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Všeobecné pokyny
Struktura bezpečnostních pokynů

1

Všeobecné pokyny

1.1

Struktura bezpečnostních pokynů

Příručka

Bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce mají následující strukturu:

Piktogram

SLOVNÍ VYJÁDŘENÍ!
Druh nebezpečí a jeho zdroj
Možné důsledky při nerespektování.
•

Piktogram
Příklad:

Opatření pro odstranění rizika.

Výstražné heslo

Význam

Následky při
nerespektování

NEBEZPEČÍ!

Bezprostředně hrozící nebezpečí

Smrt nebo těžký úraz

VAROVÁNÍ!

Možný vznik nebezpečné situace

Smrt nebo těžký úraz

POZOR!

Možný vznik nebezpečné situace

Lehká zranění

STOP!

Možné hmotné škody

Poškození pohonového systému nebo
jeho okolí

UPOZORNĚNÍ

Užitečné upozornění nebo tip.
Usnadňuje zacházení
s pohonovým systémem.

Všeobecné nebezpečí

Specifické nebezpečí,
např. úraz elektrickým
proudem

1.2

Nároky na záruční plnění
Dodržení pokynů z dokumentace je podmínkou pro bezporuchový provoz a pro
uplatnění případných záručních nároků. Než začnete se zařízením pracovat, přečtěte si
nejprve příručku!
Zajistěte, aby tato příručka v tištěné podobě byla dostupná pracovníkům odpovědným
za zařízení a za jeho provoz, jakož i pracovníkům, kteří pracují na zařízení na vlastní
odpovědnost.

1.3

Vyloučení ze záruky
Respektování dokumentace k měničům MOVIDRIVE® B / MOVITRAC® B je základním
předpokladem pro bezpečný provoz a pro dosažení uváděných vlastností
a charakteristik výrobku. Za škody na zdraví osob a na technickém vybavení a hmotném
majetku, které vzniknou kvůli nedodržení provozního návodu, nepřebírá
SEW-EURODRIVE žádnou záruku. Odpovědnost za vadu věci je v takových případech
vyloučena.
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Současně platné dokumenty
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Bezpečnostní pokyny

2.1

Současně platné dokumenty
•

2

Zařízení smí instalovat a uvádět do provozu jen odborný elektrotechnický personál
při respektování platných předpisů pro prevenci úrazů a následujících dokumentů:
– Provozní návod k pohonovým měničům "MOVIDRIVE® MDX60B/61B"
– Provozní návod k frekvenčním měničům "MOVITRAC® B"

2.2

•

Před instalací a uváděním doplňkové karty rozhraní DFE33B do provozu si tyto
příručky pečlivě přečtěte.

•

Respektování dokumentace je předpokladem pro bezporuchový provoz a pro
případné uplatňování nároků vyplývajících ze záruky.

Všeobecné bezpečnostní pokyny ohledně systémů sběrnic
Máte k dispozici komunikační systém, který do značné míry umožňuje přizpůsobit
pohonový měnič MOVIDRIVE® potřebám konkrétního zařízení. Jako u všech
sběrnicových systémů existuje i zde riziko provedení změny parametrů, která zvnějšku
(vzhledem k zařízení) není zřejmá, která však může chování zařízení změnit. To může
vést k neočekávanému (a nekontrolovanému) chování systému.

2.3

Bezpečnostní funkce
Měniče MOVIDRIVE® MDX60B/61B a MOVITRAC® B nesmějí bez nadřízených
bezpečnostních systémů plnit žádné bezpečnostní funkce. Pro zajištění ochrany strojů
a osob použijte nadřízené bezpečnostní systémy.
Zajistěte, aby bezpečnostní aplikace respektovaly údaje v příručkách "Bezpečné
odpojení měničů MOVIDRIVE® B / MOVITRAC® B".

2.4

Zdvihací mechanizmy
Měniče MOVIDRIVE® MDX60B/61B a MOVITRAC® B nesmějí být ve zdvihacích
zařízeních používány ve smyslu bezpečnostních zařízení.
Aby se předešlo možným hmotným škodám a úrazům, používejte jako bezpečnostní
zařízení kontrolní sledovací systémy nebo mechanická ochranná zařízení.

2.5

Názvy produktů a obchodní značky
Značky a názvy produktů uvedené v této příručce jsou obchodní značky, resp.
registrované ochranné známky, náležící příslušným majitelům.

2.6

Likvidace
Respektujte, prosím, platné místní předpisy!
V případě potřeby likvidujte jednotlivé části odděleně podle jejich charakteru a podle
platných místních předpisů, např. jako:
•

elektronický odpad

•

plast

•

plech

•

měď
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Úvod
Obsah této příručky

3

Úvod

3.1

Obsah této příručky
Tato uživatelská příručka popisuje:

3.2

•

Montáž doplňkové karty rozhraní EtherNet/IP, DFE33B, v pohonovém měniči
MOVIDRIVE® MDX61B.

•

Použití doplňkové karty rozhraní EtherNet/IP, DFE33B, ve frekvenčním měniči
MOVITRAC® B a v pouzdru brány UOH11B.

•

Uvedení pohonového měniče MOVIDRIVE® B do provozu na průmyslové sběrnici
EtherNet/IP.

•

Uvedení frekvenčního měniče MOVITRAC® B do provozu na bráně průmyslové
sběrnice EtherNet/IP.

•

Provoz servisního a konfiguračního softwaru MOVITOOLS®-MotionStudio přes
ethernet.

•

Diagnostika pomocí integrovaného webového serveru

Doplňující literatura
Pro snadné a efektivní připojení měničů MOVIDRIVE® / MOVITRAC® B na průmyslovou
sběrnici EtherNet/IP byste měli mít k dispozici kromě této uživatelské příručky
následující doplňující publikace ohledně průmyslových sběrnic:
•

Příručka o profilu pohonových měničů MOVIDRIVE® připojených na průmyslovou
sběrnici

•

Systémová příručka měničů MOVITRAC® B / MOVIDRIVE® MDX60B/61B

V příručce "Profil pohonových měničů MOVIDRIVE® připojených na průmyslovou
sběrnici" a v systémové příručce k frekvenčním měničům MOVITRAC® B jsou kromě
popisu parametrů průmyslové sběrnice a jejich kódování objasněny také nejrůznější
koncepce řízení a aplikační možnosti v podobě malých příkladů.
Příručka "Profil pohonových měničů MOVIDRIVE® připojených na průmyslovou
sběrnici" obsahuje seznam všech parametrů pohonového měniče, které je možné číst
a zapisovat přes nejrůznější komunikační rozhraní, jako je např. systémová sběrnice,
sériová linka RS485 a také rozhraní průmyslové sběrnice.

3.3

Vlastnosti
Pohonový měnič MOVIDRIVE® MDX61B a frekvenční měnič MOVITRAC® B umožňují
s výkonnou univerzální doplňkovou kartou rozhraní průmyslové sběrnice, DFE33B,
napojení na nadřízené automatizační systémy přes sběrnici EtherNet/IP.

3.3.1

Pohonový měnič MOVIDRIVE® B, frekvenční měnič MOVITRAC® B a rozhraní EtherNet/IP
Chování měniče stanovené jako základní charakteristika pro provoz přes sběrnici
EtherNet/IP, tzv. profil zařízení, je na typu průmyslové sběrnice nezávislé a proto
jednotné. Uživateli se tak nabízí možnost vyvíjet pohonové aplikace nezávisle na
průmyslové sběrnici. Přechod na jiné systémy sběrnic, jako např. DeviceNet (doplňková
karta DFD), je proto bez problémů možný.
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3.3.2

3

Přístup ke všem informacím
Přes rozhraní EtherNet/IP umožňují pohony SEW digitální přístup ke všem svým
parametrům a funkcím. Řízení pohonového měniče je realizováno prostřednictvím
rychlých cyklických dat procesu. Prostřednictvím tohoto kanálu procesních dat máte
možnost kromě zadávání požadovaných hodnot, jako např. požadované otáčky,
integrační časy pro rozběh a doběh apod., rovněž spouštět různé funkce pohonu,
např. uvolnění, blokování regulátoru, normální zastavení, rychlé zastavení atd. Přes
tento kanál můžete však také zároveň číst skutečné hodnoty pohonového měniče, jako
jsou otáčky, proud, stav zařízení, číslo chyby nebo referenční hlášení.

3.3.3

Kontrolní funkce
Pro použití systému průmyslových sběrnic v technice pohonů jsou zapotřebí doplňkové
kontrolní funkce, jako např. časové sledování průmyslové sběrnice (timeout sběrnice)
nebo koncepce rychlého zastavení. Kontrolní funkce zařízení MOVIDRIVE® /
MOVITRAC® můžete například cíleně přizpůsobit vaší aplikaci. Např. tak můžete určit,
jakou chybovou činnost má pohonový měnič spustit v případě chyby sběrnice. Pro
mnoho aplikací má význam funkce rychlého zastavení, můžete však také vyvolat
'zamrznutí' posledních požadovaných hodnot tak, aby pohon pokračoval stále podle
nich (např. pás dopravníku). Jelikož je funkčnost řídicích svorek zaručena i při provozu
přes průmyslovou sběrnici, můžete koncept nouzového vypnutí nezávislého na sběrnici
realizovat i nadále přes svorky měniče.

3.3.4

Diagnostika
Pro uvedení do provozu a servis vám pohonové měniče MOVIDRIVE® B a frekvenční
měniče MOVITRAC® B poskytují řadu možností diagnostiky. Na monitoru průmyslové
sběrnice integrovaného v servisním a konfiguračním softwaru MOVITOOLS®
MotionStudio můžete například kontrolovat jak požadované hodnoty odeslané
z nadřízeného řízení, tak i skutečné hodnoty. Integrovaný webový server umožňuje
přístup k diagnostickým hodnotám standardním prohlížečem (např. Internet Explorer).

3.3.5

Monitor průmyslové sběrnice
Navíc obdržíte množství doplňujících informací o stavu rozhraní průmyslové sběrnice.
Funkce monitoru průmyslové sběrnice vám společně se softwarem MOVITOOLS®MotionStudio pro PC nabízí možnost komfortní diagnostiky, která kromě nastavení
všech parametrů pohonu (včetně parametrů průmyslové sběrnice) umožňuje také
zobrazení detailních informací o stavu průmyslové sběrnice.
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Pokyny pro montáž a instalaci
Montáž doplňkové karty DFE33B do pohonového měniče MOVIDRIVE® MDX61B

4

Pokyny pro montáž a instalaci
V této kapitole obdržíte pokyny pro montáž a instalaci doplňkové karty rozhraní
EtherNet/IP, DFE33B, do pohonového měniče MOVIDRIVE® MDX61B, do
frekvenčního měniče MOVITRAC® B a do pouzdra brány UOH11B.

4.1

Montáž doplňkové karty DFE33B do pohonového měniče MOVIDRIVE® MDX61B
UPOZORNĚNÍ
•

U pohonových měničů MOVIDRIVE® MDX61B konstrukční velikosti 0 smí
doplňkové karty montovat a demontovat pouze firma SEW-EURODRIVE.

•

Montáž a demontáž doplňkových karet uživatelem je možná u měničů
MOVIDRIVE® MDX61B o konstrukční velikosti 1 až 6.

•

Doplňkovou kartu rozhraní EtherNet/IP, DFE33B, musíte zasunout do konektoru
průmyslové sběrnice [1].

•

Pro zapojení používejte pouze konektory a kabely schválené pro sběrnici
EtherNet/IP.

•

Doplňková karta DFE33B je napájena napětím z pohonového měniče
MOVIDRIVE® B. Zvláštní napájecí napětí není zapotřebí.

[1]

62180AXX
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Pokyny pro montáž a instalaci
Montáž doplňkové karty DFE33B do pohonového měniče MOVIDRIVE® MDX61B

4.1.1

4

Dříve než začnete
Než začnete s montáží nebo demontáží doplňkové karty, řiďte se následujícími
pokyny:
•

Odpojte měnič od napětí. Odpojte napětí 24 V DC a sít’ové napájení.

•

Vybijte pomocí vhodných opatření (svodová páska, vodivé rukavice apod.) svůj
statický náboj dříve, než se dotknete karty.

•

Před montáží doplňkové karty sejměte ovládací zařízení a čelní kryt (viz provozní
návod pohonového měniče MOVIDRIVE® MDX60B/61B, kap. "Instalace").

•

Po montáži doplňkové karty čelní kryt a ovládací zařízení znovu nasaďte (viz
provozní návod pohonového měniče MOVIDRIVE® MDX60B/61B, kap. "Instalace").

•

Doplňkové karty uchovávejte v originálním obalu a vyjměte je až bezprostředně před
montáží.

•

Doplňkové karty se dotýkejte pouze na jejím okraji. Nedotýkejte se žádných
součástek.
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Pokyny pro montáž a instalaci
Montáž doplňkové karty DFE33B do pohonového měniče MOVIDRIVE® MDX61B

4.1.2

Základní postup při montáži a demontáži doplňkové karty (MDX61B, konstrukční velikost 1 až 6)

2.
1.

2.

1.
3.

3.
3.

4.

4.

60039AXX

1. Povolte oba upevňovací šrouby v držáku karty. Držák karty rovnoměrným pohybem
(bez vzpříčení!) vytáhněte z konektoru.
2. Na držáku doplňkové karty povolte 2 upevňovací šrouby černého krycího plechu.
Vyjměte černý krycí plech.
3. Nasaďte doplňkovou kartu se třemi upevňovacími šrouby přesně do určených otvorů
v držáku doplňkové karty.
4. Držák s namontovanou doplňkovou kartou zasuňte přiměřeným tlakem zpět do
konektoru. Držák karty znovu přišroubujte oběma upevňovacími šrouby.
5. Při demontáži doplňkové karty postupujte v opačném pořadí.
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4

Instalace doplňkové karty DFE33B do frekvenčního měniče MOVITRAC® B
UPOZORNĚNÍ
U měničů MOVITRAC® B smí doplňkové karty montovat a demontovat pouze
SEW-EURODRIVE.

4.2.1

Zapojení systémové sběrnice mezi frekvenční měnič MOVITRAC® B a doplňkovou kartu DFE33B

DFE 33B

S1

S2

MODULE
STATUS
NETWORK
STATUS

ON

[1]
[2]

OFF

FSC11B
X46

X32

HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7

X30

X45

[2] Přepínač DIP S2 (rezervován), S2 = OFF (VYP)
IP:

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

X44

[1] Zakončovací odpor aktivován, S1 = ON (ZAP)

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

Obsazení svorek

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

Rezervováno

X26:5

Rezervováno

X46:6

X26:6

GND, CAN GND

X46:7

X26:7

DC 24 V

X12

Obsazení svorek

X12:8

DC+24 V vstup

X12:9

GND referenční potenciál binárních vstupů

Pro snadné zapojení může být doplňková karta DFE33B napájena stejnosměrným
napětím 24 V zavedeným ze svorky X46.7 frekvenčního měniče MOVITRAC® B na
svorku X26.7. Při napájení doplňkové karty DFE33B z frekvenčního měniče
MOVITRAC® B musí být samotný měnič MOVITRAC® B napájen stejnosměrným
napětím 24 V na svorkách X12.8 a X12.9. Na doplňkovém komunikačním modulu
FSC11B aktivujte zakončovací odpor systémové sběrnice (S1 = ON (ZAP)).

Příručka – Rozhraní DFE33B průmyslové sběrnice EtherNet/IP
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Pokyny pro montáž a instalaci
Instalace doplňkové karty DFE33B do frekvenčního měniče MOVITRAC® B

4.2.2

Připojení systémové sběrnice mezi několik zařízení 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

X44

S1
ON

[1]
[2]

OFF

X44

FSC11B
X45

S2

[1]
[2]

FSC11B

X46

X45

HL ^ 1 2 3 4 5 6 7

X46

HL ^ 1 2 3 4 5 6 7

62136AXX

[1] Zakončovací odpor je aktivován pouze na posledním zařízení, S1 = ON
[2] Přepínač DIP S2 (rezervován), S2 = OFF (VYP)
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MOVITRAC® B

Doplňková karta DFE33B v pouzdru
brány UOH11B

X46

Obsazení svorek

X26

Obsazení svorek

X46:1

SC11 (příchozí systémová sběrnice High)

X26:1

SC11 SBus +, CAN high

X46:2

SC12 (příchozí systémová sběrnice Low)

X26:2

X46:3

GND (referenční signál systémové sběrnice) X26:3

X46:4

SC21 (odchozí systémová sběrnice High)

X26:4

Rezervováno

X46:5

SC22 (odchozí systémová sběrnice Low)

X26:5

Rezervováno

X46:6

GND (referenční signál systémové sběrnice) X26:6

GND, CAN GND

X46:7

DC 24 V

DC 24 V

X12

Obsazení svorek

X12:8

DC+24 V vstup

X12:9

GND referenční potenciál binárních vstupů

X26:7

SC12 SBus –, CAN low
GND, CAN GND

Příručka – Rozhraní DFE33B průmyslové sběrnice EtherNet/IP
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4

Respektujte prosím:
•

Používejte 2x dvoužilový, zkroucený a stíněný měděný kabel (kabel pro přenos dat
stíněný měděným opletením). Pokládejte stínění oboustranně naplocho na stínicí
svorku elektroniky měniče MOVITRAC® a konce stínění navíc na GND. Kabel musí
splňovat následující specifikaci:
– Průřez vodiče 0,25 mm2 (AWG18)...0,75 mm2 (AWG23)
– Odpor vedení 120 Ω při 1 MHz
– Měrná kapacita ≤ 40 pF/m při 1 kHz
Vhodné jsou kabely CAN nebo DeviceNet.

•

Přípustná celková délka vedení je 80 m (260 ft). Přenosová rychlost systémové
sběrnice (SBus) je nastavena pevně na 500 kBd.

