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Γενικές οδηγίες
∆οµή των υποδείξεων ασφαλείας

1

Γενικές οδηγίες

1.1

∆οµή των υποδείξεων ασφαλείας

1

Οι υποδείξεις ασφαλείας αυτού του εγχειριδίου έχουν δοµηθεί µε τον εξής τρόπο:

Σύµβολο

ΛΕΞΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ!
Είδος κινδύνου και η πηγή του.
Πιθανές συνέπειες σε περίπτωση µη τήρησης.
•

Μέτρα για την αποφυγή κινδύνου.

Σύµβολο

Λέξη σήµανσης

Παράδειγµα:

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ!

Άµεσος κίνδυνος

Θάνατος ή σοβαρές σωµατικές βλάβες

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ!

Ενδεχόµενη, επικίνδυνη
κατάσταση

Θάνατος ή σοβαρές σωµατικές βλάβες

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ενδεχόµενη, επικίνδυνη
κατάσταση

Ελαφριές σωµατικές βλάβες

ΣΤΟΠ!

Ενδεχόµενες υλικές ζηµιές

Ζηµιά στο σύστηµα κίνησης ή στο
περιβάλλον λειτουργίας του

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ

Χρήσιµη υπόδειξη ή συµβουλή.
∆ιευκολύνει το χειρισµό του
συστήµατος κίνησης.

Γενικός κίνδυνος

Σηµασία

Συνέπειες από τη µη
τήρηση

Συγκεκριµένος κίνδυνος,
π.χ. ηλεκτροπληξία

1.2

Αξιώσεις παροχής εγγύησης
Προϋπόθεση για τη µη ελαττωµατική λειτουργία του µηχανήµατος και για την κάλυψη
εγγύησης είναι η τήρηση των εγγράφων. Για αυτό πριν αρχίσετε να εργάζεστε µε τη
συσκευή διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες στο εγχειρίδιο!
Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγίες λειτουργίας είναι διαθέσιµες σε ευανάγνωστη µορφή στους
υπεύθυνους της εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και στα άτοµα τα οποία
εργάζονται στο µηχάνηµα µε δική τους ευθύνη.

1.3

Αποκλεισµός ευθυνών
Η τήρηση των οδηγιών που περιέχονται στο εγχειρίδιο του MOVIDRIVE® Β είναι βασική
προϋπόθεση για την ασφαλή λειτουργία και την εξασφάλιση των αναφερόµενων
ιδιοτήτων προϊόντος και των χαρακτηριστικών απόδοσης. Για σωµατικές βλάβες, υλικές
ζηµιές και ζηµιές στην περιουσία που οφείλονται στη µη τήρηση των οδηγιών
λειτουργίας, η SEW-EURODRIVE δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη. H υποχρέωση
εγγύησης ζηµιών δεν ισχύει σε τέτοιες περιπτώσεις.
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Γενικές οδηγίες
Σηµείωµα κατοχύρωσης πνευµατικής ιδιοκτησίας

1
1.4

Σηµείωµα κατοχύρωσης πνευµατικής ιδιοκτησίας
© 2008 – SEW-EURODRIVE. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωµάτων.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε πλαστογράφηση, επεξεργασία, κυκλοφορία ή άλλη
αξιοποίηση, έστω και αποσπασµατική.
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Υποδείξεις ασφαλείας
Πρόσθετα ισχύοντα έγγραφα

2

Υποδείξεις ασφαλείας

2.1

Πρόσθετα ισχύοντα έγγραφα
•

2

Η εγκατάσταση και η έναρξη της λειτουργίας επιτρέπεται να γίνεται µόνο από
ειδικευµένους ηλεκτρολόγους σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς πρόληψης
ατυχηµάτων καθώς και µε τα παρακάτω έγγραφα:
– Οδηγίες λειτουργίας "MOVIDRIVE® MDX60B/61B"
– Εγχειρίδιο "MOVIDRIVE® MDX61B, πρόσθετη κάρτα µονάδας ασφαλείας
DCS21B/31B"

2.2

•

Μελετήστε προσεκτικά αυτό το έντυπο πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση και την
έναρξη λειτουργίας της κάρτας πρόσθετης κάρτας DFS22B.

•

Προϋπόθεση για την οµαλή λειτουργία και την ικανοποίηση όλων των τυχόν
αξιώσεων επί της εγγύησης, είναι η τήρηση των πληροφοριών που περιέχονται στα
τεχνικά έγγραφα.

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

2.3

Λειτουργίες ασφαλείας
Ο µετατροπέας συχνότητας MOVIDRIVE® MDX61B δεν επιτρέπεται να αναλαµβάνει
λειτουργίες ασφαλείας χωρίς υπερκείµενα συστήµατα ασφαλείας. Για να εξασφαλίσετε
την προστασία των µηχανηµάτων και των ατόµων χρησιµοποιήστε υπερκείµενα
συστήµατα ασφαλείας.
Βεβαιωθείτε ότι στις εφαρµογές ασφαλείας τηρούνται τα στοιχεία που αναφέρονται στα
εξής έγγραφα.
•

Ασφαλής απενεργοποίηση για το MOVIDRIVE® B

Στις εφαρµογές ασφαλείας επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν µόνο στοιχεία που έχουν
παραδοθεί από τη SEW-EURODRIVE αποκλειστικά και µόνο σ' αυτή την έκδοση!

2.4

Εφαρµογές ανυψωτικών
Οι µετατροπείς MOVIDRIVE® MDX60B/61B δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται σαν
συστήµατα ασφαλείας σε εφαρµογές ανυψωτικών διατάξεων.
Σαν διατάξεις ασφαλείας να χρησιµοποιείτε συστήµατα παρακολούθησης ή µηχανικά
συστήµατα προστασίας, ώστε να αποφευχθούν οι σωµατικές και υλικές ζηµιές.

2.5

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

2
2.6

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

σκραπ ηλεκτρονικών κυκλωµάτων

•

πλαστικό

•

λαµαρίνες

•

χαλκός

κλπ.
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Εισαγωγή
Περιεχόµενα του παρόντος εγχειριδίου

3

Εισαγωγή

3.1

Περιεχόµενα του παρόντος εγχειριδίου

3

Αυτό το εγχειρίδιο χρήστη περιγράφει:

3.2

•

Την τοποθέτηση της πρόσθετης κάρτας DFS22B PROFINET IO µε PROFIsafe στον
µετατροπέα MOVIDRIVE® MDX61B.

•

Την έναρξη λειτουργίας του MOVIDRIVE® στο σύστηµα διαύλου πεδίου PROFINET
IO RT.

•

Την παραµετροποίηση του PROFINET µέσω αρχείων GSD.

•

Τη λειτουργία του MOVITOOLS®-MotionStudio µέσω του PROFIΝΕΤ.

Πρόσθετα έγγραφα
Για πληροφορίες σχετικά µε την εύκολη και αποτελεσµατική διασύνδεση του
MOVIDRIVE® B µε το σύστηµα διαύλου πεδίου PROFINET IO, εκτός του παρόντος
εγχειριδίου χρήσης θα πρέπει να ζητήσετε και τα παρακάτω έντυπα σχετικά µε την
τεχνολογία fieldbus (διαύλου πεδίου):
•

Εγχειρίδιο για το προφίλ µονάδας διαύλου πεδίου MOVIDRIVE®

•

Εγχειρίδιο συστήµατος MOVIDRIVE® B

•

Εγχειρίδιο Ελεγκτών ασφαλείας MOVIDRIVE® MDX 61B, πρόσθετη κάρτα
DCS21B/31B

Στο εγχειρίδιο για το προφίλ µονάδας διαύλου πεδίου MOVIDRIVE® και στο εγχειρίδιο
συστήµατος για το MOVIDRIVE® B αναφέρονται, εκτός από την περιγραφή των
παραµέτρων του διαύλου πεδίου και την κωδικοποίηση αυτών, τα διάφορα συστήµατα
ελέγχου και οι δυνατότητες εφαρµογής µε τη µορφή µικρών παραδειγµάτων.
Το εγχειρίδιο "Προφίλ µονάδας διαύλου πεδίου MOVIDRIVE®" περιλαµβάνει όλες τις
παραµέτρους του µετατροπέα, οι οποίες διαβάζονται και γράφονται από τις διάφορες
διεπαφές επικοινωνίας όπως είναι π.χ. ο δίαυλος συστήµατος, η διεπαφή RS485 αλλά
και από τη διεπαφή διαύλου πεδίου.

3.3

Ιδιότητες
Ο µετατροπέας MOVIDRIVE® MDX61B σας επιτρέπει, µε τη χρήση της πρόσθετης
κάρτας DFS22B PROFINET IO µε PROFIsafe, τη διασύνδεση σε υπερκείµενα
συστήµατα αυτοµατοποίησης µέσω PROFINET IO RT χάρη στην ανοικτή και
τυποποιηµένη διεπαφή διαύλου πεδίου.

3.3.1

MOVIDRIVE® και PROFINET
Η συµπεριφορά της µονάδας του µετατροπέα συχνοτήτων, η οποία αποτελεί τη βάση
της λειτουργίας PROFIΝΕΤ και αναφέρεται ως προφίλ µονάδας, είναι ανεξάρτητη από
το διαύλου πεδίου και εποµένως ενιαία. Σε εσάς, το χρήστη, προσφέρεται η δυνατότητα
να αναπτύξετε εφαρµογές ανεξάρτητα από το δίαυλο πεδίου. Το γεγονός αυτό κάνει
πολύ ευκολότερη τη µετάβαση σε άλλα συστήµατα διαύλου, όπως το DeviceNet
(πρόσθετη κάρτα DFD).
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Εισαγωγή
Ιδιότητες

3
3.3.2

Πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες
Με τη διεπαφή PROFINET το MOVIDRIVE® MDX61B σας προσφέρει τη δυνατότητα
ψηφιακής πρόσβασης σε όλες τις παραµέτρους και λειτουργίες του µετατροπέα.
Ο µετατροπέας συχνοτήτων ελέγχεται µέσω των υψηλής ταχύτητας κυκλικών
δεδοµένων διεργασίας. Μέσω αυτού του καναλιού δεδοµένων διεργασίας, έχετε τη
δυνατότητα εισαγωγής ονοµαστικών τιµών, όπως π.χ. οι ονοµαστικές στροφές, ο
χρόνος παραγωγής ράµπας για επιτάχυνση / επιβράδυνση κλπ., αλλά και τη
δυνατότητα άµεσης ενεργοποίησης διάφορων λειτουργιών όπως ενεργοποίηση,
αναστολή ελεγκτή, κανονική διακοπή, ταχεία διακοπή, κλπ. Ωστόσο, ταυτόχρονα
µπορείτε να χρησιµοποιείτε αυτό το κανάλι για την ανάγνωση πραγµατικών τιµών από
το µετατροπέα συχνοτήτων, όπως του πραγµατικού αριθµού στροφών, του ρεύµατος,
της κατάστασης της µονάδας, του αριθµού σφάλµατος και των σηµάτων αναφοράς.

3.3.3

Λειτουργίες παρακολούθησης
Η χρήση ενός συστήµατος διαύλου πεδίου απαιτεί για τη σχεδίαση του µετατροπέα
συχνοτήτων πρόσθετες λειτουργίες παρακολούθησης, όπως π.χ. τη χρονική
παρακολούθηση του fieldbus (χρονική υπέρβαση fieldbus). Ή επίσης πρόσθετες
δυνατότητες ταχείας διακοπής. Μπορείτε για παράδειγµα να προσαρµόσετε τις
λειτουργίες παρακολούθησης του MOVIDRIVE® ειδικά στη δική σας εφαρµογή. Έτσι
µπορείτε να καθορίσετε π.χ. τις αποκρίσεις σφάλµατος του µετατροπέα συχνοτήτων
που θα πρέπει να ενεργοποιούνται σε περίπτωση σφάλµατος του διαύλου. Μια καλή
λύση για πολλές εφαρµογές είναι η ταχεία διακοπή, αν και αυτό µπορεί να επιτευχθεί και
µε "πάγωµα" των τελευταίων ονοµαστικών τιµών, ώστε ο µετατροπέας συχνοτήτων να
συνεχίσει να λειτουργεί µε τις τελευταίες, έγκυρες ονοµαστικές τιµές (για παράδειγµα,
ταινιόδροµος µεταφοράς). Επειδή η λειτουργικότητα των ακροδεκτών ελέγχου
εξασφαλίζεται και σε λειτουργία διαύλου πεδίου, µπορείτε να συνεχίσετε να υλοποιείτε
δυνατότητες ταχείας διακοπής, ανεξάρτητα από το δίαυλο πεδίου, χρησιµοποιώντας
τους ακροδέκτες του µετατροπέα συχνοτήτων.

3.3.4

∆ιάγνωση
Για την έναρξη λειτουργίας και το σέρβις ο µετατροπέας συχνοτήτων MOVIDRIVE® σας
προσφέρει πολλές δυνατότητες διάγνωσης. Για παράδειγµα, µπορείτε να
χρησιµοποιείτε το ενσωµατωµένο σύστηµα παρακολούθησης διαύλου πεδίου για να
ελέγχετε τόσο τις ονοµαστικές τιµές που αποστέλλονται από την κύρια µονάδα ελέγχου,
όσο και τις πραγµατικές τιµές. Ο ενσωµατωµένος διακοµιστής Web επιτρέπει την
πρόσβαση στις τιµές διάγνωσης µε έναν τυπικό Browser.

3.3.5

Σύστηµα παρακολούθησης διαύλου πεδίου
Επιπλέον, σας παρέχεται ένας αριθµός πρόσθετων πληροφοριών σχετικά µε την
κατάσταση της διεπαφής διαύλου πεδίου. Το σύστηµα παρακολούθησης διαύλου
πεδίου, σε συνδυασµό µε το λογισµικό υπολογιστών MOVITOOLS® MotionStudio, σας
προσφέρει ένα εύχρηστο διαγνωστικό εργαλείο το οποίο επιτρέπει εκτός από τη
ρύθµιση όλων των παραµέτρων του µετατροπέα συχνοτήτων (συµπεριλαµβανόµενων
των παραµέτρων διαύλου πεδίου) και την αναλυτική προβολή των πληροφοριών
κατάστασης διαύλου πεδίου και συσκευής.
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Ενσωµατωµένη τεχνολογία ασφαλείας

4.1

Βασικός κανόνας ασφαλείας DFS22B σε συνδυασµό µε την DCS21B
•

Η διεπαφή διαύλου πεδίου PROFIsafe DFS22B διαθέτει µία ενσωµατωµένη διεπαφή
CAN. Η DFS22B αποµονώνει την ασφαλή επικοινωνία και την αποστέλλει µε
ασφάλεια στην πρόσθετη κάρτα DCS21B µέσω της ενσωµατωµένης διεπαφής CAN.

•

Οι παρακάτω απαιτήσεις ικανοποιούνται µέσω της δικαναλικής εφεδρικής δοµής
συστήµατος της µονάδας ασφαλείας DCS21B, µε τη βοήθεια των κατάλληλων
µηχανισµών επιτήρησης:
– SIL3 κατά EN 61508
– Κατηγορία 4 κατά EN 954-1
– Επίπεδο απόδοσης e κατά EN ISO 13849-1
Εάν εντοπιστούν σφάλµατα, το σύστηµα αποκρίνεται περνώντας σε µια ασφαλή
κατάσταση. Έτσι είναι διαθέσιµη η λειτουργία ασφαλείας µε τη µορφή ασφαλών
εισόδων και εξόδων µε διασύνδεση σε µία υπερκείµενη µονάδα ελέγχου ασφαλείας
µέσω της επικοινωνίας PROFIsafe. ∆εν πραγµατοποιείται κάποια τοπική
αξιολόγηση ή λογική επεξεργασία των ασφαλών εισόδων και εξόδων της DCS21B.
Αυτό πραγµατοποιείται στον υπερκείµενο PLC ασφαλείας.

•

Η είσοδος DC 24 V ασφαλούς διακοπής, σε συνδυασµό µε την πρόσθετη κάρτα
DCS21B, µπορεί να απενεργοποιηθεί στον X17 του µετατροπέα συχνοτήτων του
MOVIDRIVE® και εποµένως να πραγµατοποιηθεί η ασφαλής ακινητοποίηση του
ηλεκτροκινητήρα. Τηρείτε τον παρακάτω βασικό κανόνα ασφαλείας του µετατροπέα
συχνοτήτων MOVIDRIVE® καθώς και όλες τις υποδείξεις ασφαλείας, τις συνθήκες
και τις προδιαγραφές εγκατάστασης του παρόντος εγχειριδίου.

ΣΤΟΠ!

FCPU

PD

PROFIsafe

PROFIsafe

PD

Μετατροπέας

ασφαλής

Διασύνδεση
PROFIBUS/
PROFINET

PROFIsafe

Τυπική
CPU

Κύρια μονάδα
(master)

Η λειτουργία ασφαλείας του MOVIDRIVE® B επιτρέπεται µόνo σε εφαρµογές
µέχρι την κατηγορία 3 κατά EN 954-1.

MOVIDRIVE B
+ DCS21B
62315AEL
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Ενσωµατωµένη τεχνολογία ασφαλείας
Βασικός κανόνας ασφαλείας MOVIDRIVE® B χωρίς πρόσθετη κάρτα DCS21B

4
4.2

Βασικός κανόνας ασφαλείας MOVIDRIVE® B χωρίς πρόσθετη κάρτα DCS21B
•

Σε περίπτωση κινδύνου, κάθε ενδεχόµενος κίνδυνος για ένα µηχάνηµα θα πρέπει να
αντιµετωπίζεται όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Για κινήσεις που ενέχουν κινδύνους,
κατά κανόνα επανέρχεται µια ακίνδυνη κατάσταση αφού επιτευχθεί η ακινησία µε
ταυτόχρονη αποτροπή τυχόν επανεκκίνησης.
Ο µετατροπέας MOVIDRIVE® MDX60B/61B διακρίνεται για τη δυνατότητα σύνδεσης
ενός εξωτερικού, εγκεκριµένου ρελέ ασφαλείας (σύµφωνα µε την κατηγορία
ασφαλείας 3, EN 954-1). Σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί µια συνδεδεµένη διάταξη
ελέγχου (π.χ. διακόπτης έκτακτης ανάγκης -NOT-AUS- µε λειτουργία ασφάλισης),
αυτό το ρελέ αποσυνδέει όλα τα ενεργά στοιχεία του κυκλώµατος (αποσύνδεση της
πηγής τροφοδοσίας 24 V του συστήµατος ελέγχου τελικής βαθµίδας), τα οποία
δηµιουργούν και στέλνουν την αλληλουχία παλµών στη τελική βαθµίδα της εξόδου
ισχύος (IGBT).
Η αποσύνδεση του θετικού και του αρνητικού πόλου της πηγής DC 24 V διασφαλίζει
τη διακοπή των τάσεων τροφοδοσίας που απαιτούνται για τη λειτουργία του
µετατροπέα και κατά συνέπεια για τη δηµιουργία ενός εναλλασσόµενου πεδίου
παλµών (που χρειάζονται για τη δηµιουργία περιστρεφόµενου πεδίου). Έτσι
αποτρέπεται µια τυχόν αυτόµατη επανεκκίνηση.
Αντί για άµεση αποσύνδεση του ηλεκτροκινητήρα από την τροφοδοσία µέσω ρελέ ή
διακοπτών, µε την απενεργοποίηση της τροφοδοσίας των DC 24 V που
περιγράφεται εδώ, διακόπτεται µε ασφάλεια η τροφοδοσία των ηµιαγωγών
στοιχείων του µετατροπέα συχνότητας. Με αυτό τον τρόπο απενεργοποιείται η
δηµιουργία εναλλασσόµενου πεδίου για τον εκάστοτε κινητήρα. Έτσι ο εκάστοτε
ηλεκτροκινητήρας δεν µπορεί να αναπτύξει ροπή σ’ αυτήν την κατάσταση, παρ’ όλο
που η ηλεκτρική τάση εξακολουθεί να υπάρχει.
Οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρεί το ρελέ ασφαλείας καθορίζονται µε ακρίβεια στις
επόµενες ενότητες και πρέπει να τηρούνται αυστηρά.

•

•

•

•

Με τη χρήση ενός κατάλληλου εξωτερικού κυκλώµατος µέσω ενός ρελέ
ασφαλείας το οποίο
– έχει έγκριση τουλάχιστον για την κατηγορία ασφαλείας 3
– εκτελεί απενεργοποίηση τουλάχιστον για την κατηγορία ασφαλείας 3
µπορεί να χρησιµοποιηθεί ο µετατροπέας MOVIDRIVE® MDX60B/61B µε
ασφαλή απενεργοποίηση σύµφωνα µε την κατηγορία διακοπής 0 ή 1 (κατά το
EN 60204-1) και µε εξασφαλισµένη προστασία από επανεκκίνηση σύµφωνα µε
την κατηγορία ασφαλείας 3 (κατά το EN 954-1).
4.2.1

Περιορισµοί

ΣΤΟΠ!
•

•

•

•

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

Σχηµατική παρουσίαση του βασικού κανόνα ασφάλειας στο παράδειγµα του MOVIDRIVE® B

4.2.2

S24V
24V

24V
int.

SNT
NV

S0V24

24V
int.

[5]

MOVIDRIVEB

SNT
HV

S VI 24

[4]

24V

GND

[1]
Uz+
Uz-

[3]

S0V24

GND

24V ext./
24V int.

