número de parâmetros, subindex ou a combinação destes fatores

0x17

Formato incorreto

Write request: formato inválido e/ou formato dos dados do
parâmetro que não é suportado

0x18

Quantidade dos valores não
é consistente

Write request: quantidade dos valores dos dados do parâmetro não corresponde à quantidade dos elementos no
endereço de parâmetros

0x19

Eixo não existe

Acesso a um eixo que não existe

até 0x64

Reservado

–

0x65..0xFF

Depende do fabricante

–
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9.3

Ler ou escrever parâmetros pelo registro de dados 47

9.3.1

Exemplo de programa para o SIMATIC S7
O código STEP 7 salvo no arquivo GSD mostra como é efetuado o acesso a parâmetros
através do módulos de funcionamento de sistema do STEP 7 SFB 52/53. É possível
copiar o código STEP 7 e importá-lo/traduzi-lo como fonte STEP 7.

NOTAS

9.3.2

•

Na homepage da SEW (www.sew-eurodrive.com.br) item "Software", é possível
baixar um exemplo de módulo funcional para controles SIMATIC S7.

•

Este exemplo mostra apenas os princípios básicos de procedimento para a criação
de um programa CLP como exemplo gratuito sem compromisso. Portanto, não
assumimos nenhuma responsabilidade pelo conteúdo do exemplo de programa.

Dados técnicos PROFINET para MOVIDRIVE® com DFS22B
Arquivo GSD para PROFINET:
GSDML-V2.1-SEW-DFE-DFS-2Ports-jjjj.mm.tt.xml

66

Nome do módulo para planejamento de projeto:

MOVIDRIVE DFS22

Quantidade de conexões C2 paralelas:

2

Registro de dados suportado:

Index 47

Número de slot suportado:

Recomendação: 0

Código de fabricante:

10A hex (SEW-EURODRIVE)

Identificação de protocolo:

0

Timeout de resposta C2

1s

Comprimento máx. canal C1:

240 bytes

Comprimento máx. canal C2:

240 bytes
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9.3.3

Códigos de irregularidade dos serviços PROFINET
A tabela seguinte apresenta os códigos de irregularidades dos serviços PROFINET que
podem ocorrer em caso de irregularidade na comunicação no nível de telegrama PN.
Esta tabela é utilizada quando desejar escrever um próprio componente de parametrização baseado nos serviços PROFINET, pois estes códigos de irregularidade são
retornados diretamente no nível de telegrama.

Bit:

7

6

5

4

Error_Class

Error_Class (from PN
Specification)

3

2

1

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 = sem índice de bloco de dados 47
(DB47); solicitações de parâmetro não suportadas

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

0xB5 = acesso a DB 47 não é possível no
momento devido ao estado de processamento
interno

0x6 = access denied
0x7 = invalid range

0xB7 = ESCRITA DB 47 com irregularidade no
cabeçalho DB 47

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
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Servidor web integrado
A placa opcional DFS22B tem uma homepage para o diagnóstico web simples do
MOVIDRIVE®. Para acessar a página inicial, introduzir o endereço IP projetado.
Através do website, você tem acesso às informações de serviço e de diagnóstico.

10.1

Pré-requisitos de software
A homepage foi testada com o Microsoft® Internet Explorer 5.0 e com o Mozilla® Firefox
2.0. Para poder mostrar elementos dinâmicos, é necessário Java 2 Runtime Environment SE, V1.5.0 ou versão superior.
Se o Java 2 Runtime Environment não estiver instalado no seu sistema, o site efetuará
uma conexão com Java e, após a sua confirmação, será iniciado automaticamente o
download dos componentes necessários. Se houver problemas durante o download,
você poderá baixar o Java 2 Runtime do site www.sun.com e, em seguida, instalá-lo
localmente no sistema.

10.2

Configurações de segurança
Caso haja um firewall ou um personal firewall instalado no seu sistema, os mesmos
poderão bloquear o acesso às unidades Ethernet. Neste caso, é necessário permitir o
tráfego de dados TCP/IP e UDP/IP.
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•

O applet "sewAppletsMoviEWeb.JAppletWeb" pedirá para você aceitar a instalação
de um certificado. Para isso, pressionar o botão <Executar>. O certificado é então
importado na lista de certificados do Java 2 Runtime.

