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∆οµή των οδηγιών ασφαλείας

1

Γενικές οδηγίες

1.1

∆οµή των οδηγιών ασφαλείας
Οι υποδείξεις ασφαλείας αυτού του εγχειριδίου έχουν δοµηθεί µε τον εξής τρόπο:

Σύµβολο

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

Μέτρα για την αποφυγή κινδύνου.

Λέξη σήµανσης

Παράδειγµα:

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ!

Άµεσος κίνδυνος

Θάνατος ή σοβαρές σωµατικές βλάβες

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ!

Ενδεχόµενη, επικίνδυνη
κατάσταση

Θάνατος ή σοβαρές σωµατικές βλάβες

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ενδεχόµενη, επικίνδυνη
κατάσταση

Ελαφριές σωµατικές βλάβες

ΣΤΟΠ!

Ενδεχόµενες υλικές ζηµιές

Ζηµιά στο σύστηµα κίνησης ή στο
περιβάλλον λειτουργίας του

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ

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

Γενικός κίνδυνος

Σηµασία

Συνέπειες από
τη µη τήρηση

Σύµβολο

Συγκεκριµένος κίνδυνος,
π.χ. ηλεκτροπληξία

1.2

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

1.3

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

2.1

Πρόσθετα ισχύοντα έγγραφα
•

2

Η εγκατάσταση και η έναρξη της λειτουργίας επιτρέπεται να γίνεται µόνο από
ειδικευµένους ηλεκτρολόγους σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς πρόληψης
ατυχηµάτων καθώς και µε τα παρακάτω έγγραφα:
– Οδηγίες λειτουργίας "MOVIDRIVE® MDX60B/61B"
– Οδηγίες λειτουργίας "MOVITRAC® B"

2.2

•

∆ιαβάστε αυτά τα έγγραφα µε προσοχή, πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση και την
έναρξη λειτουργίας της πρόσθετης δυνατότητας DFE33B.

•

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

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

2.3

Λειτουργίες ασφαλείας
Οι µετατροπείς MOVIDRIVE® MDX60/61B και MOVITRAC® B χωρίς υπερκείµενα
συστήµατα ασφαλείας δεν επιτρέπεται να αναλαµβάνουν λειτουργίες ασφαλείας. Για να
εξασφαλίσετε την προστασία των µηχανηµάτων και των ατόµων χρησιµοποιήστε
υπερκείµενα συστήµατα ασφαλείας.
Βεβαιωθείτε ότι κατά τις εφαρµογές ασφαλείας τηρούνται τα όσα αναφέρονται στα
έντυπα "Ασφαλής απενεργοποίηση για το MOVIDRIVE® Β / MOVITRAC® B".

2.4

Εφαρµογές σε ανυψωτικά µηχανήµατα (hoist)
Τα MOVIDRIVE® MDX60B/61B και MOVITRAC® B δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν για εφαρµογές ανυψωτικών ως διάταξη ασφαλείας.
Σαν διατάξεις ασφαλείας να χρησιµοποιείτε συστήµατα παρακολούθησης ή µηχανικά
συστήµατα προστασίας, ώστε να αποφευχθούν οι σωµατικές και υλικές ζηµιές.

2.5

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

2.6

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

Σκραπ ηλεκτρονικών κυκλωµάτων

•

πλαστικό

•

Μεταλλικά ελάσµατα

•

Χαλκός
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3

Εισαγωγή

3.1

Περιεχόµενα του παρόντος εγχειριδίου
Αυτό το εγχειρίδιο χρήστη περιγράφει:

3.2

•

την τοποθέτηση της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας DFE33B EtherNet/IP στο
µετατροπέα MOVIDRIVE® MDX61B.

•

τη χρήση της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας DFE33B EtherNet/IP στο µετατροπέα
συχνότητας MOVITRAC® B και στο περίβληµα της πύλης UOH11B.

•

την έναρξη λειτουργίας του MOVIDRIVE® Β στο σύστηµα fieldbus EtherNet/IP.

•

την έναρξη λειτουργίας του MOVITRAC® B στην πύλη EtherNet/IP.

•

τη λειτουργία του MOVITOOLS®-MotionStudio µέσω του Ethernet.

•

∆ιάγνωση µέσω του ενσωµατωµένου διακοµιστή Web.

Πρόσθετα έγγραφα
Για πληροφορίες σχετικά µε την εύκολη και αποτελεσµατική σύνδεση του
MOVIDRIVE® / MOVITRAC® B µε το σύστηµα fieldbus EtherNet/IP, εκτός του
παρόντος εγχειριδίου χρήσης θα πρέπει να αναζητήσετε και τα παρακάτω έντυπα
σχετικά µε την τεχνολογία fieldbus:
•

Εγχειρίδιο για το προφίλ µονάδας fieldbus MOVIDRIVE®

•

Εγχειρίδιο συστήµατος MOVITRAC® B / MOVIDRIVE® MDX60B/61B

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

3.3

Ιδιότητες
Ο µετατροπέας συχνοτήτων MOVIDRIVE® MDX61B και ο µετατροπέας συχνότητας
MOVITRAC® B σας επιτρέπει να χρησιµοποιείτε την κάρτα πρόσθετων δυνατοτήτων
DFE33B EtherNet/IP για να συνδέετε τους προγραµµατιζόµενους ελεγκτές υψηλότερου
επιπέδου µέσω EtherNet/IP, χάρη στη δυνατή, γενικής χρήσης διεπαφή fieldbus.

3.3.1

MOVIDRIVE® B, MOVITRAC® B και EtherNet/IP
Η συµπεριφορά της µονάδας του µετατροπέα συχνοτήτων, η οποία διαµορφώνει τη
βάση της λειτουργίας EtherNet/IP και αναφέρεται ως προφίλ µονάδας, είναι ανεξάρτητη
από το fieldbus και εποµένως ενιαία. Σε εσάς, το χρήστη, προσφέρεται η δυνατότητα να
αναπτύξετε εφαρµογές ηλεκτροµειωτήρων ανεξάρτητα από το fieldbus. Το γεγονός
αυτό κάνει πολύ ευκολότερη τη µετάβαση σε άλλα συστήµατα διαύλου, όπως το
DeviceNet (πρόσθετη δυνατότητα DFD).
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3.3.2

3

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

3.3.3

Λειτουργίες παρακολούθησης
Η χρήση ενός συστήµατος fieldbus απαιτεί πρόσθετες λειτουργίες παρακολούθησης
στη σχεδίαση του µετατροπέα συχνοτήτων, όπως για παράδειγµα, η χρονική
παρακολούθηση του fieldbus (χρονική υπέρβαση fieldbus) ή των αρχών ταχείας
διακοπής. Μπορείτε για παράδειγµα να προσαρµόσετε τις λειτουργίες παρακολούθησης του MOVIDRIVE® / MOVITRAC® ειδικά στη δική σας εφαρµογή. Μπορείτε να
καθορίσετε π.χ. τις αποκρίσεις σφάλµατος του µετατροπέα συχνοτήτων που θα πρέπει
να ενεργοποιούνται σε περίπτωση σφάλµατος του διαύλου. Μια καλή λύση για πολλές
εφαρµογές είναι η ταχεία διακοπή, αν και αυτό µπορεί να επιτευχθεί και µε "πάγωµα"
των τελευταίων ονοµαστικών τιµών, ώστε ο µετατροπέας συχνοτήτων να εξακολουθεί
να λειτουργεί µε τις τελευταίες, έγκυρες ονοµαστικές τιµές (για παράδειγµα,
ταινιόδροµος µεταφοράς). Εφόσον η σειρά λειτουργιών των ακροδεκτών ελέγχου
εξασφαλίζεται και σε λειτουργία fieldbus, µπορείτε να συνεχίσετε να υλοποιείτε αρχές
ταχείας διακοπής, ανεξάρτητα από το fieldbus, χρησιµοποιώντας τα βύσµατα του
µετατροπέα συχνοτήτων.

3.3.4

∆ιάγνωση
Για τη θέση σε λειτουργία και το σέρβις ο µετατροπέας συχνοτήτων MOVIDRIVE® και ο
µετατροπέας συχνοτήτων MOVITRAC® B σας προσφέρουν πολλές δυνατότητες
διάγνωσης. Για παράδειγµα, µπορείτε να χρησιµοποιείτε το ενσωµατωµένο σύστηµα
παρακολούθησης fieldbus, τόσο στο MOVITOOLS® MotionStudio για να ελέγχετε τόσο
τις ονοµαστικές τιµές που αποστέλλονται από την κύρια µονάδα ελέγχου, όσο και τις
πραγµατικές τιµές. Ο ενσωµατωµένος διακοµιστής Web επιτρέπει την πρόσβαση στις
τιµές διάγνωσης µε έναν τυπικό Browser (π.χ. Internet Explorer).

3.3.5

Σύστηµα παρακολούθησης fieldbus
Επιπλέον, σας παρέχεται ένας αριθµός πρόσθετων πληροφοριών σχετικά µε την
κατάσταση της διεπαφής fieldbus. Η λειτουργία του συστήµατος παρακολούθησης
fieldbus σε συνδυασµό µε το λογισµικό για PC MOVITOOLS®-MotionStudio, σας
προσφέρει ένα εύχρηστο διαγνωστικό εργαλείο, το οποίο επιτρέπει τη ρύθµιση όλων
των παραµέτρων του µετατροπέα συχνοτήτων (συµπεριλαµβανόµενων των παραµέτρων fieldbus), όπως και τη λεπτοµερή απεικόνιση των πληροφοριών κατάστασης
fieldbus και συσκευής.
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Οδηγίες τοποθέτησης και εγκατάστασης

4

Τοποθέτηση της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας DFE33B στο MOVIDRIVE® MDX61B

4

Οδηγίες τοποθέτησης και εγκατάστασης
Σ' αυτό το κεφάλαιο θα λάβετε υποδείξεις και οδηγίες για την τοποθέτηση και
εγκατάσταση της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας DFE33B EtherNet/IP στο
MOVIDRIVE® MDX61B, στο MOVITRAC® B και στο κουτί της πύλης UOH11B.

4.1

Τοποθέτηση της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας DFE33B στο MOVIDRIVE®
MDX61B
ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ
•

Μόνο η SEW-EURODRIVE επιτρέπεται να εγκαθιστά και να απεγκαθιστά
κάρτες πρόσθετων δυνατοτήτων για το MOVIDRIVE® MDX61B µεγέθους 0.

•

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

•

Πρέπει να τοποθετήσετε την κάρτα πρόσθετης δυνατότητας DFE33B EtherNet/IP
στην υποδοχή fieldbus [1].

•

Για την καλωδίωση χρησιµοποιήστε µόνο τους ακροδέκτες και τα καλώδια που
είναι εγκεκριµένα για το EtherNet/IP.

•

Η πρόσθετη δυνατότητα DFE33B τροφοδοτείται µε τάση από το MOVIDRIVE® B.
∆εν απαιτείται µία ξεχωριστή τροφοδοσία τάσης.

[1]

62180AXX
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Οδηγίες τοποθέτησης και εγκατάστασης
Τοποθέτηση της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας DFE33B στο MOVIDRIVE® MDX61B

4.1.1

4

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Κρατήστε την πρόσθετη κάρτα µόνο από τα άκρα της. Μην αγγίζετε κανένα από τα
εξαρτήµατα της κάρτας.
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Τοποθέτηση της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας DFE33B στο MOVIDRIVE® MDX61B

4.1.2

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

2.
1.

2.

1.
3.
3.
3.

4.

4.

60039AXX

1. Αφαιρέστε τις δύο βίδες που συγκρατούν τη βάση συγκράτησης της κάρτας.
Τραβήξτε οµοιόµορφα τη βάση συγκράτησης της κάρτας από την υποδοχή
(προσέξτε να µην τη στρεβλώσετε!).
2. Αφαιρέστε τις 2 βίδες συγκράτησης του µαύρου καλύµµατος από το µπρακέτο
συγκράτησης της κάρτας. Αφαιρέστε το µαύρο κάλυµµα.
3. Τοποθετήστε την κάρτα πρόσθετης δυνατότητας, έτσι ώστε οι 3 βίδες συγκράτησης
να χωρέσουν στις αντίστοιχες οπές της βάσης συγκράτησης κάρτας.
4. Εισάγετε τη βάση συγκράτησης µε εγκατεστηµένη την κάρτα πρόσθετης
δυνατότητας µέσα στην εγκοπή υποδοχής, µε µέτρια πίεση. Ασφαλίστε τη βάση
συγκράτησης κάρτας χρησιµοποιώντας τις δύο βίδες συγκράτησης.
5. Για να αφαιρέσετε την πρόσθετη κάρτα, εφαρµόστε τις παραπάνω οδηγίες µε την
αντίστροφη σειρά.
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Οδηγίες τοποθέτησης και εγκατάστασης
Εγκατάσταση της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας DFE33B στο MOVITRAC® B

4.2

4

Εγκατάσταση της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας DFE33B στο MOVITRAC® B
ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ
Μόνο η SEW-EURODRIVE επιτρέπεται να εγκαθιστά και να απεγκαθιστά κάρτες
πρόσθετης δυνατότητας στο MOVITRAC® B.

4.2.1

Σύνδεση διαύλου συστήµατος µεταξύ ενός MOVITRAC® B και της πρόσθετης δυνατότητας
DFE33B
[1] Αντίσταση απόληξης ενεργοποιηµένη,
S1 = ON
DFE 33B

S1

S2

MODULE
STATUS
NETWORK
STATUS

ON

[1]
[2]

[2] Μικροδιακόπτης S2 (εφεδρικός), S2 = OFF

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

FSC11B
X46

X32

HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7

X30

X45

IP:

OFF

X44

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

Αντιστοίχηση ακροδεκτών

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

Εφεδρικό

X26:5

Εφεδρικό

X46:6

X26:6

GND, CAN GND

X46:7

X26:7

DC 24 V

X12

Αντιστοίχηση ακροδεκτών

X12:8

Είσοδος DC +24 V

X12:9

∆υναµικό αναφοράς GND των δυαδικών εισόδων

Για την εύκολη καλωδίωση, η πρόσθετη δυνατότητα DFΕ33B µπορεί να τροφοδοτηθεί µε
συνεχή τάση 24 V από το X46.7 του MOVITRAC® Β προς το X26.7. Στην τροφοδοσία της
πρόσθετης δυνατότητας DFΕ33B από το MOVITRAC® Β θα πρέπει το MOVITRAC® Β
να τροφοδοτείται µε συνεχή τάση 24 V στους ακροδέκτες X12.8 και X12.9.
Ενεργοποιήστε στην πρόσθετη κάρτα FSC11B την αντίσταση απόληξης του διαύλου
συστήµατος (S1 = ON).
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Εγκατάσταση της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας DFE33B στο MOVITRAC® B

4.2.2

Σύνδεση διαύλου συστήµατος µεταξύ περισσοτέρων συσκευών 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]

[1]
[2]

OFF

X44

FSC11B
X45

S2

FSC11B

X46

X45

HL ^ 1 2 3 4 5 6 7

X46

HL ^ 1 2 3 4 5 6 7

62136AXX

[1] Αντίσταση απόληξης µόνο στην τελευταία συσκευή ενεργοποιηµένη, S1 = ON
[2] Μικροδιακόπτης S2 (εφεδρικός), S2 = OFF
MOVITRAC® B

14

DFE33B µέσω περιβλήµατος πύλης UOH11B

X46

Αντιστοίχηση ακροδεκτών

X26

Αντιστοίχηση ακροδεκτών

X46:1

SC11 (δίαυλος συστήµατος,
εισερχόµενος, High)

X26:1

SC11 SBus +, CAN high

X46:2

SC12 (δίαυλος συστήµατος,
εισερχόµενος, Low)

X26:2

SC12 SBus –, CAN low

X46:3

GND (αναφορά διαύλου συστήµατος)

X26:3

GND, CAN GND

X46:4

SC21 (δίαυλος συστήµατος,
εξερχόµενος, High)

X26:4

Εφεδρικό

X46:5

SC22 (δίαυλος συστήµατος,
εξερχόµενος, Low)

X26:5

Εφεδρικό

X46:6

GND (αναφορά διαύλου συστήµατος)

X26:6

GND, CAN GND

X46:7

DC 24 V

X26:7

DC 24 V

X12

Αντιστοίχηση ακροδεκτών

X12:8

Είσοδος DC +24 V

X12:9

∆υναµικό αναφοράς GND των δυαδικών εισόδων
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Εγκατάσταση της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας DFE33B στο MOVITRAC® B

4

Παρακαλούµε σηµειώστε:
•

Χρησιµοποιήστε ένα 2x2κλωνο, στριφτό και θωρακισµένο χάλκινο καλώδιο (καλώδιο
µεταφοράς δεδοµένων µε θωράκιση από χάλκινο πλέγµα). Τοποθετήστε τη
θωράκιση στην επιφάνεια των δύο πλευρών του ακροδέκτη θωράκισης
ηλεκτρονικών κυκλωµάτων του MOVITRAC® και συνδέστε τα άκρα της θωράκισης
στο GND. Το καλώδιο πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:
– ∆ιατοµή κλώνου 0,25 mm2 (AWG18) .... 0,75 mm2 (AWG23)
– Αντίσταση αγωγού 120 Ω στο 1 MHz
– Χωρητικότητα ανά µονάδα µήκους Β 40 pF/m σε 1 kHz
Κατάλληλα είναι τα καλώδια διαύλου CAN ή DeviceNet.

•

Το επιτρεπόµενο συνολικό µήκος αγωγού είναι 80 m (260 ft). Ο χρόνος ρυθµός Baud
του Sbus ορίζεται σταθερά στο 500 kBaud.

•

Ενεργοποιήστε την αντίσταση απόληξης του διαύλου συστήµατος (S1 = ON) στο
τέλος της σύνδεσης του διαύλου συστήµατος. Απενεργοποιήστε στις υπόλοιπες
µονάδες την αντίσταση απόληξης (S1 = OFF). Η πύλη DFE33B πρέπει πάντοτε να
συνδέεται είτε στην αρχή είτε στο τέλος της σύνδεσης του διαύλου συστήµατος.
∆ιαθέτει µια µόνιµα εγκατεστηµένη αντίσταση απόληξης.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ
•

∆εν πρέπει να εµφανίζεται καµία µετακίνηση δυναµικού µεταξύ των συσκευών που
συνδέονται µε το SBus. Αποτρέψτε τις µετακινήσεις δυναµικού λαµβάνοντας τα
κατάλληλα µέτρα, όπως π.χ., συνδέοντας τη γείωση της συσκευής
χρησιµοποιώντας ξεχωριστό αγωγό.

•

Η καλωδίωση του SBus υπό µορφή "αστέρα" δεν επιτρέπεται.

Εγχειρίδιο – ∆ιεπαφή fieldbus DFE33B EtherNet/IP
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Εγκατάσταση της πύλης DFE33B/UOH11B

4.3

Εγκατάσταση της πύλης DFE33B/UOH11B
Η εικόνα που ακολουθεί δείχνει τη σύνδεση της πρόσθετης δυνατότητας DFE33B στο
περίβληµα πύλης UOH11B.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ
Μόνο η SEW-EURODRIVE επιτρέπεται να εγκαθιστά και να απεγκαθιστά τις κάρτες
πρόσθετης δυνατότητας στο περίβληµα πύλης UOH11B.

UOH11B
DFE 33B
MODULE
STATUS

IP:

X32

X30

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

NETWORK
STATUS

Def IP
AS
0 1
ETHERNET/IP

H1
H2

X24

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

DC+24 V
GND

62137AEL

Περίβληµα πύλης UOH11B
X26

Αντιστοίχηση ακροδεκτών

X26:1

SC11 ∆ίαυλος συστήµατος +, CAN high

X26:2

SC12 ∆ίαυλος συστήµατος –, CAN low

X26:3

GND, CAN GND

X26:4

Εφεδρικό

X26:5

Εφεδρικό

X26:6

GND, CAN GND

X26:7

DC 24 V

Το περίβληµα πύλης χρειάζεται τροφοδοσία τάσης DC 24 V, η οποία συνδέεται µε το
X26.
Συνδέστε την αντίσταση απόληξης του διαύλου συστήµατος στο τέλος της σύνδεσης του
διαύλου συστήµατος.
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Σύνδεση και περιγραφή ακροδεκτών της κάρτας πρόσθετων δυνατοτήτων DFE33B

4.4

4

Σύνδεση και περιγραφή ακροδεκτών της κάρτας πρόσθετων δυνατοτήτων
DFE33B

Κωδικός αριθµός

Πρόσοψη της
DFE33B

Πρόσθετη δυνατότητα διεπαφής fieldbus EtherNet/IP τύπου DFE33B: 1821 346 4

Μικροδιακόπτης

Περιγραφή

Λειτουργία

DFE 33B
Υποδηλώνει την τρέχουσα κατάσταση του DFE33B.

NETWORK
STATUS

LED NETWORK STATUS
(κόκκινο/πράσινο)

∆είχνει την κατάσταση της ελεγχόµενης σύνδεσης EtherNet/IP.

∆ιεύθυνση MAC

∆ιεύθυνση MAC, π.χ. για τη διαµόρφωση του διακοµιστή DHCP

Πεδίο εισαγωγής IP

Σ' αυτό το πεδίο µπορείτε να εισάγετε την διεύθυνση IP που έχει
αποδοθεί.

IP:

LED MODULE STATUS
(κόκκινο/πράσινο)

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

MODULE
STATUS

X32

X30

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

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

Def IP
AS

Μικροδιακόπτης

DEF IP

Επαναφέρει τις παραµέτρους των διευθύνσεων στις
προεπιλεγµένες τιµές και απενεργοποιεί το DHCP
• ∆ιεύθυνση IP: 192.168.10.4
• Μάσκα υποδικτύου: 255.255.255.0
• Πύλη (Gateway): 1.0.0.0

AS

Αυτόµατη εγκατάσταση για τη λειτουργία πύλης

0 1
ETHERNET/IP

62138AXX

Εµπρόσθια όψη σε
MOVITRAC® B και UOH11B

Περιγραφή

Λειτουργία

H1

LED H1 (κόκκινο)

Σφάλµα διαύλου συστήµατος (µόνο για τη λειτουργία πύλης)

H2

LED H2 (πράσινο)

Εφεδρικό

X24

Τερµατικό Χ X24

∆ιεπαφή RS485 για τη διάγνωση µέσω υπολογιστή και
MOVITOOLS®-MotionStudio (ισχύει µόνο για το MOVITRAC® B)

58129AXX
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LED κατάστασης της πρόσθετης κάρτας DFE33B

4.5

LED κατάστασης της πρόσθετης κάρτας DFE33B

4.5.1

LED του EtherNet/IP
Οι ενδεικτικές λυχνίες LED της πρόσθετης κάρτας DFE33B δείχνουν την τρέχουσα
κατάσταση του DFE33B και του συστήµατος EtherNet/IP.