24V
ext.

[6]

[2]

SNT

[7]

[17]

CAN
RS485

[9]

Binary
IN

[8]

[16]

Binary
OUT

[10]

Analog
IN

Uz+

[15]

[11]
PWM

Analog
OUT

M
[14]

[13 ]
Uz-

[12]

L1 L2 L3
61519AXX

[1] Τροφοδοτικό υψηλής τάσης
[2] Τροφοδοτικό χαµηλής τάσης
[3] Ρελέ ασφαλείας (εξωτερικό) εγκεκριµένο τουλάχιστον για την κατηγορία ασφαλείας 3 σύµφωνα µε το EN 954-1
[4] Τροφοδοσία τάσης 24 V DC που αφορά την ασφάλεια
[5] Τροφοδοτικό ασφαλείας (SNT)
[6] Αποσύνδεση δυναµικού
[7] Κύκλωµα ασφαλείας
[8] Σήµα απόκρισης στον πυρήνα του υπολογιστή: Τροφοδοσία τάσης για τον έλεγχο τελικής βαθµίδας O.K.
(όχι στο κύκλωµα ασφαλείας)
[9] Τροφοδοσία τάσης για τον έλεγχο των τρανζίστορ ισχύος
[10] Απενεργοποίηση του τροφοδοτικού ασφαλείας 24 V DC / Φρένο ενεργό (όχι στο κύκλωµα ασφαλείας)
[11] Κινητήρας
[12] Τµήµα ισχύος
[13] Παρακολούθηση θερµοκρασίας
[14] Παρακολούθηση θέσης
[15] Σήµατα διαµορφωµένου παλµού για τελική βαθµίδα
[16] Πυρήνας υπολογιστή
[17] Σύνδεση διαύλου πεδίου
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Συνθήκες τεχνικής ασφάλειας
Βασικός κανόνας ασφαλείας MOVIDRIVE® B χωρίς πρόσθετη κάρτα DCS21B

5
5

Συνθήκες τεχνικής ασφάλειας
ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ
Πληροφορίες για τις συνθήκες τεχνικής ασφάλειας θα βρείτε στα παρακάτω έντυπα:

14

•

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

•

Εγχειρίδιο "MOVIDRIVE® MDX61B, πρόσθετη κάρτα ελεγκτών ασφαλείας
DCS21B/31B"
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Τοποθέτηση της πρόσθετης κάρτας DFS22B στο MOVIDRIVE® MDX61B

6

6

Οδηγίες τοποθέτησης και εγκατάστασης
Σ’ αυτό το κεφάλαιο παρέχονται οδηγίες για την τοποθέτηση και εγκατάσταση της
πρόσθετης κάρτας DFS22B PROFINET IO µε PROFIsafe στο MOVIDRIVE® MDX61B.

6.1

Τοποθέτηση της πρόσθετης κάρτας DFS22B στο MOVIDRIVE® MDX61B
ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ
•

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

•

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

•

Πρέπει να τοποθετήσετε την πρόσθετη κάρτα DFS22B PROFINET IO µε
PROFIsafe στην υποδοχή διαύλου πεδίου [1].

•

Για την καλωδίωση χρησιµοποιήστε µόνο τους ακροδέκτες και τα καλώδια
που είναι εγκεκριµένα για το PROFINET IO.

[1]

62188AXX

Εγχειρίδιο – ∆ιεπαφή διαύλου πεδίου DFS22B PROFINET IO µε PROFIsafe
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Οδηγίες τοποθέτησης και εγκατάστασης
Τοποθέτηση των πρόσθετων καρτών DFS22B / DCS21B στο MOVIDRIVE®

6
6.2

Τοποθέτηση των πρόσθετων καρτών DFS22B / DCS21B στο MOVIDRIVE®
MDX61B
ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ
•

Η πρόσθετη κάρτα DCS21B µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο σε συνδυασµό
µε τη διεπαφή διαύλου πεδίου DFS22B. Σ’ αυτή την περίπτωση η πρόσθετη
κάρτα DCS21B πρέπει να συνδεθεί στην υποδοχή επέκτασης και η πρόσθετη
κάρτα DFS22B στην υποδοχή διαύλου πεδίου.

•

Η πρόσθετη κάρτα DCS21B µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο µε MOVIDRIVE®
MDX61B µεγέθους 1 έως 6, όχι µε το µέγεθος 0.

•

Το τυποποιηµένο καλώδιο DAE34B (κωδικός 1821 307 3) χρησιµεύει στη
σύνδεση διαύλου CAN µεταξύ της σύνδεσης X86 της DCS21B και της
σύνδεσης X31 της πρόσθετης κάρτας DFS22B. Το καλώδιο DAE34B
περιλαµβάνεται στη συσκευασία παράδοσης της πρόσθετης κάρτας
DCS21B.

MOVIDRIVE® MDX61B

DCS21B

DFS22B

DCS21B/

X86

DAE34B

62320AXX
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Οδηγίες τοποθέτησης και εγκατάστασης
Τοποθέτηση των πρόσθετων καρτών DFS22B / DCS21B στο MOVIDRIVE®

6.2.1

6

Πριν αρχίσετε
Πριν την εγκατάσταση ή την απεγκατάσταση της πρόσθετης κάρτας, τηρείτε
πιστά τις παρακάτω οδηγίες:
•

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

•

Λάβετε κατάλληλα µέτρα για την προστασία της πρόσθετης κάρτας από
ηλεκτροστατικά φορτία (χρησιµοποιήστε ταινία αποφόρτισης, αγώγιµα παπούτσια,
κλπ.) πριν την αγγίξετε.

•

Πριν από την τοποθέτηση της πρόσθετης κάρτας αφαιρέστε το πληκτρολόγιο και
το κάλυµµα της πρόσοψης (βλέπε οδηγίες λειτουργίας MOVIDRIVE® MDX60B/61B,
κεφ. "Εγκατάσταση").

•

Μετά την τοποθέτηση της πρόσθετης κάρτας συνδέστε πάλι το πληκτρολόγιο και
τοποθετήστε το κάλυµµα της πρόσοψης (βλέπε οδηγίες λειτουργίας MOVIDRIVE®
MDX60B/61B, κεφ. "Εγκατάσταση").

•

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

•

Κρατήστε την πρόσθετη κάρτα µόνο από τα άκρα της. Μην αγγίζετε κανένα από τα
εξαρτήµατα της κάρτας.

Εγχειρίδιο – ∆ιεπαφή διαύλου πεδίου DFS22B PROFINET IO µε PROFIsafe
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Οδηγίες τοποθέτησης και εγκατάστασης
Τοποθέτηση των πρόσθετων καρτών DFS22B / DCS21B στο MOVIDRIVE®

6
6.2.2

Βασική διαδικασία εγκατάστασης και απεγκατάστασης πρόσθετης κάρτας (MDX61B, BG 1 - 6)

2.
1.

2.

1.
3.
3.
3.

4.

4.

60039AXX

1. Αφαιρέστε τις δύο βίδες που συγκρατούν τη βάση συγκράτησης της κάρτας.
Τραβήξτε οµοιόµορφα τη βάση συγκράτησης της κάρτας από την υποδοχή
(προσέξτε να µην τη στρεβλώσετε!).
2. Αφαιρέστε τις 2 βίδες συγκράτησης του µαύρου καλύµµατος από το µπρακέτο
συγκράτησης της κάρτας. Αφαιρέστε το µαύρο κάλυµµα.
3. Τοποθετήστε την πρόσθετη κάρτα, έτσι ώστε οι 3 βίδες συγκράτησης να χωρέσουν
στις αντίστοιχες οπές της βάσης συγκράτησης κάρτας.
4. Εισάγετε τη βάση συγκράτησης µε εγκατεστηµένη την πρόσθετη κάρτα µέσα στην
εγκοπή υποδοχής, µε µέτρια πίεση. Ασφαλίστε τη βάση συγκράτησης κάρτας
χρησιµοποιώντας τις δύο βίδες συγκράτησης.
5. Για να αφαιρέσετε την πρόσθετη κάρτα, εφαρµόστε τις παραπάνω οδηγίες µε την
αντίστροφη σειρά.
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6

Σύνδεση και περιγραφή ακροδεκτών της πρόσθετης κάρτας DFS22B

Κωδικός αριθµός

Πρόσθετη κάρτα διεπαφής διαύλου πεδίου, τύπος DFS22B PROFINET IO µε
PROFIsafe: 1821 1844

ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ

Πρόσοψη της
DFS22B

•

Η πρόσθετη κάρτα "∆ιεπαφή διαύλου πεδίου DFS22B PROFINET IO µε
PROFIsafe" είναι δυνατή µόνο σε συνδυασµό µε το MOVIDRIVE® MDX61B και όχι
µε το MDX60B.

•

Πρέπει να τοποθετήσετε την πρόσθετη κάρτα DFS22B στην υποδοχή διαύλου
πεδίου.

Περιγραφή

Ακροδέκτης/
Μικροδιακό
πτης

Λειτουργία

DFS22B
RUN

3

GND

2

CL

1

CH

∆είχνει την τρέχουσα κατάσταση της DFS22B.

LED BUS FAULT
(κόκκινο/κίτρινο/πράσινο)

∆είχνει την κατάσταση της σύνδεσης PROFINET IO.

X31: Σύνδεση δίαυλου
CAN

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

DGND
CAN Low
CAN High

AS
DEF IP

Αυτόµατη εγκατάσταση για τη λειτουργία πύλης (χωρίς λειτουργία)
Επαναφέρει την παράµετρο διεύθυνσης στις παρακάτω
προεπιλεγµένες τιµές:
• ∆ιεύθυνση IP: 192.168.10.4
• Μάσκα υποδικτύου: 255.255.255.0
• Πύλη (Gateway): 1.0.0.0
• Όνοµα συσκευής PROFINET: PNETDeviceName_MACID

X30: Σύνδεση Ethernet
LED Link (πράσινο)
LED Activity (κίτρινο)

X32

X30

X31

BUS
FAULT

LED RUN
(κόκκινο/κίτρινο/πράσινο)

X32: Σύνδεση Ethernet
LED Link (πράσινο)
LED Activity (κίτρινο)

Def IP
AS

Μικροδιακόπτης

0 1
PROFINET IO

62186AXX
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6
6.4

Αντιστοίχηση βύσµατος
Χρησιµοποιήστε προκατασκευασµένους, θωρακισµένους βυσµατικούς συνδέσµους
RJ45 κατά ISO/IEC 11801 έκδοσης 2.0, κατηγορίας 5.
[6]

[3] [2] [1]
12

3

6

A

B

Εικόνα 1: Αντιστοίχηση ακροδεκτών βυσµατικού συνδέσµου RJ45

54174AXX

A = Εµπρόσθια όψη
Β = Πίσω όψη
[1] Ακίδα 1 TX+ Transmit Plus
[2] Ακίδα 2 TX - Transmit Minus
[3] Ακίδα 3 RX+ Receive Plus
[6] Ακίδα 6 RX - Receive Minus

Σύνδεση MOVIDRIVE® B – PROFINET
Για τη σύνδεση του DFS22B θα πρέπει να συνδέσετε τη διεπαφή PROFINET X30 ή Χ32
(βύσµα RJ45) µε ένα θωρακισµένο καλώδιο συνεστραµµένων ζευγών (twisted pair)
κατηγορίας 5, κλάσης D σύµφωνα µε τον κανονισµό IEC 11801, έκδοση 2.0.
Ο ενσωµατωµένος διακόπτης (switch) παρέχει υποστήριξη στην υλοποίηση µίας
τοπολογίας γραµµής και προσφέρει λειτουργίες Auto-Crossing.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ
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•

Σύµφωνα µε το IEEE 802.3 το µέγιστο µήκος καλωδίου για Ethernet των
10/100 MBaud (10BaseT / 100BaseT), π.χ. µεταξύ της κάρτας DFS22B και του
διακόπτη (switch), είναι 100 m.

•

Στο PROFINET IO χρησιµοποιούνται για την ανταλλαγή δεδοµένων πραγµατικού
χρόνου τα πλαίσια Ethernet που λαµβάνουν προτεραιότητα από το VLAN-Tag µε
το αναγνωριστικό πλαισίου 8892hex. Αυτό απαιτεί δίκτυα µε διασύνδεση Switch. Τα
Switches θα πρέπει να υποστηρίζουν την απόδοση προτεραιοτήτων. ∆εν
επιτρέπεται η χρήση Hubs. Η µεταφορά δεδοµένων πραγµατοποιείται µε
διαδικασία full duplex µε ταχύτητα 100 MBit. Αναλυτικές πληροφορίες για την
καλωδίωση θα βρείτε στο έντυπο "Οδηγίες εγκατάστασης PROFINET", το οποίο
εκδίδεται από τον Οργανισµό Χρηστών PROFINET.
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6

Θωράκιση και τοποθέτηση των καλωδίων διαύλου
Χρησιµοποιήστε αποκλειστικά και µόνο θωρακισµένα καλώδια και στοιχεία σύνδεσης
που καλύπτουν τις προδιαγραφές της κατηγορίας 5, κλάσης D κατά ISO/IEC 11801
έκδοσης 2.0.
Η επαγγελµατική θωράκιση των καλωδίων του διαύλου εξασθενίζει τις ηλεκτρικές
παρεµβολές που µπορεί να παρουσιαστούν σε βιοµηχανικά περιβάλλοντα. Τα
ακόλουθα µέτρα θα σας δώσουν τη δυνατότητα επίτευξης της βέλτιστης θωράκισης:
•

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

•

Χρησιµοποιήστε αποκλειστικά βύσµατα µε µεταλλικό ή επιµεταλλωµένο περίβληµα.

•

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

•

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

•

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

•

Σε βιοµηχανικά περιβάλλοντα χρησιµοποιήστε µεταλλικές, γειωµένες βάσεις
στήριξης καλωδίων.

•

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

•

Αποφύγετε την προέκταση των καλωδίων διαύλου κάνοντας χρήση βυσµατικών
συνδέσµων.

•

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

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

6
6.6

∆ιευθυνσιοδότηση TCP/IP και υποδίκτυα

Εισαγωγή

Οι ρυθµίσεις διευθύνσεων του πρωτοκόλλου IP πραγµατοποιούνται µε τις παρακάτω
παραµέτρους
•

∆ιεύθυνση IP

•

Μάσκα υποδικτύου

•

Τυπική πύλη

Για τη σωστή ρύθµιση αυτών των παραµέτρων περιγράφονται σ' αυτό το κεφάλαιο οι
µηχανισµοί διευθυνσιοδότησης και η κατανοµή των δικτύων IP σε υποδίκτυα.
∆ιεύθυνση IP

Η διεύθυνση IP είναι µία τιµή 32 bit, η οποία περιγράφει έναν συνδροµητή του δικτύου.
Μία διεύθυνση IP αποτελείται από τέσσερις δεκαδικούς αριθµούς οι οποίοι χωρίζονται
µεταξύ τους µε µία τελεία.
Παράδειγµα: 192.168.10.4
Κάθε δεκαδικός αριθµός εκφράζει ένα byte (= 8 Bit) της διεύθυνσης και µπορεί να
προβληθεί και στο δυαδικό σύστηµα (Æ πίνακας που ακολουθεί).
Byte 1

Byte 2

11000000

.

Byte 3

10101000

.

Byte 4

00001010

.

00000100

Η διεύθυνση IP αποτελείται από µία διεύθυνση δικτύου και από µία διεύθυνση
συνδροµητή (Æ πίνακας που ακολουθεί).
∆ιεύθυνση δικτύου

∆ιεύθυνση συνδροµητή

192.168.10

4

Στην κατηγορία δικτύου και στη µάσκα υποδικτύου καθορίζεται το τµήµα της διεύθυνσης
IP που περιγράφει το δίκτυο και το τµήµα που περιγράφει τον συνδροµητή.
∆εν µπορούν να χρησιµοποιηθούν διευθύνσεις συνδροµητών που αποτελούνται από
µηδέν και ένα (δυαδικό σύστηµα), αφού αυτού του τύπου οι διευθύνσεις περιγράφουν
το δίκτυο ή µία διεύθυνση µετάδοσης (Broadcast).
Κατηγορίες
δικτύων

Το πρώτο Byte της διεύθυνσης IP καθορίζει την κατηγορία δικτύου και εποµένως το
διαχωρισµό της διεύθυνσης δικτύου και της διεύθυνσης συνδροµητή.
Περιοχή τιµών

Κατηγορία
δικτύου

Byte 1

Πλήρης διεύθυνση δικτύου
(παράδειγµα)

Σηµασία

0 ... 127

A

10.1.22.3

10 = ∆ιεύθυνση δικτύου
1.22.3 = ∆ιεύθυνση συνδροµητή

128 ... 191

B

172.16.52.4

172.16 = ∆ιεύθυνση δικτύου
52.4 = ∆ιεύθυνση συνδροµητή

192 ... 223

C

192.168.10.4

192.168.10 = ∆ιεύθυνση δικτύου
4 = ∆ιεύθυνση συνδροµητή

Σε πολλά δίκτυα αυτός ο διαχωρισµός δεν επαρκεί. Χρησιµοποιούν µια µάσκα
υποδικτύου που ρυθµίζεται χωριστά.
Μάσκα
υποδικτύου

Με µία µάσκα υποδικτύου µπορείτε να ταξινοµήσετε τις κατηγορίες δικτύων µε
µεγαλύτερη λεπτοµέρεια. Η µάσκα υποδικτύου, όπως και η διεύθυνση IP, αποτελείται
από τέσσερις δεκαδικούς αριθµούς οι οποίοι χωρίζονται µεταξύ τους µε µία τελεία. Κάθε
δεκαδικός αριθµός εκφράζει ένα Byte.
Παράδειγµα: 255.255.255.128
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Κάθε δεκαδικός αριθµός εκφράζει ένα byte (= 8 Bit) της µάσκας υποδικτύου και µπορεί
να προβληθεί και στο δυαδικό σύστηµα (βλέπε ακόλουθο πίνακα).
Byte 1
11111111

Byte 2
.

Byte 3

11111111

.

Byte 4

11111111

.

10000000

Εάν αντιστοιχίσετε τη διεύθυνση IP και τη µάσκα υποδικτύου θα δείτε ότι στη δυαδική
προβολή της µάσκας υποδικτύου όλα τα ένα καθορίζουν το τµήµα της διεύθυνσης
δικτύου και όλα τα µηδενικά χαρακτηρίζουν τη διεύθυνση του συνδροµητή (βλέπε
ακόλουθο πίνακα).
Byte 1
∆ιεύθυνση IP
Μάσκα
υποδικτύου

Byte 2

Byte 3

Byte 4

δεκαδικό

192

.

168.

.

10

.

128

δυαδικό

11000000

.

10101000

.

00001010

.

10000000

δεκαδικό

255

.

255

.

255

.

128

δυαδικό

11111111

.

11111111

.

11111111

.

10000000

Το δίκτυο κατηγορίας C µε τη διεύθυνση 192.168.10. διαχωρίζεται περαιτέρω από τη
µάσκα υποδικτύου 255.255.255.128. Προκύπτουν δύο δίκτυα µε τις διευθύνσεις
192.168.10.0 και 192.168.10.128.
Οι επιτρεπόµενες διευθύνσεις συνδροµητή στα δύο δίκτυα είναι:
•

192.168.10.1 ... 192.168.10.126

•

192.168.10.129 ... 192.168.10.254

Οι συνδροµητές δικτύου καθορίζουν µε τη χρήση της λογικής πράξης AND για τη
διεύθυνση IP και τη µάσκα υποδικτύου, εάν κάποιος συνδροµητής επικοινωνίας
βρίσκεται στο ίδιο ή σε ένα άλλο δίκτυο. Εάν ο συνδροµητής επικοινωνίας βρίσκεται σε
ένα άλλο δίκτυο αποκρίνεται η τυπική πύλη.
Τυπική πύλη

Η τυπική πύλη αποκρίνεται επίσης µέσω µίας διεύθυνσης 32 Bit. Η διεύθυνση 32 Bit
αποτελείται από τέσσερις δεκαδικούς αριθµούς οι οποίοι χωρίζονται µεταξύ τους µε µία
τελεία.
Παράδειγµα: 192.168.10.1
Η τυπική πύλη εξασφαλίζει τη σύνδεση µε άλλα δίκτυα. Έτσι, ένας συνδροµητής δικτύου
που θέλει να επικοινωνήσει µε κάποιον άλλο συνδροµητή, µπορεί να συνδέσει τη
διεύθυνση ΙΡ µε τη µάσκα υποδικτύου χρησιµοποιώντας τη λογική πράξη AND και
εποµένως να αποφασίσει εάν ο συνδροµητής που αναζητείται βρίσκεται στο ίδιο δίκτυο.
Σε διαφορετική περίπτωση, αποκρίνεται η τυπική πύλη (δροµολογητής), η οποία πρέπει
να βρίσκεται στο ίδιο δίκτυο. Η τυπική πύλη αναλαµβάνει την προώθηση των πακέτων
δεδοµένων.
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6
6.7

Ρύθµιση διεύθυνσης IP µέσω DCP

Πρώτη έναρξη
λειτουργίας

Οι παράµετροι της διεύθυνσης IP καθορίζονται στο PROFINET IO από το πρωτόκολλο
"DCP" (Discovery and Configuration Protocol). Το DCP λειτουργεί µε τα ονόµατα των
συσκευών (Device Name). Το όνοµα συσκευής ταυτοποιεί έναν συνδροµητή
PROFINET IO στο δίκτυο. Ο συνδροµητής γνωστοποιείται µε τον ελεγκτή PROFINET
IO (σύστηµα ελέγχου) κατά τη διαµόρφωσή του, και ρυθµίζεται από το λογισµικό
διαµόρφωσης στη συσκευή PROFINET IO. Με τη βοήθεια του ονόµατος της συσκευής
ο ελεγκτής αναγνωρίζει τη συσκευή κατά την έναρξη λειτουργίας και µεταδίδει τις
αντίστοιχες παραµέτρους διεύθυνσης IP. Έτσι δεν απαιτούνται πλέον οι απευθείας
ρυθµίσεις στην υποτελή µονάδα. Η γενική διαδικασία περιγράφεται στο κεφάλαιο
"∆ιαµόρφωση και έναρξη λειτουργίας" στο παράδειγµα του SIMATIC STEP 7.

