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Všeobecné informácie
Štruktúra bezpečnostných pokynov

1

Všeobecné informácie

1.1

Štruktúra bezpečnostných pokynov

Príručka

Bezpečnostné pokyny sú v tejto príručke usporiadané nasledujúcim spôsobom:

Piktogram

SLOVNÉ VYJADRENIE!
Druh a zdroj nebezpečenstva.
Možné následky nerešpektovania.
•

Piktogram
Príklad:

Opatrenia na odvrátenie nebezpečenstva.

Výstražné heslo

Význam

Následky pri
nerešpektovaní

NEBEZPEČENSTVO!

Bezprostredne hroziace
nebezpečenstvo

Usmrtenie alebo t’ažké poranenie

VÝSTRAHA!

Možná nebezpečná situácia

Usmrtenie alebo t’ažké poranenie

POZOR!

Možná nebezpečná situácia

Ľahké poranenie

STOP!

Možný vznik vecných škôd

Poškodenie pohonného systému
alebo jeho okolia

UPOZORNENIE

Užitočné upozornenie alebo rada.
Uľahčujú zaobchádzanie
s pohonom.

Nebezpečenstvo
všeobecne

Osobitné
nebezpečenstvo,
napr. zásah elektrickým
prúdom

1.2

Nároky vyplývajúce zo záruky
Dodržiavanie dokumentácie je predpokladom bezporuchovej prevádzky a prípadného
uplatňovania nárokov vyplývajúcich zo záruky. Preto si skôr, ako začnete pracovat’ so
zariadením, najprv prečítajte túto príručku!
Zabezpečte, aby príručka bola v čitateľnom stave dostupná pracovníkom,
zodpovedným za zariadenie a za jeho prevádzku, ako aj pracovníkom, pracujúcim
s/na zariadení na vlastnú zodpovednost’.

1.3

Vylúčenie zákonnej zodpovednosti
Dodržiavanie pokynov uvedených v dokumentácii MOVIDRIVE® B / MOVITRAC® B je
základným predpokladom pre dosiahnutie bezpečnej prevádzky a deklarovaných
vlastností a výkonu výrobku. SEW-EURODRIVE nezodpovedá za poškodenie zdravia,
za vecné škody a za škody na majetku, ktoré vzniknú nedodržiavaním pokynov
v návode. V takých prípadoch je vylúčené ručenie za vecné škody.
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Bezpečnostné pokyny

2.1

Súvisiace podklady

2

Tento výrobok môžu inštalovat’ a uviest’ do prevádzky len kvalifikovaní pracovníci elektrotechnici pri dodržaní platných predpisov ochrany a bezpečnosti pri práci a pri
dodržiavaní pokynov uvedených v návode!

•

– Návod na obsluhu pohonových meničov "MOVIDRIVE® MDX60B/61B"
– Návod na obsluhu frekvenčných meničov "MOVITRAC® B"

2.2

•

Pred inštaláciou a uvedením voliteľného zariadenia DFE33B do prevádzky si
pozorne prečítajte uvedenú dokumentáciu.

•

Dodržanie pokynov dokumentácie je predpokladom bezporuchovej prevádzky
a plnenia prípadných nárokov, vyplývajúcich zo záruky.

Všeobecné bezpečnostné pokyny k zbernicovým systémom
Máte k dispozícii komunikačný systém, ktorý umožňuje v širokom rozsahu prispôsobit’
menič pohonu MOVIDRIVE® potrebám konkrétneho zariadenia. Ako pri všetkých
zbernicových systémoch, aj tu existuje nebezpečenstvo zmeny parametrov, ktorá zvonka
(vzhľadom na zariadenie) nie je badateľná a ktorá môže zmenit’ správanie sa zariadenia.
To môže viest’ k neočakávanému (a nekontrolovanému) správaniu sa systému.

2.3

Bezpečnostné funkcie
Meniče MOVIDRIVE® MDX60B/61B a MOVITRAC® B nesmú bez nadradených
bezpečnostných systémov preberat’ žiadne bezpečnostné funkcie. Použite nadradené
bezpečnostné systémy, ktoré zabezpečia ochranu osôb a zariadení.
Zabezpečte, že pre bezpečnostné aplikácie sa dodržiavajú údaje v dokumentácii
"Bezpečné odpojenie pohonových meničov MOVIDRIVE® B / MOVITRAC® B".

2.4

Použitie v zdvíhacej technike
Meniče MOVIDRIVE® MDX60B/61B a MOVITRAC® B sa nesmú používat’ v zdvíhacej
technike v zmysle bezpečnostného zariadenia.
Aby sa zabránilo ublíženiu na zdraví a vecným škodám, treba vo funkcii
bezpečnostného zariadenia použit’ kontrolné (monitorovacie) systémy alebo
mechanické ochranné zariadenia.

2.5

Názvy výrobkov a obchodné značky
Značky a názvy výrobkov uvedené v tejto príručke sú obchodné značky alebo
zaregistrované obchodné značky prináležiace majiteľom týchto značiek.

2.6

Likvidácia odpadu
Dodržiavajte predpisy platné v príslušnom štáte!
Likvidujte v prípade potreby jednotlivé diely oddelene, podľa ich povahy v súlade
s platnými špecifickými predpismi danej krajiny, napr. ako:
•

Elektronický odpad

•

Plast

•

Plech

•

Meď
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Úvod
Obsah tejto príručky

3

Úvod

3.1

Obsah tejto príručky
Táto príručka pre používateľa opisuje:

3.2

•

Montáž voliteľnej karty DFE33B EtherNet/IP do meniča pohonu MOVIDRIVE®
MDX61B.

•

Použitie voliteľnej karty DFE33B EtherNet/IP vo frekvenčnom meniči MOVITRAC® B
a v telese brány UOH11B.

•

Uvedenie do prevádzky zariadenia MOVIDRIVE® B na zbernicovom systéme
EtherNet/IP.

•

Uvedenie do prevádzky zariadenia ®MOVITRAC B na bráne EtherNet/IP.

•

Prevádzka programu MOVITOOLS® MotionStudio cez Ethernet.

•

Diagnostika pomocou integrovaného webservera.

Doplňujúca dokumentácia
Na jednoduché a efektívne pripojenie meničov MOVIDRIVE® / MOVITRAC® B na
zbernicový systém EtherNet/IP je potrebné okrem tejto používateľskej príručky požiadat’
o nasledujúce podrobné publikácie na tému priemyselnej zbernice:
•

Príručka k priemyselnej zbernici - prístrojový profil MOVIDRIVE®

•

Systémová príručka meničov MOVITRAC® B / MOVIDRIVE® MDX60B/61B

V príručke k "Prístrojovému profilu priemyselnej zbernice MOVIDRIVE®" a v systémovej
príručke k MOVITRAC® B sa okrem opisu parametrov priemyselnej zbernice a ich
kódovania vo forme názorných príkladov opisujú najrôznejšie koncepcie riadenia
a možnosti aplikácie.
Príručka "Profil zbernicovej jednotky" MOVIDRIVE® obsahuje zoznam všetkých
parametrov meniča pohonu, ktoré možno čítat’ alebo zapisovat’ cez rôzne komunikačné
rozhrania, ako napr. cez systémovú zbernicu, cez RS485 a tiež cez zbernicové
rozhranie.

3.3

Vlastnosti
Výkonné univerzálne zbernicové rozhranie meniča pohonu MOVIDRIVE® MDX61B
a meniča frekvencie MOVITRAC® B s voliteľnou kartou DFE33B EtherNet/IP umožňuje
cez EtherNet/IP pripojenie na nadradené automatizačné systémy.

