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Wskazówki ogólne

1

Struktura wskazówek bezpieczeństwa

1

Wskazówki ogólne

1.1

Struktura wskazówek bezpieczeństwa

Podręcznik

Wskazówki bezpieczeństwa w niniejszym podręczniku posiadają następującą strukturę:

Piktogram

SŁOWO SYGNALIZACYJNE!
Rodzaj zagrożenia i jego źródło.
Możliwe skutki zlekceważenia.
•

Czynności zapobiegające zagrożeniu.

Piktogram

Słowo
sygnalizacyjne

Znaczenie

Skutki
nieprzestrzegania

Przykład:

ZAGROŻENIE!

Bezpośrednie zagrożenie

Śmierć lub ciężkie uszkodzenia ciała

OSTRZEŻENIE!

Możliwa, niebezpieczna sytuacja

Śmierć lub ciężkie uszkodzenia ciała

UWAGA!

Możliwa, niebezpieczna sytuacja

Lekkie uszkodzenia ciała

STOP!

Możliwe straty rzeczowe

Uszkodzenie systemu napędowego
lub jego otoczenia

WSKAZÓWKA

Przydatna wskazówka lub rada.
Ułatwia obsługę systemu
napędowego.

Ogólne zagrożenie

Specyficzne zagrożenie,
np.porażenie prądem

1.2

Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady
Przestrzeganie niniejszej dokumentacji jest warunkiem bezawaryjnej pracy urządzenia
i uznania ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji. Przeczytaj więc najpierw
podręcznik, zanim rozpoczniesz użytkować urządzenie!
Należy zapewnić dostępność oraz dobry i czytelny stan dokumentacji dla osób
odpowiedzialnych za instalację i pracę oraz osób, które na własną odpowiedzialność
pracują przy urządzeniu.

1.3

Wykluczenie odpowiedzialności
Przestrzeganie informacji zawartych w dokumentacji MOVIDRIVE® B- / MOVITRAC® B
jest podstawowym warunkiem dla bezpiecznej eksploatacji i uzyskania podanych
właściwości produktu oraz cech wydajności. Za osoby, straty rzeczowe lub majątkowe,
powstałe z powodu nieprzestrzegania instrukcji obsługi firma SEW-EURODRIVE nie
ponosi żadnej odpowiedzialności. W takich przypadkach wykluczona jest
odpowiedzialność za defekty ujawnione.
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Wskazówki bezpieczeństwa

2.1

Dokumentacja uzupełniająca
•

2

Prace przy instalacji i uruchamianiu urządzenia mogą być wykonywane tylko przez
wykwalifikowanych elektryków przy zachowaniu obowiązujących przepisów
w zakresie zapobiegania wypadkom oraz stosowaniu się do informacji zawartych
w poniższych dokumentacjach:
– Instrukcja obsługi "MOVIDRIVE® MDX60B/61B"
– Instrukcja obsługi "MOVITRAC® B"

2.2

•

Zanim rozpoczniesz instalację i przeprowadzisz uruchomienie karty opcji DFE33B,
zapoznaj się dokładnie z niniejszą dokumentacją.

•

Przestrzeganie tej dokumentacji jest warunkiem bezawaryjnej pracy urządzenia
i uznania ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji.

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla systemów Bus
Niniejszym oferujemy system komunikacyjny, który umożliwia dostosowanie na szeroką
skalę falownika napędowego MOVIDRIVE® do specyficznych instalacji. Jak w przypadku
wszystkich systemów Bus, istnieje niebezpieczeństwo zewnętrznej (w odniesieniu do
urządzenia) niewidocznej zmiany parametrów, a co za tym idzie zachowania urządzenia.
Może to spowodować nieoczekiwane (lecz kontrolowane) zachowanie systemu.

2.3

Funkcje bezpieczeństwa
Falowniki MOVIDRIVE® MDX60B/61B oraz MOVITRAC® B nie realizują żadnych
funkcji bezpieczeństwa bez stosowania nadrzędnych systemów zabezpieczających.
Aby zagwarantować ochronę osób i maszyn, należy stosować nadrzędne systemy
zabezpieczające.
W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji należy bezwzględnie przestrzegać
wskazówek zawartych w dokumentacjach "Bezpieczne odłączanie dla MOVIDRIVE® B /
MOVITRAC® B".

2.4

Zastosowania do dźwignic
MOVIDRIVE® MDX60B/61B oraz MOVITRAC® B nie mogą być wykorzystywane do
funkcji dźwignicowych jako urządzenia bezpieczeństwa.
Jako urządzenia zabezpieczające stosuj systemy nadzorujące lub mechaniczne
urządzenia ochronne, aby uniknąć ewentualnych obrażeń ciała i szkód materialnych.

2.5

Nazwy produktu i znak towarowy
Wymienione w niniejszym podręczniku marki i nazwy produktu są znakami towarowymi
lub zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do ich posiadacza.

2.6

Złomowanie
Należy przestrzegać aktualnych przepisów krajowych!
Poszczególne elementy utylizować należy oddzielnie, w zależności od ich właściwości
i przepisów obowiązujących w danym kraju np. jako:
•

złom elektroniczny

•

tworzywo sztuczne

•

blacha

•

miedź
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Wprowadzenie

3.1

Zawartość niniejszego podręcznika
W niniejszym podręczniku użytkownika opisano:

3.2

•

Montaż karty opcji DFE33B EtherNet/IP w falowniku MOVIDRIVE® MDX61B.

•

Wykorzystanie karty opcji DFE33B EtherNet/IP w przetwornicy częstotliwości
MOVITRAC® B i w obudowie bramki UOH11B.

•

Uruchomienie MOVIDRIVE® B w systemie fieldbus EtherNet/IP.

•

Uruchomienie MOVITRAC® B na bramce EtherNet/IP.

•

Eksploatacja MOVITOOLS®-MotionStudio przez Ethernet.

•

Diagnoza za pomocą zintegrowanego serwera sieciowego.

Dokumentacja uzupełniająca
W celu zapewnienia prostego i efektywnego połączenia MOVIDRIVE® / MOVITRAC® B
z systemem fieldbus EtherNet/IP, należy dodatkowo do niniejszego podręcznika
użytkownika dla opcji DFE11B zamówić dokumentację uzupełniającą na temat fieldbus:
•

Podręcznik dla profilu urządzenia fieldbus MOVIDRIVE®

•

Podręcznik systemowy MOVITRAC® B / MOVIDRIVE® MDX60B/61B

W podręczniku dla "Profil urządzenia fieldbus MOVIDRIVE®" i w podręczniku
systemowym MOVITRAC® B oprócz opisu parametrów fieldbus i ich kodowania,
wyjaśniane są różnorodne koncepcje sterowania i możliwości aplikacyjne na podstawie
krótkich przykładów.
Podręcznik "Profil urządzenia fieldbus" MOVIDRIVE® zawiera zestawienie wszystkich
parametrów falownika, które mogą być odczytywane i zapisywane poprzez różnorodne
złącza komunikacyjne, jak np. magistrale systemowe Bus, RS485 jak również poprzez
złącza fieldbus.

3.3

Właściwości
Falownik MOVIDRIVE® MDX61B i przetwornica częstotliwości MOVITRAC® B
umożliwiają dzięki zastosowaniu wydajnego i uniwersalnego złącza fieldbus połączenie
opcji DFE33B EtherNet/IP z nadrzędnymi systemami automatyzacyjnymi poprzez
EtherNet/IP.

3.3.1

MOVIDRIVE® B, MOVITRAC® B i EtherNet/IP
Ustalone z góry zachowanie falowników w trybie EtherNet/IP, tzw. profil urządzenia jest
niezależny od fieldbus i tym samym jednolity. Dzięki temu użytkownik ma możliwość
rozwijania aplikacji napędowych niezależnie od fieldbus. Zmiana na inne systemy Bus
jak np. DeviceNet (opcja DFD) jest tym samym ułatwiona.
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3.3.2

3

Dostęp do wszystkich informacji
Dzięki złączu EtherNet/IP, napędy SEW dają możliwość cyfrowego dostępu do
wszystkich parametrów napędu i funkcji. Sterowanie falownikiem odbywa się w oparciu
o szybką, cykliczną wymianę danych procesowych. Stosując ten kanał danych
procesowych istnieje możliwość, obok wprowadzania wartości zadanych takich jak
np. zadana prędkość obrotowa, rampy, wyzwalania różnych funkcji napędu jak
np. zezwolenie, blokada stopnia mocy, szybkie zatrzymanie itd. Za pomocą tego kanału
można jednocześnie odczytywać wstecznie wartości rzeczywiste z falownika
napędowego, jak np. rzeczywistą prędkość obrotową, prąd, stan urządzenia, numer
błędu oraz komunikaty o referencji.

3.3.3

Funkcje nadzoru
Zastosowanie systemu fieldbus wymaga użycia dla techniki napędowej dodatkowych
funkcji nadzoru jak np. nadzór czasowy magistrali fieldbus (fieldbus Timeout) lub
koncepcji szybkiego zatrzymania. Funkcje nadzoru dla MOVIDRIVE® / MOVITRAC®
mogą zostać przykładowo dostosowane do indywidualnego zakresu zastosowania.
Można np. zdefiniować, jaka reakcja na błąd falownika ma zostać wyzwolona
w przypadku usterki Bus. Dla wielu aplikacji stosowanie funkcji szybkiego zatrzymania
jest uzasadnione, jednakże można zastosować "zamrożenie" ostatniej wartości
zadanej, dzięki czemu napęd będzie dalej się poruszał z ostatnią ważna wartością
zadaną (np. taśmociąg). Ponieważ funkcjonalność zacisków sterowania jest
zapewniona również w trybie pracy z fieldbus, można poprzez zaciski falownika
realizować niezależne od fieldbus koncepcje szybkiego zatrzymania.

3.3.4

Diagnoza
Dla uruchamiania i serwisu, falownik MOVIDRIVE® i przetwornica częstotliwości
MOVITRAC® B oferują liczne możliwości diagnozowania. Za pomocą monitora fieldbus
zintegrowanego w MOVITOOLS® MotionStudio, można przykładowo kontrolować
wysyłane przez nadrzędne sterowanie wartości zadane jak również wartości
rzeczywiste przesyłane z falownika do urządzenia Master. Zintegrowany serwer
sieciowy umożliwia dostęp do wartości diagnostycznych za pomocą standardowej
przeglądarki (np. Internet Explorer).

3.3.5

Monitor fieldbus
Ponadto otrzymasz liczne informacje dodatkowe na temat stanu złącza fieldbus.
Funkcja monitora fieldbus oferuje wraz z oprogramowaniem PC MOVITOOLS®MotionStudio komfortowe możliwości diagnozowania, które obok ustawiania wszystkich
parametrów napędu (włącznie z parametrami fieldbus) umożliwia również szczegółowe
wyświetlanie informacji o stanie fieldbus i urządzenia.
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4

Wskazówki montażowe i instalacyjne
W niniejszym rozdziale uzyskasz wskazówki dot. instalacji karty opcji DFE33B
EtherNet/IP w MOVIDRIVE® MDX61B, MOVITRAC® B i obudowie bramki UOH11B.

4.1

Montaż karty opcji DFE33B w MOVIDRIVE® MDX61B
WSKAZÓWKI
•

Tylko personel firmy SEW-EURODRIVE jest upoważniony do montowania
i wymontowywania opcji dla MOVIDRIVE® MDX61B, wielkość 0.

•

Montaż lub demontaż kart opcji przez użytkownika możliwy jest tylko
w przypadku falowników MOVIDRIVE® MDX61B wielkości od 1 do 6.

•

Kartę opcji DFE33B EtherNet/IP należy podłączyć do gniazda fieldbus [1].

•

Do okablowania zastosuj tylko dopuszczone dla EtherNet/IP wtyczki i przewody.

•

Opcja DFE33B zasilana jest za pośrednictwem MOVIDRIVE® B. Stosowanie
odrębnego zasilania nie jest konieczne.

[1]

62180AXX
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4

Przed rozpoczęciem
Zanim zaczniesz wkładać / wyjmować karty opcji, zapoznaj się z poniższymi
wskazówkami:
•

Odłącz napięcie od falownika. Odłącz zasilanie DC 24 V i napięcie sieciowe.

•

Zanim dotkniesz karty opcji pozbądź się ładunków elektrycznych na ciele przy użyciu
odpowiednich środków (taśma odprowadzająca, obuwie przewodzące itp.).

•

Przed montażem karty opcji należy zdjąć klawiaturę i osłonę przednią (patrz
instrukcja obsługi MOVIDRIVE® MDX60B/61B, rozdz. "Instalacja").

•

Po zamontowaniu karty opcji należy ponownie założyć klawiaturę oraz osłonę
przednią (patrz instrukcja obsługi MOVIDRIVE® MDX60B/61B, rozdz. "Instalacja").

•

Kartę opcji należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu i wyjmować dopiero
bezpośrednio przed montażem.

•

Kartę opcji należy trzymać za krawędź płytki obwodu drukowanego. Nie dotykaj
żadnych elementów obwodu.
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Wskazówki montażowe i instalacyjne
Montaż karty opcji DFE33B w MOVIDRIVE® MDX61B

4.1.2

Ogólny sposób postępowania przy montażu i demontażu karty opcji (MDX61B, wielkość 1 - 6)

2.
1.

2.

1.
3.
3.
3.

4.

4.

60039AXX

1. Odkręć obie śruby mocujące na uchwycie karty opcji. Wyciągnij uchwyt karty opcji
równomiernie (nie przekrzywiaj!) z gniazda przyłączeniowego.
2. Odkręć na uchwycie obie śruby mocujące czarnej pokrywy blaszanej i zdejmij ją.
3. Zamontuj kartę opcji za pomocą 3 śrub mocujących pasujących w odpowiednie
otwory na uchwycie karty opcji.
4. Wsuń uchwyt karty opcji z zamontowaną kartą opcji, delikatnie dociskając
z powrotem w gniazdo przyłączeniowe. Uchwyt karty opcji przykręć z powrotem za
pomocą obydwu śrub mocujących.
5. Aby wymontować kartę opcji postępuj w odwrotnej kolejności.
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Wskazówki montażowe i instalacyjne
Instalacja karty opcji DFE33B w MOVITRAC® B

4.2

Instalacja karty opcji DFE33B w MOVITRAC® B
WSKAZÓWKA
Tylko SEW-EURODRIVE
MOVITRAC® B.

4.2.1

może

montować

i

demontować

karty

opcji

dla

Podłączenie magistrali systemowej pomiędzy MOVITRAC® B a opcją DFE33B

DFE 33B

S1

S2

MODULE
STATUS
NETWORK
STATUS

ON

[1]
[2]

OFF

FSC11B
X46
X30

X45

[2] Przełącznik DIP S2 (zarezerwowany),
S2 = OFF
IP:

MAC ID:
00-0F-69-00-02-0B

X44

[1] Opornik obciążeniowy uaktywniony,
S1 = ON

X32

HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7

Def IP
AS
0 1
ETHERNET/IP

H1
H2

X24

X12
+
DC 24 V =
–

24V IO
GND

X26

1
2
3
4
5
6
7
8
9

12 3 45 6 7

62135AXX
X46

X26

Funkcje zacisków

X46:1

X26:1

SC11 SBus +, CAN high

X46:2

X26:2

SC12 SBus –, CAN low

X46:3

X26:3

GND, CAN GND

X26:4

zarezerwowany

X26:5

zarezerwowany

X46:6

X26:6

GND, CAN GND

X46:7

X26:7

DC 24 V

X12

Funkcje zacisków

X12:8

Wejście DC+24-V

X12:9

Potencjał odniesienia wejść binarnych GND

W celu prostego okablowania, opcja DFE33B może być zasilana napięciem stałym 24 V
z zacisku X46.7 przetwornicy częstotliwości MOVITRAC® B do zacisku X26.7. Przy
zasilaniu opcji DFE33B przez MOVITRAC® B, przetwornica częstotliwości
MOVITRAC® B musi być sama zasilana napięciem stałym 24 V na zacisku X12.8
i X12.9. Przy opcji FSC11B należy aktywować opornik obciążeniowy magistrali
systemowej (S1 = ON).
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Wskazówki montażowe i instalacyjne
Instalacja karty opcji DFE33B w MOVITRAC® B

4.2.2

Podłączenie magistrali systemowej pomiędzy wieloma urządzeniami MOVITRAC® B

®

MOVITRAC B
DFE 33B

S1

S2

MODULE
STATUS
NETWORK
STATUS

ON

[1]
[2]

MAC ID:
00-0F-69-00-02-0B

FSC11B
X46
X30

X45

IP:

OFF

X44

X32

HL^ 1 2 3 4 5 6 7

Def IP
AS
0 1
ETHERNET/IP

H1
H2

MOVITRAC® B

MOVITRAC® B

X24

S1
X12

+
DC 24 V =
-

24V IO
GND

1
2
3
4
5
6
7
8
9

S2

X26

ON

12 3 45 6 7

OFF

S1

[1]
[2]

X44

[1]
[2]

OFF

X44

FSC11B
X45

S2
ON

FSC11B

X46

X45

HL ^ 1 2 3 4 5 6 7

X46

HL ^ 1 2 3 4 5 6 7

62136AXX

[1] Opornik obciążeniowy aktywowany tylko przy ostatnim urządzeniu, S1 = ON
[2] Przełącznik DIP S2 (zarezerwowany), S2 = OFF
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MOVITRAC® B

DFE33B w obudowie bramki UOH11B

X46

Funkcje zacisków

X26

Funkcje zacisków

X46:1

SC11 (dane przychodzące magistrali
systemowej, High)

X26:1

SC11 SBus +, CAN high

X46:2

SC12 (dane przychodzące magistrali
systemowej, Low)

X26:2

SC12 SBus –, CAN low

X46:3

GND (odniesienie magistrali
systemowej)

X26:3

GND, CAN GND

X46:4

SC21 (dane wychodzące magistrali
systemowej, High)

X26:4

zarezerwowany

X46:5

SC22 (dane wychodzące magistrali
systemowej Low)

X26:5

zarezerwowany

X46:6

GND (odniesienie magistrali
systemowej)

X26:6

GND, CAN GND

X46:7

DC 24 V

X26:7

DC 24 V

X12

Funkcje zacisków

X12:8

Wejście DC+24 V

X12:9

Potencjał odniesienia wejść binarnych GND
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Uwaga:
•

Stosuj 2xdwużyłowy, ekranowany kabel miedziany ze skręconymi żyłami (kabel do
przesyłu danych z ekranem z plecionki miedzianej). Ekran przyłóż płaskim stykiem
z obu stron do zacisku ekranowania elektroniki przetwornicy MOVITRAC® a końce
ekranu dodatkowo do GND. Kabel ten musi spełniać następujące warunki:
– Przekrój żyły 0,25 mm2 (AWG18) .... 0,75 mm2 (AWG23)
– Oporność przewodu 120 Ω przy 1 MHz
– Obciążenie pojemnościowe ≤ 40 pF/m przy 1 kHz
Odpowiednie będą kable CAN lub DeviceNet

•

Dopuszczalna całkowita długość przewodów wynosi 80 m (260 ft). Szybkość
transmisji SBus ustawiona jest na stałą wartość rzędu 500 kbodów.