Επαναφορά των
παραµέτρων
διεύθυνσης IP

Εάν οι παράµετροι της διεύθυνσης IP δεν είναι γνωστοί και επιπλέον δεν είναι δυνατή η
πρόσβαση στο µετατροπέα από τη σειριακή διεπαφή ή από το πληκτρολόγιο DBG60B,
µπορείτε να επαναφέρετε τις παραµέτρους διεύθυνσης IP στις αρχικές τιµές τους µε το
µικροδιακόπτη "Def IP".
Η πρόσθετη κάρτα DFS22B επανέρχεται έτσι στις παρακάτω προεπιλεγµένες τιµές:
•

∆ιεύθυνση IP: 192.168.10.4

•

Μάσκα υποδικτύου: 255.255.255.0

•

Προκαθορισµένη πύλη: 1.0.0.0

•

Όνοµα συσκευής PROFINET: PNETDeviceName_MACID

Ακολουθήστε αυτή τη σειρά για να επαναφέρετε τις παραµέτρους διεύθυνσης IP στις
προεπιλεγµένες τιµές:
•

Απενεργοποιήστε την τάση δικτύου και την τάση τροφοδοσίας 24 V DC.

•

Στην πρόσθετη κάρτα DFS22B, ρυθµίστε τον µικροδιακόπτη "Def IP" στη θέση "1".

•

Ενεργοποιήστε πάλι την τάση δικτύου και την τάση τροφοδοσίας 24 V DC.

•

Περιµένετε µέχρι να εκκινηθεί η πρόσθετη κάρτα DFS22B. Θα το αναγνωρίσετε από
το πράσινο LED "RUN".

Τώρα έχετε πρόσβαση στον µετατροπέα µέσα από τη διεύθυνση IP 192.168.10.4. Για
να ρυθµίσετε νέες παραµέτρους διεύθυνσης IP ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:
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•

Αλλάξτε τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας µέσω των Ρυθµίσεων ∆ικτύου των
Windows, ώστε ο υπολογιστής και η κάρτα DFS22B να βρίσκονται σε ένα υποδίκτυο
(π. χ. η διεύθυνση IP που αλλάχθηκε είναι η 192.168.10.5).

•

Εκκινήστε έναν Webbrowser και εµφανίστε την αρχική σελίδα της πρόσθετης κάρτας
DFS22B ή εκκινήστε το MOVITOOLS ® MotionStudio.

•

Ρυθµίστε τις παραµέτρους διεύθυνσης που επιθυµείτε.

•

Στην πρόσθετη κάρτα DFS22B, ρυθµίστε τον µικροδιακόπτη "Def IP" στη θέση "0".

•

Οι νέες παράµετροι διεύθυνσης θα ισχύσουν µετά την απενεργοποίηση και
επανεκκίνηση της συσκευής.
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6

∆ιαδικασία µετά από αλλαγή συσκευής
Εάν τοποθετήσετε την κάρτα µνήµης του παλιού MOVIDRIVE® B στο νέο MOVIDRIVE® B,
η νέα συσκευή θα αναγνωριστεί από τον ελεγκτή PROFINET IO χωρίς να λάβετε πρόσθετα
µέτρα.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ
Εάν δεν τοποθετήσετε την κάρτα µνήµης του παλιού MOVIDRIVE® B στο νέο
MOVIDRIVE® B, θα πρέπει να εκτελέσετε µια πλήρη έναρξη λειτουργίας του
µετατροπέα ή να φορτώσετε στο νέο MOVIDRIVE® B το αποθηκευµένο σετ
παραµέτρων. Επιπλέον θα πρέπει να αντιστοιχήσετε πάλι το όνοµα της συσκευής
PROFINET IO από το λογισµικό διαµόρφωσης. Ενεργήστε όπως και στην πρώτη
έναρξη λειτουργίας (βλέπε κεφ. "∆ιαµόρφωση PROFINET").
Εάν αντικατασταθεί µόνο η πρόσθετη κάρτα DFS22B, δεν απαιτούνται άλλα πρόσθετα
µέτρα.
Κατά την αντικατάσταση της πρόσθετης κάρτας DCS21B λάβετε υπόψη τα στοιχεία
στο εγχειρίδιο "MOVIDRIVE® MDX61B, πρόσθετη κάρτα µονάδας ασφαλείας
DCS21B/31B".

6.9

Ενδείξεις λειτουργίας της πρόσθετης κάρτας DFS22B

6.9.1

PROFINET-LED
Στην πρόσθετη κάρτα DFS22B υπάρχουν 2 LED που δείχνουν την τρέχουσα
κατάσταση της κάρτας DFS22B και του συστήµατος PROFINET.

DFS22B
RUN
BUS
FAULT
62345AXX

LED RUN

Η ενδεικτική λυχνία LED RUN υποδηλώνει ότι τα ηλεκτρονικά κυκλώµατα του διαύλου
λειτουργούν σωστά.
Κατάσταση
του LED RUN

Αιτία σφάλµατος

Αντιµετώπιση σφαλµάτων

Πράσινο

•
•

Η κάρτα DFS22B είναι εντάξει.
Σωστή λειτουργία

–

Off

•

Η DFS22B δεν είναι έτοιµη για
λειτουργία.

Κόκκινο

•

Σφάλµα στην κάρτα DFS22B

•

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

•

Ενεργοποιήστε εκ νέου τη συσκευή. Ρυθµίστε
τις προεπιλεγµένες παραµέτρους της
διεύθυνσης IP από το µικροδιακόπτη "DEF
IP". Εάν το σφάλµα παρουσιαστεί ξανά,
επικοινωνήστε µε το τµήµα σέρβις της SEW.

•

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

Αναβοσβήνει
µε πράσινο
χρώµα
Αναβοσβήνει
µε κίτρινο
χρώµα

Κίτρινο

•

Η κάρτα της DFS22B δεν
εκκινεί.
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6

LED BUS FAULT

Το LED BUS FAULT δείχνει την κατάσταση του συστήµατος PROFINET IO.
Κατάσταση του
LED BUS-FAULT

Αιτία σφάλµατος

Αντιµετώπιση σφαλµάτων

Off

•

Η συσκευή PROFINET IO
ανταλλάσσει δεδοµένα µε την κύρια
µονάδα PROFINET (Data Exchange).

-

Αναβοσβήνει µε
πράσινο χρώµα
Αναβοσβήνει µε
πράσινο/κόκκιν
ο χρώµα

•

Η δοκιµή αναβοσβησίµατος στη
διαµόρφωση του ελεγκτή PROFINET
IO έχει ενεργοποιηθεί για τον οπτικό
εντοπισµό του συνδροµητή.

-

Κόκκινο

•

Η σύνδεση µε τον ελεγκτή PROFINET
IO έχει διακοπεί.
Η συσκευή PROFINET IO δεν
αναγνωρίζει το σύνδεσµο
∆ιακοπή διαύλου
Ο ελεγκτής PROFINET IO είναι εκτός
λειτουργίας

•

•
•
•
Κίτρινο
Αναβοσβήνει µε
κίτρινο χρώµα

Έχει τοποθετηθεί µια µη επιτρεπτή
µονάδα στη διαµόρφωση υλικού
εξοπλισµού STEP 7.

•

Ρυθµίστε τη διαµόρφωση υλικού
εξοπλισµού STEP 7 στην κατάσταση
ONLINE και αναλύστε τις καταστάσεις
των δοµικών οµάδων στις θέσεις της
συσκευής PROFINET IO.

Τα δύο LED Link (πράσινο) και Activity (κίτρινο) που είναι ενσωµατωµένα στους
βυσµατικούς συνδέσµους RJ45 (X30, X32) δείχνουν την κατάσταση της σύνδεσης
Ethernet.

X30

LED Link /
Activity

•

•
•

Ελέγξτε τη σύνδεση PROFINET της
πρόσθετης κάρτας DFS22B
Ελέγξτε τον ελεγκτή PROFINET IO
Ελέγξτε την καλωδίωση του δικτύου
PROFINET

LED "Link"

X32

LED "Activity"

61880AXX

LED /
Κατάσταση

Σηµασία

Link /
Πράσινο

Υπάρχει µία σύνδεση Ethernet.

Link / Σβηστό

∆εν υπάρχει σύνδεση Ethernet.

Activity /
Κίτρινο

Γίνεται ανταλλαγή δεδοµένων µέσω του Ethernet.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ
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•

Επειδή το υλικολογισµικό της πρόσθετης κάρτας DFS22B χρειάζεται περίπου 10
δευτερόλεπτα για την αρχικοποίησή του, κατά το διάστηµα αυτό εµφανίζεται στην
ένδειξη 7 στοιχείων του MOVIDRIVE® Β η κατάσταση "0" (µετατροπέας όχι σε
ετοιµότητα).

•

Το LED "RUN" στην πρόσθετη κάρτα DFS22B ανάβει µε πράσινο χρώµα.
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7

∆ιαµόρφωση και έναρξη λειτουργίας
Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τον τρόπο διαµόρφωσης του µετατροπέα MOVIDRIVE®
B µε την πρόσθετη κάρτα DFS22B. Για τη διαµόρφωση της κάρτας DFS22B µε το
MOVIDRIVE® B χρησιµοποιείται το παρακάτω αρχείο GSD:
GSDML-V2.1-SEW-DFE-DFS-2Ports-jjjjmmtt.xml
Αυτό το αρχείο GSD περιλαµβάνει την περιγραφή της συσκευής για τη λειτουργία της
κάρτας DFS22B που έχει ενσωµατωθεί στο MOVIDRIVE® B.

7.1

∆ιαµόρφωση του ελεγκτή PROFINET IO
Σ' αυτό το κεφάλαιο περιγράφεται η διαµόρφωση του MOVIDRIVE® B µε PROFINET,
µε το τρέχον αρχείο GSD. Η διαµόρφωση περιγράφεται ενδεικτικά µε ένα Simatic CPU
315F 2 PN/DP µε τη βοήθεια του λογισµικού διαµόρφωσης SIMATIC-Manager.

Αρχικοποίηση
αρχείου GSD

•

Εκκινήστε το STEP 7 HWCONFIG και επιλέξτε στο µενού [Extras] το πεδίο µενού
[Install new GSD file].

•

Στο επόµενο πλαίσιο διαλόγου επιλέξτε το αρχείο "GSDML-V2.1-SEW-DFE-DFS2Ports-JJJJMMTT.xml" από το CD "Software ROM 7". Το "JJJJMMTT" υποδηλώνει
την ηµεροµηνία του αρχείου. Με το πλήκτρο αφής "Αναζήτηση" µπορείτε να
µετακινηθείτε στο φάκελο που θέλετε. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας µε [OK].

•

Τη σύνδεση SEW-PROFINET IO DFS22B θα τη βρείτε στο [Other field devices] /
[Drives] / [SEW] / [DFE/DFS(2Ports)].

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ
Την τρέχουσα έκδοση του αρχείου GSD µπορείτε να την κατεβάσετε από την
ιστοσελίδα της SEW (www.sew-eurodrive.com), από την ενότητα "Λογισµικό".
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7
7.1.1

Εκχώρηση του ονόµατος PROFINET της συσκευής
Πριν µια συσκευή PROFINET IO µπορέσει να διευθυνσιοδοτηθεί από έναν ελεγκτή
PROFINET IO, πρέπει να έχει αντιστοιχηθεί σε αυτήν ένα όνοµα συσκευής.
Η γενική διαδικασία περιγράφεται στο παράδειγµα του SIMATIC STEP 7.
•

Επιλέξτε στο STEP 7 HWCONFIG το πεδίο µενού [Target PLC] / [Ethernet] / [Edit
Ethernet Node…].

11738AEN

•

Κάντε κλικ στην "Αναζήτηση" (Browse). Σας παρέχεται µία επισκόπηση όλων των
συνδροµητών PROFINET IO τους οποίους µπορείτε να προσπελάσετε µε το
εργαλείο διαµόρφωσής σας.

•

Επιλέξτε τον συνδροµητή που επιθυµείτε. Ο συνδροµητής SEW εµφανίζεται στον
τύπο συσκευής [2] ως "SEW-MDX61B+DFS22B" (Æ ακόλουθη εικόνα). Το όνοµα
της συσκευής [3] έχει οριστεί από τον κατασκευαστή ως "PNETDeviceName" και
µπορείτε να το προσαρµόσετε ανάλογα µε τις συνθήκες της εγκατάστασης.
Περισσότερες µονάδες MDX61B µπορούν να ξεχωρίζουν µεταξύ τους µε τις
εµφανιζόµενες διευθύνσεις MAC. Η διεύθυνση MAC είναι κολληµένη επάνω στην
πρόσθετη κάρτα DFS22B. Με το πλήκτρο αφής [Flash] [1] µπορείτε να αφήσετε την
επιλεγµένη κάρτα DFS22B να αναβοσβήνει µε πράσινο χρώµα µε τη LED
κατάστασης ώστε να µπορείτε να ελέγξετε την επιλογή σας.
[2]

[3]

[4]

[1]

62340AEN
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[6]

[5]
[4]
[7]

[3]

[2]

[8]

[9]

[1]
62330AEN

[1]

Πλήκτρο αφής "Κλείσιµο"

[2]

Πεδίο εισαγωγής "Όνοµα συσκευής"

[3]

Πλήκτρο αφής "Αντιστοίχηση διαµόρφωσης IP"

[4]

Πεδίο εισαγωγής "Μάσκα υποδικτύου"

[5]

Πεδίο εισαγωγής "∆ιεύθυνση IP"

[6]

Πλήκτρο αφής "Αναζήτηση"

[7]

Πεδίο εισαγωγής "∆ιεύθυνση δροµολογητή"

[8]

Κουµπί "Αντιστοίχηση ονόµατος"

[9]

Κουµπί "Επαναφορά"

•

Εισάγετε το όνοµα της συσκευής στο πεδίο "Device name" [2] και πιέστε το κουµπί
[8] [Assign name]. Το όνοµα της συσκευής αποδίδεται στον συνδροµητή και
αποθηκεύεται εκεί. Το όνοµα µπορεί να έχει έως και 255 χαρακτήρες.

•

Αποδώσετε µία διεύθυνση IP [5] και µία µάσκα υποδικτύου [4], καθώς και µία
διεύθυνση δροµολογητή [7], εάν χρειάζεται. Πιέστε το πλήκτρο αφής [Assign IP
configuration] [3]. ∆ιαφορετικά η διεύθυνση IP µπορεί να αποδωθεί επίσης και από
έναν διακοµιστή DHCP.
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7

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ
Ο ελεγκτής IO δεν πρέπει να βρίσκεται ακόµα σε κυκλική ανταλλαγή δεδοµένων µε τις
συσκευές IO.

•

Πιέστε εκ νέου το κουµπί [Browse] [6] για να ελέγξετε εάν εφαρµόστηκαν οι
ρυθµίσεις.
Πιέστε το κουµπί [Close] [1].

•

7.1.2

Με το πλήκτρο αφής [Reset] [9] µπορείτε να επαναφέρετε το όνοµα συσκευής της
DFS22B online. Θα χρειαστεί κατόπιν επανεκκίνηση της κάρτας DFS22B.

∆ιαµόρφωση της σύνδεσης PROFINET IO DFS22B

∆ηµιουργία νέου
έργου

Εκκινήστε το Simatic Manager και δηµιουργήστε ένα νέο έργο. Επιλέξτε τον τύπο
ελέγχου σας και εισάγετε τα στοιχεία που θέλετε. Ιδιαίτερα χρήσιµα είναι τα λειτουργικά
στοιχεία OB82, OB86 και OB122.
Το λειτουργικό στοιχείο OB82 φροντίζει ώστε η µονάδα ελέγχου να µη µεταβεί σε
κατάσταση "STOP" όταν υπάρξουν συναγερµοί διάγνωσης. Το λειτουργικό στοιχείο
OB86 δείχνει τη διακοπή λειτουργίας των αποκεντρωµένων περιφερειακών συσκευών.
Το λειτουργικό στοιχείο OB122 εµφανίζεται όταν η µονάδα ελέγχου δεν µπορεί να
προσπελάσει τα δεδοµένα ενός περιφερειακού συνδροµητή. Αυτό µπορεί να
παρουσιαστεί π.χ. όταν η DFS22B είναι έτοιµη να λειτουργήσει αργότερα ως µονάδα
ελέγχου.
•

Εκκινήστε το STEP7 HWCONFIG και επιλέξτε την υποδοχή PROFINET IO στην
κονσόλα ελέγχου.

•

Από το µενού περιεχοµένου του δεξιού πλήκτρου του ποντικιού εισάγετε ένα
σύστηµα PROFINET IO. Εκχωρήστε µία διεύθυνση IP για τον ελεγκτή PROFINET
IO. Με το πλήκτρο αφής [Ethernet] εισάγετε ένα νέο υποσύστηµα PROFINET.

•

Στον κατάλογο υλικού εξοπλισµού ανοίξτε το [PROFINET IO] / [Additional Field
UNITS] / [Drives] / [SEW] / [DFE/DFS(2Ports)] [1].

[1]
[2]

62341AEN
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7

Σύρετε την καταχώρηση "MDX61B+DFS22B" [2] µε το ποντίκι στο σύστηµα
PROFINET IO και εκχωρήστε το όνοµα του σταθµού PROFINET.
Αυτό το όνοµα θα πρέπει να συµφωνεί µε το όνοµα συσκευής PROFINET που έχει
ρυθµιστεί στην DFS22B.

•

∆ιαγράψτε την καταχώρηση στην υποδοχή 2, προκειµένου η διαµόρφωση να
ανταποκρίνεται στη δική σας εφαρµογή. Επιλέξτε τη διαµόρφωση δεδοµένων
διεργασίας που απαιτείται για την εφαρµογή σας.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ
•

Η πρόσθετη κάρτα PROFIsafe µπορεί να διαµορφωθεί µόνο µε τις πρόσθετες
κάρτες DFS21B ή DFS22B.

•

Η υποδοχή 1 της πρόσθετης κάρτας DFS22B µπορεί να διαµορφωθεί µόνο σε
συνδυασµό µε την πρόσθετη κάρτα DCS21B.

•

Εισάγετε τις διευθύνσεις I/O και των περιφερειακών για το διαµορφωµένο εύρος
δεδοµένων και αποθηκεύστε τη διαµόρφωση.

•

Επεκτείνετε το πρόγραµµα εφαρµογής σας µε την ανταλλαγή δεδοµένων µε νέες
συσκευές.

•

Η µεταφορά των δεδοµένων διεργασίας πραγµατοποιείται συνεχόµενα.
Οι λειτουργίες συστήµατος SFC14 και SFC15 µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη
µεταφορά των δεδοµένων διεργασίας.

•

Για τη διαµόρφωση µε PROFINET χρησιµοποιείται το µοντέλο Slot. Στο µοντέλο
αυτό, κάθε Slot (υποδοχή) έχει αντιστοιχηθεί σε µία διεπαφή επικοινωνίας DFS22B.

[1]

[2]

62342AEN

Υποδοχή 1: Πρόσθετη κάρτα PROFIsafe [1] (µόνο σε συνδυασµό µε την πρόσθετη
κάρτα DFS22B). Κατά τη χρήση της DFS22B σε συνδυασµό µε την πρόσθετη κάρτα
DCS21B πρέπει να διαµορφωθεί η "Μονάδα F I/O (8 Byte)".
Υποδοχή 2: Κανάλι δεδοµένων διεργασίας [2]. Αριθµός των δεδοµένων διεργασίας,
τα οποία ανταλλάσσονται κυκλικά µεταξύ του ελεγκτή PROFINET IO και της µονάδας
PROFINET IO.
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7
∆ιαµόρφωση
συνδροµητών

Μετά τη διαµόρφωση των µεµονωµένων υποδοχών (Slots) θα πρέπει να διαµορφωθεί
ο νέος συνδροµητής µε πρόσθετες ρυθµίσεις. Με διπλό κλικ στο σύµβολο της συσκευής
του νέου συνδροµητή θα εµφανιστεί το εξής παράθυρο διαλόγου.
[2]

[1]

[4]

[3]

62343AEN
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[1]

Καρτέλα "General" (Γενικά)

[2]

Καρτέλα "IO Cycle" (Κύκλος ΙΟ)

[3]

Πεδίο εισαγωγής "Ethernet"

[4]

Πλήκτρο αφής "Device Name" (Όνοµα συσκευής)

Στην καρτέλα "General" [1] θα πρέπει να εισαγάγετε στο πεδίο "Device name" [4] το
όνοµα συσκευής που εκχωρήσατε προηγουµένως. Προσέξτε τα κεφαλαία και πεζά
γράµµατα.
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7

Για να εισαγάγετε την εκχωρηµένη διεύθυνση IP (βλέπε ακόλουθη εικόνα), κάντε κλικ
στο πεδίο "Node / PN IO system", στο πλήκτρο αφής [Ethernet] [3].