3.3.1

MOVIDRIVE® B, MOVITRAC® B a EtherNet/IP
Správanie sa meniča - takzvaný profil jednotky - je základom aj pre prevádzku cez
Ethernet/IP, je nezávislý od typu zbernice a preto je jednotný. Používateľovi sa tak
ponúka možnost’ vytvorit’ nové aplikácie pohonu, ktoré sú nezávislé od priemyselnej
zbernice. Prechod na iné zbernicové systémy, ako napr. DeviceNet (voliteľná
karta DFD) je potom veľmi jednoduchý.
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3.3.2

3

Prístup ku všetkým informáciám
Pohony SEW vám cez rozhranie EtherNet/IP ponúkajú digitálny prístup ku všetkým
parametrom a funkciám pohonov. Riadenie meniča sa uskutočňuje prostredníctvom
rýchlych cyklických procesných dát. Prostredníctvom tohto kanálu procesných dát máte
možnost’ okrem zadávania požadovaných hodnôt, ako napr. požadované otáčky, čas
integrácie pre rozbeh/dobeh atď. aj aktivovat’ rôzne funkcie pohonu, ako napr.
uvoľňovanie, blokovanie regulátora, normálne zastavenie, rýchle zastavenie atď.
Súčasne môžete prostredníctvom tohto kanálu spätne prečítat’ skutočné hodnoty
meniča, ako napr. skutočný počet otáčok, prúd, stav zariadenia, chybový kód, ale aj
referenčné hlásenia.

3.3.3

Kontrolné funkcie
Používanie priemyselnej zbernice pre pohonovú techniku vyžaduje dodatočné
kontrolné funkcie, ako napr. časovú kontrolu zbernice (časový limit priemyselnej
zbernice) alebo koncepty rýchleho zastavenia. Kontrolné funkcie meniča
MOVIDRIVE® / MOVITRAC® možno napríklad cielene prispôsobit’ vašej aplikácii. Tak
môžete napr. určit’, ktoré chybové reakcie meniča pohonu sa v prípade chyby zbernice
majú spustit’. V prípade mnohých aplikácií má význam funkcia rýchleho zastavenia,
môžete ale tiež nastavit’ stále používanie posledných požadovaných hodnôt, takže
pohon pobeží ďalej podľa posledných platných požadovaných hodnôt (napr. dopravný
pás). Pretože počas prevádzky priemyselnej zbernice je zaručená tiež funkčnost’
riadiacich svoriek, rýchle zastavenie môžete aj naďalej realizovat’ nezávisle od zbernice
cez svorky meniča pohonu.

3.3.4

Diagnostika
Menič pohonu MOVIDRIVE® a menič frekvencie MOVITRAC® B ponúkajú rôzne
možnosti diagnostiky pre uvedenie do prevádzky a servis. Pomocou monitora
priemyselnej zbernice integrovaného do MOVITOOLS® MotionStudio môžete napr.
kontrolovat’ nielen požadované hodnoty zaslané nadradeným ovládaním, ale aj
skutočné hodnoty. Integrovaný webserver umožňuje prístup na diagnostické hodnoty
pomocou štandardného internetového prehliadača (napr. Internet Explorer).

3.3.5

Monitor priemyselnej zbernice
Okrem toho monitor zbernice poskytuje ďalšie informácie o stave zbernicového rozhrania.
Monitorovacia funkcia priemyselnej zbernice vám ponúka spolu s PC – softvérom
MOVITOOLS®-MotionStudio komfortnú možnost’ diagnostiky, ktorá umožňuje okrem
nastavenia všetkých parametrov meniča (vrátane parametrov zbernice) tiež zobrazenie
detailných informácií o stave priemyselnej zbernice a zariadenia.
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Pokyny na montáž a inštaláciu
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4

Pokyny na montáž a inštaláciu
V tejto kapitole nájdete pokyny pre montáž a inštaláciu voliteľnej karty DFE33B
EtherNet/IP do MOVIDRIVE® MDX61B, MOVITRAC® B a jednotky brány UOH11B.

4.1

Montáž voliteľnej karty DFE33B do meničov MOVIDRIVE® MDX61B
UPOZORNENIE
•

Len voliteľné jednotky SEW-EURODRIVE sa môžu montovat’, resp.
demontovat’ do meničov MOVIDRIVE® MDX61B veľkost’ 0.

•

Montáž alebo demontáž voliteľných kariet používateľom je prípustná iba pri
MOVIDRIVE® MDX61B konštrukčnej veľkosti 1 až 6.

•

Voliteľnú jednotku DFE33B EtherNet/IP musíte zasunút’ do zásuvnej pozície
priemyselnej zbernice [1].

•

Na prepojenie použite iba konektory a káble, schválené pre EtherNet/IP.

•

Voliteľná karta DFE33B je napájaná z meniča MOVIDRIVE® B. Nie je potrebné
zvláštne napájacie napätie.

[1]

62180AXX
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Montáž voliteľnej karty DFE33B do meničov MOVIDRIVE® MDX61B

4.1.1

4

Skôr než začnete
Skôr ako začnete s montážou alebo demontážou voliteľnej karty, riaďte sa
nasledujúcimi pokynmi:
•

Zabezpečte, aby bol menič odpojený od napätia. Odpojte napätie DC 24 V a siet’ové
napájacie napätie.

•

Predtým, ako sa dotknete karty, zabezpečte vybitie elektrostatického náboja zo
svojho tela vhodnými opatreniami (zvodová páska, vodivé rukavice a pod.).

•

Pred montážou voliteľnej karty demontujte ovládacie zariadenie a čelný kryt (pozri
Prevádzkový návod MOVIDRIVE® MDX60B/61B, kap. "Inštalácia").

•

Po montáži voliteľnej karty nasaďte spät’ čelný kryt a ovládacie zariadenie (pozri
Prevádzkový návod MOVIDRIVE® MDX60B/61B, kap. "Inštalácia").

•

Voliteľnú kartu uchovávajte v pôvodnom obale a vyberte ju z obalu až bezprostredne
pred montážou.

•

Karty sa dotýkajte len na jej okraji. Nedotýkajte sa žiadnych súčiastok.
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Pokyny na montáž a inštaláciu
Montáž voliteľnej karty DFE33B do meničov MOVIDRIVE® MDX61B

4.1.2

Základný postup pri montáži a demontáži voliteľnej karty (MDX61B, veľkost’ 1-6)

2.
1.

2.

1.
3.

3.
3.

4.

4.

60039AXX

1. Odskrutkujte obe skrutky držiaka karty. Držiak karty vytiahnite rovnomerným
pohybom (nie šikmo!) zo zásuvnej pozície.
2. Na držiaku voliteľnej karty vyskrutkujte 2 upevňovacie skrutky čierneho krycieho
plechu. Odoberte čierny plechový kryt.
3. Kartu pomocou 3 skrutiek priskrutkujte k držiaku karty presne do vyznačených
otvorov.
4. Držiak s namontovanou kartou zasuňte do zásuvnej pozície a miernym tlakom
zatlačte až na doraz. Držiak karty priskrutkujte oboma skrutkami spät’ k meniču.
5. Pri demontáži karty postupujte v opačnom poradí.
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Pokyny na montáž a inštaláciu
Inštalácia voliteľnej karty DFE33B do MOVITRAC® B

4.2

Inštalácia voliteľnej karty DFE33B do MOVITRAC® B
UPOZORNENIE
MOVITRAC® B

Voliteľné karty pre
SEW-EURODRIVE.