•

Połączenie magistrali systemowej należy zakończyć opornikiem obciążeniowym
(S1 = ON). W przypadku pozostałych urządzeń wyłączyć opornik obciążeniowy
(S1 = OFF). Bramka DFE33B musi znajdować się zawsze na początku lub na końcu
połączenia magistrali systemowej. Posiada ona wbudowany na stałe opornik
obciążeniowy.

WSKAZÓWKI
•

Pomiędzy urządzeniami, które połączone są za pomocą magistrali SBus, nie mogą
występować różnice potencjałów. Należy zapobiec różnicy potencjałów,
np. poprzez połączenie ze sobą mas urządzeń oddzielnym przewodem.

•

Okablowanie SBus w układzie "gwiazda" jest niedopuszczalne.
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Wskazówki montażowe i instalacyjne
Instalacja bramki DFE33B / UOH11B

4.3

Instalacja bramki DFE33B / UOH11B
Poniższy rysunek przedstawia podłączenie opcji DFE33B za pośrednictwem obudowy
bramki UOH11B:X26.

WSKAZÓWKA
Tylko SEW-EURODRIVE może montować i demontować karty opcji w obudowie
bramki UOH11B.

UOH11B
DFE 33B
MODULE
STATUS

IP:

X32

X30

MAC ID:
00-0F-69-00-02-0B

NETWORK
STATUS

Def IP
AS
0 1
ETHERNET/IP

H1
H2

X24

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

DC+24 V
GND

62137AXX

Obudowa bramki UOH11B
X26

Funkcje zacisków

X26:1

SC11 Systembus +, CAN high

X26:2

SC12 Systembus -, CAN low

X26:3

GND, CAN GND

X26:4

zarezerwowany

X26:5

zarezerwowany

X26:6

GND, CAN GND

X26:7

DC 24 V

Do zasilania obudowy bramki potrzebne jest napięcie DC 24 V, które połączone jest z X26.
Połączenie magistrali systemowej należy zakończyć opornikiem obciążeniowym.
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4.4

4

Podłączenie i opis zacisków opcji DFE33B

Numer
katalogowy
Widok z przodu
DFE33B

Opcja złącza fieldbus EtherNet/IP typ DFE33B: 1821 346 4

Przełączniki
DIP

Opis

Funkcja

DFE 33B
MODULE
STATUS

Wskazuje aktualny status opcji DFE33B.

LED NETWORK STATUS
(czerwona/zielona)

Wskazuje stan połączenia EthernetNet/IP.

Adres MAC

Adres MAC np. dla konfiguracji serwera DHCP.

Pole wprowadzania IP

W tym polu możesz wprowadzić zadany adres IP.

IP:

MAC ID:
00-0F-69-xx-xx-xx

NETWORK
STATUS

LED MODULE STATUS
(czerwona/zielona)

X32

X30

X30: Przyłącze Ethernet
LED Link (zielona)
LED Activity (żółta)

X32: Przyłącze Ethernet
LED Link (zielona)
LED Activity (żółta)

Def IP
AS

Przełączniki DIP

DEF IP

Przywrócenie parametrowi adresu IP wartości domyślnej
i deaktywowanie DHCP
• Adres IP: 192.168.10.4
• Maska podsieci: 255.255.255.0
• Bramka: 1.0.0.0

AS

Auto-Setup dla pracy w funkcji bramki

0 1
ETHERNET/IP

62138AXX

Widok z przodu MOVITRAC® B
i UOH11B

Opis

Funkcja

H1

Dioda LED H1 (czerw.)

Błąd magistrali systemowej (tylko dla funkcji bramki)

H2

Dioda LED H2 (ziel.)

Zarezerwowany

X24

Terminal X24 X

Złącze RS485 dla diagnozy za pomocą PC i MOVITOOLS®MotionStudio (dotyczy tylko MOVITRAC® B)

58129AXX

Podręcznik – Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP
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Dioda statusowa LED dla opcji DFE33B

4.5

Dioda statusowa LED dla opcji DFE33B

4.5.1

Diody EtherNet/IP
Dioda LED karty opcji DFE33B sygnalizuje aktualny stan opcji DFE33B oraz systemu
EtherNet/IP.

DFE33B
MODULE
STATUS
NETWORK
STATUS
62139AXX

LED MODULE
STATUS

Dioda LED MODULE STATUS sygnalizuje prawidłową pracę elektroniki Bus.
Stan diody LED
MODULE STATUS

Znaczenie

Wył.

Brak zasilania karty opcji DFE33B lub awaria opcji.

Pulsująca na
zielono

•

•

LED NETWORK
STATUS

18

Jeśli dioda LED NETWORK STATUS jest jednocześnie wyłączona, wówczas
uruchomiony zostanie TCP/IP-Stack karty opcji DFE33B. Jeśli stan ten będzie
się utrzymywał i DHCP jest aktywowany, wówczas opcja DFE33B będzie
oczekiwać na dane z serwera DHCP.
Jeśli jednocześnie dioda LED NETWORK STATUS pulsuje na zielono,
wówczas uruchomiona zostanie aplikacja karty opcji DFE33B.

Pulsuje zielona/
czerwona

Karta opcji DFE33B wykonuje test diody LED.

Zielony

Karta opcji DFE33B działa prawidłowo.

Czerwony

Błąd karty opcji DFE33B.

Pulsuje na
czerwono

Rozpoznano niezgodność przy przydzielaniu adresu IP. Inne urządzenie
abonenckie w sieci korzysta z tego samego adresu IP.

Dioda LED NETWORK STATUS sygnalizuje stan systemu EtherNet/IP.
Stan diody LED
NETWORK STATUS

Znaczenie

Wył.

Karta opcji DFE33B nie posiada żadnych parametrów IP.

Pulsuje zielona/
czerwona

Karta opcji DFE33B wykonuje test diody LED.

Pulsujący na
zielono

Brak połączenia IO.

Zielony

Istnieje jedno sterujące połączenie EtherNet/IP IO.

Czerwony

Rozpoznano niezgodność przy przydzielaniu adresu IP. Inne urządzenie
abonenckie w sieci korzysta z tego samego adresu IP.

Pulsuje na
czerwono

Utworzone wcześniej sterujące połączenie IO przejdzie w stan timeout. Stan ten
jest kasowany po ponownym uruchomieniu komunikacji.
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Zintegrowane w złączach wtykowych RJ45 (X30, X32) diody LED Link (zielona)
i Activity (żółta) sygnalizują aktualny stan połączenia Ethernet.

LED "Link"

X30

Dioda LED
Link/Activity

X32

LED "Activity"

61880AXX

LED / stan

Znaczenie

Link / zielona

Obecne połączenie Ethernet.

Activity / żółta

Odbywa się przesył danych poprzez Ethernet.

Link / wył.

Brak połączenia Ethernet.

WSKAZÓWKA
Ponieważ oprogramowanie karty opcji DFE33B potrzebuje ok. 15 sekund na
inicjalizację, to w tym czasie na wyświetlaczu 7-segmentowym urządzenia
MOVIDRIVE® pokazywany będzie stan "0" (falownik nie gotowy do pracy).

4.5.2

Gateway-LED
Diody LED H1 i H2 sygnalizują stan komunikacji dla pracy z bramką.
H1
H2

X24

58129AXX

Dioda LED H1 Sys-Fault
(czerwona)

Tylko dla trybu z bramką

Status

Stan

Opis

czerwony

Błąd magistrali systemowej

Bramka nie skonfigurowana lub jeden
z napędów jest nieaktywny

Wył.

SBus ok

Bramka właściwie skonfigurowana

miga

Bus scan

Trwa sprawdzanie Bus przez bramkę

•

Dioda LED H2 (zielona) jest obecnie zarezerwowana.

•

Terminal X24 jest złączem RS485 do diagnozy przez PC i MOVITOOLS®
MotionStudio.
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Obsadzenie wtyków

4.6

Obsadzenie wtyków
Stosuj prefabrykowane, ekranowane złącza wtykowe RJ45 zgodnie z IEC 11801,
wydanie 2.0, kategoria 5.
[6]

[3] [2] [1]
12

3

A

6

B
54174AXX

Rys. 1: Okablowanie złącza wtykowego RJ45

A = Widok z przodu
B = Widok z tyłu
[1] Pin 1 TX+ Transmit Plus
[2] Pin 2 TX– Transmit Minus
[3] Pin 3 RX+ Receive Plus
[6] Pin 6 RX– Receive Minus

Połączenie MOVIDRIVE® / MOVITRAC® B / Ethernet
Aby podłączyć opcję DFE33B do sieci Ethernet, złącze X30 lub X32 (wtyk RJ45) należy
połączyć ekranowanym przewodem skręconym parami (Twisted-Pair) według
kategorii 5, klasy D, zgodnie z IEC 11801 Wydanie 2.0 z innymi abonentami sieci.
Wbudowany przełącznik obsługuje topologię liniową i umożliwia stosowanie funkcji
Auto-Crossing.

WSKAZÓWKI
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•

Zgodnie z IEC 802.3, maksymalna długość przewodu dla 10/100 MBaud Ethernet
(10BaseT / 100BaseT) np. pomiędzy dwoma urządzeniami abonenckimi w sieci
wynosi 100 m.

•

Aby zminimalizować obciążenie urządzeń końcowych wskutek niepożądanego
przesyłu danych Multicast, nie należy podłączać urządzeń innych producentów
bezpośrednio do opcji DFE33B. Urządzenia końcowe innych producentów należy
podłączać poprzez komponenty sieciowe, które obsługują funkcję IGMP-Snooping
(np. Managed Switch).
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4.7

4

Ekranowanie i ułożenie przewodu Bus
Stosuj wyłącznie ekranowane kable i elementy przyłączeniowe, które spełniają wymogi
dla kategorii 5, klasy D zgodnie z IEC 11801, wydanie 2.0.
Właściwe ekranowanie kabla Bus tłumi elektryczne zakłócenia, które mogą występować
w warunkach otoczenia przemysłowego. Poprzez następujące środki uzyskuje się
najlepsze właściwości ekranujące:
•

Należy mocno dociągnąć śruby mocujące wtyków, modułów i potencjałowych
przewodów kompensacyjnych.

•

Stosuj wyłącznie wtyki w metalowej lub metalizowanej obudowie.

•

Ekran należy podłączyć we wtyczce na jak największej powierzchni.

•

Ekranowanie przewodu Bus przyłączać na obu końcach.

•

Nie układać przewodów sygnałowych i przewodów Bus równolegle do przewodów
silnoprądowych (przewody silnikowe), lecz w miarę możliwości w oddzielnych
kanałach kablowych.

•

W zakładach przemysłowych należy stosować metalowe, uziemione półki kablowe.

•

Kable sygnałowe wraz z towarzyszącymi im przewodami wyrównania potencjałów
należy prowadzić w niewielkim odstępie od siebie, jak najkrótszą drogą.

•

Należy unikać przedłużania przewodów Bus za pomocą złączek wtykowych.

•

Przewody Bus prowadzić ściśle wzdłuż istniejących powierzchni masy.

STOP!
W przypadku odchyleń potencjału ziemi przez ekran podłączony z obu stron
i połączony z potencjałem ziemi (PE) może płynąć prąd kompensacyjny. W takim
wypadku należy zapewnić wystarczające wyrównanie potencjałów według
odpowiednich przepisów VDE.

4.8

Ustawienie przełączników DIP
WSKAZÓWKA
Ustawienie przełącznika DIP "Def IP" zastosowane będzie tylko po Power-On-Reset
(wyłączenie i ponowne włączenie napięcia sieciowego oraz napięcia podtrzymującego
DC 24 V).

Def IP

AS

Przy ustawieniu przełącznika "Def IP" = "1" (= ON), podczas włączenie napięcia
podtrzymującego DC 24 V spowoduje ustawienie następujących domyślnych
parametrów adresów IP:
•

Adres IP: 192.168.10.4

•

Maska podsieci: 255.255.255.0

•

Domyślna bramka: 1.0.0.0

•

P785 DHCP / Startup Configuration: Zapisane parametry IP (DHCP jest deaktywowany)

Za pomocą przełącznika DIP "AS" konfigurowana jest komunikacja dla bramki (patrz
rozdział "Auto-Setup dla pracy w funkcji bramki").
Konfiguracja zostanie zatwierdzona, jeśli przełączniki DIP "AS" ustawione zostana z "0"
na "1". Dla dalszej pracy, przełącznik DIP "AS" musi pozostać w położeniu "1" (= ON).
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4.9

Adresowanie TCP / IP oraz podsieci

Wprowadzenie

Ustawienia adresu dla protokołu IP realizowane są za pomocą następujących
parametrów:
•

Adres MAC

•

Adres IP

•

Maska podsieci

•

Bramka standardowa

Aby prawidłowo ustawić podane parametry, w niniejszym rozdziale przedstawiono
zasady adresowania oraz podziału sieci IP na podsieci.
Adres MAC

Podstawą dla wszystkich ustawień adresu jest adres MAC (Media Access Controller).
Adres MAC urządzenia Ethernet jest unikalną i jednorazowo przypisywaną 6-bajtową
wartością (48 Bit). Urządzenia SEW-Ethernet posiadają adres MAC 00-0F-69-xx-xx-xx.
Adres MAC nie jest odpowiedni do pracy w większych sieciach. Dlatego
wykorzystywane są dwa dowolnie przydzielane adresy IP.

Adres IP

Adres IP jest wartością 32-bitową, która pozwala na jednoznaczną identyfikację
urządzenia abonenckiego w sieci. Adres IP przedstawiany jest w postaci ciągu liczb
dziesiętnych, oddzielonych od siebie kropkami.
Przykład: 192.168.10.4
Każda liczba dziesiętna odpowiada jednemu bajtowi adresu (= 8 bitów) i może być
przedstawiana w postaci binarnej (→ poniższa tabela).
Bajt 1

Bajt 2

11000000

.

Bajt 3

10101000

.

00001010

Bajt 4
.

00000100

Adres IP składa się z adresu sieciowego i adresu urządzenia abonenckiego
(→ poniższa tabela).
Adres sieciowy

Adres urządzenia abonenckiego

192.168.10

4

Klasa sieci oraz maska podsieci ustala, która część adresu IP określa sieć i która część
identyfikuje urządzenie abonenckie.
Adresy urządzeń abonenckich, które składają się wyłącznie z zer i jedynek (binarne) nie
są dopuszczalne, ponieważ odnoszą się one do sieci lokalnej lub do adresu transmisji.
Klasy sieci

Pierwszy bajt adresu IP określa klasę sieci i tym samym podział na adresy sieciowe oraz
adresy urządzeń abonenckich.
Zakres wartości

Klasa sieci

Bajt 1

Pełny adres sieciowy
(przykład)

Znaczenie

0 ... 127

A

10.1.22.3

10 = adres sieciowy
1.22.3 = adres urządzenia
abonenckiego

128 ... 191

B

172.16.52.4

172.16 = adres sieciowy
52.4 = adres urządzenia
abonenckiego

192 ... 223

C

192.168.10.4

192.168.10 = adres sieciowy
4 = adres urządzenia
abonenckiego

Dla wielu sieci taki podział jest jednak niewystarczający. Dlatego stosuje się jawnie
ustawiane maski podsieci.

22

Podręcznik – Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP

4

Wskazówki montażowe i instalacyjne
Adresowanie TCP / IP oraz podsieci

Maska podsieci

Przy pomocy maski podsieci można dokonać bardziej szczegółowego podziału dla klas
sieci. Maska podsieci jest przedstawiana tak jak adres IP za pomocą czterech liczb
dziesiętnych, oddzielonych od siebie kropkami.
Przykład: 255.255.255.128
Każda liczba dziesiętna odpowiada jednemu bajtowi maski podsieci (= 8 bitów) i może
być przedstawiana w postaci binarnej (→ poniższa tabela).
Bajt 1
11111111

Bajt 2
.

Bajt 3

11111111

.

Bajt 4

11111111

.

10000000

Jeśli zapiszesz adres IP i adres maski podsieci jeden pod drugim, wówczas zobaczysz,
że w ustawieniu binarnym maski podsieci wszystkie jedynki ustalają część adresu
sieciowego, a wszystkie zera określają adres urządzenia abonenckiego (→ poniższa
tabela).
Bajt 1
Adres IP

Maska podsieci

Bajt 2
.

168.

Bajt 3
.

10

Bajt 4

dziesiętny

192

.

129

binarny

11000000

.

10101000

.

00001010

.

10000001

dziesiętny

255

.

255

.

255

.

128

binarny

11111111

.

11111111

.

11111111

.