DFE33B
MODULE
STATUS
NETWORK
STATUS
62139AXX

LED MODULE
STATUS

Η ενδεικτική λυχνία LED MODULE STATUS υποδηλώνει ότι τα ηλεκτρονικά κυκλώµατα
του διαύλου λειτουργούν σωστά.
Κατάσταση της
ενδεικτικής λυχνίας
LED MODULE
STATUS

Σηµασία

Off

Η κάρτα πρόσθετης δυνατότητας DFE33B δεν τροφοδοτείται µε τάση ή έχει
υποστεί βλάβη.

Αναβοσβήνει µε
πράσινο χρώµα

•

•

LED NETWORK
STATUS
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Εάν η ενδεικτική λυχνία LED NETWORK STATUS είναι ταυτόχρονα σβησµένη,
τότε η στοίβα TCP/IP της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας DFE33B εκκινείται.
Εάν παραµένει αυτή η κατάσταση και το DHCP είναι ενεργοποιηµένο, τότε η
πρόσθετη δυνατότητα DFE33B αναµένει τα δεδοµένα από το διακοµιστή
DHCP.
Εάν η ενδεικτική λυχνία LED NETWORK STATUS αναβοσβήνει ταυτόχρονα
µε πράσινο χρώµα, τότε εκκινείται η εφαρµογή της κάρτας πρόσθετης
δυνατότητας DFE33B.

Αναβοσβήνει µε
πράσινο/κόκκινο
χρώµα

Η κάρτα πρόσθετης δυνατότητας DFE33B πραγµατοποιεί έναν έλεγχο των λυχνιών
LED.

Πράσινο

Η κάρτα πρόσθετης δυνατότητας DFE33B βρίσκεται σε κανονική κατάσταση
λειτουργίας.

Κόκκινο

Η κάρτα πρόσθετης δυνατότητας DFE33B βρίσκεται σε κατάσταση σφάλµατος.

Κόκκινο
αναλάµπον

Εντοπίστηκε µία διένεξη στην εκχώρηση των διευθύνσεων IP. Ένας άλλος
συνδροµητής του δικτύου χρησιµοποιεί την ίδια διεύθυνση IP.

Η ενδεικτική λυχνία NETWORK STATUS δείχνει την κατάσταση του συστήµατος
EtherNet/IP.
Κατάσταση της
ενδεικτικής λυχνίας
LED NETWORK
STATUS

Σηµασία

Off

Η κάρτα πρόσθετης δυνατότητας DFE33B δε διαθέτει παραµέτρους ΙΡ.

Αναβοσβήνει µε
πράσινο/κόκκινο
χρώµα

Η κάρτα πρόσθετης δυνατότητας DFE33B πραγµατοποιεί έναν έλεγχο των λυχνιών
LED.

Αναβοσβήνει µε
πράσινο χρώµα

∆εν υπάρχει ελεγχόµενη σύνδεση ΙΟ.

Πράσινο

Υπάρχει καµία ελεγχόµενη σύνδεση EtherNet/IP IO.

Κόκκινο

Εντοπίστηκε µία διένεξη στην εκχώρηση των διευθύνσεων IP. Ένας άλλος
συνδροµητής του δικτύου χρησιµοποιεί την ίδια διεύθυνση IP.

Κόκκινο
αναλάµπον

Η ελεγχόµενη σύνδεση IO που δηµιουργήθηκε προηγουµένως βρίσκεται σε χρονική
υπέρβαση. Η κατάσταση υποδηλώνεται µε την επανέναρξη της επικοινωνίας.
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LED κατάστασης της πρόσθετης κάρτας DFE33B

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

LED "Link"

X30

LED Link /
Activity

X32

LED "Activity"

61880AXX

LED / Κατάσταση

Σηµασία

Link / Πράσινο

Υπάρχει µία σύνδεση Ethernet.

Activity / Κίτρινο

Γίνεται ανταλλαγή δεδοµένων µέσω του Ethernet.

Link / Ανενεργό

∆εν υπάρχει σύνδεση Ethernet.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ
Επειδή το λογισµικό υλικού της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας DFE33B χρειάζεται
περίπου 15 δευτερόλεπτα για την αρχικοποίηση, κατά τη διάρκεια αυτή εµφανίζεται
στο πεδίο ενδείξεων των 7 τµηµάτων του MOVIDRIVE® η κατάσταση "0" (µετατροπέας
µη διαθέσιµος).
4.5.2

LED πύλης
Τα LED H1 και H2 σηµατοδοτούν την κατάσταση επικοινωνίας στη λειτουργία πύλης.
H1
H2

X24

58129AXX

LED H1 Sys-Fault
(κόκκινο)

Μόνο για τη λειτουργία πύλης

Κατάσταση

Κατάσταση

Περιγραφή

Κόκκινο

Σφάλµα διαύλου συστήµατος

Η πύλη δεν έχει διαµορφωθεί ή ένας από
τους ηλεκτροκινητήρες είναι ανενεργός

Off

SBus ok

Η πύλη έχει διαµορφωθεί σωστά

Αναβοσβήνει

Bus scan

Ο δίαυλος ελέγχεται από την πύλη

•

Το LED H2 (πράσινο) είναι προς το παρόν δεσµευµένο.

•

Τερµατικό Χ X24 είναι η διεπαφή RS485 για τη διάγνωση µέσω υπολογιστή και
MOVITOOLS® MotionStudio.
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Αντιστοίχηση βύσµατος

4.6

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

[3] [2] [1]
12

3

6

A

B

Εικόνα 1: Αντιστοίχηση στο βυσµατικό σύνδεσµο RJ45

54174AXX

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

Σύνδεση MOVIDRIVE® / MOVITRAC® B / Ethernet
Για τη σύνδεση του DFE33B στο δίκτυο Ethernet θα πρέπει να συνδέσετε µία από τις
διεπαφές Ethernet X30 ή Χ32 (βυσµατικός σύνδεσµος RJ45) µέσω ενός θωρακισµένου
καλωδίου συνεστραµµένων ζευγών (Twisted-Pair) κατηγορίας 5, κλάσης D σύµφωνα µε
τον κανονισµό IEC 11801, έκδοση 2.0 µε τους άλλους συνδροµητές του δικτύου. Ο
ενσωµατωµένος διακόπτης (switch) παρέχει υποστήριξη στην υλοποίηση µίας
τοπολογίας γραµµής και προσφέρει λειτουργίες Auto-Crossing.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ
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•

Σύµφωνα µε το IEC 802.3 το µέγιστο µήκος καλωδίου για το Ethernet των 10/100
MBaud (10BaseT / 100BaseT) π.χ. δύο συνδροµητών του δικτύου, ανέρχεται στα
100 m.

•

Για να ελαχιστοποιηθεί η επιβάρυνση των τερµατικών συσκευών από την
ανεπιθύµητη µεταφορά δεδοµένων Multicast, προτείνουµε να µη συνδέετε τις
τερµατικές συσκευές άλλων κατασκευαστών απευθείας στην πρόσθετη δυνατότητα
DFE33B. Συνδέστε τις συσκευές άλλων κατασκευαστών µέσω ενός στοιχείου
δικτύου, το οποίο θα υποστηρίζει τη λειτουργία IGMP-Snooping (π.χ. Managed
Switch).
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Θωράκιση και τοποθέτηση των καλωδίων του διαύλου
Χρησιµοποιήστε αποκλειστικά και µόνο θωρακισµένα καλώδια και στοιχεία σύνδεσης που
καλύπτουν τις προδιαγραφές της κατηγορίας 5, κλάσης D κατά IEC 11801 έκδοσης 2.0.
Η επαγγελµατική θωράκιση των καλωδίων του διαύλου εξασθενίζει τις ηλεκτρικές
παρεµβολές που µπορεί να παρουσιαστούν σε βιοµηχανικά περιβάλλοντα. Τα
ακόλουθα µέτρα θα σας δώσουν τη δυνατότητα επίτευξης των βέλτιστων ιδιοτήτων
θωράκισης:
• Σφίξτε καλά τις βίδες στερέωσης των βυσµάτων, των µονάδων και των αγωγών της
σύνδεσης εξισορρόπησης δυναµικού µε το χέρι.
• Χρησιµοποιήστε συνδετήρες µε µεταλλικό ή επιµεταλλωµένο κάλυµµα.
• Συνδέστε τη θωράκιση του βύσµατος µε τη µεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια επαφής.
• Συνδέστε τη θωράκιση του αγωγού του διαύλου και στις δύο πλευρές.
• Μην περάσετε τα καλώδια σηµάτων και τα καλώδια του διαύλου παράλληλα µε τα
καλώδια τροφοδοσίας (αγωγοί ηλεκτροκινητήρα). Πρέπει να περαστούν σε
ξεχωριστούς αγωγούς καλωδίων.
• Σε βιοµηχανικά περιβάλλοντα χρησιµοποιήστε µεταλλικές, γειωµένες βάσεις
στήριξης καλωδίων.
• Περάστε το καλώδιο σηµάτων και το αντίστοιχο καλώδιο αντιστάθµισης δυναµικού,
πολύ κοντά το ένα µε το άλλο ακολουθώντας τη συντοµότερη δυνατή διαδροµή.
• Αποφύγετε την προέκταση των αγωγών διαύλου κάνοντας χρήση βυσµατικών
συνδέσµων.
• Περάστε τα καλώδια διαύλου πολύ κοντά και κατά µήκος των υφιστάµενων
επιφανειών γείωσης.

ΣΤΟΠ!
Στην περίπτωση διακυµάνσεων του δυναµικού της γείωσης, είναι πιθανόν ένα ρεύµα
αντιστάθµισης να διαρρεύσει τη θωράκιση, η οποία είναι συνδεδεµένη αµφίπλευρα αλλά
και µε το δυναµικό της γείωσης (PE). Σ' αυτήν την περίπτωση, βεβαιωθείτε ότι έχετε
εξασφαλίσει επαρκή εξισορρόπηση δυναµικού, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις VDE.

4.8

Ρύθµιση των µικροδιακοπτών
ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ
Η ρύθµιση του µικροδιακόπτη "Def IP" θα ισχύσει µόνο µετά τη διαδικασία Power-OnReset (απενεργοποίηση και επανενεργοποίηση της τάσης δικτύου και της τάσης
στήριξης DC 24V).

Def IP

Στη θέση διακόπτη "Def IP" = "1" (= ON) ορίζονται οι παρακάτω προεπιλεγµένες
παράµετροι IP κατά την ενεργοποίηση της τάσης στήριξης DC 24 V:
• ∆ιεύθυνση IP: 192.168.10.4
• Μάσκα υποδικτύου: 255.255.255.0
• Προκαθορισµένη πύλη: 1.0.0.0
• P785 DHCP / Startup Configuration: Αποθηκευµένες παράµετροι IP (το DHCP είναι
απενεργοποιηµένο)

AS

Η επικοινωνία του SBus της πύλης παραµετροποιείται µέσω του µικροδιακόπτη "AS"
(βλέπε Κεφάλαιο "Αυτόµατη εγκατάσταση για τη λειτουργία της πύλης").
Η παραµετροποίηση εκτελείται όταν ο µικροδιακόπτης "AS" ρυθµιστεί από την τιµή "0"
στην τιµή "1". Για το υπόλοιπο της λειτουργίας ο µικροδιακόπτης "AS" πρέπει να
παραµείνει στη θέση "1" (= ON).
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∆ιευθυνσιοδότηση TCP/IP και υποδίκτυα

4.9

∆ιευθυνσιοδότηση TCP/IP και υποδίκτυα

Εισαγωγή

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

∆ιεύθυνση MAC

•

∆ιεύθυνση IP

•

Μάσκα υποδικτύου

•

Τυπική πύλη

Σ' αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται οι µηχανισµοί διευθυνσιοδότησης και η κατανοµή
των δικτύων IP για τη σωστή ρύθµιση αυτών των παραµέτρων.
∆ιεύθυνση MAC

Βάση για όλες τις ρυθµίσεις διευθύνσεων είναι η διεύθυνση MAC (Media Access
Controller). Η διεύθυνση MAC µίας συσκευής Ethernet είναι µία µοναδική τιµή των
6 byte (48 Bit). Οι συσκευές Ethernet της SEW έχουν τη διεύθυνση MAC 00-0F-69-xxxx-xx. Η διαχείριση της διεύθυνσης MAC είναι δυσκολότερη στα µεγάλα δίκτυα. Για το
λόγο αυτό χρησιµοποιούνται διευθύνσεις IP που εκχωρούνται ελεύθερα.

∆ιεύθυνση IP

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

Byte 2

11000000

.

Byte 3

10101000

.

Byte 4

00001010

.

00000100

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

∆ιεύθυνση συνδροµητή

192.168.10

4

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

Το πρώτο Byte της διεύθυνσης IP καθορίζει την κατηγορία δικτύου και εποµένως
διαχωρίζει τη διεύθυνση δικτύου και τη διεύθυνση συνδροµητή.
Περιοχή
τιµών

Κατηγορία
δικτύου

Byte 1

Πλήρης διεύθυνση δικτύου
(παράδειγµα)

Σηµασία

0 ... 127

A

10.1.22.3

10 = ∆ιεύθυνση δικτύου
1.22.3 = ∆ιεύθυνση συνδροµητή

128 ... 191

B

172.16.52.4

172.16 = ∆ιεύθυνση δικτύου
52.4 = ∆ιεύθυνση συνδροµητή

192 ... 223

C

192.168.10.4

192.168.10 = ∆ιεύθυνση δικτύου
4 = ∆ιεύθυνση συνδροµητή

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

Με µια µάσκα υποδικτύου οι κατηγορίες δικτύων µπορούν να ταξινοµηθούν µε
µεγαλύτερη ακρίβεια. Η µάσκα υποδικτύου, καθώς και η διεύθυνση IP εκφράζεται µε
τέσσερις δεκαδικούς αριθµούς, οι οποίοι χωρίζονται µεταξύ τους µε τελείες.
Παράδειγµα: 255.255.255.128
Κάθε δεκαδικός αριθµός εκφράζει ένα byte (= 8 Bit) της µάσκας υποδικτύου και µπορεί
να προβληθεί και στο δυαδικό σύστηµα (Æ πίνακας που ακολουθεί).
Byte 1
11111111

Byte 2
.

Byte 3

11111111

.

Byte 4

11111111

.

10000000

Εάν αντιστοιχίσετε τη διεύθυνση IP και τη µάσκα υποδικτύου θα δείτε ότι στη δυαδική
προβολή της µάσκας υποδικτύου όλες οι µονάδες καθορίζουν το τµήµα της διεύθυνσης
δικτύου και ότι όλα τα µηδενικά χαρακτηρίζουν τη διεύθυνση του συνδροµητή
(Æ πίνακας που ακολουθεί).
Byte 1
∆ιεύθυνση IP
Μάσκα
υποδικτύου

Byte 2

Byte 3

Byte 4

δεκαδικό

192

.

168.

.

10

.

129

δυαδικό

11000000

.

10101000

.

00001010

.

10000001

δεκαδικό

255

.

255

.

255

.

128

δυαδικό

11111111

.

11111111

.

11111111

.

10000000

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

192.168.10.1 ... 192.168.10.126

•

192.168.10.129 ... 192.168.10.254

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

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

DHCP
(Dynamic Host
Configuration
Protocol)

Εναλλακτικά µε τη χειροκίνητη ρύθµιση των τριών παραµέτρων της διεύθυνσης IP, της
µάσκας υποδικτύου και της τυπικής πύλης, οι συγκεκριµένες παράµετροι µπορούν να
εκχωρηθούν στο δίκτυο Ethernet και από έναν διακοµιστή DHCP.
Η εκχώρηση της διεύθυνσης IP πραγµατοποιείται από έναν πίνακα όπου
περιλαµβάνεται η αντιστοίχηση της διεύθυνσης MAC στη διεύθυνση IP.
Η παράµετρος P785 δείχνει εάν η µονάδα DFE33B αναµένει την αντιστοίχηση των
παραµέτρων IP χειροκίνητα ή από το DHCP.
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4.10

Ρύθµιση παραµέτρων διεύθυνσης IP

Πρώτη έναρξη
λειτουργίας

Ο κατασκευαστής έχει ενεργοποιήσει στην πρόσθετη δυνατότητα DFE33B το
πρωτόκολλο "DHCP" (Dynamic Host Configuration Protocol). Αυτό σηµαίνει ότι η κάρτα
πρόσθετης δυνατότητας DFE33B αναµένει τις παραµέτρους της διεύθυνσης IP από
έναν διακοµιστή DHCP.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ
Η εταιρία Rockwell Automation προσφέρει δωρεάν στην ιστοσελίδα της έναν
διακοµιστή DHCP. Από τον σύνδεσµο που ακολουθεί µπορείτε να κατεβάσετε το
εργαλείο µε την περιγραφή "BOOTP Utility": http://www.ab.com/networks/bootp.html.
Μετά τη διαµόρφωση του διακοµιστή DHCP και τη ρύθµισης της µάσκας υποδικτύου και
του τυπικού Gateway θα πρέπει η πρόσθετη δυνατότητα DFE33B να συµπεριληφθεί
στη λίστα εκχωρήσεων του διακοµιστή DHCP. Εδώ, εκχωρείται στο MAC-ID της
πρόσθετης δυνατότητας DFE33B µία έγκυρη διεύθυνση IP.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ
Οι διαµορφωµένες παράµετροι διευθύνσεων IP θα ισχύσουν µόνιµα στο σετ
παραµέτρων, µόνο εάν το DHCP απενεργοποιηθεί µετά την εκχώρηση της διεύθυνσης
IP.

Αλλαγή των
παραµέτρων
διεύθυνσης IP
µετά από την
πρώτη έναρξη
λειτουργίας

Εάν η πρόσθετη δυνατότητα DFE33B εκκινήθηκε µε µία ισχύουσα διεύθυνση IP, τότε
µπορείτε να προσπελάσετε τις παραµέτρους διεύθυνσης IP µέσω της διεπαφής
Ethernet.
Μπορείτε να τροποποιήστε τις παραµέτρους της διεύθυνσης IP µέσω του Ethernet µε
τον εξής τρόπο:
•

από την αρχική σελίδα του DFE33B (βλέπε Κεφάλαιο "Ενσωµατωµένος διακοµιστής
Web")

•

µε το λογισµικό MOVITOOLS® MotioStudio µέσω Ethernet (βλέπε Κεφάλαιο
"MOVITOOLS® MotionStudio µέσω Ethernet")

•

µε το EtherNet/IP TCP/IP Interface Object (βλέπε Κεφάλαιο "Κατάλογος
αντικειµένων EtherNet/IP CIP")

Επίσης, µπορείτε να τροποποιήσετε τις παραµέτρους της διεύθυνσης IP και µέσω µίας
σειριακής διεπαφής της πύλης ή του MOVIDRIVE® MDX61B ή µε το πληκτρολόγιο
DBG60B (στο MOVIDRIVE® B).
Εάν στην πρόσθετη δυνατότητα DFE33B οι παράµετροι διεύθυνσης IP εκχωρούνται
από έναν διακοµιστή DHCP, µπορείτε να τις αλλάξετε µόνο µε την προσαρµογή των
ρυθµίσεων του διακοµιστή DHCP.
Οι αναφερόµενες δυνατότητες τροποποίησης των παραµέτρων διευθύνσεων IP
ισχύουν µόνο εάν οι τάσεις τροφοδοσίας (δίκτυο και DC 24 V) απενεργοποιηθούν και
ενεργοποιηθούν εκ νέου.
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Ο τρόπος εκχώρησης της διεύθυνσης IP καθορίζεται από τη ρύθµιση του χαρακτηριστικού Configuration Control του αντικειµένου EtherNet/IP TCP/IP Interface. Η τιµή
εµφανίζεται ή τροποποιείται στην παράµετρο P785 DHCP / Startup Configuration.
•

Ρύθµιση "Αποθηκευµένες παράµετροι IP"
Οι αποθηκευµένες παράµετροι της διεύθυνσης IP θα χρησιµοποιηθούν.

•

Ρύθµιση "DHCP"
Οι παράµετροι διεύθυνσης IP θα ζητηθούν από έναν διακοµιστή DHCP.
Στην περίπτωση που θα χρησιµοποιηθεί ο διακοµιστής DHCP της εταιρίας Rockwell
Automation, µπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το DHCP από
µία επιφάνεια πλήκτρου. Σ' αυτή την περίπτωση αποστέλλεται ένα τηλεγράφηµα
EtherNet/IP στο αντικείµενο TCP/IP Interface του συνδροµητή στον οποίο έχει
εκχωρηθεί η διεύθυνση.

Επαναφορά των
παραµέτρων
διεύθυνσης IP

Εάν οι παράµετροι της διεύθυνσης IP δεν είναι γνωστοί και επιπλέον δεν υπάρχει καµία
σειριακή διεπαφή ή πληκτρολόγιο DBG60B για την ανάγνωση της διεύθυνσης ΙΡ,
µπορείτε να επαναφέρετε στις αρχικές τιµές της παραµέτρου διεύθυνσης IP µε το
µικροδιακόπτη "Def IP".
Η πρόσθετη δυνατότητα DFE33B επανέρχεται στις παρακάτω προεπιλεγµένες τιµές:
•

∆ιεύθυνση IP: 192.168.10.4

•

Μάσκα υποδικτύου: 255.255.255.0

•

Προκαθορισµένη πύλη: 1.0.0.0

•

P785 DHCP / Startup Configuration: Αποθηκευµένες παράµετροι IP (το DHCP είναι
απενεργοποιηµένο)

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

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

•

Στην πρόσθετη δυνατότητα DFE33B φέρτε τον µικροδιακόπτη "Def IP" στη θέση "1".