4.2.1

môže

montovat’

a

demontovat’

len

Pripojenie systémovej zbernice medzi menič MOVITRAC® B a jednotku DFE33B

DFE 33B

S1

S2

MODULE
STATUS
NETWORK
STATUS

ON

[1]
[2]

OFF

IP:

FSC11B
X46
X30

X45

[2] Prepínač DIP S2 (rezervovaný), S2 = OFF

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

X44

[1] Zakončovací odpor aktivovaný, S1 = ON

X32

HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7

Def IP
AS
0 1
ETHERNET/IP

H1
H2

X24

X12
+
DC 24 V =
–

24V IO
GND

X26

1
2
3
4
5
6
7
8
9

12 3 45 6 7

62135AXX
X46

X26

Priradenie svoriek

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

Rezervované

X26:5

Rezervované

X46:6

X26:6

GND, CAN GND

X46:7

X26:7

DC 24 V

X12

Priradenie svoriek

X12:8

DC+24 V vstup

X12:9

GND referenčný potenciál binárnych vstupov

Na jednoduché prepojenie možno DFE33B napájat’ jednosmerným napätím 24 V
z X46.7 MOVITRAC® B na X26.7. Pri napájaní DFE33B cez MOVITRAC® B sa
MOVITRAC® B sám musí napájat’ 24 V jednosmerným napätím na svorkách X12.8
a X12.9. Na voliteľnej karte FSC11B aktivujte zakončovací odpor systémovej zbernice
(S1 = ON).

Príručka – Rozhranie priemyselnej zbernice DFE33B EtherNet/IP
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Pokyny na montáž a inštaláciu
Inštalácia voliteľnej karty DFE33B do MOVITRAC® B

4.2.2

Pripojenie systémovej zbernice medzi viaceré zariadenia MOVITRAC® B

MOVITRAC® B
DFE 33B

S1

S2

MODULE
STATUS
NETWORK
STATUS

ON

[1]
[2]

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

FSC11B
X46
X30

X45

IP:

OFF

X44

X32

HL^ 1 2 3 4 5 6 7

Def IP
AS
0 1
ETHERNET/IP

H1
H2

MOVITRAC® B

MOVITRAC® B

X24

S1
X12

+
DC 24 V =
-

24V IO
GND

1
2
3
4
5
6
7
8
9

S2

X26

ON

12 3 45 6 7

OFF

S1
ON

[1]
[2]

X44

OFF

X44

FSC11B
X45

S2

[1]
[2]

FSC11B

X46

X45

HL ^ 1 2 3 4 5 6 7

X46

HL ^ 1 2 3 4 5 6 7

62136AXX

[1] Zakončovací odpor je aktivovaný len na poslednom zariadení, S1 = ON
[2] Prepínač DIP S2 (rezervovaný), S2 = OFF
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MOVITRAC® B

DFE33B v jednotke brány UOH11B

X46

Priradenie svoriek

X26

X46:1

SC11 (systémová zbernica High, vstupná) X26:1

SC11 SBus +, CAN high

X46:2

SC12 (systémová zbernica Low, vstupná) X26:2

SC12 SBus –, CAN low

X26:3

Priradenie svoriek

X46:3

GND (systémová zbernica, referencia)

X46:4

SC21 (systémová zbernica Low, výstupná) X26:4

Rezervované

GND, CAN GND

X46:5

SC22 (systémová zbernica Low, výstupná) X26:5

Rezervované

X46:6

GND (systémová zbernica, referencia)

X26:6

GND, CAN GND

X46:7

DC 24 V

X26:7

DC 24 V

X12

Priradenie svoriek

X12:8

DC+24 V vstup

X12:9

GND referenčný potenciál binárnych vstupov

Príručka – Rozhranie priemyselnej zbernice DFE33B EtherNet/IP

Pokyny na montáž a inštaláciu
Inštalácia voliteľnej karty DFE33B do MOVITRAC® B

4

Dodržujte, prosím:
•

Používajte 2x2 žilové, zakrútené a tienené medené vodiče (dátový prenosový kábel
s tienením a medeným opletom). Tienenie obojstranne naplocho priložte na svorku
tienenia elektroniky MOVITRAC® a na tienených koncoch dodatočne na GND. Kábel
musí spĺňat’ nasledujúcu špecifikáciu:
– Prierez vodiča 0,25 mm2 (AWG18) .... 0,75 mm2 (AWG23)
– Odpor vedenia 120 Ω pri 1 MHz
– Merná kapacita ≤ 40 pF/m pri 1 kHz
Vhodné sú káble CAN alebo DeviceNet.

•

Povolená celková dĺžka vedenia je 80 m (260 ft). Prenosová rýchlost’ SBus je pevne
nastavená na 500 kBaud.

•

Na konci systémovej zbernice pripojte zakončovací odpor (S1 = ON). V ostatných
jednotkách pripojených na systémovú zbernicu odpojte zakončovací odpor
(prepínač S1 = OFF). Brána DFE33B sa musí vždy nachádzat’ na začiatku alebo
konci pripojenia systémovej zbernice. Má pevne zabudovaný zakončovací odpor.

UPOZORNENIE
•

Medzi jednotkami, ktoré sú pripojené na systémovú zbernicu, nesmie dôjst’
k žiadnemu posunu potenciálov. Vhodnými opatreniami, napr. prepojením kostier
prístrojov zvláštnym vodičom zabráňte rozdielu potenciálov.

•

Nie je prípustné zapojenie SBus do hviezdy.

Príručka – Rozhranie priemyselnej zbernice DFE33B EtherNet/IP
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Pokyny na montáž a inštaláciu
Inštalácia brány DFE33B / UOH11B

4.3

Inštalácia brány DFE33B / UOH11B
Nasledujúci obrázok znázorňuje pripojenie voliteľnej karty DFE33B v jednotke brány
UOH11B.

UPOZORNENIE
Voliteľné karty smie do krytu brány UOH11B montovat’ alebo demontovat’ iba
spoločnost’ SEW-EURODRIVE.

UOH11B
DFE 33B
MODULE
STATUS

IP:

X32

X30

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

NETWORK
STATUS

Def IP
AS
0 1
ETHERNET/IP

H1
H2

X24

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

DC+24 V
GND

62137AXX

Kryt brány UOH11B
X26

Priradenie svoriek

X26:1

SC11 systémová zbernica +, CAN high

X26:2

SC12 systémová zbernica -, CAN low

X26:3

GND, CAN GND

X26:4

Rezervované

X26:5

Rezervované

X26:6

GND, CAN GND

X26:7

DC 24 V

Gateway (brána) sa napája jednosmerným 24 V napätím, pripojeným na X26.
Na koniec systémovej zbernice pripojte zakončovací odpor.
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4.4

4

Pripojenie voliteľnej jednotky DFE33B a popis svoriek

Objednávacie
číslo
Pohľad spredu
DFE33B

Jednotka rozhrania priemyselnej zbernice EtherNet/IP, typ DFE33B: 1821 346 4

Prepínače
DIP

Opis

Funkcia

DFE 33B
MODULE
STATUS

Indikuje stav riadeného spojenia EtherNet/IP.
LED NETWORK STATUS
(červená/zelená)

Adresa MAC

MAC-adresa, napr. pre konfigurovanie DHCP-servera.

Pole pre zadanie IP

V tomto poli sa zapíše pridelená IP-adresa.

IP:

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

NETWORK
STATUS

Indikuje aktuálny stav voliteľnej karty DFE33B.

LED MODULE STATUS
(červená/zelená)

X32

X30

X30: Pripojenie kábla Ethernet
LED prepojenia [Link] (zelená)
LED aktivity [Activity] (žltá)

X32: Pripojenie kábla Ethernet
LED prepojenia [Link] (zelená)
LED aktivity [Activity] (žltá)

Def IP
AS

Prepínače DIP

Def IP

Resetuje parametre adresy na štandardné hodnoty
a deaktivuje DHCP
• IP-adresa: 192.168.10.4
• Maska podsiete: 255.255.255.0
• Brána: 1.0.0.0

AS

Auto-Setup pre prevádzku brány

0 1
ETHERNET/IP

62138AXX

Čelný pohľad do
MOVITRAC® B a UOH11B

Opis

Funkcia

H1

LED H1 (červená)

Chyba systémovej zbernice (len pre funkčnost’ brány)

H2

LED H2 (zelená)

Rezervované

X24

X24 X-Terminal

Rozhranie RS485 pre diagnostiku pomocou PC
a MOVITOOLS® MotionStudio (platí iba pre MOVITRAC® B)

58129AXX

Príručka – Rozhranie priemyselnej zbernice DFE33B EtherNet/IP
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Stavové LED jednotky DFE33B

4.5

Stavové LED jednotky DFE33B

4.5.1

LED EtherNet/IP
LED voliteľnej karty DFE33B signalizujú aktuálny stav jednotky DFE33B s systému
EtherNet/IP.