•

Na konci systémové sběrnice připojte zakončovací odpor (S1 = ON). Na ostatních
jednotkách zakončovací odpor odpojte (S1 = OFF, rozpojeno). Brána s doplňkovou
kartou DFE33B musí být vždy na začátku nebo na konci systémové sběrnice.
Zakončovací odpor má nainstalována napevno.

UPOZORNĚNÍ
•

Mezi zařízeními, která jsou spojena se systémovou sběrnicí, nesmí docházet
k potenciálovému posunu. Zabraňte mu vhodnými opatřeními, například
propojením koster zařízení zvláštním vodičem.

•

Hvězdicové zapojení systémové sběrnice (SBus) není přípustné.

Příručka – Rozhraní DFE33B průmyslové sběrnice EtherNet/IP
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Pokyny pro montáž a instalaci
Instalace doplňkové karty rozhraní DFE33B v pouzdru brány UOH11B

4.3

Instalace doplňkové karty rozhraní DFE33B v pouzdru brány UOH11B
Následující obrázek ukazuje připojení doplňkové karty rozhraní DFE33B v pouzdru
brány UOH11B.

UPOZORNĚNÍ
Montáž a demontáž doplňkových karet do těla brány UOH11B smí provádět pouze
firma SEW-EURODRIVE.

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

Tělo brány UOH11B
X26

Obsazení svorek

X26:1

SC11 systémová sběrnice +, CAN high

X26:2

SC12 systémová sběrnice -, CAN low

X26:3

GND, CAN GND

X26:4

Rezervováno

X26:5

Rezervováno

X26:6

GND, CAN GND

X26:7

DC 24 V

Pouzdro brány potřebuje napájení DC 24 V přivedené na svorky X26.
Na konci systémové sběrnice připojte zakončovací odpor.

16

Příručka – Rozhraní DFE33B průmyslové sběrnice EtherNet/IP

Pokyny pro montáž a instalaci
Připojení a popis svorek doplňkové karty rozhraní DFE33B

4.4

4

Připojení a popis svorek doplňkové karty rozhraní DFE33B

Katalogové číslo

Čelní pohled na
DFE33B

Doplňková karta rozhraní průmyslové sběrnice EtherNet/IP, typ DFE33B: 1821 346 4

Přepínače
DIP

Popis

Funkce

DFE 33B
MODULE
STATUS

Indikuje aktuální stav doplňkové karty DFE33B.

LED STAVU SÍTĚ
(červená/zelená)

Indikuje stav řídicí sběrnice EtherNet/IP.

MAC-adresa

MAC-adresa, např. pro konfigurování DHCP-serveru.

Zadávací políčko IP-adresy

Do tohoto políčka lze zapsat zadanou IP-adresu.

IP:

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

NETWORK
STATUS

LED STAVU MODULU
(červená/zelená)

X32

X30

X30: Připojení kabelu Ethernet
Kontrolka Link (zelená)
Kontrolka Activity (žlutá)

X32: Připojení kabelu Ethernet
Kontrolka Link (zelená)
Kontrolka Activity (žlutá)

Def IP
AS

Přepínače DIP

DEF IP

Resetuje parametr adresy na implicitní hodnotu
a deaktivuje DHCP
• IP-adresa: 192.168.10.4
• Maska podsítě: 255.255.255.0
• Brána (gateway): 1.0.0.0

AS

Automatické nastavení na provoz brány

0 1
ETHERNET/IP

62138AXX

Čelní pohled na zařízení
MOVITRAC® B a UOH11B

Popis

Funkce

H1

LED H1 (červená)

Chyba systémové sběrnice (jen pro funkčnost brány)

H2

LED H2 (zelená)

Rezervováno

X24

Svorka X24

Rozhraní RS485 pro diagnostiku pomocí PC a servisní
a konfigurační software MOVITOOLS®-MotionStudio
(platí jen pro frekvenční měnič MOVITRAC® B)

58129AXX

Příručka – Rozhraní DFE33B průmyslové sběrnice EtherNet/IP
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Pokyny pro montáž a instalaci
Stavová kontrolka LED doplňkové karty rozhraní DFE33B

4.5

Stavová kontrolka LED doplňkové karty rozhraní DFE33B

4.5.1

Kontrolky LED rozhraní EtherNet/IP
Kontrolky LED doplňkové karty rozhraní DFE33B indikují aktuální technický stav
doplňkové karty rozhraní DFE33B a sběrnice EtherNet/IP.

DFE33B
MODULE
STATUS
NETWORK
STATUS
62139AXX

LED MODULE
STATUS

Kontrolka LED MODULE STATUS indikuje řádný provoz elektroniky sběrnice.
Stav LED
MODULE STATUS

Význam

Nesvítí

Doplňková karta DFE33B nedostává napětí nebo je vadná.

Zeleně bliká

•

•

LED NETWORK
STATUS

18

Když přitom nesvítí kontrolka LED NETWORK STATUS (stav sběrnice), spustí
se smyčka čekání (stack) protokolu TCP/IP doplňkové karty DFE33B. Trvá-li
tento stav a protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) je
aktivovaný, doplňková karta DFE33B čeká na data DHCP-serveru.
Když přitom kontrolka LED NETWORK STATUS (stav sběrnice) svítí zeleně,
spustí se aplikace doplňkové karty rozhraní DFE33B.

Zeleně / červeně
bliká

Doplňková karta DFE33B provádí test kontrolek LED.

Zelená

Doplňková karta DFE33B je v normálním provozním stavu.

Červená

Doplňková karta DFE33B je v chybovém stavu.

Červeně bliká

Byl zjištěn konflikt v zadání IP-adresy. Stejnou IP-adresu již používá jiný účastník
na sběrnici.

Kontrolka LED NETWORK STATUS (stav sběrnice) indikuje stav sběrnice EtherNet/IP.
Stav LED
NETWORK STATUS

Význam

Nesvítí

Doplňková karta DFE33B ještě nemá parametr IP.

Zeleně / červeně
bliká

Doplňková karta DFE33B provádí test kontrolek LED.

Zeleně bliká

Není žádné řídicí spojení IO (vstup/výstup).

Zelená

Řídicí spojení IO (vstup/výstup) sběrnice EtherNet/IP existuje.

Červená

Byl zjištěn konflikt v zadání IP-adresy. Stejnou IP-adresu již používá jiný účastník
na sběrnici.

Červeně bliká

Překročení časového limitu (timeout) navázaného řídicího spojení IO
(vstup/výstup). Tento stav se zruší při opětovném rozběhnutí komunikace.

Příručka – Rozhraní DFE33B průmyslové sběrnice EtherNet/IP
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Obě kontrolky Link (zelená) a Activity (žlutá) integrované v konektorech RJ45 (X30,
X32) indikují stav připojení na ethernet.

LED "Link"

X30

Kontrolka LED
Link / Activity
(spojení/aktivita)

X32

LED "Activity"

61880AXX

Kontrolka / stav

Význam

Link / zelená

Existuje ethernetové spojení.

Activity / žlutá

Právě probíhá datová výměna přes ethernet.

Link / nesvítí

Není žádné ethernetové spojení.

UPOZORNĚNÍ
Protože firmware doplňkové karty DFE33B potřebuje ke své inicializaci cca 15 sekund,
7segmentový displej pohonového měniče MOVIDRIVE® v té době signalizuje stav "0"
(měnič nepřipraven).

4.5.2

Kontrolky brány
Kontrolky H1 a H2 signalizují stav komunikace při provozu brány.
H1
H2

X24

58129AXX

Kontrolka H1 Sys-Fault
(červená)

Jen pro funkci brány

Stav

Stav sběrnice

Popis

Červená

Chyba systémové sběrnice

Brána není nakonfigurována nebo je jeden
z pohonů neaktivní

Nesvítí

SBus ok

Brána je správně nakonfigurována

Bliká

Skenování sběrnice

Probíhá kontrola sběrnice bránou

•

Kontrolka H2 (zelená) je momentálně rezervována.

•

Svorka X24 představuje rozhraní RS485 pro diagnostiku prostřednictvím PC
a programu MOVITOOLS® MotionStudio.

Příručka – Rozhraní DFE33B průmyslové sběrnice EtherNet/IP

19

4

Pokyny pro montáž a instalaci
Obsazení konektoru

4.6

Obsazení konektoru
Používejte standardní stíněné konektory RJ45 podle IEC 11801, vydání 2.0, kategorie 5.
[6]

[3] [2] [1]
12

A

3

6

B

Obr. 1: Obsazení konektoru kabelové koncovky RJ45

54174AXX

A = pohled zepředu
B = pohled zezadu
[1] Pin 1 TX+ Transmit Plus (vysílání +)
[2] Pin 2 TX– Transmit Minus (vysílání -)
[3] Pin 3 RX+ Receive Plus (příjem +)
[6] Pin 6 RX– Receive Minus (příjem -)

Spojení měničů MOVIDRIVE® / MOVITRAC® B / Ethernet
Pro připojení doplňkové karty DFE33B na rozhraní sběrnice EtherNet/IP propojte
ethernetové rozhraní X30 nebo X32 (konektor RJ45) stíněnou zkroucenou dvoulinkou
kategorie 5, třídy D, podle IEC 11801, vydání 2.0, s ostatními účastnickými stanicemi na
sběrnici. integrovaný spínač má funkci autokřížení MDI/MDIX (auto-crossing
MDI/MDIX) a napomáhá tak při realizaci topologie sběrnice.

UPOZORNĚNÍ
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•

Podle IEC 802.3 je maximální délka vedení pro ethernet 10/100 MBd
(10BaseT / 100BaseT) mezi dvěma účastnickými stanicemi 100 m.

•

Aby se minimalizovalo zatížení koncových zařízení nežádoucím výběrovým
(Multicast) datovým provozem, doporučujeme, abyste koncová zařízení externích
výrobců nepřipojovali na doplňkovou kartu DFE33B přímo. Koncová zařízení
externích výrobců připojujte přes sít’ové prvky, které podporují funkci IGMP
Snooping, tj. dokáží zkoumat obsah zpráv IGMP (Internet Group Management
Protocol), (např. řízený spínač (Managed Switch)).

Příručka – Rozhraní DFE33B průmyslové sběrnice EtherNet/IP
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Stínění a vedení kabelu sběrnice
Používejte výlučně stíněné kabely a spojovací prvky, které zároveň splňují požadavky
kategorie 5, třídy D, podle IEC 11801, vydání 2.0.
Odborným stíněním sběrnicového kabelu lze zatlumit elektrické rušení, ke kterému
může v průmyslovém prostředí docházet. Nejlepších vlastností stínění dosáhnete
následovně:
•

Rukou pevně dotáhněte upevňovací šrouby konektorů, modulů a vodičů pro
vyrovnávání potenciálů.

•

Používejte výhradně zástrčky s kovovým nebo pokoveným krytem.

•

Stínění připojujte v konektoru co největší plochou.

•

Stínění kabelu sběrnice připojte na obou koncích.

•

Signální kabely a kabel sběrnice neveďte společně s výkonovými kabely (motorová
vedení), ale, pokud možno, v oddělených kabelových kanálech.

•

V průmyslovém prostředí používejte kovové uzemněné kabelové můstky.

•

Signálové kabely a příslušné vedení pro vyrovnávání potenciálů veďte vzájemně
co nejblíže a nejkratší cestou.

•

Vyvarujte se nastavování kabelů sběrnic pomocí konektorů.

•

Kabely sběrnice veďte co možná nejblíže uzemněných ploch.

STOP!
Při kolísání zemního potenciálu může přes oboustranně připojené a na zemní
potenciál (PE) propojené stínění téci vyrovnávací proud. V takovém případě se
postarejte o dostatečné vyrovnávání potenciálů podle příslušných směrnic VDE.

4.8

Nastavení přepínačů DIP
UPOZORNĚNÍ
Nastavení přepínače DIP "Def IP" se přebírá jen při resetu při zapnutí (sít’ové
a pomocné napětí DC 24 V vypnout a zase zapnout).

Def IP

AS

Když je přepínač "Def IP" = "1" (= ON (Zap)) nastaví se při zapnutí pomocného DC
napětí 24 V následující implicitní IP-adresy:
•

IP-adresa: 192.168.10.4

•

Maska podsítě: 255.255.255.0

•

Výchozí brána: 1.0.0.0

•

P785 DHCP / Startup Configuration (DHCP / konfigurace spuštění): Saved
IP parameters (uložené parametry IP - protokol DHCP je deaktivován)

Pomocí přepínače DIP "AS" se konfiguruje komunikace brány na systémové sběrnici
(SBus) (viz kapitola "Autosetup pro provoz brány").
Konfigurace se provádí, když se přepínač DIP "AS" přepne z polohy "0" do polohy "1".
Pro další provoz musí přepínač DIP "AS" zůstat v poloze "1" (= ON (Zap)).

Příručka – Rozhraní DFE33B průmyslové sběrnice EtherNet/IP
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4.9

Adresování TCP / IP a podsítě

Úvod

Nastavení adres IP protokolu se provádí následujícími parametry
•

MAC-adresa

•

iP-adresa

•

Maska podsítě

•

Výchozí brána

Abyste mohli tyto parametry správně nastavovat, vysvětlíme v této kapitole adresovací
mechanizmus a dělení sítě IP na podsítě.
MAC-adresa

Základem veškerého adresování je MAC-adresa (Media Access Controller).
Tato MAC-adresa ethernetové stanice je celosvětově jednoznačná jednorázově
přidělená 6bytová hodnota (48 bitů). Zařízení SEW-Ethernet mají MAC-adresy
00-0F-69-xx-xx-xx. Po větší sítě se MAC-adresy nehodí. Používají se tudíž volně
přidělované IP-adresy.

IP-adresa

IP-adresa je 32bitová informace, která jednoznačně identifikuje účastníka v síti.
IP adresa se zapisuje čtyřmi dekadickými čísly, oddělenými navzájem tečkami.
Příklad: 192.168.10.4
Každé dekadické číslo zastupuje jeden byte (= 8 bitů) adresy a lze je zapsat i binárně
(→ následující tabulka).
Byte 1

Byte 2

11000000

.

Byte 3

10101000

.

00001010

Byte 4
.

00000100

IP adresa se skládá z adresy sítě a adresy účastníka (→ následující tabulka).
Adresa sítě

Adresa účastníka

192.168.10

4

Jaká část IP-adresy označuje sít’ a jaká identifikuje účastníka je dáno třídou sítě
a maskou podsítě.
Účastnické adresy složené ze samých nul, resp. ze samých jedniček (binárně), nejsou
přípustné, nebot’ ty představují samotnou sít’, resp. všeobecnou adresu.
Třídy sítí

První byte IP-adresy určuje třídu sítě a tím členění na adresu sítě a adresu účastníka.
Rozsah hodnot

Třída sítě

Byte 1

Úplná sít’ová adresa
(příklad)

Význam

0...127

A

10.1.22.3

10 = adresa sítě
1.22.3 = adresa účastníka

128...191

B

172.16.52.4

172.16 = adresa sítě
52.4 = adresa účastníka

192...223

C

192.168.10.4

192.168.10 = adresa sítě
4 = adresa účastníka

Pro mnoho sítí není toto hrubé členění dostačující. Používají tedy navíc explicitně
nastavitelnou masku podsítě.
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Maska podsítě

Maskou podsítě lze třídy sítě dělit ještě jemněji. Masky podsítě se zapisují, stejně jako
IP-adresy, čtyřmi dekadickými čísly, navzájem oddělenými tečkami.
Příklad: 255.255.255.128
Každé dekadické číslo zastupuje jeden byte (= 8 bitů) masky podsítě a lze je zapsat
i binárně (→ následující tabulka).
Byte 1
11111111

Byte 2
.

Byte 3

11111111

.

Byte 4

11111111

.

10000000

Zapíšete-li IP adresu a masku podsítě v binární formě pod sebe, uvidíte, že jedničky
v masce podsítě určují podíl adresy sítě, nuly podíl adresy účastníka (→ následující
tabulka).
Byte 1
iP-adresa

Maska podsítě

Byte 2
.

168.

Byte 3
.

10

Byte 4

dekadicky

192

.

129

binárně

11000000

.

10101000

.

00001010

.

10000001

dekadicky

255

.

255

.

255

.

128

binárně

11111111

.

11111111

.

11111111

.

10000000

Sít’ třídy C s adresou 192.168.10. se maskou podsítě 255.255.255.128 dále rozdělí.
Vzniknou tak dvě podsítě, s adresami 192.168.10.0 a 192.168.10.128.
Přípustné účastnické adresy v obou podsítích budou:
•

192.168.10.1...192.168.10.126

•

192.168.10.129...192.168.10.254

Sít’oví uživatelé určují logickým součinem IP-adresy a masky podsítě, zda je jejich
komunikační partner ve stejné síti nebo v nějaké jiné. Je-li komunikační partner v jiné
síti, osloví pro další směrování dat výchozí brána.
Výchozí brána

Výchozí brána se rovněž oslovuje 32bitovou adresou. 32bitová adresa se zapisuje
čtyřmi dekadickými čísly, oddělenými navzájem tečkami.
Příklad: 192.168.10.1
Výchozí brána realizuje spojení do jiných sítí. Sít’ový uživatel, který chce oslovit jiného
účastníka, může jeho IP adresu logicky vynásobit maskou své podsítě a zjistit tak, zda
se hledaný účastník nachází ve stejné síti. Nejedná-li se o ten případ, obrátí se uživatel
na výchozí bránu (router), která se musí nacházet ve stejné síti, jako on. Výchozí brána
pak převezme další zprostředkování datových paketů.