•

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

•

Περιµένετε µέχρι η πρόσθετη δυνατότητα DFE33B να εκκινηθεί. Θα το καταλάβετε
από το LED "MODULE STATUS" που αναβοσβήνει µε πράσινο χρώµα.

•

Στην πρόσθετη δυνατότητα DFE33B φέρτε τον µικροδιακόπτη "Def IP" στη θέση "0".

•

Έχετε τώρα τις εξής δυνατότητες να αντιστοιχήσετε τη νέα διεύθυνση IP:
– από την αρχική σελίδα του DFE33B (βλέπε Κεφάλαιο "Ενσωµατωµένος
διακοµιστής Web")
– µε το λογισµικό MOVITOOLS® MotionStudio µέσω Ethernet (βλέπε Κεφάλαιο
"MOVITOOLS® MotionStudio µέσω Ethernet")
– από το EtherNet/IP TCP/IP Interface Object (βλέπε Κεφάλαιο "Κατάλογος
αντικειµένων EtherNet/IP CIP")

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ
•

Εάν φέρετε τον µικροδιακόπτη "Def IP" πάλι στην τιµή "0", το DHCP θα παραµείνει
απενεργοποιηµένο. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε πάλι το DHCP από το αντικείµενο
EtherNet/IP TCP/IP Interface (βλέπε Κεφάλαιο "Κατάλογος αντικειµένων
EtherNet/IP CIP") την παράµετρο Ρ785, τον ενσωµατωµένο διακοµιστή Web ή από
τον διακοµιστή DHCP της εταιρίας Rockwell Automation.

•

Κατά την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθµίσεων (P802 Factory setting
(εργοστασιακή ρύθµιση)) το DHCP δεν επανενεργοποιείται.
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4.11

∆ιαδικασία για την αντικατάσταση συσκευών
Εάν στην πρόσθετη δυνατότητα DFE33B ο µικροδιακόπτης "Def IP" έχει ρυθµιστεί στο
"1" (= ON), θα πρέπει στη νέα µονάδα DFE33B (µετά την αντικατάσταση της κάρτας
πρόσθετης δυνατότητας ή µετά από αντικατάσταση της µονάδας MOVIDRIVE® B/
MOVITRAC® B / του περιβλήµατος πύλης µαζί µε την κάρτα πρόσθετης δυνατότητας),
ο µικροδιακόπτης "Def IP" να ρυθµιστεί επίσης στη θέση "1" (= ON). ∆εν απαιτούνται
περαιτέρω ρυθµίσεις των παραµέτρων IP.
Εάν στην πρόσθετη δυνατότητα DFE33B ο µικροδιακόπτης "Def IP" είναι ρυθµισµένος
στο "0" (= OFF), τότε θα πρέπει κατά την αντικατάσταση της κάρτας πρόσθετης
δυνατότητας ή κατά την αντικατάσταση των µονάδων µε κάρτα πρόσθετης δυνατότητας
να ακολουθήσετε τα παρακάτω κεφάλαια:
•

Κεφάλαιο "Αντικατάσταση συσκευής MOVIDRIVE® B"

•

Κεφάλαιο "Αντικατάσταση συσκευής MOVITRAC® B / Πύλη"

4.11.1 Αντικατάσταση συσκευής MOVIDRIVE® B
Εάν η διεπαφή fieldbus DFE33B EtherNet/IP λειτουργεί ως κάρτα πρόσθετης
δυνατότητας στο MOVIDRIVE® B, τότε η διαδικασία αντικατάστασης της συσκευής
εξαρτάται από το εάν
•

είναι ενεργοποιηµένο το DHCP ή εάν χρησιµοποιείται µία αποθηκευµένη διεύθυνση IP

•

η κάρτα µνήµης του MOVIDRIVE® MDX61B που αντικαταστάθηκε θα τοποθετηθεί
στη νέα συσκευή ή όχι

Εάν το DHCP είναι ενεργοποιηµένο, θα πρέπει κατά την αντικατάσταση της πρόσθετης
δυνατότητας DFE33B ή του MOVIDRIVE® B µε την πρόσθετη δυνατότητα DFE33B να
ενηµερωθεί οπωσδήποτε η λίστα αντιστοίχησης του διακοµιστή DHCP. Για το σκοπό
αυτό η διεύθυνση MAC του DFE33B είναι τυπωµένη επάνω στην πρόσοψη του
DFE33B.
Εάν το DHCP δεν είναι ενεργοποιηµένο, θα χρησιµοποιηθούν οι παράµετροι των
διευθύνσεων ΙΡ που είναι αποθηκευµένες στην κάρτα µνήµης του MOVIDRIVE® B.
Εάν κατά την αντικατάσταση του MOVIDRIVE® B η κάρτα µνήµης δεν τοποθετηθεί από
την παλιά στη νέα συσκευή, απαιτείται µία πλήρης έναρξη λειτουργίας του νέου
µετατροπέα (µαζί µε τις παραµέτρους ΙΡ εάν το DHCP δεν είναι ενεργοποιηµένο).
Εναλλακτικά, στη νέα συσκευή µπορεί να µεταφερθούν τα αντίγραφα ασφαλείας που
έχουν δηµιουργηθεί µε το λογισµικό MOVITOOLS® MotionStudio ή που έχουν
αποθηκευτεί στο πληκτρολόγιο DBG60B.
Καταχωρήστε την καθορισµένη διεύθυνση ΙΡ που έχει ρυθµιστεί στο DFE33B ή στη
λίστα αντιστοιχήσεων του διακοµιστή DHCP για µελλοντικές εργασίες διάγνωσης ή
ηλεκτροµηχανικών ρυθµίσεων, στο προβλεπόµενο πεδίο της πρόσοψης του DFE33B.
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4.11.2 Αντικατάσταση συσκευής MOVITRAC® B / Πύλη
Εάν η διεπαφή fieldbus DFE33B EtherNet/IP λειτουργεί ως κάρτα πρόσθετης
δυνατότητας στο MOVITRAC® B ή στο περίβληµα πύλης UOH1B, τότε η διαδικασία
αντικατάστασης της συσκευής εξαρτάται από το εάν
•

είναι ενεργοποιηµένο το DHCP ή εάν χρησιµοποιείται µία αποθηκευµένη διεύθυνση IP

•

η πρόσθετη δυνατότητα DFE33B είναι τοποθετηµένη στο MOVITRAC® B ή στο
περίβληµα της πύλης

Εάν το DHCP είναι ενεργοποιηµένο, θα πρέπει κατά την αντικατάσταση του
MOVITRAC® B µε την πρόσθετη δυνατότητα DFE33B ή την αντικατάσταση του
DFE33B που είναι τοποθετηµένη στο περίβληµα της πύλης να ενηµερωθεί
οπωσδήποτε η λίστα αντιστοίχησης του διακοµιστή DHCP. Για το σκοπό αυτό η
διεύθυνση MAC του DFE33B είναι τυπωµένη επάνω στην πρόσοψη του DFE33B.
Εάν το DHCP δεν είναι ενεργοποιηµένο, θα χρησιµοποιηθούν οι παράµετροι των
διευθύνσεων ΙΡ που είναι αποθηκευµένες προσωρινά στην πρόσθετη δυνατότητα
DFE33B. Ρυθµίστε τις παραµέτρους ΙΡ όπως και στη διαδικασία έναρξης λειτουργίας.
Εναλλακτικά µπορεί να γίνει αντιγραφή στην πρόσθετη δυνατότητα DFE33B ενός
αρχείου παραµέτρων που έχει αποθηκευτεί από το λογισµικό MOVITOOLS®
MotionStudio (από την έκδοση 5.50).
Εάν ένα MOVITRAC® B µε DFE33B έχει αντικατασταθεί από µία νέα συσκευή, θα
πρέπει εκτός από τις ρυθµίσεις των παραµέτρων ΙΡ να πραγµατοποιηθεί και η έναρξη
λειτουργίας του µετατροπέα. Σχετικές πληροφορίες θα βρείτε στις οδηγίες λειτουργίας
MOVITRAC® B.
Καταχωρήστε την καθορισµένη διεύθυνση ΙΡ που έχει ρυθµιστεί στο DFE33B ή στη
λίστα αντιστοιχήσεων του διακοµιστή DHCP για µελλοντικές εργασίες διάγνωσης ή
ηλεκτροµηχανικών ρυθµίσεων, στο προβλεπόµενο πεδίο της πρόσοψης του DFE33B.
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5

Ενσωµάτωση και έναρξη λειτουργίας
Η ενότητα αυτή σας παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τη διαµόρφωση της κύριας
µονάδας EtherNet/IP και την εκκίνηση του µετατροπέα συχνοτήτων για λειτουργία
fieldbus.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ
Οι τρέχουσες εκδόσεις των αρχείων EDS για την κάρτα πρόσθετων δυνατοτήτων
DFE33B είναι διαθέσιµες στην αρχική ιστοσελίδα της SEW (http://sew-eurodrive.com)
στην ενότητα "Software" (Λογισµικό).

5.1

Ισχύς του αρχείου EDS για DFE33B
ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ
Οι καταχωρήσεις στο αρχείο EDS δεν πρέπει να µεταβάλλονται ή να συµπληρώνονται.
Η SEW δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για δυσλειτουργίες του µετατροπέα
συχνοτήτων που προκαλούνται από τροποποιηµένα αρχεία EDS!
Για τη διαµόρφωση του σαρωτή (κύρια µονάδα EtherNet/IP) η SEW-EURODRIVE
προσφέρει δύο διαφορετικά αρχεία EDS.

28

•

Όταν χρησιµοποιείται η πρόσθετη κάρτα DFE33B στο MOVIDRIVE® B, απαιτείται το
αρχείο SEW_MOVIDRIVE_DFΕ33B.eds.

•

Όταν η πρόσθετη κάρτα DFΕ33B χρησιµοποιείται στο MOVITRAC® B ως πύλη ή ως
περίβληµα πύλης (UOH11B), τότε απαιτείται το αρχείο SEW_GATEWAY_
DFΕ33B.eds
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∆ιαµόρφωση της κύριας µονάδας (σαρωτής EtherNet/IP)

5.2

∆ιαµόρφωση της κύριας µονάδας (σαρωτής EtherNet/IP)
Το παράδειγµα που ακολουθεί αναφέρεται στη διαµόρφωση των µονάδων ελέγχου
Allen Bradley CompactLogix 1769-L32E µε το λογισµικό προγραµµατισµού RSLogix
5000. Αυτή η µονάδα ελέγχου διαθέτει ήδη µία ενσωµατωµένη διεπαφή EtherNet/IP
στην οµάδα της CPU.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ
Εάν χρησιµοποιηθεί µία CPU, η οποία δε διαθέτει ενσωµατωµένη διεπαφή
EtherNet/IP, θα πρέπει στη διαµόρφωση IO να προστεθεί προηγουµένως µία διεπαφή
επικοινωνίας Ethernet.

Ανταλλαγή
δεδοµένων
διεργασίας

Στο παρακάτω παράδειγµα διαµόρφωσης η πρόσθετη δυνατότητα DFE33B συµπεριλαµβάνεται σε µία µελέτη έργου. Στο πρόγραµµα RSLogix 5000 µεταβείτε στην
προβολή "Controller Organizer", όπως παρουσιάζεται στην εικόνα που ακολουθεί
(ριζική δοµή στην αριστερή πλευρά της οθόνης).

11709AXX

•

Στον φάκελο "I/O Configuration" µαρκάρετε την καταχώρηση "1769-L32E Ethernet
Port LocalENB" ως διεπαφή επικοινωνίας Ethernet. Κάντε δεξί κλικ µε το ποντίκι και
επιλέξτε στο µενού το πεδίο "New Module" (Νέα µονάδα). Θα εµφανιστεί το
παράθυρο επιλογών "Select Module Type" (Επιλογή τύπου µονάδας).

•

Για να συµπεριλάβετε την πρόσθετη δυνατότητα DFE33B στο έργο, µαρκάρετε την
καταχώρηση "ETHERNET MODULE" στην κατηγορία "Communications"
(Επικοινωνία). Επιβεβαιώστε την επιλογή µε <OK>.

•

Ανοίγει το παράθυρο "New Module" (Νέα µονάδα).
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5.2.1

∆ιαµόρφωση του DFE33B ως πρόσθετη δυνατότητα στο MOVIDRIVE® MDX61B
Εισάγετε πρώτα ένα όνοµα για τη νέα µονάδα, µε το οποίο θα αποθηκεύονται τα
δεδοµένα στα Controller Tags, και µετά εισάγετε τη διεύθυνση IP.

11710AXX
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•

Ως µορφή δεδοµένων επιλέξτε στο µενού επιλογής "Comm-Format" την
καταχώρηση "Data - INT". Τα δεδοµένα διεργασίας στο DFE33B έχουν πάντα
µέγεθος 16 Bit (INT).

•

Στην οµάδα "Connection Parameters" εισάγετε στο πεδίο "Input Assembly Instance"
την τιµή "130". Τα δεδοµένα εισόδου των PLC θα πρέπει να συνδέονται µε το OutputInstance του DFE33B.

•

Για να δηµιουργήσετε µία σύνδεση ελέγχου, εισάγετε στην οµάδα "Connection
Parameters", στο πεδίο "Output Assembly Instance" την τιµή "120". Τα δεδοµένα
εισόδου των PLC θα πρέπει να συνδέονται µε το Output-Instance του DFE33B.

•

Ως µέγεθος δεδοµένων µπορείτε στα πεδία επιλογής "Input Size" και "Output Size"
να εισάγετε τη µέγιστη τιµή "10" (µέγεθος δεδοµένων 16 Bit).

•

Στο πεδίο επιλογής "Configuration Size" εισάγετε την τιµή "0". Το πεδίο εισαγωγής
"Configuration Assembly Instance" δε χρησιµοποιείται.

•

Στο τέλος κάντε κλικ στην επιφάνεια πλήκτρου <ΟΚ>.

•

Για τη διασφάλιση της συµβατότητας µε τις ήδη υπάρχουσες διαµορφώσεις
DeviceNet µπορείτε στο πεδίο επιλογής "Comm Format" (Κοινός τύπος) να επιλέξετε
και τον τύπο αρχείου "SINT". Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να βεβαιωθείτε, ότι
έχει γίνει διαµόρφωση ζυγών (2 ... 20) bytes, και ότι κατά τη λειτουργία και την
πρόσβαση στα δεδοµένα IO υπάρχει συνοχή των δεδοµένων.
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∆ιαµόρφωση της κύριας µονάδας (σαρωτής EtherNet/IP)

Άλλες ρυθµίσεις

Στην καρτέλα "Connection" (Σύνδεση) ρυθµίζετε το ρυθµό δεδοµένων και ενδεχοµένως
την απόκριση σφάλµατος της µονάδας ελέγχου.

11712AXX

•

Η πρόσθετη δυνατότητα DFE33B υποστηρίζει έναν ελάχιστο ρυθµό δεδοµένων
(πεδίο εισαγωγής "Requested Packet Intervall (RPI))" 4 ms. Μπορούν να επιλεγούν
µεγαλύτεροι χρόνοι κύκλων χωρίς κανένα πρόβληµα.

•

Κάντε κλικ στην επιφάνεια πλήκτρου <ΟΚ>. Έτσι, η ανταλλαγή δεδοµένων
διεργασίας µε το DFE33B έχει διαµορφωθεί πλήρως.
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∆ιαµόρφωση της κύριας µονάδας (σαρωτής EtherNet/IP)

5.2.2

∆ιαµόρφωση του DFE33B ως πρόσθετη δυνατότητα στο MOVITRAC® B ή στο περίβληµα της
πύλης UOH11B
Εισάγετε πρώτα ένα όνοµα για τη νέα µονάδα, µε το οποίο θα αποθηκεύονται τα
δεδοµένα στα Controller Tags, και µετά εισάγετε τη διεύθυνση IP.

11711AXX
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•

Ως µορφή δεδοµένων επιλέξτε στο µενού επιλογής "Comm-Format" την
καταχώρηση "Data - INT". Τα δεδοµένα διεργασίας στο DFE33B έχουν πάντα
µέγεθος 16 Bit (INT).

•

Στην οµάδα "Connection Parameters" εισάγετε στο πεδίο "Input Assembly Instance"
την τιµή "132". Τα δεδοµένα εισόδου των PLC θα πρέπει να συνδέονται µε το OutputInstance του DFE33B.

•

Για να δηµιουργήσετε µία σύνδεση ελέγχου, εισάγετε στην οµάδα "Connection
Parameters", στο πεδίο "Output Assembly Instance" την τιµή "120". Τα δεδοµένα
εισόδου των PLC θα πρέπει να συνδέονται µε το Output-Instance του DFE33B.

•

Ως µέγεθος δεδοµένων µπορείτε στα πεδία επιλογής "Input Size" (Μέγεθος εισόδου)
και "Output Size" (Μέγεθος εξόδου) να εισάγετε τη µέγιστη τιµή "24" (µέγεθος
δεδοµένων 16 Bit). Η τιµή προσαρµόζεται ανάλογα µε τον αριθµό των υποκείµενων
συνδροµητών Sbus (έως 8). Με κάθε υποκείµενο συνδροµητή ανταλλάσσονται
3 λέξεις δεδοµένων διεργασίας. Για το λόγο αυτό επιλέξτε ένα πολλαπλάσιο του 3 ως
µέγεθος δεδοµένων.

•

Στο πεδίο επιλογής "Configuration Size" εισάγετε την τιµή "0". Το πεδίο εισαγωγής
"Configuration Assembly Instance" δε χρησιµοποιείται.

•

Στο τέλος κάντε κλικ στην επιφάνεια πλήκτρου <ΟΚ>.

•

Για τη διασφάλιση της συµβατότητας µε τις ήδη υπάρχουσες διαµορφώσεις
DeviceNet µπορείτε στο πεδίο επιλογής "Comm Format" (Κοινός τύπος) να επιλέξετε
και τον τύπο αρχείου "SINT". Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να βεβαιωθείτε, ότι
έχει γίνει διαµόρφωση ζυγών (6 ... 48) bytes, και ότι κατά τη λειτουργία και την
πρόσβαση στα δεδοµένα IO υπάρχει συνοχή των δεδοµένων.
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∆ιαµόρφωση της κύριας µονάδας (σαρωτής EtherNet/IP)

Άλλες ρυθµίσεις

Στην καρτέλα "Connection" (Σύνδεση) ρυθµίζετε το ρυθµό δεδοµένων και ενδεχοµένως
την απόκριση σφάλµατος της µονάδας ελέγχου.

11712AXX

•

Η πρόσθετη δυνατότητα DFE33B υποστηρίζει έναν ελάχιστον ρυθµό δεδοµένων
(πεδίο εισαγωγής "Requested Packet Intervall (RPI))" 4 ms. Μπορούν να επιλεγούν
µεγαλύτεροι χρόνοι κύκλων χωρίς κανένα πρόβληµα.

•

Κάντε κλικ στην επιφάνεια πλήκτρου <ΟΚ>. Έτσι, η ανταλλαγή δεδοµένων
διεργασίας µε το DFE33B έχει διαµορφωθεί πλήρως.
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∆ιαµόρφωση της κύριας µονάδας (σαρωτής EtherNet/IP)

5.2.3

Αυτόµατη εγκατάσταση για τη λειτουργία πύλης
Με τη λειτουργία αυτόµατης εγκατάστασης Auto-Setup είναι δυνατή η έναρξη
λειτουργίας του DFE33B ως πύλη, χωρίς υπολογιστή. Ενεργοποιείται από το µικροδιακόπτη Auto-Setup (βλέπε κεφάλαιο 4.4 στη σελίδα 17).