11739AEN

•

Στην καρτέλα "IO Cycle" [2] µπορείτε να ρυθµίσετε το χρόνο ανανέωσης, κατά τον
οποίο ο συνδροµητής θα ανανεώνει τα δεδοµένα διεργασίας του. Η πρόσθετη κάρτα
DFS22B, που έχει ενσωµατωθεί στο MOVIDRIVE® B, υποστηρίζει έναν ελάχιστο
χρόνο ανανέωσης των 2 ms (βλέπε ακόλουθη εικόνα).

11740AEN
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7
Έναρξη του
ελέγχου

Φορτώστε τη διαµόρφωση στο SIMATIC S7 και εκκινήστε τη δοµική µονάδα. Οι λυχνίες
LED ένδειξης σφαλµάτων της µονάδας ελέγχου πρέπει να σβήσουν.
Οι λυχνίες LED της πρόσθετης κάρτας DFS22B θα πρέπει να βρίσκονται στις εξής
καταστάσεις:
•

LED RUN: ανάβει µε πράσινο χρώµα

•

LED BUS FAULT: σβηστή

•

LED Link και Activity: τρεµοπαίζουν

Σε διαφορετική περίπτωση, ελέγξτε τη διαµόρφωση, και ειδικά το όνοµα της συσκευής
και τη διεύθυνση IP του συνδροµητή.
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∆ιαµόρφωση του ελεγκτή PROFINET IO

7.1.3

7

Παράδειγµα διαµόρφωσης δεδοµένων διεργασίας του MOVIDRIVE® B
Σ' αυτό το παράδειγµα θα πραγµατοποιηθεί η οδήγηση του ηλεκτροκινητήρα σε θέση,
µέσω του MOVIDRIVE® B. Εδώ µπορεί να χρησιµοποιηθεί η µονάδα εφαρµογής
"Εκτεταµένη οδήγηση διαύλου σε θέση".
Οι πληροφορίες ανταλλάσσονται µεταξύ του PLC και του µετατροπέα µέσω
6 δεδοµένων διεργασίας.

Έξοδοι

Ελεγκτής IO:
π.χ. PLC

Συσκευή IO:
π.χ. μετατροπέας

Είσοδοι

6 δεδομένα εξόδου διεργασίας 
Καθυστέρηση
Λέξη
Status
κα- –
τάστασης
Wort

ΟνομαBeschleuΕπιτάSollστικές
χυνση
nigung
drehzahl
στροφές
ΠραγμαIst –
τική
θέση
position

ΠραγμαIst –
τική
θέση
position

Θέση
ZielπροΘέση
Zielπροορισμού
ορισμού
position
position

Control
Λέξη
ελέγχου
Wort

ΠραγματιIst –
Ausgangs
Ρεύμα
– ΚαταπόνηGeräte –
κές
στροφές
εξόδου
συσκευής
drehzahl
strom ση
auslastung

 6 δεδομένα εισόδου διεργασίας
62347AEL

Η εικόνα που ακολουθεί, παρουσιάζει την αντίστοιχη παραµετροποίηση PROFINET.
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∆ιαµόρφωση και έναρξη λειτουργίας
Ρύθµιση του µετατροπέα MOVIDRIVE® MDX61B

7
7.2

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

11638AEN

®

Ωστόσο, για τον έλεγχο µέσω του PROFINET IO, ο MOVIDRIVE B θα πρέπει να
ρυθµιστεί αρχικά στην πηγή σήµατος ελέγχου (P101) και την πηγή ονοµαστικής τιµής
(P100) = FIELDBUS. Η ρύθµιση FIELDBUS σηµαίνει ότι οι παράµετροι του
MOVIDRIVE® B έχουν ρυθµιστεί για έλεγχο και εισαγωγή τιµών ρύθµισης µέσω του
PROFINET IO. Ο MOVIDRIVE® B αποκρίνεται στη συνέχεια στα δεδοµένα εξόδου
διεργασίας, τα οποία εκπέµπονται από τον κύριο προγραµµατιζόµενο ελεγκτή.
Οι παράµετροι του MOVIDRIVE® Β µπορούν να ρυθµιστούν απευθείας µέσω του
PROFINET IO, χωρίς περαιτέρω ρυθµίσεις, εφ' όσον έχει εγκατασταθεί η πρόσθετη
κάρτα PROFINET IO. Για παράδειγµα, όλες οι παράµετροι µπορούν να ρυθµιστούν από
τον κύριο προγραµµατιζόµενο ελεγκτή µετά την ενεργοποίηση. Η ενεργοποίηση της
πηγής ελέγχου και της πηγής ονοµαστικών τιµών FIELDBUS σηµατοδοτείται στην
υπερκείµενη µονάδα ελέγχου µε το bit "Fieldbus mode active" στη λέξη κατάστασης.
Για λόγους τεχνικής ασφάλειας και για έλεγχο µέσω του συστήµατος διαύλου πεδίου, ο
MOVIDRIVE® B πρέπει να αποδεσµεύεται επίσης από τους ακροδέκτες. Εποµένως, οι
ακροδέκτες πρέπει να είναι καλωδιωµένοι και προγραµµατισµένοι µε τρόπο τέτοιο ώστε
ο µετατροπέας να ενεργοποιείται µέσω των ακροδεκτών εισόδου. Ο απλούστερος τρόπος
ενεργοποίησης του MOVIDRIVE® B στους ακροδέκτες είναι, για παράδειγµα, µε σύνδεση
του ακροδέκτη εισόδου DIØØ (λειτουργία /CONTROLLER INHIBIT) µε ένα σήµα +24 V
και µε προγραµµατισµό των ακροδεκτών εισόδου DIØ1 … DIØ7 σε no function.
Πρόσθετες ρυθµίσεις παραµέτρων κατά τη λειτουργία µε DCS21B

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο εγχειρίδιο "MOVIDRIVE® MDX61B,
πρόσθετη κάρτα µονάδας ασφαλείας DCS21B/31B".
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∆ιαµόρφωση και έναρξη λειτουργίας
Ενσωµάτωση του PROFIsafe µε το STEP 7

7.3

7

Ενσωµάτωση του PROFIsafe µε το STEP 7

∆ιαµόρφωση
των ιδιοτήτων
PROFIsafe

•

Για να χρησιµοποιήσετε τις λειτουργίες ασφαλείας του συνδυασµού DFS22B/
DCS21B, θα πρέπει να διαµορφώσετε µια "Μονάδα F I/O (8 Byte)" στην υποδοχή 1.

•

Μαρκάρετε την υποδοχή 1 και διαγράψτε την καταχώρηση "κενή θέση". Σύρετε τέλος
την καταχώρηση "Μονάδα F I/O (8 Byte)" [2] στην υποδοχή 1 [1].

[2]
[1]

62344AEN

•

Η παραµετροποίηση των ιδιοτήτων PROFIsafe (βλέπε ακόλουθη εικόνα) µπορεί να
διεξαχθεί στη διαµόρφωση του υλικού εξοπλισµού. Για το σκοπό αυτό κάντε διπλό
κλικ στην καταχώρηση "Μονάδα F I/O (8 Byte)" [2] στην υποδοχή 1 [1].

11743AEN
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∆ιαµόρφωση και έναρξη λειτουργίας
Ενσωµάτωση του PROFIsafe µε το STEP 7

7
7.3.1

Περιγραφή των παραµέτρων F
Η πρόσθετη κάρτα DFS22B µεταδίδει τις πληροφορίες πρωτοκόλλου PROFIsafe µέσω
ενός διαύλου CAN (καλώδιο DAE34B) στην πρόσθετη κάρτα DCS21B. Στην πρόσθετη
κάρτα DCS21B λαµβάνει χώρα η ασφαλής αξιολόγηση πρωτοκόλλου του PROFIsafe.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο εγχειρίδιο "MOVIDRIVE® MDX61B,
πρόσθετη κάρτα µονάδας ασφαλείας DCS21B/31B".

Κατά την εκκίνηση του συστήµατος διαύλου πεδίου ή δικτύου, οι παράµετροι που
σχετίζονται µε την ασφάλεια για τη λειτουργία PROFIsafe αποστέλλονται από την κύρια
µονάδα διαύλου στην πρόσθετη κάρτα DCS21B PROFIsafe του MOVIDRIVE® B σε ένα
µπλοκ παραµέτρων F. Αυτές ελέγχονται στην πρόσθετη κάρτα ως προς την εγκυρότητά
τους. Η πρόσθετη κάρτα PROFIsafe πραγµατοποιεί την ανταλλαγή δεδοµένων
(DataExchange) µε την κύρια µονάδα διαύλου µόνο µετά από θετική επιβεβαίωση αυτού
του µπλοκ παραµέτρων F. Παρακάτω αναφέρονται οι παράµετροι που σχετίζονται µε
την ασφάλεια και οι οποίες µεταδίδονται προς την πρόσθετη κάρτα PROFIsafe
DCS21B.
Ανάλογα µε το χρησιµοποιούµενο σύστηµα διαύλου, διατίθενται οι παρακάτω
παράµετροι:
Παράµετροι F PROFIsafe

Σύστηµα διαύλου
PROFINET IO

Παράµετρος
"F_SIL"

F_Check_SeqNr

δεν διατίθεται

F_SIL

σταθερή

F_CRC_Length

σταθερή

F_Par_Version

σταθερή

F_Source_Add

σταθερή

F_Dest_Add

ρυθµιζόµενη

F_WD_Time

ρυθµιζόµενη

Με αυτή την παράµετρο οι συνδροµητές F είναι σε θέση να ελέγχουν τη συµµόρφωση
της κατηγορίας ασφαλείας µε το F-Host. Για τις περιπτώσεις που σχετίζονται µε την
ασφάλεια, διακρίνονται κυκλώµατα ασφαλείας µε διάφορες κατηγορίες ασφαλείας SIL 1
έως SIL 3 (SIL = Safety Integrity Level, επίπεδο ακεραιότητας ασφαλείας), ανάλογα µε
το βαθµό επικινδυνότητας.
Η πρόσθετη κάρτα DCS21B υποστηρίζει την παρακάτω ρύθµιση:
•

Παράµετρος
"F_CRC_Length"

F_SIL = SIL 3

Απαιτείται µια τιµή ελέγχου CRC διαφορετικού µεγέθους, ανάλογα µε το µέγεθος των
δεδοµένων χρήσης F (τιµές διεργασίας) και την έκδοση του PROFIsafe. Αυτή η
παράµετρος ενηµερώνει το στοιχείο F σχετικά µε το αναµενόµενο µέγεθος του κλειδιού
CRC2 στο τηλεγράφηµα ασφαλείας.
Η πρόσθετη κάρτα DCS21B χρησιµοποιεί µέγεθος δεδοµένων χρήσης µικρότερο από
12 Byte, και συνεπώς στο PROFIsafe V2 χρησιµοποιείται τιµή CRC 3 Byte.
Η πρόσθετη κάρτα DCS21B υποστηρίζει τις παρακάτω ρυθµίσεις:
•
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F_CRC_Length = CRC 3 byte (µόνο στο PROFIsafe V2)
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Παράµετρος
"F_Par_Version"

Αυτή η παράµετρος αναγνωρίζει την έκδοση PROFIsafe που υποστηρίζει η πρόσθετη
κάρτα DCS21B. Σε ένα MOVIDRIVE® τύπου PROFINET υποστηρίζεται µόνον η έκδοση
PROFIsafe V2.

Παράµετρος
"F_Source_Add"

Οι διευθύνσεις PROFIsafe χρησιµοποιούνται για την αναγνώριση της προέλευσης
(F_Source_Add) και του προορισµού (F_Dest_Add). Ο συνδυασµός διεύθυνσης
προέλευσης και προορισµού θα πρέπει να είναι µοναδικός σε όλο το δίκτυο ή το
σταθµό. Η εκχώρηση της διεύθυνσης προέλευσης F_Source_Add πραγµατοποιείται
αυτόµατα από το STEP7, ανάλογα µε τη διαµόρφωση της κύριας µονάδας.

7

Η παράµετρος "F_Source_Add" µπορεί να δεχθεί τιµές µεταξύ 1 και 65534.
Η παράµετρος δεν µπορεί να αλλαχθεί απευθείας από το STEP7-HW Konfig.
Παράµετρος
"F_Dest_Add"

Σε αυτή την παράµετρο εισάγεται η διεύθυνση PROFIsafe της πρόσθετης κάρτας
DCS21B, η οποία ρυθµίστηκε προηγουµένως στο MOVISAFE® ASSIST.
Η παράµετρος "F_Dest_Add" µπορεί να δεχθεί τιµές µεταξύ 1 και 65534.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο εγχειρίδιο "MOVIDRIVE® MDX61B,
πρόσθετη κάρτα µονάδας ασφαλείας DCS21B/31B".

Παράµετρος
"F_WD_Time"

Αυτή η παράµετρος ορίζει ένα χρόνο παρακολούθησης στην πρόσθετη κάρτα DCS21B.
Εντός αυτού του χρόνου παρακολούθησης θα πρέπει να αποσταλεί ένα ισχύον τρέχον
τηλεγράφηµα ασφαλείας από το F-CPU. Σε διαφορετική περίπτωση, η πρόσθετη κάρτα
DCS21B περνά σε ασφαλή κατάσταση.
Επιλέξτε έναν χρόνο παρακολούθησης αρκετά µεγάλο ώστε να γίνονται αποδεκτές οι
καθυστερήσεις των τηλεγραφηµάτων από την επικοινωνία, αλλά και αρκετά µικρό ώστε
η εφαρµογή ασφαλείας σας να εκτελείται χωρίς περιορισµούς.
Για την πρόσθετη κάρτα DCS21B µπορείτε να ρυθµίσετε την παράµετρο "F_WD_Time"
σε τιµές από 1 ms έως 10 s, ανά βήµατα 1 ms.
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∆ιαµόρφωση και έναρξη λειτουργίας
Ενσωµάτωση του PROFIsafe µε το STEP 7

7
7.3.2

∆ιάγνωση ασφαλείας µέσω PROFINET
Η κατάσταση της επικοινωνίας PROFIsafe και τα µηνύµατα σφάλµατος της πρόσθετης
κάρτας DFS αποστέλλονται στον ελεγκτή IO PROFINET, όπου µπορεί να γίνει
διάγνωσή τους.

Μηνύµατα
διάγνωσης
PROFIsafe Layer

Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει τα µηνύµατα διάγνωσης του PROFIsafe Layer.
Byte 11
0hex / 0dec

Κείµενο διάγνωσης PROFINET
(ελληνικά)

Κείµενο διάγνωσης PROFINET
(αγγλικά)

Κανένα σφάλµα

---

40hex / 64dec

Το F_Dest_Add δε συµφωνεί

Mismatch of F_Dest_Add

41hex / 65dec

Το F_Dest_Add δεν είναι έγκυρο

F_Dest_Add not valid

42hex / 66dec

Το F_Source_Add δεν είναι έγκυρο

F_Source_Add not valid

43hex / 67dec

Το F_WD_Time είναι 0 ms

F_WD_Time is 0 ms

44hex / 68dec

F_SIL Level µεγαλύτερο του µέγιστου SIL Level

F_SIL exceeds SIL f. application

45hex / 69dec

Λανθασµένο F_CRC_Length

F_CRC_Length does not match

46hex / 70dec

Λανθασµένη έκδοση παραµέτρων F

F-Parameter set incorrect

47hex / 71dec

Σφάλµα στην τιµή CRC1

CRC1-Fault

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ
Περισσότερες πληροφορίες για τη σηµασία και την αποκατάσταση των µηνυµάτων
σφαλµάτων θα βρείτε στα εγχειρίδια του ελεγκτή PROFINET IO.
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I

8

0

8

Συµπεριφορά λειτουργίας στο PROFINET

8.1

Εισαγωγή
Με το PROFINET IO αναβαθµίζεται η κλασική επικοινωνία σε τεχνολογία Fast Ethernet
ως φυσικό µέσο µεταφοράς. Υποστηρίζεται τόσο η ικανότητα επικοινωνίας σε
πραγµατικό χρόνο, όσο και η ανοικτή επικοινωνία µέσω του Ethernet TCP/IP. Το
PROFINET διακρίνει τρεις κατηγορίες επικοινωνίας, οι οποίες διαφέρουν ως προς την
αποτελεσµατικότητα και τη λειτουργικότητά τους.

Τρεις κατηγορίες
επικοινωνίας

•

TCP/IP
Ανοικτή επικοινωνία TCP/IP Ethernet χωρίς απαιτήσεις λειτουργίας πραγµατικού
χρόνου (π.χ. τεχνολογία Web).

•

RT (Real Time)
Ανταλλαγή δεδοµένων IO µεταξύ συσκευών αυτοµατισµού σε πραγµατικό χρόνο
(> 1 ms).

•

IRT (Isochronous Real Time)
Ισόχρονη επικοινωνία πραγµατικού χρόνου για τη συγχρονισµένη ανταλλαγή
δεδοµένων IO (π.χ. για εφαρµογές Motion Control, όχι για την πρόσθετη κάρτα
DFS22B).

Η πρόσθετη κάρτα DFS22B καλύπτει τις απαιτήσεις της κατηγορίας PROFINET RT και
προσφέρει τη δυνατότητα ανοικτής επικοινωνίας µέσω TCP/IP ή UDP/IP.
Τρεις τύποι
συσκευών

Το PROFINET IO διακρίνει τρεις τύπους συσκευών: "Ελεγκτής IO", "Συσκευή IO" και
"Επόπτης IO".
•

Ελεγκτής IO
Ο ελεγκτής IO αναλαµβάνει την κύρια λειτουργία για την κυκλική ανταλλαγή
δεδοµένων IO µε τις αποκεντρωµένες συσκευές πεδίου και υλοποιείται κατά κανόνα
ως διεπαφή επικοινωνίας µίας µονάδας ελέγχου. Μπορεί να συγκριθεί µε µία κύρια
µονάδα PROFIBUS DP κατηγορίας 1. Σε ένα σύστηµα PROFINET IO µπορούν να
υπάρχουν περισσότεροι ελεγκτές IO.

•

Συσκευή IO
Ως συσκευές IO χαρακτηρίζονται όλες οι συσκευές πεδίου του PROFINET IO, οι
οποίες ελέγχονται από τον ελεγκτή IO, π.χ. Ι/Ο, ηλεκτροκινητήρες, συγκροτήµατα
βαλβίδων κλπ. Οι συσκευές IO µπορούν να συγκριθούν µε τους συνδροµητές
υποτελούς µονάδας PROFIBUS DP. Η πρόσθετη κάρτα DFS22B αποτελεί µία
συσκευή PROFINET IO.

•

Επόπτης IO
Ως επόπτης IO χαρακτηρίζονται οι συσκευές προγραµµατισµού Η/Υ µε τα αντίστοιχα
εργαλεία διάγνωσης/Engineering. Οι επόπτες IO έχουν πρόσβαση στα δεδοµένα
διεργασίας και παραµέτρων, καθώς και σε πληροφορίες συναγερµών και
διάγνωσης.
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I

8

Συµπεριφορά λειτουργίας στο PROFINET
Εισαγωγή

0
Μοντέλο
επικοινωνίας

Το µοντέλο επικοινωνίας του PROFINET IO βασίζεται στη µακροχρόνια πείρα
εφαρµογών του PROFIBUS DP-V1. Η διαδικασία προσπέλασης κύριας-υποτελούς
µονάδας απεικονίζεται σε ένα µοντέλο παρόχου-καταναλωτή.
Για τη µεταφορά δεδοµένων µεταξύ του ελεγκτή IO και των συσκευών IO
χρησιµοποιούνται διάφορα κανάλια επικοινωνίας. Τα κυκλικά δεδοµένα IO, καθώς και
οι συναγερµοί βάσει συµβάντων µεταφέρονται από ένα κανάλι πραγµατικού χρόνου. Για
την παραµετροποίηση, τη διαµόρφωση και τις πληροφορίες διάγνωσης χρησιµοποιείται
το τυπικό κανάλι UDP/IP.

Μοντέλο
συσκευών

Για την υλοποίηση του µοντέλου συσκευών επεκτάθηκε η γνωστή περιφερειακή δοµή
συσκευών του PROFIBUS DP. Το µοντέλο συσκευών βασίζεται σε µηχανισµούς slots
και subslots, µε τους οποίους µπορούν να υλοποιηθούν προσαρµοζόµενες συσκευές µε
θέσεις για στοιχεία και υποστοιχεία. Τα στοιχεία εκπροσωπούνται από τα slots και τα
υποστοιχεία από τα subslots. Αυτοί οι µηχανισµοί επιτρέπουν και τη λογική
διαµόρφωση, π.χ. για ένα σύστηµα µετάδοσης κίνησης (βλέπε ακόλουθη εικόνα).