Protokol DHCP
(Dynamic Host
Configuration
Protocol)

Alternativně k ručnímu nastavování těchto tří parametrů - IP-adresy, masky podsítě
a výchozí brány - lze jejich zadávání v ethernetové síti i automatizovat pomocí
serveru DHCP.
Přiřazení IP-adresy se pak uskutečňuje podle tabulky, která obsahuje přiřazení
MAC-adresy IP-adrese.
Zda doplňková karta rozhraní DFE33B očekává přiřazení IP-parametrů ruční nebo od
serveru DHCP, udává parametr P785.

Příručka – Rozhraní DFE33B průmyslové sběrnice EtherNet/IP

23

4

Pokyny pro montáž a instalaci
Nastavení parametrů IP adresy

4.10

Nastavení parametrů IP adresy

První uvedení do
provozu

Od výrobce je u doplňkové karty DFE33B aktivován protokol "DHCP" (Dynamic Host
Configuration Protocol). To znamená, že doplňková karta DFE33B očekává přijetí
parametrů IP-adresy od serveru DHCP.

UPOZORNĚNÍ
Firma Rockwell Automation na svých domovských stránkách poskytuje zdarma server
DHCP. Na následující adrese si můžete stáhnout nástroj s označením "BOOTP
Utility": http://www.ab.com/networks/bootp.html.
Po konfiguraci serveru DHCP a nastavení masky podsítě a výchozí brány musí být
doplňková karta DFE33B zařazena do jeho přiřazovací tabulky. Přitom se MAC-adrese
doplňkové karty DFE33B přiřadí platná IP-adresa.

UPOZORNĚNÍ
Když se DHCP-server po přidělení IP-adresy deaktivuje, nakonfigurované parametry
IP-adresy se fixně převezmou do parametrické sady.

Změna parametrů
IP adresy pro
prvním uvedení
do provozu

Byla-li doplňková karta DFE33B spuštěna s platnou IP-adresou, můžete k parametrům
IP-adresy přistupovat i přes rozhraní ethernet.
Parametry IP adresy je možné přes rozhraní ethernet měnit následujícím způsobem:
•

přes domovskou stránku (homepage) doplňkové karty rozhraní DFE33B (viz kapitola
"Integrovaný webový server")

•

pomocí servisního a konfiguračního softwaru MOVITOOLS® MotioStudio přes
ethernet (viz kapitola "MOVITOOLS® MotionStudio po ethernetu")

•

prostřednictvím objektu rozhraní EtherNet/IP TCP/IP Interface (viz kapitola "Obecný
průmyslový protokol (CIP) rozhraní EtherNet/IP -seznam objektů")

Parametry IP-adresy můžete mimoto měnit i přes sériové rozhraní brány nebo
pohonového měniče MOVIDRIVE® MDX61B, nebo ovládacím zařízením DBG60B
(v pohonovém měniči MOVIDRIVE® B).
Jsou-li doplňkové kartě DFE33B přiřazeny parametry IP-adresy z DHCP-serveru, lze je
měnit jen úpravou nastavení DHCP-serveru.
Uvedené možnosti změny parametrů IP-adresy se uplatní jen tehdy, když dojde
k vypnutí a opětovnému zapnutí napájecího napětí (sít’ a 24 V DC).
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Deaktivace /
aktivace DHCP

4

Způsob přiřazení IP adresy je určen nastavením atributu Configuration Control (řízení
konfigurace) objektu rozhraní EtherNet/IP TCP/IP Interface. Jeho hodnotu lze zobrazovat
nebo měnit v parametru P785 DHCP / Startup Configuration (DHCP / konfigurace spuštění).
•

Nastavení "Saved IP parameters" ("Uložené parametry IP-adresy")
Použijí se uložené parametry IP-adresy.

•

Nastavení "DHCP"
Parametry IP-adresy jsou vyžadovány od serveru DHCP.
Pokud je použit server DHCP firmy Rockwell Automation, lze DHCP aktivovat
a deaktivovat jedním zaškrtávacím políčkem. V tom případě se zašle depeše
EtherNet/IP na objekt rozhraní TCP/IP Interface adresované účastnické stanice.

Reset parametrů
IP-adresy

Pokud parametry IP-adresy nejsou známé a není k dispozici sériové rozhraní nebo
obslužné zařízení DBG60B pro načtení IP-adresy, je možné parametry IP-adresy
pomocí přepínače DIP "Def IP" vrátit na implicitní hodnoty.
Doplňková karta DFE33B se přitom nastaví na následující implicitní hodnoty:
•

IP-adresa: 192.168.10.4

•

Maska podsítě: 255.255.255.0

•

Výchozí brána: 1.0.0.0

•

P785 DHCP / Startup Configuration (DHCP / konfigurace spuštění): Saved
IP parameters (uložené parametry IP - protokol DHCP je deaktivován)

Chcete-li parametry IP-adresy vrátit na implicitní hodnoty, postupujte následujícím
způsobem:
•

Odpojte sít’ové napětí a napájecí napětí 24 V DC.

•

Na doplňkové kartě DFE33B nastavte přepínač DIP "Def IP" na "1".

•

Sít’ové napětí a napájecí napětí 24 V DC znovu připojte.

•

Počkejte, až se doplňková karta DFE33B rozběhne. Standardní provoz rozpoznáte
podle zeleně svítící kontrolky LED "MODULE STATUS" (stav modulu).

•

Na doplňkové kartě DFE33B nastavte přepínač DIP "Def IP" na "0".

•

Nyní máte následující možnosti, jak novou IP-adresu přiřadit:
– přes domovskou stránku (homepage) doplňkové karty rozhraní DFE33B (viz
kapitola "Integrovaný webový server")
– pomocí servisního a konfiguračního softwaru MOVITOOLS® MotionStudio přes
ethernet (viz kapitola "MOVITOOLS® MotionStudio po ethernetu")
– prostřednictvím objektu rozhraní EtherNet/IP TCP/IP Interface (viz kapitola
"Obecný průmyslový protokol (CIP) rozhraní EtherNet/IP - seznam objektů")

UPOZORNĚNÍ
•

Pokud nastavíte přepínač DIP "Def IP" opět na hodnotu "0", zůstane protokol
DHCP deaktivován. DHCP-server můžete znovu aktivovat parametrem P785
objektu rozhraní EtherNet/IP TCP/IP Interface (viz kapitola "Obecný průmyslový
protokol (CIP) EtherNet/IP - seznam objektů"), přes integrovaný webový server
nebo zaškrtnutím DHCP-serveru u serveru firmy Rockwell Automation.

•

Při nastavení na výchozí hodnoty od výrobce (P802 Factory setting) se DHCP
server už znovu neaktivuje.
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4.11

Postup při výměně zařízení
Je-li u doplňkové karty DFE33B nastaven přepínač DIP "Def IP" na hodnotu "1" (= ON
(Zap)), musí se u nové doplňkové karty DFE33B (po její výměně, nebo po výměně
měničů MOVIDRIVE® B / MOVITRAC® B nebo pouzdra brány, vždy s doplňkovou
kartou) přepínač DIP "Def IP" rovněž nastavit na hodnotu "1" (= ON (Zap)). Další
nastavování IP-parametrů není zapotřebí.
Je-li u doplňkové karty DFE33B přepínač DIP "Def IP" nastaven na hodnotu "0" (= OFF
(Vyp)), řiďte se při její výměně nebo při výměně některého zařízení s doplňkovou kartou
podle následujících kapitol:
•

Kapitola "Výměna pohonového měniče MOVIDRIVE® B"

•

Kapitola "Výměna frekvenčního měniče MOVITRAC® B / brány"

4.11.1 Výměna pohonového měniče MOVIDRIVE® B
Používá-li se v pohonovém měniči MOVIDRIVE® B jako rozhraní průmyslové sběrnice
doplňková karta EtherNet/IP, DFE33B, závisí postup při výměně měniče na tom, zda
•

je aktivován protokol DHCP, nebo zda se používá uložená IP-adresa

•

je pamět’ová karta z vyměněného pohonového měniče MOVIDRIVE® MDX61B
použita v novém měniči, nebo není

Je-li DHCP-protokol aktivován, musí se při výměně doplňkové karty DFE33B nebo
pohonového měniče MOVIDRIVE® B s doplňkovou kartou DFE33B tabulka přiřazení
DHCP-serveru povinně aktualizovat. Za tím účelem je MAC-adresa doplňkové karty
DFE33B natištěna na jejím malém čelním panelu.
Není-li DHCP-protokol aktivován, použijí se IP-parametry uložené na pamět’ové kartě
pohonového měniče MOVIDRIVE® B.
Pokud se při výměně pohonového měniče MOVIDRIVE® B nepoužije pamět’ová karta
ze starého měniče v měniči novém, je u nového měniče zapotřebí provést celý postup
uvádění do provozu (není-li DHCP-protokol aktivován, včetně IP-parametrů).
Alternativně lze do nového pohonového měniče přenést data vytvořená servisním
a konfiguračním softwarem MOVITOOLS® MotionStudio nebo zálohovaná v ovládacím
zařízení DBG60B.
IP-adresu nastavenou na doplňkové kartě DFE33B nebo pevně definovanou v tabulce
přiřazení DHCP-serveru zapište pro budoucí diagnostické nebo servisní účely do
příslušného políčka na malém čelním panelu karty.
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4.11.2 Výměna zařízení MOVITRAC® B / Gateway
Používá-li se ve frekvenčním měniči MOVITRAC® B nebo v pouzdru brány UOH1B jako
rozhraní průmyslové sběrnice doplňková karta EtherNet/IP, DFE33B, závisí postup při
výměně zařízení na tom, zda
•

je aktivován protokol DHCP, nebo zda se používá uložená IP-adresa

•

je doplňková karta DFE33B instalována ve frekvenčním měniči MOVITRAC® B nebo
v pouzdru brány

Je-li DHCP-protokol aktivován, musí se při výměně frekvenčního měniče
MOVIDRIVE® B s doplňkovou kartou DFE33B nebo doplňkové karty DFE33B
instalované v pouzdru brány tabulka přiřazení DHCP-serveru povinně aktualizovat.
Za tím účelem je MAC-adresa doplňkové karty DFE33B natištěna na jejím malém
čelním panelu.
Není-li DHCP-protokol aktivován, použijí se IP-parametry trvale uložené na doplňkové
kartě DFE33B. Nastavte IP-parametry jako při prvním uvedení do provozu. Alternativně
lze na doplňkovou kartu DFE33B nakopírovat parametrizační soubor uložený servisním
a konfiguračním softwarem MOVITOOLS® MotionStudio (od verze 5.50).
Byl-li frekvenční měnič MOVITRAC® B s doplňkovou kartou DFE33B vyměněn za jiný,
musí se také, kromě nastavení IP-parametrů, měnič uvést do provozu. Příslušné
informace najedete v provozním návodu k frekvenčnímu měniči MOVITRAC® B.
IP-adresu nastavenou na doplňkové kartě DFE33B nebo pevně definovanou v tabulce
přiřazení DHCP-serveru zapište pro budoucí diagnostické nebo servisní účely do
příslušného políčka na malém čelním panelu karty.
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Konfigurace a uvedení do provozu
V této kapitole získáte informace o konfigurování masteru sběrnice EtherNet/IP
a uvedení pohonového měniče do provozu na průmyslové sběrnici.

UPOZORNĚNÍ
Na domovské stránce firmy SEW-EURODRIVE (http://sew-eurodrive.de) najdete
v rubrice "Software" aktuální verze konfiguračních souborů EDS (Electronic Data
Sheet) pro doplňkovou kartu rozhraní DFE33B.

5.1

Platnost konfiguračního souboru EDS doplňkové karty rozhraní DFE33B
UPOZORNĚNÍ
Záznamy v souborech EDS se nesmějí měnit ani doplňovat. Za chybnou funkci měniče
způsobenou upraveným souborem EDS nelze převzít žádnou odpovědnost!

Pro konfigurování skeneru (master sběrnice EtherNet/IP) má firma SEW-EURODRIVE
k dispozici dva různé konfigurační soubory EDS.
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•

Když je doplňková karta rozhraní DFE33B instalována v pohonovém měniči
MOVIDRIVE® B, je zapotřebí soubor SEW_MOVIDRIVE_DFE33B.eds

•

Když je doplňková karta rozhraní DFE33B instalována jako brána ve frekvenčním
měniči MOVITRAC® B nebo v pouzdru brány (UOH11B), je zapotřebí soubor
SEW_GATEWAY_DFE33B.eds
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5.2

Konfigurace masteru (EtherNet/IP-Scanner)
Následující příklad se týká konfigurace řízení Allen Bradley CompactLogix 1769-L32E
pomocí programovacího softwaru RSLogix 5000. Toto řídicí jednotka již má integrované
rozhraní EtherNet/IP v modulu CPU.

UPOZORNĚNÍ
Pokud je použit modul CPU, který nemá integrované rozhraní EtherNet/IP, je třeba do
vstupní/výstupní konfigurace nejprve přidat komunikační rozhraní pro ethernet.

Výměna dat
procesu

V následujícím konfiguračním příkladu se do projektu přidává doplňková karta rozhraní
DFE33B. V programu RSLogix 5000 přejděte na obrazovku "Controller Organizer"
(organizátor kontroléru), která je znázorněna na následujícím obrázku (stromová
struktura v levé části obrazovky).

11709AXX

•

V adresáři "I/O Configuration" označte položku "1769-L32E Ethernet Port LocalENB"
jako ethernetové komunikační rozhraní. Klikněte pravým tlačítkem myši
a v kontextové nabídce vyberte položku "New Module" (nový modul). Zobrazí se
rámeček pro výběr "Select Module Type".

•

Aby se doplňková karta DFE33B začlenila do projektu, označte v kategorii
"Communications" (komunikace) položku "ETHERNET MODULE" (ethernetový
modul). Volbu potvrďte kliknutím na <OK>.

•

Otevře se okno "New Module" (nový modul).
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5.2.1

Konfigurace rozhraní DFE33B jako doplňkové karty v pohonovém měniči MOVIDRIVE® MDX61B
Nejprve zadejte název, pod nímž se data nově založeného modulu budou v příznacích
kontroléru ukládat, a následně IP-adresu.

11710AXX
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•

Jako formát dat zvolte z rozbalovací nabídky "Comm-Format" položku
"Data - INT". Data procesu doplňkové karty rozhraní DFE33B jsou vždy 16 bit
(INT) dlouhá.

•

Ve skupině "Connection Parameters" v poli "Input Assembly Instance" zadejte
hodnotu "130". Vstupní data programovatelného řadiče (PLC) se musí vázat
s výstupními daty doplňkové karty rozhraní DFE33B.

•

Pro navázání řídicího spojení zadejte ve skupině "Connection Parameters" v poli
"Output Assembly Instance" hodnotu "120". Vstupní data programovatelného řadiče
(PLC) se musí vázat s výstupními daty doplňkové karty rozhraní DFE33B.

•

Ve výběrových polích "Input Size" (vstupní délka) a "Output Size" (výstupní délka)
nastavte maximálně hodnotu "10" (datová délka 16 bitů).

•

Ve výběrovém poli "Configuration Size" nastavte hodnotu "0". Zadávací pole
"Configuration Assembly Instance" se nepoužívá.

•

Pro uzavření dialogu klikněte na tlačítko <OK>.

•

Pro zajištění kompatibility s již existujícími konfiguracemi sběrnice DeviceNet
můžete ve výběrovém políčku "Comm Format" (komunikační formát) nastavit také
typ dat "SINT". V takovém případě si musíte ověřit, že je nakonfigurován sudý
počet (2...20) bytů, a že při přístupu k vstupním/výstupním datům je vždy zachována
jejich konzistentnost.
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Další nastavení

Na záložce "Connection" (spojení) nastavte přenosovou rychlost a, příp. chybovou
odezvu kontroléru.

11712AXX

•

Doplňková karta DFE33B podporuje přenosovou rychlost (zadávací políčko
"Requested Packet Interval (RPI))" (požadovaný interval mezi pakety) s intervalem
minimálně 4 ms. Delší doba cyklu je možná bez problémů.

•

Klikněte na tlačítko <OK>. Tím se celá konfigurace datové komunikace s doplňkovou
kartou rozhraní DFE33B při řízení procesu dokončí.
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5.2.2

Konfigurace rozhraní DFE33B jako doplňkové karty frekvenčního měniče MOVITRAC® B nebo
pouzdra brány UOH11B
Nejprve zadejte název, pod nímž se data nově založeného modulu budou v příznacích
kontroléru ukládat, a následně IP-adresu.

11711AXX
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•

Jako formát dat zvolte z rozbalovací nabídky "Comm-Format" položku
"Data - INT". Data procesu doplňkové karty rozhraní DFE33B jsou vždy 16 bit
(INT) dlouhá.

•

Ve skupině "Connection Parameters" v poli "Input Assembly Instance" zadejte
hodnotu "132". Vstupní data programovatelného řadiče (PLC) se musí vázat
s výstupními daty doplňkové karty rozhraní DFE33B.

•

Pro navázání řídicího spojení zadejte ve skupině "Connection Parameters" v poli
"Output Assembly Instance" hodnotu "122". Vstupní data programovatelného řadiče
(PLC) se musí vázat s výstupními daty doplňkové karty rozhraní DFE33B.

•

Ve výběrových polích "Input Size" (vstupní délka) a "Output Size" (výstupní délka)
nastavte maximálně hodnotu "24" (datová délka 16 bit). Hodnota se řídí podle počtu
podřízených účastnických stanic sběrnice SBus (maximálně 8). S každým
podřízeným účastníkem se vyměňují 3 datová slova procesu. Zvolte tedy délku dat
jako násobek 3.

•

Ve výběrovém poli "Configuration Size" nastavte hodnotu "0". Zadávací pole
"Configuration Assembly Instance" se nepoužívá.

•

Pro uzavření dialogu klikněte na tlačítko <OK>.