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ
Η ενεργοποίηση του µικροδιακόπτη Auto-Setup (AS) κινητοποιεί µία φορά την
εκτέλεση της λειτουργίας. Στη συνέχεια ο µικροδιακόπτης αυτόµατης
εγκατάστασης πρέπει να παραµείνει ενεργός. Η λειτουργία µπορεί να εκτελεστεί
ξανά µε απενεργοποίηση και εκ νέου ενεργοποίηση του µικροδιακόπτη.
Στο πρώτο βήµα ψάχνει το DFE33B στο εγκατεστηµένο SBus για µετατροπείς
συχνότητας των ηλεκτροµειωτήρων και τους εµφανίζει µε σύντοµη έναυση του LED H1
(σφάλµα συστήµατος). Για το σκοπό αυτό, πρέπει να οριστούν διαφορετικές διευθύνσεις
SBus στους µετατροπείς συχνότητας (inverters) των ηλεκτροµειωτήρων (παράµετρος
P881). Συνιστούµε την εκχώρηση διευθύνσεων µε αύξουσα σειρά, ξεκινώντας από τη
διεύθυνση 1, µε βάση τη διάταξη των µετατροπέων στον ηλεκτρολογικό πίνακα. Για
κάθε έναν µετατροπέα συχνότητας ηλεκτροµειωτήρα που εντοπίζεται, η απεικόνιση της
διεργασίας στην πλευρά του fieldbus επεκτείνεται κατά τρεις λέξεις.
Εάν δεν εντοπιστεί κανένας µετατροπέας, το LED H1 παραµένει αναµµένο. Για την
παραπάνω διαδικασία, έχει προβλεφθεί συνολικά η χρήση έως και 8 µετατροπέων
συχνότητας (inverters) ηλεκτροµειωτήρων.
Μετά από την αναζήτηση, η DFE33B ανταλλάσσει κυκλικά τρεις λέξεις δεδοµένων
διεργασίας µε κάθε συνδεδεµένο µετατροπέα. Τα δεδοµένα εξόδου διεργασίας
παραλαµβάνονται από το fieldbus, χωρίζονται σε µπλοκ των τριών και µεταδίδονται. Τα
δεδοµένα εισόδου διεργασίας διαβάζονται από τους µετατροπείς συχνότητας,
συνενώνονται και µεταδίδονται στην κύρια µονάδα του fieldbus.
Ο χρόνος κύκλου της επικοινωνίας SBus ανέρχεται στα 2 ms ανά συνδροµητή µε
ταχύτητα Baud του SBus των 500 kBit/s χωρίς πρόσθετες ηλεκτροµηχανικές ρυθµίσεις.
Σε µία εφαρµογή µε 8 µετατροπείς στο SBus ο χρόνος κύκλου για την ενηµέρωση των
δεδοµένων διεργασίας ανέρχεται σε 8 x 2 ms = 16 ms.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ
Εκτελέστε ξανά την αυτόµατη εγκατάσταση εάν αλλάξετε την αντιστοίχηση των
δεδοµένων διεργασίας των µετατροπέων συχνότητας που είναι συνδεδεµένοι µε τη
µονάδα DFE33B, εφόσον το DFE33B αποθηκεύει µόνο µια φορά αυτές τις τιµές κατά
την αυτόµατη εγκατάσταση. Ταυτόχρονα δεν επιτρέπεται πλέον η δυναµική µεταβολή
της, κατά την αυτόµατη εγκατάσταση, αντιστοίχησης των δεδοµένων διεργασίας των
συνδεδεµένων µετατροπέων συχνότητας των ηλεκτροµειωτήρων.
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Ρύθµιση του µετατροπέα MOVIDRIVE® MDX61B

5.3

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

11638AXX

Ωστόσο, για τον έλεγχο του µετατροπέα MOVIDRIVE® B µέσω του EtherNet/IP, θα
πρέπει αυτός να ρυθµιστεί για τον έλεγχο της πηγής σήµατος (P101) και της πηγής
ονοµαστικών τιµών (P100) = FIELDBUS. Η ρύθµιση FIELDBUS σηµαίνει ότι οι
παράµετροι του µετατροπέα συχνότητας έχουν ρυθµιστεί για έλεγχο και εισαγωγή τιµών
ρύθµισης µέσω του EtherNet/IP. Ο µετατροπέας συχνότητας MOVIDRIVE® Β
αποκρίνεται στη συνέχεια στα δεδοµένα εξόδου διεργασίας, τα οποία εκπέµπονται από
τον κύριο προγραµµατιζόµενο ελεγκτή.
Οι παράµετροι του µετατροπέα συχνότητας MOVIDRIVE® B µπορούν να ρυθµιστούν
απευθείας µέσω του EtherNet/IP, χωρίς περαιτέρω ρυθµίσεις, εφ' όσον έχει
εγκατασταθεί η κάρτα πρόσθετων δυνατοτήτων EtherNet/IP. Εποµένως, για
παράδειγµα, όλες οι παράµετροι µπορούν να ρυθµιστούν από τον κύριο προγραµµατιζόµενο ελεγκτή µετά την ενεργοποίηση.
Η ενεργοποίηση της πηγής ελέγχου και της πηγής ονοµαστικών τιµών FIELDBUS
σηµατοδοτείται στην υπερκείµενη µονάδα ελέγχου µε το bit "Fieldbus mode active" στη
λέξη κατάστασης.
Για λόγους ασφαλείας, ο µετατροπέας MOVIDRIVE® B πρέπει να ενεργοποιείται επίσης
από τους ακροδέκτες, για έλεγχο µέσω του συστήµατος fieldbus. Εποµένως, οι
ακροδέκτες πρέπει να είναι καλωδιωµένοι και προγραµµατισµένοι µε τρόπο τέτοιο ώστε
ο µετατροπέας συχνότητας να ενεργοποιείται µέσω των ακροδεκτών εισόδου.
Ο απλούστερος τρόπος ενεργοποίησης του µετατροπέα συχνότητας στους ακροδέκτες
είναι, για παράδειγµα, µε σύνδεση του ακροδέκτη εισόδου DIØØ (λειτουργία
/CONTROLLER INHIBIT) µε ένα σήµα +24 V και µε προγραµµατισµό των ακροδεκτών
εισόδου DIØ1… DIØ7 σε NO FUNCTION.
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Ρύθµιση του µετατροπέα συχνότητας MOVITRAC® B

5.4

Ρύθµιση του µετατροπέα συχνότητας MOVITRAC® B

11639AXX

®

Για τον έλεγχο του MOVITRAC B µέσω του EtherNet/IP, θα πρέπει αυτός να ρυθµιστεί
αρχικά σε πηγή σήµατος ελέγχου (control signal source) (P101) και πηγής ονοµαστικών
τιµών (setpoint source) (P100) = SBus. Η ρύθµιση SBus σηµαίνει ότι οι παράµετροι του
MOVITRAC® B έχουν ρυθµιστεί για έλεγχο και εισαγωγή τιµών ρύθµισης µέσω της
πύλης. Ο MOVITRAC® B αποκρίνεται στη συνέχεια στα δεδοµένα εξόδου διεργασίας,
τα οποία εκπέµπονται από τον κύριο προγραµµατιζόµενο ελεγκτή.
Για να διακοπεί η λειτουργία του MOVITRAC® B όταν υπάρξει πρόβληµα στην επικοινωνία
SBus, θα πρέπει ο χρόνος υπέρβασης SBus1 (P883) να ρυθµιστεί σε τιµή διαφορετική από
0 ms. Προτείνουµε µία τιµή µεταξύ 50 ... 200 ms. Η ενεργοποίηση των παραµέτρων
"control signal source and setpoint source" στην τιµή SBus σηµατοδοτείται στην
υπερκείµενη µονάδα ελέγχου µε χρήση του bit "SBus mode active" της λέξης κατάστασης.
Για λόγους ασφαλείας, ο MOVITRAC® B πρέπει να αποδεσµεύεται επίσης από τους
ακροδέκτες, για έλεγχο µέσω του συστήµατος fieldbus. Εποµένως, οι ακροδέκτες
πρέπει να είναι καλωδιωµένοι και προγραµµατισµένοι µε τρόπο τέτοιο ώστε ο
MOVITRAC® B να ενεργοποιείται µέσω των ακροδεκτών εισόδου. Ο απλούστερος
τρόπος ενεργοποίησης του MOVITRAC® B στους ακροδέκτες είναι, για παράδειγµα, µε
σύνδεση του ακροδέκτη εισόδου DIØ1(λειτουργία CW/STOP) µε ένα σήµα +24 V και µε
προγραµµατισµό των υπόλοιπων ακροδεκτών εισόδου σε NO FUNCTION.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ
•
•
•
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Ρυθµίστε την παράµετρο P881 SBus adress µε αύξουσα σειρά στις τιµές 1 ... 8.
Η διεύθυνση SBus 0 χρησιµοποιείται από την πύλη DFE33B και για το λόγο αυτό
δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί.
Ρυθµίστε την παράµετρο P883 SBus-Timeout στις τιµές 50 ... 200 ms.
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Παραδείγµατα διαµόρφωσης στο RSLogix5000

5.5

Παραδείγµατα διαµόρφωσης στο RSLogix5000

5.5.1

MOVIDRIVE® B µε ανταλλαγή δεδοµένων 10 PD
1. Ρυθµίστε την διεύθυνση IP στο DFE33B (βλέπε κεφάλαιο "Ρύθµιση παραµέτρων
διεύθυνσης ΙΡ").
2. Προσθέστε τον MOVIDRIVE® B µε την πρόσθετη κάρτα DFE33B σύµφωνα µε το
κεφάλαιο 5.2 και 5.2.1 στην παραµετροποίηση EtherNet/IP.
3. Ρυθµίστε τις παραµέτρους επικοινωνίας του MOVIDRIVE® B σύµφωνα µε το
κεφάλαιο 5.3.
4. Τώρα µπορεί να πραγµατοποιηθεί η ενσωµάτωση στο πρόγραµµα RSLogix.
∆ηµιουργήστε επίσης ένα Controller Tag µε τύπο δεδοµένων που έχει οριστεί από
τον χρήστη για να κάνετε µια απλή διεπαφή µε τα δεδοµένα διεργασίας του
µετατροπέα συχνοτήτων (βλέπε ακόλουθη εικόνα).

11783AXX
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Ενσωµάτωση και έναρξη λειτουργίας
Παραδείγµατα διαµόρφωσης στο RSLogix5000

Η περιγραφή για τα δεδοµένα διεργασίας εισόδου και εξόδου του Controller Tags
µπορεί να γίνει ανάλογα µε τον καθορισµό των δεδοµένων διεργασίας (PD) στον
MOVIDRIVE® B (βλέπε Κεφάλαιο 5.3).

11784AXX

5. Για την αντιγραφή των δεδοµένων από τον κινητήρα στην καινούρια δοµή
δεδοµένων, εισάγεται µία εντολή CPS στην αρχή του "MainRoutine" (βλέπε
ακόλουθη εικόνα).

11785AXX
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Παραδείγµατα διαµόρφωσης στο RSLogix5000

Για την αντιγραφή των δεδοµένων από την καινούρια δοµή δεδοµένων στον κινητήρα,
εισάγεται µία εντολή CPS στο τέλος του "MainRoutine" (βλέπε ακόλουθη εικόνα).

11786AXX

6. Κατόπιν το πρόγραµµα αποθηκεύεται και διαβιβάζεται στο τερµατικό. Το PLC περνά
σε κατάσταση λειτουργίας RUN.
Τώρα µπορεί να γίνει ανάγνωση των πραγµατικών τιµών των κινητήριων µονάδων
και εγγραφή των ονοµαστικών τιµών.

11787AXX
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Ενσωµάτωση και έναρξη λειτουργίας
Παραδείγµατα διαµόρφωσης στο RSLogix5000

Τα δεδοµένα διεργασίας θα πρέπει να συµφωνούν µε τις τιµές που εµφανίζονται στο
βασικό κατάλογο παραµέτρων του MOVITOOLS® MotionStudio (βλέπε ακόλουθη
εικόνα).

11788AXX
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Παραδείγµατα διαµόρφωσης στο RSLogix5000

5.5.2

MOVITRAC® B µέσω περιβλήµατος πύλης DFE33B / UOH11B
1. Ρυθµίστε την διεύθυνση IP στο DFE33B (βλέπε κεφάλαιο "Ρύθµιση παραµέτρων
διεύθυνσης ΙΡ")
2. Προσθέστε την πύλη DFE33B σύµφωνα µε το κεφάλαιο 5.2 και 5.2.2 στην
παραµετροποίηση EtherNet/IP.
3. Εκτελέστε τη λειτουργία αυτόµατης εγκατάστασης της πύλης DFE33B σύµφωνα µε
το κεφάλαιο 5.3 για να διαµορφώσετε την αντιστοίχηση δεδοµένων στους
ηλεκτροκινητήρες.
4. Ρυθµίστε τις παραµέτρους επικοινωνίας του MOVITRAC® B σύµφωνα µε το
κεφάλαιο 5.4.
5. Τώρα µπορεί να πραγµατοποιηθεί η ενσωµάτωση στο πρόγραµµα RSLogix.
∆ηµιουργήστε επίσης ένα Controller Tag µε τύπο δεδοµένων που έχει οριστεί από
τον χρήστη για να κάνετε µια απλή διεπαφή µε τα δεδοµένα διεργασίας του
µετατροπέα συχνοτήτων (βλέπε ακόλουθη εικόνα).

11789AXX
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Ενσωµάτωση και έναρξη λειτουργίας
Παραδείγµατα διαµόρφωσης στο RSLogix5000

Η περιγραφή για τα δεδοµένα διεργασίας εισόδου και εξόδου του Controller Tags
µπορεί να γίνει ανάλογα µε τον καθορισµό των δεδοµένων διεργασίας (PD) στο
MOVITRAC® B (βλέπε Κεφάλαιο 5.4).

11790AXX

6. Για την αντιγραφή των δεδοµένων από τον κινητήρα στην καινούρια δοµή
δεδοµένων, εισάγονται εντολές CPS στην αρχή του "MainRoutine" (βλέπε ακόλουθη
εικόνα).

11791AXX

Προσέξτε ότι η δοµή SEW_Gateway_DFE33B:I.Data περιλαµβάνει τα δεδοµένα
διεργασίας όλων των ηλεκτροκινητήρων στην πύλη, έτσι ώστε οι 3 λέξεις δεδοµένων
από κάθε κινητήρα να µπορούν να αντιγραφούν µε µία συγκεκριµένη απόκλιση ([0],
[3] ... [21]) στη δοµή.
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Για την αντιγραφή των δεδοµένων από την καινούρια δοµή δεδοµένων στον
κινητήρα, εισάγονται εντολές CPS στο τέλος του "MainRoutine" (βλέπε ακόλουθη
εικόνα).

11792AXX

Προσέξτε ότι η δοµή SEW_Gateway_DFE33B:Ο.Data περιλαµβάνει τα δεδοµένα
διεργασίας για όλους τους ηλεκτροκινητήρες στην πύλη, έτσι ώστε οι 3 λέξεις
δεδοµένων από κάθε κινητήρα να µπορούν να αντιγραφούν µε µία συγκεκριµένη
απόκλιση ([0], [3] ... [21]) στη δοµή.
7. Κατόπιν το πρόγραµµα αποθηκεύεται και διαβιβάζεται στο τερµατικό. Το PLC περνά
σε κατάσταση λειτουργίας RUN.
Τώρα µπορεί να γίνει ανάγνωση των πραγµατικών τιµών από τους ηλεκτροκινητήρες
και εγγραφή των ονοµαστικών τιµών.

11793AXX
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Τα δεδοµένα διεργασίας θα πρέπει να συµφωνούν µε τις τιµές που εµφανίζονται
στην οθόνη ελέγχου για την πύλη fieldbus DFx ή στο βασικό κατάλογο παραµέτρων
του MOVITOOLS® MotionStudio (βλέπε ακόλουθη εικόνα).

11762AXX

11794AXX
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5.5.3

Πρόσβαση στις παραµέτρους µονάδων του MOVIDRIVE® B

Ανταλλαγή
δεδοµένων
παραµέτρων

Μπορείτε να προσπελάσετε τις παραµέτρους της συσκευής του MOVIDRIVE® µε τη
βοήθεια της καρτέλας Objects. Στο κανάλι παραµέτρων SEW επισυνάπτονται τα
τηλεγραφήµατα Service "Get Attribute Single" και "Set Attribute Single".
Το κανάλι παραµέτρων SEW έχει την εξής δοµή:

Index
(δείκτης)

Data
(δεδοµένα)

Subindex
(δευτερεύων
δείκτης)

Reserved
(δεσµευµένο)

Subaddress
(υποδιεύθυνση) 1

Subchannel
(δευτερεύον
κανάλι) 1

Subaddress
(υποδιεύθυνση) 2

Subchannel
(δευτερεύον
κανάλι) 2

Στο MOVIDRIVE® η διευθυνσιοδότηση µίας παραµέτρου της συσκευής γίνεται µόνο
µέσω του δείκτη και του δευτερεύοντος δείκτη. Η υποδιεύθυνση και το δευτερεύον
κανάλι δε χρησιµοποιούνται. Αυτά τα τµήµατα του τηλεγραφήµατος θα πρέπει να τα
ορίσετε όπως τα δεσµευµένα τµήµατα του τηλεγραφήµατος, στην τιµή "0".
Θα έχετε µία ευκολότερη πρόσβαση στα στοιχεία δεδοµένων του καναλιού παραµέτρων
εάν δηµιουργήσετε έναν τύπο δεδοµένων, ο οποίος θα απεικονίζει τα στοιχεία του
καναλιού δεδοµένων σε µία ενιαία δοµή (π.χ. "SEW_PARAMETER_CHANNEL", βλέπε
εικόνα που ακολουθεί). Με το πρόγραµµα RSLogix 5000 µπορείτε στην προβολή
"Controller Organizer" (Οργάνωση ελεγκτών) να εγκαταστήσετε δικούς σας τύπους
δεδοµένων στη δοµή των φακέλων (βλέπε εικόνα που ακολουθεί), στο [Data Types]
(τύποι δεδοµένων) / [User-Defined] (Από το χρήστη).
Η εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζει ότι µπροστά από τον δείκτη υπάρχει µία
δεσµευµένη περιοχή µεγέθους 16 Bit. Αυτή η τιµή δεν χρησιµοποιείται. Είναι όµως
απαραίτητη, επειδή το στοιχείο "Data" (∆εδοµένα) θα πρέπει να βρίσκεται σε µία
διεύθυνση 32 Bit.
1. ∆ηµιουργήστε µία δοµή δεδοµένων "SEW_Parameter_Channel" (βλέπε ακόλουθη
εικόνα)

11764AXX

2. Καθορίστε τα παρακάτω Controller Tags (βλέπε ακόλουθη εικόνα).

11765AXX
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3. ∆ηµιουργήστε ένα Rung (σκαλοπάτι) για την εκτέλεση της εντολής "ReadParameter"
(βλέπε ακόλουθη εικόνα).

11766AXX

•
•

Για την επαφή επιλέξτε το Tag "ReadParameterStart"
Για τον έλεγχο µηνυµάτων (Message Control) επιλέξτε το Tag "ReadParameter"

4. Με ένα κλικ επάνω στο
στην εντολή MSG ανοίγει το παράθυρο διαλόγου
"Message Configuration" (∆ιαµόρφωση µηνύµατος) (βλέπε ακόλουθη εικόνα).

11767AXX

Ως "Message Type" ρυθµίζεται το "CIP Generic". Συµπληρώστε τα υπόλοιπα πεδία
µε την ακόλουθη σειρά:
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

Ο τύπος υπηρεσίας ρυθµίζεται αυτόµατα.
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5. Στην καρτέλα "Communication" πρέπει να εισάγετε τη µονάδα προορισµού. Κάντε
κλικ στην επιφάνεια πλήκτρου <Browse>. Εµφανίζεται το παράθυρο "Message Path
Browser". Στο παράδειγµα που ακολουθεί επιλέγεται ως παραλήπτης η πρόσθετη
δυνατότητα DFE33B.

11714AXX

Μην ενεργοποιείται το πλαίσιο ελέγχου "Connected", αφού τόσο η µονάδα ελέγχου
όσο και η πρόσθετη δυνατότητα DFE33B επιτρέπουν µόνο έναν περιορισµένο
αριθµό συνδέσεων.
6. Μετά τη µεταφόρτωση των αλλαγών στον ελεγκτή PLC, ο δείκτης της παραµέτρου
που πρόκειται να διαβαστεί µπορεί να καταχωρηθεί στο ReadParameterRequest.
Index. Η εντολή ανάγνωσης εκτελείται µία φορά µέσω της αλλαγής του Bit ελέγχου
ReadParameterStart στο "1" (βλέπε ακόλουθη εικόνα).
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11769AXX

Σε περίπτωση που η εντολή ανάγνωσης έχει απαντηθεί, η ReadParameter
Response.Index θα πρέπει να ονοµάζει τον δείκτη που έχει διαβαστεί και η
ReadParameterResponse.Data θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει τα δεδοµένα που
έχουν διαβαστεί. Σε αυτό το παράδειγµα η σταθερή τιµή ρύθµισης n11 P160 (δείκτης
8489) διάβασε την τιµή 150 1/min.
Η τιµή µπορεί να ελεγχθεί στο βασικό κατάλογο παραµέτρων στο MOVITOOLS®
MotionStudio (βλέπε ακόλουθη εικόνα). Το Tooltip δείχνει π.χ. τον δείκτη
παραµέτρου, τον δευτερεύοντα δείκτη παραµέτρου, το συντελεστή παραµέτρου.

11770AXX

Για την πλήρη λίστα των αριθµών δείκτη και των συντελεστών µετατροπής,
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο "Προφίλ µονάδας Fieldbus MOVIDRIVE®".
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Για την πρόσβαση εγγραφής σε µία παράµετρο είναι απαραίτητες µόνο λίγες
προσθήκες:
•

∆ηµιουργήστε τα Controller Tags (βλέπε ακόλουθη εικόνα)

11771AXX

•

∆ηµιουργήστε ένα Rung (σκαλοπάτι) για
"WriteParameter" (βλέπε ακόλουθη εικόνα).

την

εκτέλεση

της

εντολής

11772AXX

Για την επαφή επιλέξτε το Tag "WriteParameterStart".
Για τον έλεγχο µηνυµάτων (Message Control) επιλέξτε το Tag "WriteParameter".
•

Με ένα κλικ επάνω στο
στην εντολή MSG ανοίγει το παράθυρο διαλόγου
"Message Configuration" (∆ιαµόρφωση µηνύµατος) (βλέπε ακόλουθη εικόνα).

11773AXX

Ως "Message Type" ρυθµίζεται το "CIP Generic". Συµπληρώστε τα πεδία µε την
ακόλουθη σειρά:
– Source Element = WriteParameterRequest.Index
– SourceLength = 12
– Destination = WriteParameterResponse.Index
– Class = 7hex
– Instance = 2
– Attribute = 4hex
– Service Code = 10hex
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7. Μετά την µεταφόρτωση των αλλαγών στον ελεγκτή PLC, ο δείκτης και η τιµή που
πρέπει να εγγραφούν στην παράµετρο µπορούν να καταχωρηθούν στα Tags
WriteParameterRequest.Index και WriteParameterRequest.Data. Η εντολή εγγραφής
εκτελείται µία φορά µέσω της αλλαγής του Bit ελέγχου WriteParameterStart στο "1"
(βλέπε ακόλουθη εικόνα).

11774AXX

Σε περίπτωση που η εντολή εγγραφής έχει απαντηθεί, η WriteParameterResponse.
Index θα πρέπει να ονοµάζει τον εγγεγραµµένο δείκτη και η WriteParameter
Response.Data θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει τα εγγεγραµµένα δεδοµένα. Σε αυτό
το παράδειγµα η παράµετρος σταθερή τιµή ρύθµισης n11 P160 (δείκτης 8489) έχει
περιγραφεί µε την τιµή 200 1/min.
Η τιµή µπορεί να ελεγχθεί στο βασικό κατάλογο παραµέτρων στο MOVITOOLS®
MotionStudio. Το Tooltip δείχνει π. χ. τον δείκτη παραµέτρου, τον δευτερεύοντα
δείκτη παραµέτρου, το συντελεστή παραµέτρου.
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5.5.4

Πρόσβαση στις παραµέτρους συσκευής MOVITRAC® B µέσω της DFE33B / UOH11B
Η πρόσβαση στις παραµέτρους µονάδας ενός MOVITRAC® B µέσω της πύλης
EtherNet/IP-SBus DFE33B/UOH11B είναι ίδια µε την πρόσβαση στις παραµέτρους
µονάδας σε ένα MOVIDRIVE® B (βλέπε κεφάλαιο 5.5.3)
Η µόνη διαφορά είναι ότι η Read/WriteParameterRequest.SubChannel1 πρέπει να
ρυθµιστεί στο 2 και η Read/WriteParameterRequest.SubAddress1 πρέπει να
ρυθµιστεί στη διεύθυνση SBus του MOVITRAC® B που είναι συνδεδεµένος στη
DFE33B/UOH11B (βλέπε ακόλουθη εικόνα).