DFE33B
MODULE
STATUS
NETWORK
STATUS
62139AXX

LED MODULE
STATUS

LED MODULE STATUS signalizuje riadnu prevádzku elektroniky zbernice.
Stav LED MODULE
STATUS

Význam

nesvieti

Voliteľná karta DFE33B nedostáva napätie alebo je chybná.

bliká zelená

•
•

LED NETWORK
STATUS

18

Ak súčasne nesvieti LED NETWORK STATUS, spustí sa TCP/IP-Stack
voliteľnej karty DFE33B. Ak pretrváva tento stav a je aktivované DHCP,
jednotka DFE33B čaká na dáta DHCP servera.
Ak súčasne LED NETWORK STATUS bliká na zeleno, spustí sa aplikácia
voliteľnej karty DFE33B.

bliká zelená/
červená

Voliteľná karta DFE33B vykonáva test LED.

zelená

Voliteľná karta DFE33B sa nachádza v normálnom prevádzkovom stave.

červená

Voliteľná karta DFE33B sa nachádza v chybovom stave.

bliká červená

Rozpoznal sa konflikt pri prideľovaní IP-adresy. Iný účastník siete používa rovnakú
IP-adresu.

LED NETWORK STATUS signalizuje stav systému EtherNet/IP.
Stav LED
NETWORK STATUS

Význam

nesvieti

Voliteľná karta DFE33B nemá žiadne IP parametre.

bliká zelená/
červená

Voliteľná karta DFE33B vykonáva test LED.

bliká zelená

Neexistuje riadiace IO spojenie.

zelená

Existuje riadiace spojenie EtherNet/IP IO.

červená

Rozpoznal sa konflikt pri prideľovaní IP-adresy. Iný účastník siete používa rovnakú
IP-adresu.

bliká červená

Predchádzajúce vybudované riadiace IO spojenie sa nachádza v timeoute. Stav sa
resetuje pri opätovnom nabehnutí komunikácie.

Príručka – Rozhranie priemyselnej zbernice DFE33B EtherNet/IP
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Obidve LED diódy, integrované v konektoroch RJ45 (X30, X32) Link (zelená) a Activity
(žltá) indikujú status spojenia siete Ethernet.

LED "Link"

X30

LED Link /
Activity

X32

LED "Activity"

61880AXX

LED / stav

Význam

Link / zelená

Existuje ethernetové spojenie.

Activity / žltá

Na Ethernete práve prebieha výmena dát.

Link / Vyp.

Neexistuje ethernetové spojenie.

UPOZORNENIE
Pretože firmvér voliteľnej karty DFE33B potrebuje na svoju inicializáciu asi 15 sekúnd,
na 7-segmentovom displeji meniča MOVIDRIVE® sa v tomto čase zobrazuje stav "0"
(menič nie je pripravený na prevádzku).

4.5.2

LED brány
LED diódy H1 a H2 signalizujú stav komunikácie v režime brány.
H1
H2

X24

58129AXX

LED H1 Sys-Fault (červená)

Iba pre prevádzku brány

Stav

Odpojenia

Opis

červená

Chyba systémovej zbernice

Brána nie je konfigurovaná alebo niektorý
z pohonov je neaktívny

nesvieti

SBus ok

Gateway (brána) je správne
nakonfigurovaná

bliká

Sken zbernice

Brána kontroluje zbernicu

•

LED H2 (zelená) je teraz rezervovaná.

•

X-terminál X24 je rozhranie RS485 pre diagnostiku pomocou PC a MOVITOOLS®
MotionStudio.
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Pokyny na montáž a inštaláciu
Obsadenie konektora

4.6

Obsadenie konektora
Použite prefabrikované tienené konektory RJ45, podľa normy IEC 11801, vydanie 2.0,
kategória 5.
[6]

[3] [2] [1]
12

3

6

A

B
54174AXX

Obr. 1: Obsadenie konektora RJ45

A = pohľad spredu
B = pohľad zozadu
[1] Pin 1 TX+ Transmit Plus (vysielanie +)
[2] Pin 2 TX– Transmit Minus (vysielanie -)
[3] Pin 3 RX+ Receive Plus (príjem +)
[6] Kontakt 6 RX– Receive Minus (príjem -)

Spojenie MOVIDRIVE® B / MOVITRAC® B / Ethernet
Pre pripojenie jednotky DFE33B na siet’ Ethernet spojte rozhranie X30 alebo X32
(konektor RJ45) so skrúteným párom tienených vodičov podľa kategórie 5, trieda D
podľa IEC 11801 vydanie 2.0 s inými účastníkmi siete. Integrovaný prepínač (switch)
vás podporuje pri realizácii topológie linky a poskytuje funkciu Auto-Crossing..

UPOZORNENIE

20

•

Podľa normy IEC 802.3 je maximálna dĺžka kábla pre Ethernet 10/100 MBd
(10BaseT / 100BaseT), napr. medzi dvomi účastníkmi siete, 100 m.

•

Na minimalizovanie zat’aženia koncových zariadení neželaným dátovým multicast
prenosom, koncové zariadenia cudzích výrobcov odporúčame nepripájat’ priamo
na jednotku DFE33B. Zariadenia iných výrobcov pripájajte cez siet’ový komponent,
ktorý podporuje funkciu IGMP-Snooping (napr. Managed Switch).
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4.7

4

Tienenie a uloženie zbernicových káblov
Používajte výlučne tienené káble a spojovacie prvky, ktoré vyhovujú požiadavkám
kategórie 5, triedy D normy IEC 11801, vydanie 2.0.
Odborné odtienenie káblov zbernice tlmí elektrický rozptyl a elektromagnetické rušenie,
ktoré môže v priemyselnom prostredí vznikat’. Najlepšie vlastnosti tienenia sa dosiahnu
pomocou týchto opatrení:
•

Upevňovacie skrutky konektorov a modulov a spojovacie skrutky vodičov pospájania
riadne utiahnut’.

•

Používajte výlučne konektory s kovovým alebo pokovovaným krytom.

•

Tienenie pripájajte do konektora dostatočne veľkou plochou.

•

Oba konce tienenia zbernicového kábla pripojit’ na kryt konektora.

•

Signálne káble a káble zbernice sa nesmú klást’ spolu so silnoprúdovými káblami
(prívody motorov), ale podľa možnosti v oddelených káblových kanáloch.

•

V priemyselnom prostredí používajte kovové uzemnené káblové mostíky.

•

Signálny kábel a príslušný vodič pospájania (na vyrovnanie potenciálov) sa uložia
tesne vedľa seba a vedú sa najkratšou cestou.

•

Zbernicové káble nepredlžujte pomocou konektorov.

•

Káble zbernice viest’ tesne pozdĺž uzemnených plôch.

STOP!
Pri kolísanie zemného potenciálu môže cez obojstranne pripojené a so zemným
potenciálom (PE) spojené tienenie tiect’ vyrovnávajúci prúd. V takomto prípadne
zabezpečte dostatočné vyrovnanie potenciálov podľa platných predpisov VDE.

4.8

Nastavenie prepínača DIP
UPOZORNENIE
Nastavenie prepínača DIP "Def IP" sa prevezme len pri resete Power-On (vypnutie
a zapnutie siet’ového a pomocného napätia DC 24 V).