•

Pro zajištění kompatibility s již existujícími konfiguracemi sběrnice DeviceNet
můžete ve výběrovém políčku "Comm Format" (komunikační formát) nastavit také
typ dat "SINT". V takovém případě si musíte ověřit, že je nakonfigurován sudý
počet (6...48) bytů, a že při přístupu k vstupním/výstupním datům je vždy zachována
jejich konzistentnost.
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Další nastavení

Na záložce "Connection" (spojení) nastavte přenosovou rychlost a, příp. chybovou
odezvu kontroléru.

11712AXX

•

Doplňková karta DFE33B podporuje přenosovou rychlost (zadávací políčko
"Requested Packet Interval (RPI))" (požadovaný interval mezi pakety) s intervalem
minimálně 4 ms. Delší doba cyklu je možná bez problémů.

•

Klikněte na tlačítko <OK>. Tím se celá konfigurace datové komunikace s doplňkovou
kartou rozhraní DFE33B při řízení procesu dokončí.
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5.2.3

Automatické nastavení na provoz brány
Pomocí funkce Auto-Setup lze doplňkovou kartu rozhraní DFE33B uvést do provozu
jako bránu, bez použití PC. Tato funkce se aktivuje přepínačem DIP Auto-Setup (viz
kapitola 4.4 na Strana 17).

UPOZORNĚNÍ
Zapnutí přepínače DIP Auto-setup (AS) vyvolá jednorázové provedení funkce. Poté
musí přepínač DIP Auto-setup zůstat zapnutý. Vypnutím a opětným zapnutím lze
funkci provést znovu.

V prvním kroku hledá doplňková karta rozhraní DFE33B na podřízené systémové
sběrnici (SBus) pohonové měniče a tuto činnost indikuje krátkým blikáním kontrolky H1
(chyba systémové sběrnice). Pohonové měniče musí mít přitom nastaveny různé
adresy systémové sběrnice (SBus) (P881). Doporučujeme zadávat adresy od adresy 1
vzestupně podle uspořádání měničů ve spínací skříni. S každým nalezeným měničem
se zobrazení procesu na straně průmyslové sběrnice rozšíří o 3 slova.
Pokud nejsou nalezeny žádné pohonové měniče, zůstane kontrolka H1 rozsvícená.
Systém registruje maximálně 8 měničů.
Po ukončení vyhledávání si doplňková karta rozhraní DFE33B cyklicky vyměňuje
3 datová slova procesu s každým z připojených pohonových měničů. Výstupní data
procesů přebírá průmyslová sběrnice, dělí je na bloky po 3 slovech a přenáší je. Vstupní
data procesů se čtou z pohonových měničů, sdružují se a přenášejí se na řídicí jednotku
průmyslové sběrnice.
Doba komunikačního cyklu systémové sběrnice (SBus) je při přenosové rychlosti
500 kbit/s bez přídavných technických přístupů 2 ms na každý připojený pohon.
U aplikace s 8 měniči na systémové sběrnici je tedy doba cyklu pro aktualizaci
procesních dat 8 x 2 ms = 16 ms.

UPOZORNĚNÍ
Změníte-li přiřazení dat procesu pohonovým měničům připojeným na doplňkovou
kartu rozhraní DFE33B, zopakujte funkci Auto-Setup, při níž si karta tyto hodnoty
jednorázově ukládá. Po provedení funkce Autosetup se přiřazení dat procesů
připojeným měničům nesmí měnit ani dynamicky.

34
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5.3

Nastavení pohonového měniče MOVIDRIVE® MDX61B
Pro jednoduchý provoz průmyslové sběrnice jsou zapotřebí následující nastavení.

11638AXX

Pro řízení pohonového měniče MOVIDRIVE® B přes sběrnici EtherNet/IP je nutno jej
nejprve přepnout na zdroj řízení (P101) a zdroj požadovaných hodnot (P100) =
FELDBUS (průmyslová sběrnice). Nastavením parametrů na FELDBUS (průmyslová
sběrnice) se pohonový měnič parametrizuje na přebírání požadovaných hodnot ze
sběrnice EtherNet/IP. Pohonový měnič MOVIDRIVE® B pak reaguje na výstupní data
procesu zadávaná z nadřízeného automatizačního zařízení.
Po instalaci doplňkové karty rozhraní EtherNet/IP lze bez dalšího nastavování
pohonový měnič MOVIDRIVE® B okamžitě přes tuto sběrnici (EtherNet/IP)
parametrizovat. Tak je např. možné po zapnutí nastavit všechny parametry
z nadřazeného automatizačního zařízení.
Nadřazenému řízení se aktivování průmyslové sběrnice jako zdroje řízení a zdroje
požadovaných hodnot signalizuje nahozením bitu "Fieldbus mode active" ("Režim
průmyslové sběrnice aktivován") ve stavovém slově.
Z bezpečnostně-technických důvodů musí být pohonový měnič MOVIDRIVE® B při
řízení přes průmyslovou sběrnici zároveň uvolněn i na straně svorek. Z toho důvodu je
třeba svorky zapojit a naprogramovat tak, aby se měnič uvolňoval přes vstupní svorky.
Nejjednodušší variantou uvolnění pohonového měniče na straně svorek je
např. připojení vstupní svorky DIØØ (funkce /BLOKOVÁNÍ REGULÁTORU) na napětí
+24 V DC a naprogramování svorek DIØ1...DIØ7 na 0 = ŽÁDNÁ FUNKCE.
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5.4

Nastavení frekvenčního měniče MOVITRAC® B

11639AXX

Pro řízení frekvenčního měniče MOVITRAC® B přes sběrnici EtherNet/IP je nutno jej
nejprve přepnout na zdroj řízení (P101) a zdroj požadovaných hodnot (P100) = SBus
(systémová sběrnice). Nastavením na SBus se frekvenční měnič MOVITRAC® B
parametrizuje na přebírání požadovaných hodnot z brány. Nyní měnič MOVITRAC® B
reaguje na výstupní procesní data zasílaná z nadřazeného automatizačního zařízení.
Aby se frekvenční měnič MOVITRAC® B při poruše komunikace systémové sběrnice
(SBus) zastavil, musí se časový interval SBus1 (P883) nastavit na hodnotu různou od
0 ms. Doporučujeme hodnotu v rozsahu 50...200 ms. Nadřazenému řízení se aktivace
zdroje řízení a zdroje požadovaných hodnot SBus signalizuje prostřednictvím bitu
"SBus-Mode active" ve stavovém slově.
Z bezpečnostně-technických důvodů musí být frekvenční měnič MOVITRAC® B při
řízení přes průmyslovou sběrnici zároveň uvolněn i na straně svorek. Z toho důvodu je
třeba svorky zapojit a naprogramovat tak, aby se měnič MOVITRAC® B uvolňoval přes
vstupní svorky. Nejjednodušší variantou uvolnění frekvenčního měniče MOVITRAC® B
na straně svorek je např. připojení vstupní svorky DIØ1 (funkce /BLOKOVÁNÍ
REGULÁTORU) na napětí +24 V DC a naprogramování ostatních vstupních svorek
na 0 = ŽÁDNÁ FUNKCE.

UPOZORNĚNÍ

36

•

Parametr P881 Adresa systémové sběrnice (SBus) nastavujte vzestupně po řadě
na hodnoty 1...8.

•

Adresa systémové sběrnice (SBus) 0 je vyhrazena pro bránu doplňkové karty
rozhraní DFE33B a nesmí se tudíž jinak použít.

•

Nastavte parametr P883 timeout SBus na hodnoty 50...200 ms.
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5.5

Příklady konfigurace v programovacím softwaru RSLogix5000

5.5.1

MOVIDRIVE® B s datovou výměnou 10 PD
1. Nastavte IP-adresu doplňkové karty rozhraní DFE33B (viz kapitola "Nastavení
IP-parametrů adresy").
2. Přidejte pohonový měnič MOVIDRIVE® B s doplňkovou kartou DFE33B podle
kapitol 5.2 a 5.2.1 v konfiguraci sběrnice EtherNet/IP.
3. Nastavte komunikační parametry měniče MOVIDRIVE® B podle kapitoly 5.3.
4. Nyní může být provedena integrace do projektu v systému RSLogix.
Za tím účelem založte na kontroléru příznak s uživatelsky definovaným typem dat,
čímž vytvoříte jednoduché datově konzistentní rozhraní pro přístup k datům procesu
měniče (viz následující obrázek).

11783AXX
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Popis vstupních a výstupních dat procesu pod příznakem kontroléru lze provést
v souladu s definicí dat procesu (PD) v pohonovém měniči MOVIDRIVE® B (viz
kapitola 5.3).

11784AXX

5. Aby se data pohonu přenášela do nové datové struktury, vloží se na začátek hlavní
rutiny ("MainRoutine") příkaz CPS (Synchronous Copy File) (viz následující obrázek).

11785AXX
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Aby se data z nové datové struktury přenášela do pohonu, vloží se na konec hlavní
rutiny ("MainRoutine") příkaz CPS (Synchronous Copy File) (viz následující obrázek).

11786AXX

6. Nakonec se projekt uloží a přenese se do řízení PLC. Programovatelný řadič (PLC)
se uvede do režimu RUN (běh).
Pak lze číst skutečné hodnoty pohonu a zapisovat požadované hodnoty.

11787AXX
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Data procesu by se měla shodovat s hodnotami zobrazovanými v parametrickém
stromu servisního a konfiguračního softwaru MOVITOOLS® MotionStudio (viz
následující obrázek).

11788AXX
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5.5.2

Frekvenční měnič MOVITRAC® B přes bránu doplňkové karty rozhraní DFE33B / UOH11B
1. Nastavte IP-adresu doplňkové karty rozhraní DFE33B (viz kapitola "Nastavení
IP-parametrů adresy").
2. Přidejte do konfigurace sběrnice EtherNet/IP bránu DFE33B, podle kapitol 5.2
a 5.2.2.
3. Proveďte funkci autosetup brány DFE33B podle kapitoly 5.3, aby se zkonfigurovalo
mapování dat předávaných pohonům.
4. Nastavte komunikační parametry měniče MOVITRAC® B podle kapitoly 5.4.
5. Nyní může být provedena integrace do projektu v systému RSLogix.
Za tím účelem založte na kontroléru příznak s uživatelsky definovaným typem dat,
čímž vytvoříte jednoduché datově konzistentní rozhraní pro přístup k datům procesu
měniče (viz následující obrázek).

11789AXX
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Popis vstupních a výstupních dat procesu pod příznakem kontroléru lze provést
v souladu s definicí dat procesu (PD) ve frekvenčním měniči MOVITRAC® B (viz
kapitola 5.4).

11790AXX

6. Aby se data pohonu přenášela do nové datové struktury, vloží se na začátek hlavní
rutiny ("MainRoutine") příkazy CPS (Synchronous Copy File) (viz následující
obrázek).

11791AXX

Pamatujte, že datová struktura SEW_Gateway_DFE33B:I.Data obsahuje data
procesu od všech pohonů na bráně, takže se do ní musí s určitým posunem ([0],
[3], ..., [21]) zkopírovat 3 datová slova od každého pohonu.

42
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Aby se data z nové datové struktury přenášela do pohonu, vloží se na konec hlavní
rutiny ("MainRoutine") příkazy CPS (Synchronous Copy File) (viz následující
obrázek).

11792AXX

Pamatujte, že datová struktura SEW_Gateway_DFE33B:O.Data obsahuje data
procesu pro všechny pohony na bráně, takže se z ní musí s určitým posunem ([0],
[3], ..., [21]) zkopírovat 3 datová slova pro každý pohon.
7. Nakonec se projekt uloží a přenese se do řízení PLC. Programovatelný řadič (PLC)
se uvede do režimu RUN (běh).
Poté je možné číst skutečné hodnoty pohonů a zapisovat požadované hodnoty.

11793AXX
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Data procesu by se měla shodovat s hodnotami zobrazovanými na monitoru brány
průmyslové sběrnice DFx nebo v parametrickém stromu servisního a konfiguračního
softwaru MOVITOOLS® MotionStudio (viz následující obrázek).

11762AXX

11794AXX
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5.5.3

Přístup k parametrům pohonového měniče MOVIDRIVE® B

Výměna dat
parametrů

K parametrům zařízení MOVIDRIVE® je možné přistupovat prostřednictvím volby
Register Objects. Ke zprávám služeb "Get Attribute Single" a "Set Attribute Single" se
přidává kanál parametrů SEW.
Kanál parametrů SEW má následující strukturu:
Index

Data

Subindex

Reserved

Subaddress 1

Subchannel 1

Subaddress 2

Subchannel 2

Parametry pohonových měničů MOVIDRIVE® se adresují jen přes index a subindex.
Subadresa a subkanál se nevyužívají. Tyto části zprávy je třeba jako rezervované části
nastavit na hodnotu "0".
Snazší přístup k datům kanálu parametrů získáte, když založíte datový typ, který
znázorňuje datové prvky kanálu parametrů v určité struktuře (např.
"SEW_PARAMETER_CHANNEL" (kanál parametrů SEW), viz následující obrázek).
Pomocí programu RSLogix 5000 lze v náhledu "Controller Organizer" (organizátor
kontroléru) zakládat v adresářové struktuře vlastní datové typy (viz následující obrázek),
pod volbou [Data Types] / [User-Defined] ([typy dat] / [uživatelsky definované]).
Následující obrázek znázorňuje, že Indexu je předřazena 16 bitů dlouhá rezervovaná
oblast. Tato hodnota se nepoužívá. Je však nutně zapotřebí, nebot’ prvek "Data" musí
být na 32bitové adrese.
1. Vytvořte uživatelsky definovanou datovou strukturu "SEW_Parameter_Channel"
(kanál parametrů SEW, viz následující obrázek)

11764AXX

2. Definujte následující příznaky kontroléru (viz následující obrázek).

11765AXX
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3. Vytvořte řádek pro vykonání příkazu "ReadParameter" (čtení parametru, viz
následující obrázek).

11766AXX

•
•

Pro Kontakt zvolte tag "ReadParameterStart"
Pro Message Control zvolte tag "ReadParameter"

4. Kliknutím na tlačítko
v příkazu MSG se otevře okno "Message Configuration"
(konfigurace zprávy, viz následující obrázek).

11767AXX

Jako "Message Type" se nastaví "CIP Generic". Vyplňte další pole v následujícím
pořadí:
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 služby se pak nastaví automaticky.
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5. Na záložce "Communication" (komunikace) musíte zadat cílové zařízení. Klikněte na
tlačítko <Browse>. Vyvolá se okno "Message Path Browser". V následujícím příkladu
se jako příjemce zvolí doplňková karta DFE33B.

11714AXX

Zaškrtávací políčko "Connected" (spojeno) neoznačujte, nebot’
i doplňková karta DFE33B připouštějí pouze omezený počet spojení.

kontrolér

6. Po stažení změn do PLC je možné index parametru, který se má číst, zapsat
do ReadParameterRequest.Index. Při přechodu řídicího bitu ReadParameterStart
do "1" se jednou vykoná příkaz čtení (viz následující obrázek).
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11769AXX

Pokud byl příkaz pro čtení zodpovězen, měl by ReadParameterResponse.Index
obsahovat přečtený index a ReadParameterResponse.Data načtená data. V tomto
příkladu byla z parametru P160 pevná požadovaná hodnota n11 (index 8489)
přečtena hodnota 150 1/min.
V parametrickém stromu servisního a konfiguračního softwaru MOVITOOLS®
MotionStudio (viz následující obrázek) lze hodnotu zkontrolovat. V záhlaví
parametru se např. zobrazuje jeho index, subindex, faktor, ...

11770AXX

Úplný seznam čísel indexů a faktorů pro přepočty naleznete v příručce "Profil
zařízení MOVIDRIVE® na průmyslové sběrnici".
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Pro přístup k parametrům s oprávněním pro zápis je třeba provést pouze drobné
změny:
•

Vytvořte příznaky kontroléru (viz následující obrázek)

11771AXX

•

Vytvořte řádek pro vykonání příkazu "WriteParameter" (zápis parametru, viz
následující obrázek).

11772AXX

Pro Kontakt zvolte tag "WriteParameterStart"
Pro Message Control zvolte tag "WriteParameter"
•

Kliknutím na tlačítko
v příkazu MSG se otevře okno "Message
Configuration" (konfigurace zprávy, viz následující obrázek).

11773AXX

Jako "Message Type" se nastaví "CIP Generic". Vyplňte políčka v následujícím
pořadí:
– Source Element = WriteParameterRequest.Index
– SourceLength = 12
– Destination = WriteParameterResponse.Index
– Class = 7hex
– Instance = 2
– Attribute = 4hex
– Service Code = 10hex
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7. Po stažení změn do PLC je možné index a hodnotu, která se má zapsat
do parametru,
zaznamenat
do
tagů
WriteParameterRequest.Index
a WriteParameterRequest.Data. Při přechodu řídicího bitu WriteParameterStart
do "1" se jednou vykoná příkaz zápis (viz následující obrázek).

11774AXX

Pokud byl příkaz pro zápis zodpovězen, měl by WriteParameterResponse.Index
obsahovat zapsaný index a WriteParameterResponse.Data zapsaná data. V tomto
příkladu byla do parametru P160 pevná požadovaná hodnota n11 (index 8489)
zapsána hodnota 200 1/min.
V parametrickém stromu servisního a konfiguračního softwaru MOVITOOLS®
MotionStudio lze hodnotu překontrolovat. V záhlaví parametru se např. zobrazuje
jeho index, subindex, faktor, ...
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5.5.4

Přístup k parametrům frekvenčního měniče MOVITRAC® B přes doplňkovou kartu rozhraní
DFE33B / UOH11B
Přístup k parametrům frekvenčního měniče MOVITRAC® B přes bránu rozhraní
EtherNet/IP-SBus, DFE33B/UOH11B, je stejný, jako parametrizační přístup
k pohonovému měniči MOVIDRIVE® B (viz kapitola 5.5.3)
Jediným rozdílem je, že se musí nastavit Read/WriteParameterRequest.SubChannel1 na
hodnotu 2 a Read/WriteParameterRequest.SubAddress1 na hodnotu adresy SBus
frekvenčního měniče MOVITRAC® B připojeného k doplňkové kartě DFE33B/UOH11B (viz
následující obrázek).