11775AXX

®

Σε αυτό το παράδειγµα το MOVITRAC B στην πύλη DFE33B, που έχει η διεύθυνση
SBus 7, διάβασε την τιµή 150 1/min από την παράµετρο P160 σταθερή τιµή ρύθµισης
n11 (δείκτης 8489).
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6

Το πρωτόκολλο Ethernet Industrial (EtherNet/IP)

6.1

Εισαγωγή
Το πρωτόκολλο Ethernet Industrial (EtherNet/IP) είναι ένα ανοικτό πρότυπο
επικοινωνίας το οποίο βασίζεται στα κλασσικά πρωτόκολλα Ethernet TCP/IP και
UDP/IP.
Το EtherNet/IP ορίστηκε από την Open DeviceNet Vendor Association (ODVA) και την
ControlNet International (CI).
Με το EtherNet/IP η τεχνολογία Ethernet αναβαθµίζεται και επεκτείνεται µε το στοιχείο
εφαρµογών CIP (Common Industrial Protocol). Το CIP είναι γνωστό στην τεχνολογία
αυτοµατισµών, αφού χρησιµοποιείται ως πρωτόκολλο εφαρµογών και στα DeviceNet
και ControlNet.
Στο Common Industrial Protocol όλα τα δεδοµένα συσκευών είναι προσβάσιµα µέσω
αντικειµένων. Στην πρόσθετη δυνατότητα DFE33B έχουν ενσωµατωθεί τα αντικείµενα
που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί.
Κατηγορία [hex]

Ονοµασία

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

Η σηµασία και η πρόσβαση στα δεδοµένα περιγράφεται στο κεφάλαιο "Κατάλογος
αντικειµένων CIP".
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0

6.2

Κατάλογος αντικειµένων CIP

Αντικείµενο
Identity

•

Το αντικείµενο Identity περιέχει όλες τις γενικές πληροφορίες για τη συσκευή
EtherNet/IP.

•

Κωδικός κατηγορίας: 01hex

Κατηγορία
Χαρακτηριστικό

Πρόσβαση

Ονοµασία

1

Get

Revision

2

Get

Max Instance

Τύπος
δεδοµένων

Προεπιλεγµένη
τιµή [hex]

Περιγραφή

UINT

0001

Revision 1

UINT

0001

Μέγιστο επίπεδο

Επίπεδο 1
Χαρακτηριστικό

Πρόσβαση

Ονοµασία

Τύπος
δεδοµένων

1

Get

Vendor ID

UINT

013B

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

2

Get

Device Type

UINT

0065

Τύπος ανάλογα µε τον κατασκευαστή

3

Get

Product Code1)

UINT

0003
0004

Αρ. Προϊόντος 3: DFE33B για
MOVIDRIVE® B
Αρ. Προϊόντος 4: DFE33B ως πύλη

4

Get

Revision

STRUCT of

Major Revision

USINT

Minor Revision

USINT

Get

Κατάσταση

WORD

6

Get

Serial Number

UDINT

7

Get

Product Name1)

SHORT_STRING

5

Προεπιλεγµένη τιµή [hex]

Περιγραφή

Αναθεώρηση του Identity Object,
ανάλογα µε την έκδοση
υλικολογισµικού
Æ Πίνακας "Κωδικοποίηση του
χαρακτηριστικού 5 Κατάσταση"
Μονοσήµαντος αριθµός σειράς
SEW-MOVIDRIVE-DFE33B
SEW-GATEWAY-DFE33B

Όνοµα προϊόντος

1) Ανάλογα µε το αν η πρόσθετη κάρτα DFE33B χρησιµοποιείται στον MOVIDRIVE® B ή ως πύλη, δίδονται οι αντίστοιχες τιµές στο
αντικείµενο Identity.

•

Κωδικοποίηση του χαρακτηριστικού 5 "Κατάσταση":
Bit

Ονοµασία

Περιγραφή

0

Owned

Η σύνδεση ελέγχου είναι ενεργή

1

-

Εφεδρικό

2

Configured

Η παραµετροποίηση πραγµατοποιήθηκε

3

-

Εφεδρικό

4 ... 7

Extended Device Status

Æ πίνακας "Κωδικοποίηση Extended Device Status"

8

Minor Recoverable Fault

Ασήµαντο σφάλµα που µπορεί να αναιρεθεί

9

Minor Unrecoverable Fault

Ασήµαντο σφάλµα που δεν µπορεί να αναιρεθεί

10

Major Recoverable Fault

Σηµαντικό σφάλµα που µπορεί να αναιρεθεί

11

Major Unrecoverable Fault

Σηµαντικό σφάλµα που δεν µπορεί να αναιρεθεί

12 ... 15

-

Εφεδρικό
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0
•

Υποστηριζόµενες
υπηρεσίες

Αντικείµενο
Message Router

Κωδικοποίηση του "Extended DeviceStatus" (Bit 4 ... 7):
Τιµή
[δυαδική]

Περιγραφή

0000

Άγνωστο

0010

Τουλάχιστον µία εσφαλµένη σύνδεση IO

0011

∆εν έχει δηµιουργηθεί καµία σύνδεση IO

0110

Τουλάχιστον µία σύνδεση IO είναι ενεργή

Κωδικός υπηρεσίας
[hex]

Όνοµα υπηρεσίας

Κατηγορία

Επίπεδο

01

Get_Attributes_All

X

X

05

Reset

-

X

0E

Get_Attribute_Single

X

X

•

Το αντικείµενο Message Router παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τα ενσωµατωµένα
αντικείµενα.

•

Κωδικός κατηγορίας: 02hex

Κατηγορία
Χαρακτηριστικό

Πρόσβαση

Ονοµασία

Τύπος
δεδοµένων

Προεπιλεγµένη
τιµή [hex]

Περιγραφή

1

Get

Revision

UINT

0001

Revision 1

Χαρακτηριστικό

Πρόσβαση

Ονοµασία

Τύπος
δεδοµένων

Προεπιλεγµένη
τιµή [hex]

Περιγραφή

1

Get

Object_List

STRUCT of

Number

UINT

0009

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

Επίπεδο 1

2

Υποστηριζόµενες
υπηρεσίες

54

Get

Λίστα αντικειµένων αποτελούµενη
από:
• Πλήθος αντικειµένων
• Λίστα αντικειµένων

Μέγιστος αριθµός συνδέσεων

Κωδικός υπηρεσίας
[hex]

Όνοµα υπηρεσίας

Κατηγορία

Επίπεδο

01

Get_Attributes_All

X

-

0E

Get_Attribute_Single

X

X
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0
Αντικείµενο
Assembly

•

Με το αντικείµενο Assembly γίνεται η πρόσβαση στα δεδοµένα διεργασίας του
DFE33B. Στα επίπεδο του αντικειµένου Assembly µπορούν να ενσωµατωθούν οι
συνδέσεις IO για την κυκλική ανταλλαγή δεδοµένων διεργασίας.

•

Κωδικός κατηγορίας: 04hex

Κατηγορία
Χαρακτηριστικό

Πρόσβαση

Ονοµασία

Τύπος
δεδοµένων

Προεπιλεγµένη
τιµή [hex]

Περιγραφή

1

Get

Revision

UINT

0002

Revision 2

2

Get

Max Instance

UINT

0082

Μέγιστο επίπεδο

Επίπεδα για τη λειτουργία ως πρόσθετη δυνατότητα στο MOVIDRIVE® B
Επίπεδο 120 –
Περιοχή
δεδοµένων
SEW-PΟ

Επίπεδο 121 "Heartbeat"

Επίπεδο 130 –
Περιοχή
δεδοµένων
SEW-PI

Με αυτό το επίπεδο µπορείτε να προσπελάσετε τα δεδοµένα εξόδου διεργασίας του
DFE33B. Το MOVIDRIVE® µπορεί να ελεγχθεί από έναν και µόνο σαρωτή. Για το λόγο
αυτό µπορεί σ' αυτό το επίπεδο να πραγµατοποιηθεί µία µόνο σύνδεση.
Χαρακτηριστικό

Πρόσβαση

Ονοµασία

Τύπος
δεδοµένων

Προεπιλεγµένη
τιµή [hex]

Περιγραφή

3

Get

Data
(δεδοµένα)

Array of
BYTE

-

OUTPUT Assembly

Σ' αυτό το επίπεδο η προσπέλαση γίνεται όταν ο σαρωτής θέλει να δηµιουργήσει µία
σύνδεση Input Only. Σ' αυτό τον τρόπο σύνδεσης δεν αποστέλλονται δεδοµένα εξόδου
διεργασίας, αλλά διαβάζονται µόνο τα δεδοµένα εισόδου διεργασίας.
Χαρακτηριστικό

Πρόσβαση

Ονοµασία

Τύπος
δεδοµένων

Προεπιλεγµένη
τιµή [hex]

Περιγραφή

3

Get

Data
(δεδοµένα)

Array of
BYTE

-

OUTPUT Assembly
Date Size = 0

Με αυτό το επίπεδο µπορείτε να προσπελάσετε τα δεδοµένα εισόδου διεργασίας του
DFE33B. Σ' αυτό το επίπεδο µπορούν να δηµιουργηθούν περισσότερες συνδέσεις
Multicast (πολλαπλής µετάδοσης) ή µία σύνδεση σηµείου-σηµείου.
Χαρακτηριστικό

Πρόσβαση

Ονοµασία

Τύπος
δεδοµένων

Προεπιλεγµένη
τιµή [hex]

Περιγραφή

3

Get

Data
(δεδοµένα)

Array of
BYTE

-

INPUT Assembly
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0
Επίπεδα για τη λειτουργία ως πύλη
Επίπεδο 122 –
Περιοχή
δεδοµένων
SEW-PΟ

Επίπεδο 121 "Heartbeat"

Επίπεδο 132 –
Περιοχή
δεδοµένων
SEW-PI

Με αυτό το επίπεδο µπορείτε να προσπελάσετε τα δεδοµένα εξόδου διεργασίας του
DFE33B. Μπορεί να ελεγχθεί από έναν και µόνο σαρωτή. Για το λόγο αυτό µπορεί σ'
αυτό το επίπεδο να πραγµατοποιηθεί µία µόνο σύνδεση.
Χαρακτηριστικό

Πρόσβαση

Ονοµασία

Τύπος
δεδοµένων

Προεπιλεγµένη
τιµή [hex]

Περιγραφή

3

Get

Data
(δεδοµένα)

Array of
BYTE

-

OUTPUT Assembly

Σ' αυτό το επίπεδο η προσπέλαση γίνεται όταν ο σαρωτής θέλει να δηµιουργήσει µία
σύνδεση Input Only. Σ' αυτό τον τρόπο σύνδεσης δεν αποστέλλονται δεδοµένα εξόδου
διεργασίας, αλλά διαβάζονται µόνο τα δεδοµένα εισόδου διεργασίας.
Χαρακτηριστικό

Πρόσβαση

Ονοµασία

Τύπος
δεδοµένων

Προεπιλεγµένη
τιµή [hex]

Περιγραφή

3

Get

Data
(δεδοµένα)

Array of
BYTE

-

OUTPUT Assembly
Date Size = 0

Με αυτό το επίπεδο µπορείτε να προσπελάσετε τα δεδοµένα εισόδου διεργασίας του
DFE33B. Σ' αυτό το επίπεδο µπορούν να δηµιουργηθούν περισσότερες συνδέσεις
Multicast (πολλαπλής µετάδοσης) ή µία σύνδεση σηµείου-σηµείου.
Χαρακτηριστικό

Πρόσβαση

Ονοµασία

Τύπος
δεδοµένων

Προεπιλεγµένη
τιµή [hex]

Περιγραφή

3

Get

Data
(δεδοµένα)

Array of
BYTE

-

INPUT Assembly

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ
Οι περιγραφές "INPUT Assembly" και "OUTPUT Assembly" αναφέρονται στον τρόπο
αντίληψης του δικτύου. Ένα "INPUT Assembly" παράγει δεδοµένα στο δίκτυο, ένα
"OUTPUT Assembly" καταναλώνει δεδοµένα από το δίκτυο.

Υποστηριζόµενες
υπηρεσίες

56

Κωδικός
υπηρεσίας [hex]

Όνοµα υπηρεσίας

Κατηγορία

Επίπεδο 120
Επίπεδο 122

Επίπεδο 121

Επίπεδο 130
Επίπεδο 132

0E

Get_Attribute_Single

X

X

-

X
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6

0
Αντικείµενο
Register

•

Το αντικείµενο Register χρησιµοποιείται για την πρόσβαση σε έναν δείκτη
παραµέτρων SEW.

•

Κωδικός κατηγορίας: 07hex

Κατηγορία
Χαρακτηριστικό

Πρόσβαση

Ονοµασία

Τύπος
δεδοµένων

Προεπιλεγµένη
τιµή [hex]

Περιγραφή

2

Get

Max Instance

UINT

0009

Μέγιστο επίπεδο

Στα νέα επίπεδα του αντικειµένου Register απεικονίζονται οι υπηρεσίες παραµέτρων
MOVILINK®. Οι υπηρεσίες "Get_Attribute_Single" και "Set_Attribute_Single"
χρησιµοποιούνται για την πρόσβαση.
Επειδή το αντικείµενο Register είναι έτσι διαµορφωµένο, ώστε να είναι δυνατή µόνο η
ανάγνωση των αντικειµένων INPUT και η εγγραφή και ανάγνωση των αντικειµένων
OUTPUT, προκύπτουν οι δυνατότητες προσπέλασης του καναλιού παραµέτρων, οι
οποίες παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.
Instance

Συνεπαγόµενη υπηρεσία MOVILINK® στο

INPUT / OUTPUT

Get_Attribute_Single

Set_Attribute_Single

1

INPUT

Παράµετρος READ

µη έγκυρο

2

OUTPUT

READ

Παράµετρος WRITE

3

OUTPUT

READ

Παράµετρος WRITE
VOLATILE

4

INPUT

READ MINIMUM

µη έγκυρο

5

INPUT

READ MAXIMUM

µη έγκυρο

6

INPUT

READ DEFAULT

µη έγκυρο

7

INPUT

READ SCALING

µη έγκυρο

8

INPUT

READ ATTRIBUTE

µη έγκυρο

9

INPUT

READ EEPROM

µη έγκυρο
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0

Get_Attribute_Single

Input
(Instance 1)

READ

Get_Attribute_Single

Output
(Instance 2)
Set_Attribute_Single

WRITE

Get_Attribute_Single

Set_Attribute_Single

Get_Attribute_Single

Output
(Instance 3)
WRITE VOLATILE

Input
(Instance 4)

READ MINIMUM

DPRAM

Get_Attribute_Single

Input
(Instance 5)

READ MAXIMUM

Get_Attribute_Single

Input
(Instance 6)

READ DEFAULT

Get_Attribute_Single

Input
(Instance 7)

READ SCALING

Get_Attribute_Single

Input
(Instance 8)

READ ATTRIBUTE

Get_Attribute_Single

Input
(Instance 9)

READ EEPROM

EtherNet/IP

Προφίλ fieldbus SEW

Εικόνα 2: Περιγραφή του καναλιού παραµέτρων

58

54185BEL
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0
Επίπεδο 1 ... 9
Χαρακτηριστικό

Πρόσβαση

Ονοµασία

Τύπος
δεδοµένων

Προεπιλεγµένη
τιµή [hex]

Περιγραφή

1

Get

Bad Flag

BOOL

00

0 = good / 1 = bad

2

Get

Direction

BOOL

00
01

Μητρώο εισόδου (Input Register)
Μητρώο εξόδου (Output Register)

3

Get

Size

UINT

0060

Μέγεθος δεδοµένων σε Bits
(96 Bit = 12 Byte)

4

Get/Set

Data
(δεδοµένα)

ARRAY of BITS

∆εδοµένα στη µορφή του καναλιού
παραµέτρων SEW

ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ
∆ιευκρινήσεις σχετικά µε τα χαρακτηριστικά:
•

Το χαρακτηριστικό 1 ενηµερώνει εάν στην προηγούµενη πρόσβαση στο πεδίο
δεδοµένων παρουσιάστηκε ένα σφάλµα.

•

Το χαρακτηριστικό 2 δείχνει την κατεύθυνση του επιπέδου.

•

Το χαρακτηριστικό 3 υποδηλώνει το µέγεθος δεδοµένων σε bit

•

Το χαρακτηριστικό 4 παρουσιάζει τα δεδοµένα παραµέτρων. Κατά την πρόσβαση
στο χαρακτηριστικό 4 θα πρέπει στο τηλεγράφηµα υπηρεσιών να επισυναφθεί το
κανάλι παραµέτρων SEW. Το κανάλι παραµέτρων SEW αποτελείται από τα
στοιχεία που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Ονοµασία

Τύπος
δεδοµένων

Περιγραφή

Index (δείκτης)

UINT

∆είκτης συσκευής SEW

Data

UDINT

∆εδοµένα (32 Bit)

Subindex
(δευτερεύων
δείκτης)

BYTE

∆ευτερεύων δείκτης συσκευής SEW

Reserved
(δεσµευµένο)

BYTE

Εφεδρικό (πρέπει να είναι "0")

BYTE

0

∆ευτερεύον
κανάλι 1

BYTE

0

∆ευτερεύουσα
διεύθυνση 2

BYTE

Εφεδρικό (πρέπει να είναι "0")

∆ευτερεύον
κανάλι 2

BYTE

Εφεδρικό (πρέπει να είναι "0")

∆ευτερεύουσα
διεύθυνση 1

Υποστηριζόµενες
υπηρεσίες

Παράµετροι του
MOVIDRIVE® B ή
από την ίδια την
πύλη

1 ...63
2

∆ιεύθυνση SBus των συνδεδεµένων
συσκευών στο SBus της πύλης
SBus Æ ∆ευτερεύον κανάλι της
πύλης

Κωδικός υπηρεσίας
[hex]

Όνοµα υπηρεσίας

Κατηγορία

Επίπεδο

0E

Get_Attribute_Single

X

X

10

Set_Attribute_Single

-

X
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Κατάλογος αντικειµένων CIP

0
Αντικείµενο
παραµέτρων

•

Το αντικείµενο παραµέτρων µπορείτε να το χρησιµοποιήσετε σε εξαιρετικές
περιπτώσεις και για την πρόσβαση σε ένα κανάλι παραµέτρων SEW.

•

Κωδικός κατηγορίας: 0Fhex

Κατηγορία
Χαρακτηριστικό

Πρόσβαση

Ονοµασία

Τύπος
δεδοµένων

Προεπιλεγµένη
τιµή [hex]

Περιγραφή

1

Get

Revision

UINT

0001

Revision 1

2

Get

Max Instance

UINT

0005

Μέγιστο επίπεδο

8

Get

Parameter
Class
Descriptor

UINT

0009

Bit 0: υποστηρίζει τα επίπεδα
παραµέτρων
Bit 3: Οι παράµετροι αποθηκεύονται
µόνιµα

9

Get

Configuration
Assembly
Interface

UINT

0000

∆εν υποστηρίζεται κανένα
Configuration Assembly.

Τα επίπεδα του αντικειµένου παραµέτρων θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν µόνο τότε για
τις προσπελάσεις στις παραµέτρους SEW, εάν ο σαρωτής EtherNet/IP που
χρησιµοποιείται δεν υποστηρίζει την προσάρτηση των δικών του δεδοµένων στις
υπηρεσίες "Get_Attribute_Single" και "Set_Attribute_Single".
Με τη χρήση του αντικειµένου παραµέτρων, η διευθυνσιοδότηση ενός δείκτη
παραµέτρων πραγµατοποιείται σε περισσότερα βήµατα.
•

Πρώτα ρυθµίζεται στα επίπεδα 1 έως 4 η διεύθυνση της επιθυµητής παραµέτρου.

•

Στη συνέχεια γίνεται η πρόσβαση στην παράµετρο από το επίπεδο 5, η οποία έχει
διευθυνσιοδοτηθεί στα επίπεδα 1 έως 4.