58645AXX
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Ένας µεµονωµένος άξονας κίνησης απεικονίζεται στο PROFINET IO ως στοιχείο. Σ'
αυτό το στοιχείο µπορούν να ενσωµατωθούν διάφορα υποστοιχεία. Τα υποστοιχεία
καθορίζουν εδώ τη διεπαφή δεδοµένων διεργασίας προς τον ελεγκτή IO ή προς το
συνδροµητή κάθετης επικοινωνίας. Εποµένως τα στοιχεία έχουν ιδιότητες παρόχου ή
αντίστοιχα καταναλωτή. Για τα συστήµατα πολλαπλών αξόνων, τα οποία διαθέτουν µία
κοινή διεπαφή PROFINET IO, το µοντέλο προσφέρει τη δυνατότητα τοποθέτησης
περισσότερων στοιχείων σε µία συσκευή IO. Και εδώ κάθε στοιχείο εκπροσωπεί έναν
και µοναδικό άξονα. Η θέση 0 (Slot 0) έχει διαµορφωθεί ως Device Access Point (DAP)
και εκπροσωπεί ουσιαστικά τη συσκευή IO.

8.2

Ο ενσωµατωµένος διακόπτης Ethernet
Με τον ενσωµατωµένο διακόπτη Ethernet µπορείτε να υλοποιήσετε τις τοπολογίες
γραµµής που γνωρίζετε από την τεχνολογία διαύλου πεδίου. Φυσικά µπορούν να
υλοποιηθούν και άλλες τοπολογίες διαύλου, όπως τοπολογία αστέρα ή δέντρου. ∆εν
υποστηρίζονται οι τοπολογίες δακτυλίου.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ
Ο αριθµός των διακοπτών Industrial Ethernet που έχουν συνδεθεί στη γραµµή
επηρεάζουν το χρόνο τηλεγραφήµατος. Εάν ένα τηλεγράφηµα περνά από τις
συσκευές, τότε ο χρόνος µεταφοράς του τηλεγραφήµατος καθυστερεί µε τη λειτουργία
Store & Forward του διακόπτη Ethernet:
•

σε µέγεθος τηλεγραφήµατος 64 Byte κατά 10 µs περίπου (στα 100 Mbit/s)

•

σε µέγεθος τηλεγραφήµατος 1500 Byte κατά 130 µs περίπου (στα 100 Mbit/s)

Αυτό σηµαίνει ότι όσο περισσότερες είναι οι συσκευές από τις οποίες διέρχεται ένα
τηλεγράφηµα, τόσο µεγαλύτερος είναι και ο χρόνος µεταφοράς του τηλεγραφήµατος.
Auto-Crossing

Οι δύο εξωφερείς θύρες του διακόπτη Ethernet διαθέτουν µία λειτουργία Auto-Crossing.
Αυτό σηµαίνει, ότι µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τόσο καλώδια Patch όσο και καλώδια
Cross-Over για τη σύνδεση µε τον επόµενο συνδροµητή Ethernet.

Autonegotiation

Κατά τη δηµιουργία σύνδεσης µε τον επόµενο συνδροµητή, οι δύο συνδροµητές
Ethernet διαπραγµατεύονται το ρυθµό Baud και τη λειτουργία Duplex. Οι δύο θύρες
Ethernet της διασύνδεσης PROFINET υποστηρίζουν τη λειτουργία Autonegotiation και
λειτουργούν επιλεκτικά µε έναν ρυθµό Baud 100 Mbit ή 10 Mbit σε λειτουργία full duplex
ή half duplex.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ
Τα δίκτυα PROFINET IO θα πρέπει να λειτουργούν µε ρυθµό Baud των 100 Mbit σε
λειτουργία full duplex.

Παρακολούθηση
κατάστασης LINK

Και οι δύο θύρες επιτρέπουν την παρακολούθηση της κατάστασης LINK. Μπορείτε να
ρυθµίσετε αυτή τη λειτουργία στη διαµόρφωση υλικού εξοπλισµού STEP 7 ως εξής:
•

Επιλέξτε στο STEP 7 την υποδοχή 0.

•

Στο µενού περιεχοµένων επιλέξτε το πεδίο [Object properties].

•

Επιλέξτε την καρτέλα "Parameter".

Ρυθµίστε την παρακολούθηση µόνο για τη θύρα που αποστέλλει τα πακέτα δεδοµένων
σε άλλους συνδροµητές και όχι προς τη µονάδα ελέγχου. Εάν, µε ενεργοποιηµένη την
παρακολούθηση, αναγνωριστεί σε αυτή τη θύρα ένα LINK DOWN, τότε η συσκευή
PROFINET αποστέλλει έναν συναγερµό διάγνωσης προς τη µονάδα ελέγχου µέσω της
άλλης θύρας (βλέπε κεφ. "Συναγερµοί").
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8.3

∆ιαµόρφωση δεδοµένων διεργασίας
Η πρόσθετη κάρτα DFSxxB υποστηρίζει στην υποδοχή 1 (Slot 1) τη λειτουργία
PROFIsafe. Στην υποδοχή 2 (Slot 2) µπορούν να διαµορφωθούν στοιχεία µε 1 έως 10
λέξεις δεδοµένων διεργασίας Ι/Ο. Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής και πριν από
την αποκατάσταση της επικοινωνίας από έναν ελεγκτή IO, γίνεται διαµόρφωση µε 3
λέξεις δεδοµένων διεργασίας Ι/Ο. Αυτή η διαµόρφωση µπορεί να τροποποιηθεί από τον
ελεγκτή IO κατά την αποκατάσταση της επικοινωνίας. Η τρέχουσα διαµόρφωση
εµφανίζεται στην παράµετρο P090 PD configuration.

Επιτρεπόµενες
διαµορφώσεις

ID

Μέγεθος δεδοµένων διεργασίας

101

1 λέξη δεδοµένων διεργασίας Ι/Ο

102

2 λέξεις δεδοµένων διεργασίας Ι/Ο

103

3 λέξεις δεδοµένων διεργασίας Ι/Ο

104

4 λέξεις δεδοµένων διεργασίας Ι/Ο

105

5 λέξεις δεδοµένων διεργασίας Ι/Ο

106

6 λέξεις δεδοµένων διεργασίας Ι/Ο

107

7 λέξεις δεδοµένων διεργασίας Ι/Ο

108

8 λέξεις δεδοµένων διεργασίας Ι/Ο

109

9 λέξεις δεδοµένων διεργασίας Ι/Ο

110

10 λέξεις δεδοµένων διεργασίας Ι/Ο

Το DAP (Device Access Point) έχει το ID 100 (Slot 0, Subslot 1)
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8.4

Έλεγχος του µετατροπέα MOVIDRIVE® MDX61B
Ο µετατροπέας συχνότητας ελέγχεται µέσω του καναλιού δεδοµένων διεργασίας, του
οποίου το εύρος είναι µέχρι 10 λέξεις δεδοµένων διεργασίας I/O. Αυτές οι λέξεις
δεδοµένων διεργασίας µπορούν να αντιστοιχηθούν στην περιοχή I/O ή στην περιοχή
περιφερειακών του ελεγκτή, αν για παράδειγµα ως ελεγκτής PROFINET IO
χρησιµοποιείται ένας προγραµµατιζόµενος ελεγκτής. Έτσι µπορούν τα δεδοµένα να
κληθούν κατά το συνήθη τρόπο.
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

MOVIDRIVE® B

PW160
PW158
PW156

PI 3
PI 2
PI 1

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

62321AEL

Περιοχή διευθύνσεων PLC

PI1 ... PΙ10

∆εδοµένα εισόδου διεργασίας

PΟ1 ... PΟ10

∆εδοµένα εξόδου διεργασίας

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον έλεγχο µέσω του καναλιού δεδοµένων
διεργασίας, και ιδιαίτερα σε ότι αφορά στην κωδικοποίηση της λέξης ελέγχου και
κατάστασης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο προφίλ συσκευής διαύλου πεδίου
MOVIDRIVE®.
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8.4.1

Παράδειγµα ελέγχου SIMATIC S7 µε MOVIDRIVE® MDX61B
Ο µετατροπέας συχνοτήτων ελέγχεται µέσω του SIMATIC S7 σύµφωνα µε την
επιλεγµένη διαµόρφωση δεδοµένων διεργασίας, είτε απευθείας µέσω εντολών
φόρτωσης και µεταφοράς ή µέσω των ειδικών λειτουργιών του συστήµατος SFC 14
DPRD_DAT και SFC15 DPWR_DAT.
Κατά βάση, µήκη δεδοµένων του SIMATIC S7 µε 3 byte ή περισσότερα από 4 byte
πρέπει να µεταδίδονται µέσω των λειτουργιών συστήµατος SFC14 και SFC15.
Οι νέοι ελεγκτές SIMATIC υποστηρίζουν τη συνεπή µεταφορά δεδοµένων και χωρίς τη
χρήση των λειτουργιών συστήµατος SFC14/15.
Εποµένως, ισχύουν τα δεδοµένα του ακόλουθου πίνακα.
∆ιαµόρφωση δεδοµένων
διεργασίας

8.4.2

Πρόσβαση STEP 7 µέσω

1 PD

Εντολές φόρτωσης/µεταφοράς

2 PD

Εντολές φόρτωσης/µεταφοράς

3 PD

Λειτουργίες συστήµατος SFC14/15 (µήκος 6 byte)

6 PD

Λειτουργίες συστήµατος SFC14/15 (µήκος 12 byte)

10 PD

Λειτουργίες συστήµατος SFC14/15 (µήκος 20 byte)

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

8.4.3

Αντίδραση Fieldbus Timeout (MOVIDRIVE® MDX61B)
Η παράµετρος P831 Fieldbus timeout response χρησιµοποιείται για την
παραµετροποίηση της απόκρισης σφάλµατος, η οποία ενεργοποιείται µέσω της
παρακολούθησης του χρόνου υπέρβασης διαύλου πεδίου. Η ρύθµιση που γίνεται εδώ
πρέπει να αντιστοιχεί στη ρύθµιση του κύριου συστήµατος (S7: παρακολούθηση
απόκρισης).
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8.5

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

Σ' αυτό το παράδειγµα, η διαµόρφωση του MOVIDRIVE® έχει τη διαµόρφωση
δεδοµένων διεργασίας "3 PD" στις διευθύνσεις εισόδου PIW576... και στις διευθύνσεις
εξόδου POW576....
∆ηµιουργείται ένα µπλοκ δεδοµένων DB 3 µε 50 περίπου λέξεις δεδοµένων.
Μέσω της εκτέλεσης της λειτουργίας συστήµατος SFC14 τα δεδοµένα εισόδου
διεργασίας αντιγράφονται στο µπλοκ δεδοµένων DB3, µε 0, 2 και 4 λέξεις δεδοµένων.
Μετά την επεξεργασία του προγράµµατος ελέγχου, µε την εκτέλεση της λειτουργίας
συστήµατος SFC15 τα δεδοµένα εξόδου διεργασίας της λέξης δεδοµένων 20, 22 και 24
αντιγράφονται στη διεύθυνση εξόδου PΟW 576....
Παρατηρήστε τις πληροφορίες µήκους σε byte της παραµέτρου RECORD.
Οι πληροφορίες µήκους πρέπει να συµφωνούν µε το διαµορφωµένο µήκος.
Παρακαλούµε, ανατρέξτε στην online βοήθεια για τη STEP 7, για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά µε τις λειτουργίες του συστήµατος.

//
§’ —
› ‘ Χ
² ” –‹‡—§‡ ²–•‹–†““‡™• —™• OB1
BEGIN
NETWORK
TITLE = η’™ ‹–‡ Χ
•“Ε’ ’ P ƒ ‡² “ ™‡™–•²
Ε ‡ —™• DB3, ‘Ε” 0/2/4
CALL SFC 14 (DPRD_DAT)
//READ IO Device Record
// € Ζ ›’—
— •› 576
LADDR := W#16#240
// η
² •™Ε‘ —“‡ —™ ‘Ε” —Χ“‡’—
30
RET_VAL:= MW 30
RECORD := P#DB3.DBX 0.0 BYTE 6 // € § ™
NETWORK
TITLE = Γ– ‹–‡““‡ PLC “
‡–“•‹Χ
// ο• ²– ‹–‡““‡ PLC Φ– — “•²• § ™‡
// ό‘ ‹Φ• ‘ ™–• ’ ™Χ–‡

•“Ε’‡

–‹‡—§‡

—™• DB3 ‹ ‡

L
L
L

Ε ”
‡™†—™‡—
DB3.DBW 0// … –™ — P ƒ 1 ( θ
// … –™ — P ƒ 2 ( Γ–‡‹“‡™
DB3.DBW 2
// … –™ — P ƒ 3 ( ‡“ † ‘
DB3.DBW 4

1)
Χ ™ “Χ —™–• Κ’ )
™•›–‹§‡ )

L
T
L
T
L
T

W#16#0006
DB3.DBW 20// ‹‹–‡ Χ 6hex —™• P µ 1 ( θ
Ε ”
‘Ε‹Φ•› = ’ –‹•²•§ — )
1500
DB3.DBW 22// ‹‹–‡ Χ 1500dec —™• P µ 2 ( µ’•“‡—™ Χ ™ “Χ —™–• Κ’ = 300 1/min)
W#16#0000
‡’
’ Ε
Φ
‡“ † ‘ ™•›–‹§‡ )
DB3.DBW 24// ‹‹–‡ Χ 0hex —™• P µ 3 ( ‡ “

// ο –“‡™ —“
› ‘ Χ
² ” –‹‡—§‡ ²–•‹–†““‡™• —™• OB1
NETWORK
TITLE = η’™ ‹–‡ Χ
•“Ε’ ’ P µ ‡² DB3, ‘Ε” 20/22/24 —™•’ “ ™‡™–•²
Ε ‡
CALL SFC 15 (DPWR_DAT)
//WRITE IO Device Record
// € Ζ ›’—
” •› 576 = 240hex
LADDR := W#16#240
—™• DB/DW
RECORD := P#DB3.DBX 20.0 BYTE 6 // € § ™
// η
² •™Ε‘ —“‡ —™ ‘Ε” —Χ“‡’—
32
RET_VAL:= MW 32
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8.6

Συναγερµοί PROFINET στο παράδειγµα MOVIDRIVE® B
Η πρόσθετη κάρτα DFS22B υποστηρίζει συναγερµούς διάγνωσης σε περίπτωση
σφάλµατος της συσκευής. Αυτοί οι συναγερµοί διάγνωσης είναι απενεργοποιηµένοι
από τον κατασκευαστή. Για να ενεργοποιήσετε τους συναγερµούς στο STEP 7
HWCONFIG ενεργήστε ως εξής (βλέπε ακόλουθη εικόνα).

62269AEN

Συναγερµοί
διάγνωσης της
πρόσθετης
κάρτας
ασφαλείας

Συναγερµός
διάγνωσης του
MOVIDRIVE®

Μόνο σε συνδυασµό µε την πρόσθετη κάρτα DFS21B και DFS22B.
•

Μαρκάρετε την υποδοχή 1 (Slot 1) της DFS22B.

•

Κάντε κλικ µε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού και επιλέξτε το πεδίο µενού [Object
properties] ή κάντε διπλό κλικ στην υποδοχή. Ανοίγει το παράθυρο "Ιδιότητες
DFS22B".

•

Ενεργοποιήστε την καρτέλα "Parameter".

•

Θέστε τους συναγερµούς στη θέση "ON" και επιβεβαιώστε µε [OK].

•

Μαρκάρετε την υποδοχή 2 (Slot 2) της DFS22B.

•

Κάντε κλικ µε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού και επιλέξτε το πεδίο µενού [Object
properties] ή κάντε διπλό κλικ στην υποδοχή. Ανοίγει το παράθυρο "Ιδιότητες
DFS22B".

•

Ενεργοποιήστε την καρτέλα "Parameter".

•

Θέστε τους συναγερµούς διάγνωσης στη θέση "ON" και επιβεβαιώστε µε [OK].
Σε περίπτωση σφάλµατος του MOVIDRIVE® δηµιουργείται ένας συναγερµός
διάγνωσης, ώστε να είναι δυνατή η ανάγνωση του κειµένου του µηνύµατος
σφάλµατος στο MOVIDRIVE®.

Συναγερµός
διάγνωσης του
ενσωµατωµένου
Switch (διακόπτη)

•

Μαρκάρετε την υποδοχή 0 (Slot 0) της DFS22B.

•

Κάντε κλικ µε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού και επιλέξτε το πεδίο µενού [Object
properties] ή κάντε διπλό κλικ στην υποδοχή. Ανοίγει το παράθυρο "Ιδιότητες
DFS22B".

•

Ενεργοποιήστε την καρτέλα "Parameter". Θέστε τη "Θύρα συναγερµού 1" και τη
"Θύρα συναγερµού 2" στη θέση "ON" και επιβεβαιώστε µε [OK]. Σε µία τοπολογία
γραµµής θα πρέπει να παρακολουθείται η θύρα του συνδροµητή Ethernet, η οποία
οδηγεί προς τη θύρα του επόµενου συνδροµητή Ethernet (ξεκινώντας από το PLC).
Με αυτή τη ρύθµιση, η DFS22B παρακολουθεί την επικοινωνία των συσκευών µε
τους γειτονικούς συνδροµητές. Ένας συναγερµός διάγνωσης διεγείρεται όταν η
DFS22B αναγνωρίσει έναν ανενεργό συνδροµητή στη θύρα 1 ή τη θύρα 2.
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Ένα σφάλµα συσκευής του MOVIDRIVE® B, της πρόσθετης κάρτας ασφαλείας ή του
ενσωµατωµένου switch οδηγεί στην αποστολή ενός συναγερµού διάγνωσης ως
"εισερχόµενο συµβάν" προς τη µονάδα ελέγχου Simatic. Το LED "SF" της µονάδας
ελέγχου ανάβει µε κόκκινο χρώµα. Μπορείτε να εντοπίσετε την αιτία του σφάλµατος στο
STEP 7 HWCONFIG. Μεταβείτε στην κατάσταση ONLINE, µαρκάρετε το σύµβολο της
DFS22B και δείτε την κατάσταση των δοµικών µονάδων από το µενού περιεχοµένων
(δεξί πλήκτρο ποντικιού).

58647AXX
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Παραµετροποίηση µε σετ δεδοµένων PROFIdrive 47

9.1

Εισαγωγή σετ δεδοµένων PROFINET
Το PROFINET προσφέρει µε τις υπηρεσίες "Ανάγνωση σετ δεδοµένων (Read Record)"
και "Εγγραφή σετ δεδοµένων (Write Record)" µη κυκλικές υπηρεσίες, µε τις οποίες
µπορούν να µεταφερθούν τα δεδοµένα παραµέτρων µεταξύ του ελεγκτή ή του επόπτη
PROFINET (κύρια µονάδα) και µίας συσκευής PROFINET (υποτελής µονάδα). Αυτή η
ανταλλαγή δεδοµένων αντιµετωπίζεται από το UDP (User Datagram Protocol) µε µία
χαµηλότερη προτεραιότητα απ' ότι η ανταλλαγή δεδοµένων διεργασίας.

PROFINET
Controller

PO

Read/Write Record

PI

SEW
PROFINET
Device
62204AXX

Τα δεδοµένα χρήστη που µεταφέρονται µέσω µίας µη κυκλικής υπηρεσίας PROFINET
συνοψίζονται σε ένα σετ δεδοµένων. Κάθε σετ δεδοµένων διευθυνσιοδοτείται σύµφωνα
µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
•

API

•

Αριθµός υποδοχής

•

Αριθµός δευτερεύουσας υποδοχής

•

∆είκτης

Για την ανταλλαγή παραµέτρων µε τις συσκευές PROFINET της SEW-EURODRIVE
χρησιµοποιείται η δοµή του σετ παραµέτρων 47. Η δοµή του σετ παραµέτρων 47
καθορίζεται στο προφίλ PROFIdrive για συστήµατα µετάδοσης κίνησης του οργανισµού
χρηστών PROFIBUS, έκδοση V4.0, ως κανάλι παραµέτρων PROFINET για
ηλεκτροκινητήρες. Αυτό το κανάλι παραµέτρων προσφέρει διάφορες διαδικασίες
πρόσβασης στα δεδοµένα παραµέτρων της συσκευής PROFINET της SEWEURODRIVE.
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9.1.1

Ιδιότητες των συσκευών PROFINET της SEW-EURODRIVE
Οι συσκευές PROFINET της SEW-EURODRIVE, οι οποίες υποστηρίζουν µη κυκλικές
υπηρεσίες Read Record και Write Record, παρουσιάζουν τα ίδια χαρακτηριστικά
επικοινωνίας. Ουσιαστικά, οι συσκευές ελέγχονται από έναν ελεγκτή PROFINET µε
κυκλικά δεδοµένα διεργασίας. Αυτός ο ελεγκτής (κατά κανόνα ένα PLC) µπορεί επίσης
να προσπελάσει µε τις υπηρεσίες Read Record και Write Record τη συσκευή
PROFINET της SEW-EURODRIVE.
Παράλληλα µε αυτή τη σύνδεση παραµετροποίησης µπορούν να δηµιουργηθούν δύο
συνδέσεις, µέσω των οποίων µπορεί π.χ να χρησιµοποιηθεί ο πρώτος επόπτης ως
συσκευή οπτικοποίησης για την ανάγνωση των δεδοµένων παραµέτρων και ένας
δεύτερος επόπτης, µε τη µορφή ενός φορητού υπολογιστή notebook, θα µπορούσε να
τα χρησιµοποιεί για τη διαµόρφωση της συσκευής PROFINET χρησιµοποιώντας το
λογισµικό Engineering.