•

Para evitar esse diálogo em um funcionamento de programa futuro, selecionar a
caixa de controle "Sempre autorizar os conteúdos deste proprietário".
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Estrutura da página inicial MOVIDRIVE® MDX61B com o opcional DFS22B

10.3

Estrutura da página inicial MOVIDRIVE® MDX61B com o opcional DFS22B

[1]
[2]

[3]

[4]

62223AXX

[1] Barra de navegação
[2] Janela principal (Home) Botão para iniciar o applet de diagnóstico
[3] Janela principal (Home) Botão para indicação da ajuda na homepage
[4] Janela principal (Home) Botão para a página de documentação MOVIDRIVE® B
(requer acesso à internet)
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10.4

Estrutura do applet de diagnóstico

[3]
[1]
[2]

[4]

[5]
62225AXX

[1] Estrutura em árvore /
visão geral

Na estrutura em árvore é indicada a unidade Ethernet MOVIDRIVE® B
nos nós de rede "My Network Tree". Os subsistemas da versão da unidade correspondente são indicados de forma subordinada. Estes sistemas poderão conter unidades adicionais.

[2] Menu popup ao clicar
com a tecla direita do
mouse sobre uma unidade
na árvore

A navegação para os plugins das unidades é realizada através de um
clique com a tecla direita do mouse sobre a respectiva unidade. Aparece
uma janela popup que o guiará até os plugins da unidade correspondente. Além disso, é possível editar as configurações de acesso das unidades Ethernet MOVIDRIVE® B (ver o capítulo "Proteção contra
acesso"). Para iniciar a detecção de novas unidades e visualizá-las na
estrutura, clicar com a tecla direita do mouse sobre os nós de rede e selecionar a opção "Scan".

[3] Barra de ferramentas
(escolha rápida através dos
botões)

[a]

[b]

[c]

[d]

[e]

[f]

[g]

[a] Escanear novamente a estrutura das unidades e apresentá-la na
árvore
[b] Abrir o plugin para a unidade selecionada na estrutura em árvore
[c] Plugin de visão geral (Overview) para a unidade selecionada na
estrutura das unidades, ver o item "Janela de plugin (Overview)"
[d] Fechar o plugin selecionado
[e] Ajustes para a comunicação Ethernet e para o scanner
[f] Comutar entre modo de janela e modo de applet
[g] Indicação do diálogo informativo
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[4] Janela de plugin

Ver o item "Janela de plugin".

[5] Tabela de estados e
estado das unidades

A tabela é visível por padrão. Todas as unidades e sub-unidades detectadas pelo escaneamento são indicadas na lista. A tabela de estados
envia solicitações de parâmetros à unidade de forma cíclica. Por esta
razão, esta tabela também pode ser fechada com o botão de estado
(canto inferior direito).
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Janela de plugin

[1]

[2]

[3]

62226AXX

[1] Ficha de registro para
plugins abertos

Se abriu vários plugins (p. ex., plugins de unidades diferentes), eles
são listados nesta ficha de registro.

[2] Ficha de registro dentro dos
plugins (visualização das indicações dos parâmetros implementados)

Se a unidade selecionada possuir vários itens de visualização, estes
itens são listados nesta ficha de registro.

[3] Janela principal com
valores indicados e imagens

Na janela principal são visualizados os parâmetros correspondentes.
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Exemplo: plugin
monitor de
rede para o
MOVIDRIVE®

Para visualizar os dados do processo entre o comando e o MOVIDRIVE® B, assim
como para o diagnóstico da atribuição de dados do processo.

62229AXX
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Proteção contra acesso
O acesso aos parâmetros e às informações de diagnóstico pode ser protegido com uma
senha. No ajuste de fábrica, a proteção contra acesso está desativada. Com a determinação de uma senha [2], você ativa a proteção contra acesso; ao apagar a senha
(senha vazia) você volta a desativar esta proteção.
Se a proteção contra acesso estiver ativada, aparece uma caixa de diálogo para o login
[1] com a solicitação para introdução da senha registrada.