Def IP

AS

V polohe prepínača "Def IP" = "1" (= ON) sa pri privedení pomocného napätia DC 24 V
nastavia nasledujúce štandardné parametre IP-adresy:
•

IP-adresa: 192.168.10.4

•

Maska podsiete: 255.255.255.0

•

Štandardná brána: 1.0.0.0

•

P785 DHCP / Startup Configuration: Parametre IP-adresy uložené v pamäti (protokol
DHCP je deaktivovaný)

DIP prepínačom "AS" sa konfiguruje komunikácia brány (pozri kapitola "Auto-Setup pre
prevádzku brány").
Konfigurácia sa nastaví pri prepnutí DIP prepínača "AS" z "0" na "1". Na ďalšiu
prevádzku musí DIP prepínač "AS" zostat’ v polohe "1" (= ON).

Príručka – Rozhranie priemyselnej zbernice DFE33B EtherNet/IP
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4.9

Adresovanie TCP/IP a podsiete

Úvod

Nastavenie adresy IP-protokolu sa vykonáva nasledujúcimi parametrami
•

Adresa MAC

•

IP-adresa

•

Maska podsiete

•

Štandardná brána

Pre správne nastavenie týchto parametrov je v tejto kapitole vysvetlený postup
adresovania a delenia sietí IP na podsiete.
Adresa MAC

Základom pre všetky nastavenia adresy je MAC adresa (Media Access Controller).
MAC adresa zariadenia v Ethernete je jedinečná 6 bajtové hodnota (48 bitov).
Ethernetové zariadenia SEW majú MAC adresu 00-0F-69-xx-xx-xx. S MAC adresou sa
zle manipuluje vo veľkých siet’ach. Preto sa používajú voľne priraditeľné IP-adresy.

IP-adresa

IP-adresa je 32-bitová informácia, ktorá jednoznačne identifikuje účastníka v sieti.
IP-adresa sa zapisuje štyrmi dekadickými číslami, oddelenými navzájom bodkami.
Príklad: 192.168.10.4
Každé dekadické číslo predstavuje jeden bajt (= 8 bitov) adresy a možno ho zapísat’ aj
binárne (→ nasledujúca tabuľka).
Bajt 1

Bajt 2

11000000

.

Bajt 3

10101000

.

00001010

Bajt 4
.

00000100

IP-adresa sa skladá z adresy siete a adresy účastníka (→ nasledujúca tabuľka).
Adresa siete

Adresa účastníka

192.168.10

4

Ktorá čast’ IP-adresy označuje siet’ a ktorá identifikuje účastníka, je dané triedou siete
a maskou podsiete.
Adresy účastníkov, zložené zo samých núl, resp. zo samých jednotiek (binárne) nie sú
prípustné, pretože tieto adresy predstavujú samotnú siet’, resp. adresu pre všeobecné
vysielanie.
Triedy sietí

Prvý bajt IP-adresy určuje triedu siete a tým členenie na adresu siete a adresu
účastníka.
Rozsah hodnôt

Trieda siete

Bajt 1

Úplná adresa siete
(príklad)

Význam

0 ... 127

A

10.1.22.3

10 = adresa siete
1.22.3 = adresa účastníka

128 ... 191

B

172.16.52.4

172.16 = adresa siete
52.4 = adresa účastníka

192 ... 223

C

192.168.10.4

192.168.10 = adresa siete
4 = adresa účastníka

Pre veľa sietí nie je toto hrubé členenie dostačujúce. Zároveň používajú explicitne
nastaviteľnú masku podsiete.
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Maska podsiete

Maskou podsiete možno triedy siete delit’ ešte jemnejšie. Masky podsiete sa zapisujú,
rovnako ako IP-adresy, štyrmi dekadickými číslami, navzájom oddelenými bodkami.
Príklad: 255.255.255.128
Každé dekadické číslo predstavuje jeden bajt (= 8 bitov) masky podsiete a možno ho
zapísat’ aj binárne (→ nasledujúca tabuľka).
Bajt 1
11111111

Bajt 2
.

Bajt 3

11111111

.

Bajt 4

11111111

.

10000000

Ak zapíšete IP-adresu a masku podsiete v binárnej forme pod seba, uvidíte, že jednotky
v maske podsiete určujú podiel adresy siete, nuly podiel adresy účastníka
(→ nasledujúca tabuľka).
Bajt 1
IP-adresa

Maska podsiete

Bajt 2
.

168.

Bajt 3
.

10

Bajt 4

dekadicky

192

.

129

binárne

11000000

.

10101000

.

00001010

.

10000001

dekadicky

255

.

255

.

255

.

128

binárne

11111111

.

11111111

.

11111111

.

10000000

Siet’ triedy C s adresou 192.168.10. sa maskou podsiete 255.255.255.128 ďalej delí.
Vzniknú tak dve siete, s adresami 192.168.10.0 a 192.168.10.128.
Prípustné účastnícke adresy v oboch podsiet’ach budú:
•

192.168.10.1 ... 192.168.10.126

•

192.168.10.129 ... 192.168.10.254

Účastníci siete určujú pomocou logického súčinu IP-adresy a masky podsiete, či je ich
komunikačný partner v rovnakej sieti alebo v nejakej inej. Ak sa komunikačný partner
nachádza v inej sieti, pre preposlanie dát sa osloví štandardná brána.
Štandardná brána

Štandardná brána sa adresuje taktiež 32-bitovou adresou. 32-bitová adresa sa zapisuje
štyrmi dekadickými číslami, oddelenými navzájom bodkami.
Príklad: 192.168.10.1
Štandardná brána realizuje spojenie do iných sietí. Účastník siete, ktorý chce adresovat’
iného účastníka, môže jeho IP-adresu logicky vynásobit’ maskou svojej podsiete a zistit’
tak, či sa hľadaný účastník nachádza vo vlastnej sieti. Pokiaľ tomu tak nie je, obráti sa
účastník na štandardnú bránu - Router (smerovač), ktorá sa musí nachádzat’ vo vlastnej
sieti. Štandardná brána potom prevezme sprostredkovanie dátových paketov ďalej.

DHCP
(Dynamic Host
Configuration
Protocol)

Alternatívne k manuálnemu nastaveniu troch parametrov, IP-adresy, masky podsiete
a štandardnej brány, v sieti Ethernet možno tieto parametre možno zadávat’
automaticky cez DHCP-server.
IP-adresa sa prideľuje z tabuľky, ktorá obsahuje priradenie MAC adresy k IP-adrese.
O tom, či jednotka DFE33B očakáva priradenie IP parametrov manuálne alebo
cez DHCP, informuje parameter P785.
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4.10

Nastavenie parametrov IP-adresy

Prvé uvedenie do
prevádzky

Na voliteľnej karte DFE33B je z výroby aktivovaný protokol "DHCP" (Dynamic Host
Configuration Protocol). To znamená, že voliteľná karta DFE33B očakáva svoje
parametre IP-adresy zo servera DHCP.

UPOZORNENIE
Firma Rockwell Automation poskytuje na svojej domovskej stránke server DHCP
bezplatne. Nástroj je označený ako "BOOTP Utility" a možno si ho stiahnut’ (download)
z adresy: http://www.ab.com/networks/bootp.html.
Po nakonfigurovaní servera DHCP a nastavení masky podsiete a štandardnej brány sa
musí voliteľná karta DFE33B zaradit’ do zoznamu pridelení servera DHCP. Pritom sa
pridelí identifikátoru MAC-ID voliteľnej karty DFE33B platná IP-adresa.

UPOZORNENIE
Nakonfigurované parametre IP-adresy sa prevezmú do sady parametrov, keď sa
DHCP deaktivuje po priradení IP-adresy.