10000000

Sieć klasy C z adresem 192.168.10. dzielona jest dalej przez maskę podsieci
255.255.255.128. Powstają dwie sieci z adresami 192.168.10.0 i 192.168.10.128.
Dopuszczalne adresy urządzeń abonenckich w obydwu sieciach są następujące:
•

192.168.10.1 ... 192.168.10.126

•

192.168.10.129 ... 192.168.10.254

Urządzenia abonenckie sieci ustalają poprzez logiczne połączenie adresu IP oraz maski
podsieci, czy partner komunikacyjny obecny jest w sieci lokalnej czy zewnętrznej. Jeśli
partner komunikacyjny znajduje się w innej sieci, wówczas do przesyłu danych
aktywowana będzie bramka standardowa.
Bramka
standardowa

Bramka standardowa obsługiwana jest poprzez 32-bitowy adres. 32-bitowy adres IP
przedstawiany jest w postaci ciągu liczb dziesiętnych, oddzielonych od siebie kropkami.
Przykład: 192.168.10.1
Bramka standardowa ustanawia połączenie z innymi sieciami. W ten sposób, sieciowe
urządzenie abonenckie, które ma komunikować się z innym urządzeniem abonenckim,
może stworzyć logiczne połączenie adresu IP z maską podsieci i określić, czy szukane
urządzenie abonenckie obecne jest w sieci lokalnej. W przeciwnym wypadku,
komunikacja nastąpi poprzez bramkę standardową (router), która musi być
zintegrowana w sieci lokalnej. Bramka standardowa przejmuje zadanie dalszej
transmisji pakietów danych.

DHCP
(Dynamic Host
Configuration
Protocol)

Alternatywnie do ręcznego ustawienia trzech parametrów adresu IP, maski podsieci
i bramki standard, parametry w sieci Ethernet można przydzielać również w sposób
automatyczny za pośrednictwem serwera DHCP.
Przydzielenie adresu IP odbywa się w oparciu o tabelę, w której zawarte są informacje
o przyporządkowaniu adresu MAC do adresu IP.
Parametr P785 sygnalizuje, czy przydzielenie parametru IP ma odbyć się ręcznie czy
za pośrednictwem DHCP.
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4.10

Ustawianie parametrów adresu IP

Pierwsze
uruchomienie

W przypadku opcji DFE33B, protokół "DHCP" (Dynamc Host Configuration Protocol)
jest aktywowany fabrycznie. Oznacza to, że karta opcji DFE33B oczekuje parametrów
adresu IP z serwera DHCP.

WSKAZÓWKA
Firma Rockwell Automation udostępnia na swojej stronie internetowej bezpłatny
dostęp do serwera DHCP. Korzystając z poniższego odnośnika można załadować
narzędzie o nazwie "BOOTP Utility": http://www.ab.com/networks/bootp.html.
Po skonfigurowaniu serwera DHCP i ustawieniu maski podsieci oraz bramek
standardowych należy dodać opcję DFE33B do listy przydziału serwera DHCP. MAC-ID
przypisuje przy tym do opcji DFE33B ważny adres IP.

WSKAZÓWKA
Skonfigurowane parametry adresu IP zostaną na stałe przejęte do zestawu
parametrów, jeśli DHCP zostanie dezaktywowany po przydzieleniu adresu IP.

Zmiana
parametrów
adresu IP po
pierwszym
uruchomieniu

Jeśli opcja DFE33B została uruchomiona z ważnym adresem IP, wówczas dostęp do
parametrów adresu IP możliwy jest również za pośrednictwem złącza Ethernet.
Parametry adresu IP można zmieniać poprzez Ethernet w następujący sposób:
•

poprzez stronę internetową dla opcji DFE33B (patrz rozdział "Zintegrowany
serwer Web")

•

za pomocą oprogramowania MOVITOOLS® MotionStudio poprzez Ethernet (patrz
rozdział "MOVITOOLS® MotionStudio poprzez Ethernet")

•

poprzez obiekt Interface EtherNet/IP TCP/IP (patrz rozdział "Wykaz obiektów CIP
EtherNet/IP")

Ponadto istnieje możliwość zmiany ustawienia parametrów adresu IP za pośrednictwem
szeregowego złącza bramki lub urządzenia MOVIDRIVE® MDX61B, a także za pomocą
klawiatury DBG60B (w MOVIDRIVE® B).
Jeśli parametry adresu IP zostana przypisane do opcji DFE33B przez serwer DHCP,
wówczas można je zmienić dostosowując ustawienia serwera DHCP.
Wymienione sposoby zmiany parametrów adresu IP są skuteczne, gdy napięcie
zasilające (sieć i DC 24 V) zostaną wyłączone i ponownie włączone.
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Deaktywacja /
aktywacja DHCP

4

Rodzaj przypisania adresu IP określany jest przez ustawienie atrybutu Configuration
Control dla obiekt EtherNet/IP TCP/IP Interface. Wartość ta wyświetlana jest lub
zmieniana w parametrze P785 DHCP / Startup Configuration.
•

Ustawienie "Zapiane parametry IP"
Zapisane parametry adresu IP będą używane.

•

Ustawienie "DHCP"
Parametry adresu IP wymagane są przez serwer DHCP.
W przypadku zastosowania serwera DHCP firmy Rockwell Automation, serwer
DHCP można aktywować lub deaktywować za pośrednictwem panelu. W takim
przypadku do obiektu TCP/IP Interface wysyłany jest telegram EtherNet/IP dla
adresowanego abonenta.

Resetowanie
parametru
adresu IP

Jeśli parametry adresu IP nie są znane i nie jest dostępne złącze szeregowe lub panel
sterowania DBG60B w celu odczytu adresu IP, wówczas można przywrócić
parametrowi adresu IP wartość domyślną za pomocą przełącznika DIP "Def IP".
W ten sposób opcja DFE33B zostanie przestawiona na następujące wartości domyślne:
•

Adres IP: 192.168.10.4

•

Maska podsieci: 255.255.255.0

•

Domyślna bramka: 1.0.0.0

•

P785 DHCP / Startup Configuration: Zapisane parametry IP (DHCP jest deaktywowany)

Postępuje w podanej kolejności, aby przywrócić parametrowi adresu IP wartości
domyślne:
•

Odłącz napięcie sieciowe i zasilanie DC 24 V.

•

Na opcji DFE33B przestaw przełącznik DIP "Def IP" na "1".

•

Ponownie włącz napięcie sieciowe i zasilania DC 24 V.

•

Odczekaj, aż zostanie uruchomiona opcja DFE33B. Można to rozpoznać po
świecącej się na zielono diodzie LED "MODULE STATUS".

•

Na opcji DFE33B przestaw przełącznik DIP "Def IP" na "0".

•

Teraz dostępne są następujące możliwości nadania adresu IP:
– poprzez stronę internetową dla opcji DFE3B (patrz rozdział "Zintegrowany serwer
Web")
– za pomocą oprogramowania MOVITOOLS® MotionStudio poprzez Ethernet
(patrz rozdział "MOVITOOLS® MotionStudio poprzez Ethernet")
– poprzez obiekt Interface EtherNet/IP TCP/IP (patrz rozdział "Wykaz obiektów CIP
EtherNet/IP")

WSKAZÓWKA
•

Po ponownym ustawieniu przełącznika DIP "Def IP" na "0", DHCP pozostaje
nieaktywny. DHCP można ponownie aktywować za pośrednictwem obiektu
Interface EtherNet/IP TCP/IP (patrz rozdział "Wykaz obiektów CIP EtherNet/IP"),
za pomocą parametru P785, zintegrowanego serwera Web lub serwera DHCP
firmy Rockwell Automation.

•

Podczas resetowania do ustawień fabrycznych (P802 Ustawienie fabryczne),
DHCP nie jest aktywowany.
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4.11

Sposób postępowania przy wymianie urządzeń
Jeśli przy opcji DFE33B przełącznik DIP "Def IP" ustawiony jest na wartość "1" (= ON),
wówczas dla nowej opcji DFE33B (po wymianie karty opcji lub urządzenia
MOVIDRIVE® B/MOVITRAC® B / obudowa bramki każda z kartą opcji) należy również
ustawić przełącznik DIP "Def IP" na wartość "1" (= ON). Nie jest konieczne
przeprowadzanie dodatkowych ustawień parametrów IP.
Jeśli dla opcji DFE33B przełącznik DIP "Def IP" ustawiony jest na wartość "0" (= OFF),
wówczas podczas wymiany karty opcji lub urządzeń z kartą opcji należy stosować się
do informacji zawartych w poniższych rozdziałach:
•

Rozdział "Wymiana urządzenia MOVIDRIVE® B"

•

Rozdział "Wymiana urządzenia MOVITRAC® B / bramka"

4.11.1 Wymiana urządzenia MOVIDRIVE® B
Jeśli złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP eksploatowane jest jako karta opcji
w MOVIDRIVE® B, wówczas sposób postępowania przy wymianie urządzenia zależy
od tego, czy
•

DHCP jest aktywny lub czy wykorzystywany jest zapisany adres IP

•

karta pamięci wymienionego urządzenia MOVIDRIVE® MDX61B podłączona jest do
nowego urządzenia, czy nie

Jeśli DHCP jest aktywny, wówczas przy wymianie opcji DFE33B lub urządzenia
MOVIDRIVE® B z opcją DFE33B konieczne jest zaktualizowanie listy przyporządkowania
do serwera DHCP. Informacja o adresie MAC opcji DFE33B nadrukowana jest na przedniej
płycie opcji DFE33B.
Jeśli DHCP nie jest aktywny, wówczas wykorzystywane są parametry IP zapisane na
karcie pamięci urządzenia MOVIDRIVE® B.
Jeśli przy wymianie MOVIDRIVE® B karta pamięci nie zostanie przeniesiona ze starego
urządzenia i podłączona do nowego, wówczas konieczne będzie wykonanie pełnej
procedury uruchomienia nowego falownika (jeśli DHCP nie jest aktywny, razem
z parametrami IP). Alternatywnie, zapisaną za pomocą oprogramowania MOVITOOLS®
MotionStudio lub klawiatury DBG60B kopię bezpieczeństwa można przesłać do nowego
urządzenia.
Aby umożliwić przeprowadzanie prac diagnostycznych lub zadań inżynieryjnych,
ustawiony w opcji DFE33B lub na liście przyporządkowania serwera DHCP
i zdefiniowany adres IP należy wpisać w odpowiednim polu na płycie przedniej
opcji DFE33B.
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4.11.2 Wymiana urządzenia MOVITRAC® B / Bramka
Jeśli złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP eksploatowane jest jako karta opcji
w MOVITRAC® B lub w obudowie bramki UOH1B, wówczas sposób postępowania przy
wymianie urządzenia zależy od tego, czy
•

DHCP jest aktywny lub czy wykorzystywany jest zapisany adres IP

•

opcja DFE33B zamontowana jest w MOVITRAC® B lub w obudowie bramki

Jeśli DHCP jest aktywny, wówczas przy wymianie MOVITRAC® B z opcją DFE33B lub
DFE33B wbudowaną w obudowie bramki konieczne jest zaktualizowanie listy
przyporządkowania do serwera DHCP. Informacja o adresie MAC opcji DFE33B
nadrukowana jest na przedniej płycie opcji DFE33B.
Jeśli DHCP nie jest aktywny, wówczas wykorzystywane są tymczasowe parametry IP
zapisane na karcie pamięci opcji DFE33B. Ustaw parametry IP w taki sam sposób, jak
podczas pierwszego uruchomienia. Alternatywnie, zabezpieczone pliki parametrów
można skopiować do opcji DFE33B za pomocą oprogramowania MOVITOOLS®
MotionStudio (od wersji 5.50).
Jeśli MOVITRAC® B z DFE33B zastąpiony został innym urządzeniem, wówczas oprócz
ustawienia parametrów IP należy przeprowadzić uruchomienie falownika. Informacje na
ten temat umieszczono w instrukcji obsługi MOVITRAC® B.
Aby umożliwić przeprowadzanie prac diagnostycznych lub zadań inżynieryjnych,
ustawiony w opcji DFE33B lub na liście przyporządkowania serwera DHCP
i zdefiniowany adres IP należy wpisać w odpowiednim polu na płycie przedniej
opcji DFE33B.
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5

Projektowanie i uruchamianie
W niniejszym rozdziale przedstawiono informacje odnośnie projektowania EtherNet/IPMaster oraz sposobu uruchamiania falownika w trybie fieldbus.

WSKAZÓWKA
Na stronie głównej SEW (http://sew-eurodrive.de) w rubryce "Software" umieszczone
są aktualne wersje plików EDS dla DFE33B.

5.1

Ważność pliku ESD dla DFE33B
WSKAZÓWKA
Wpisy do pliku EDS nie mogą być zmieniane lub uzupełniane. Za błędy
w funkcjonowaniu powstałe w wyniku zmodyfikowania pliku EDS firma nie ponosi
odpowiedzialności!
Do projektowania skanera (EtherNet/IP-Master), firma SEW-EURODRIVE udostępnia
dwa różne pliki EDS.
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•

W przypadku użycia opcji DFE33B w MOVIDRIVE® B, konieczny jest plik
SEW_MOVIDRIVE_DFD11B_DFE33B.eds

•

W przypadku zastosowania opcji DFE33B jako bramki w MOVITRAC® B lub jako
obudowy bramki (UOH11B), konieczny jest plik SEW_GATEWAY_DFE33B.eds
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5.2

Projektowanie Mastera (EtherNet/IP-Scanner)
Poniższy przykład odnosi się do projektowania sterowania Allen-Bradley CompactLogix
1769-L32E z oprogramowaniem RSLogix 5000. Sterowanie to posiada złącze
EtherNet/IP zintegrowane w podzespole CPU.

WSKAZÓWKA
W przypadku zastosowania CPU, który nie posiada wbudowanego złącza EtherNet/IP,
należy w oparciu o IO-Configuration dodać najpierw złącze komunikacyjne Ethernet.

Wymiana danych
procesowych

Poniższy przykład projektowania przedstawia opcję DFE33B dodaną do projektu.
W tym celu przejdź w programie RSLogix 5000 do przedstawionego na rysunku widoku
"Controller Organizer" (struktura drzewa w lewej części rysunku).

11709AXX

•

W katalogu "I/O Configuration" zaznacz wpis "1769-L32E Ethernet Port LocalENB"
jako złącze komunikacyjne z Ethernet. Kliknij prawym klawiszem myszy i wybierz
w menu kontekstowym opcję "New Module". Wyświetlone zostanie okno "Select
Module Type".

•

Aby dołączyć opcję DFE33B do projektu, należy zaznaczyć wpis "ETHERNET
MODULE" w kategorii "Communications". Potwierdź wybór kliknięciem na <OK>.

•

Otworzy się okno "New Module".
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5.2.1

Konfigurowanie DFE33B jako opcji w MOVIDRIVE® MDX61B
Dla nowego modułu wprowadź najpierw nazwę, pod którą przechowywane będą dane
w Controller-Tag, a następnie podaj adres IP.

11710AXX

30

•

Jako format danych, wybierz w menu rozwijanym "Comm-Format" opcję
"Data - INT". W przypadku DFE33B, rozmiar danych procesowych wynosi
zawsze 16 bitów (INT).

•

W grupie "Connection Parameters" w polu "Input Assembly Instance" wprowadź
wartość "130". Dane Input sterowania PLC należy połączyć z Output-Instance
opcji DFE33B.

•

Aby utworzyć sterujące połączenie, w grupie "Connection Parameters", w polu
"Output Assembly Instance" wpisz wartość "120". Dane Input sterowania PLC należy
połączyć z Output-Instance opcji DFE33B.

•

Dla długości danych można w polu "Input Size" i "Output Size" ustawić maksymalną
wartość "10" (długość danych 16 Bit).

•

W polu "Configuration Size" ustaw wartość "0". Pole "Configuration Assembly
Instance" nie jest wykorzystywane.

•

Na koniec kliknij w polu <OK>.

•

W celu zapewnienia kompatybilności z istniejącymi już projektami DeviceNet, w polu
"Comm Format" można ustawić typ danych "SINT". W takim przypadku należy
zapewnić, aby skonfigurowana była parzysta liczba bajtów (2 ... 20), umożliwiający
zgodność danych przy dostępie do danych IO.
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Dalsze
ustawienia

W zakładce "Connection" ustawić szybkość transmisji danych dla sterowania.

11712AXX

•

Opcja DFE13B obsługuje szybkość transmisji danych (pole "Requested Packet
Interval (RPI))" rzędu minimum 4 ms. Bez problemu możliwe są dłuższe czasy cyklu.

•

Kliknij w polu <OK>. Tym samym, wymiana danych procesowych z DFE33B została
kompletnie skonfigurowana.
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5.2.2

Konfigurowanie DFE33B jako opcji w MOVITRAC® B lub w obudowie bramki UOH11B
Dla nowego modułu wprowadź najpierw nazwę, pod którą przechowywane będą dane
w Controller-Tag, a następnie podaj adres IP.

11711AXX
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•

Jako format danych, wybierz w menu rozwijanym "Comm-Format" opcję
"Data - INT". W przypadku DFE33B, rozmiar danych procesowych wynosi
zawsze 16 bitów (INT).

•

W grupie "Connection Parameters" w polu "Input Assembly Instance" wprowadź
wartość "132". Dane Input sterowania PLC należy połączyć z Output-Instance
opcji DFE33B.

•

Aby utworzyć sterujące połączenie, w grupie "Connection Parameters", w polu
"Output Assembly Instance" wpisz wartość "122". Dane Input sterowania PLC należy
połączyć z Output-Instance opcji DFE33B.

•

Dla długości danych można w polu "Input Size" i "Output Size" ustawić maksymalną
wartość "24" (długość danych 16 Bit). Wartość ta jest wynikiem liczby podrzędnych
urządzeń abonenckich SBus (maksymalnie 8). Z każdym podrzędnym urządzeniem
abonenckich wymieniane są 3 słowa danych procesowych. Dlatego zdefiniuj długość
danych jako wielokrotność liczby 3.

•

W polu "Configuration Size" ustaw wartość "0". Pole "Configuration Assembly
Instance" nie jest wykorzystywane.

•

Na koniec kliknij w polu <OK>.

•

W celu zapewnienia kompatybilności z istniejącymi już projektami DeviceNet, w polu
"Comm Format" można ustawić typ danych "SINT". W takim przypadku należy
zapewnić, aby skonfigurowana była parzysta liczba bajtów (6 ... 48), umożliwiający
zgodność danych przy dostępie do danych IO.
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Dalsze
ustawienia

W zakładce "Connection" ustawić szybkość transmisji danych dla sterowania.

11712AXX

•

Opcja DFE13B obsługuje szybkość transmisji danych (pole "Requested Packet
Interval (RPI))" rzędu minimum 4 ms. Bez problemu możliwe są dłuższe czasy cyklu.

•

Kliknij w polu <OK>. Tym samym, wymiana danych procesowych z DFE33B została
kompletnie skonfigurowana.