PROFINET
Controller
Read / Write Record

PROFINET

Parameter Buffer 1

PD

SEW PROFINET
Interface

Cyclic IN/Out

Process Data

Parameter Buffer

Drive System
62205AEN
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9.2

∆οµή του καναλιού παραµέτρων PROFINET
Ουσιαστικά από το σετ δεδοµένων 47 υλοποιείται η παραµετροποίηση των κινητήρων
σύµφωνα µε το κανάλι παραµέτρων PROFIdrive Base Mode Parameter Access της
έκδοσης προφίλ 4.0. Μέσω της καταχώρησης Request-ID γίνεται διάκριση µεταξύ της
πρόσβασης παραµέτρων σύµφωνα µε το προφίλ PROFIdrive ή µέσω των υπηρεσιών
MOVILINK® της SEW. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις πιθανές κωδικοποιήσεις των
µεµονωµένων στοιχείων. Η δοµή του σετ δεδοµένων είναι η ίδια για πρόσβαση στο
PROFIdrive και το MOVILINK®.
READ/WRITE
Record

PROFIdrive
Parameter Channel
DS47

SEW MOVILINK®
62206AXX

Υποστηρίζονται οι ακόλουθες υπηρεσίες MOVILINK®:
•

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

Παράµετρος READ
Παράµετρος WRITE
Παράµετρος WRITE volatile (προσωρινή)
κλπ.

Πεδίο

Τύπος
δεδοµένων

Τιµές

Unsigned8

0x00
0x01 ... 0xFF

Εφεδρικό

Request ID

Unsigned8

0x40
0x41

Υπηρεσία SEW MOVILINK®
SEW Data Transport

Response ID

Unsigned8

Response (+):
0x00
0x40
0x41

Εφεδρικό
Υπηρεσία SEW-MOVILINK® (+)
SEW Data Transport

Response (–):
0xC0
0x41

Υπηρεσία SEW-MOVILINK® (–)
SEW Data Transport

Unsigned8

0x00 ... 0xFF

Αριθµός αξόνων 0 ... 255

No. of Parameters

Unsigned8

0x01 ... 0x13

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

Attribute

Unsigned8

Για το SEW MoviLink® (Request ID = 0x40):
0x00
No service
0x10
Παράµετρος READ
0x20
Παράµετρος WRITE
0x40
Ανάγνωση ελαχίστου (Read Minimum)
0x50
Ανάγνωση µέγιστου (Read Maximum)
0x60
Ανάγνωση προεπιλεγµένου (Read Default)
0x80
Ανάγνωση χαρακτηριστικού (Read Attribute)
0x90
Ανάγνωση EEPROM
0xA0 ... 0xF0
εφεδρικό
SEW Data Transport:
0x10
Τιµή

52

No. of Elements

Unsigned8

0x00
0x01 ... 0x75

για µη ενδεικτικές παραµέτρους
Quantity 1 ... 117

Parameter Number

Unsigned16

0x0000 ... 0xFFFF MOVILINK® parameter index

Subindex

Unsigned16

0x0000

SEW: πάντα 0

Format

Unsigned8

0x43
0x44

∆ιπλή λέξη
Σφάλµα
Quantity 0 ... 234

No. of Values

Unsigned8

0x00 ... 0xEA

Error Value

Unsigned16

0x0080 + MOVILINK®-Additional Code Low
Για SEW-MOVILINK® 16 Bit Error Value
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9.2.1

∆ιαδικασία ρύθµισης παραµέτρων µέσω σετ δεδοµένων 47
Η πρόσβαση στις παραµέτρους πραγµατοποιείται µε το συνδυασµό των υπηρεσιών
PROFINET WRITE RECORD και READ RECORD. Με το Write.req µεταφέρεται η σειρά
ρύθµισης παραµέτρων στη συσκευή ΙΟ. Κατόπιν πραγµατοποιείται η επεξεργασία στο
εσωτερικό της υποτελούς µονάδας.
Ο ελεγκτής ή ο επόπτης στέλνει τώρα ένα Read.req (Αίτηµα ανάγνωσης) για να
παραλάβει την απόκριση παραµετροποίησης. Η συσκευή απαντά µε µια θετική
απόκριση READ.res. Τα δεδοµένα χρήσης περιλαµβάνουν την απάντηση
παραµετροποίησης για την εντολή παραµετροποίησης που στάλθηκε προηγουµένως
µε το WRITE.req (βλέπε εικόνα που ακολουθεί). Αυτός ο µηχανισµός ισχύει τόσο για
έναν ελεγκτή PROFINET όσο και για έναν επόπτη 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

Εικόνα 3: Σειρά τηλεγραφήµατος για την πρόσβαση παραµέτρων µέσω Read/Write Record
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9.2.2

Σειρά εκτέλεσης για τον ελεγκτή / επόπτη
Εάν ο χρόνος κύκλου διαύλου είναι πολύ σύντοµος, το αίτηµα για απόκριση
παραµετροποίησης φθάνει προτού η συσκευή SEW ολοκληρώσει την πρόσβαση
παραµέτρου στη συσκευή. Αυτό σηµαίνει ότι τα δεδοµένα απόκρισης από τη συσκευή
SEW δεν είναι ακόµη διαθέσιµα. Σ' αυτή την κατάσταση η συσκευή καθυστερεί την
απάντηση στο αίτηµα Read Record Request.

Στείλε Write.request
με δεδομένα παραμέτρων

Έλεγξε το
Write.response

Αρνητικό
Write.response

Θετικό
Write.response
Στείλε Read.request

Αρνητικό
Read.response
ή χρονική
υπέρβαση

Ναι

Όχι
Μετάδοση παραμέτρων εντάξει,
τα δεδομένα είναι διαθέσιμα

Η μετάδοση παραμέτρων
διακόπηκε με ERROR

62209AEL
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9.2.3

∆ιευθυνσιοδότηση υποκείµενων µετατροπέων
Η δοµή του σετ δεδοµένων DS47 ορίζει ένα στοιχείο Axis (άξονας). Αυτό το στοιχείο
χρησιµοποιείται για την πρόσβαση σε ηλεκτροκινητήρες πολλαπλών αξόνων, οι οποίοι
λειτουργούν µέσω µιας κοινής διεπαφής PROFINET. Το στοιχείο Axis απευθύνεται σε
µια από τις συσκευές που συνδέονται µέσω της διεπαφής PROFINET. Αυτός ο
µηχανισµός χρησιµοποιείται, για παράδειγµα, στις µονάδες διαύλου SEW τύπου
MOVIFIT® για MOVIMOT® ή τύπου πύλης DFE για MOVITRAC®.

∆ιευθυνσιοδότησ
η ενός
MOVIDRIVE® B
στο PROFINET

Με τη ρύθµιση Axis = 0 πραγµατοποιούνται οι προσβάσεις στις παραµέτρους του
µετατροπέα MOVIDRIVE® B. Αφού δεν υπάρχουν υποκείµενες συσκευές στο
MOVIDRIVE® B, η πρόσβαση µε Axis > 0 απορρίπτεται µε έναν κωδικό σφάλµατος.
Controller

Cyclic OUT Data
PD

PROFINET

PD
Cyclic IN Data

Read / Write
Record
Axis = 0

62210AXX
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9.2.4

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

0x40 Υπηρεσία SEW MOVILINK®

Η ουσιαστική υπηρεσία ορίζεται από το στοιχείο του σετ δεδοµένων Attribute στο κανάλι
παραµέτρων MOVILINK®. Το άνω µισό byte αυτού του στοιχείου αντιστοιχεί στον
κωδικό υπηρεσίας MOVILINK®.
Παράδειγµα
ανάγνωσης
παραµέτρου
µέσω MOVILINK®

Οι ακόλουθοι πίνακες δείχνουν ένα παράδειγµα της δοµής των δεδοµένων χρήσης
Write.request και Read.response για την ανάγνωση µιας µεµονωµένης παραµέτρου
µέσω του καναλιού παραµέτρων MOVILINK®.
Αποστολή εντολής παραµέτρων
Ο πίνακας δείχνει την κωδικοποίηση των δεδοµένων χρήσης για την υπηρεσία
PROFINET WRITE.request. Με την υπηρεσία WRITE.request αποστέλλεται η εντολή
παραµετροποίησης στον µετατροπέα. Γίνεται ανάγνωση της έκδοσης υλικολογισµικού
(firmware).
Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει την κεφαλίδα WRITE.request για την µεταβίβαση της
εντολής παραµετροποίησης.
Υπηρεσία

WRITE.request

Περιγραφή

API

0

Σταθερά ρυθµισµένο στο 0

Slot_Number

0

Τυχαίο (δεν αξιολογείται)

Subslot_Number

1

Σταθερά ρυθµισµένο στο 1

Index

47

∆είκτης του σετ δεδοµένων για την εντολή παραµετροποίησης,
σταθερός δείκτης 47

Length

10

∆εδοµένα χρήστη 10 byte για εντολή παραµετροποίησης

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τα δεδοµένα χρήσης WRITE.request για την
"Ανάγνωση παραµέτρων" MOVILINK®.
Byte

Πεδίο

0

1

Request ID

2

56

Τιµή

Περιγραφή

0x01

Ανεξάρτητος αριθµός αναφοράς για τη σειρά ρύθµισης
παραµέτρων, ο οποίος αντικατοπτρίζεται στην
απόκριση παραµέτρου

0x40

Υπηρεσία SEW MOVILINK®

0x00

Αριθµός άξονα, 0 = µονός άξονας

3

No. of Parameters

0x01

1 παράµετρος

4

Attribute

0x10

Υπηρεσία MOVILINK® "READ Parameter"

5

No. of Elements

0x00

0 = πρόσβαση στην απευθείας τιµή, χωρίς δευτερεύον
στοιχείο

6, 7

Parameter Number

0x206C

∆είκτης MOVILINK® 8300 = "Έκδοση
υλικολογισµικού"

8, 9

Subindex

0x0000

Subindex 0
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Αίτηµα για απόκριση παραµέτρου
Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει την κωδικοποίηση των ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
READ.request συµπεριλαµβανόµενης της επικεφαλίδας PROFINET:
Υπηρεσία

READ.request

Περιγραφή

API

0

Σταθερά ρυθµισµένο στο 0

Slot_Number

0

Τυχαίο (δεν αξιολογείται)

Subslot_Number

1

Σταθερά ρυθµισµένο στο 1

Index

47

∆είκτης του σετ δεδοµένων για την εντολή παραµετροποίησης,
σταθερός δείκτης 47

Length

240

Μέγιστο µήκος της προσωρινής µνήµης απόκρισης στην κύρια
µονάδα

Θετική απόκριση παραµετροποίησης MOVILINK®
Ο πίνακας δείχνει τα ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΗΣ READ.response µε τα δεδοµένα θετικής
απόκρισης της εντολής παραµέτροποίησης. Για παράδειγµα, επιστρέφεται η τιµή
παραµέτρου για το δείκτη 8300 (έκδοση υλικολογισµικού).
Υπηρεσία

READ.request

Περιγραφή

API

0

Σταθερά ρυθµισµένο στο 0

Slot_Number

0

Τυχαίο (δεν αξιολογείται)

Subslot_Number

1

Σταθερά ρυθµισµένο στο 1

Index

47

∆είκτης του σετ δεδοµένων για την εντολή παραµετροποίησης,
σταθερός δείκτης 47

Length

10

Μέγιστο µήκος της προσωρινής µνήµης απόκρισης στην κύρια
µονάδα

Byte

Πεδίο

Τιµή

Περιγραφή

0x01

Αριθµός αναφοράς από τη σειρά ρύθµισης
παραµέτρων

Response ID

0x40

Θετική απόκριση MOVILINK®

0x00

Απεικονιζόµενος αριθµός άξονα, 0 = µονός άξονας

No. of Parameters

0x01

1 παράµετρος

0
1
2
3
4

Format

0x43

Φορµά παραµέτρου: ∆ιπλή λέξη

5

No. of values

0x01

1 τιµή

6, 7

Value High

0x311C

Άνω τµήµα της παραµέτρου

8, 9

Value Low

0x7289

Κάτω τµήµα της παραµέτρου
Αποκωδικοποίηση:
0x 311C 7289 = 823947913 δεκαδικό
>> Έκδοση υλικολογισµικού 823 947 9.13
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Παράδειγµα
εγγραφής
παραµέτρου
µέσω MOVILINK®

Οι ακόλουθοι πίνακες δείχνουν τη σειρά διαδοχής των υπηρεσιών WRITE και READ για
προσωρινή εγγραφή της τιµής 12345 στο IPOSplus® µεταβλητή H0 (κατάλογος
παραµέτρων 11000) ως παράδειγµα. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιείται η υπηρεσία
MOVILINK® Write Parameter volatile (Εγγραφή παραµέτρου στην προσωρινή µνήµη).
Αποστολή εντολής "WRITE Parameter volatile"
Υπηρεσία

WRITE.request

Περιγραφή

API

0

Σταθερά ρυθµισµένο στο 0

Slot_Number

0

Τυχαίο (δεν αξιολογείται)

Subslot_Number

1

Σταθερά ρυθµισµένο στο 1

Index

47

∆είκτης του σετ δεδοµένων για την εντολή παραµετροποίησης,
σταθερός δείκτης 47

Length

16

∆εδοµένα χρήστη 16 byte για προσωρινή µνήµη σειράς

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τα δεδοµένα χρήσης WRITE.request για την
"Προσωρινή εγγραφή παραµέτρων" MOVILINK®.
Byte

Πεδίο

0

1

Request ID

2

Τιµή

Περιγραφή

0x01

Ανεξάρτητος αριθµός αναφοράς για τη σειρά ρύθµισης
παραµέτρων, ο οποίος αντικατοπτρίζεται στην
απόκριση παραµέτρου

0x40

Υπηρεσία SEW MOVILINK®

0x00

Αριθµός άξονα, 0 = µονός άξονας

3

No. of Parameters

0x01

1 παράµετρος

4

Attribute

0x30

Υπηρεσία MOVILINK® "WRITE Parameter volatile"

5

No. of Elements

0x00

0 = πρόσβαση στην απευθείας τιµή, χωρίς δευτερεύον
στοιχείο

6, 7

Parameter Number

0x2AF8

∆είκτης παραµέτρου 11000 = "IPOS variable H0"

8, 9

Subindex

0x0000

Subindex 0

10

Format

0x43

∆ιπλή λέξη

11

No. of values

0x01

Αλλαγή 1 τιµής παραµέτρου

12, 13

Value High word

0x0000

Άνω τµήµα τιµής της παραµέτρου

14, 15

Value Low word

0x0BB8

Κάτω τµήµα τιµής της παραµέτρου

Αφού αποσταλεί αυτό το WRITE.request, λαµβάνεται το WRITE.response. Εφόσον δεν
παρουσιάστηκε διένεξη κατάστασης στην επεξεργασία του καναλιού παραµέτρων,
παράγεται ένα θετικό WRITE.response. ∆ιαφορετικά, το σφάλµα κατάστασης βρίσκεται
στο Error_code_1.
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Αίτηµα για απόκριση παραµέτρου
Ο πίνακας δείχνει την κωδικοποίηση των ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΗΣ READ.req
συµπεριλαµβανοµένης της επικεφαλίδας PROFINET.
Υπηρεσία

READ.request

Περιγραφή

API

0

Σταθερά ρυθµισµένο στο 0

Slot_Number

0

Τυχαίο (δεν αξιολογείται)

Subslot_Number

1

Σταθερά ρυθµισµένο στο 1

Index

47

∆είκτης του σετ δεδοµένων για την εντολή παραµετροποίησης,
σταθερός δείκτης 47

Length

240

Μέγιστο µέγεθος προσωρινής µνήµης απόκρισης στην κύρια
µονάδα

Θετική απόκριση στο "WRITE Parameter volatile"
Υπηρεσία

READ.response

Περιγραφή

API

0

Σταθερά ρυθµισµένο στο 0

Slot_Number

0

Τυχαίο (δεν αξιολογείται)

Subslot_Number

1

Σταθερά ρυθµισµένο στο 1

Index

47

∆είκτης του σετ δεδοµένων για την εντολή παραµετροποίησης,
σταθερός δείκτης 47

Length

4

∆εδοµένα χρήστη 4 byte στην προσωρινή µνήµη απόκρισης

Byte

Πεδίο

0
1

Response ID

2
3

Αρνητική
απόκριση
παραµέτρου

No. of Parameters

Τιµή

Περιγραφή

0x01

Αριθµός αναφοράς από τη σειρά ρύθµισης παραµέτρων

0x40

Θετική απόκριση MOVILINK®

0x00

Απεικονιζόµενος αριθµός άξονα, 0 = µονός άξονας

0x01

1 παράµετρος

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

WRITE. response

Περιγραφή

API

0

Σταθερά ρυθµισµένο στο 0

Slot_Number

0

Τυχαίο (δεν αξιολογείται)

Subslot_Number

1

Σταθερά ρυθµισµένο στο 1

Index

47

∆είκτης του σετ δεδοµένων για την εντολή παραµετροποίησης,
σταθερός δείκτης 47

Length

8

∆εδοµένα χρήστη 8 byte στην προσωρινή µνήµη απόκρισης

Byte

Πεδίο

Τιµή

Περιγραφή

0x01

Αριθµός αναφοράς από τη σειρά ρύθµισης παραµέτρων

Response ID

0xC0

Αρνητική απόκριση MOVILINK®

0
1
2

0x00

Απεικονιζόµενος αριθµός άξονα, 0 για µονό άξονα

3

No. of Parameters

0x01

1 παράµετρος

4

Μορφή

0x44

Σφάλµα

5

No. of values

0x01

1 κωδικός σφάλµατος

6, 7

Error value

0x0811

Κωδικός επιστροφής MOVILINK®
π.χ. Error-Class 0x08, Add.-Code 0x11
(βλέπε ενότητα "Κωδικοί επιστροφής MOVILINK® της
παραµετροποίησης για το PROFINET" στη σελίδα 60)
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Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει τους κωδικούς επιστροφής που επιστρέφονται από τη
διασύνδεση SEW PROFINET σε περίπτωση σφάλµατος στην πρόσβαση παραµέτρων
PN.
MOVILINK®
Κωδικός επιστροφής
(hex)

Περιγραφή

0x0810

Μη επιτρεπτός δείκτης, ο κατάλογος παραµέτρων δεν υπάρχει στη συσκευή

0x0811

Η λειτουργία / παράµετρος δεν είναι διαθέσιµη.

0x0812

Επιτρέπεται µόνο προσπέλαση για ανάγνωση

0x0813

Φραγή παραµέτρου ενεργοποιηµένη

0x0814

Η εργοστασιακή ρύθµιση είναι ενεργή

0x0815

Πολύ µεγάλη η τιµή της παραµέτρου

0x0816

Πολύ µικρή η τιµή της παραµέτρου

0x0817

Η απαιτούµενη πρόσθετη κάρτα δεν είναι εγκατεστηµένη

0x0818

Σφάλµα στο λογισµικό συστήµατος

0x0819

Πρόσβαση στην παράµετρο µόνο µέσω διεπαφής διεργασιών RS485

0x081A

Πρόσβαση στην παράµετρο µόνο µέσω διεπαφής διάγνωσης RS485

0x081B

Η παράµετρος είναι προστατευµένη ως προς την πρόσβαση

0x081C

Απαιτείται αναστολή του ελεγκτή

0x081D

Μη αποδεκτή τιµή για την παράµετρο

0x081E

Η εργοστασιακή ρύθµιση ενεργοποιήθηκε

0x081F

Η παράµετρος δεν αποθηκεύτηκε στη µνήµη EEPROM

0x0820

∆εν είναι δυνατή η αλλαγή της παραµέτρου µε ενεργοποιηµένη / δεσµευµένη τη
βαθµίδα εξόδου

0x0821

Εφεδρικό

0x0822

Εφεδρικό

0x0823

Η παράµετρος µπορεί να αλλαχθεί µόνο µε διακοπή του προγράµµατος IPOS

0x0824

Η παράµετρος µπορεί να αλλαχθεί µόνο µε την Αυτόµατη Εγκατάσταση (AutoSetup) απενεργοποιηµένη

0x0505

Λανθασµένη κωδικοποίηση του byte διαχείρισης και του δεσµευµένου byte

0x0602

Σφάλµα επικοινωνίας µεταξύ του συστήµατος µετατροπέα και της διεπαφής
διαύλου πεδίου

0x0502

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

0x0608

Λανθασµένη κωδικοποίηση του πεδίου µορφοποίησης
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Σειρές παραµέτρων PROFIdrive
Το κανάλι παραµέτρων PROFIdrive του µετατροπέα SEW απεικονίζεται απευθείας στη
δοµή του σετ δεδοµένων 47. Η πρόσβαση σε παραµέτρους µε υπηρεσίες PROFIdrive
πραγµατοποιείται κατά βάση σύµφωνα µε τη δοµή που περιγράφεται παρακάτω.
Χρησιµοποιείται η τυπική σειρά τηλεγραφηµάτων για το σετ δεδοµένων 47.
Το PROFIdrive ορίζει µόνο τα δύο αναγνωριστικά αιτήµατος
Request-ID:0x01Request Parameter (PROFIdrive)
Request-ID:0x02Change Parameter (PROFIdrive)
Η χρησιµότητά του σε σύγκριση µε τις υπηρεσίες MOVILINK® είναι περιορισµένης
πρόσβασης σε δεδοµένα.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ
Το αναγνωριστικό αιτήµατος = 0x02 = Change Parameter (PROFIdrive) (Αλλαγή
παραµέτρου) έχει ως αποτέλεσµα µία µόνιµη πρόσβαση εγγραφής στην επιλεγµένη
παράµετρο. Εποµένως, η εσωτερική µνήµη Flash / EEPROM του µετατροπέα
συχνότητας γράφεται µε κάθε πρόσβαση εγγραφής. Χρησιµοποιήστε την υπηρεσία
MOVILINK® "WRITE Parameter volatile" εάν οι παράµετροι πρέπει να εγγράφονται
κυκλικά σε µικρά διαστήµατα. Με αυτή την υπηρεσία, αλλάζετε τις τιµές παραµέτρου
µόνο στη µνήµη RAM του µετατροπέα συχνότητας.