Η πρόσβαση σε έναν δείκτη παραµέτρων SEW από το αντικείµενο παραµέτρων είναι
χρονοβόρα και παρουσιάζει µεγάλη ευπάθεια στα σφάλµατα. Για το λόγο αυτό θα
πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο εάν η παραµετροποίηση µέσω των µηχανισµών του
αντικειµένου Register δεν υποστηρίζονται από τον σαρωτή EtherNet/IP.
Επίπεδο 1 –
∆είκτης
παραµέτρων SEW

60

Χαρακτηριστικό

Πρόσβαση

Ονοµασία

Τύπος
δεδοµένων

Προεπιλεγµένη
τιµή [hex]

Περιγραφή

1

Set

Parameter
Value

UINT

207A

∆είκτης της παραµέτρου

2

Get

Link Path Size

USINT

00

∆εν έχει οριστεί σύνδεσµος

3

Get

Link Path

Packed
EPATH

00

∆εν χρησιµοποιείται

4

Get

Descriptor

WORD

0000

Παράµετρος Read/Write

5

Get

Data Type

EPATH

00C7

UINT

6

Get

Data Size

USINT

02

Μέγεθος δεδοµένων σε Bytes
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6

0
Επίπεδο 2 –
∆ευτερεύων
δείκτης
παραµέτρων SEW
Χαρακτηριστικό

Πρόσβαση

Ονοµασία

Τύπος
δεδοµένων

Προεπιλεγµένη
τιµή [hex]

Περιγραφή

1

Set

Parameter
Value

UINT

0000

Το Lowbyte περιέχει τον δευτερεύοντα
δείκτη

2

Get

Link Path Size

USINT

00

∆εν έχει οριστεί σύνδεσµος

3

Get

Link Path

Packed
EPATH

00

∆εν χρησιµοποιείται

4

Get

Descriptor

WORD

0000

Παράµετρος Read/Write

5

Get

Data Type

EPATH

00C7

UINT

6

Get

Data Size

USINT

02

Μέγεθος δεδοµένων σε Bytes

Επίπεδο 3 –
∆ευτερεύουσα
παράµετρος
SEW 1
Χαρακτηριστικό

Πρόσβαση

Ονοµασία

Τύπος
δεδοµένων

Προεπιλεγµένη
τιµή [hex]

Περιγραφή

1

Set

Parameter
Value

UINT

0000

Το Lowbyte περιέχει τη
δευτερεύουσα διεύθυνση 1
Το Highbyte περιέχει το δευτερεύον
κανάλι 1

2

Get

Link Path Size

USINT

00

∆εν έχει οριστεί σύνδεσµος

3

Get

Link Path

Packed
EPATH

00

∆εν χρησιµοποιείται

4

Get

Descriptor

WORD

0000

Παράµετρος Read/Write

5

Get

Data Type

EPATH

00C7

UINT

6

Get

Data Size

USINT

02

Μέγεθος δεδοµένων σε Bytes

Χαρακτηριστικό

Πρόσβαση

Ονοµασία

Τύπος
δεδοµένων

Προεπιλεγµένη
τιµή [hex]

Περιγραφή

1

Set

Parameter
Value

UINT

0000

Το Lowbyte περιέχει τη
δευτερεύουσα διεύθυνση 2
Το Highbyte περιέχει το δευτερεύον
κανάλι 2

2

Get

Link Path Size

USINT

00

∆εν έχει οριστεί σύνδεσµος

3

Get

Link Path

Packed
EPATH

00

∆εν χρησιµοποιείται

4

Get

Descriptor

WORD

0000

Παράµετρος Read/Write

5

Get

Data Type

EPATH

00C7

UINT

6

Get

Data Size

USINT

02

Μέγεθος δεδοµένων σε Bytes

Επίπεδο 4 –
∆ευτερεύουσα
παράµετρος
SEW 2

Εγχειρίδιο – ∆ιεπαφή fieldbus DFE33B EtherNet/IP

61

I

6

Το πρωτόκολλο Ethernet Industrial (EtherNet/IP)
Κατάλογος αντικειµένων CIP

0
Επίπεδο 4 – SEWRead/Write
Χαρακτηριστικό

Πρόσβαση

Ονοµασία

Τύπος
δεδοµένων

1

Set

Parameter
Value

UDINT

2

Get

Link Path Size

USINT

00

∆εν έχει οριστεί σύνδεσµος

3

Get

Link Path

Packed
EPATH

00

∆εν χρησιµοποιείται

Περιγραφή
Το Set-Service οδηγεί µία
προσπέλαση εγγραφής στις
παραµέτρους που έχουν
διευθυνσιοδοτηθεί στα επίπεδα
1 έως 4.
Το Get-Service οδηγεί µία
προσπέλαση ανάγνωσης στις
παραµέτρους που έχουν
διευθυνσιοδοτηθεί στα επίπεδα
1 έως 4.

4

Get

Descriptor

WORD

0000

Παράµετρος Read/Write

5

Get

Data Type

EPATH

00C8

UDINT

6

Get

Data Size

USINT

04

Μέγεθος δεδοµένων σε Bytes

Υποστηριζόµενες
υπηρεσίες

62

Προεπιλεγµένη
τιµή [hex]

Κωδικός υπηρεσίας
[hex]

Όνοµα υπηρεσίας

Κατηγορία

Επίπεδο

0E

Get_Attribute_Single

X

X

10

Set_Attribute_Single

-

X
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6

0
Αντικείµενο
Vardata

Κατηγορία

•

Αυτό το ειδικό αντικείµενο είναι απαραίτητο για να καθίσταται διαθέσιµο το
Engineering σε ορισµένα εργαλεία λογισµικού της SEW-EURODRIVE.

•

Κωδικός κατηγορίας: 64hex

∆εν υποστηρίζεται κανένα χαρακτηριστικό της κατηγορίας.

Επίπεδο 1
Χαρακτηριστικό

Πρόσβαση

Ονοµασία

Τύπος
δεδοµένων

Προεπιλεγµένη
τιµή [hex]

Περιγραφή

1

Get

Data

ARRAY OF
SINT

-

-

2

Get

Size

UINT

00F2

Μέγιστο µέγεθος δεδοµένων σε Bytes

Υποστηριζόµενες
υπηρεσίες

Κωδικός υπηρεσίας
[hex]

Όνοµα υπηρεσίας

Επίπεδο
χαρακτηριστικού 1

Επίπεδο
χαρακτηριστικού 2

0E

Get_Attribute_Single

X

X

32

Vardata (Custom)

X

-

Η τυποποιηµένη υπηρεσία "Get_Attribute_Single" (Service Code 0x0E) επιστρέφει κατά
την πρόσβαση στο επίπεδο χαρακτηριστικού 1 µία ροή δεδοµένων µε το µέγιστο
µέγεθος δεδοµένων (χαρακτηριστικό 2). Το περιεχόµενο των δεδοµένων είναι
κατειληµµένο από µηδενικές τιµές. Εάν στο τηλεγράφηµα αίτησης επισυναφθεί µία ροή
δεδοµένων (Service Type Custom), τότε αυτά τα δεδοµένα επιστρέφονται σε
αντίστροφη µορφή (δοκιµαστική λειτουργία Vardata).
Η υπηρεσία Vardata (Service Code 0x32) είναι µία υπηρεσία που παρέχεται ανάλογα
µε τον κατασκευαστή. Σε αυτή την υπηρεσία, το Request και το Response έχουν την ίδια
δοµή τηλεγραφήµατος. Το τηλεγράφηµα διαθέτει πληροφορίες δροµολόγησης
(Routing), το µέγεθος δεδοµένων του τηλεγραφήµατος δεδοµένων χρήσης Vardata και
το βασικό τηλεγράφηµα Vardata επιπέδου 7. Το µέγεθος δεδοµένων του τηλεγραφήµατος Vardata επιπέδου 7 είναι µεταβλητό.
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την πλήρη δοµή του τηλεγραφήµατος.
Ονοµασία

Τύπος δεδοµένων

∆ευτερεύουσα διεύθυνση 1

BYTE

∆ευτερεύον κανάλι 1

BYTE

∆ευτερεύουσα διεύθυνση 2

BYTE

∆ευτερεύον κανάλι 2

BYTE

Data Len Low

BYTE

Data Len High

BYTE

Reserved (δεσµευµένο)

BYTE

Reserved (δεσµευµένο)

BYTE

FC

BYTE

Vardata

Array of BYTE
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Το πρωτόκολλο Ethernet Industrial (EtherNet/IP)
Κατάλογος αντικειµένων CIP

0
Αντικείµενο
TCP/IP Interface

•

Το αντικείµενο TCP/IP Interface επιτρέπει τη διαµόρφωση των παραµέτρων IP µέσω
EtherNet/IP.

•

Κωδικός κατηγορίας: F5hex

Κατηγορία
Χαρακτηριστικό

Πρόσβαση

Ονοµασία

Τύπος
δεδοµένων

Προεπιλεγµένη
τιµή [hex]

Περιγραφή

1

Get

Revision

UINT

0001

Revision 1

2

Get

Max Instance

UINT

0001

Μέγιστο επίπεδο

3

Get

Number of
Instances

UINT

0001

Το DFE33B έχει µία διεπαφή TCP/IP

Επίπεδο 1
Χαρακτηριστικό

Ονοµασία

Τύπος
δεδοµένων

Προεπιλεγµένη
τιµή [hex]

Περιγραφή

1

Get

Status

DWORD

00000001

Η διαµόρφωση είναι έγκυρη

2

Get

Configuration
Capability

DWORD

00000014

Το χαρακτηριστικό Interface
Configuration (5) µπορεί να
εγγραφεί. Η διαµόρφωση µπορεί να
γίνει µέσω του DHCP.

3

Set

Configuration
Control

DWORD

00000002

0 = Η συσκευή χρησιµοποιεί
αποθηκευµένες παραµέτρους IP
κατά τη διαδικασία Bootup
(φόρτωση).
2 = Η συσκευή αναµένει τη
διαµόρφωση IP από το DHCP κατά
τη διαδικασία Bootup (φόρτωση).

4

Get

Physical Link
Object

STRUCT of

Path Size

UINT

0002

Path

Padded
EPATH

20 F6 24 01

Interface
Configuration

STRUCT of

IP Address

UDINT

∆ιεύθυνση IP που χρησιµοποιείται

Network Mask

UDINT

Μάσκα υποδικτύου που
χρησιµοποιείται

Gateway
Address

UDINT

Τυπικό επιλεγµένο Gateway

Name Server

UDINT

00000000

Το DNS δεν υποστηρίζεται

Name Server 2

UDINT

00000000

Το DNS δεν υποστηρίζεται

Domain Name

STRING

sew.de

Host Name

STRING

5

6

Υποστηριζόµενες
υπηρεσίες

64

Πρόσβαση

Set

Get

Κωδικός υπηρεσίας
[hex]

Όνοµα υπηρεσίας

Παραποµπή στο Ethernet Link
Object (Class Code 0xF6) ως
υποκείµενο επίπεδο.

∆εν χρησιµοποιείται

Κατηγορία

Επίπεδο

01

Get_Attributes_All

X

_

0E

Get_Attribute_Single

X

X

10

Set_Attribute_Single

-

X
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Κατάλογος αντικειµένων CIP

6

0
Αντικείµενο
Ethernet Link

•

Στο αντικείµενο Ethernet Link αποθηκεύονται πληροφορίες σχετικά µε τη διεπαφή
επικοινωνίας Ethernet.

•

Κωδικός κατηγορίας: F6hex

Κατηγορία
Χαρακτηριστικό

Πρόσβαση

Ονοµασία

Τύπος
δεδοµένων

Προεπιλεγµένη
τιµή [hex]

Περιγραφή

1

Get

Revision

UINT

0002

Revision 2

2

Get

Max Instance

UINT

0001

Μέγιστο επίπεδο

3

Get

Number of
Instances

UINT

0001

Το DFE33B έχει µία διεπαφή TCP/IP

Χαρακτηριστικό

Πρόσβαση

Ονοµασία

Τύπος
δεδοµένων

Προεπιλεγµένη
τιµή [hex]

Περιγραφή

1

Get

Interface Speed

UDINT

00000064

Προεπιλεγµένη τιµή = 100 Æ
Ταχύτητα µετάδοσης σε MBit/s

2

Get

Interface Flags

DWORD

Επίπεδο 1 –
Σύνδεση Ethernet
X30

•
•
•
•
•

3

Το Bit 0 δείχνει έναν ενεργό
σύνδεσµο
Το Bit 1 δείχνει τη λειτουργία full
duplex
Bit 2 ... Bit 4 σηµατοδοτούν την
κατάσταση διαπραγµάτευσης
(Negotiation Status)
Το Bit 5 δείχνει εάν η χειροκίνητη
ρύθµιση απαιτεί επαναφορά
(Reset)
Το Bit 6 χαρακτηρίζει ένα τοπικό
σφάλµα υλικού

Get

Physical
Address

ARRAY of
6 USINTs

00 0F 69 xx xx xx

MAC ID
SEW MAC OUI: 00 0F 69

Χαρακτηριστικό

Πρόσβαση

Ονοµασία

Τύπος
δεδοµένων

Προεπιλεγµένη
τιµή [hex]

Περιγραφή

1

Get

Interface Speed

UDINT

00000064

Προεπιλεγµένη τιµή = 100 Æ
Ταχύτητα µετάδοσης σε MBit/s

2

Get

Interface Flags

DWORD

Επίπεδο 2 –
Σύνδεση Ethernet
X32

•
•
•
•
•

3

Get

Physical
Address

ARRAY of
6 USINTs

00 0F 69 xx xx xx
xx

Το Bit 0 δείχνει έναν ενεργό
σύνδεσµο
Το Bit 1 δείχνει τη λειτουργία full
duplex
Bit 2 ... Bit 4 σηµατοδοτούν την
κατάσταση διαπραγµάτευσης
(Negotiation Status)
Το Bit 5 δείχνει εάν η χειροκίνητη
ρύθµιση απαιτεί επαναφορά
(Reset)
Το Bit 6 χαρακτηρίζει ένα τοπικό
σφάλµα υλικού

MAC ID
SEW MAC OUI: 00 0F 69

Υποστηριζόµενες
υπηρεσίες
Κωδικός υπηρεσίας [hex]

Όνοµα υπηρεσίας

Κατηγορία

Επίπεδο

01

Get_Attributes_All

X

_

0E

Get_Attribute_Single

X

X
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Το πρωτόκολλο Ethernet Industrial (EtherNet/IP)
Κωδικοί επιστροφής της παραµετροποίησης µέσω αναλυτικών µηνυµάτων

0

6.3

Κωδικοί επιστροφής της παραµετροποίησης µέσω αναλυτικών µηνυµάτων
(Explicit Messages)
Εάν η αίτηση παραµέτρων µέσω αναλυτικών µηνυµάτων (Explicit Messages) αποτύχει,
µπορεί να διαπιστωθεί η αιτία µέσω ενός κωδικού σφάλµατος. Ένα σφάλµα µπορεί να
αναπαραχθεί από την πρόσθετη δυνατότητα DFE33B, από το σύστηµα EtherNert/IP ή
από την υπέρβαση χρονικού ορίου.
Στους καταχωρητές κατάστασης των Message-Tags µπορεί να διαβαστεί το General
Error Code (ERR) (γενικός κωδικός σφάλµατος) κα το Additional Code (EXERR)
(πρόσθετος κωδικός) (βλέπε εικόνα που ακολουθεί).

11937AXX

Αποκλειστικοί
κωδικοί
επιστροφής SEW

Οι κωδικοί που επιστρέφει ο µετατροπέας ή η πρόσθετη δυνατότητα DFE33B σε
περίπτωση λανθασµένης παραµετροποίησης, περιγράφονται στο εγχειρίδιο "Προφίλ
µονάδας fieldbus MOVIDRIVE®" και για το λόγο αυτό δεν αποτελούν µέρος αυτής της
περιγραφής. Σε συνδυασµό όµως µε το EtherNet/IP οι κωδικοί επιστρέφονται στην
παρακάτω µορφή. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει ένα παράδειγµα µορφής
δεδοµένων για ένα τηλεγράφηµα απόκρισης παραµέτρων.
Απόκλιση Byte
0

1

2

3

Λειτουργία

Κωδικοί γενικού
σφάλµατος

Πρόσθετος κωδικός
Μέγεθος (λέξεις)

Πρόσθετος κωδικός
Λέξη 1 (lowbyte)

Πρόσθετος
κωδικός
Λέξη 1 (highbyte)

Παράδειγµα

1Fhex
Ανάλογα µε τον
κατασκευαστή

01hex
µόνο λέξη δεδοµένων
Low (Word 1)

10hex
Πρόσθετος κωδικός
σφάλµατος
MOVILINK®

08hex
Κατηγορία
σφάλµατος
MOVILINK®

Στο παραπάνω παράδειγµα, η κατηγορία σφάλµατος 08 (γενικό σφάλµα) του
MOVILINK® περιέχεται στο High-Byte του πρόσθετου κωδικού. Ο πρόσθετος κωδικός
σφάλµατος 10 του MOVILINK® (µη έγκυρος δείκτης) βρίσκεται στο Low-Byte του
πρόσθετου κωδικού. Εποµένως έχει γίνει προσπέλαση σε έναν δείκτη συσκευής που
δεν υπάρχει.
Κωδικοί
επιστροφής από
το EtherNet/IP

66

Εάν δεν τηρηθεί η µορφή δεδοµένων κατά τη µεταφορά ή εάν εκτελεστεί µια µη
διαθέσιµη υπηρεσία, τότε στο τηλεγράφηµα σφάλµατος επισυνάπτονται κωδικοί
επιστροφής ανάλογα µε το EtherNet/IP. Η κωδικοποίηση αυτών των κωδικών
επιστροφής περιγράφεται στις προδιαγραφές του EtherNet/IP (βλέπε ενότητα "Κωδικοί
γενικού σφάλµατος").

Εγχειρίδιο – ∆ιεπαφή fieldbus DFE33B EtherNet/IP

Το πρωτόκολλο Ethernet Industrial (EtherNet/IP)

I

Κωδικοί επιστροφής της παραµετροποίησης µέσω αναλυτικών µηνυµάτων

6

0
Υπέρβαση
χρονικού ορίου
των αναλυτικών
µηνυµάτων
(Explicit
Messages)

Η υπέρβαση χρονικού ορίου ενεργοποιείται από την πρόσθετη κάρτα DFE33B. Ο
χρόνος υπέρβασης θα πρέπει να ρυθµιστεί από την κύρια µονάδα µετά την
αποκατάσταση της σύνδεσης. Στις προδιαγραφές του EtherNet/IP δε γίνεται λόγος για
υπέρβαση χρόνου αλλά για Expected Packet Rate (αναµενόµενος ρυθµός πακέτων).
Το Expected Packet Rate (αναµενόµενος ρυθµός πακέτων) υπολογίζεται από το χρόνο
υπέρβασης µε τον παρακάτω τύπο:
tΥπέρβαση _ΑναλυτικάΜηνύµατα = 4 x tΑναµενόµενος ρυθµός πακέτων ΑναλυτικάΜηνύµατα
Μπορούν να ρυθµιστούν από το Connection Object Class 5, Instance 1, Attribute 9.
Η περιοχή τιµών βρίσκεται µεταξύ 0 ms και 655535 ms, µε βήµα 5 ms.
Εάν για το αναλυτικό µήνυµα παρατηρηθεί µία υπέρβαση του χρονικού ορίου, τότε
αυτός ο τύπος σύνδεσης για το αναλυτικό µήνυµα διακόπτεται αυτόµατα εφ' όσον οι
συνδέσεις σταθµοσκόπησης I/O ή bit στροβοσκόπησης δεν βρίσκονται στην κατάσταση
ESTABLISHED. Αυτή είναι η προεπιλεγµένη ρύθµιση του EtherNet/IP. Για να είναι και
πάλι δυνατή η επικοινωνία µέσω αναλυτικών µηνυµάτων (Explicit Messages) θα πρέπει
να αποκατασταθεί και πάλι η σύνδεση γι αυτά τα µηνύµατα. Η υπέρβαση χρονικού ορίου
δεν µεταβιβάζεται στον µετατροπέα.

Κωδικοί γενικού
σφάλµατος

Κωδικοί γενικού
σφάλµατος
(hex)

Όνοµα σφάλµατος

Περιγραφή

00

Success

Επιτυχής

01

Conection failure

Μία υπηρεσία που σχετίζεται µε τη σύνδεση απέτυχε.

02

Resource unavailable

Η πηγή, η οποία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της
υπηρεσίας, δεν είναι διαθέσιµη

03

Εφεδρικό

04

Path segment error

Το "Path Segment Identifier" ή η σύνταξη του τµήµατος
δεν µπορούν να ερµηνευτούν σωστά από τον κόµβο που
πραγµατοποιεί την επεξεργασία.

05

Path destination unknown

Η διαδροµή παραπέµπει σε µία κατηγορία αντικειµένου,
σε ένα επίπεδο αντικειµένου ή σε ένα στοιχείο δοµής
το οποίο δεν υποστηρίζεται από τον κόµβο που
πραγµατοποιεί την επεξεργασία.

06-07

Εφεδρικό

08

Service not supported

Η υπηρεσία για την επιλεγµένη κλάση/επίπεδο δεν
υποστηρίζεται.

09

Invalid attribute value

Αποστάλθηκαν µη έγκυρα δεδοµένα χαρακτηριστικών.

Object state conflict

Το επιλεγµένο αντικείµενο δεν µπορεί να εκτελέσει την
υπηρεσία στην κατάσταση που βρίσκεται.

0A-0B
0C
0D

Εφεδρικό

0E

Attribute not settable

∆εν είναι εφικτή η πρόσβαση εγγραφής στο επιλεγµένο
αντικείµενο.

10

Device state conflict

Η τρέχουσα κατάσταση της συσκευής απαγορεύει την
εκτέλεση της επιθυµητής υπηρεσίας.

11-12

Εφεδρικό

13

Not enough data

Το µέγεθος των µεταφερόµενων δεδοµένων είναι πολύ
µικρό για την εκτέλεση της υπηρεσίας.

14

Attribut not supported

Το επιλεγµένο χαρακτηριστικό δεν υποστηρίζεται.

15

Too much data

Το µέγεθος των µεταφερόµενων δεδοµένων είναι πολύ
µεγάλο για την εκτέλεση της υπηρεσίας.

16

Object does not exist

Το επιλεγµένο αντικείµενο δεν έχει ενσωµατωθεί στη
συσκευή.

17-1E

Εφεδρικό

1F

Vendor specific error

Σφάλµα ανάλογα µε τον κατασκευαστή (βλέπε εγχειρίδιο
"Προφίλ µονάδας fieldbus")

20

Invalid parameter

Μη έγκυρη παράµετρος. Αυτό το µήνυµα σφάλµατος
χρησιµοποιείται όταν µία παράµετρος δεν καλύπτει τις
προδιαγραφές ή/και τις απαιτήσεις της εφαρµογής.

21-FF
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Ο ενσωµατωµένος διακόπτης Ethernet

0

6.4

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

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

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

•

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

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

68

Auto-Crossing

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

Autonegotiation

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

Υποδείξεις για
τη διαχείριση
Multicast

•

Ο ενσωµατωµένος διακόπτης Ethernet δεν προσφέρει τη λειτουργία φιλτραρίσµατος
για τα τηλεγραφήµατα Multicast του Ethernet. Τα τηλεγραφήµατα Multicast, τα οποία
συνήθως αποστέλλονται από τους προσαρµογείς (DFE33B) προς τους σαρωτές
(PLC), προωθούνται σε όλες τις θύρες του διακόπτη.

•

Το IGMP Snooping (όπως στο Managed Switches) δεν υποστηρίζεται.