Podręcznik – Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP

33

5

Projektowanie i uruchamianie
Projektowanie Mastera (EtherNet/IP-Scanner)

5.2.3

Auto-Setup dla pracy w funkcji bramki
Za pomocą funkcji Auto-Setup możliwe jest uruchomienie opcji DFE33B jako bramki
bez komputera. Uaktywnia się je za pomocą przełącznika DIP Auto-Setup (patrz
rozdział 4.4 na str. 17).

WSKAZÓWKA
Włączenie przełącznika DIP funkcji Auto-Setup (AS) powoduje jednorazowe
wykonanie tej funkcji. Następnie przełącznik DIP funkcji Auto-Setup powinien
zostać wyłączony. Wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia spowoduje powtórne
wykonanie funkcji.
W pierwszej fazie, urządzenie DFE33B rozpoczyna wyszukiwanie falowników na
magistrali SBus, co jest sygnalizowanie krótkim miganiem diody LED H1 (błąd
systemowy). W falownikach należy ustawić w tym celu różne adresy SBus (P881).
Zalecamy ustawienie adresów od 1 w górę, zgodnie z kolejnością umiejscowienia
falowników w szafie rozdzielczej. Dla każdego znalezionego falownika, odwzorowanie
procesu po stronie złącza fieldbus jest poszerzane o 3 słowa.
Jeśli nie znaleziono żadnego falownika, dioda LED H1 nie gaśnie. Urządzenie
uwzględnia maksymalnie 8 falowników.
Po zakończeniu wyszukiwania, urządzenie DFE33B wymienia cyklicznie 3 słowa
danych procesowych z każdym podłączonym falownikiem. Wyjściowe dane procesowe
zostają odebrane ze złącza fieldbus, a następnie podzielone na bloki po 3 słowa
i wysłane. Wejściowe dane procesowe zostają odczytane z falowników, a następnie
odpowiednio złożone i wysłane do urządzenia fieldbus Master.
Czas cyklu komunikacji SBus wynosi 2 ms na każde urządzenie abonenckie,
w przypadku szybkości transmisji 500 kBit/s bez dodatkowego dostępu inżynieryjnego.
W przypadku aplikacji z 8 falownikami na SBus czas cyklu aktualizacji danych
procesowych wynosi więc 8 x 2 ms = 16 ms.

WSKAZÓWKA
Funkcję Auto-Setup należy wykonać ponownie w przypadku zmiany
przyporządkowania danych procesowych falowników podłączonych do urządzenia
DFE33B, ponieważ urządzenie DFE33B zapisuje te wartości tylko raz w trakcie
wykonywania funkcji Auto-Setup. Jednocześnie obsadzenie danych procesowych dla
podłączonych falowników nie może zostać dynamicznie zmienione po wykonaniu
funkcji Auto-Setup.
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5.3

Ustawienie falownika MOVIDRIVE® MDX61B
Dla zwykłego trybu fieldbus konieczne jest przeprowadzenie następujących ustawień.

11638AXX

Dla sterowania falownikiem MOVIDRIVE® B poprzez EtherNet/IP musi zostać on
uprzednio przełączony na źródło sterowania (P101) i źródło wartości zadanych
(P100) = FIELDBUS. Dzięki zmianie ustawienia na fieldbus, falownik będzie
sparametryzowany na przejmowanie wartości zadanych z EtherNet/IP. Na zakończenie
falownik MOVIDRIVE® B zareaguje na wyjściowe dane procesowe przesłane
z nadrzędnego urządzenia automatyki.
Po zainstalowaniu karty opcji EtherNet/IP, falownik MOVIDRIVE® B może być
natychmiast parametryzowany poprzez system EtherNet/IP bez dodatkowych ustawień.
Dzięki temu po włączeniu można przykładowo ustawić wszystkie parametry przez
urządzenie Master.
Dla sterowania nadrzędnego aktywacja źródła sterowania i wartości zadanych
FIELDBUS zostanie zasygnalizowana za pomocą bitu "Aktywny tryb fieldbus" w słowie
statusowym.
Z przyczyn bezpieczeństwa technicznego, falownik MOVIDRIVE® B dla sterowania
poprzez system fieldbus powinien być dodatkowo odblokowany po stronie zacisków.
W takim przypadku należy okablować zaciski i zaprogramować je tak, aby falownik mógł
zostać odblokowany poprzez zaciski wejściowe. Najprostszym sposobem na
odblokowanie falownika po stronie zacisków, jest np. podłączenie przewodów zacisku
wejściowego DIØØ (Funkcja /BLOKADA STOPNIA MOCY) z sygnałem +24 V oraz
zaprogramowanie zacisków wejściowych DIØ1 ... DIØ7 na BRAK FUNKCJI.
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5.4

Ustawienie przetwornicy częstotliwości MOVITRAC® B

11639AXX

W celu sterowania falownikiem MOVITRAC® B poprzez EtherNet/IP, musi zostać on
uprzednio przełączony na źródło sterowania (P101) i źródło wartości zadanych
(P100) = SBus. Dzięki zmianie ustawienia na SBus MOVITRAC® B będzie
sparametryzowany na przejmowanie wartości zadanych z bramki. Na zakończenie
falownik MOVITRAC® B zareaguje na wyjściowe dane procesowe przesłane od
nadrzędnego urządzenia sterującego.
Aby urządzenie MOVITRAC® B zatrzymało się w razie awarii komunikacji SBus,
konieczne jest ustawienie czasu SBus1 Timeout (P883) na wartość różną od 0 ms.
Zalecamy wartość w zakresie 50 ... 200 ms. Dla sterowania nadrzędnego aktywacja
źródła sterowania i wartości zadanych SBus zostanie zasygnalizowana za pomocą bitu
"Aktywny tryb SBus" w słowie statusowym.
Z przyczyn bezpieczeństwa technicznego urządzenie MOVITRAC® B dla sterowania
poprzez system fieldbus powinien być dodatkowo odblokowany po stronie zacisków.
W takim przypadku należy okablować zaciski wzgl. zaprogramować je tak, aby falownik
MOVITRAC® B mógł zostać odblokowany poprzez zaciski wejściowe. Najprostszym
sposobem na odblokowanie urządzenia MOVITRAC® B po stronie zacisków, jest np.
połączenie przewodów zacisku wejściowego DIØ1 (funkcja PRAWO/STOP) z sygnałem
+24 V oraz zaprogramowanie pozostałych zacisków wejściowych na BRAK FUNKCJI.

WSKAZÓWKI
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•

Ustaw parametry P881 Adres SBus w rosnącej kolejności na wartości 1 ... 8.

•

Adres SBus 0 wykorzystywany jest przez bramkę DFE33B i dlatego nie może
zostać użyty.

•

Sparametryzuj P883 SBus-Timeout na wartości 50 ... 200 ms.
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5.5

Przykłady projektowania w RSLogix5000

5.5.1

MOVIDRIVE® B z 10 PD dla wymiany danych
1. Ustaw adres IP opcji DFE33B (patrz rozdział "Ustawianie adresu IP").
2. Dodać MOVIDRIVE® B wraz z opcją DFE33B do konfiguracji EtherNet/IP, zgodnie
ze wskazówkami z rozdziału 5.2 i 5.2.1.
3. Ustawić parametry komunikacyjne urządzenia MOVIDRIVE® B zgodnie z informacjami
z rozdziału 5.3.
4. Od tej chwili można rozpocząć proces integracji do projektu RSLogix.
W tym celu należy utworzyć znacznik Controller ze zdefiniowanym przez
użytkownika typem danych, aby otrzymać prosty interfejs dla danych procesowych
falownika (→ poniższa ilustracja).

11783AXX
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Opis dla wyjściowych i wejściowych danych procesowych znacznika Controller, może
być wykonany zgodnie z definicją danych procesowych (PD) w MOVIDRIVE® B (patrz
rozdział 5.3).

11784AXX

5. Aby skopiować dane z napędu do nowej struktury, dodawane jest poleceni CPS na
początku "MainRoutine" (patrz poniższa ilustracja).

11785AXX
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Aby skopiować dane z nowej struktury do napędu, dodawane jest polecenie CPS na
końcu "MainRoutine" (patrz poniższa ilustracja).

11786AXX

6. Na zakończenie projekt jest zapisywany i przesyłany do sterownika PLC. Sterownik
PLC zacznie pracować w trybie RUN.
Dzięki temu można odczytywać wartości rzeczywiste napędu i zapisywać wartości
zadane.

11787AXX
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Dane procesowe powinny być zgodne z wartościami, które wyświetlane są
w strukturze parametrów programu MOVITOOLS® MotionStudio (patrz poniższa
ilustracja).

11788AXX
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5.5.2

MOVITRAC® B poprzez bramkę DFE33B / UOH11B
1. Ustaw adres IP opcji DFE33B (patrz rozdział "Ustawianie adresu IP").
2. Dodać bramkę DFE33B do konfiguracji EtherNet/IP, zgodnie ze wskazówkami
z rozdziału 5.2 i 5.2.2.
3. Wykonać funkcję Auto-Setup dla bramki DFE33B, zgodnie z informacjami zawartymi
w rozdziale 5.3, aby skonfigurować mapowanie danych do napędów.
4. Ustawić parametry komunikacyjne urządzenia MOVITRAC® B zgodnie z informacjami
z rozdziału 5.4.
5. Od tej chwili można rozpocząć proces integracji do projektu RSLogix.
W tym celu należy utworzyć znacznik Controller ze zdefiniowanym przez
użytkownika typem danych, aby otrzymać prosty interfejs dla danych procesowych
falownika (→ poniższa ilustracja)

11789AXX
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Opis dla wyjściowych i wejściowych danych procesowych znacznika Controller,
może być wykonany zgodnie z definicją danych procesowych (PD) w MOVITRAC® B
(patrz rozdział 5.4).

11790AXX

6. Aby skopiować dane z napędu do nowej struktury, dodawane są polecenia CPS na
początku "MainRoutine" (patrz poniższa ilustracja).

11791AXX

Należy pamiętać, że struktura SEW_Gateway_DFE33B:I.Data zawiera dane
procesowe ze wszystkich napędów na bramce, przez co konieczne jest skopiowanie
ze struktury 3 słów danych z każdego napędu od określonego punktu offsetowego
([0], [3], ...[21]).
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Aby skopiować dane z nowej struktury do napędu, dodawane są polecenia CPS na
końcu "MainRoutine" (patrz poniższa ilustracja).

11792AXX

Należy pamiętać, że struktura SEW_Gateway_DFE33B:O.Data zawiera dane
procesowe do wszystkich napędów na bramce, przez co konieczne jest skopiowanie
do struktury 3 słów danych do każdego napędu z określonym punktem offsetowym
([0], [3] ... [21]).
7. Na zakończenie projekt jest zapisywany i przesyłany do sterownika PLC. Sterownik
PLC zacznie pracować w trybie RUN.
Dzięki temu można odczytywać wartości rzeczywiste napędów i zapisywać wartości
zadane.

11793AXX
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Dane procesowe powinny być zgodne z wartościami, które wyświetlane są na
monitorze dla bramki fieldbus DFx lub w strukturze parametrów programu
MOVITOOLS® MotionStudio (patrz poniższa ilustracja).

11762AXX

11794AXX
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5.5.3

Dostęp do parametrów urządzenia MOVIDRIVE® B

Wymiana danych
parametrów

Dostęp do parametrów urządzenia MOVIDRIVE® możliwy jest za pomocą obiektu
Register. Telegramy serwisowe "Get Attribute Single" oraz "Set Attribute Single"
dodawane są do kanału parametrów SEW.
Struktura kanału parametrów SEW wygląda następująco:
Indeks

Data

Subindex

Reserved

Subaddress 1

Subchannel 1

Subaddress 2

Subchannel 2

Przy MOVIDRIVE®, adresowanie parametru urządzenia odbywa się za pośrednictwem
indeksu i subindeksu. Adres podrzędny oraz kanał podrzędny nie są wykorzystywane.
Te elementy telegramu należy ustawić na "0", tak jak zarezerwowane elementy
telegramu.
Aby zapewnić łatwy dostęp do elementów danych kanału parametrów, należy
zdefiniować typ danych, który odwzorowywać będzie elementy kanału parametrów
w jednej strukturze (np. "SEW_PARAMETER_CHANNEL", patrz poniższa ilustracja).
Za pośrednictwem programu RSLogix 5000m w polu "Controller Organizer" można
w strukturze katalogów (patrz poniższy rys.) w punkcie [Data Types] / [User-Defined]
definiować własne typy plików.
Na poniższym rysunku widoczne jest przypisanie do indeksu zarezerwowanego
zakresu 16 bitowego. Wartość ta nie jest używana. Należy przy tym koniecznie zwrócić
uwagę, aby element "Data" położony był na adresie 32-Bit.
1. Utworzyć
zdefiniowaną
przez
użytkownika
"SEW_Parameter_Channel" (patrz poniższa ilustracja).

strukturę

danych

11764AXX

2. Zdefiniować następujące znaczniki Controller (patrz poniższa ilustracja).

11765AXX
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3. Utworzyć rutynę w celu wykonania polecenia "ReadParameter" (patrz poniższa
ilustracja).

11766AXX

•
•

Dla kontaktu wybrać znacznik "ReadParameterStart"
Dla Message Control wybrać znacznik "ReadParameter"

4. Kliknięcie na
dla polecenia MSG, powoduje otwarcie okienka "Message
Configuration" (patrz poniższa ilustracja).

11767AXX

Dla "Message Type" ustawiany jest "CIP Generic". Kolejne pola należy wypełnić
w podanej poniżej kolejności:
A
B
C
D
E
F
G

Source Element = ReadParameterRequest.Index
SourceLength = 12
Destination = ReadParameterResponse.Index
Class = 7hex
Instance = 1
Attribute = 4hex
Service Code = ehex

Typ serwisu ustawia się samoczynnie.
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5. W zakładce "Communication" należy podać urządzenie docelowe (patrz poniższa
ilustracja). Kliknij w polu <Browse>. Wyświetlone zostanie okno "Message Path
Browser". Na poniższym przykładzie opcja DFE33B wybrana została jako
urządzenie odbiorcze.

11714AXX

Nie wolno aktywować Check-Box "Connected", ponieważ zarówno sterowanie jak
i opcja DFE33B dopuszczają tylko ograniczoną ilość połączeń.
6. Po wgraniu zmian do sterownika PLC, indeks odczytywanego parametru można
wprowadzić do ReadParameterRequest.Index. Zmiana bitów sterujących
ReadParameterStart na "1" powoduje jednokrotne wykonanie polecenia odczytu
(patrz poniższa ilustracja).
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11769AXX

Po
uzyskaniu
odpowiedzi
na
polecenie
odczytu,
parametr
ReadParameterResponse.Index
powinien
nazwać
odczytywany
indeks
a ReadParameterResponse.Data powinien zawierać odczytywane dane. Na tym
przykładzie, z parametru P160 Stała wartość zadana n11 (indeks 8489) odczytana
została wartość 150 obr./min.
W strukturze parametrów programu MOVITOOLS® MotionStudio (patrz poniższa
ilustracja) można skontrolować daną wartość. Narzędzie Tooltip pokazuje
np. indeks, subindeks, współczynnik itd. dla parametru.

11770AXX

Pełna lista z numerami indeksów oraz współczynnikami przeliczania zawarta jest
w podręczniku "Profil urządzenia fieldbus MOVIDRIVE®".
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W celu uzyskania dostępu do operacji zapisu parametru, wymagane są tylko
niewielkie uzupełnienia:
•

Utworzyć znaczniki Controller (patrz poniższa ilustracja).

11771AXX

•

Utworzyć rutynę w celu wykonania polecenia "WriteParameter" (patrz poniższa
ilustracja).

11772AXX

Dla kontaktu wybrać znacznik "WriteParameterStart".
Dla Message Control wybrać znacznik "WriteParameter".
•

Kliknięcie na
dla polecenia MSG, powoduje otwarcie okienka "Message
Configuration" (patrz poniższa ilustracja).

11773AXX

Dla "Message Type" ustawiany jest "CIP Generic". Puste pola należy wypełnić
w podanej poniżej kolejności:
– Source Element = WriteParameterRequest.Index
– SourceLength = 12
– Destination = WriteParameterResponse.Index
– Class = 7hex
– Instance = 2
– Attribute = 4hex
– Service Code = 10hex
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7. Po wgraniu zmian do sterownika PLC, indeks oraz wartość, które mają zostać wpisane
do parametrów, można wprowadzić do znaczników WriteParameterRequest.Index
i WriteParameterRequest.Data. Zmiana bitów sterujących WriteParameterStart na "1"
powoduje jednokrotne wykonanie polecenia zapisu (patrz poniższa ilustracja).

11774AXX

Po
uzyskaniu
odpowiedzi
na
polecenie
zapisu,
parametr
WriteParameterResponse.Index
powinien
nazwać
zapisywany
indeks,
a ReadParameterResponse.Data powinien zawierać zapisywane dane. Na tym
przykładzie dla parametru P160 Stała wartość zadana n11 (indeks 8489)
wprowadzona została wartość 200 obr./min.
W strukturze parametrów programu MOVITOOLS® MotionStudio można
skontrolować daną wartość. Narzędzie Tooltip pokazuje np. indeks, subindeks,
współczynnik itd. dla parametru.
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5.5.4

Dostęp do parametrów urządzenia MOVITRAC® B za pośrednictwem DFE33B / UOH11B
Procedura dostępu do parametrów urządzenia MOVITRAC® B za pośrednictwem
bramki EtherNet/IP-SBus DFE33B/UOH11B jest taka sama jak w przypadku dostępu do
parametrów urządzenia MOVIDRIVE® B (patrz rozdział 5.5.3)
Jedyną
różnicą
jest
konieczność
ustawienia
Read/WriteParameterRequest.SubChannel1
na
wartość
2
a Read/WriteParameterRequest.SubAddress1 na wartość adresu SBus dla
urządzenia MOVITRAC® B podłączonego do DFE33B/UOH11B (patrz poniższa
ilustracja).