Παράδειγµα
ανάγνωσης µίας
παραµέτρου
µέσω PROFIdrive

Οι ακόλουθοι πίνακες δείχνουν ένα παράδειγµα της δοµής των δεδοµένων χρήσης
WRITE.request και READ.res για την ανάγνωση µιας µεµονωµένης παραµέτρου µέσω
του καναλιού παραµέτρων MOVILINK®.
Αποστολή εντολής παραµέτρων
Ο πίνακας δείχνει την κωδικοποίηση των δεδοµένων χρήσης για την υπηρεσία
WRITE.req αναφέροντας την επικεφαλίδα PROFINET. Η υπηρεσία WRITE.req
χρησιµοποιείται για την αποστολή της εντολής παραµετροποίησης στο µετατροπέα.
Υπηρεσία:

WRITE.request

Περιγραφή

Slot_Number

0

Τυχαίο (δεν αξιολογείται)

Index

47

∆είκτης του σετ δεδοµένων, σταθερός δείκτης 47

Length

10

∆εδοµένα χρήστη 10 byte για εντολή παραµετροποίησης

Byte

Πεδίο

Τιµή

Περιγραφή

0x01

Ανεξάρτητος αριθµός αναφοράς για τη σειρά ρύθµισης
παραµέτρων, ο οποίος αντικατοπτρίζεται στην απόκριση
παραµέτρου

Request ID

0x01

Request parameter (PROFIdrive)

0x00

Αριθµός άξονα, 0 = µονός άξονας

3

No. of Parameters

0x01

1 παράµετρος

0

1
2
4

Attribute

0x10

Πρόσβαση στην τιµή της παραµέτρου

5

No. of Elements

0x00

0 = πρόσβαση στην απευθείας τιµή, χωρίς δευτερεύον στοιχείο

6, 7

Parameter Number

0x206C

∆είκτης MOVILINK® 8300 = "Έκδοση υλικολογισµικού"

8, 9

Subindex

0x0000

Subindex 0
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Αίτηµα για απόκριση παραµέτρου
Ο πίνακας δείχνει την κωδικοποίηση των ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΗΣ READ.req
συµπεριλαµβανοµένης της επικεφαλίδας PN.
Υπηρεσία:

READ.request

Περιγραφή

Slot_Number

0

Τυχαίο (δεν αξιολογείται)

Index

47

∆είκτης του σετ δεδοµένων, σταθερός δείκτης 47

Length

240

Μέγιστο µέγεθος της προσωρινής µνήµης απόκρισης στον
ελεγκτή PROFINET

Θετική απόκριση παραµετροποίησης PROFIdrive
Ο πίνακας δείχνει τα δεδοµένα χρήσης READ.res µε τα δεδοµένα θετικής απόκρισης της
εντολής παραµετροποίησης. Για παράδειγµα, επιστρέφεται η τιµή παραµέτρου για το
δείκτη 8300 (έκδοση υλικολογισµικού).
Υπηρεσία:

READ.request

Περιγραφή

Slot_Number

0

Τυχαίο (δεν αξιολογείται)

Index

47

∆είκτης του σετ δεδοµένων, σταθερός δείκτης 47

Length

10

∆εδοµένα χρήστη 10 byte στην προσωρινή µνήµη απόκρισης

Byte

Πεδίο

Τιµή

Περιγραφή

0x01

Αριθµός αναφοράς από τη σειρά ρύθµισης παραµέτρων

Response ID

0x01

Θετική απόκριση για "Request Parameter" (Αίτηµα παραµέτρου)

0x00

Απεικονιζόµενος αριθµός άξονα, 0 = µονός άξονας

No. of Parameters

0x01

1 παράµετρος

0
1
2
3
4

Format

0x43

Μορφή παραµέτρου: ∆ιπλή λέξη

5

No. of values

0x01

1 τιµή

6, 7

Value Hi

0x311C

Άνω τµήµα της παραµέτρου

8, 9

Value Lo

0x7289

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

Οι παρακάτω πίνακες δείχνουν υποδειγµατικά τη δοµή των υπηρεσιών WRITE και
READ για την υπόλοιπη εγγραφή της εσωτερικής ονοµαστικής τιµής n11 (βλέπε
ενότητα "Παράδειγµα για την εγγραφή µίας παραµέτρου µέσω του MOVILINK®" στη
σελίδα 58). Η υπηρεσία PROFIdrive Change Parameter (Αλλαγή παραµέτρου)
χρησιµοποιείται για το σκοπό αυτό.
Αποστολή εντολής "WRITE parameter"
Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει την κεφαλίδα PN του WRITE.request µε την εντολή
παραµετροποίησης.
Υπηρεσία:

WRITE.request

Περιγραφή

Slot_Number

0

Τυχαίο (δεν αξιολογείται)

Index

47

∆είκτης του σετ δεδοµένων, σταθερός δείκτης 47

Length

16

∆εδοµένα χρήστη 16 byte για προσωρινή µνήµη σειράς

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τα δεδοµένα χρήσης WRITE.req για την
υπηρεσία PROFIdrive "Αλλαγή παραµέτρων".
Byte

Πεδίο

Τιµή

Περιγραφή

0x01

Ανεξάρτητος αριθµός αναφοράς για τη σειρά ρύθµισης
παραµέτρων, ο οποίος αντικατοπτρίζεται στην απόκριση
παραµέτρου

Request ID

0x02

Change Parameter (PROFIdrive)

0x01

Αριθµός άξονα, 0 = µονός άξονας

3

No. of Parameters

0x01

1 παράµετρος

4

Attribute

0x10

Πρόσβαση στην τιµή της παραµέτρου

5

No. of Elements

0x00

0 = πρόσβαση στην απευθείας τιµή, χωρίς δευτερεύον στοιχείο

0

1
2

6, 7

Parameter Number

0x7129

∆είκτης παραµέτρου 8489 = P160 n11

8, 9

Subindex

0x0000

Subindex 0

10

Format

0x43

∆ιπλή λέξη

11

No. of values

0x01

Αλλαγή 1 τιµής παραµέτρου

12,
13

Value HiWord

0x0000

Άνω τµήµα τιµής της παραµέτρου

14,
15

Value LoWord

0x0BB8

Κάτω τµήµα τιµής της παραµέτρου

Αφού αποσταλεί αυτό το WRITE.request, λαµβάνεται το WRITE.response. Εφόσον δεν
παρουσιάστηκε διένεξη κατάστασης στην επεξεργασία του καναλιού παραµέτρων,
παράγεται ένα θετικό WRITE.response. ∆ιαφορετικά, το σφάλµα κατάστασης βρίσκεται
στο Error_code_1.
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Αίτηµα για απόκριση παραµέτρου
Ο πίνακας δείχνει την κωδικοποίηση των
συµπεριλαµβανοµένης της επικεφαλίδας PN.
Πεδίο

Τιµή

δεδοµένων

χρήσης

WRITE.req

Περιγραφή

Function_Num

READ.req

Slot_Number

X

Το Slot_Number δεν χρησιµοποιείται

Index

47

∆είκτης σετ δεδοµένων

Length

240

Μέγιστο µήκος της προσωρινής µνήµης απόκρισης στον ελεγκτή
PN

Θετική απόκριση στο "WRITE Parameter"
Ο πίνακας δείχνει την κεφαλίδα PN των θετικών αποκρίσεων READ.response µε
απόκριση παραµετροποίησης.
Υπηρεσία:

READ.response

Περιγραφή

Slot_Number

0

Τυχαίο (δεν αξιολογείται)

Index

47

∆είκτης του σετ δεδοµένων, σταθερός δείκτης 47

Length

4

∆εδοµένα χρήστη 4 byte στην προσωρινή µνήµη απόκρισης

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τη θετική απόκριση για την υπηρεσία
PROFIdrive "Αλλαγή παραµέτρων".
Byte

Πεδίο

Τιµή

Περιγραφή

0x01

Αριθµός αναφοράς από τη σειρά ρύθµισης παραµέτρων

Response ID

0x02

Θετική απόκριση PROFIdrive

0
1
2
3

Αρνητική
απόκριση
παραµέτρου

No. of Parameters

Απεικονιζόµενος αριθµός άξονα, 0 = µονός άξονας

0x01

1 παράµετρος

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

READ.response

Περιγραφή

Slot_Number

0

Τυχαίο (δεν αξιολογείται)

Index

47

∆είκτης του σετ δεδοµένων, σταθερός δείκτης 47

Length

8

∆εδοµένα χρήστη 8 byte στην προσωρινή µνήµη απόκρισης

Byte

Πεδίο

Τιµή

Περιγραφή

0

Response
Reference

0x01

Απεικονιζόµενος αριθµός αναφοράς από την εντολή
παραµετροποίησης

1

Response ID

0x810x82

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

0x00

Απεικονιζόµενος αριθµός άξονα, 0 = µονός άξονας

3

No. of Parameters

0x01

1 παράµετρος

4

Format

0x44

Σφάλµα

5

No. of values

0x01

1 κωδικός σφάλµατος

6, 7

Error value

0x0811

Κωδικός επιστροφής MOVILINK®
π.χ. Error-Class 0x08, Add.-Code 0x11
(βλέπε ενότητα "Κωδικοί επιστροφής MOVILINK® για το
PROFINET" στη σελίδα 60)

2

64

0x01
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0
Κωδικοί
επιστροφής
PROFIdrive για
το PROFINET

Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει την κωδικοποίηση του αριθµού σφάλµατος στην
απόκριση παραµέτρου PROFIdrive σύµφωνα µε το προφίλ PROFIdrive V3.1. Αυτός ο
πίνακας ισχύει εάν χρησιµοποιείτε τις υπηρεσίες PROFIdrive "Request Parameter" ή/και
"Change Parameter".
Αρ.
σφάλµατος

Σηµασία

Χρησιµοποιείται στο

0x00

Μη έγκυρος αριθµός
παραµέτρου

Πρόσβαση σε µη διαθέσιµες παραµέτρους

0x01

Η τιµή της παραµέτρου δεν
µπορεί να αλλαχθεί

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

0x02

Υπέρβαση µέγιστης ή
ελάχιστης τιµής

Αλλαγή πρόσβασης σε τιµή η οποία κυµαίνεται εκτός των
οριακών τιµών

0x03

Λανθασµένος δευτερεύων
δείκτης

Πρόσβαση σε µη διαθέσιµο δευτερεύοντα δείκτη

0x04

Καµία διάταξη

Πρόσβαση µε δευτερεύοντα δείκτη σε µία µη ενδεικτική
παράµετρο

0x05

Λανθασµένος τύπος
δεδοµένων

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

0x06

Η ρύθµιση δεν επιτρέπεται
(µπορεί να γίνει µόνο
επαναφορά)

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

0x07

Το στοιχείο περιγραφής δεν
µπορεί να αλλαχθεί

Πρόσβαση σε στοιχείο περιγραφής που δεν µπορεί να
αλλαχθεί

0x08

Εφεδρικό

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

0x09

∆εν υπάρχει διαθέσιµη
περιγραφή

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

0x0A

Εφεδρικό

(Προφίλ PROFIdrive V2: λανθασµένη οµάδα πρόσβασης)

0x0B

Καµία προτεραιότητα
ενέργειας

Αλλαγή πρόσβασης χωρίς δικαιώµατα αλλαγής
παραµέτρων

0x0C

Εφεδρικό

(Προφίλ PROFIdrive V2: λανθασµένος κωδικός
πρόσβασης)

0x0D

Εφεδρικό

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

0x0E

Εφεδρικό

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

0x0F

∆εν υπάρχει καµία διαθέσιµη
διάταξη κειµένου

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

0x10

Εφεδρικό

(Προφίλ PROFIdrive V2: κανένα PPO-Write)

0x11

Η αίτηση δεν µπορεί να
εκτελεστεί λόγω του τρόπου
λειτουργίας

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

0x12

Εφεδρικό

(Προφίλ PROFIdrive V2: άλλο σφάλµα)

0x13

Εφεδρικό

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

0x14

Ανεπίτρεπτη τιµή

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

0x15

Η απάντηση είναι πολύ
µεγάλη

Το µέγεθος της τρέχουσας απάντησης υπερβαίνει το
µέγιστο µέγεθος µετάδοσης

0x16

Μη επιτρεπτή διεύθυνση
παραµέτρων

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

0x17

Λανθασµένη µορφή

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

0x18

Ασυνέχεια αριθµού τιµών

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

0x19

Ο άξονας δεν υπάρχει

Πρόσβαση σε έναν άξονα που δεν υπάρχει

έως 0x64

Εφεδρικό

–

0x65..0xFF

ανάλογα µε τον κατασκευαστή

–
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9.3

Ανάγνωση ή εγγραφή παραµέτρων από τα σετ δεδοµένων 47

9.3.1

Παράδειγµα προγράµµατος για SIMATIC S7
Ο κωδικός STEP 7 που έχει αποθηκευτεί στο αρχείο GSD δείχνει πως επιτυγχάνεται η
πρόσβαση στις παραµέτρους µέσω των δοµικών στοιχείων SFB 52/53 των λειτουργιών
συστήµατος του STEP 7. Μπορείτε να αντιγράψετε τον κωδικό STEP 7 και να τον
εισάγετε / µεταφέρετε ως πηγή για το STEP 7.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ

9.3.2

•

Στην ιστοσελίδα της SEW (www.sew-eurodrive.com), στην ενότητα "Λογισµικό"
µπορείτε να κατεβάσετε ένα παράδειγµα του λειτουργικού στοιχείου για τους
ελεγκτές SIMATIC S7.

•

Αυτό το παράδειγµα δείχνει ως ειδική δωρεάν υπηρεσία χωρίς δέσµευση µόνο τη
βασική διαδικασία για τη δηµιουργία ενός προγράµµατος PLC. Για το λόγο αυτό δεν
αναλαµβάνουµε καµιά ευθύνη για το περιεχόµενο του προγράµµατοςπαραδείγµατος.

Τεχνικά χαρακτηριστικά PROFINET για MOVIDRIVE® µε DFS22B
Αρχείο GSD για PROFINET:
GSDML-V2.1-SEW-DFE-DFS-2Ports-jjjj.mm.tt.xml
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Όνοµα µονάδας για τη διαµόρφωση:

MOVIDRIVE DFS22

Αριθµός παράλληλων συνδέσεων C2:

2

Υποστηριζόµενο σετ δεδοµένων:

∆είκτης 47

Υποστηριζόµενος αριθµός υποδοχών:

Προτείνεται: 0

Κωδικός κατασκευαστή:

10A hex (SEW-EURODRIVE)

Αναγνωριστικό προφίλ:

0

Χρονική υπέρβαση απόκρισης C2

1s

Μέγ. µήκος καναλιού C1:

240 byte

Μέγ. µήκος καναλιού C2:

240 byte
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0
9.3.3

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

Bit:

7

6

5

4

Error_Class

Error_Class (από τις
προδιαγραφές PN)

3

2

1

0

Error_Code

Error_Code (από τις προδιαγραφές
PN)

PROFINET Parameter channel

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

0x0 = σφάλµα ανάγνωσης
0x2 = αστοχία µονάδας
0x3 έως 0x7 = δεσµευµένα
0x8 = αντίφαση έκδοσης
0xA έως 0xF = ορίζονται από το χρήστη

0xB = πρόσβαση

0x0 = µη αποδεκτός δείκτης

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

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

0xB5 = Προσωρινά αδύνατη
πρόσβαση στο DB47 λόγω
εσωτερικής κατάστασης
επεξεργασίας

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

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

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

0x0 = αντίφαση περιορισµού ανάγνωσης
0x1 = αντίφαση περιορισµού εγγραφής
0x2 = πόρος απασχοληµένος
0x3 = µη διαθέσιµος πόρος
0x4..0x7 = δεσµευµένα
0x8..0xF = user specific (ορίζονται από το
χρήστη)

0xD...0xF = ορίζονται από
το χρήστη
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Ενσωµατωµένος διακοµιστής Web
Προϋποθέσεις λογισµικού

10
10

Ενσωµατωµένος διακοµιστής Web
Η πρόσθετη κάρτα DFS22B διαθέτει µια αρχική σελίδα για την απλή διάγνωση του
MOVIDRIVE®. Για να µεταβείτε στην αρχική σελίδα, εισαγάγετε τη διεύθυνση IP που
έχετε εκχωρήσει.
Από την ιστοσελίδα έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες υπηρεσιών και διάγνωσης.

10.1

Προϋποθέσεις λογισµικού
Η αρχική σελίδα ελέγχθηκε µε το Microsoft® Internet Explorer 5.0 και το Mozilla® Firefox
2.0. Για την προβολή δυναµικών στοιχείων χρειάζεστε το Java 2 Runtime Environment
SE, V1.5.0 ή νεότερο.
Εάν δεν έχετε εγκαταστήσει το Java 2 Runtime στο σύστηµά σας, η ιστοσελίδα θα σας
συνδέσει αυτόµατα µε την Java και θα ξεκινήσει µία λήψη εφ' όσον επιβεβαιώσετε αυτή
την ενέργεια. Εάν αντιµετωπίσετε προβλήµατα κατά τη λήψη, µπορείτε να κατεβάσετε
το Java 2 Runtime και από την ιστοσελίδα www.sun.com και να την εγκαταστήσετε.

10.2

Ρυθµίσεις ασφαλείας
Σε περίπτωση που χρησιµοποιείτε ένα τείχος προστασίας ή έχετε εγκαταστήσει ένα
προσωπικό firewall στο σύστηµά σας, ενδέχεται αυτό να µπλοκάρει την πρόσβαση στις
συσκευές Ethernet. Θα πρέπει να επιτρέψετε την εξερχόµενη επικοινωνία TCP/IP και
UDP/IP.
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•

Το στοιχείο "sewAppletsMoviEWeb.JAppletWeb" θα σας ζητήσει να αποδεχθείτε το
πιστοποιητικό. Κάντε κλικ στο πλήκτρο <Execute>. Το πιστοποιητικό θα εισαχθεί
στη λίστα πιστοποιητικών του Java 2 Runtime.

•

Για να αποφεύγετε µελλοντικά αυτό το διάλογο στην εκτέλεση του προγράµµατος,
µαρκάρετε το πλαίσιο "Να θεωρείται πάντοτε αξιόπιστο το περιεχόµενο αυτού του
εκδότη".
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10.3

10

∆οµή της αρχικής σελίδας MOVIDRIVE® MDX61B µε πρόσθετη κάρτα DFS22B

[1]
[2]

[3]

[4]

62223AXX

[1] Γραµµή πλοήγησης
[2] Αρχικό παράθυρο (Home) Πλήκτρο για την εκκίνηση της εφαρµογής διάγνωσης
[3] Αρχικό παράθυρο (Home) Πλήκτρο για την προβολή της βοήθειας της αρχικής σελίδας
[4] Αρχικό παράθυρο (Home) Πλήκτρο για τη σελίδα περιγραφής του MOVIDRIVE® B (απαιτείται
πρόσβαση στο Internet)
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Ενσωµατωµένος διακοµιστής Web
∆οµή της εφαρµογής διάγνωσης

10
10.4

∆οµή της εφαρµογής διάγνωσης

[3]
[1]
[2]

[4]

[5]
62225AXX

[1] Προβολή ριζικού
καταλόγου / Επισκόπηση

Στο ριζικό κατάλογο προβάλλεται στους κόµβους δικτύου "My-NetworkTree" η συσκευή MOVIDRIVE® B Ethernet. Τα υποσυστήµατα
παρουσιάζονται ταξινοµηµένα στην αντίστοιχη έκδοση της συσκευής,
ενώ µπορεί να περιλαµβάνουν κι άλλες συσκευές.

[2] Αναδυόµενο µενού µε
δεξί κλικ σε µία συσκευή
του ριζικού καταλόγου

Η πλοήγηση στα plugins των συσκευών γίνεται µε δεξί κλικ στη συσκευή
που υπάρχει στο ριζικό κατάλογο. Εµφανίζεται ένα αναδυόµενο
παράθυρο που σας οδηγεί στα αντίστοιχα plugins της συσκευής.
Επίσης µπορείτε να επεξεργαστείτε τις ρυθµίσεις πρόσβασης για ένα
MOVIDRIVE® B (βλέπε κεφάλαιο "Προστασία πρόσβασης"). Για να
αναγνωριστούν νέες συσκευές και να συµπεριληφθούν στο ριζικό
κατάλογο, κάντε δεξί κλικ στον κόµβο δικτύου και επιλέξτε την επιλογή
"Scan" (σάρωση).