11775AXX

V tomto příkladu se z frekvenčního měniče MOVITRAC® B připojeného na bránu
DFE33B s adresou systémové sběrnice 7, přečetla z parametru P160 pevná
požadovaná hodnota n11 (index 8489) hodnota 150 1/min.
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0

6

Ethernet Industrial Protocol (EtherNet/IP)

6.1

Úvod
Ethernet Industrial Protocol (EtherNet/IP) je otevřený komunikační standard, který je
založen na klasických ethernetových protokolech TCP/IP a UDP/IP.
Protokol EtherNet/IP byl nadefinován organizacemi Open DeviceNet Vendor
Association (ODVA) a ControlNet International (CI).
Pomocí EtherNet/IP se ethernetová technologie rozšiřuje o aplikační protokol CIP
(Common Industrial Protocol). CIP je v automatizační technice známý pojem, nebot’ je
používán také u standardů DeviceNet a ControlNet jako aplikační protokol.
Ve standardu Common Industrial Protocol jsou všechna data zařízení přístupná
prostřednictvím objektů. U doplňkové karty DFE33B jsou integrovány objekty uvedené
v následující tabulce.
Třída [hex]

Název

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

Význam objektů a přístup k datům jsou popsány v kapitole "Seznam objektů CIP".
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6

0

6.2

Seznam objektů CIP

Objekt Identity

•

Objekt Identity obsahuje všeobecné informace o zařízení EtherNet/IP.

•

Class Code: 01hex

Třída
Atribut

Přístup

Název

Datový
typ

Implicitní
hodnota [hex]

Popis

1

Get

Revision

UINT

0001

Revision 1

2

Get

Max
Instance

UINT

0001

Maximální instance

Instance 1
Atribut

Přístup

Název

Datový typ

1

Get

Vendor ID

UINT

013B

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

2

Get

Device Type

UINT

0065

Specifický typ podle výrobce

3

Get

Product Code1)

UINT

0003
0004

Produkt č. 3: DFE33B pro MOVIDRIVE® B
Produkt č. 4: DFE33B jako brána

4

Get

Revision

STRUCT of

Major Revision

USINT

Minor Revision

USINT

5

Get

Stav

WORD

6

Get

Serial Number

UDINT

7

Get

Product
Name1)

SHORT_STRING

Implicitní hodnota [hex]

Popis

Revize objektu Identity, v závislosti na verzi
firmwaru

→ Tabulka "Kódování atributu 5, status"
Jednoznačné sériové číslo
SEW-MOVIDRIVE-DFE33B
SEW-GATEWAY-DFE33B

Název produktu

1) V objektu Identity jsou uvedeny příslušné hodnoty podle toho, zda je doplňková karta DFE33B použita v pohonovém měniči
MOVIDRIVE® B nebo jako brána.

•

Kódování atributu 5, "Status" (stav):
Bit

Název

Popis

0

Owned

Řídicí spojení je aktivní

1

-

Rezervováno

2

Configured

Konfigurace proběhla

3

-

Rezervováno

4...7

Extended Device Status

→ Tabulka "Kódování Extended Device Status"

8

Minor Recoverable Fault

Nevýznamná odstranitelná chyba

9

Minor Unrecoverable Fault

Nevýznamná neodstranitelná chyba

10

Major Recoverable Fault

Významná odstranitelná chyba

11

Major Unrecoverable Fault

Významná neodstranitelná chyba

12...15

-

Rezervováno
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0

•

Podporované
služby

Objekt Message
Router

Kódování rozšířeného stavu zařízení "Extended DeviceStatus" (bit 4...7):
Hodnota [binárně]

Popis

0000

Neznámá

0010

Nejméně jedno vadné vstupní/výstupní spojení

0011

Nebylo navázáno žádné vstupní/výstupní spojení

0110

Nejméně jedno vstupní/výstupní spojení je aktivní

Service Code [hex]

Service Name

Třída

Instance

01

Get_Attributes_All

X

X

05

Reset

-

X

0E

Get_Attribute_Single

X

X

•

Objekt Message Router poskytuje informaci o implementovaných objektech.

•

Class Code: 02hex

Třída
Atribut

Přístup

Název

Datový typ

Implicitní
hodnota [hex]

Popis

1

Get

Revision

UINT

0001

Revision 1

Atribut

Přístup

Název

Datový typ

Implicitní
hodnota [hex]

Popis

1

Get

Instance 1

2

Podporované
služby

54

Get

Service Code [hex]

Object_List

STRUCT of

Number

UINT

0009

Seznam objektů obsahuje:
• počet objektů
• seznam objektů

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

Maximální počet spojení

Service Name

Třída

Instance

01

Get_Attributes_All

X

-

0E

Get_Attribute_Single

X

X
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0

Objekt Assembly

•

Pomocí objektu Assembly je realizován přístup k datům procesu doplňkové
karty DFE33B. K instancím objektu Assembly Objekt je možné přidat
vstupní/výstupní spojení pro výměnu cyklických dat procesu.

•

Class Code: 04hex

Třída
Atribut

Přístup

Název

Datový typ

Implicitní
hodnota [hex]

Popis

1

Get

Revision

UINT

0002

Revision 2

2

Get

Max Instance

UINT

0082

Maximální instance

Instance pro provoz ve funkci doplňkové karty pohonového měniče MOVIDRIVE® B
Instance 120 Oblast výstupních
dat procesu SEW

Instance 121 "Heartbeat"

Instance 130 Oblast vstupních
dat procesu SEW

Pomocí této instance lze přistupovat k výstupním datům procesu doplňkové
karty DFE33B. MOVIDRIVE® může být řízen pouze jediným scannerem. Proto je
možné k této instanci navázat pouze jediné spojení.
Atribut

Přístup

Název

Datový typ

Implicitní
hodnota [hex]

Popis

3

Get

Data

Array of
BYTE

-

OUTPUT Assembly

K této instanci se přistupuje, když chce scanner navázat spojení jen pro vstup - Input
Only. Při tomto druhu spojení se nezasílají žádná výstupní data procesu, jen se čtou
vstupní data.
Atribut

Přístup

Název

Datový typ

Implicitní
hodnota [hex]

Popis

3

Get

Data

Array of
BYTE

-

OUTPUT Assembly
Date Size = 0

Pomocí této instance lze přistupovat k vstupním datům procesu doplňkové karty
DFE33B. U této instance lze navázat několik výběrových spojení (Multicast) nebo jedno
dvoubodové spojení (point-to-point).
Atribut

Přístup

Název

Datový typ

Implicitní
hodnota [hex]

Popis

3

Get

Data

Array of
BYTE

-

INPUT Assembly
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0
Instance pro provoz jako brána
Instance 122 Oblast výstupních
dat procesu SEW

Instance 121 "Heartbeat"

Instance 132 Oblast vstupních
procesních dat
SEW

Pomocí této instance lze přistupovat k výstupním datům procesu doplňkové karty
DFE33B. Karta může být řízena jen jedním jediným scannerem. Proto je možné k této
instanci navázat pouze jediné spojení.
Atribut

Přístup

Název

Datový typ

Implicitní
hodnota [hex]

Popis

3

Get

Data

Array of
BYTE

-

OUTPUT Assembly

K této instanci se přistupuje, pokud chce scanner navázat spojení jen pro vstup - Input
Only. Při tomto druhu spojení se nezasílají žádná výstupní data procesu, jen se čtou
vstupní data.
Atribut

Přístup

Název

Datový typ

Implicitní
hodnota [hex]

Popis

3

Get

Data

Array of
BYTE

-

OUTPUT Assembly
Date Size = 0

Pomocí této instance lze přistupovat k vstupním datům procesu doplňkové karty
DFE33B. K této instanci je možné navázat více spojení typu Multicast nebo jedno
spojení z bodu do bodu.
Atribut

Přístup

Název

Datový typ

Implicitní
hodnota [hex]

Popis

3

Get

Data

Array of
BYTE

-

INPUT Assembly

UPOZORNĚNÍ
Označení "INPUT Assembly" a "OUTPUT Assembly" závisí na způsobu pohledu na
sít’. "INPUT Assembly" produkuje data ze sítě, "OUTPUT Assembly" data ze sítě
spotřebovává.

Podporované
služby

56

Service Code [hex]

Service Name

Třída

Instance 120
Instance 122

Instance 121

Instance 130
Instance 132

0E

Get_Attribute_Single

X

X

-

X
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Objekt Register

•

Objekt Register se používá pro přístup k indexu parametrů SEW.

•

Class Code: 07hex

Třída
Atribut

Přístup

Název

Datový
typ

Implicitní
hodnota [hex]

Popis

2

Get

Max Instance

UINT

0009

Maximální instance

V devíti instancích objektu Register jsou uloženy parametrické služby MOVILINK®.
Služby "Get_Attribute_Single" a "Set_Attribute_Single" se používají pro přístup.
Jelikož je objekt Register specifikován tak, že objekty INPUT je možné pouze číst
a objekty OUTPUT číst i zapisovat, vznikají možnosti komunikace s kanálem parametrů,
které jsou uvedeny v následující tabulce.
Instance

Výsledná služba MOVILINK® při

INPUT / OUTPUT

Get_Attribute_Single

Set_Attribute_Single

1

INPUT

READ Parameter

neplatné

2

OUTPUT

READ

WRITE Parameter

3

OUTPUT

READ

WRITE VOLATILE Parameter

4

INPUT

READ MINIMUM

neplatné

5

INPUT

READ MAXIMUM

neplatné

6

INPUT

READ DEFAULT

neplatné

7

INPUT

READ SCALING

neplatné

8

INPUT

READ ATTRIBUTE

neplatné

9

INPUT

READ EEPROM

neplatné
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0

Get_Attribute_Single

Get_Attribute_Single

Input
(Instance 1)

READ

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)

Get_Attribute_Single

Input
(Instance 6)

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

Obr. 2: Popis kanálu parametrů

58

READ MAXIMUM

READ DEFAULT

Profil průmyslové
sběrnice SEW
54185BCS
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Instance 1...9
Atribut

Přístup

Název

Datový typ

Implicitní
hodnota
[hex]

Popis

1

Get

Bad Flag

BOOL

00

0 = dobře / 1 = špatně

2

Get

Direction

BOOL

00
01

Vstupní registr
Výstupní registr

3

Get

Size

UINT

0060

Datová délka v bitech (96 bitů = 12 bajtů)

4

Get/Set

Data

ARRAY of BITS

Data ve formátu kanálu parametrů SEW

UPOZORNĚNÍ
Vysvětlivky k atributům:
•

Atribut 1 signalizuje, zda při předchozím přístupu k datovému poli došlo k chybě.

•

Atribut 2 znázorňuje směr instance.

•

Atribut 3 udává délku dat v bitech.

•

Atribut 4 představuje data parametrů. Při přístupu k atributu 4 se k servisní depeši
musí připojit kanál parametrů SEW. Kanál parametrů SEW se skládá z prvků
uvedených v následující tabulce.

Název

Podporované
služby

Datový
typ

Popis

Index

UINT

Index zařízení SEW

Data

UDINT

Data (32 bitů)

Subindex

BYTE

Subindex zařízení SEW

Reserved

BYTE

Rezervováno (musí být "0")

Subadresa 1

BYTE

0

Subkanál 1

BYTE

0

Parametry z pohonového
měniče MOVIDRIVE® B
nebo ze samotné brány

Subadresa 2

BYTE

Rezervováno (musí být "0")

Subkanál 2

BYTE

Rezervováno (musí být "0")

1...63

Adresa SBus zařízení připojených
na systémové sběrnici brány

2

SBus → subkanál brány

Service Code [hex]

Service Name

Třída

Instance

0E

Get_Attribute_Single

X

X

10

Set_Attribute_Single

-

X
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0

Objekt Parameter

•

Objekt Parameter je možné ve výjimečných případech rovněž použít pro přístup ke
kanálu parametrů SEW.

•

Class Code: 0Fhex

Třída
Atribut

Přístup

Název

Datový typ

Implicitní
hodnota [hex]

Popis

1

Get

Revision

UINT

0001

Revision 1

2

Get

Max Instance

UINT

0005

Maximální instance

8

Get

Parameter
Class
Descriptor

UINT

0009

Bit 0: podporuje instance parametrů
Bit 3: parametry jsou ukládány do
permanentní paměti

9

Get

Configuration
Assembly
Interface

UINT

0000

Configuration Assembly není
podporováno.

Instance objektu Parameter by se měly pro přístup k parametrům SEW používat pouze
tehdy, když použitý scanner EtherNet/IP nepodporuje připojování vlastních dat ke
službám "Get_Attribute_Single" a "Set_Attribute_Single".
Při použití objektu Parameter se adresování indexu parametrů provádí v několika
krocích.
•

Nejprve se v instancích 1 až 4 nastaví adresa požadovaného parametru.

•

Poté se přes instanci 5 provede přístup k parametru, který je adresován
v instancích 1 až 4.

Přístup k indexu parametrů SEW přes objekt Parameter je náročný a náchylný
k chybám. Měl by se proto používat pouze tehdy, pokud scanner EtherNet/IP
nepodporuje parametrizaci prostřednictvím mechanizmů objektu Register
Instance 1 - Index
parametrů SEW

60

Atribut

Přístup

Název

Datový typ

Implicitní
hodnota [hex]

Popis

1

Set

Parameter
Value

UINT

207A

Index parametru

2

Get

Link Path
Size

USINT

00

Není specifikováno žádné spojení

3

Get

Link Path

Packed
EPATH

00

Nepoužívá se

4

Get

Descriptor

WORD

0000

Read/Write Parameter

5

Get

Typ dat

EPATH

00C7

UINT

6

Get

Data Size

USINT

02

Délka dat v bytech

Příručka – Rozhraní DFE33B průmyslové sběrnice EtherNet/IP

I

Ethernet Industrial Protocol (EtherNet/IP)
Seznam objektů CIP

6

0

Instance 2 Subindex SEW

Instance 3 subparametr
SEW 1

Instance 4 subparametr
SEW 2

Atribut

Přístup

Název

Datový typ

Implicitní
hodnota [hex]

Popis

1

Set

Parameter
Value

UINT

0000

Byte low obsahuje subindex

2

Get

Link Path
Size

USINT

00

Není specifikováno žádné spojení

3

Get

Link Path

Packed
EPATH

00

Nepoužívá se

4

Get

Descriptor

WORD

0000

Read/Write Parameter

5

Get

Typ dat

EPATH

00C7

UINT

6

Get

Data Size

USINT

02

Délka dat v bytech

Atribut

Přístup

Název

Datový typ

Implicitní
hodnota [hex]

Popis

1

Set

Parameter
Value

UINT

0000

Byte low obsahuje subadresu 1
Byte high obsahuje subkanál 1

2

Get

Link Path
Size

USINT

00

Není specifikováno žádné spojení

3

Get

Link Path

Packed
EPATH

00

Nepoužívá se

4

Get

Descriptor

WORD

0000

Read/Write Parameter

5

Get

Typ dat

EPATH

00C7

UINT

6

Get

Data Size

USINT

02

Délka dat v bytech

Atribut

Přístup

Název

Datový typ

Defaultní
hodnota [hex]

Popis

1

Set

Parameter
Value

UINT

0000

Byte low obsahuje subadresu 2
Byte high obsahuje subkanál 2

2

Get

Link Path
Size

USINT

00

Není specifikováno žádné spojení

3

Get

Link Path

Packed
EPATH

00

Nepoužívá se

4

Get

Descriptor

WORD

0000

Read/Write Parameter

5

Get

Typ dat

EPATH

00C7

UINT

6

Get

Data Size

USINT

02

Délka dat v bytech
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0

Instance 5 Read/Write SEW

Podporované
služby

62

Atribut

Přístup

Název

Datový typ

Implicitní
hodnota [hex]

Popis

1

Set

Parameter
Value

UDINT

2

Get

Link Path
Size

USINT

00

Není specifikováno žádné spojení

3

Get

Link Path

Packed
EPATH

00

Nepoužívá se

4

Get

Descriptor

WORD

0000

Read/Write Parameter

5

Get

Typ dat

EPATH

00C8

UDINT

6

Get

Data Size

USINT

04

Délka dat v bytech

Služba Set provede zapisovací
přístup k parametru adresovanému
v instancích 1 až 4.
Služba Get provede čtecí přístup
k parametru adresovanému
v instancích 1 až 4.

Service Code [hex]

Service Name

Třída

Instance

0E

Get_Attribute_Single

X

X

10

Set_Attribute_Single

-

X
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Seznam objektů CIP

6

0

Objekt Vardata

Třída

•

Tento specifický objekt definovaný výrobcem je zapotřebí, aby některé softwarové
nástroje SEW-EURODRIVE mohly provádět správu.

•

Class Code: 64hex

Nejsou podporovány žádné atributy třídy.