Zmena
parametrov
IP-adresy
po úspešnom
prvotnom
uvedení do
prevádzky

Ak bola voliteľná karta DFE33B spustená s platnou IP-adresou, je možný prístup
k parametrom IP-adresy aj cez rozhranie Ethernet.
Postup pri zmene parametrov IP-adresy cez Ethernet:
•

cez domovskú stránku DFE33B (pozri kapitolu "Integrovaný webserver")

•

programom MOVITOOLS® MotioStudio cez Ethernet (pozri kapitolu "MOVITOOLS®
MotionStudio cez Ethernet")

•

s EtherNet/IP TCP / IP Interface-Objekt (pozri kapitolu "EtherNet/IP CIP-zoznam
objektov")

Okrem toho možno parametre IP-adresy nebit’ aj cez sériové rozhranie brány, alebo
menič MOVIDRIVE® MDX61B, alebo ovládacou jednotkou DBG60B (v meniči
MOVIDRIVE® B).
Ak ale voliteľnej karte DFE33B parametre IP-adresy pridelil server DHCP, môžu sa tieto
parametre zmenit’ len úpravou nastavenia servera DHCP.
Uvedené spôsoby zmeny parametrov IP-adresy sú ale účinné až po vypnutí
a opätovnom zapnutí napájacích napätí meniča (siet’ a DC 24 V).
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Deaktivovanie
a aktivovanie
DHCP

4

Spôsob pridelenia IP-adresy sa určuje nastavením atribútu Configuration Control
Interface Objekt (riadenie konfigurovania EtherNet/IP TCP/IP v objekte rozhrania).
Hodnota sa zobrazuje alebo mení v parametri P785 DHCP / Konfigurácia uvedenia do
prevádzky.
•

Nastavenie "Saved IP parameters" (IP parametre uložené v pamäti)
Použijú sa parametre IP-adresy uložené v pamäti.

•

Nastavenie "DHCP"
Parametre IP-adresy sa vyžiadajú zo servera DHCP.
Ak sa použije server DHCP firmy Rockwell Automation, môže sa protokol DHCP
deaktivovat’ alebo aktivovat’ tlačidlom. V tomto prípade sa pošle telegram
EtherNet/IP na objekt rozhrania TCP/IP adresovaného účastníka.

Reset parametrov
IP-adresy

Ak parametre IP-adresy nie sú známe a nie je k dispozícii žiadne sériové rozhranie
alebo ovládacia jednotka DBG60B na prečítanie IP-adresy, môžu sa parametre
IP-adresy resetovat’ na ich štandardnú (default) hodnotu prepínačom DIP "Def IP".
Voliteľná karta DFE33B sa tým nastaví na nasledujúce štandardné hodnoty:
•

IP-adresa: 192.168.10.4

•

Maska podsiete: 255.255.255.0

•

Štandardná brána: 1.0.0.0

•

P785 DHCP / Startup Configuration: Parametre IP-adresy uložené v pamäti (protokol
DHCP je deaktivovaný)

Postup pri resetovaní parametrov IP-adresy na štandardné hodnoty:
•

Odpojte siet’ové napájacie napätie a napätie DC 24 V.

•

Na voliteľnej karte DFE33B nastavte prepínač DIP "Def IP" na "1".

•

Obnovte siet’ové napájacie napätie a napätie DC 24 V.

•

Čakajte, kým voliteľná karta DFE33B nabehne do prevádzky. Nabehnutie karty do
prevádzky signalizuje zeleno svietiaca LED "MODULE STATUS".

•

Na voliteľnej karte DFE33B nastavte prepínač DIP "Def IP" na "0".

•

Môžete si vybrat’ niektorý z nasledujúcich spôsobov pridelenia IP-adresy:
– cez domovskú stránku DFE3B (pozri kapitolu "Integrovaný webserver")
– programom MOVITOOLS® MotionStudio cez Ethernet (pozri kapitolu
"MOVITOOLS® MotionStudio cez Ethernet")
– cez EtherNet/IP TCP / IP Interface-Objekt (pozri kapitolu "EtherNet/IP CIP-zoznam
objektov")

UPOZORNENIE
•

Po prepnutí prepínača DIP "Def IP" opät’ do "0" zostane protokol DHCP
deaktivovaný. DHCP môžete aktivovat’ cez EtherNet/IP TCP/IP Interface-Objekt
(pozri kapitolu "EtherNet/IP CIP-zoznam objektov") parametrom P785,
integrovaným webserverom alebo DHCP serverom firmy Rockwell Automation.

•

Pri resetovaní na výrobné nastavenie (P802 Výrobné nastavenie ) sa DHCP opät’
neaktivuje.
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4.11

Postup pri výmene jednotky
Ak je na jednotke DFE33B DIP prepínač "Def IP" v polohe "1" (= ON), pri novej jednotke
DFE33B (po výmene karty alebo výmene meniča MOVIDRIVE® B/MOVITRAC® B /
jednotka brány s kartou) sa DIP prepínač "Def IP" musí takisto nastavit’ do polohy "1"
(= ON). Ďalšie nastavenia IP parametrov nie sú potrebné.
Ak pri jednotke DFE33B je DIP prepínač "Def IP" v polohe "0" (= OFF), pri výmene karty
alebo pri výmene zariadení s kartami sa riaďte nasledujúcimi kapitolami:
•

Kapitola "Výmena meniča MOVIDRIVE® B"

•

Kapitola "Výmena meniča MOVITRAC® B / brána"

4.11.1 Výmena meniča MOVIDRIVE® B
Ak sa rozhranie zbernice DFE33B EtherNet/IP používa ako voliteľná karta v meniči
MOVIDRIVE® B, postup pri výmene závisí od toho, či
•

DHCP je aktivovaný alebo sa použije uložená IP-adresa

•

sa pamät’ová karta vymeneného meniča MOVIDRIVE® MDX61B zasunie alebo
nezasunie do nového meniča

Ak je DHCP aktívny, pri výmene jednotky DFE33B alebo meniča MOVIDRIVE® B
s jednotkou DFE33B sa musí aktualizovat’ priraďovací zoznam DHCP servera.
MAC adresa jednotky DFE33B je za týmto účelom vytlačená na čelnej doske
jednotky DFE33B.
Ak DHCP nie je aktívny, použijú sa IP parametre uložené v pamät’ovej karte meniča
MOVIDRIVE® B.
Ak sa pri výmene meniča MOVIDRIVE® B neprenesie pamät’ová karta zo starého do
nového meniča, potrebné je kompletné uvedenie nového meniča do prevádzky (ak nie
je aktívny DHCP vrát. IP parametrov). Alternatívne možno do nového meniča preniest’
zálohované dáta vytvorené programom MOVITOOLS® MotionStudio alebo uložené
v ovládacej jednotke DBG60B.
Na čelnú dosku jednotky DFE33B do príslušného poľa zaznamenajte nastavenú alebo
v priraďovacom zozname servera DHCP pevne definovanú IP-adresu, ktorá sa vám
zíde pri budúcich diagnostických alebo inžinierskych činnostiach.
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4.11.2 Výmena zariadenia MOVITRAC® B / brána
Ak sa rozhranie zbernice DFE33B EtherNet/IP používa ako voliteľná karta v meniči
MOVITRAC® B alebo jednotke brány UOH1B, postup pri výmene závisí od toho, či
•

DHCP je aktivovaný alebo sa použije uložená IP-adresa

•

jednotka DFE33B je zabudovaná v meniči MOVITRAC® B alebo jednotke brány

Ak je DHCP aktívny, pri výmene jednotky DFE33B alebo meniča MOVITRAC® B
s jednotkou DFE33B alebo DFE33B zabudovaná v jednotke brány, sa musí
aktualizovat’ priraďovací zoznam DHCP servera. MAC adresa jednotky DFE33B je za
týmto účelom vytlačená na čelnej doske jednotky DFE33B.
Ak DHCP nie je aktívny, použijú sa IP parametre uložené v jednotke DFE33B.
Parameter IP nastavte ako pri prvom uvedení do prevádzky. Alternatívne možno do
jednotky DFE33B skopírovat’ parametrický súbor uložený programom MOVITOOLS®
MotionStudio (od verzia 5.50).
Ak sa menič MOVITRAC® B s jednotkou DFE33B vymení za nový menič, okrem
nastavenia IP parametrov sa musí vykonat’ aj uvedenie meniča do prevádzky.
Informácie sú uvedené v návode k meniču MOVITRAC® B.
Na čelnú dosku jednotky DFE33B do príslušného poľa zaznamenajte nastavenú alebo
v priraďovacom zozname servera DHCP pevne definovanú IP-adresu, ktorá sa vám
zíde pri budúcich diagnostických alebo inžinierskych činnostiach.
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5

Konfigurovanie a uvedenie do prevádzky
V tejto kapitole dostanete informácie o konfigurovaní EtherNet/IP mastera a na
uvedenie meniča pohonu do prevádzky s napojením na priemyselnú zbernicu.