[3] Γραµµή εργαλείων
(γρήγορη επιλογή µε τα
πλήκτρα)

[a]

[b]

[c]

[d]

[e]

[f]

[g]

[a] Νέα σάρωση ριζικού καταλόγου και προβολή
[b] Άνοιγµα plugin για την επιλεγµένη συσκευή του ριζικού καταλόγου
[c] Plugin γενικής επισκόπησης (Overview) για την επιλεγµένη συσκευή
στο ριζικό κατάλογο, βλέπε ενότητα "Παράθυρο plugin (γενική
επισκόπηση)"
[d] Κλείσιµο επιλεγµένου plugin
[e] Ρυθµίσεις για την επικοινωνία Ethernet και το σαρωτή
[f] Μετάβαση σε προβολή παραθύρου ή εφαρµογής
[g] Προβολή διαλόγου πληροφοριών
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[4] Παράθυρο plugin

Βλέπε ενότητα "Παράθυρο plugin".

[5] Πίνακας καταστάσεων
και κατάσταση συσκευής

Ο πίνακας προβάλλεται από προεπιλογή, όλες οι συσκευές και
υποσυσκευές που εντοπίζονται στη σάρωση εµφανίζονται στον κατάλογο.
Επειδή ο πίνακας καταστάσεων αποστέλλει κυκλικά τα αιτήµατα
παραµέτρων στη συσκευή, ο πίνακας µπορεί να κλείσει και µε τη βοήθεια
του πλήκτρου κατάστασης (κάτω δεξιά).
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10

Παράθυρο plugin

[1]

[2]

[3]

62226AXX

[1] Καρτέλα για ανοιγµένα
plugin

Εάν έχετε ανοίξει περισσότερα plugins (π.χ. plugins διαφόρων
συσκευών), αυτά εµφανίζονται στην καρτέλα.

[2] Καρτέλα µέσα στο plugin
(προβολή των ενσωµατωµένων
ενδείξεων παραµέτρων)

Εάν η επιλεγµένη συσκευή διαθέτει περισσότερες ενότητες προβολής,
εµφανίζονται στην καρτέλα οι διάφορες ενότητες.

[3] Κύριο παράθυρο µε τιµές
ένδειξης και εικόνες

Στο κύριο παράθυρο οπτικοποιούνται οι παράµετροι.
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Ενσωµατωµένος διακοµιστής Web
∆οµή της εφαρµογής διάγνωσης

Παράδειγµα:
Plugin
παρακολούθησης
διαύλου για το
MOVIDRIVE®

Για την ένδειξη των δεδοµένων διεργασίας µεταξύ του ελεγκτή και του MOVIDRIVE® B,
καθώς και για τη διάγνωση της αντιστοίχησης των δεδοµένων διεργασίας.

62229AXX
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10.5

10

Προστασία πρόσβασης
Η πρόσβαση στις παραµέτρους του µετατροπέα και στις πληροφορίες διάγνωσης
µπορεί να προστατευθεί µέσω ενός κωδικού πρόσβασης. Η προστασία πρόσβασης
είναι από προεπιλογή απενεργοποιηµένη. Με την εκχώρηση ενός κωδικού πρόσβασης
[2] ενεργοποιείτε την προστασία πρόσβασης, µε τη διαγραφή του κωδικού (κενός
κωδικός) την απενεργοποιείτε.
Εάν η προστασία πρόσβασης είναι ενεργοποιηµένη, εµφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου
σύνδεσης [1] για την επιβεβαίωση του αποθηκευµένου κωδικού.

[1]
[2]
61662AXX

[1] Σύνδεση

[2] Παραµετροποίηση σύνδεσης

Στο διάλογο σύνδεσης έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε στο πεδίο "Χρήστης" την
καταχώρηση "Παρατηρητής" ή "Συντήρηση".
•

Παρατηρητής
– Οι παράµετροι των κινητήρων µπορούν να διαβαστούν µε το MOVITOOLS®
MotionStudio, αλλά δεν µπορούν να τροποποιηθούν.
– Οι τρέχουσες ρυθµίσεις παραµέτρων µπορούν να φορτωθούν από τη συσκευή
στον υπολογιστή (σετ παραµέτρων Upload).
– Η λήψη ενός σετ παραµέτρων ή ενός προγράµµατος IPOSplus® δεν είναι εφικτή.
– Μπορεί να γίνει µία διάγνωση των δεδοµένων διεργασίας µε το MOVITOOLS®
MotionStudio, οι ρυθµίσεις Scope ωστόσο δεν µπορούν να αλλαχθούν.

•

Συντήρηση
– Το MOVITOOLS® MotionStudio µπορεί να χρησιµοποιηθεί χωρίς περιορισµούς.
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MOVITOOLS® MotionStudio µέσω Ethernet
Επισκόπηση

11
11

MOVITOOLS® MotionStudio µέσω Ethernet
Το λογισµικό MOVITOOLS® MotionStudio (έκδοση 5.40 ή νεότερη) σας προσφέρει τη
δυνατότητα της εύκολης παραµετροποίησης, απεικόνισης και διάγνωσης της
εφαρµογής σας. Με το MOVITOOLS® MotionStudio µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τον
µετατροπέα MOVIDRIVE® MDX61B µε την πρόσθετη κάρτα DFS22B µέσω Ethernet.

ΣΤΟΠ!
Πριν εκκινήσετε το MOVITOOLS® MotionStudio θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τα
εγκατεστηµένα στοιχεία λογισµικού στο Firewall (τείχος προστασίας).

11.1

•

Καταχωρήστε στο τείχος προστασίας όλα τα εκτελέσιµα προγράµµατα που
ανήκουν στα εγκατεστηµένα στοιχεία του λογισµικού.

•

Ελέγξτε τις ρυθµίσεις του τείχους προστασίας. Πιθανώς να εµποδίζει στο
παρασκήνιο την εκτέλεση του προγράµµατος, δηλ. χωρίς ο χρήστης να λαµβάνει
κάποιο µήνυµα για αυτή την ενέργεια.

•

Ελέγξτε εάν µπορεί να δηµιουργηθεί µια επικοινωνία Ethernet µεταξύ του
υπολογιστή και της κάρτας DFS22B. Χρησιµοποιήστε π.χ. την εντολή "ping" στη
γραµµή εντολών των Windows (παράδειγµα: ping 10.3.71.15).

Επισκόπηση
Η επιφάνεια του MOVITOOLS® MotionStudio αποτελείται από ένα κεντρικό κέλυφος και
τα διάφορα "Εργαλεία". Αυτά εκκινούνται ως αυτόνοµες εφαρµογές µέσα από το
κέλυφος ή είναι ενσωµατωµένα σ' αυτό ως "plugins". Η εικόνα που ακολουθεί
παρουσιάζει τις περιοχές του κελύφους.

11721ADE
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MOVITOOLS® MotionStudio µέσω Ethernet
∆ιάγραµµα ροής για τη διαµόρφωση των συσκευών

Περιοχές και οι
λειτουργίες τους

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις περιοχές του κελύφους και τις λειτουργίες τους.
[1] Γραµµή µενού
[2] Γραµµή συµβόλων

11.2

11

Το κύριο µενού και η γραµµή συµβόλων περιλαµβάνουν όλες τις
σηµαντικές εντολές για το χειρισµό του κελύφους.

[3] Περιοχή για τις προβολές
του έργου

Οι πληροφορίες σχετικά µε τις συσκευές ενός έργου οπτικοποιούνται
µε τους παρακάτω τύπους προβολών
• Προβολή δικτύου
• Προβολή έργου

[4] Περιοχή για τα plugins

Αυτή είναι η περιοχή, όπου τα "εργαλεία" εµφανίζονται µε τη µορφή
plugins. Τα plugins προβάλλονται σε καρτέλες ή σε ξεχωριστά
παράθυρα.
Η προβολή εξαρτάται από το επιλεγµένο εργαλείο. Στο παράδειγµα
επιλέχθηκε το εργαλείο "Ριζικός κατάλογος παραµέτρων" για ένα
MOVIDRIVE®.

[5] Περιοχή κατάστασης
συσκευών

Οι πληροφορίες κατάστασης online για συνδεδεµένες συσκευές
µπορούν να προβληθούν στη "γραµµή κατάστασης". Μπορείτε να
αποκρύψετε την περιοχή "Κατάσταση συσκευής".

[6] Γραµµή κατάστασης

Στη γραµµή κατάστασης βλέπετε την τρέχουσα κατάσταση
επικοινωνίας του MOVITOOLS® MotionStudio. Στη σάρωση συσκευών
εµφανίζονται εδώ οι πληροφορίες προόδου.

∆ιάγραµµα ροής για τη διαµόρφωση των συσκευών

Επισκόπηση

Η εικόνα που ακολουθεί δείχνει τα βασικά βήµατα για τη διαµόρφωση των συσκευών µε
τα εργαλεία του MOVITOOLS® MotionStudio.

1. Εγκατάσταση έργου και δικτύου

2. Διαμόρφωση καναλιού/καναλιών επικοινωνίας

3. Σάρωση δικτύου (ανίχνευση συσκευών)

4. Μετάβαση σε κατάσταση online

5. Διαμόρφωση συσκευών με τα εργαλεία

6. Φόρτωση των παραμέτρων μετατροπέα,
στη συνέχεια αποθήκευση έργου
62348AEL
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MOVITOOLS® MotionStudio µέσω Ethernet
∆ιάγραµµα ροής για τη διαµόρφωση των συσκευών

11

Βήµα 1:
Εγκατάσταση
έργου και δικτύου

•

Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί το "Νέο έργο" και επιβεβαιώστε. Ανοίγει το παράθυρο
"Νέο έργο".

•

∆ώστε ένα όνοµα και µία θέση αποθήκευσης για το νέο έργο και επιβεβαιώστε τις
καταχωρήσεις σας. Ανοίγει το παράθυρο "Νέο δίκτυο".

•

∆ώστε ένα όνοµα στο νέο δίκτυο και επιβεβαιώστε την καταχώρησή σας. Ανοίγει η
κύρια οθόνη και εµφανίζεται το παράθυρο "∆ιαµόρφωση συνδέσεων επικοινωνίας".

11723AEN

Βήµα 2:
∆ιαµόρφωση
καναλιού
επικοινωνίας

•

Ρυθµίστε το πρώτο ή ένα άλλο κανάλι επικοινωνίας ως "Ethernet".

11724AEN
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11

Βήµα 3:
Σάρωση δικτύου
(ανίχνευση
συσκευών)

•

Σαρώστε µε το

το δίκτυο (ανίχνευση συσκευών).

Βήµα 4:
∆ιαµόρφωση
συσκευών µε τα
εργαλεία

•

Ενεργοποιήστε µε το

•

Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να διαµορφώσετε.

•

Ανοίξτε το µενού περιεχοµένων µε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού για να εµφανίσετε
τα εργαλεία διαµόρφωσης της συσκευής.

την κατάσταση Online.

11737AEN
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MOVITOOLS® MotionStudio µέσω Ethernet
Επικοινωνία µε εξωτερικές συσκευές

11
11.3

Επικοινωνία µε εξωτερικές συσκευές
Εάν θέλετε να δηµιουργήσετε µία επικοινωνία Ethernet µε συσκευές που βρίσκονται
εκτός του τοπικού δικτύου, κάντε κλικ στο πλήκτρο "Εγκατάσταση SMLP".

11726AEN
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•

Για να προσθέσετε ή να διαγράψετε µία διεύθυνση IP, ανοίξτε το µενού
περιεχοµένων [1] κάνοντας κλικ στο πλήκτρο ή µε το συνδυασµό πλήκτρων [Ctrl-A].

•

Στο πεδίο "∆ιεύθυνση IP" εισαγάγετε την αντίστοιχη διεύθυνση IP των συσκευών
DFS22B.
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MOVITOOLS® MotionStudio µέσω Ethernet
Επικοινωνία µε εξωτερικές συσκευές

Παράµετροι για
το SMLP

11

Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται οι παράµετροι για το SMLP (Simple
MOVILINK® Protocol).
Παράµετροι

Περιγραφή

Υπόδειξη

Timeout

Χρόνος αναµονής σε χιλιοστά του
δευτερολέπτου, κατά τον οποίο ο Client
περιµένει µία απόκριση µετά την
αποστολή αιτήµατος.

Προεπιλεγµένη ρύθµιση: 1000 ms
Αυξήστε την τιµή εάν η καθυστέρηση
της επικοινωνίας δηµιουργεί
προβλήµατα.

∆ιεύθυνση IP
Broadcast

∆ιεύθυνση IP του τοπικού δικτύου στο
οποίο πραγµατοποιείται η ανίχνευση
συσκευών.

Στην προεπιλεγµένη ρύθµιση, κατά την
ανίχνευση συσκευών εντοπίζονται µόνο
οι συσκευές που βρίσκονται στο τοπικό
τµήµα δικτύου.

∆ιεύθυνση IP
∆ιακοµιστής SMLP

∆ιεύθυνση IP του διακοµιστή SMLP ή
άλλων συσκευών, που θα
συµπεριληφθούν στην ανίχνευση, αλλά
βρίσκονται εκτός τοπικού δικτύου.

Εισάγετε εδώ την εξής διεύθυνση IP:
• τη διεύθυνση IP του ελεγκτή
SIMATIC S7, εάν χρησιµοποιείτε
µία απευθείας επικοινωνία
Ethernet στο PROFIBUS µέσω
SIMATIC S7.
• τη διεύθυνση IP των συσκευών που
θα συµπεριληφθούν στην
ανίχνευση, αλλά βρίσκονται εκτός
του τοπικού δικτύου.
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∆ιάγνωση σφαλµάτων
∆ιαδικασίες διάγνωσης

12
12

∆ιάγνωση σφαλµάτων

12.1

∆ιαδικασίες διάγνωσης
Οι διαδικασίες διάγνωσης που περιγράφονται παρακάτω επιδεικνύουν τη διαδικασία
ανάλυσης σφαλµάτων για τις παρακάτω περιπτώσεις προβληµάτων:
•

Ο µετατροπέας συχνότητας δε λειτουργεί στο PROFINET IO

•

∆εν είναι δυνατός ο έλεγχος του µετατροπέα συχνότητας χρησιµοποιώντας τον
ελεγκτή ΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν συγκεκριµένα την παραµετροποίηση του
µετατροπέα συχνότητας για διάφορες εφαρµογές διαύλου πεδίου, ανατρέξτε στο
Εγχειρίδιο Προφίλ Μονάδας ∆ιαύλου πεδίου και κατάλογος παραµέτρων του
MOVIDRIVE®.
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Πρόβληµα διάγνωσης 1: Ο µετατροπέας συχνότητας δε λειτουργεί στο
PROFINET IO.
Αρχική κατάσταση:
• Ο µετατροπέας συχνότητας είναι συνδεδεµένος µε το PROFINET IO
• Ο µετατροπέας διαµορφώθηκε στον ελεγκτή ΙΟ και η επικοινωνία διαύλου είναι
ενεργή
Ç
Είναι συνδεδεµένος ο ακροδέκτης του διαύλου;
Ναι
Ç
Πώς συµπεριφέρεται
το LED Link;

Όχι Æ

[A]

Κίτρινο Æ
Κόκκινο Æ

[B]
[C]

Ναι
Ç

OFF Æ [C]

Πώς συµπεριφέρεται
το LED BUS FAULT;

Πράσινο
Ç

Off
Ç

Ο µετατροπέας είναι συνδεµένος µε το Ethernet.
Ç
Ελέγξτε τα ονόµατα PROFINET που έχετε διαµορφώσει και ρυθµίσει.
Ç
Είναι τα ονόµατα PROFINET τα
ίδια;

Όχι Æ

[D]

Ναι
Ç
Ίσως έχετε διαµορφώσει λανθασµένο τύπο µονάδας ή έχετε ορίσει λανθασµένα τη
διαµόρφωση.
Ç
∆ιαγράψτε τη διαµόρφωση για το µετατροπέα από το δίκτυο PROFINET IO.
Ç
Πραγµατοποιήστε νέα διαµόρφωση για τον µετατροπέα, επιλέγοντας την ονοµασία
συσκευής "MDX61B+DFS22B".
Εκχωρήστε τις περιοχές διευθύνσεων για το σύστηµα ελέγχου σας.
Ç
Φορτώστε τώρα τη διαµόρφωση στον ελεγκτή PROFINET IO και επανεκκινήστε την
επικοινωνία διαύλου.
[A]

Ελέγξτε την καλωδίωση διαύλου.

[B]

Η πρόσθετη κάρτα DFS22B δεν έχει διαµορφωθεί ακόµα ή έχει
διαµορφωθεί λανθασµένα. Σε αυτή την περίπτωση ελέγξτε τη
διαµόρφωση, και ιδιαίτερα το όνοµα της συσκευής και τη διεύθυνση IP.
Ç

[C]

Η πρόσθετη κάρτα DFS22B αναφέρει ότι ο ελεγκτής PROFINET IO
δεν έχει δηµιουργήσει ακόµα κάποια σύνδεση επικοινωνίας.
Ç
Ο ελεγκτής PROFINET IO είναι απενεργοποιηµένος ή δεν έχει ακόµα
εκκινηθεί.

[D]

Προσαρµόστε τα ονόµατα PROFINET.
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∆ιάγνωση σφαλµάτων
∆ιαδικασίες διάγνωσης

Πρόβληµα διάγνωσης 2:
∆εν είναι δυνατός ο έλεγχος του µετατροπέα µέσω του ελεγκτή IO.
Αρχική κατάσταση:
• Επικοινωνία διαύλου µε µετατροπέα OK (σβηστό LED BUS FAULT)
• Λειτουργία µετατροπέα συχνότητας µε 24 V (χωρίς τάση τροφοδοσίας)
Ç
Η αιτία του προβλήµατος είναι είτε η λανθασµένη παραµετροποίηση του
µετατροπέα ή ένα ελαττωµατικό πρόγραµµα ελέγχου στον ελεγκτή PROFINET IO.
Ç
Ελέγξτε µε την P094 … P097 (περιγραφή ονοµαστικής τιµής PΟ1 ... PΟ3), εάν οι
ονοµαστικές τιµές που αποστέλλονται από τη µονάδα ελέγχου, λαµβάνονται
σωστά.
Για το σκοπό αυτό, στείλτε σε κάθε λέξη εξόδου µια ονοµαστική τιµή διαφορετική
του 0 ως δοκιµή.
Ç
Λαµβάνονται οι ονοµαστικές τιµές;

Ναι Æ

[A]

Όχι
Ç
Ελέγξτε ότι έχουν γίνει οι σωστές ρυθµίσεις για τις ακόλουθες παραµέτρους
ηλεκτροκινητήρα:
• P100 SETPOINT SOURCE
FIELDBUS
• P101 CTRL. SIGNAL SOURCE
FIELDBUS
• P876 ENABLE PO DATA
YES
Ç
Ρυθµίσεις OK;

Όχι Æ

[B]

Ναι
Ç
Το πρόβληµα µπορεί να προκαλείται από το πρόγραµµα ελέγχου στον ελεγκτή ΙΟ.
Ç
Ελέγξτε ότι η διεύθυνση που χρησιµοποιείται στο πρόγραµµα είναι ίδια µε τη
διεύθυνση για τη διαµόρφωση.
Σηµειώστε ότι ο µετατροπέας συχνότητας απαιτεί συνεκτικά δεδοµένα και ότι η
πρόσβαση εντός του προγράµµατος ελέγχου, εάν χρειαστεί, πρέπει να
πραγµατοποιείται µέσω ειδικών λειτουργιών συστήµατος (π.χ. SIMATIC S7,
SFC 14/15).
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[A]

Οι ονοµαστικές τιµές µεταφέρονται σωστά.
Ελέγξτε την ενεργοποίηση του µετατροπέα συχνότητας στην πλευρά
ακροδεκτών.

[B]

∆ιορθώστε τις ρυθµίσεις.
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Τεχνικά χαρακτηριστικά

13.1

DFS22B για MOVIDRIVE® B

kVA

i

f

n

13

P Hz

Πρόσθετη κάρτα DFS22B
Κωδικός αριθµός

1821 184 4

Κατανάλωση ισχύος
Πρωτόκολλα εφαρµογής

P=3W
•
•
•

PROFINET IO (Ethernet Frames µε αναγνωριστικό 8892hex) για τον
έλεγχο και την παραµετροποίηση του µετατροπέα.
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) για τη διάγνωση µέσω WebBrowser.
SMLP (Simple Movilink Protocol), πρωτόκολλο που χρησιµοποιείται από
το MOVITOOLS®.

Αριθµοί θυρών που
χρησιµοποιούνται

•
•

300 (SMLP)
80 (HTTP)

Υπηρεσίες Ethernet

•
•

ARP
ICMP (Ping)

ISO / OSI-Επίπεδο 1/2

Ethernet II

Ρυθµός Baud

100 MBaud σε διαδικασία full duplex

Τεχνολογία σύνδεσης

RJ45 µε ενσωµατωµένο Switch και Auto-Crossing

∆ιευθυνσιοδότηση

∆ιεύθυνση ΙΡ 4 Byte ή MAC-ID (00:0F:69:xx:xx:xx)

Αναγνωριστικό
κατασκευαστή
(Vendor-ID)

010Ahex

Βοηθητικά µέσα έναρξης
λειτουργίας

•
•

Πακέτο λογισµικού MOVITOOLS®-MotionStudio έκδοσης 5.40 ή
νεότερης
Πληκτρολόγιο DBG60B

Έκδοση υλικολογισµικού
του MOVIDRIVE®
MDX61B

Έκδοση υλικολογισµικού 824 854 0.17 ή νεότερη (Æ ένδειξη µε P076)

Θερµοκρασία
περιβάλλοντος

0 ... 55 °C
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