Instance 1

Podporované
služby

Atribut

Přístup

Název

Datový typ

Implicitní
hodnota [hex]

Popis

1

Get

Data

ARRAY OF
SINT

-

-

2

Get

Size

UINT

00F2

Maximální délka dat v bytech

Service Code [hex]

Service Name

Atribut 1 instance

Atribut 2 instance

0E

Get_Attribute_Single

X

X

32

Vardata (Custom)

X

-

Standardizovaná služba "Get_Attribute_Single" (Service Code 0x0E) vrátí při přístupu
k atributu 1 instance datový tok o maximální délce (atribut 2). Obsah dat je zaplněn
nulami. Pokud se ke zprávě Request připojí datový tok (Service Type Custom), vrátí se
tato data v zrcadlené podobě (Vardata - testovací režim).
Služba Vardata (Service Code 0x32) je specifická služba definovaná výrobcem. U této
služby mají zprávy Request a Response stejnou strukturu. Zpráva obsahuje informaci
o routingu, délce dat využitelné části zprávy a vlastní zprávu Vardata, úroveň 7. Datová
délka zprávy Vardata, úroveň 7 je proměnlivá.
Následující tabulka znázorňuje kompletní strukturu zprávy.
Název

Datový typ

Subadresa 1

BYTE

Subkanál 1

BYTE

Subadresa 2

BYTE

Subkanál 2

BYTE

Data Len Low

BYTE

Data Len High

BYTE

Reserved

BYTE

Reserved

BYTE

FC

BYTE

Vardata

Array of BYTE
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Seznam objektů CIP

0

Objekt TCP/IP
Interface

•

Objekt TCP/IP Interface umožňuje konfiguraci parametrů IP přes EtherNet/IP.

•

Class Code: F5hex

Třída
Název

Datový typ

Atribut

Přístup

Implicitní
hodnota
[hex]

Popis

1

Get

Revision

UINT

0001

Revision 1

2

Get

Max Instance

UINT

0001

Maximální instance

3

Get

Number of
Instances

UINT

0001

DFE33B má rozhraní TCP/IP

Atribut

Přístup

Název

Datový typ

Implicitní
hodnota
[hex]

Popis

1

Get

Status

DWORD

00000001

Konfigurace je platná

2

Get

Configuration
Capability

DWORD

00000014

Atribut Interface Configuration (5)
umožňuje zápis. Konfiguraci je možné
provádět přes DHCP.

3

Set

Configuration
Control

DWORD

00000002

0 = zařízení používá při rozběhu
uložené parametry IP.
2 = zařízení očekává při rozběhu
konfiguraci IP ze serveru DHCP.

4

Get

Physical Link
Object

STRUCT of

Instance 1

5

6

Podporované
služby

64

Set

Get

Path Size

UINT

0002

Path

Padded
EPATH

20 F6 24 01

Interface
Configuration

STRUCT of

Odkaz na objekt Ethernet Link Object
(Class Code 0xF6) jako podřazenou
úroveň.

IP Address

UDINT

Aktuálně používaná IP adresa

Network Mask

UDINT

Aktuálně používaná maska podsítě

Gateway
Address

UDINT

Aktuálně nastavená výchozí brána

Name Server

UDINT

00000000

DNS není podporován

Name Server 2

UDINT

00000000

DNS není podporován

Domain Name

STRING

sew.de

Host Name

STRING

Nepoužívá se

Service Code [hex]

Service Name

Třída

Instance

01

Get_Attributes_All

X

_

0E

Get_Attribute_Single

X

X

10

Set_Attribute_Single

-

X
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Seznam objektů CIP

6

0

Objekt Ethernet
Link

•

Pomocí objektu Ethernet Link se ukládají informace o komunikačním rozhraní
Ethernet.

•

Class Code: F6hex

Třída

Instance 1 –
Ethernetová
přípojka X30

Název

Datový typ

Atribut

Přístup

Implicitní
hodnota
[hex]

Popis

1

Get

Revision

UINT

0002

Revision 2

2

Get

Max Instance

UINT

0001

Maximální instance

3

Get

Number of
Instances

UINT

0001

DFE33B má rozhraní TCP/IP

Atribut

Přístup

Název

Datový typ

Implicitní
hodnota
[hex]

Popis

1

Get

Interface
Speed

UDINT

00000064

Implicitní hodnota = 100 → přenosová
rychlost v Mbit/s

2

Get

Interface Flags

DWORD

•
•
•
•
•

Instance 2 –
Ethernetová
přípojka X32

Bit 0 znázorňuje aktivní spojení
Bit 1 znázorňuje plně duplexní
provoz
Bity 2...4 signalizují stav
Negotiation
Bit 5 ukazuje, zda manuální
nastavení vyžaduje reset
Bit 6 označuje lokální chybu
hardwaru

3

Get

Physical
Address

ARRAY of
6 USINTs

00 0F 69 xx
xx xx

MAC ID
SEW MAC OUI: 00 0F 69

Atribut

Přístup

Název

Datový typ

Implicitní
hodnota
[hex]

Popis

1

Get

Interface
Speed

UDINT

00000064

Implicitní hodnota = 100 → přenosová
rychlost v Mbit/s

2

Get

Interface Flags

DWORD

•
•
•
•
•

3

Get

Physical
Address

ARRAY of
6 USINTs

00 0F 69 xx
xx xx xx

Bit 0 znázorňuje aktivní spojení
Bit 1 znázorňuje plně duplexní
provoz
Bity 2...4 signalizují stav
Negotiation
Bit 5 ukazuje, zda manuální
nastavení vyžaduje reset
Bit 6 označuje lokální chybu
hardwaru

MAC ID
SEW MAC OUI: 00 0F 69

Podporované
služby
Service Code [hex]

Service Name

Třída

Instance

01

Get_Attributes_All

X

_

0E

Get_Attribute_Single

X

X
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0

6.3

Návratové kódy parametrizace prostřednictvím explicitních zpráv
(Explicite Messages)
Když se poptávka po parametrech prostřednictvím explicitních zpráv (Explicite
Messages) nezdaří, lze příčinu zjistit z chybového kódu. Chybu může generovat buď
doplňková karta DFE33B, nebo sběrnice EtherNert/IP, nebo může vzniknout
překročením časového limitu (timeout).
Ze stavových registrů přenosů zpráv lze vyčíst všeobecný chybový kód - General Error
Code (ERR) - a doplňující kód - Additional Code (EXERR) (viz následující obrázek).

11937AXX

Specifické
návratové
kódy SEW

Návratové kódy, které při chybné parametrizaci vrací doplňková karta rozhraní DFE33B
nebo měnič, jsou popsány v příručce "Profil pohonového měniče MOVIDRIVE®
připojeného na průmyslovou sběrnici", a proto nejsou součástí této dokumentace.
V souvislosti se sběrnicí EtherNet/IP se návratové kódy vrací v následujícím formátu.
Následující tabulka znázorňuje, jako příklad, datový formát depeše parametrické
odezvy - Parameter Response.
Byte
0

1

2
Additional Code
slovo 1 (dolní byte)

3

Funkce

General Error Codes

Additional Code
délka (slov)

Additional Code
slovo 1 (horní byte)

Příklad

1Fhex
Specifická chyba
výrobce

01hex
10hex
08hex
jen dolní slovo (slovo 1) MOVILINK®
MOVILINK®
Additional Error Code Error Class

Ve výše uvedeném příkladu je v horním bytu doplňujícího kódu (Additional Code) třída
chyby (Error Class) 08 (obecná chyba (General Error) kanálu parametrů MOVILINK®).
Doplňující chybový kód (Additional Error Code) 10 (neplatný index) kanálu parametrů
MOVILINK® je v dolním bytu doplňujícího kódu (Additional Code). To znamená, že se
přistupovalo k neexistujícímu indexu zařízení.
Návratové kódy
sběrnice
EtherNet/IP

66

Není-li při přenosu dodržen datový formát, nebo má-li se provést neimplementovaná
služba, vrátí se v chybové depeši specifické návratové kódy sběrnice DeviceNet/IP.
Kódování těchto návratových kódů je popsáno ve specifikaci sběrnice DeviceNet/IP (viz
část "General Error Codes" (všeobecné chybové kódy)).

Příručka – Rozhraní DFE33B průmyslové sběrnice EtherNet/IP

Ethernet Industrial Protocol (EtherNet/IP)

I

Návratové kódy parametrizace prostřednictvím explicitních zpráv (Explicite Messages)

6

0

Překročení
časového limitu
(timeout)
explicitních zpráv
(Explicit
Messages)

Překročení časového limitu (timeout) zjišt’uje doplňková karta DFE33B. Doba timeoutu
musí být nastavena prostřednictvím masteru po navázání spojení. Ve specifikaci
sběrnice EtherNet/IP se zde nehovoří o překročení časového limitu (timeout), nýbrž
o očekávané propustnosti paketů (Expected Packet Rate). Očekávaná propustnost
paketů (Expected Packet Rate) se vypočítá z překročení časového limitu (timeout)
podle následujícího vzorce:
tTimeout_ExplicitMessages = 4 × tExpected_Packet_Rate_ExplicitMessages
Lze je nastavovat prostřednictvím Connection Object Class 5, Instance 1, Attribute 9
(spojení objektu třídy 5, instance 1, atribut 9). Rozsah hodnot je od 0 ms do 655535 ms,
krok 5 ms.
Dojde-li k překročení časového limitu (timeout) explicitních zpráv (Explicit Messages),
tento typ spojení se pro explicitní zprávy (Explicit Messages) automaticky přeruší,
jestliže vyžádané vstupní a výstupní spojení (Polled I/O) nebo bitový vzorkovací signál
(Bit-Strobe) nebudou ve stavu ESTABLISHED (zřízeno). To je standardní nastavení
sběrnici DeviceNet/IP. Aby bylo znovu možné komunikovat prostřednictvím explicitních
zpráv (Explicit Messages), musí se spojení pro tyto explicitní zprávy (Explicit Messages)
znovu navázat. Timeout se nepředává dále do měniče.

General Error
Codes

General error
code (hex)

Název chyby

Popis

00

Success

Úspěšná komunikace

01

Connection failure

Specifická služba spojení selhala.

02

Ressource unavailable

03

Zdroj, který je zapotřebí pro vykonání služby, není dostupný.
Rezervováno

04

Path segment error

Zpracovávající uzel nemohl interpretovat "Path Segment
Identifier" (identifikátor segmentu cesty) nebo jeho syntaxi.

05

Path destination
unknown

"Path" (cesta) odkazuje na třídu objektu, instanci objektu nebo
na strukturální prvek, které zpracovávající uzel nepodporuje.

06-07

Rezervováno

08

Service not supported

Služba pro zvolenou třídu / instanci není podporována.

09

Invalid attribute value

Byla vyslána neplatná data atributu.

Object state conflict

Zvolený objekt nemůže ve svém aktuálním stavu vykonat
danou službu.

0A-0B
0C
0D

Rezervováno

0E

Attribute not settable

U zvoleného objektu je možný přístup s oprávněním pro zápis.

10

Device state confict

Aktuální stav zařízení zakazuje provedení požadované služby.

11-12

Rezervováno

13

Not enough data

14

Attribut not supported

Zvolený atribut není podporován.

15

Too much data

Délka přenášených dat je příliš dlouhá, než aby bylo možno
službu vykonat.

16

Object does not exist

Zvolený objekt není v zařízení implementován.

17-1E

Délka přenášených dat je příliš krátká, než aby bylo možno
službu vykonat.

Rezervováno

1F

Vendor specific error

Specifická chyba výrobce (viz příručka "Profil zařízení na
průmyslové sběrnici").

20

Invalid parameter

Neplatný parametr. Toto chybové hlášení se použije, pokud
některý parametr nesplňuje požadavky specifikace a/nebo
požadavky aplikace.

21-FF
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0

6.4

Integrovaný přepínač pro ethernet
S integrovaným přepínačem pro ethernet můžete realizovat stejné topologie linek jako
u zapojení průmyslových sběrnic. Samozřejmě jsou možné i jiné topologie sběrnice,
např. hvězda, strom aj. Kruhové topologie nejsou podporovány.

UPOZORNĚNÍ
Počet průmyslových ethernetových přepínačů (Industrial Ethernet Switch) zapojených
na sběrnici ovlivňuje dobu zpracování depeše. Jak depeše prochází přes jednotlivá
zařízení, zpožďuje se funkcí Store & Forward (uložit a vyslat dál) ethernetového
přepínače:
•

u zprávy o délce 64 bytů cca o 10 µs (při rychlosti 100 Mbit/s)

•

u zprávy o délce 1500 bytů cca o 130 µs (při rychlosti 100 Mbit/s)

To znamená, že čím více zařízeními zpráva prochází, tím delší je doba průchodu.

68

Auto-křížení
MDI/MDIX
(auto-crossing
MDI/MDIX)

Oba porty ethernetového přepínače vyvedené směrem ven jsou vybaveny funkcí
auto-křížení MDI/MDIX (auto-crossing MDI/MDIX). To znamená, že pro připojení
dalšího prvku ethernet lze použít jak přímý kabel (patch), tak i kabel překřížený
(cross-over).

Automatické
nastavení
parametrů
spojení
(autonegotiation)

Při navazování spojení s dalším prvkem se oba prvky ethernet shodnou na přenosové
rychlosti pro duplexní režim. Oba ethernetové porty rozhraní EtherNet/IP proto
podporují funkci automatického nastavení parametrů spojení (autonegotiation)
a volitelně pracují s přenosovou rychlostí 100 Mbit nebo 10 Mbit v plně duplexním nebo
poloduplexním režimu.

Upozornění
ohledně
výběrového
(Multicast) režimu

•

Integrovaný ethernetový přepínač nemá žádnou funkci filtrace výběrových
(Multicast) ethernetových depeší. Výběrové (Multicast) depeše, které se zpravidla
posílají z adaptérů (DFE33B) do skenerů (PLO), procházejí přes všechny přepínací
porty.

•

Není podporována funkce IGMP Snooping (umožňující zkoumat obsah zpráv IGMP
(Internet Group Management Protocol)), kterou mají řízené spínače (Managed
Switch).

•

Firma SEW-EURODRIVE proto doporučuje spojovat doplňkovou kartu DFE33B jen
se sít’ovými prvky, které funkci IGMP-Snooping podporují (např. řízený spínač
(Managed Switch)), nebo mají integrované ochranné mechanizmy proti příliš
vysokému
výběrovému
(Multicast)
zatížení
(např.
zařízení
firmy
SEW-EURODRIVE). U zařízení, která tuto funkci integrovánu nemají, může
docházet k nesprávné funkci vlivem vysokého zatížení sítě.

Příručka – Rozhraní DFE33B průmyslové sběrnice EtherNet/IP

Integrovaný webový server
Softwarové předpoklady

7

7

Integrovaný webový server
Doplňková karta DFE33B má vlastní domovskou stránku pro snadnou diagnostiku
měničů MOVIDRIVE® a MOVITRAC® přes webové rozhraní. Pro přechod na tuto
stránku spust’te svůj prohlížeč a zadejte IP-adresu doplňkové karty DFE33B:
Příklad: http://192.168.10.4
Prostřednictvím webové stránky můžete přistupovat k servisním a diagnostickým
informacím.

7.1

Softwarové předpoklady
Domovská stránka byla testována pomocí prohlížečů Microsoft® Internet Explorer 5.0
a Mozilla® Firefox 2.0. Pro zobrazování dynamických komponent je zapotřebí Java 2
Runtime Environment SE ve verzi V1.5.0 nebo vyšší.
Pokud ve vašem systému není nainstalován produkt Java 2 Runtime, přejde prohlížeč
na domovskou stránku produktu Java a spustí automatické stahování, pokud tuto
činnost povolíte. Pokud by při stahování vznikly problémy, můžete produkt Java 2
Runtime stáhnout také ze stránky www.sun.com a nainstalovat lokálně.

7.2

Bezpečnostní nastavení
Pokud používáte firewall, nebo pokud je ve vašem systému nainstalován osobní
firewall, může tento firewall blokovat přístup k ethernetovým zařízením. Proto je třeba
povolit odchozí komunikaci přes TCP/IP a UDP/IP.
•

Aplet "sewAppletsMoviEWeb.JAppletWeb" vás vyzve k akceptování certifikátu.
Stiskněte pro tento účel tlačítko <Execute>. Certifikát se naimportuje do seznamu
certifikátů prostředí Java 2 Runtime.

•

Aby se tento dialog nezobrazoval při každém dalším spuštění programu, zatrhněte
políčko "Always trust content from this publisher" (vždy důvěřovat obsahu od tohoto
vydavatele).
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Integrovaný webový server
Struktura úvodní stránky integrovaného webového serveru

7.3

Struktura úvodní stránky integrovaného webového serveru

[1]

[2]

[3]

[4]

62705AXX

[1] Navigační lišta

70

[2] Hlavní okno (Home)

Tlačítko pro spuštění diagnostického appletu

[3] Hlavní okno (Home)

Tlačítko pro zobrazení nápovědy k domovské stránce

[4] Hlavní okno (Home)

Tlačítko pro stránku s dokumentací měniče MOVIDRIVE® B (je zapotřebí
přístup na internet)

Příručka – Rozhraní DFE33B průmyslové sběrnice EtherNet/IP

7

Integrovaný webový server
Struktura diagnostického appletu

7.4

Struktura diagnostického appletu

[1]
[2]

62720AXX

[1] Náhled stromu /
přehled

Ve stromové struktuře se v uzlu "My-Network-Tree" zobrazí ethernetové zařízení
MOVIDRIVE® B. Pod ním se zobrazují jednotlivé subsystémy odpovídajících
variant, které mohou zahrnovat další zařízení.

[2] Rozbalovací menu
při kliknutí pravým
tlačítkem na zařízení
ve stromové struktuře

Navigace k zásuvným modulům jednotlivých zařízení se provádí kliknutím
pravým tlačítkem na zařízení ve stromové struktuře. Objeví se vyskakovací okno,
které vás dovede k příslušným zásuvným modulům. Kromě toho můžete
zpracovávat nastavení přístupů pro měnič MOVIDRIVE® B (viz kapitola
"Ochrana proti přístupu"). Pro rozpoznání nových zařízení a jejich zobrazení
ve stromové struktuře klikněte pravým tlačítkem na sít’ový uzel a zvolte možnost
"Scan".