UPOZORNENIE
Na webovej stránke SEW (http://sew-eurodrive.de) nájdete v položke "Software"
aktuálne verzie súborov EDS pre zariadenie DFE33B.

5.1

Platnost’ EDS súboru pre DFE33B
UPOZORNENIE
Záznamy v súboroch EDS sa nesmú menit’ alebo dopĺňat’. Za chybné funkcie meniča
spôsobené modifikáciou súboru EDS nemôžeme prebrat’ žiadnu zodpovednost’!

Pre konfiguráciu skenera (EtherNet/IP-Master) poskytuje SEW-EURODRIVE dva
rôzne EDS súbory.
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•

Pri použití jednotky DFE33B v meniči MOVIDRIVE® B je potrebný súbor
SEW_MOVIDRIVE_DFE33B.eds

•

Ak sa jednotka DFE33B použije ako brána v meniči MOVITRAC® B alebo v jednotke
brány (UOH11B), je potrebný súbor SEW_GATEWAY_DFE33B.eds
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5.2

Konfigurovanie riadiacej jednotky (EtherNet/IP scanner)
Nasledujúci príklad sa týka konfigurovania riadiacej jednotky Allen-Bradley
CompactLogix 1769-L32E programovacím softvérom RSLogix 5000. Táto riadiaca
jednotka má už rozhranie EtherNet/IP integrované v module CPU.

UPOZORNENIE
Ak sa použije procesorová jednotka CPU bez integrovaného rozhrania EtherNet/IP,
musí sa najprv v konfigurácii IO toto komunikačné rozhranie Ethernet pridat’.

Výmena
procesných dát

V nasledujúcom príklade konfigurovania sa do konfigurácie pridá voliteľná karta
DFE33B. V programe RSLogix 5000 prejdite na zobrazenie "Controller Organizer"
(použite stromovú štruktúru v ľavej časti displeja).

11709AXX

•

V zložke "I/O Configuration" označte položku "1769-L32E Ethernet Port LocalENB"
ako komunikačné rozhranie Ethernet. Kliknite pravým tlačidlom myši
a v kontextovom menu vyberte položku "New Module" (Nový modul). Zobrazí sa
výberové okno "Select Module Type" (výber typu modulu).

•

Na prevzatie jednotky DFE33B do konfigurácie, označte položku "ETHERNET
MODULE" v kategórii "Communications" (Komunikácie). Výber potvrďte tlačidlom [OK].

•

Vyvolá sa okno "New Module" (Nový modul).

Príručka – Rozhranie priemyselnej zbernice DFE33B EtherNet/IP
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5.2.1

Jednotku DFE33B nakonfigurujte ako možnost’ v MOVIDRIVE® MDX61B
Najprv pomenujte nový modul, pod týmto menom sa uloží v tagu riadiacej jednotky
(Controller-Tag) a následne zadajte IP-adresu.

11710AXX
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•

V roletovom menu "Comm-Format" vyberte formát dát - položku "Data - INT".
Procesné dáta karty DFE33B majú vždy veľkost’ 16 bitov (INT).

•

V skupine "Connection Parameters" (parametre spojenia), v poli "Input Assembly
Instance" (zostavenie inštancie o vstup) zadajte hodnotu "130". Vstupné dáta
riadiacej jednotky PLC sa musia prepojit’ s Output-Instance karty DFE33B.

•

Na vytvorenie riadiaceho prepojenia zadajte v skupine "Connection Parameters"
v poli "Output Assembly Instance" (zostavenie inštancie o výstup) hodnotu "120".
Vstupné dáta riadiacej jednotky PLC sa musia prepojit’ s Output-Instance
karty DFE33B.

•

Ako dĺžku dát môžete vo výberových políčkach "Input Size" a "Output Size" (veľkost’
vstupu a výstupu) nastavit’ maximálnu hodnotu "10" (dĺžka dát 16 bitov).

•

Vo výberovom políčku "Configuration Size" (konfigurovanie - veľkost’) nastavte
hodnotu "0". Pole pre zadanie "Configuration Assembly Instance" (konfigurovanie zostavenie inštancie) sa nepoužije.

•

Nakoniec kliknite na tlačidlo <OK>.

•

Na zaistenie kompatibility k existujúcej konfigurácii DeviceNet môžete vo výberovom
poli "Comm Format" nastavit’ aj typ dát "SINT". V tomto prípade musíte zabezpečit’,
že sa nakonfiguruje párny počet (2 ... 20) bajtov, a v prevádzke sa pri prístupe na
IO dáta zabezpečí stála konzistencia dát.
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Ďalšie nastavenia

V karte "Connection" (Pripojenie) nastavte interval prenosu dát príp. reakciu riadenia na
chybu.

11712AXX

•

Voliteľná karta DFE33B podporuje interval prenosov dát (pole pre zadanie
"Requested Packet Interval (RPI))" minimálne 4 ms. Bez problémov je možné
nastavit’ dlhšie časy cyklov.

•

Kliknite na tlačidlo <OK>. Tým je celá výmena procesných dát s kartou DFE33B
kompletne nakonfigurovaná.

Príručka – Rozhranie priemyselnej zbernice DFE33B EtherNet/IP

31

5

Konfigurovanie a uvedenie do prevádzky
Konfigurovanie riadiacej jednotky (EtherNet/IP scanner)

5.2.2

Konfigurácia jednotky DFE33B ako voliteľnej možnosti v meniči MOVITRAC® B alebo jednotke
brány UOH11B
Najprv pomenujte nový modul, pod týmto menom sa uloží v tagu riadiacej jednotky
(Controller-Tag) a následne zadajte IP-adresu.

11711AXX
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•

V roletovom menu "Comm-Format" vyberte formát dát - položku "Data - INT".
Procesné dáta karty DFE33B majú vždy veľkost’ 16 bitov (INT).

•

V skupine "Connection Parameters" (parametre spojenia), v poli "Input Assembly
Instance" (zostavenie inštancie o vstup) zadajte hodnotu "132". Vstupné dáta
riadiacej jednotky PLC sa musia prepojit’ s Output-Instance karty DFE33B.

•

Na vytvorenie riadiaceho prepojenia zadajte v skupine "Connection Parameters"
v poli "Output Assembly Instance" (zostavenie inštancie o výstup) hodnotu "122".
Vstupné dáta riadiacej jednotky PLC sa musia prepojit’ s Output-Instance
karty DFE33B.

•

Ako dĺžku dát môžete vo výberových políčkach "Input Size" a "Output Size" (veľkost’
vstupu a výstupu) nastavit’ maximálnu hodnotu "24" (dĺžka dát 16 bitov). Hodnota sa
orientuje podľa počtu podriadených SBus účastníkov (maximálne 8). S každým
podriadeným účastníkom sa vymenia 3 procesné dátové slová. Preto ako dĺžku dát
voľte násobok 3.