[1]
[2]
61662AXX

[1] Login

[2] Config-Login

Na caixa de diálogo para o login, há a possibilidade de escolher entre os itens
"Observer" ou "Maintenance" como "User".
•

Observer
– Os parâmetros das unidades de acionamento podem ser lidos com o
MOVITOOLS® MotionStudio, porém eles não podem ser alterados.
– Os ajustes dos parâmetros atuais podem ser carregados da unidade para o PC
(upload de jogo de parâmetros).
– O download de um jogo de parâmetros ou de um programa IPOSplus® não é possível.
– É possível efetuar um diagnóstico de dados de entrada do processo mit
MOVITOOLS® MotionStudio, mas os ajustes Scope não devem ser alterados.

•

Maintenance
– MOVITOOLS® MotionStudio pode ser operado sem restrições.
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MOVITOOLS® MotionStudio via Ethernet
O software MOVITOOLS® MotionStudio (versão 5.40 ou superior) permite a parametrização, visualização e diagnóstico simples da sua aplicação de acionamento. Com
MOVITOOLS® MotionStudio é possível comunicar-se com o conversor de acionamento
MOVIDRIVE® MDX61B via Ethernet utilizando a placa opcional DFS22B.

PARADA!
Antes de iniciar o MOVITOOLS® MotionStudio, os componentes de software instalados devem ser liberados no seu firewall.

11.1

•

Registrar todos os programas executáveis no seu firewall que pertencem aos seus
componentes de software instalados.

•

Verificar o ajuste do seu firewall. Ele possivelmente bloqueia a execução do programa no fundo, ou seja, sem que o usuário receba uma mensagem sobre isso.

•

Verificar se uma comunicação Ethernet pode ser estabelecida entre PC e DFS22B.
Para tal, utilizar o comando "ping" da linha de comando do Windows (exemplo: ping
10.3.71.15).

Visão geral
A interface do usuário do MOVITOOLS® MotionStudio é composta por um framework
central e pelas respectivas "Ferramentas". Essas são iniciadas a partir do framework
como aplicações próprias ou integradas como "Plugins" diretamente no framework.
A figura abaixo mostra as áreas do framework.

11721ADE
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Workflow para configurar a unidade

Áreas e suas
funções

A tabela seguinte descreve as áreas do framework e suas funções.
[1] Barra de menu
[2] Barra de ferramentas

11.2

O menu principal e a barra de ferramentas contêm todos os comandos
importantes para o trabalho com framework.

[3] Área para visualizações de
projetos

As informações sobre as unidades de um projeto são apresentadas
através dos seguintes tipos de visualização de projetos
• Visualização de rede
• Visualização do projeto

[4] Área para plugins

Esta é a área, na qual as "Ferramentas" são apresentadas em forma
de plugins. Os plugins podem ser visualizados como ficha de registro
ou em forma de janela própria.
A visualização depende da ferramenta escolhida. No exemplo foi selecionada a ferramenta "Pastas de parâmetros" para um MOVIDRIVE®.

[5] Área estado das unidades

Informações de status sobre as unidades que podem ser alcançadas
online podem ser apresentadas na "Barra de status". A área "Status
da unidade" também pode ser escondida.

[6] Barra de status

Na barra de status é apresentado o estado atual de comunicação do
MOVITOOLS® MotionStudio. No escaneamento de unidades são
apresentadas as informações de progresso.

Workflow para configurar a unidade

Visão geral

A figura abaixo mostra os passos principais para a configuração de unidades com as
ferramentas do MOVITOOLS® MotionStudio.

1. Criar projeto e rede

2. Configurar o canal/os canais de comunicação

3. Escanear a rede (escaneamento de unidades)

4. Mudar para o modo online

5. Configurar a unidade com ferramentas

6. Upload dos parâmetros do conversor,
em seguida salvar o projeto
62348ABP
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Workflow para configurar a unidade

Passo 1: Criar
projeto e rede

•

Garantir que "Projeto novo" foi selecionado e confirmado. Abre-se a janela "Projeto
novo".