•

Η SEW-EURODRIVE προτείνει, η πρόσθετη δυνατότητα DFE33B να συνδεθεί µόνο
µε τα στοιχεία του δικτύου που υποστηρίζουν το IGMP-Snooping (π.χ. Managed
Switch) ή που διαθέτουν µηχανισµούς προστασίας από υψηλά φορτία Multicast (π.χ.
συσκευές της SEW-EURODRIVE). Οι συσκευές που δεν διαθέτουν ενσωµατωµένη
αυτή τη λειτουργία, µπορεί να παρουσιάσουν λανθασµένες λειτουργίες λόγω υψηλού
φόρτου του δικτύου.
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7

Ενσωµατωµένος διακοµιστής Web
Η κάρτα πρόσθετης δυνατότητας DFE33B διαθέτει µία αρχική σελίδα για την απλή
διάγνωση του MOVIDRIVE® και του MOVITRAC®. Για να προσπελάσετε την αρχική
σελίδα, εκκινήστε τον Browser σας και εισάγετε την παρακάτω διεύθυνση IP του
DFE33B:
Παράδειγµα: http://192.168.10.4
Από την ιστοσελίδα έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες υπηρεσιών και διάγνωσης.

7.1

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

7.2

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

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

•

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

7

∆οµή της αρχικής σελίδας του ενσωµατωµένου διακοµιστή Web

7.3

∆οµή της αρχικής σελίδας του ενσωµατωµένου διακοµιστή Web

[1]

[2]

[3]

[4]

62702AXX

[1] Γραµµή πλοήγησης
[2] Αρχικό παράθυρο (Home) Πλήκτρο για την εκκίνηση της εφαρµογής διάγνωσης
[3] Αρχικό παράθυρο (Home) Πλήκτρο για την προβολή της βοήθειας της αρχικής σελίδας
[4] Αρχικό παράθυρο (Home) Πλήκτρο για τη σελίδα περιγραφής του MOVIDRIVE® B (απαιτείται
πρόσβαση στο Internet)
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7

∆οµή της εφαρµογής διάγνωσης

7.4

∆οµή της εφαρµογής διάγνωσης

[1]
[2]

62720AXX

[1] Προβολή ριζικού
καταλόγου /
Επισκόπηση
[2] Αναδυόµενο µενού
µε δεξί κλικ σε µία
συσκευή του ριζικού
καταλόγου

Στο ριζικό κατάλογο προβάλλεται στους κόµβους δικτύου "My-Network-Tree" η
συσκευή MOVIDRIVE® B Ethernet. Τα υποσυστήµατα παρουσιάζονται
ταξινοµηµένα στην αντίστοιχη έκδοση της συσκευής, ενώ µπορεί να
περιλαµβάνουν κι άλλες συσκευές.
Η πλοήγηση στα plugins των συσκευών γίνεται µε δεξί κλικ στη συσκευή που
υπάρχει στο ριζικό κατάλογο. Εµφανίζεται ένα αναδυόµενο παράθυρο που σας
οδηγεί στα αντίστοιχα plugins της συσκευής. Επίσης µπορείτε να επεξεργαστείτε
τις ρυθµίσεις πρόσβασης για ένα MOVIDRIVE® B (βλέπε κεφάλαιο "Προστασία
πρόσβασης"). Για να αναγνωριστούν νέες συσκευές και να συµπεριληφθούν στο
ριζικό κατάλογο, κάντε δεξί κλικ στον κόµβο δικτύου και επιλέξτε την επιλογή
"Scan" (σάρωση).

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

[4] Παράθυρο plugin
[5] Πίνακας
καταστάσεων και
κατάσταση συσκευής

[a]
[b] [c]
[d]
[e]
[f]
[g]
[a] Νέα σάρωση ριζικού καταλόγου και προβολή
[b] Άνοιγµα plugin για την επιλεγµένη συσκευή του ριζικού καταλόγου
[c] Plugin γενικής επισκόπησης (Overview) για την επιλεγµένη συσκευή στο
ριζικό κατάλογο, βλέπε ενότητα "Παράθυρο plugin (γενική επισκόπηση)"
[d] Κλείσιµο επιλεγµένου plugin
[e] Ρυθµίσεις για την επικοινωνία του Ethernet και του σαρωτή
[f] Μετάβαση σε προβολή παραθύρου ή εφαρµογής
[g] Προβολή διαλόγου πληροφοριών
Βλέπε ενότητα "Παράθυρο plugin".
Ο πίνακας προβάλλεται από προεπιλογή, όλες οι συσκευές και υποσυσκευές
που εντοπίζονται στη σάρωση εµφανίζονται στον κατάλογο. Επειδή ο πίνακας
καταστάσεων αποστέλλει κυκλικά τα αιτήµατα παραµέτρων στη συσκευή,
ο πίνακας µπορεί να κλείσει και µε τη βοήθεια του πλήκτρου κατάστασης
(κάτω δεξιά).
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Ενσωµατωµένος διακοµιστής Web
∆οµή της εφαρµογής διάγνωσης

Παράθυρο plugin

[1]

[2]

[3]

62703AXX
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[1] Καρτέλα για ανοιγµένα
plugins

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

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

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

[3] Κύριο παράθυρο µε τιµές
ένδειξης και εικόνες

Στο κύριο παράθυρο οπτικοποιούνται οι παράµετροι.

Εγχειρίδιο – ∆ιεπαφή fieldbus DFE33B EtherNet/IP
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7

∆οµή της εφαρµογής διάγνωσης

Παράδειγµα:
Plugin
παρακολούθησης
διαύλου για το
MOVIDRIVE®

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

11862AXX
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Ενσωµατωµένος διακοµιστής Web
∆οµή της εφαρµογής διάγνωσης

Παράδειγµα:
Plugin
παρακολούθησης
διαύλου για το
MOVITRAC®

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

11863AXX
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7.5

7

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

[1]
[2]
61662AXX

[1] Σύνδεση

[2] Παραµετροποίηση σύνδεσης

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

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

•

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

8

Επισκόπηση

8

MOVITOOLS® MotionStudio µέσω Ethernet
Το λογισµικό MOVITOOLS® MotionStudio (έκδοση 5.40 ή νεότερη) σας προσφέρει τη
δυνατότητα της εύκολης παραµετροποίησης, απεικόνισης και διάγνωσης της
εφαρµογής σας. Με το MOVITOOLS® MotionStudio µπορείτε να επικοινωνείτε µέσω
της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας DFE33B µε τον µετατροπέα MOVIDRIVE®
MDX61B, την πύλη DFE33B και την πύλη υποκείµενων συσκευών SEW µέσω του
Ethernet.

ΣΤΟΠ!
Πριν εκκινήσετε το MOVITOOLS® MotionStudio θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τα
εγκατεστηµένα στοιχεία λογισµικού στο τοίχος προστασίας.

8.1

•

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

•

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

•

Ελέγξτε εάν µεταξύ του υπολογιστή και του DFE33B µπορεί να πραγµατοποιηθεί
µία επικοινωνία Ethernet. Χρησιµοποιήστε π.χ. την εντολή "ping" στη γραµµή
εντολών των Windows (παράδειγµα: ping 192.168.10.4).

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

11721ADE
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8

∆ιάγραµµα ροής για τη διαµόρφωση των συσκευών

Περιοχές και
λειτουργίες

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

8.2

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

[3] Περιοχή για τις προβολές
του έργου

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

[4] Περιοχή για τα plugins

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

[5] Περιοχή κατάστασης
συσκευών

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

[6] Γραµµή κατάστασης

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

∆ιάγραµµα ροής για τη διαµόρφωση των συσκευών

Επισκόπηση

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

1. Εγκατάσταση έργου και δικτύου

2. Διαμόρφωση καναλιού/καναλιών επικοινωνίας

3. Σάρωση δικτύου (ανίχνευση συσκευών)

4. Μετάβαση σε κατάσταση online

5. Διαμόρφωση συσκευών με τα εργαλεία

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

Βήµα 1:
Εγκατάσταση
έργου και δικτύου

•

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

•

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

•

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

11723AXX

Βήµα 2:
Παραµετροποίηση
καναλιού
επικοινωνίας

•

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

11724AXX
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∆ιάγραµµα ροής για τη διαµόρφωση των συσκευών

Βήµα 3:
Σάρωση δικτύου
(ανίχνευση
συσκευών)

•

Σαρώστε µε το

το δίκτυο (ανίχνευση συσκευών).

Βήµα 4:
∆ιαµόρφωση
συσκευών µε
τα εργαλεία

•

Ενεργοποιήστε µε το

•

Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να διαµορφώσετε.

•

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

την κατάσταση Online.

11737AXX
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8

Επικοινωνία µε τις συσκευές εκτός του τοπικού υποδικτύου

8.3

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

11726AXX
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•

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

•

Στο πεδίο "∆ιεύθυνση IP" εισάγετε την κατάλληλη διεύθυνση IP των συσκευών
DFE33B.
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Επικοινωνία µε τις συσκευές εκτός του τοπικού υποδικτύου

Παράµετροι
για το SMLP

8

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

Περιγραφή

Επισήµανση

Χρονική υπέρβαση

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

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

∆ιεύθυνση IP
Broadcast

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

Στην προεπιλεγµένη ρύθµιση,
εντοπίζονται µόνο οι συσκευές που
βρίσκονται στο τοπικό τµήµα δικτύου.

∆ιεύθυνση IP
∆ιακοµιστής SMLP

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

Εισάγετε εδώ τη διεύθυνση IP των
συσκευών που θα συµπεριληφθούν
στην ανίχνευση, αλλά βρίσκονται εκτός
του τοπικού δικτύου.
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Παράµετροι διαµόρφωσης Ethernet
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Περιγραφή παραµέτρων

P600

9

Παράµετροι διαµόρφωσης Ethernet

9.1

Περιγραφή παραµέτρων
Η οµάδα παραµέτρων P78x περιλαµβάνει τιµές ρύθµισης και ενδείξεων ειδικά για την
πρόσθετη δυνατότητα DFE33B.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ
Επειδή στην πρόσθετη δυνατότητα DFE33B το DHCP είναι ενεργοποιηµένο από
προεπιλογή, οι παρακάτω παράµετροι εγγράφονται µε τις τιµές που εκχωρούνται από
τον διακοµιστή DHCP:
•

∆ιεύθυνση IP P780

•

P781 Μάσκα υποδικτύου

•

P782 Τυπική πύλη

Οι χειροκίνητες αλλαγές στις αναφερόµενες παραµέτρους εφαρµόζονται εάν το DHCP
(P785) απενεργοποιηθεί πριν από την νέα απενεργοποίηση και επανενεργοποίησή
του.
Εάν κατά την ενεργοποίηση της πρόσθετης δυνατότητας DFE33B ο µικροδιακόπτης
"Def IP" βρίσκεται στη θέση "1", τότε οι αναφερόµενες προεπιλεγµένες τιµές της
παραµέτρου Ρ780 … P782 είναι ενεργές.
∆ιεύθυνση IP
P780

Περιοχή ρυθµίσεων: 0.0.0.0 - 223.255.255.255
Εργοστασιακή ρύθµιση: 0.0.0.0
Προεπιλεγµένη τιµή: 192.168.10.4
Με την παράµετρο P780 ρυθµίζεται η διεύθυνση IP για τη δικτύωση της πρόσθετης
δυνατότητας DFE33B µέσω του Ethernet. Σε περίπτωση που το DHCP (Ρ785) είναι
ενεργοποιηµένο, τότε εµφανίζεται η τιµή που προσδιορίζεται από το διακοµιστή DHCP.

P781 Μάσκα
υποδικτύου

Περιοχή ρυθµίσεων: 0.0.0.0 - 255.255.255.255
Εργοστασιακή ρύθµιση: 0.0.0.0
Προεπιλεγµένη τιµή: 255.255.255.0
Η µάσκα υποδικτύου διαιρεί το δίκτυο σε υποδίκτυα. Τα Bits καθορίζουν, ποιο τµήµα της
διεύθυνσης IP θα απεικονίζει τη διεύθυνση του υποδικτύου. Σε περίπτωση που το
DHCP (Ρ785) είναι ενεργοποιηµένο, τότε εµφανίζεται η τιµή που προσδιορίζεται από το
διακοµιστή DHCP.

P782 Τυπική
πύλη

Περιοχή ρυθµίσεων: 0.0.0.0 - 223.255.255.255
Εργοστασιακή ρύθµιση: 0.0.0.0
Προεπιλεγµένη τιµή: 1.0.0.0
Η τυπική πύλη αποκρίνεται όταν ο συνδροµητής επικοινωνίας δε βρίσκεται στο ίδιο
δίκτυο. Η τυπική πύλη όµως θα πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο δίκτυο. Σε περίπτωση που
το DHCP (Ρ785) είναι ενεργοποιηµένο, τότε εµφανίζεται η τιµή που προσδιορίζεται από
το διακοµιστή DHCP.

P783 Ρυθµός
Baud
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Τιµή ένδειξης χωρίς δυνατότητα αλλαγής. Μετά τη φάση αρχικοποίηση εµφανίζεται η
τιµή 100 MBaud. Αυτός είναι ο ρυθµός Baud µεταξύ του εσωτερικού διακόπτη και του
ηλεκτρονικού συστήµατος διαύλου, και όχι ο ρυθµός Baud µέσω του X30 ή του X32.
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Παράµετροι διαµόρφωσης Ethernet
Περιγραφή παραµέτρων

P6..
P60.

9

P600

P784 MAC ID

Τιµή ένδειξης χωρίς δυνατότητα αλλαγής. ∆είχνει το MAC-ID, δηλ. τη διεύθυνση
Ethernet της διασύνδεσης, η οποία είναι µοναδική. Το MAC-ID των κατασκευαστικών
οµάδων Ethernet της SEW-EURODRIVE περιέχει στα πρώτα 3 bytes το χαρακτηριστικό
"00-0F-69".

P785
DHCP / Startup
Configuration

Περιοχή ρυθµίσεων: 0 (αποθηκευµένες παράµετροι IP) 2 (DHCP)
Εργοστασιακή ρύθµιση: 2 (DHCP)
DHCP: Η πρόσθετη δυνατότητα DFE33B λαµβάνει µετά την ενεργοποίηση της τάσης
τροφοδοσίας τις παραµέτρους IP (P780 ... P782) από έναν διακοµιστή DHCP.
Αποθηκευµένες παράµετροι IP: Η πρόσθετη δυνατότητα DFE33B εκκινείται µετά την
ενεργοποίηση της τάσης τροφοδοσίας µε τις αποθηκευµένες παραµέτρους IP.
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∆ιάγνωση σφαλµάτων

10.1

Εισαγωγή
Οι διαδικασίες διάγνωσης που περιγράφονται στην ακόλουθη ενότητα επιδεικνύουν τις
µεθόδους για την ενσωµάτωση του DFE33B σε ένα δίκτυο EtherNet/IP και την ανάλυση
σφαλµάτων για τις παρακάτω περιπτώσεις προβληµάτων:
•

Ο µετατροπέας δεν έχει συνδεθεί σωστά στο δίκτυο EtherNet/IP

•

∆εν είναι δυνατός ο έλεγχος του µετατροπέα συχνότητας από την κύρια µονάδα
EtherNet/IP (σαρωτής)

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν συγκεκριµένα τις ρυθµίσεις παραµέτρων
του µετατροπέα συχνότητας για διάφορες εφαρµογές fieldbus, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο
Προφίλ Μονάδας Fieldbus και τη λίστα παραµέτρων του MOVIDRIVE®.
Η ένδειξη κατάστασης Online προσφέρει πρόσθετες πληροφορίες διάγνωσης στην
κύρια µονάδα EtherNet/IP-(σαρωτής) και την αντίστοιχη ηλεκτρονική βοήθεια.

10.2

∆ιαδικασία διάγνωσης MDX61B µε την πρόσθετη δυνατότητα DFE33B
Στα παρακάτω υποκεφάλαια περιγράφεται µε τη µορφή µίας λίστας ελέγχου η
διαδικασία διάγνωσης ενός MOVIDRIVE® B µε την πρόσθετη δυνατότητα DFE33B
EtherNet/IP.

10.2.1 Προεργασίες
Βήµα 1: Εγκατάσταση απαιτούµενου λογισµικού
1. Πρόγραµµα οδήγησης FTDI για τη διεπαφή προγραµµατισµού USB11A
– Συνδέστε το USB11A στον υπολογιστή PC. Η αναγνώριση υλικού των Windows
εγκαθιστά τα απαραίτητα προγράµµατα FTDI.
– Το πρόγραµµα οδήγησης FTDI µπορεί να ληφθεί από το λογισµικό ROM 7 ή από
την ιστοσελίδα της SEW
2. MOVITOOLS®-MotionStudio έκδοσης 5.40 ή νεότερης
3. Αρχείο EDS SEW_MOVIDRIVE_DFE33B.eds
Βήµα 2: Εγκατάσταση συσκευής
1. Εγκαταστήστε σύµφωνα µε τις οδηγίες λειτουργίας MOVIDRIVE® MDX60B/61B:
–
–
–
–

Καλώδιο ρεύµατος
Καλώδιο κινητήρα
Αντίσταση φρεναρίσµατος
Τάση στήριξης DC 24 V

2. ∆ηµιουργήστε ένα δίκτυο EtherNet/IP (Managed Switch) και συνδέστε το DFE33B σ'
αυτό.
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10.2.2 Ενεργοποιήστε το MOVIDRIVE® B µε DC 24 V ή AC 400 V (διαµόρφωση MOVIDRIVE® B)
1. Εκκινήστε το MOVITOOLS® MotionStudio και ανοίξτε ένα νέο έργο.
Ονοµάστε το έργο και αντιστοιχήστε τη διεπαφή προγραµµατισµού USB11A
ανάλογα µε τη σειριακή θύρα COM.
– Εάν η διεπαφή προγραµµατισµού USB11A συνδέεται για πρώτη φορά στον
υπολογιστή, τότε ξεκινά η αναγνώριση υλικού των Windows και εγκαθιστά τους
απαραίτητους οδηγούς FTDI
– Εάν δεν αναγνωριστεί το USB11A, ελέγξτε την αντιστοίχηση της διεπαφής COM.
Η κατάλληλη διεπαφή COM επισηµαίνεται µε το χαρακτηρισµό "USB".
2. Συνδέστε τον υπολογιστή µε το MOVIDRIVE® B µέσω διεπαφής προγραµµατισµού
USB11A.
3. Εκτελέστε µία σάρωση συσκευών. Μαρκάρετε τη συσκευή µε το πλήκτρο του
ποντικιού και µε το δεξί πλήκτρο επιλέξτε το πεδίο µενού [Startup] / [Parameter tree].
4. Ρύθµιση P100 setpoint surce και P101 control signal source σε "Fieldbus".
5. Για τον εύκολο έλεγχο µέσω fieldbus µπορούν να παραµετροποιηθούν οι δυαδικές
είσοδοι από τις παραµέτρους P601 ... P608 σε "No Function".
6. Ελέγξτε την παραµετροποίηση των δεδοµένων διεργασίας (P87x). Η λέξη ελέγχου
και η λέξη κατάστασης θα πρέπει να έχουν παραµετροποιηθεί. Ρύθµιση της
παραµέτρου P876 PΟ data enable σε "Ναι".
10.2.3 ∆ιαµορφώστε το EtherNet/IP και ενεργοποιήστε το MOVIDRIVE® B
1. Εκκινήστε το πρόγραµµα διαµόρφωσης για τη µονάδα ελέγχου και τη διεπαφή
EtherNet/IP (π.χ. Logix 5000).
2. Ελέγξτε εάν ο υπολογιστής και η µονάδα ελέγχου βρίσκονται στο ίδιο υποδίκτυο:
– Η διεύθυνση IP του υπολογιστή και της CPU είναι ίδια µέχρι το τελευταίο Byte;
– Η µάσκα υποδικτύου είναι ίδια;
3. Ελέγξτε, εάν µπορεί να υλοποιηθεί η επικοινωνία TCP/IP για τη µονάδα ελέγχου.
4. Εκτελέστε τη διαµόρφωση EtherNet/IP µε τον τρόπο που περιγράφεται σ' αυτό το
εγχειρίδιο.
– Αντιστοιχήστε τη διεύθυνση IP στο DFE33B
– Ενεργοποιήστε τη διεύθυνση IP στη διαµόρφωση
– Πραγµατοποιήστε τη διαµόρφωση των δεδοµένων διεργασίας
– Φορτώστε τη διαµόρφωση στη µονάδα ελέγχου
5. Μετά την πετυχηµένη διαµόρφωση του EtherNet/IP θα πρέπει οι ενδεικτικές λυχνίες
LED MODULE STATUS και NETWORK STATUS να ανάβουν µε πράσινο χρώµα.
Τώρα γίνεται ανταλλαγή δεδοµένων διεργασίας.
6. Επεκτείνετε το πρόγραµµα ελέγχου ώστε να γίνεται η ανταλλαγή των επιθυµητών
δεδοµένων µε το DFE33B.
7. Εκκινήστε το MOVITOOLS® MotionStudio και ανοίξτε ένα νέο έργο. Ρύθµιση ως
διεπαφή επικοινωνίας "Ethernet".
– Εναλλακτικά το MOVITOOLS® MotionStudio µπορεί να λειτουργήσει και µε το
USB11A µέσω σειριακής επικοινωνίας. Για το σκοπό αυτό συνδέστε τον
υπολογιστή µε το MOVIDRIVE® B.
8. Εκτελέστε µία σάρωση συσκευών.
9. Μαρκάρετε του MOVIDRIVE® B και µε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού επιλέξτε το
πεδίο µενού [Diagnostics] (∆ιάγνωση) / [Bus monitor] (Παρακολούθηση διαύλου).
Ελέγξτε εάν λειτουργεί η ανταλλαγή δεδοµένων διεργασίας µεταξύ της µονάδας
ελέγχου και του MOVIDRIVE® B.
10.Ενεργοποιήστε την τάση δικτύου και ενεργοποιήστε το MOVIDRIVE® B από την πλευρά
ακροδεκτών (DI00=1). Ενεργοποιήστε τη συσκευή µε τη λέξη ελέγχου 1 = 0x0006.
– Σε περίπτωση που το MOVIDRIVE® B συνεχίζει να παραµένει στην κατάσταση
"Χωρίς ενεργοποίηση", ελέγξτε την αντιστοίχηση ακροδεκτών (οµάδα παραµέτρων
P60x) και τροφοδοτήστε τις πρόσθετες δυαδικές εισόδους µε DC 24 V.
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10.3

∆ιαδικασία διάγνωσης MOVITRAC® B µε το DFE33B ως πύλη
Στα παρακάτω υποκεφάλαια περιγράφεται µε τη µορφή µίας λίστας ελέγχου η
διαδικασία διάγνωσης ενός MOVITRAC® B µε την πρόσθετη δυνατότητα DFE33B
EtherNet/IP ως πύλη.