[3] Panel nástrojů
(rychlá volba pomocí
tlačítek)

[a]
[b] [c]
[d]
[e]
[f]
[g]
[a] Znovu prohledat strom zařízení a zobrazit ve strukturované podobě
[b] Otevřít ve stromové struktuře zásuvný modul pro zvolené zařízení
[c] Přehled pro zvolené zařízení ve struktuře, viz odstavec "Okno zásuvného
modulu (Overview)"
[d] Uzavření zvoleného zásuvného modulu
[e] Nastavení pro ethernetovou komunikaci a scanner
[f] Přepnutí do režimu oken nebo appletů
[g] Zobrazení informačního dialogu
[4] Okno zásuvného
modulu

Viz odstavec "Okno zásuvného modulu".

[5] Stavová tabulka
a stav zařízení

Tabulka je standardně viditelná, všechna zařízení a podřazená zařízení nalezená
při prohledávání se zobrazí. Jelikož stavová tabulka cyklicky odesílá požadavky
na zařízení, je možné ji uzavřít také pomocí stavového tlačítka (vpravo dole).
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Integrovaný webový server
Struktura diagnostického appletu

Okno zásuvného
modulu

[1]

[2]

[3]

62703AXX
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[1] Záložka pro otevřené
zásuvné moduly

Je-li otevřeno několik zásuvných modulů (např. zásuvné moduly
různých zařízení) zobrazí se tyto zásuvné moduly v záložce.

[2] Záložka v rámci zásuvného
modulu (zobrazení
implementovaných parametrů)

Má-li vybrané zařízení několik zobrazovacích rubrik, zobrazí se tyto
rubriky v záložce.

[3] Hlavní okno se
zobrazovanými hodnotami
a obrázky

V hlavním okně se parametry odpovídajícím způsobem vizualizují.
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Integrovaný webový server
Struktura diagnostického appletu

Příklad: Zásuvný
modul pro monitor
sběrnice měniče
MOVIDRIVE®

Pro zobrazení procesních dat mezi řízením a měničem MOVIDRIVE® B a pro
diagnostiku obsazení procesních dat.

11862AXX
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Integrovaný webový server
Struktura diagnostického appletu

Příklad: Zásuvný
modul pro monitor
sběrnice měniče
MOVITRAC®

Pro zobrazení procesních dat mezi řízením a měničem MOVITRAC® B a pro
diagnostiku obsazení procesních dat.

11863AXX
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7.5

7

Ochrana přístupu
Přístup k parametrům pohonu a k diagnostickým informacím lze chránit heslem.
Ochrana přístupu je z výroby deaktivována. Zadáním hesla [2] aktivujete ochranu proti
přístupu, smazáním hesla (prázdné heslo) ochranu opět deaktivujete.
Pokud je ochrana proti přístupu deaktivována, zobrazí se úvodní dialog [1] s dotazem
na heslo.

[1]
[2]
61662AXX

[1] Login

[2] Config-Login

V dialogovém okně pro přihlášení máte možnost volby mezi položkami "User",
"Observer" a "Maintanance".
•

Observer
– Parametry pohonových zařízení je možné pomocí programu MOVITOOLS®
MotionStudio číst, ale nikoli měnit.
– Aktuální nastavení parametrů je možné ze zařízení nahrát na PC (upload sady
parametrů).
– Stažení sady parametrů nebo programu IPOSplus® není možné.
– Diagnostika procesních dat pomocí programu MOVITOOLS® MotionStudio je
možná, nastavení Scope však není možné měnit.

•

Maintenance
– MOVITOOLS® MotionStudio je možné provozovat bez omezení.
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MOVITOOLS® MotionStudio přes Ethernet
Přehled

8

MOVITOOLS® MotionStudio přes Ethernet
Software MOVITOOLS® MotionStudio (verze 5.40 nebo vyšší) umožňuje pohodlnou
parametrizaci, vizualizaci a diagnostiku dané pohonové aplikace. Pomocí servisního
a konfiguračního softwaru MOVITOOLS® MotionStudio můžete přes doplňkovou kartu
DFE33B komunikovat po ethernetu s pohonovým měničem MOVIDRIVE® MDX61B,
s bránou DFE33B i se zařízeními SEW, která jsou k ní připojena.

STOP!
Dříve než spustíte program MOVITOOLS® MotionStudio, musíte ve svém firewallu
povolit nainstalované softwarové součásti.

8.1

•

Zapište do svého firewallu všechny spustitelné programy, které patří k vaší
nainstalované softwarové komponentě.

•

Překontrolujte nastavení vašeho firewallu. Firewall může činnosti programu bránit
na pozadí, tj. aniž by o tom uživatel dostal nějakou zprávu.

•

Zkontrolujte, zda lze mezi PC a rozhraním DFE33B navázat ethernetovou
komunikaci. Použijte po tento účel např. příkaz "ping" v příkazovém řádku systému
Windows (příklad: ping 192.168.10.4).

Přehled
Rozhraní programu MOVITOOLS® MotionStudio se skládá z centrálního ráce
a jednotlivých nástrojů ("Tools"). Tyto nástroje se spouští z rámce jako vlastní aplikace,
nebo jsou jako zásuvné moduly ("Plugins") integrovány do rámce. Následující obrázek
znázorňuje oblasti rámce.

11721ADE
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MOVITOOLS® MotionStudio přes Ethernet
Postup činností při konfiguraci zařízení

Oblasti a jejich
funkce

Následující tabulka popisuje oblasti rámce a jejich funkci.
[1] Lišta menu
[2] Panel zástupců

8.2

Hlavní menu a panel zástupců obsahují všechny důležité příkazy pro
manipulaci s rámcem.

[3] Oblast pro náhledy projektů

Informace o zařízeních v jednom projektu jsou vizualizovány pomocí
následujících druhů náhledů projektů
• Sít’ový náhled
• Projekční náhled

[4] Oblast pro zásuvné moduly

Jedná se o oblast, ve které se nástroje ("Tools") zobrazují ve formě
zásuvných modulů. Zásuvné moduly jsou zobrazovány v záložkách
nebo jako samostatná okna.
Zobrazení závisí na zvoleném nástroji. V příkladu byl pro měnič
MOVIDRIVE® zvolen nástroj "Parameter tree" (strom parametrů).

[5] Oblast stavu zařízení

Stavové informace zařízení dostupných on-line je možné nechat
zobrazit ve stavové liště ("Status bar"). Oblast "unit status" (stav
zařízení) můžete také zcela smazat.

[6] Status bar (stavová lišta)

Ve stavové liště vidíte aktuální komunikační status softwaru
MOVITOOLS® MotionStudio. Při prohledávání zařízení se v této
oblasti zobrazuje informace o postupu vyhledávání.

Postup činností při konfiguraci zařízení

Přehled

Následující obrázek znázorňuje hlavní kroky pro konfiguraci zařízení pomocí nástrojů
obsažených v programu MOVITOOLS® MotionStudio.

1. Založení projektu a sítě

2. Konfigurace komunikačního kanálu

3. Prohledání sítě

4. Přechod do režimu on-line

5. Konfigurace zařízení pomocí nástrojů

6. Upload parametrů měniče,
násled něuložení projektu
62348ACS
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MOVITOOLS® MotionStudio přes Ethernet
Postup činností při konfiguraci zařízení

Krok 1: Založení
projektu a sítě

•

Ujistěte se, že je zvolena možnost "New project" (nový projekt) a tuto možnost
potvrďte. Objeví se okno "New project".

•

Určete pro nový projekt název a místo uložení a potvrďte zadané údaje. Objeví se
okno "New network" (nová sít’).

•

Pro novou sít’ zadejte název a potvrďte zadání. Objeví se hlavní obrazovka a vyvolá
se okno "Configure communication plugs".

11723AXX

Krok 2:
Konfigurace
komunikačního
kanálu

•

Nastavte první nebo některý další komunikační kanál na "Ethernet".

11724AXX
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MOVITOOLS® MotionStudio přes Ethernet
Postup činností při konfiguraci zařízení

Krok 3:
Prohledávání sítě
(unit scan)

•

Prohledejte sít’ pomocí

Krok 4:
Konfigurace
zařízení pomocí
nástrojů

•

Aktivujte pomocí

•

Zvolte zařízení, které chcete konfigurovat.

•

Pravým tlačítkem myši otevřete kontextové menu pro zobrazení nástrojů určených
ke konfiguraci zařízení.

(unit scan).

režim on-line.

11737AXX
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MOVITOOLS® MotionStudio přes Ethernet
Komunikace se zařízeními mimo lokální podsít’

8.3

Komunikace se zařízeními mimo lokální podsít’
Pokud chcete přes ethernet navázat komunikaci se zařízeními, která se nacházejí
mimo lokální segment sítě, klikněte na tlačítko "Configure SMLP".

11726AXX
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•

Pro přidání nebo vymazání IP adresy otevřete kontextové menu [1] kliknutím na
tlačítko nebo kombinací tlačítek [Ctrl-A].

•

Do políčka "IP-Adresse" zadejte příslušnou IP-adresu doplňkové karty rozhraní
DFE33B.
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Komunikace se zařízeními mimo lokální podsít’

Parametry pro
SMLP

8

V následující tabulce jsou popsány parametry pro SMLP (Simple MOVILINK® Protocol).
Parametr

Popis

Poznámka

Timeout

Doba v milisekundách, po kterou klient
vyčkává po odeslání dotazu na server.

Standardní nastavení: 1000 ms
V případě potřeby tuto hodnotu zvyšte,
pokud zpožďování komunikace vede
k poruchám.

Broadcast IP address

IP adresa lokálního segmentu sítě,
v němž se zařízení hledají.

Při standardním nastavení se při
prohledávání naleznou jen zařízení,
která se nacházejí v lokálním segmentu
sítě.

IP address
SMLP server

IP adresa SMLP serveru nebo jiných
zařízení, která mají být zahrnuta do
prohledávání, ale nacházejí se mimo
lokální sít’ový segment.

Zadejte zde IP-adresy těch zařízení,
která se rovněž mají hledat, ale jsou
mimo lokální sít’ový segment.
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P6..

9

Ethernetové konfigurační parametry

P60.

Popis parametrů

P600

9

Ethernetové konfigurační parametry

9.1

Popis parametrů
Ve skupině parametrů P78x jsou indikační hodnoty a hodnoty nastavení, specifické pro
doplňkovou kartu DFE33B.

UPOZORNĚNÍ
Jelikož u doplňkové karty DFE33B je při dodání od výrobce aktivován protokol DHCP,
následující parametry se přepíší hodnotami přiřazenými serverem DHCP:
•

P780 IP-Address (IP-adresa)

•

P781 Subnetwork mask (maska podsítě)

•

P782 Standard Gateway (výchozí brána)

Manuálně prováděné změny uvedených parametrů se převezmou pouze tehdy, pokud
před vypnutím a opětovným zapnutím dojde k deaktivaci protokolu DHCP (P785).
Uvedené implicitní hodnoty parametrů P780...P782 se uplatní, když je při zapnutí
doplňkové karty DFE33B přepínač DIP "Def IP" přepnut do polohy "1".
P780 IP-Address
(IP-adresa)

Rozsah nastavení: 0.0.0.0 - 223.255.255.255
Výrobní nastavení: 0.0.0.0
Implicitní hodnota: 192.168.10.4
Parametrem P780 se nastavuje IP-adresa pro připojení doplňkové karty DFE33B přes
ethernet. Pokud je protokol DHCP (P785) aktivován, zobrazí se hodnota zadaná DHCP
serverem.

P781 Subnetwork
mask (maska
podsítě)

Rozsah nastavení: 0.0.0.0 - 255.255.255.255
Výrobní nastavení: 0.0.0.0
Implicitní hodnota: 255.255.255.0
Maska podsítě člení sít’ na několik podsítí (subsítí). Bity nastavené do "1" určují, jaká
část IP-adresy představuje adresu podsítě. Pokud je zapnutý protokol DHCP (P785),
zobrazí se zde hodnota zadaná serverem DHCP.

P782 Standard
Gateway (výchozí
brána)

Rozsah nastavení: 0.0.0.0 - 223.255.255.255
Výrobní nastavení: 0.0.0.0
Implicitní hodnota: 1.0.0.0
Není-li komunikační partner nalezen ve stejné síti, adresuje se Standard-Gateway
(výchozí brána). Samotná Standard-Gateway (výchozí brána) být ve stejné síti musí.
Pokud je protokol DHCP (P785) aktivován, zobrazí se hodnota zadaná DHCP
serverem.
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P783 Baudrate
(přenosová
rychlost)

Neměnitelná indikovaná hodnota. Po inicializaci se indikuje hodnota 100 MBd. To je
přenosová rychlost mezi interním přepínačem a elektronikou sběrnice, ne přenosová
rychlost přes konektory X30 nebo X32.

P784 MAC ID
(MAC-adresa)

Neměnitelná indikovaná hodnota. Udává MAC ID (unikátní MAC adresa (Media Access
Control) sít’ové karty), tj. celosvětově jednoznačnou ethernetovou adresu. Unikátní
MAC-adresy ethernetových karet firmy SEW-EURODRIVE mají v prvních 3 bytech
identifikaci "00-0F-69".
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Ethernetové konfigurační parametry
Popis parametrů

P6..
P60.

9

P600

P785 DHCP /
Startup
Configuration
(DHCP /
konfigurace
spuštění)

Rozsah nastavení: 0 (uložené IP-parametry) / 2 (DHCP)
Výrobní nastavení: 2 (DHCP)
DHCP: Doplňková karta DFE33B obdrží po zapnutí napájecího napětí IP-parametry
(P780...P782) od serveru DHCP.
Uložené parametry IP: Doplňková karta DFE33B se po zapnutí napájecího napětí spustí
s uloženými IP-parametry.
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Diagnostika chyb
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10

Diagnostika chyb

10.1

Úvod
Dále popsané diagnostické postupy ukazují postup integrace doplňkové karty rozhraní
DFE33B na sběrnici EtherNet/IP a chybovou analýzu následujících problémů:
•

Měnič není správně intergrován na sběrnici EtherNet/IP

•

Měnič nelze řídit masterem (skener) sběrnice EtherNet/IP

Další speciální pokyny pro parametrizaci měniče pro různé aplikace průmyslové
sběrnice naleznete v příručce "Profil zařízení průmyslové sběrnice a seznam parametrů
MOVIDRIVE®".
Další diagnostické informace nabízí on-line stavový displej masteru (skener) sběrnice
EtherNet/IP a příslušná on-line nápověda.

10.2

Diagnostický postup - pohonový měnič MDX61B s doplňkovou kartou DFE33B
V následující části bude krok za krokem popsán diagnostický postup pro pohonový
měnič MOVIDRIVE® B s doplňkovou kartou DFE33B rozhraní EtherNet/IP.

10.2.1 Přípravné práce
Krok 1: Instalace potřebného softwaru
1. Ovladač FTDI (Future Technology
programovacího rozhraní USB11A

Devices

International)

převodníku

– Převodník rozhraní USB11A připojte k PC. Pomocný program detekce hardwaru
Windows nainstaluje potřebný ovladač FTDI.
– Ovladač FTDI lze stáhnout ze stránky Software ROM 7 nebo z domovské stránky
(homepage) firmy SEW.
2. Servisní a konfigurační software MOVITOOLS® MotionStudio od verze 5.40
3. Příp. konfigurační soubor EDS, SEW_MOVIDRIVE_DFE33B.eds
Krok 2: Instalace zařízení
1. Podle provozního návodu nainstalujte pohonový měnič MOVIDRIVE® MDX60B/61B:
–
–
–
–

Vedení sběrnice
Motorový kabel
Brzdový odpor
Pomocné napájení DC 24 V

2. Vytvořte sběrnici EtherNet/IP (řízený spínač (Managed Switch)) a připojte na ni
doplňkovou kartu rozhraní DFE33B.
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10.2.2 Zapnutí pohonového měniče MOVIDRIVE® B s napětím DC 24 V nebo AC 400 V (konfigurace
pohonového měniče MOVIDRIVE® B )
1. Spust’te servisní a konfigurační software MOVITOOLS® MotionStudio a otevřete
nový projekt.
Zadejte název projektu a podle sériového rozhraní COM mu přiřaďte programovací
rozhraní USB11A.
– Jedná-li se o první připojení programovacího rozhraní USB11A k PC, spustí se
pomocný program detekce hardwaru Windows a nainstaluje potřebný ovladač FTDI
– Nenajde-li se programovací rozhraní USB11A, zkuste přiřadit sériové
rozhraní COM. Vyhovující sériový port COM se označí "USB".
2. Přes programovací rozhraní USB11A spojte PC s pohonovým měničem
MOVIDRIVE® B.
3. Proveďte vyhledávání (sken) zařízení. Za tím účelem zařízení tlačítkem myši
označte a pravým tlačítkem myši zvolte položku nabídky [Startup] / [Parameter tree]
([Uvedení do provozu] / [Parametrický strom]).
4. Parametry P100 Setpoint source (zdroj požadovaných hodnot) a P101 Control signal
source (zdroj řízení) nastavte na "Feldbus" (průmyslová sběrnice).
5. Pro snadné řízení prostřednictvím průmyslové sběrnice lze binární vstupy nastavit
parametry P601...P608 na hodnotu "No Function" (žádná funkce).
6. Zkontrolujte parametrizaci dat procesu (P87x). Řídicí slovo a stavové slovo musí být
parametrizováno. Parametr P876 PO data enable (uvolnění výstupních dat procesu)
nastavte na hodnotu "Yes" (ano).
10.2.3 Konfigurace sběrnice EtherNet/IP a uvolnění pohonového měniče MOVIDRIVE® B
1. Spust’te konfigurační program pro kontrolér a rozhraní EtherNet/IP (např. Logix 5000).
2. Zkontrolujte, zda jsou PC a kontrolér na stejné podsíti:
– Jsou IP-adresy PC a kontroléru (CPU) až na dolní byte stejné?
– Mají stejnou masku podsítě?
3. Zkontrolujte, zda lze s kontrolérem navázat komunikaci TCP/IP.
4. Proveďte konfiguraci sběrnice EtherNet/IP tak, jak je popsána v této příručce.
–
–
–
–

Přiřaďte IP-adresu doplňkové kartě rozhraní DFE33B
Aktivujte IP-adresu v konfiguraci
Proveďte konfiguraci dat procesu
Nahrejte konfiguraci do kontroléru

5. Po úspěšné konfiguraci sběrnice EtherNet/IP musí kontrolky LED "MODULE
STATUS" (stav modulu) a "NETWORK STATUS" (stav sběrnice) svítit zeleně.
Dochází k výměně dat procesu.
6. Rozšiřte řídicí program tak, aby s doplňkovou kartou rozhraní DFE33B docházelo
k výměně požadovaných dat procesu.
7. Spust’te servisní a konfigurační software MOVITOOLS® MotionStudio a otevřete
nový projekt. Jako komunikační rozhraní nastavte "Ethernet".
– S programovacím rozhraním USB11A lze servisní a konfigurační software
MOVITOOLS® MotionStudio alternativně provozovat i přes sériovou linku. Za tím
účelem musíte PC s pohonovým měničem MOVIDRIVE® B příslušně propojit.
8. Proveďte vyhledávání (sken) zařízení.
9. Vyberte pohonový měnič MOVIDRIVE® B a pravým tlačítkem myši zvolte položku
nabídky [Diagnostic] / [Bus monitor]] ([diagnostika] / [monitorování sběrnice]).
Zkontrolujte, zda mezi kontrolérem a pohonovým měničem MOVIDRIVE® B funguje
datová komunikace při řízení procesu.
10.Zapněte sít’ové napětí a pohonový měnič MOVIDRIVE MOVIDRIVE® B uvolněte na
straně svorek (DI00=1). Uvolnění zařízení zaktivujte řídicím slovem 1 = 0x0006.
– Zůstává-li pohonový měnič MOVIDRIVE® B nadále ve stavu "No Enable"
(neuvolněn), zkontrolujte obsazení svorek (skupina parametrů P60x) a, příp.,
zapojte další binární vstupy na napětí 24 V DC.
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10.3

Diagnostický postup pro MOVITRAC® B s doplňkovou kartou DFE33B jako
bránou
V následující části bude krok za krokem popsán diagnostický postup pro frekvenční
měnič MOVITRAC® B s doplňkovou kartou DFE33B rozhraní EtherNet/IP jako bránou.