•

Definir um nome para o projeto novo e o local onde ele deve ser salvo. Em seguida,
confirmar os dados introduzidos. Abre-se a janela "Rede nova".

•

Definir um nome para a rede nova e, em seguida, confirmar a introdução. Aparece
a tela principal e a janela "Configurar o as conexões de comunicação" é aberta.

11723AEN

Passo 2:
Configurar
o canal de
comunicação

•

Ajustar o primeiro canal ou um canal adicional de comunicação para "Ethernet".

11724AEN
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Workflow para configurar a unidade

Passo 3:
Escanear a rede
(escaneamento
de unidades)

•

Escanear a rede com

(escaneamento de unidades).

Passo 4:
Configurar a
unidade com
ferramentas

•

Ativar o modo online com

•

Selecionar a unidade que deseja configurar.

•

Abrir o menu de contexto com a tecla direita do mouse para que as ferramentas de
configuração de unidade sejam apresentadas.

.

11737AEN
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Comunicação com unidades externas

11.3

Comunicação com unidades externas
Se desejar estabelecer uma comunicação Ethernet até as unidades que se encontram
fora do segmento de rede local, clicar no botão "Configure SMLP".

11726AEN
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•

Para inserir ou apagar endereços IP, abrir o menu de contexto [1] com a tecla direita
do mouse ou através da combinação de teclas [Ctrl-A].

•

Introduzir o endereço IP das unidades DFS22B correspondentes no campo
"IP address".
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Na tabela abaixo são descritos os parâmetros para SMLP (Simple MOVILINK Protocol).
Parâmetros

Descrição

Nota

Timeout

Tempo de espera em milésimos de
segundo, durante o qual o cliente
espera por uma resposta do servidor
após uma solicitação.

Ajuste padrão: 1000 ms
Se necessário, elevar este valor no
caso de irregularidades causadas por
um atraso da comunicação.

Endereço IP de
broadcast

Endereço IP do segmento de rede
local, dentro da qual é realizado o escaneamento de unidades.

No ajuste padrão, apenas as unidades
que se encontram dentro do segmento
de rede local são detectadas pelo escaneamento de unidades.

Endereço IP
Servidor SMLP

Endereço IP do servidor SMLP ou de
outras unidades, que devam ser abrangidas pelo escaneamento de unidades,
mas que se encontram fora do segmento de rede local.

Introduzir neste campo o seguinte
endereço IP:
• o endereço IP do controle SIMATIC
S7, se você operar uma comunicação Ethernet direta no PROFIBUS através do SIMATIC S7.
• o endereço IP das unidades, que
devam ser abrangidas pelo escaneamento de unidades, mas que se
encontram fora do segmento de
rede local.
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Diagnóstico de irregularidades

12.1

Procedimentos de diagnóstico
Os procedimentos de diagnóstico descritos a seguir demonstram os procedimentos
para a análise de irregularidades para os seguintes problemas:
•

O conversor não trabalha em PROFINET IO

•

O conversor não pode ser controlado com o controlador IO

Demais informações sobre a parametrização do conversor para diversas aplicações
de fieldbus encontram-se no manual Fieldbus unit profile e lista de parâmetros
MOVIDRIVE®.
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Problema de diagnóstico 1: O conversor não trabalha em PROFINET IO.
Estado inicial:
• Conversor conectado fisicamente em PROFINET IO
• Conversor projetado no controlador IO e comunicação por rede ativa
Ç
Conector da rede inserido?
Sim
Ç
Qual o comportamento do LED Link?

Não Æ

[A]

Amarelo Æ
Vermelho Æ

[B]
[C]

Não Æ

[D]

Sim
Ç

DESL. Æ [C]

Qual o comportamento
do LED BUS FAULT?