11775AXX

®

Na tym przykładzie, od urządzenia MOVITRAC B przy bramce DFE33B, które posiada
adres SBus 7, z parametru P160 Stała wartość zadana n11 (indeks 8489) odczytana
została wartość 150 obr./min.
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6

Protokół Ethernet Industrial (EtherNet/IP)

6.1

Wprowadzenie
Ethernet Industrial Protokoll (EtherNet/IP) jest otwartym standardem komunikacyjnym,
który bazuje na klasycznych protokołach Ethernet TCP/IP i UDP/IP.
EtherNet/IP zdefiniowany jest przez Open DeviceNet Vendor Association (ODVA) oraz
ControlNet International (CI).
EtherNet/IP został rozszerzony o protokół aplikacyjny CIP (Common Industrial
Protocol). Protokół CIP znany jest w technice automatyzacyjnej, ponieważ jest on
używany jako protokół aplikacyjny także w przypadku DeviceNet i ControlNet.
W Common Industrial Protocol wszystkie dane urządzenia dostępne są poprzez
obiekty. W przypadku opcji DFE33B, przedstawione w tabeli obiekty są zintegrowane.
Klasa [hex]

Nazwa

01

Identity Object

02

Message Router Object

04

Assembly Object

06

Connection Manager Object

07

Register Object

0F

Parameter Object

64

Vardata Object

F5

TCP/IP Interface Object

F6

Ethernet Link Object

Informacje o znaczeniu i dostępie do danych zawarte są w rozdziale "Wykaz
obiektów CIP".
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0

6.2

Wykaz obiektów CIP

Obiekt Identity

•

Obiekt Identity zawiera ogólne informacje o urządzeniu EtherNet/IP.

•

Class Code: 01hex

Klasa
Atrybut

Dostęp

Nazwa

Typ
danych

Wartość
Default [hex]

Opis

1

Get

Revision

UINT

0001

Revision 1

2

Get

Max
Instance

UINT

0001

Maksymalna instancja

Instancja 1
Atrybut

Dostęp

Nazwa

Typ danych

Wartość Default [hex]

Opis

1
2

Get

Vendor ID

UINT

013B

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

Get

Device Type

UINT

0065

Typ właściwy dla danego producenta

Product Code

UINT

0003
0004

Produkt nr 3: DFE33B dla MOVIDRIVE® B
Produkt nr 4: DFE33B jako bramka

Revision

STRUCT of

Major Revision

USINT

3

Get

4

Get

1)

Minor Revision

USINT

Status

WORD

5

Get

6

Get

Serial Number

UDINT

7

Get

Product Name1)

SHORT_STRING

Rewizja obiektu Identity, zależna od wersji
oprogramowania

→ Tabela "Kodowanie atrybutu 5 status"
Jednoznaczny numer seryjny
SEW-MOVIDRIVE-DFE33B
SEW-GATEWAY-DFE33B

Nazwa produktu

1) W zależności od tego, czy opcja DFE33B zastosowana zostanie w urządzeniu MOVIDRIVE® B lub jako bramka, do obiektu Identity
wprowadzane są właściwe wartości.

•

Kodowanie atrybutu 5 "Status":
Bit

Nazwa

Opis

0

Owned

Połączenie sterujące jest aktywne

1

-

Zarezerwowany

2

Configured

Konfiguracja zakończona pomyślnie

3

-

Zarezerwowany

4 ... 7

Extended Device Status

→ Tabela "Kodowanie Extended Device Status"

8

Minor Recoverable Fault

Nieistotny, naprawialny błąd

9

Minor Unrecoverable Fault

Nieistotny, nie naprawialny błąd

10

Major Recoverable Fault

Istotny, naprawialny błąd

11

Major Unrecoverable Fault

Istotny, nie naprawialny błąd

12 ... 15

-

Zarezerwowany
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•

Kodowanie "Extended DeviceStatus" (Bit 4 ... 7):
Wartość [binarna] Opis
0000

Obsługiwane
usługi

Obiekt Message
Router

Nieznany

0010

Przynajmniej jedno błędne połączenie IO

0011

Nie utworzono żadnego połączenia IO

0110

Przynajmniej jedno połączenie IO aktywne

Service Code [hex]

Service Name

Klasa

Instancja

01

Get_Attributes_All

X

X

05

Reset

-

X

0E

Get_Attribute_Single

X

X

•

Obiekt Message Router informuje o implementowanych obiektach.

•

Class Code: 02hex

Klasa
Atrybut

Dostęp

Nazwa

Typ
danych

Wartość
Default [hex]

Opis

1

Get

Revision

UINT

0001

Revision 1

Atrybut

Dostęp

Nazwa

Typ
danych

Wartość
Default [hex]

Opis

1

Get

Instancja 1

2

Obsługiwane
usługi

54

Get

Service Code [hex]

Object_List

STRUCT of

Number

UINT

0009

Lista obiektów składająca się z:
• Ilość obiektów
• Wykaz obiektów

Classes

ARRAY of
UINT

01 00 02 00
04 00 06 00
07 00 0F 00
64 00 F5 00
F6 00

Number
Available

UINT

0009

Maksymalna liczba połączeń

Service Name

Klasa

Instancja

01

Get_Attributes_All

X

-

0E

Get_Attribute_Single

X

X
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0

Obiekt Assembly

•

Za pośrednictwem obiektu Assembly możliwy jest dostęp do danych procesowych
opcji DFE33B. Dla instancji obiektu Assembly można utworzyć IO-Connections dla
wymiany cyklicznych danych procesowych.

•

Class Code: 04hex

Klasa
Atrybut

Dostęp

Nazwa

Typ
danych

Wartość
Default [hex]

Opis

1

Get

Revision

UINT

0002

Revision 2

2

Get

Max
Instance

UINT

0082

Maksymalna instancja

Instancje dla pracy jako opcja w MOVIDRIVE® B
Instancja 120 Zakres danych
SEW-PA

Instancja 121 "Heartbeat"

Instancja 130 Zakres danych
SEW-PE

Za pomocą tej instancji możliwy jest dostęp do wyjściowych danych procesowych
opcji DFE33B. Urządzenie MOVIDRIVE® może być sterowane tylko przez jeden
skaner. Dlatego, z tą instancją można utworzyć tylko jedno połączenie.
Atrybut

Dostęp

Nazwa

Typ
danych

Wartość
Default [hex]

Opis

3

Get

Data

Array of
BYTE

-

OUTPUT Assembly

Dostęp do tej instancji będzie realizowany, gdy skaner będzie chciał utworzyć
połączenie Input Only Connection. W przypadku takiego rodzaju połączenia nie są
przesyłane żadne wyjściowe dane procesowe, lecz tylko wczytywane wejściowe dane
procesowe.
Atrybut

Dostęp

Nazwa

Typ
danych

Wartość
Default [hex]

Opis

3

Get

Data

Array of
BYTE

-

OUTPUT Assembly
Date Size = 0

Za pomocą tej instancji możliwy jest dostęp do wyjściowych danych procesowych
opcji DFE33B. Dla tej instancji można utworzyć wiele połączeń Multicast lub połączenie
punkt-punkt.
Atrybut

Dostęp

Nazwa

Typ
danych

Wartość
Default [hex]

Opis

3

Get

Data

Array of
BYTE

-

INPUT Assembly
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0

Instancje dla pracy jako bramka
Instancja 122 Zakres danych
SEW-PA

Instancja 121 "Heartbeat"

Instancja 132 Zakres danych
SEW-PE

Za pomocą tej instancji możliwy jest dostęp do wyjściowych danych procesowych opcji
DFE33B. Sterowanie może odbywać się tylko przez jeden skaner. Dlatego, z tą
instancją można utworzyć tylko jedno połączenie.
Atrybut

Dostęp

Nazwa

Typ
danych

Wartość
Default [hex]

Opis

3

Get

Data

Array of
BYTE

-

OUTPUT Assembly

Dostęp do tej instancji będzie realizowany, gdy skaner będzie chciał utworzyć
połączenie Input Only Connection. W przypadku takiego rodzaju połączenia nie są
przesyłane żadne wyjściowe dane procesowe, lecz tylko wczytywane wejściowe dane
procesowe.
Atrybut

Dostęp

Nazwa

Typ
danych

Wartość
Default [hex]

Opis

3

Get

Data

Array of
BYTE

-

OUTPUT Assembly
Date Size = 0

Za pomocą tej instancji możliwy jest dostęp do wyjściowych danych procesowych opcji
DFE33B. Dla tej instancji można utworzyć wiele połączeń Multicast lub połączenie
punkt-punkt.
Atrybut

Dostęp

Nazwa

Typ
danych

Wartość
Default [hex]

Opis

3

Get

Data

Array of
BYTE

-

INPUT Assembly

WSKAZÓWKA
Nazwy "INPUT Assembly" oraz "OUTPUT Assembly" odnoszą się do sposobu
widzenia sieci. "INPUT Assembly" tworzy dane w sieci, "OUTPUT Assembly" pobiera
dane z sieci.

Obsługiwane
usługi

56

Service Code [hex]

Service Name

Klasa

Instancja 120
Instancja 122

Instancja 121

Instancja 130
Instancja 132

0E

Get_Attribute_Single

X

X

-

X
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Obiekt Register

•

Obiekt Register używany jest dla dostępu do indeksu parametrów SEW.

•

Class Code: 07hex

Klasa
Atrybut

Dostęp

Nazwa

Typ
danych

Wartość
Default [hex]

Opis

2

Get

Max
Instance

UINT

0009

Maksymalna instancja

W nowych instancjach obiektu Register odwzorowane są operacje parametru MOVILINK®.
Usługi "Get_Attribute_Single" oraz "Set_Attribute_Single" wykorzystywane są dla dostępu.
Ponieważ ze względu na swoją specyfikację rejestr obiektu ma możliwość tylko odczytu
obiektów INPUT oraz odczytu i zapisu obiektów OUTPUT, w poniższej tabeli
przedstawiono dostępne możliwości dla nawiązywania komunikacji z kanałem
parametrów.
Instance

Uzyskana operacja MOVILINK® przy

INPUT / OUTPUT

Get_Attribute_Single

Set_Attribute_Single

1

INPUT

Parametr READ

nieważny

2

OUTPUT

READ

Parametr WRITE

3

OUTPUT

READ

Parametr WRITE VOLATILE

4

INPUT

READ MINIMUM

nieważny

5

INPUT

READ MAXIMUM

nieważny

6

INPUT

READ DEFAULT

nieważny

7

INPUT

READ SCALING

nieważny

8

INPUT

READ ATTRIBUTE

nieważny

9

INPUT

READ EEPROM

nieważny
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0

Get_Attribute_Single

Input
(Instance 1)

READ

Get_Attribute_Single

Output
(Instance 2)
Set_Attribute_Single

WRITE

Get_Attribute_Single

Set_Attribute_Single

Get_Attribute_Single

Output
(Instance 3)
WRITE VOLATILE

Input
(Instance 4)

READ MINIMUM

DPRAM

Get_Attribute_Single

Input
(Instance 5)

READ MAXIMUM

Get_Attribute_Single

Input
(Instance 6)

READ DEFAULT

Get_Attribute_Single

Input
(Instance 7)

READ SCALING

Get_Attribute_Single

Input
(Instance 8)

READ ATTRIBUTE

Get_Attribute_Single

Input
(Instance 9)

READ EEPROM

EtherNet/IP

Profil fieldbus SEW
54185BPL

Rys. 2: Opis kanału parametrów

58

Podręcznik – Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP

Protokół Ethernet Industrial (EtherNet/IP)

I

Wykaz obiektów CIP

6

0

Instance 1 ... 9
Atrybut

Dostęp

Nazwa

Typ danych

Wartość
Default [hex]

Opis

1

Get

Bad Flag

BOOL

00

0 = good / 1 = bad

2

Get

Direction

BOOL

00
01

Input Register
Output Register

3

Get

Size

UINT

0060

Długość danych w bitach
(96 bit = 12 bajtów)

4

Get/Set

Data

ARRAY of BITS

Dane w formacie kanału
parametrów SEW

WSKAZÓWKI
Objaśnienia do atrybutów:

Obsługiwane
usługi

•

Atrybut 1 sygnalizuje, czy w przypadku wcześniejszego dostępu do pola danych
wystąpił błąd.

•

Atrybut 2 przedstawia kierunek instancji.

•

Atrybut 3 podaje długość danych w bitach

•

Atrybut 4 przedstawia dane parametrów. W przypadku dostępu do atrybutu 4
należy do kanału parametrów SEW dołączyć telegram serwisowy. Kanał
parametrów SEW składa się z elementów przedstawionych w poniższej tabeli.

Nazwa

Typ danych

Opis

Indeks

UINT

Indeks urządzenia SEW

Data

UDINT

Dane (32 bit)

Subindex

BYTE

Subindeks urządzeń SEW

Reserved

BYTE

Zarezerwowany (ustawiony na "0")

Adres podrzędny 1

BYTE

0

Parametry
z MOVIDRIVE® B
lub od bramki

1 ... 63

Adres SBus urządzeń podłączonych
do magistrali SBus przy bramce

2

SBus → kanał podrzędny bramki

Kanał podrzędny 1

BYTE

0

Adres podrzędny 2

BYTE

Zarezerwowany (ustawiony na "0")

Kanał podrzędny 2

BYTE

Zarezerwowany (ustawiony na "0")

Service Code [hex]

Service Name

Klasa

Instancja

0E

Get_Attribute_Single

X

X

10

Set_Attribute_Single

-

X
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Obiekt Parameter

•

Obiekt Parameter można w wyjątkowych przypadkach wykorzystać w celu dostępu
do kanału parametrów SEW.

•

Class Code: 0Fhex

Klasa
Atrybut

Dostęp

Nazwa

Typ
danych

Wartość
Default [hex]

Opis

1

Get

Revision

UINT

0001

Revision 1

2

Get

Max Instance

UINT

0005

Maksymalna instancja

8

Get

Parameter
Class
Descriptor

UINT

0009

Bit 0: obsługuje instancje parametrów
Bit 3: Parametry zapisywane są trwale

9

Get

Configuration
Assembly
Interface

UINT

0000

Nie jest obsługiwany żaden
Configuration Assembly.

Instancje obiektu Parameter należy stosować w celu dostępu do parametrów SEW tylko
wówczas, gdy zastosowany skaner EtherNet/IP nie obsługuje funkcji dołączania
własnych danych dla usług "Get_Attribute_Single" i "Set_Attribute_Single".
W przypadku używania obiektu, adresowanie indeksu parametrów odbywa się
wieloetapowo.
•

Najpierw ustawiany jest w instancjach 1 do 4 adres żądanego parametru.

•

Następnie, za pośrednictwem instancji 5 przechodzi się do parametru, który jest
zaadresowany w instancjach 1 do 4.

Dostęp do indeksu parametrów SEW za pośrednictwem obiektu jest zbyt
skomplikowany i podatny na błędy i dlatego należy korzystać z tego sposobu tylko
wówczas, jeśli parametryzacja nie jest obsługiwana przez mechanizmy obiektu Register
skanera EtherNet/IP.
Instancja 1 - SEWParameterindex

60

Atrybut

Dostęp

Nazwa

Typ
danych

Wartość
Default [hex]

Opis

1

Set

Parameter
Value

UINT

207A

Indeks parametru

2

Get

Link Path
Size

USINT

00

Nie został sprecyzowany żaden Link

3

Get

Link Path

Packed
EPATH

00

Nie jest używany

4

Get

Descriptor

WORD

0000

Read/Write Parameter

5

Get

Data Type

EPATH

00C7

UINT

6

Get

Data Size

USINT

02

Długość danych w bajtach
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Instancja 2 - SEWSubindex

Instancja 3 - SEWSubparameter 1

Instancja 4 - SEWSubparameter 2

Atrybut

Dostęp

Nazwa

Typ
danych

Wartość
Default [hex]

Opis

1

Set

Parameter
Value

UINT

0000

Lowbyte otrzymuje Subindex

2

Get

Link Path
Size

USINT

00

Nie został sprecyzowany żaden Link

3

Get

Link Path

Packed
EPATH

00

Nie jest używany

4

Get

Descriptor

WORD

0000

Read/Write Parameter

5

Get

Data Type

EPATH

00C7

UINT

6

Get

Data Size

USINT

02

Długość danych w bajtach

Atrybut

Dostęp

Nazwa

Typ
danych

Wartość
Default [hex]

Opis

1

Set

Parameter
Value

UINT

0000

Lowbyte otrzymuje adres podrzędny 1
Highbyte otrzymuje kanał podrzędny 1

2

Get

Link Path
Size

USINT

00

Nie został sprecyzowany żaden Link

3

Get

Link Path

Packed
EPATH

00

Nie jest używany

4

Get

Descriptor

WORD

0000

Read/Write Parameter

5

Get

Data Type

EPATH

00C7

UINT

6

Get

Data Size

USINT

02

Długość danych w bajtach

Atrybut

Dostęp

Nazwa

Typ
danych

Wartość
Default [hex]

Opis

1

Set

Parameter
Value

UINT

0000

Lowbyte otrzymuje adres podrzędny 2
Highbyte otrzymuje kanał podrzędny 2

2

Get

Link Path
Size

USINT

00

Nie został sprecyzowany żaden Link

3

Get

Link Path

Packed
EPATH

00

Nie jest używany

4

Get

Descriptor

WORD

0000

Read/Write Parameter

5

Get

Data Type

EPATH

00C7

UINT

6

Get

Data Size

USINT

02

Długość danych w bajtach
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Instancja 5 - SEWRead/Write

Obsługiwane
usługi

62

Atrybut

Dostęp

Nazwa

Typ
danych

Wartość
Default [hex]

Opis

1

Set

Parameter
Value

UDINT

2

Get

Link Path
Size

USINT

00

Nie został sprecyzowany żaden Link

3

Get

Link Path

Packed
EPATH

00

Nie jest używany

4

Get

Descriptor

WORD

0000

Read/Write Parameter

5

Get

Data Type

EPATH

00C8

UDINT

6

Get

Data Size

USINT

04

Długość danych w bajtach

Usługa Set wykonuje zapis dla
parametrów zaadresowanych
w instancjach 1 do 4.
Usługa Get przeprowadza odczyt
parametrów zaadresowanych
w instancjach 1 do 4.

Service Code [hex]

Service Name

Klasa

Instancja

0E

Get_Attribute_Single

X

X

10

Set_Attribute_Single

-

X
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Obiekt Vardata

Klasa

•

Ten charakterystyczny dla danego producenta obiekt jest konieczny, aby umożliwić
niektórym narzędziom programowy firmy SEW-EURODRIVE procesy obsługi.