10.3.1 Προεργασίες
Βήµα 1: Εγκατάσταση απαιτούµενου λογισµικού
1. Πρόγραµµα οδήγησης FTDI για τη διεπαφή προγραµµατισµού USB11A
– Συνδέστε το USB11A στον υπολογιστή PC. Η αναγνώριση υλικού των Windows
εγκαθιστά τα απαραίτητα προγράµµατα FTDI.
– Το πρόγραµµα οδήγησης FTDI µπορεί να ληφθεί από το λογισµικό ROM 7 ή από
την ιστοσελίδα της SEW
2. MOVITOOLS®-MotionStudio έκδοσης 5.40 ή νεότερης
3. Αρχείο EDS SEW_GATEWAY_DFE33B.eds
Βήµα 2: Εγκατάσταση συσκευής
1. Εγκαταστήστε σύµφωνα µε τις οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC® B:
–
–
–
–

Καλώδιο ρεύµατος
Καλώδιο κινητήρα
Αντίσταση φρεναρίσµατος
Τάση στήριξης DC 24 V

2. ∆ηµιουργήστε ένα δίκτυο EtherNet/IP (Managed Switch) και συνδέστε το DFE33B σ'
αυτό.
3. Εκτελέστε την εγκατάσταση του διαύλου συστήµατος µε τον τρόπο που
περιγράφεται σ' αυτό το εγχειρίδιο.
4. Ενεργοποιήστε την αντίσταση απόληξης του SBus στον τελευταίο συνδροµητή.
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10.3.2 Ενεργοποιήστε τις συσκευές µε DC 24 V ή AC 400 V (διαµόρφωση MOVITRAC® B)
1. Εκκινήστε το MOVITOOLS® MotionStudio και ανοίξτε ένα νέο έργο.
Ονοµάστε το έργο και αντιστοιχήστε τη διεπαφή προγραµµατισµού USB11A
ανάλογα µε τη σειριακή θύρα COM.
– Εάν η διεπαφή προγραµµατισµού USB11A συνδέεται για πρώτη φορά στον
υπολογιστή, τότε ξεκινά η αναγνώριση υλικού των Windows και εγκαθιστά τους
απαραίτητους οδηγούς FTDI
– Εάν δεν αναγνωριστεί το USB11A, ελέγξτε την αντιστοίχηση της διεπαφής COM.
Η κατάλληλη διεπαφή COM επισηµαίνεται µε το χαρακτηρισµό "USB".
2. Συνδέστε τον υπολογιστή µε το MOVITRAC® B µέσω διεπαφής προγραµµατισµού
USB11A.
3. Εκτελέστε µία σάρωση συσκευών. Μαρκάρετε τη συσκευή µε το πλήκτρο του
ποντικιού και µε το δεξί πλήκτρο επιλέξτε το πεδίο µενού [Startup] / [Parameter tree].
4. Παραµετροποιήστε το P881 SBus address σε αύξουσα σειρά (1 ... 8) και διαφορετικά
από 0. Ρυθµίστε το P883 SBus timeout σε 50 ... 200 ms
5. Ρυθµίστε το P100 setpoint source σε "SBus1 / Σταθερή ονοµαστική τιµή" και το P101
control signal source σε "SBus1".
6. Για τον εύκολο έλεγχο µέσω fieldbus µπορούν να παραµετροποιηθούν οι δυαδικές
είσοδοι από τις παραµέτρους P601 ... P608 σε "No Function".
7. Ελέγξτε την παραµετροποίηση των δεδοµένων διεργασίας (οµάδα παραµέτρων
P87x). Η λέξη ελέγχου και η λέξη κατάστασης θα πρέπει να έχουν παραµετροποιηθεί. Ρύθµιση της παραµέτρου P876 PΟ data enable σε "Ναι".
8. Επαναλάβετε τα βήµατα 2 ως 7 για κάθε µία από τις συσκευές που έχουν συνδεθεί
στο SBus.
9. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία "Αυτόµατη εγκατάσταση" µέσω µικροδιακόπτη "AS"
της πύλης DFx. Ρυθµίστε το µικροδιακόπτη "AS" στην τιµή "1". Το LED H1
αναβοσβήνει κατά τη διαδικασία σάρωσης και σβήνει µετά την ολοκλήρωση.
10.Σύνδεση υπολογιστή µε την πύλη DFx µέσω διεπαφής προγραµµατισµού USB11A.
11.Εκτελέστε µία σάρωση συσκευών. Τώρα η πύλη DFx και όλες οι συσκευές που
έχουν εγκατασταθεί στο SBus να είναι προσπελάσιµες.
12.Μαρκάρετε την πύλη DFx και µε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού επιλέξτε το πεδίο
µενού [Diagnostics] / [Monitor Fieldbus Gateway DFx]. Εµφανίστε την καρτέλα
"∆ιαµόρφωση πύλης" και ελέγξτε εάν η λειτουργία "Αυτόµατη εγκατάσταση" έχει
αναγνωρίσει όλες τις συσκευές. Εάν δε συµβαίνει αυτό ελέγξτε
– την εγκατάσταση SBus
– εάν η αντίσταση απόληξης έχει συνδεθεί στην τελευταία συσκευή
– τις διευθύνσεις Sbus των συσκευών
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10.3.3 ∆ιαµορφώστε το EtherNet/IP και ενεργοποιήστε το MOVITRAC® B
1. Εκκινήστε το πρόγραµµα διαµόρφωσης για τη µονάδα ελέγχου και τη διεπαφή
EtherNet/IP (π.χ. Logix 5000).
2. Ελέγξτε εάν ο υπολογιστής και η µονάδα ελέγχου βρίσκονται στο ίδιο υποδίκτυο:
– Η διεύθυνση IP του υπολογιστή και της CPU είναι ίδια µέχρι το τελευταίο Byte;
– Η µάσκα υποδικτύου είναι ίδια;
3. Ελέγξτε, εάν µπορεί να υλοποιηθεί η επικοινωνία TCP/IP για τη µονάδα ελέγχου.
4. Εκτελέστε τη διαµόρφωση EtherNet/IP µε τον τρόπο που περιγράφεται σ' αυτό το
εγχειρίδιο.
–
–
–
–

Αντιστοιχήστε τη διεύθυνση IP στο DFE3B
Ενεργοποιήστε τη διεύθυνση IP στη διαµόρφωση
Πραγµατοποιήστε τη διαµόρφωση των δεδοµένων διεργασίας
Φορτώστε τη διαµόρφωση στη µονάδα ελέγχου

5. Μετά την πετυχηµένη διαµόρφωση του EtherNet/IP θα πρέπει οι ενδεικτικές λυχνίες
LED MODULE STATUS και NETWORK STATUS να ανάβουν µε πράσινο χρώµα.
Τώρα γίνεται ανταλλαγή δεδοµένων διεργασίας.
6. Επεκτείνετε το πρόγραµµα ελέγχου ώστε να γίνεται η ανταλλαγή των επιθυµητών
δεδοµένων µε το DFE33B.
7. Εκκινήστε το MOVITOOLS® MotionStudio και ανοίξτε ένα νέο έργο. Ρύθµιση ως
διεπαφή επικοινωνίας "Ethernet".
– Εναλλακτικά το MOVITOOLS® MotionStudio µπορεί να λειτουργήσει και µε το
USB11A µέσω σειριακής επικοινωνίας. Για το σκοπό αυτό συνδέστε τον
υπολογιστή µε το MOVIDRIVE® B.
8. Εκκινήστε το MOVITOOLS® MotionStudio και ανοίξτε ένα νέο έργο. Ρύθµιση ως
διεπαφή επικοινωνίας "Ethernet".
– Εναλλακτικά το MOVITOOLS® MotionStudio µπορεί να λειτουργήσει και µε το
USB11A µέσω σειριακής επικοινωνίας. Για το σκοπό αυτό συνδέστε τον
υπολογιστή µε την πύλη DFx.
9. Εκτελέστε µία σάρωση συσκευών. Η πύλη DFx και όλες οι συσκευές που έχουν
συνδεθεί στο SBus πρέπει τώρα να είναι προσπελάσιµες εάν έχουν διαµορφωθεί
προηγουµένως οι συσκευές MOVITRAC® B.
10.Ενεργοποιήστε την πύλη DFx µε το πλήκτρο του ποντικιού και εκκινήστε το εργαλείο
"Monitor DFx Fieldbus Gateway" µε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού. Μετακινηθείτε
στο παράθυρο "Process data monitor" και ελέγξτε εάν λειτουργεί η ανταλλαγή
δεδοµένων διεργασίας µεταξύ µονάδας ελέγχου και πύλης.
11.Ενεργοποιήστε την τάση δικτύου και ενεργοποιήστε το MOVITRAC® B από την
πλευρά ακροδεκτών (DI01=1). Ενεργοποιήστε τη συσκευή µε τη λέξη ελέγχου 1 =
0x0006
– Σε περίπτωση που το MOVITRAC® B συνεχίζει να παραµένει στην κατάσταση
"Χωρίς ενεργοποίηση", ελέγξτε την αντιστοίχηση ακροδεκτών (οµάδα παραµέτρων
P60x) και τροφοδοτήστε τις πρόσθετες δυαδικές εισόδους µε DC 24 V.
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∆ιάγνωση σφαλµάτων
Λίστα σφαλµάτων στη λειτουργία Gateway

10.4

10

Λίστα σφαλµάτων στη λειτουργία Gateway

Κωδικός
σφάλµατος

Χαρακτηρισµός

Αντίδραση

Αιτία

Μέτρα

25

EEPROM

∆ιακοπή της
επικοινωνίας SBus

Σφάλµα στην πρόσβαση της
EEPROM

Ανάκτηση εργοστασιακής
ρύθµισης, επαναφορά και νέα
ρύθµιση παραµέτρων στο DFΕ.
Αν το σφάλµα επανεµφανιστεί,
συνεννοηθείτε µε το σέρβις της
SEW

28

Χρονική
υπέρβαση
fieldbus

Προκαθορισµένο
∆εδοµένα PO = 0
Απόκριση σφάλµατος
ρυθµιζόµενη µέσω
της P831

Καµία επικοινωνία µεταξύ κύριας και
υποτελούς µονάδας µέσα στα
πλαίσια της παρακολούθησης.

•
•

Ελέγξτε το υποπρόγραµµα
επικοινωνίας της κύριας
µονάδας.
Επεκτείνετε το χρόνο
υπέρβασης του fieldbus
(απαίτηση επιτήρησης) στη
διαµόρφωση της κύριας
µονάδας ή απενεργοποιήστε
την επιτήρηση.

37

Watchdog fault
(Σφάλµα
watchdog)

∆ιακοπή της
επικοινωνίας SBus

Σφάλµα κατά την εκτέλεση του
λογισµικού του συστήµατος

Συµβουλευθείτε το τµήµα σέρβις
της SEW.

38

Εσωτερικό
σφάλµα

∆ιακοπή της
επικοινωνίας SBus

∆υσλειτουργία των ηλεκτρονικών
κυκλωµάτων του µετατροπέα
συχνότητας, πιθανώς λόγω
επίδρασης Ηλεκτροµαγνητικής
Συµβατότητας (ΗΜΣ)

Ελέγξτε τις συνδέσεις γείωσης και
τις θωρακίσεις και διορθώστε τις
εάν κριθεί απαραίτητο. Σε
επανάληψη του προβλήµατος,
ζητήστε συµβουλή από το τµήµα
service της SEW.

45

Initialization Error
(Σφάλµα
αρχικοποίησης)

∆ιακοπή της
επικοινωνίας SBus

Σφάλµα µετά από αυτο-έλεγχο κατά
την επαναφορά

∆ιεξάγετε επαναφορά.
Εάν το σφάλµα επανεµφανιστεί,
επικοινωνήστε µε το τµήµα σέρβις
της SEW.

111

Σφάλµα
συστήµατος
Device Timeout

Καµία

Παρακολουθήστε το κόκκινο LED
σφάλµατος συστήµατος (H1) στο
DFΕ. Εάν αυτή η LED είναι
αναµµένη, τότε ένας ή περισσότεροι
συνδροµητές του SBus δεν
µπορούν να διευθυνσιοδοτηθούν
εντός του διαστήµατος
καθυστέρησης χρονικής
υπέρβασης. Εάν το κόκκινο LED
σφάλµατος συστήµατος (H1)
αναβοσβήνει, τότε το DFΕ βρίσκεται
σε κατάσταση σφάλµατος. Στην
περίπτωση αυτό, το σφάλµα F111
και µόνο αυτό µεταδόθηκε στον
ελεγκτή µέσω του fieldbus.

Ελέγξτε την τάση τροφοδοσίας και
την καλωδίωση SBus, ελέγξτε τις
αντιστάσεις τερµατισµού του Sbus.
Ελέγξτε τη διαµόρφωση, εάν η DFΕ
διαµορφώθηκε µε χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το DFΕ.
Σε περίπτωση που το σφάλµα
εξακολουθεί να υπάρχει,
διερευνήστε το σφάλµα χρησιµοποιώντας τη διεπαφή διάγνωσης
και εκτελέστε τα µέτρα που
περιγράφονται σε αυτόν τον
πίνακα.
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Τεχνικά χαρακτηριστικά
Πρόσθετη δυνατότητα DFE33B για MOVIDRIVE® B

P Hz

11

Τεχνικά χαρακτηριστικά

11.1

Πρόσθετη δυνατότητα DFE33B για MOVIDRIVE® B
Πρόσθετη δυνατότητα DFE33B
Κωδικός αριθµός

1821 346 4

Λήψη ισχύος

P=3W

Πρωτόκολλα εφαρµογής

•
•
•
•

Αριθµοί θυρών που
χρησιµοποιούνται

•
•
•
•
•

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

Υπηρεσίες Ethernet

•
•

ARP
ICMP (Ping)

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

Ethernet II
TCP/IP και UDP/IP

Αυτόµατη αναγνώριση
ρυθµού baud

10 MBaud / 100 MBaud

Τεχνική σύνδεσης

2 x RJ45 µε ενσωµατωµένο Switch και Auto-Crossing

∆ιευθυνσιοδότηση

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

Αναγνωριστικό
κατασκευαστή
(Vendor-ID)

013Bhex

Βοηθητικά µέσα για την
έναρξη λειτουργίας

•
•

Έκδοση λογισµικού
υλικού του MOVIDRIVE®
MDX61B

90

EtherNet/IP (Industrial Protocol) για τον έλεγχο και την
παραµετροποίηση του µετατροπέα.
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) για τη διάγνωση µέσω WebBrowser.
SMLP (Simple Movilink Protocol), πρωτόκολλο που χρησιµοποιείται από
το MOVITOOLS®.
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) για την αυτόµατη
εκχώρηση των παραµέτρων διευθύνσεων.

Πακέτο λογισµικού MOVITOOLS®-MotionStudio έκδοσης 5.40 ή
νεότερης
Πληκτρολόγιο DBG60B
Έκδοση λογισµικού υλικού 824 854 0.17 ή νεότερη (Æ ένδειξη µε P076)
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kVA

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Σχεδιάγραµµα διαστάσεων της πρόσθετης δυνατότητας DFE33B για MOVITRAC® B

11.2

i

f

n

11

P Hz

Σχεδιάγραµµα διαστάσεων της πρόσθετης δυνατότητας DFE33B για
MOVITRAC® B και στο περίβληµα της πύλης

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

Πρόσθετη δυνατότητα DFE33B (πύλη
Εξωτερική τροφοδοσία τάσης

Πρωτόκολλα εφαρµογής

MOVITRAC®

B)

U = DC 24 V (–15 %, +20 %)
Imax = DC 200 mA
Pmax = 3.4 W
•
•
•
•

EtherNet/IP (Industrial Protocol) για τον έλεγχο και την
παραµετροποίηση του µετατροπέα.
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) για τη διάγνωση µέσω WebBrowser.
SMLP (Simple Movilink Protocol), πρωτόκολλο που
χρησιµοποιείται από το MOVITOOLS®.
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) για την αυτόµατη
εκχώρηση των παραµέτρων διευθύνσεων.

Αριθµοί θυρών που
χρησιµοποιούνται

•
•
•
•
•

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

Υπηρεσίες Ethernet

•
•

ARP
ICMP (Ping)

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

Ethernet II
TCP/IP και UDP/IP

Αυτόµατη αναγνώριση ρυθµού
baud

10 MBaud / 100 MBaud

Τεχνική σύνδεσης

2 x RJ45 µε ενσωµατωµένο Switch και Auto-Crossing

∆ιευθυνσιοδότηση

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

Αναγνωριστικό κατασκευαστή
(Vendor-ID)

013Bhex

Εργαλεία έναρξης λειτουργίας

Πακέτο λογισµικού MOVITOOLS®-MotionStudio έκδοσης 5.40 ή
νεότερης

Έκδοση λογισµικού υλικού
του MOVITRAC® B

∆εν απαιτείται κάποια συγκεκριµένη έκδοση υλικολογισµικού
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Γλωσσάριο

12

92

Όροι

12

Γλωσσάριο

12.1

Όροι

Όρος

Σηµασία

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol.
Επιτρέπει µε τη βοήθεια ενός διακοµιστή την αντιστοίχηση µίας διεύθυνσης IP και των λοιπών παραµέτρων
διαµόρφωσης σε έναν στοιχείο αυτοµατισµού ενός δικτύου.

TCP

Transmission Control Protocol.
Ελεγχόµενο πρωτόκολλο µεταφοράς µε σύνδεση

UDP

User Datagram Protocol.
Μη ελεγχόµενο πρωτόκολλο µεταφοράς άνευ σύνδεσης.

IP

Internet Protocol.
Πρωτόκολλο µεταφοράς δεδοµένων στο Internet.

∆ιεύθυνση IP

Μία διεύθυνση IP αποτελείται από 32 Bit, τα οποία χωρίζονται σε τέσσερις οκτάδες των οκτώ Bit για την
καλύτερη κατανόηση. Οι τιµές αυτές προβάλλονται ως τέσσερις δεκαδικοί αριθµοί που χωρίζονται µε
τελείες π.χ. "192.168.1.1". Μία διεύθυνση IP χωρίζεται στο τµήµα δικτύου (Net-ID) και στη διεύθυνση
κόµβου (Host-ID)

Μάσκα υποδικτύου

Η µάσκα υποδικτύου δηλώνει το τµήµα της διεύθυνσης IP που χρησιµοποιείται για τη διευθυνσιοδότηση
του δικτύου και το τµήµα που χρησιµοποιείται για τη διευθυνσιοδότηση ενός συνδροµητή. Όλα τα Bit της
µάσκας υποδικτύου που έχουν οριστεί ως 1 αντιπροσωπεύουν το τµήµα δικτύου (Net-ID), όλα τα Bit που
έχουν οριστεί ως 0 αντιπροσωπεύουν τη διεύθυνση κόµβου (Host-ID). Σε ένα δίκτυο Class B η µάσκα
υποδικτύου είναι π.χ. ορισµένη σε 255.255.0.0 δηλ. τα δύο πρώτα Bytes της διεύθυνσης IP περιγράφουν
το δίκτυο.

Τυπική πύλη

∆ιεύθυνση IP του συνδροµητή στο υποδίκτυο, ο οποίος πραγµατοποιεί τη σύνδεση µε άλλα δίκτυα.

Client

Εφαρµογή που χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες ενός άλλου υπολογιστή.
Παράδειγµα: Μία µονάδα ελέγχου χρησιµοποιεί µία υπηρεσία της πρόσθετης δυνατότητας DFE33B για την
κυκλική µετάδοση δεδοµένων.

∆ιακοµιστής

Εφαρµογή σε έναν υπολογιστή η οποία προσφέρει υπηρεσίες προς άλλους υπολογιστές.
Παράδειγµα: Η πρόσθετη δυνατότητα DFE33B προσφέρει σε µία µονάδα ελέγχου την υπηρεσία κυκλικής
ανταλλαγής δεδοµένων διεργασίας.

Broadcast

Broadcast (µετάδοση) ονοµάζεται η µεταβίβαση δεδοµένων προς όλους τους συνδροµητές ενός διανοµέα
ή ενός δικτύου.

STP

Shielded Twisted Pair. Θωρακισµένο καλώδιο µε συνεστραµµένα ζεύγη.

UTP

Unshielded Twisted Pair. Μη θωρακισµένο καλώδιο µε συνεστραµµένα ζεύγη.
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SEW-EURODRIVE – Driving the world

Τεχνολογία µετάδοσης κίνησης \ Αυτοµατισµοί µετάδοσης κίνησης \ Ενσωµάτωση συστήµατος \ Υπηρεσίες

Πώς κρατάµε τον κόσµο σε κίνηση

Με ανθρώπους που
σκέπτονται γρήγορα
και αναπτύσσουν το
µέλλον µαζί σας.

Με ένα δίκτυο
εξυπηρέτησης
που είναι πάντα
κοντά σας σε
όλον τον κόσµο.

Με µηχανισµούς κίνησης και
συστήµατα ελέγχου που βελτιώνουν
αυτόµατα την παραγωγικότητά σας.

Με ένα ευρύτατο
Know-how στους
βασικότερους
βιοµηχανικούς τοµείς
της εποχής µας.

Με ποιότητα υψηλών
προδιαγραφών, χωρίς
συµβιβασµούς, ώστε η
καθηµερινή εργασία να
γίνεται όλο και πιο απλή.

SEW-EURODRIVE
Driving the world

Με παγκόσµια παρουσία
για γρήγορες και
αποτελεσµατικές λύσεις.
Σε κάθε µέρος του κόσµου.

Με νεωτεριστικές
ιδέες που προσφέρουν σήµερα λύσεις
για προβλήµατα
του αύριο.

Με παρουσία στο
διαδίκτυο, που
παρέχει 24 ώρες
την ηµέρα πρόσβαση
σε πληροφορίες και
σε αναβαθµίσεις
λογισµικού.

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023 · D-76642 Bruchsal / Germany
Phone +49 7251 75-0 · Fax +49 7251 75-1970
sew@sew-eurodrive.com

www.sew-eurodrive.com