10.3.1 Přípravné práce
Krok 1: Instalace potřebného softwaru
1. Ovladač FTDI (Future Technology
programovacího rozhraní USB11A

Devices

International)

převodníku

– Převodník rozhraní USB11A připojte k PC. Pomocný program detekce hardwaru
Windows nainstaluje potřebný ovladač FTDI.
– Ovladač FTDI lze stáhnout ze stránky Software ROM 7 nebo z domovské stránky
(homepage) firmy SEW.
2. Servisní a konfigurační software MOVITOOLS® MotionStudio od verze 5.40
3. Příp. konfigurační soubor EDS SEW_GATEWAY_DFE33B.eds
Krok 2: Instalace zařízení
1. Podle provozního návodu k frekvenčnímu měniči MOVITRAC® B nainstalujte:
–
–
–
–

Vedení sběrnice
Motorový kabel
Brzdový odpor
Pomocné napájení 24 V DC

2. Vytvořte sběrnici EtherNet/IP (řízený spínač (Managed Switch)) a připojte na ni
doplňkovou kartu rozhraní DFE33B.
3. Nainstalujte systémovou sběrnici (SBus), jak je popsáno v této příručce.
4. Na poslední účastnické stanici zaktivujte zakončovací odpor systémové sběrnice
(SBus).
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10.3.2 Zapnutí zařízení s napětím DC 24 V nebo AC 400 V (konfigurace frekvenčního měniče
MOVITRAC® B )
1. Spust’te servisní a konfigurační software MOVITOOLS® MotionStudio a otevřete
nový projekt.
Zadejte název projektu a podle sériového rozhraní COM mu přiřaďte programovací
rozhraní USB11A.
– Jedná-li se o první připojení programovacího rozhraní USB11A k PC, spustí se
pomocný program detekce hardwaru Windows a nainstaluje potřebný
ovladač FTDI
– Nenajde-li se programovací rozhraní USB11A, zkuste přiřadit sériové
rozhraní COM. Vyhovující sériový port COM se označí "USB".
2. Přes programovací rozhraní USB11A spojte PC s frekvenčním měničem
MOVITRAC® B.
3. Proveďte vyhledávání (sken) zařízení. Za tím účelem zařízení tlačítkem myši
označte a pravým tlačítkem myši zvolte položku nabídky [Startup] / [Parameter tree]
([Uvedení do provozu] / [Parametrický strom]).
4. Nastavte parametry P881 SBus address (adresa systémové sběrnice SBus) ve
vzestupném pořadí (1...8), různé od 0. Parametr P883 SBus timeout interval (časový
limit (timeout) systémové sběrnice (SBus)) nastavte na hodnotu 50...200 ms.
5. Parametr P100 Setpoint source (zdroj požadovaných hodnot) nastavte na hodnotu
"SBus1 / fixed setpoint" (SBus1 / pevné požadované hodnoty) a parametr P101
Control signal source (zdroj řídicího signálu) na hodnotu "SBus1".
6. Pro snadné řízení prostřednictvím průmyslové sběrnice lze binární vstupy nastavit
parametry P601...P608 na hodnotu "No Function" (žádná funkce).
7. Zkontrolujte parametrizaci dat procesu (skupina parametrů P87x). Řídicí slovo
a stavové slovo musí být parametrizováno. Parametr P876 PO data enable
(uvolnění výstupních dat procesu) nastavte na hodnotu "Yes" (ano).
8. Kroky 2 až 7 opakujte pro jednotlivá zařízení připojená na systémovou sběrnici
(SBus).
9. Přepínačem DIP "AS" na bráně DFx zaktivujte funkci "Auto setup" (automatické
nastavení). K tomu přepínač DIP "AS" přepněte do polohy "1". Kontrolka LED H1
během skenování bliká a po úspěšném ukončení zhasne.
10.Přes programovací rozhraní USB11A spojte PC s bránou DFx.
11.Proveďte vyhledávání (sken) zařízení. Nyní musí být brána DFx a všechna zařízení
připojená na systémové sběrnici (SBus) přístupná.
12.Vyberte bránu DFx a pravým tlačítkem myši zvolte položku nabídky [Diagnostics] /
[Monitor Fieldbus Gateway DFx] ([Diagnostika] / [Monitorování brány DFx
průmyslové sběrnice]). Přejděte na záložku "Gateway Configuration" (Konfigurace
brány) a zkontrolujte, zda funkce "Auto setup" (automatické nastavení) rozpoznala
všechna zařízení. Není-li tomu tak, zkontrolujte
– instalaci systémové sběrnice (SBus)
– zda je u posledního zařízení na sběrnici připojen zakončovací odpor
– adresy jednotlivých zařízení na systémové sběrnici (SBus)
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10.3.3 Konfigurace sběrnice EtherNet/IP a uvolnění frekvenčního měniče MOVITRAC® B
1. Spust’te konfigurační program pro kontrolér a rozhraní EtherNet/IP (např. Logix 5000).
2. Zkontrolujte, zda jsou PC a kontrolér na stejné podsíti:
– Jsou IP-adresy PC a kontroléru (CPU) až na dolní byte stejné?
– Mají stejnou masku podsítě?
3. Zkontrolujte, zda lze s kontrolérem navázat komunikaci TCP/IP.
4. Proveďte konfiguraci sběrnice EtherNet/IP tak, jak je popsána v této příručce.
–
–
–
–

Přiřaďte IP-adresu doplňkové kartě rozhraní DFE33B
Aktivujte IP-adresu v konfiguraci
Proveďte konfiguraci dat procesu
Nahrejte konfiguraci do kontroléru

5. Po úspěšné konfiguraci sběrnice EtherNet/IP musí kontrolky LED "MODULE
STATUS" (stav modulu) a "NETWORK STATUS" (stav sběrnice) svítit zeleně.
Dochází k výměně dat procesu.
6. Rozšiřte řídicí program tak, aby s doplňkovou kartou rozhraní DFE33B docházelo
k výměně požadovaných dat procesu.
7. Spust’te servisní a konfigurační software MOVITOOLS® MotionStudio a otevřete
nový projekt. Jako komunikační rozhraní nastavte "Ethernet".
– S programovacím rozhraním USB11A lze servisní a konfigurační software
MOVITOOLS® MotionStudio alternativně provozovat i přes sériovou linku. Za tím
účelem musíte PC s pohonovým měničem MOVIDRIVE® B příslušně propojit.
8. Spust’te servisní a konfigurační software MOVITOOLS® MotionStudio a otevřete
nový projekt. Jako komunikační rozhraní nastavte "Ethernet".
– S programovacím rozhraním USB11A lze servisní a konfigurační software
MOVITOOLS® MotionStudio alternativně provozovat i přes sériovou linku. Za tím
účelem musíte PC s bránou DFx příslušně propojit.
9. Proveďte vyhledávání (sken) zařízení. Brána DFx a všechna zařízení nainstalovaná
na systémové sběrnici (SBus) musí být nyní přístupná, jestliže byly frekvenční
měniče MOVITRAC® B předem zkonfigurovány.
10.Tlačítkem myši vyberte bránu DFx a pravým tlačítkem myši spust’te monitorování
"Monitor DFx Fieldbus Gateway" (monitorování brány průmyslové sběrnice).
Přejděte do okna "Process data monitor" (monitorování dat procesu) a zkontrolujte,
zda datová komunikace při řízení procesu mezi kontrolérem a bránou funguje.
11.Zapněte sít’ové napětí a frekvenční měnič MOVITRAC® B uvolněte na straně svorek
(DI01=1). Uvolnění zařízení zaktivujte řídicím slovem 1 = 0x0006.
– Zůstává-li frekvenční měnič MOVITRAC® B nadále ve stavu "No Enable"
(neuvolněn), zkontrolujte obsazení svorek (skupina parametrů P60x) a, příp.,
zapojte další binární vstupy na DC napětí 24 V.
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Seznam chyb při provozu brány

Chybový Označení
kód

Odezva

Příčina

25

EEPROM

Zastavení komunikace Chyba přístupu na EEPROM
systémové sběrnice

28

Timeout
průmyslové
sběrnice

Implicitní nastavení:
PA-data = 0
Chybová činnost
nastavitelná
přes P831

37

Chyba Watchdog Zastavení komunikace Chyba systémového softwaru.
systémové sběrnice

38

Interní chyba

Zastavení komunikace Porucha elektroniky měniče - může být Překontrolujte, případně upravte,
systémové sběrnice
způsobena vlivem elektromagnetického uzemnění a stínění. Při opětovném
rušení.
výskytu kontaktujte servisní
středisko SEW.

45

Chyba
inicializace

Zastavení komunikace Chyba po samočinném testu při resetu.
systémové sběrnice

Proveďte reset. Při opakovaném
výskytu problému kontaktujte servisní
středisko SEW.

111

Systémová
chyba device
timeout

Žádná

Překontrolujte napájecí napětí,
kabeláž systémové sběrnice
a zakončovací odpory. Jestliže bylo
rozhraní DFE nakonfigurováno pomocí
PC, zkontrolujte konfiguraci. Vypněte
a znovu zapněte bránu DFE. Když se
chyba neodstraní, otestujte ji přes
diagnostické rozhraní a proveďte
opatření popsaná v této tabulce.

V rámci konfigurované kontroly
komunikace se neuskutečnila žádná
komunikace mezi řídicí stanicí a
podřízenou stanicí (master a slave).

Sledujte, prosím, červenou kontrolku
LED systémové chyby (H1) na DFE.
Jestliže tato kontrolka LED svítí,
nedošlo v časovém limitu (timeout)
k navázání komunikace s jedním nebo
několika zařízeními připojenými na
systémovou sběrnici. Jestliže červená
kontrolka LED systémové chyby (H1)
bliká, je v chybovém stavu samotná
jednotka DFE. V tom případě se pak
chyba F111 hlásí kontroléru jen přes
průmyslovou sběrnici.
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Opatření
Aktivujte výrobní nastavení, proveďte
reset a novou parametrizaci DFE. Při
opětovném výskytu kontaktujte
servisní středisko SEW.
•
•

Překontrolujte komunikaci masteru
Prodlužte čas timeoutu systémové
sběrnice (sledování komunikace)
v nastavení masteru nebo
sledování vypněte

Kontaktujte servisní středisko SEW.
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Technické údaje

11.1

Doplňková karta DFE33B pro pohonový měnič MOVIDRIVE® B
Doplňková karta DFE33B
Katalogové číslo

1821 346 4

Příkon

P=3W

Aplikační protokoly

•
•
•
•

Čísla používaných portů

•
•
•
•
•

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

Ethernetové služby

•
•

ARP
ICMP (Ping)

ISO / OSI kom. vrstva 1/2
ISO / OSI kom. vrstva 4/5

Ethernet II
TCP/IP a UDP/IP

Automatické rozpoznání
přenosové rychlosti

10 MBd / 100 MBd

Technika připojení

2 x RJ45 s integrovaným sít’ovým přepínačem (switch) a autokřížením
MDI/MDIX (auto-crossing MDI/MDIX)

Adresování

4 byty s IP-adresou resp. MAC-ID (00-0F-69-xx-xx-xx)

Identifikace výrobce
(Vendor-ID)

013Bhex

Pomůcky pro uvedení
do provozu
Verze firmwaru měniče
MOVIDRIVE® MDX61B

90

EtherNet/IP (Industrial Protocol) pro řízení a parametrizaci pohonového
měniče.
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) pro diagnostiku prostřednictvím
webového prohlížeče.
SMLP (Simple Movilink Protocol), protokol používaný softwarem
MOVITOOLS®.
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) pro automatické
přidělování parametrů adresy.

•
•

Softwarový balík MOVITOOLS® MotionStudio, od verze 5.40
Ovládací zařízení DBG60B
Verze firmwaru 824 854 0.17 nebo vyšší (→ indikace pomocí
parametru P076)
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P Hz

Rozměrový výkres DFE33B pro MOVITRAC® B a do pouzdra brány

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

Doplňková karta DFE33B (brána frekvenčního měniče
Externí napájecí napětí

MOVITRAC®

B)

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

Aplikační protokoly

•
•
•
•

EtherNet/IP (Industrial Protocol) pro řízení a parametrizaci
pohonového měniče.
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) pro diagnostiku
prostřednictvím webového prohlížeče.
SMLP (Simple Movilink Protocol), protokol používaný
softwarem MOVITOOLS®.
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) pro automatické
přidělování parametrů adresy.

Čísla používaných portů

•
•
•
•
•

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

Ethernetové služby

•
•

ARP
ICMP (Ping)

ISO / OSI kom. vrstva 1/2
ISO / OSI kom. vrstva 4/5

Ethernet II
TCP/IP a UDP/IP

Automatické rozpoznání přenosové
rychlosti

10 MBd / 100 MBd

Technika připojení

2 x RJ45 s integrovaným sít’ovým přepínačem (switch)
a auto-křížením MDI/MDIX (auto-crossing MDI/MDIX)

Adresování

4 byty s IP-adresou resp. MAC-ID (00-0F-69-xx-xx-xx)

Identifikace výrobce (Vendor-ID)

013Bhex

Softwarový balík MOVITOOLS® MotionStudio, od verze 5.40

Pomůcky pro uvedení do provozu
®

Verze firmwaru měniče MOVITRAC B
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Slovník pojmů
Výrazy

12

Slovník pojmů

12.1

Výrazy
Výraz

Význam

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol.
Umožňuje dynamicky přidělovat IP-adresu a další konfigurační parametry automatizačním
prvkům v síti pomocí serveru.

TCP

Transmission Control Protocol.
Potvrzovaný komunikační přenosový protokol.

UDP

User Datagram Protocol.
Nepotvrzovaný transportní protokol, bez navazování spojení.

IP

Internet Protocol.
Protokol pro přenos dat na internetu.

IP-adresa

IP-adresa má 32 bitů, které se z důvodů přehlednosti člení do čtyř tzv. oktetů po 8 bitech.
Tyto hodnoty se zapisují jako čtyři dekadická čísla navzájem oddělená tečkami, např.
"192.168.1.1". IP adresa se dělí na sít’ovou část (Net-ID) a na adresu uzlu (Host-ID).

Maska
podsítě

Maska podsítě určuje, jaká část IP-adresy slouží k adresování sítě a jaká jako adresa
účastníka (Hosts - účastnické stanice). Všechny bity masky podsítě nastavené na "1"
představují sít’ovou část (Net-ID) adresy, všechny bity nastavené na "0" představují adresu
uzlu (Host-ID). U sítí třídy B je maska podsítě například 255.255.0.0, tj. oba první byty
IP-adresy označují sít’.

Výchozí
brána

Účastnická IP-adresa v podsíti, která reprezentuje spojení do dalších sítí.

Client

Aplikace, která vyžaduje služby na jiném počítači.
Příklad: Řídicí systém potřebuje službu doplňkové karty DFE33B pro datovou komunikaci
v cyklickém režimu.

Server

Aplikace na jednom počítači, která nabízí služby jiným počítačům.
Příklad: Doplňková karta DFE33B nabízí řídicímu systému službu pro datovou výměnu
procesu v cyklickém režimu.

Broadcast

Broadcast (vysílání) se nazývá datový přenos určený všem účastníkům v rámci
rozdělovníku nebo sítě.

STP

Shielded Twisted Pair. Stíněný párově zkroucený kabel.

UTP

Unshielded Twisted Pair. Nestíněný párově zkroucený kabel.
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