•

Class Code: 64hex

Żadne atrybuty w tej klasie nie są obsługiwane.

Instancja 1

Obsługiwane
usługi

Atrybut

Dostęp

Nazwa

Typ
danych

Wartość
Default [hex]

Opis

1

Get

Data

ARRAY OF
SINT

-

-

2

Get

Size

UINT

00F2

Maksymalna długość danych w bajtach

Service Code [hex]

Service Name

Instancja atrybutu 1

Instancja atrybutu 2

0E

Get_Attribute_Single

X

X

32

Vardata (Custom)

X

-

Standardowa usługa "Get_Attribute_Single" (Service Code 0x0E) dostarcza przy
dostępie do atrybutu 1 instancji z powrotem strumień danych o maksymalnej długości
(atrybut 2). Dane zawierają zera. Jeśli do telegramu Request dołączony zostanie
strumień danych (Service Type Custom), wówczas dane te odesłane zostaną w formie
odwróconej (Vardata-Testmodus).
Service Vardata (Service Code 0x32) jest usługą charakterystyczną dla danego
producenta. W przypadku tej usługi, Request oraz Response posiadają taką samą
strukturę telegramu. Telegram zawiera informacje Routing, długość danych telegramu
danych użytkowych Vardata oraz właściwy telegram 7-warstwowy Vardata. Długość
danych Vardata 7-warstwowego telegramu jest zmienna.
Następująca tabela przedstawia kompletną strukturę telegramu.
Nazwa

Typ danych

Adres podrzędny 1

BYTE

Kanał podrzędny 1

BYTE

Adres podrzędny 2

BYTE

Kanał podrzędny 2

BYTE

Data Len Low

BYTE

Data Len High

BYTE

Reserved

BYTE

Reserved

BYTE

FC

BYTE

Vardata

Array of BYTE
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Obiekt TCP/IPInterface

•

Obiekt TCP/IP-Interface umożliwia konfigurację parametrów IP za pośrednictwem
EtherNet/IP.

•

Class Code: F5hex

Klasa
Atrybut

Dostęp

Nazwa

Typ
danych

Wartość
Default
[hex]

Opis

1

Get

Revision

UINT

0001

Revision 1

2

Get

Max Instance

UINT

0001

Maksymalna instancja

3

Get

Number of
Instances

UINT

0001

DFE33B posiada złącze TCP/IP

Atrybut

Dostęp

Nazwa

Typ
danych

Wartość
Default
[hex]

Opis

1

Get

Status

DWORD

00000001

Konfiguracja jest ważna

2

Get

Configuration
Capability

DWORD

00000014

Możliwy jest zapis na atrybucie
Interface Configuration (5).
Konfigurację można przeprowadzić za
pośrednictwem DHCP.

3

Set

Configuration
Control

DWORD

00000002

0 = urządzenie wykorzystuje zapisane
przy Bootup parametry IP.
2 = urządzenie oczekuje swojej
konfiguracji IP przy Bootup za
pośrednictwem DHCP.

4

Get

Physical Link
Object

STRUCT of

Path Size

UINT

0002

Path

Padded
EPATH

20 F6 24 01

Interface
Configuration

STRUCT of

IP Address

UDINT

Instancja 1

5

6

Obsługiwane
usługi

64

Set

Get

Service Code [hex]

Odniesienie do obiektu Ethernet Link
(Class Code 0xF6) jako podrzędna
warstwa.

Aktualnie używany adres IP

Network Mask

UDINT

Aktualnie używana maska podsieci

Gateway
Address

UDINT

Aktualnie ustawiona bramka
standardowa

Name Server

UDINT

00000000

DNS nie jest obsługiwany

Name Server 2

UDINT

00000000

DNS nie jest obsługiwany

Domain Name

STRING

sew.de

Host Name

STRING

Nie jest używany

Service Name

Klasa

Instancja

01

Get_Attributes_All

X

_

0E

Get_Attribute_Single

X

X

10

Set_Attribute_Single

-

X
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0

Obiekt EthernetLink

•

W obiekcie Ethernet-Link przechowywane są informacje na temat złącza
komunikacyjnego Ethernet.

•

Class Code: F6hex

Klasa

Instancja 1 –
Przyłącze
Ethernet X30

Atrybut

Dostęp

Nazwa

Typ
danych

Wartość
Default [hex]

Opis

1

Get

Revision

UINT

0002

Revision 2

2

Get

Max Instance

UINT

0001

Maksymalna instancja

3

Get

Number of
Instances

UINT

0001

DFE33B posiada złącze TCP/IP

Atrybut

Dostęp

Nazwa

Typ
danych

Wartość
Default [hex]

Opis

1

Get

Interface
Speed

UDINT

00000064

Wartość domyślna = 100 → prędkość
transmisji w MBit/s

2

Get

Interface Flags

DWORD

•
•
•
•
•

Instancja 2 –
Przyłącze
Ethernet X32

Bit 0 wskazuje aktywny Link
Bit 1 wskazuje pracę Full-Duplex
Bit 2 ... Bit 4 sygnalizują
Negotiation Status
Bit 5 wskazuje, czy przy ręcznym
ustawianiu konieczne jest
przeprowadzenie resetu
Bit 6 wskazuje lokalny błąd sprzętu

3

Get

Physical
Address

ARRAY of
6 USINTs

00 0F 69
xx xx xx

MAC ID
SEW MAC OUI: 00 0F 69

Atrybut

Dostęp

Nazwa

Typ
danych

Wartość
Default [hex]

Opis

1

Get

Interface
Speed

UDINT

00000064

Wartość domyślna = 100 → prędkość
transmisji w MBit/s

2

Get

Interface Flags

DWORD

•
•
•
•
•

3

Get

Physical
Address

ARRAY of
6 USINTs

00 0F 69 xx
xx xx xx

Bit 0 wskazuje aktywny Link
Bit 1 wskazuje pracę Full-Duplex
Bit 2 ... Bit 4 sygnalizują
Negotiation Status
Bit 5 wskazuje, czy przy ręcznym
ustawianiu konieczne jest
przeprowadzenie resetu
Bit 6 wskazuje lokalny błąd sprzętu

MAC ID
SEW MAC OUI: 00 0F 69

Obsługiwane
usługi
Service Code [hex]

Service Name

Klasa

Instancja

01

Get_Attributes_All

X

_

0E

Get_Attribute_Single

X

X
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0

6.3

Kody prowrotne dla parametryzacji za pośrednictwem Explicit Messages
Jeśli zapytanie o parametry za pośrednictwem Explicit Messages nie powiedzie się,
wówczas za pomocą kodu błędu można zdiagnozować przyczynę usterki. Błąd może
być wygenerowany przez opcję DFE33B, system EtherNert/IP lub wskutek reakcji
timeout.
W rejestrach stanu dla Message-Tags można odczytać General Error Code (ERR) oraz
Additional Code (EXERR) (patrz poniższa ilustracja).

11937AXX

Kody powrotne
charakterystyczne
dla SEW

Kody powrotne, które przesyłane są z powrotem przez falownik lub opcję DFE33B
w przypadku błędnej parametryzacji, opisane zostały w podręczniku "MOVIDRIVE®
Profil urządzenia fieldbus" i nie stanowią integralnej części dokumentacji. W powiązaniu
z EtherNet/IP, kody powrotne odesłane zostaną w następującym formacie. W poniższej
tabeli przedstawiono przykład formatu danych dla parametru telegramu Response.
Byte Offset
0

1

2
Additional Code
Word 1 (lowbyte)

3

Funkcja

General Error Codes

Additional Code
Length (words)

Additional Code
Word 1 (highbyte)

Przykład

1Fhex
Vendor specific

10hex
01hex
08hex
tylko Low-Word (Word 1) MOVILINK®
MOVILINK®
Additional Error Code Error Class

Na powyższym przykładzie w High-Byte kodu Additional Codes widoczny jest
MOVILINK® Error Class 08 (General Error). MOVILINK® Additional Error Code 10
(nieprawidłowy indeks) znajduje się w bajcie Low dla Additional Code. Wykonana była
próba dostępu do nieistniejącego indeksu urządzenia.
Kody powrotne
z EtherNet/IP
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Jeśli podczas przesyłania nie zachowany zostanie format danych lub wykonana
zostanie nieimplementowana operacja, wówczas kody powrotne, charakterystyczne dla
EtherNet/IP, dostarczone zostaną w telegramie błędu. Kodowanie tych kodów
powrotnych opisane zostało w specyfikacji EtherNet/IP (patrz punkt "General Error
Codes").

Podręcznik – Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP

Protokół Ethernet Industrial (EtherNet/IP)

I

Kody prowrotne dla parametryzacji za pośrednictwem Explicit Messages

6

0

Timeout
komunikatów
Explicit

Reakcja Timeout wyzwalana jest przez opcję DFE33B. Czas reakcji Timeout musi
zostać ustawiony przy pomocy Mastera, po utworzeniu połączenia. W specyfikacji
EtherNet/IP mowa jest nie o czasie reakcji Timeout, lecz o Expected Packet Rate.
Expected Packet Rate obliczany jest w oparciu o czas reakcji Timeout według
następującej formuły:
tTimeout_ExplicitMessages = 4 x tExpected_Packet_Rate_ExplicitMessages
Mogą one zostać ustawione poprzez Connection Object Class 5, Instance 1, Attribute 9.
Zakres wartości obejmuje od 0 ms do 655535 ms, Step 5 ms.
Jeśli dla komunikatu Explicit wystąpi Timeout, wówczas dany rodzaj połączenia dla
Explicit-Messages zostanie automatycznie zniesiony, o ile połączenia Polled I/O lub
Bit-Strobe nie znajdują się w stanie ESTABLISHED. Jest to standardowe ustawienie dla
EtherNet/IP. Aby możliwa była ponowna komunikacja za pomocą Explicit-Messages,
należy dla tych komunikatów utworzyć na nowo połączenie. Timeout nie zostanie
przekazany dalej do falownika.

General Error
Codes

General error
code (hex)

Nazwa błędu

Opis

00

Success

Pomyślnie

01

Conection failure

Usługa zależna od rodzaju połączenia nie została wykonana.

02

Ressource unavailable

Źródło niezbędne do przeprowadzenia danej operacji, jest
niedostępne.

04

Path segment error

"Path Segment Identifier" lub składnia segmentów (segmentsyntax) nie została zinterpretowana przez przetwarzany węzeł.

05

Path destination unknown

"Path" wskazuje na klasę obiektu, instancję obiektu lub na
element strukturalny, który nie obsługuje przetwarzanego
węzła.

03

Zarezerwowany

06-07

Zarezerwowany

08

Service not supported

Operacja dla wybranej klasy / instancji nie jest obsługiwana.

09

Invalid attribute value

Przesłane zostały błędne dane atrybutu.

Object state conflict

Wybrany obiekt, znajdujący się w aktualnym stanie, nie może
przeprowadzić danej operacji.

0A-0B
0C
0D

Zarezerwowany

0E

Attribute not settable

Możliwa operacja zapisu dla wybranego obiektu

10

Device state confict

Aktualny stan urządzenia nie pozwala na przeprowadzenie
żądanej operacji.

11-12

Zarezerwowany

13

Not enough data

14

Attribut not supported

Wybrany atrybut nie jest obsługiwany.

15

Too much data

Długość przesyłanych danych jest zbyt duża aby wykonać
daną operację.

16

Object does not exist

17-1E

Długość przesyłanych danych jest zbyt mała aby wykonać
daną operację.

Wybrany obiekt nie jest zaimplementowany w urządzeniu.
Zarezerwowany

1F

Vendor specific error

Błąd charakterystyczny dla innego producenta (patrz
podręcznik "Profil urządzenia fieldbus")

20

Invalid parameter

Błędny parametr. Komunikat ten jest stosowany w przypadku,
gdy jeden parametr nie spełnia kryteriów specyfikacji i/lub
aplikacji.

21-FF
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0

6.4

Zintegrowany przełącznik Ethernet-Switch
Za pomocą zintegrowanego przełącznika Ethernet-Switch można obsługiwać strukturę
liniową znaną z techniki magistrali fieldbus. Możliwe są również inne struktury bus, jak
np. gwiazda lub drzewo. Struktury pierścieniowe nie są obsługiwane.

WSKAZÓWKA
Liczba podłączonych liniowo przełączników Industrial Ethernet-Switch ma wpływ na
czas przetwarzania telegramu. Jeśli telegram zakończy swój cykl w urządzeniach,
wówczas czas przetwarzania telegramu opóźniony zostanie przez funkcję Store &
Forward przełącznika Ethernet-Switch:
•

w przypadku długości telegramu 64 bajty, o ok. 10 µs (przy 100 Mbit/s)

•

w przypadku długości telegramu 1500 bajty, o ok. 130 µs (przy 100 Mbit/s)

Oznacza to, że im więcej urządzeń musi wykonać pełny cykl, tym dłuższy jest czas
trwania telegramu.

68

Auto-Crossing

Obydwa porty skierowane za zewnątrz przełącznika Ethernet posiadają funkcję
Auto-Crossing. Oznacza to, że zarówno kabel Patch jak i Cross-Over można użyć do
połączenia z kolejnym urządzeniem abonenckim Ethernet.

Autonegotiation

W trakcie nawiązywania połączenia z następnym urządzeniem abonenckim, obydwa
urządzenia abonenckie Ethernet ustalają szybkość transmisji oraz tryb Duplex. Obydwa
porty Ethernet dla połączenia z EtherNet/IP obsługują przy tym funkcję
"Autonegotiation" i pracują z określoną szybkością transmisji rzędu 100 Mbit lub 10 Mbit
w trybie pełnego duplexu lub półduplexu.

Wskazówki na
temat obsługi
Multicast

•

Zintegrowany przełącznik Ethernet nie posiada funkcji filtrowania dla telegramów
Ethernet Multicast. Telegramy Multicast, które standardowo przesyłane są
z adapterów (DFE33B) do skanerów (PLC), przesyłane są dalej do wszystkich
portów przełączników.

•

Funkcja IGMP Snooping (tak jak w Managed Switches) nie jest obsługiwana.

•

Z tego powodu firma SEW-EURODRIVE zaleca, aby opcję DFE33B łączyć tylko
z tymi komponentami sieciowymi, które obsługują funkcję IGMP-Snooping
(np. Managed Switch) lub które wyposażone są w mechanizmy ochronne przed zbyt
wysokim obciążeniem Multicast (np. urządzenia firmy SEW-EURODRIVE).
W przypadku urządzeń nie posiadających tej funkcji, może dojść do usterki
w działaniu na skutek wysokiego obciążenia sieci.
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Zintegrowany serwer Web
Dla karty opcji DFE33B dostępna jest strona internetowa, za pośrednictwem której
można przeprowadzać uproszczoną diagnozę urządzeń MOVIDRIVE® i MOVITRAC®.
Aby otworzyć stronę startową, uruchom przeglądarkę i wprowadź adres IP opcji
DFE33B:
Przykład: http://192.168.10.4
Strona internetowa umożliwia dostęp do informacji serwisowych oraz diagnostycznych.

7.1

Założenia programowe
Strona główna została przetestowana z przeglądarkami Microsoft® Internet Explorer 5.0
oraz Mozilla® Firefox 2.0. Aby wyświetlić dynamiczne elementy, wymagana jest
aplikacja Java 2 Runtime Environment SE, V1.5.0 lub wyżej.
Jeśli nie została zainstalowana aplikacja Java 2 Runtime, wówczas strona internetowa
połączy się z Java i zainicjuje automatyczne pobranie aplikacji, jeśli użytkownik
potwierdzi wykonanie tej operacji. W przypadku problemów z pobieraniem plików,
można dodatkowo pobrać ze strony www.sun.com aplikację Java 2 Runtime i ją
zainstalować.

7.2

Ustawienia zabezpieczeń (security)
W przypadku korzystania z aplikacji Firewall lub po zainstalowaniu Personal-Firewall,
dostęp do urządzeń Ethernet może zostać zablokowany. W tym celu należy udostępnić
połączenia wychodzące TCP/IP i UDP/IP.
•

Aplet "sewAppletsMoviEWeb.JAppletWeb" wyświetli żądanie zaakceptowania
certyfikatu. W tym celu naciśnij w polu <Execute> (wykonaj). Pobrany zostanie
certyfikat i zapisany na liście dla Java 2 Runtime.

•

Aby uniknąć ponownego wyświetlenia tego okna dialogowego z żądaniem
akceptacji, należy zaznaczyć opcję "Always trust content from this publisher".

Podręcznik – Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP

69

7

Zintegrowany serwer Web
Struktura strony startowej zintegrowanego serwera Web

7.3

Struktura strony startowej zintegrowanego serwera Web

[1]

[2]

[3]

[4]

62705AXX

[1] Pasek nawigacyjny
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[2] Okno główne (Home)

Przycisk do uruchamiania apletu diagnozy

[3] Okno główne (Home)

Przycisk do wyświetlania strony pomocy

[4] Okno główne (Home)

Przycisk do strony dokumentacji urządzenia MOVIDRIVE® B (wymagany
dostęp do internetu)
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7.4

Struktura apletu diagnozy

[1]
[2]

62720AXX

[1] Struktura drzewa /
przegląd

W strukturze drzewa, w polu węzła sieciowego "My-Network-Tree" wyświetlana
jest informacja o urządzeniu Ethernet MOVIDRIVE® B. Poszczególne
podsystemy dla odpowiednich wariantów urządzenia wyświetlane są w sposób
podrzędny, i mogą one zawierać również dalsze urządzenia.

[2] Wyświetlenie menu
Pop-up po naciśnięciu
prawego klawisza
myszy w polu
urządzenia

Kliknięcie prawym klawiszem myszy na urządzenie w strukturze drzewa
powoduje przejście do nawigacji dla poszczególnych pluginów. Wyświetlone
zostanie okno Pop-up, w którym widoczne będą odpowiednie pluginy urządzeń.
Ponadto można edytować ustawienia dostępu dla urządzenia MOVIDRIVE® B
(patrz rozdział "Ochrona dostępu"). Aby nowe urządzenia zostały rozpoznane
i przedstawione w strukturze drzewa, należy kliknąć prawym klawiszem myszy
na węzeł sieci i wybrać opcję "Scan".