Verde
Ç

Desligado
Ç

Conversor em comunicação com a Ethernet.
Ç
Verificar o nome PROFINET configurado e ajustado.
Ç
Nomes PROFINET idênticos?
Sim
Ç
Eventualmente foi projetado um tipo incorreto de unidade ou foi definida uma configuração incorreta.
Ç
Deletar o planejamento de projeto para o conversor da rede PROFINET IO.
Ç
Efetuar um novo planejamento de projeto para o conversor com a seleção da denominação de unidade "MDX61B+DFS22B".
Atribuir as faixas de endereço para o sistema de controle utilizado.
Ç
Em seguida, carregar o planejamento de projeto no controlador PROFINET IO e reiniciar a comunicação via rede.
[A]

Verificar a fiação da rede.

[B]

O opcional DFS22B ainda não foi configurado ou a configuração está
incorreta. Neste caso, verificar o planejamento de projeto, sobretudo o
nome da unidade e o endereço IP.
Ç

[C]

O opcional DFS22B sinaliza que o controlador PROFINET IO ainda
não estabeleceu nenhuma conexão de comunicação.
Ç
O controlador PROFINET IO está desligado ou ainda não foi inicializado.

[D]

Adaptar os nomes PROFINET.
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Problema de diagnóstico 2:
O conversor não pode ser controlado através do controlador IO.
Estado inicial:
• Comunicação por rede com o conversor em ordem (LED BUS FAULT desligado)
• O conversor encontra-se com tensão 24 V (sem tensão da rede)
Ç
A causa do problema é uma parametrização incorreta do conversor ou um erro
no programa de controle no controlador PROFINET IO.
Ç
Controlar com P094 ... P097 (descrição do valor nominal PO1 ... PO3) se os
valores nominais enviados pelo controlador são recebidos corretamente.
Para tanto, a título de teste, enviar um valor nominal diferente de 0 em cada
palavra de saída.
Ç
Valores nominais recebidos?

Sim Æ

[A]

Não
Ç
Verificar o ajuste correto dos seguintes parâmetros do acionamento:
• P100 FONTE DO VALOR NOMINAL
FIELDBUS
• P101 FONTE DO SINAL DE CONTROLE FIELDBUS
• P876 LIBERAR OS DADOS PO
SIM
Ç
Ajustes OK?

Não Æ

[B]

Sim
Ç
A origem do problema talvez se encontre em seu programa de controle no controlador IO.
Ç
Verificar se os endereços utilizados no programa coincidem com os endereços
configurados.
Observar que o conversor precisa de dados consistentes e que o acesso deve
ocorrer dentro do programa de controle, se necessário através de funções
especiais do sistema (p. ex., SIMATIC S7, SFC 14/15).
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[A]

Os valores nominais são transmitidos corretamente.
Verificar a liberação do conversor no lado dos bornes.

[B]

Corrigir os ajustes.
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Dados técnicos

13.1

DFS22B para MOVIDRIVE® B

kVA

i

f

n

13

P Hz

Opcional DFS22B
Código

1821 184 4

Consumo de potência
Protocolos de aplicação

P=3W
•
•
•

PROFINET IO (frames de Ethernet com identificação de frames 8892hex)
para o controlador e parametrização do conversor.
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) para diagnóstico através do navegador da web.
SMLP (Simple Movilink Protocol), protocolo que é utilizado pelo
MOVITOOLS®.

Números de portas
utilizadas

•
•

300 (SMLP)
80 (HTTP)

Serviços Ethernet

•
•

ARP
ICMP (Ping)

Camada ISO / OSI 1/2

Ethernet II

Taxa de transmissão

100 MBaud em modo full duplex

Tecnologia de conexão

RJ45 com switch integrado e auto-crossing

Endereçamento

Endereço IP de 4 bytes e/ou MAC-ID (00:0F:69:xx:xx:xx)

Identificação do
fabricante
(Vendor-ID)

010Ahex

Recursos para a colocação em operação

•
•

Pacote de software MOVITOOLS® MotionStudio a partir da versão 5.40
Controle manual DBG60B

Versão do firmware
MOVIDRIVE® MDX61B

Versão do firmware 824 854 0.17 ou superior (Æ indicação em P076)

Temperatura ambiente

0 ... 55 °C
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