[3] Pasek narzędzi
(szybki dostęp za
pomocą przycisków)

[a]
[b] [c]
[d]
[e]
[f]
[g]
[a] Ponowne skanowanie drzewa urządzenia i prezentacja w strukturze drzewa
[b] Otwarcie pluginu wybranego urządzenia w strukturze drzewa
[c] Plugin przeglądu (Overview) dla urządzenia wybranego w strukturze drzewa,
patrz punkt "Okno Plugin (Overview)"
[d] Zamknięcie wybranego pluginu
[e] Ustawienia dla komunikacji Ethernet i skanera
[f] Przejście do trybu widoku okna lub trybu apletu
[g] Wskazanie informacyjnego okna dialogowego
[4] Okno plugin

Patrz w punkcie "Okna plugin".

[5] Tabela statusu oraz Tabela widoczna jest standardowo, wszystkie urządzenia zlokalizowane podczas
status urządzenia
skanowania umieszczane są na liście. Ponieważ z tabeli statusu przesyłane są
cyklicznie do urządzenia parametry Requests, można ją zamknąć również za
pomocą przycisku statusu (na dole po prawej).
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Okna plugin

[1]

[2]

[3]

62703AXX
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[1] Zakładka dla otwartego
pluginu

Jeśli otwarte są okna kilku pluginów (np. pluginy dla różnych
urządzeń), wówczas będą one widoczne w zakładce.

[2] Zakładka w obrębi pluginu
(wskazanie zaimplementowanych
wskaźników parametrów)

Jeśli dla wybranego urządzenia dostępnych jest wiele rubryk,
wówczas będą one wyświetlane w formie listy w danej zakładce.

[3] Okno główne ze wskazaniami
wartości i ilustracjami

W oknie głównym widoczne są parametry.
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Przykład: Plugin
monitora Bus
dla MOVIDRIVE®

Służy do wyświetlania danych procesowych pomiędzy układem sterowania
a urządzeniem MOVIDRIVE® B, oraz do diagnozy przyporządkowania danych
procesowych.

11862AXX

Podręcznik – Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP

73

7

Zintegrowany serwer Web
Struktura apletu diagnozy

Przykład: Plugin
monitora Bus
dla MOVITRAC®

Służy do wyświetlania danych procesowych pomiędzy układem sterowania
a urządzeniem MOVITRAC® B, oraz do diagnozy przyporządkowania danych
procesowych.

11863AXX
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7

Ochrona dostępu
Dostęp do parametrów napędu oraz informacji diagnostycznych może być chroniony za
pomocą hasła. Przy dostawie fabrycznej, funkcja ochrony dostępu jest dezaktywowana.
Przydzielenie hasła [2] powoduje aktywację funkcji ochrony dostępu, natomiast
usunięcie hasła (puste hasło) spowoduje dezaktywowanie funkcji ochrony.
Jeśli ochrona przed dostępem została aktywowana, wówczas pojawi się okno
dialogowe [1], do którego należy wprowadzić zapisane hasło.

[1]
[2]
61662AXX

[1] Login

[2] Config-Login

W oknie dialogowym dla loginu można wybrać w punkcie "User" pole "Observer" lub
"Maintanance".
•

Observer
– Za pomocą programu MOVITOOLS® MotionStudio można odczytywać
parametry urządzeń napędowych, ale nie można wprowadzać żadnych zmian.
– Aktualne ustawienie parametrów można załadować z urządzenia do komputera
PC (zestaw parametrów Upload).
– Pobranie zestawu parametrów lub programu IPOSplus® nie jest możliwe.
– Możliwe jest przeprowadzenie diagnozy danych procesowych za pomocą
MOVITOOLS® MotionStudio, nie można jednak zmieniać ustawień dla Scope.

•

Maintenance
– Oprogramowanie MOVITOOLS® MotionStudio obsługiwane jest bez żadnych
ograniczeń.
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8

MOVITOOLS® MotionStudio poprzez Ethernet
Oprogramowanie MOVITOOLS® MotionStudio (wersja 5.40 lub wyższa) pozwala na
wygodną parametryzację, wizualizację i diagnozę dla stosowanej aplikacji napędu.
Korzystając z oprogramowania MOVITOOLS® MotionStudio i z karty opcji DFE33B
możliwa jest komunikacja za pośrednictwem Ethernet z falownikiem MOVIDRIVE®
MDX61B, bramką DFE33B oraz bramką dla podrzędnych urządzeń SEW.

STOP!
Przed uruchomieniem MOVITOOLS® MotionStudio, należy odblokować dostęp
w aplikacji Firewall do zainstalowanych komponentów oprogramowania.

8.1

•

Wprowadzić programy do aplikacji Firewall, która należy do zainstalowanych
komponentów oprogramowania.

•

Sprawdź ustawienie aplikacji Firewall. Aplikacja to może zablokować realizację
zadań programowych wykonywanych w tle, tzn. bez powiadomienia o tym fakcie
użytkownika.

•

Należy sprawdzić, czy pomiędzy PC a DFE33B możliwe jest utworzenie
komunikacji Ethernet. W tym celu należy zastosować polecenie "ping" (przykład:
ping 192.168.10.4).

Przegląd
Płaszczyzna programowa MOVITOOLS® MotionStudio składa się z jednej centralnej
struktury framework oraz pojedynczych "Tools" (narzędzi). Uruchamiane są one ze
struktury framework, jako odrębne aplikacje lub są zintegrowane w strukturze
framework jako "Plugins". Poniższa ilustracja przedstawia zakresy dla Framework.

11721ADE

76

Podręcznik – Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP

8

MOVITOOLS® MotionStudio poprzez Ethernet
Konfigurowanie urządzenia

Obszary i ich
zastosowania

W poniższej tabeli opisane zostały obszary struktury framework oraz dostępne funkcje.
[1] Pasek menu
[2] Pasek symboli

8.2

W głównym menu oraz na pasku symboli dostępne są wszystkie
ważne polecenia systemowe, konieczne do realizacji Framework.

[3] Obszar dla widoków
projektów

Informacje na temat urządzeń zawartych w projekcie wyświetlane są
w następujących typach płaszczyzny projektu
• Widok sieci
• Widok projektowania

[4] Obszar pluginów

Jest to obszar, w którym "Tools" (narzędzia) przedstawione są jako
pluginy. Pluginy przedstawiane są w formie zakładki lub w oddzielnym
oknie.
Widok zależy od wybranego narzędzia (tool). Na tym przykładzie,
dla MOVIDRIVE® wybrano narzędzie "Parameter tree" (drzewo
parametrów) .

[5] Obszar dla statusu
urządzenia

Informacje o statusie online dostępnych urządzeń można wyświetlić
na "Pasku stanu". Jednocześnie można wyłączyć obszar "Status
urządzenia".

[6] Pasek stanu

Na pasku stanu widoczny jest aktualny status komunikacji dla
MOVITOOLS® MotionStudios. Podczas skanowania urządzenia
wyświetlana jest informacja o postępie.

Konfigurowanie urządzenia

Przegląd

Na poniższej ilustracji przedstawiono kolejność wykonywania czynności, niezbędnych
do skonfigurowania MOVITOOLS® MotionStudio za pomocą odpowiednich narzędzi
(tools).

1. Założenie projektu i zdefiniowanie sieci

2. Konfigurowanie kanału komunikacyjnego / kanałów

3. Skanowanie sieci (skanowanie urządzenia)

4. Przejście do trybu online

5. Konfigurowanie urządzenia za pomocą narzędzi (Tools)

6. Upload parametrów falownika, na konieczapisanie projektu
62348APL
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Krok 1: Założenie
projektu i
zdefiniowanie
sieci

•

Upewnić się, że wybrana została opcja "New project" (nowy projekt) i potwierdzić
wybór. Wyświetlone zostanie okno "New project".

•

Dla nowego projektu należy zdefiniować nazwę oraz miejsce zapisu i potwierdzić
wprowadzone dane. Wyświetlone zostanie okno "New network" (nowa sieć).

•

Wprowadzić nazwę dla nowej sieci i potwierdzić. Wyświetlony zostanie ekran główny
oraz okno "Configure communication plugs" (konfigurowanie połączeń dla
komunikacji).

11723AXX

Krok 2:
Konfigurowanie
kanału
komunikacji

•

Pierwszy lub kolejny kanał komunikacji ustawić na "Ethernet".

11724AXX
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Krok 3:
Skanowanie sieci
(skanowanie
urządzenia)

•

Za pomocą

przeskanuj sieć (skanowanie urządzenia).

Krok 4:
Konfigurowanie
urządzenia za
pomocą narzędzi
(Tools)

•

Za pomocą

aktywuj tryb Online.

•

Wybierz urządzenie, które będzie konfigurowane.

•

Prawym klawiszem myszy otwórz menu kontekstowe, aby wyświetlić narzędzia
(Tools) potrzebne do skonfigurowania urządzenia.

11737AXX
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8.3

Komunikacja z urządzeniami poza lokalną podsiecią.
W przypadku konieczności utworzenia komunikacji Ethernet z urządzeniami, które są
poza siecią lokalną, należy kliknąć na przycisk "Configure SMLP" (konfiguruj SMLP).

11726AXX
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•

Aby dodać lub skasować adres IP, należy otworzyć menu kontekstowe [1] klikając
przyciskiem lub za pomocą kombinacji klawiszy [Ctrl-A].

•

W polu "IP address" wpisać odpowiedni adres IP dla urządzeń DFE33B.
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SMLP

8

W poniższej tabeli opisane zostały parametry dla SMLP (Simple MOVILINK® Protocol).
Parametr

Opis

Wskazówka

Timeout

Czas oczekiwania liczony
w milisekundach, jest czasem
oczekiwania na odpowiedź serwera.

Ustawienie domyślne: 1000 ms
W razie potrzeby zwiększyć wartość,
jeśli opóźnienie powoduje zakłócenia
podczas komunikacji.

Adres Broadcast IP

Adres IP lokalnego segmentu sieci,
w obrębie którego przeprowadzane
jest skanowanie urządzeń.

W przypadku ustawienia domyślnego
(default), funkcja skanowania pozwala
wyszukać tylko te urządzenia, które
znajdują się w obrębie lokalnego
segmentu sieci.

Adres IP
Serwer SMLP

Adres IP serwera SMLP lub innych
urządzeń, które mają podlegać pod
funkcję skanowania, lecz które znajdują
się poza lokalnym segmentem sieci.

Wprowadź adres IP dla urządzeń, które
mają podlegać pod funkcję
skanowania, lecz które znajdują się
poza lokalnym segmentem sieci.
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Parametry konfiguracyjne Ethernet

P60.

Opis parametrów

P600

9

Parametry konfiguracyjne Ethernet

9.1

Opis parametrów
Grupa parametrów P78x zawiera wartości wskazań i wartości nastawcze, które są
charakterystyczne dla opcji DFE33B.

WSKAZÓWKI
Ponieważ opcja DFE33B dostarczana jest z fabrycznie aktywowanym
serwerem DHCP, następujące parametry zapisywane są z wartościami, przypisanymi
przez serwer DHCP:
•

P780 adres IP

•

P781 maska podsieci

•

P782 bramka standardowa

Ręczne zmiany w przypadku wymienionych parametrów zostaną zastosowane tylko
wówczas, gdy przed ponownym wyłączeniem i włączeniem dezaktywowany zostanie
DHCP (P785).
Jeśli w trakcie włączania opcji DFE33B przełącznik DIP "Def IP" ustawiony jest na
wartość "1", wówczas aktywne są domyślne wartości parametrów P780 ... P782.
P780 adres IP

Zakres ustawień: 0.0.0.0 - 223.255.255.255
Ustawienie fabryczne: 0.0.0.0
Wartość domyślna: 192.168.10.4
Przy użyciu parametru P780, adres IP pozwala na utworzenie połączenia opcji DFE33B
poprzez Ethernet. Jeśli DHCP (P785) jest aktywowany, wówczas pokazana będzie
wartość zadana przez serwer DHCP.

P781 maska
podsieci

Zakres ustawień: 0.0.0.0 - 255.255.255.255
Ustawienie fabryczne: 0.0.0.0
Wartość domyślna: 255.255.255.0
Maska podsieci umożliwia podział sieci na podsieci. Ustawione bity decydują o tym,
który element adresu IP jest adresem maski podsieci. Jeśli DHCP (P785) jest włączony,
wówczas pokazana będzie wartość zadana przez serwer DHCP.

P782 bramka
standardowa

Zakres ustawień: 0.0.0.0 - 223.255.255.255
Ustawienie fabryczne: 0.0.0.0
Wartość domyślna: 1.0.0.0
Bramka standardowa zadziała, jeśli wybrany partner komunikacyjny nie znajduje się w sieci
lokalnej. Bramka standardowa musi być zintegrowana w sieci lokalnej. Jeśli DHCP (P785)
jest aktywowany, wówczas pokazana będzie wartość zadana przez serwer DHCP.
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P783 szybkość
transmisji

Stała wartość wskazywana. Po zakończeniu fazy inicjalizacji wyświetlona zostanie
wartość 100 Mbodów. Jest to prędkość transmisji pomiędzy wewnętrznym
przełącznikiem (switch) a modułem elektroniki Bus, lecz nie jest to prędkość uzyskiwana
za pośrednictwem zacisków X30 lub X32.

P784 MAC ID

Stała wartość wskazywana. Przedstawia MAC-ID, tzn. adres Ethernet dla załączania,
przydzielany na całym świecie. MAC-ID podzespołów Ethernet firmy
SEW-EURODRIVE, w pierwszych 3 bajtach posiada oznaczenie "00-0F-69".
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P600

P785 DHCP /
Start-up
Configuration

Zakres ustawień: 0 (zapisane parametry IP) / 2 (DHCP)
Ustawienie fabryczne: 2 (DHCP)
DHCP: Po załączeniu napięcia zasilającego, opcja DFE33B otrzymuje swoje
parametry IP (P780 ... P782) od serwera DHCP.
Zapisane parametry IP: Po załączeniu napięcia zasilającego, opcja DFE33B uruchamia
się z zapisanymi parametrami IP.
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Diagnoza błędów

10.1

Wprowadzenie
Opisane poniżej przebiegi diagnozy pokazują sposób postępowania przy integracji
DFE33B w sieci EtherNet/IP, oraz przy analizie błędów w następujących sytuacjach:
•

Falownik nie jest prawidłowo podłączony do sieci EtherNet/IP

•

Nie można sterować falownikiem za pomocą EtherNet/IP-Master (skaner)

Dalsze wskazówki, dotyczące w szczególności parametryzacji falownika dla
różnorodnych aplikacji fieldbus można otrzymać wraz z podręcznikiem Profil urządzenia
fieldbus oraz Spis parametrów MOVIDRIVE®.
Dodatkowe informacje diagnostyczne widoczne są za pośrednictwem wskaźnika
statusu online w EtherNet/IP-Master (skaner) oraz w odpowiednim oknie pomocy
online.

10.2

Przebieg diagnozy MDX61B z opcją DFE33B
W poniższych podrozdziałach opisany został krok po korku przebieg diagnozy
urządzenia MOVIDRIVE® B z opcją DFE33B EtherNet/IP.

10.2.1 Prace wstępne
Krok 1: Instalowanie koniecznego oprogramowania
1. Sterownik FTDI dla złącza programującego USB11A
– Podłączyć USB11A do PC. Funkcja Windows wykrywania nowego sprzętu
zainstaluje wymagany sterownik FTDI.
– Sterownik FTDI można załadować z płyty ROM 7 lub pobrać ze strony
www.sew-eurodrive.de.
2. MOVITOOLS®-MotionStudio w wersji 5.40 i wyższej
3. ew. plik EDS SEW_MOVIDRIVE_DFE33B.eds
Krok 2: Instalacja urządzenia
1. Zainstalować zgodni z instrukcją obsługi MOVIDRIVE® MDX60B/61B:
–
–
–
–

Przewód sieciowy
Kabel silnika
Rezystor hamujący
Napięcie podtrzymujące DC 24 V

2. Utworzyć sieć EtherNet/IP (Managed Switch) i podłączyć do niej opcję DFE33B.
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10.2.2 Włączyć MOVIDRIVE® B z DC 24 V lub AC 400 V (Konfigurowanie MOVIDRIVE® B)
1. Uruchom program MOVITOOLS® MotionStudio i otwórz nowy projekt.
Nadaj nazwę projektu i przyporządkuj złącze programujące USB11A odpowiednio
do złącza szeregowego COM.
– Jeśli złącze programujące USB11A podłączone zostało do komputera PC po raz
pierwszy, wówczas uruchamiana jest funkcja Windows do wyszukiwania nowego
sprzętu i instalowany jest wymagany sterownik FTDI.
– W przypadku nierozpoznania USB11A, sprawdź przyporządkowanie złącza
COM. Odpowiedni port COM oznaczony jest jako "USB".
2. Za pośrednictwem złącza programującego USB11A połącz komputer PC
z MOVIDRIVE® B.
3. Wykonać skanowanie urządzenia. Za pomocą lewego przycisku myszy zaznacz
odpowiednie urządzenie, a za pomocą prawego przycisku myszy wybierz punkt
menu [Startup] / [Parameter tree] (uruchomienie / (drzewo parametrów).
4. Ustaw parametr P100 Źródło wartości zadanych i P101 Źródło sterowania na "Fieldbus".
5. W celu uproszczenia sterowania za pośrednictwem fieldbus, wejścia binarne można
ustawić w parametrach P601 ... P608 na "Brak funkcji".
6. Sprawdź parametryzację danych procesowych (P87x). Słowo sterujące i słowo
statusowe muszą być sparametryzowane. Ustaw parametr P876 Odblokowanie
danych PA na "Tak".
10.2.3 Skonfiguruj EtherNet/IP i odblokować MOVIDRIVE® B
1. Uruchom program
(np. Logix 5000).

do

konfiguracji

dla

sterownika

i

złącza

EtherNet/IP

2. Sprawdź, czy komputer PC i sterownik pracują w jednakowej podsieci:
– Czy adres IP komputera PC i CPU aż do najniższego bajtu jest identyczny?
– Czy maska podsieci jest identyczna?
3. Sprawdź, czy można utworzyć komunikację TCP/IP ze sterownikiem.
4. Wykonaj konfigurację EtherNet/IP zgodnie z opisem w niniejszym podręczniku.
–
–
–
–

Przydziel adres IP dla opcji DFE3B
Inicjuj adres IP w konfiguracji
Skonfiguruj dane procesowe
Załaduj projekt do układu sterowania

5. Po udanej konfiguracji EtherNet/IP, diody MODULE STATUS oraz NETWORK STATUS
powinny świecić się w kolorze zielonym. Rozpocznie się wymiana danych procesowych.
6. Rozwinąć program sterujący, aby umożliwić wymianę danych z DFE33B.
7. Uruchom program MOVITOOLS® MotionStudio i otwórz nowy projekt. Ustaw
"Ethernet" jako złącze komunikacyjne.
– Alternatywnie, program MOVITOOLS® MotionStudio może pracować z USB11A
również za pośrednictwem komunikacyjnego złącza szeregowego. W tym celu
połącz PC z MOVIDRIVE® B.
8. Wykonać skanowanie urządzenia.
9. Zaznacz MOVIDRIVE® i za pomocą prawego przycisku myszy wybierz punkt menu
[Diagnostic] / [Bus monitor]. Sprawdź, czy prawidłowo realizowana jest wymiana
danych procesowych pomiędzy układem sterowania a MOVIDRIVE® B.
10.Włączyć napięcie sieciowe i MOVIDRIVE® B odblokować po stronie zacisków
(DI00=1). Poprzez słowo sterujące 1 = 0x0006 aktywuj zezwolenie dla urządzenia.
– Jeśli MOVIDRIVE® B pozostaje w trybie "Brak zezwolenia", wówczas należy
sprawdzić kolejność obsadzenia zacisków (grupa parametrów P60x) i, w razie
potrzeby podłączyć do dalszych wejść binarnych zasilanie DC 24 V.
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10.3

Przebieg diagnozy MOVITRAC® B z DFE33B jako bramka
W poniższych podrozdziałach opisany został krok po korku przebieg diagnozy
urządzenia MOVITRAC® B z opcją DFE33B EtherNet/IP jako bramka.

10.3.1 Prace wstępne
Krok 1: Instalowanie koniecznego oprogramowania
1. Sterownik FTDI dla złącza programującego USB11A
– Podłączyć USB11A do PC. Funkcja Windows wykrywania nowego sprzętu
zainstaluje wymagany sterownik FTDI.
– Sterownik FTDI można załadować z płyty ROM 7 lub pobrać ze strony
www.sew-eurodrive.de.
2. MOVITOOLS®-MotionStudio w wersji 5.40 i wyższej
3. ew. plik EDS SEW_MOVIDRIVE_DFE33B.eds
Krok 2: Instalacja urządzenia
1. Zainstalować zgodnie z informacjami z instrukcji obsługi MOVITRAC® B:
–
–
–
–

Przewód sieciowy
Kabel silnika
Rezystor hamujący
Napięcie podtrzymujące DC 24 V

2. Utworzyć sieć EtherNet/IP (Managed Switch) i podłączyć do niej opcję DFE33B.
3. Przeprowadź instalację systemu
w niniejszym podręczniku.

Bus

zgodnie

z

informacjami

zawartymi

4. Aktywuj opornik obciążeniowy SBus przy ostatnim urządzeniu abonenckim.
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10.3.2 Włącz urządzenia z DC 24 V lub AC 400 V (skonfigurować MOVITRAC® B)
1. Uruchom program MOVITOOLS® MotionStudio i otwórz nowy projekt.
Nadaj nazwę projektu i przyporządkuj złącze programujące USB11A odpowiednio
do złącza szeregowego COM.
– Jeśli złącze programujące USB11A podłączone zostało do komputera PC po raz
pierwszy, wówczas uruchamiana jest funkcja Windows do wyszukiwania nowego
sprzętu i instalowany jest wymagany sterownik FTDI.
– W przypadku nierozpoznania USB11A, sprawdź przyporządkowanie złącza
COM. Odpowiedni port COM oznaczony jest jako "USB".
2. Za pośrednictwem złącza programującego USB11A połącz komputer PC
z MOVITRAC® B.
3. Wykonać skanowanie urządzenia. Za pomocą lewego przycisku myszy zaznacz
odpowiednie urządzenie, a za pomocą prawego przycisku myszy wybierz punkt
menu [Startup] / [Parameter tree] (uruchomienie / (drzewo parametrów).
4. Ustaw parametry P881 Adres SBus w rosnącej kolejności (1 ... 8) na wartość różną
od zera. Ustaw parametr P883 Czas timeout SBus na wartość 50 ... 200 ms
5. Ustawić parametr P100 Źródło wartości zadanych na "SBus1 / Stała wartość
zadana" i parametr P101 Źródło sterowania na "SBus1".
6. W celu uproszczenia sterowania za pośrednictwem fieldbus, wejścia binarne można
ustawić w parametrach P601 ... P608 na "Brak funkcji".
7. Sprawdź parametryzację danych procesowych (grupa parametrów P87x). Słowo
sterujące i słowo statusowe muszą być sparametryzowane. Ustaw parametr P876
Odblokowanie danych PA na "Tak".
8. Powtórz czynności od 2 do 7 dla poszczególnych urządzeń podłączonych do
magistrali SBus.
9. Za pomocą przełącznika DIP "AS" bramki DFx aktywuj funkcję "Auto-Setup". W tym
celu ustaw przełącznik DIP "AS" na wartość "1". W trakcie procesu skanowania
pulsuje dioda LED H1, a następnie gaśnie po pomyślnym zakończeniu funkcji.
10.Za pośrednictwem złącza programującego USB11A połącz komputer PC z bramką DFx.
11.Wykonać skanowanie urządzenia. Teraz bramka DFx oraz wszystkie zainstalowane
na SBus urządzenia powinny być dostępne.
12.Zaznacz bramkę DFx i za pomocą prawego klawisza myszy wybierz punkt menu
[Diagnostic] / [Monitor fieldbus gateway DFx]. Wyświetl zakładkę "Gateway
Configuration" (konfiguracja bramki) i sprawdź, czy funkcja "Auto-Setup" rozpoznała
wszystkie urządzenia. Jeśli nie, wówczas należy sprawdzić:
– instalację magistrali SBus
– czy do ostatniego urządzeniu podłączony został opornik obciążeniowy
– adresy SBus dla poszczególnych urządzeń.
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10.3.3 Skonfigurować EtherNet/IP i odblokować MOVITRAC® B
1. Uruchom program
(np. Logix 5000).

do

konfiguracji

dla

sterownika

i

złącza

EtherNet/IP

2. Sprawdź, czy komputer PC i sterownik pracują w jednakowej podsieci:
– Czy adres IP komputera PC i CPU aż do najniższego bajtu jest identyczny?
– Czy maska podsieci jest identyczna?
3. Sprawdź, czy można utworzyć komunikację TCP/IP ze sterownikiem.
4. Wykonaj konfigurację EtherNet/IP zgodnie z opisem w niniejszym podręczniku.
–
–
–
–

Przydziel adres IP dla opcji DFE3B
Inicjuj adres IP w konfiguracji
Skonfiguruj dane procesowe
Załaduj projekt do układu sterowania

5. Po udanej konfiguracji EtherNet/IP, diody MODULE STATUS oraz NETWORK
STATUS powinny świecić się w kolorze zielonym. Rozpocznie się wymiana danych
procesowych.
6. Rozwinąć program sterujący, aby umożliwić wymianę danych z DFE33B.
7. Uruchom program MOVITOOLS® MotionStudio i otwórz nowy projekt. Ustaw
"Ethernet" jako złącze komunikacyjne.
– Alternatywnie, program MOVITOOLS® MotionStudio może pracować z USB11A
również za pośrednictwem komunikacyjnego złącza szeregowego. W tym celu
połącz PC z MOVIDRIVE® B.
8. Uruchom program MOVITOOLS® MotionStudio i otwórz nowy projekt. Ustaw
"Ethernet" jako złącze komunikacyjne.
– Alternatywnie, program MOVITOOLS® MotionStudio może pracować z USB11A
również za pośrednictwem komunikacyjnego złącza szeregowego. W tym celu
połącz PC z bramką DFx.
9. Wykonać skanowanie urządzenia. Bramka DFx oraz wszystkie urządzenia
podłączone do magistrali SBus muszą być teraz dostępne, jeśli urządzenia
MOVITRAC® B zostały wcześniej skonfigurowane.
10.Aktywuj bramkę DFx przyciskiem myszy i uruchom narzędzie "Monitor DFx Fieldbus
Gateway" za pomocą prawego przycisku myszy. Przejdź do okna "Monitor data
process" i sprawdź, czy wymiana danych procesowych pomiędzy sterownikiem a
bramką przebiega prawidłowo.
11.Włączyć napięcie sieciowe i MOVITRAC® B odblokować po stronie zacisków
(DI01=1). Poprzez słowo sterujące 1 = 0x0006 aktywuj zezwolenie dla urządzenia.
– Jeśli MOVITRAC® B pozostaje w trybie "Brak zezwolenia", wówczas należy
sprawdzić kolejność obsadzenia zacisków (grupa parametrów P60x) i, w razie
potrzeby podłączyć do dalszych wejść binarnych zasilanie DC 24 V.

88

Podręcznik – Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP

Diagnoza błędów
Lista błędów w trybie pracy z bramką

10.4

10

Lista błędów w trybie pracy z bramką

Kod
błędu

Oznaczenie

Reakcja

Przyczyna

Środki zaradcze

25

EEPROM

Zatrzymanie
komunikacji SBus

Błąd podczas dostępu do EEPROM

Wywołać ustawienia fabryczne,
przeprowadzić reset i na nowo
ustawić parametry dla DFE.
W przypadku ponownego wystąpienia
błędu należy skontaktować się
z serwisem SEW.

28

Timeout złącza
fieldbus

Default: Dane PA = 0
Reakcja na błąd
ustawiana za
pomocą P831

W ramach ustawionego czasu nie
doszło do komunikacji między
urządzeniami master i slave.

•
•

Sprawdzić program
komunikacyjny Master'a
Przedłużyć czas Timeout-fieldbus
(kontrola zadziałania) przy
konfigurowaniu master lub
wyłączyć kontrolę zadziałania

37

Błąd watchdog

Zatrzymanie
komunikacji SBus

Błąd podczas wykonywania programu
systemowego

Zasięgnąć porady w serwisie SEW.

38

Błąd
wewnętrzny

Zatrzymanie
komunikacji SBus

Zakłócenie elektroniki przetwornicy,
ewentualnie na skutek oddziaływań
EMC

Sprawdzić uziemienie i ekranowanie,
w razie potrzeby poprawić. Jeśli błąd
się powtarza, należy skontaktować
się z serwisem SEW.

45

Błąd inicjalizacji

Zatrzymanie
komunikacji SBus

Błąd po wykonaniu test samoczynnego
w procedurze resetującej

Wykonać reset. W przypadku
ponownego wystąpienia zasięgnąć
porady w serwisie SEW.

111

Błąd systemowy
Device Timeout

Brak

Zwróć uwagę na czerwoną diodę LED
błędów systemowych (H1) na DFE.
Jeśli dioda ta się świeci, urządzenie nie
mogło nawiązać komunikacji z jednym
lub kilkoma urządzeniami abonenckimi
podłączonymi do magistrali SBus
w przeciągu wyznaczonego czasu
Timeout. Jeśli czerwona dioda LED
błędów systemowych (H1) miga,
wówczas urządzenie DFE samo
znajduje się w stanie błędu. Błąd F111
został w takim wypadku jedynie
zgłoszony systemowi sterującemu
przez złącze fieldbus.

Skontrolować napięcie zasilania,
okablowanie i oporniki falowe
magistrali SBus. Jeśli urządzenie
DFE zostało zaprojektowane za
pomocą komputera PC, należy
skontrolować proces projektowania.
Wyłączyć i włączyć urządzenie DFE.
Jeśli błąd zgłaszany jest nadal, należy
go zidentyfikować za pomocą
interfejsu diagnostycznego oraz
podjąć środki zaradcze podane w tej
tabeli.
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n

Dane techniczne
Opcja DFE33B dla MOVIDRIVE® B

P Hz

11

Dane techniczne

11.1

Opcja DFE33B dla MOVIDRIVE® B

Opcja DFE33B
Numer katalogowy

1821 346 4

Pobór mocy

P=3W

Protokoły aplikacyjne

•
•
•
•

Wykorzystywane numery
portów

•
•
•
•
•

44818 (EtherNet/IP TCP)
2222 (EtherNet/IP UDP)
300 (SMLP)
80 (HTTP)
67 / 68 (DHCP)

Usługi Ethernet

•
•

ARP
ICMP (Ping)

ISO / OSI-warstwa 1/2
ISO / OSI-warstwa 4/5

Ethernet II
TCP/IP i UDP/IP

Automatyczne rozpoznanie
szybkości transmisji

10 Mbodów / 100 Mbodów

Technika przyłączeniowa

2 x RJ45 z wbudowanym przełącznikiem i autocrossing

Adresowanie

4 bajtowy adres IP lub MAC-ID (00-0F-69-xx-xx-xx)

Oznaczenie producenta
(Vendor-ID)

013Bhex

Środki pomocnicze przy
uruchamianiu

•
•

Stan oprogramowania dla
MOVIDRIVE® MDX61B

90

EtherNet/IP (Industrial Protocol) dla sterowania i parametryzacji
falownika.
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) dla diagnozy za pomocą
przeglądarki Web.
SMLP (Simple Movilink Protocol), protokół wykorzystywany przez
MOVITOOLS®.
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) dla automatycznego
przypisywania parametrów adresowych.

Pakiet oprogramowania MOVITOOLS® MotionStudio w wersji 5.40 lub
wyżej
Klawiatura DBG60B
Stan oprogramowania 824 854 0.17 lub wyżej (→ wskazanie z P076)
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kVA

Dane techniczne
Rysunek wymiarowy dla opcji DFE33B dla MOVITRAC® B i w obudowie bramki

11.2

i

f

n

11

P Hz

Rysunek wymiarowy dla opcji DFE33B dla MOVITRAC® B i w obudowie bramki

5.5

4.5

DFE 33B
MODULE
STATUS

185

234.5

X32

257.5

224

X30

NETWORK
STATUS

Def IP
AS

28

0 1
ETHERNET/IP

22.5

30

100
62285AXX

Opcja DFE33B

(MOVITRAC®

B-bramka)

Zewnętrzne napięcie
zasilające
Protokoły aplikacyjne

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

EtherNet/IP (Industrial Protocol) dla sterowania i parametryzacji
falownika.
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) dla diagnozy za pomocą
przeglądarki Web.
SMLP (Simple Movilink Protocol), protokół wykorzystywany przez
MOVITOOLS®.
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) dla automatycznego
przypisywania parametrów adresowych.

Wykorzystywane numery
portów

•
•
•
•
•

44818 (EtherNet/IP TCP)
2222 (EtherNet/IP UDP)
300 (SMLP)
80 (HTTP)
67 / 68 (DHCP)

Usługi Ethernet

•
•

ARP
ICMP (Ping)

ISO / OSI-warstwa 1/2
ISO / OSI-warstwa 4/5

Ethernet II
TCP/IP i UDP/IP

Automatyczne rozpoznanie
szybkości transmisji

10 Mbodów / 100 Mbodów

Technika przyłączeniowa

2 x RJ45 z wbudowanym przełącznikiem i autocrossing

Adresowanie

4 bajtowy adres IP lub MAC-ID (00-0F-69-xx-xx-xx)

Oznaczenie producenta
(Vendor-ID)

013Bhex

Środki pomocnicze przy
uruchamianiu

Pakiet oprogramowania MOVITOOLS® MotionStudio w wersji 5.40
lub wyżej

Wersja oprogramowania dla
MOVITRAC® B

Nie jest wymagana specjalna wersja oprogramowania
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Glosariusz
Pojęcia

12

Glosariusz

12.1

Pojęcia
Pojęcie

Znaczenie

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol.
Pozwala przy pomocy serwera na przypisanie adresu IP i dalszych parametrów
konfiguracyjnych oraz komponentów automatyzacyjnych w sieci lokalnej.

TCP

Transmission Control Protocol.
Protokół transmisyjny, potwierdzający obecność połączenia w sieci.

UDP

User Datagram Protocol.
Protokół transmisyjny, potwierdzający połączenie w sieci bez ustalania warunków połączenia.

IP

Internet Protocol.
Protokół dla przesyłu danych w internecie.

Adres IP

Adres IP składa się z 32 bitów, podzielonych na tak zwane oktety, każdy po 8 bitów.
Wartości te przedstawiane są w postaci czterech, oddzielonych od siebie kropką liczb
dziesiętnych, np. "192.168.1.1". Adres IP dzieli się na część składową sieci (Net-ID) i na
adres węzła (Host-ID).

Maska
podsieci

Maska podsieci pozwala określić, który element składowy adresu IP wykorzystywany jest dla
adresowania sieci, a który element do adresowania urządzenia abonenckiego (Hosta).
Wszystkie bity maski podsieci z cyfrą 1 reprezentują fragment sieci (Net-ID), natomiast
wszystkie bity z cyfrą 0 reprezentują adres węzła (Host-ID). W przypadku sieci Class-B, maska
podsieci ustawiona jest na 255.255.0.0, tzn. dwa pierwsze bajty adresu IP określają sieć.

Bramka
standardowa

Adres IP urządzenia abonenckiego w podsieci, który tworzy połączenie do innych sieci.

Client

Aplikacja, która wykorzystuje operacje na innym komputerze.
Przykład: Sterowanie wykorzystuje operację dostępną w opcji DFE33B dla cyklicznego
przesyłu danych.

Server

Aplikacja, która na jednym komputerze oferuje operacje dla innych komputerów.
Przykład: Opcja DFE33B oferuje możliwość sterowania operacją dla cyklicznej wymiany
danych procesowych.

Broadcast

Mianem "Broadcast" określa się rodzaj transmisji do wszystkich urządzeń abonenckich
w obrębie jednego użytkownika lub sieci lokalnej.

STP

Shielded Twisted Pair. Ekranowany dwużyłowy, skręcony przewód.

UTP

Unshielded Twisted Pair. Nieekranowany dwużyłowy, skręcony przewód.
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