•

Vo výberovom políčku "Configuration Size" (konfigurovanie - veľkost’) nastavte
hodnotu "0". Pole pre zadanie "Configuration Assembly Instance" (konfigurovanie zostavenie inštancie) sa nepoužije.

•

Nakoniec kliknite na tlačidlo <OK>.

•

Na zaistenie kompatibility k existujúcej konfigurácii DeviceNet môžete vo výberovom
poli "Comm Format" nastavit’ aj typ dát "SINT". V tomto prípade musíte zabezpečit’,
že sa nakonfiguruje párny počet (6 ... 48) bajtov, a v prevádzke sa pri prístupe
na IO dáta zabezpečí stála konzistencia dát.
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Ďalšie nastavenia

V karte "Connection" (Pripojenie) nastavte interval prenosu dát príp. reakciu riadenia na
chybu.

11712AXX

•

Voliteľná karta DFE33B podporuje interval prenosov dát (pole pre zadanie
"Requested Packet Interval (RPI))" minimálne 4 ms. Bez problémov je možné
nastavit’ dlhšie časy cyklov.

•

Kliknite na tlačidlo <OK>. Tým je celá výmena procesných dát s kartou DFE33B
kompletne nakonfigurovaná.
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5.2.3

Auto-Setup pre prevádzku Gateway (brány)
Funkcia pre automatický setup umožňuje uvedenie DFE33B ako brány do prevádzky
bez PC. Aktivuje sa prepínačom DIP Auto-Setup (pozri čast’ 4.4 na Strana 17).

UPOZORNENIE
Zapnutie prepínača DIP Auto-Setup (AS) vyvolá jednorazové vykonanie funkcie.
Potom musí ostat’ zapnutý DIP prepínač Auto-Setup. Vypnutím a opätovným
zapnutím je možné funkciu vykonat’ znova.

V prvom kroku DFE33B na podriadenej SBus hľadá meniče pohonu a signalizuje to
krátkym blikaním LED H1 (systémová chyba). Meniče pohonu musia mat’ pritom
nastavené rôzne adresy systémovej zbernice (SBus) (P881). Adresy odporúčame
zadávat’ vo vzostupnom poradí od adresy 1 podľa poradia meničov v spínacej skrini.
S každým nájdeným meničom sa zobrazenie procesu na strane priemyselnej zbernice
rozšíri o 3 slová.
Ak sa nenájde žiadny menič pohonu, LED dióda H1 ostane svietit’. Systém registruje
maximálne 8 meničov.
Po ukončení vyhľadávania modul DFE33B cyklicky vymieňa 3 dátové slová procesu
s každým z pripojených pohonových meničov. Výstupné dáta procesov preberá
priemyselná zbernica, ktorá ich rozdeľuje do blokov po troch slovách a odosiela.
Vstupné dáta procesov sa odčítajú z meničov pohonov, skladajú sa dohromady
a prenášajú sa na riadiacu jednotku priemyselnej zbernice.
Čas cyklu komunikácie SBus je 2 ms na účastníka, pri prenosovej rýchlosti SBus
500 kbit/s bez dodatočných inžinierskych zásahov.
Pri aplikácii s 8 meničmi na systémovej zbernici je tak čas cyklu aktualizácie procesných
dát 8 x 2 ms = 16 ms.

UPOZORNENIE
Ak zmeníte obsadenie procesných dát pripojených meničov pohonu na DFE33B,
znovu vykonajte funkciu Auto-Setup, pretože DFE33B si tieto hodnoty jednorazovo
ukladá pri vykonávaní funkcie Auto-Setup. Po funkcii Automatický setup sa priradenie
pre dáta procesov pripojených meničov nesmie menit’ už ani dynamicky.
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5.3

Nastavenie meniča pohonu MOVIDRIVE® MDX61B
Pre jednoduchú prevádzku priemyselnej zbernice sú potrebné tieto nastavenia.

11638AXX

Pre riadenie meniča pohonu MOVIDRIVE® B cez EtherNet/IP sa musí menič predtým
prepnút’ na ovládací zdroj (P101) a zdroj požadovaných hodnôt (P100) = FELDBUS
(priem. zbernica). Nastavením na FELDBUS zbernicu sa parametre meniča nastavia na
preberanie požadovaných hodnôt zo zbernice EtherNet/IP. Teraz menič pohonu
MOVIDRIVE® B reaguje na procesné dáta vysielané nadriadeným automatizačným
zariadením.
Menič pohonu MOVIDRIVE® B možno po inštalácii voliteľnej karty EtherNet/IP bez
ďalších nastavení okamžite parametrizovat’ cez EtherNet/IP. Tak je možné napr. po
zapnutí nastavit’ všetky parametre z nadriadeného automatizačného zariadenia.
Nadradenej riadiacej jednotke sa signalizuje aktivovanie zbernice ako zdroja riadiaceho
signálu a zdroja požadovaných hodnôt bitom "Fieldbus-Mode active" (Režim zbernice
aktivovaný) v stavovom slove.
Z bezpečnostno-technických dôvodov treba menič pohonu MOVIDRIVE® B pri riadení
cez priemyselnú zbernicu zároveň uvoľnit’ na strane svoriek. Z tohto dôvodu je potrebné
svorky zapojit’ a naprogramovat’ tak, aby sa menič uvoľňoval cez vstupné svorky.
Najjednoduchším variantom uvoľnenia meniča na strane svoriek je napr. pripojenie
vstupnej svorky DIØØ (funkcia BLOKOVANIE REGULÁTORA) na signál +24 V
a naprogramovanie vstupných svoriek DIØ1 ... DIØ7 na ŽIADNA FUNKCIA.

Príručka – Rozhranie priemyselnej zbernice DFE33B EtherNet/IP

35

5

Konfigurovanie a uvedenie do prevádzky
Nastavenie meniča frekvencie MOVITRAC® B

5.4

Nastavenie meniča frekvencie MOVITRAC® B

11639AXX

®

Pre riadenie meniča MOVITRAC B cez EtherNet/IP sa musí menič predtým prepnút’
na ovládací zdroj (P101) a zdroj požadovaných hodnôt (P100) = SBus. Nastavením na
SBus zbernicu sa parametre meniča pohonu MOVITRAC® B nastavia na preberanie
požadovaných hodnôt z brány. Teraz menič MOVITRAC® B reaguje na výstupné dáta
procesov, vysielané z nadradeného automatizačného zariadenia.
Aby sa menič MOVITRAC® B zastavil pri prerušenej komunikácii s SBus, je potrebné
čas timeout SBus1 (P883) nastavit’ na inú hodnotu ako 0 ms. Odporúčame hodnotu
v rozsahu 50 ... 200 ms. Nadradenej riadiacej jednotke sa signalizuje aktivovanie
systémovej zbernice ako zdroja riadiaceho signálu a zdroja požadovaných hodnôt bitom
"SBus-Mode active" (Režim systémovej zbernice aktivovaný) v stavovom slove.
Z bezpečnostno-technických dôvodov musí byt’ menič MOVITRAC® B pri riadení cez
priemyselnú zbernicu zároveň uvoľnený aj na strane svoriek. Z tohto dôvodu treba
svorky zapojit’ a naprogramovat’ tak, aby sa menič MOVITRAC® B uvoľňoval cez
vstupné svorky. Najjednoduchším variantom uvoľnenia meniča MOVITRAC® B
na strane svoriek je pripojenie vstupnej svorky DIØ1 (funkcia DOPRAVA/STOP) na
signál +24 V a naprogramovanie ostatných vstupných svoriek DIØ1 ... DIØ3 na ŽIADNA
FUNKCIA.

UPOZORNENIE

36

•

Parametrizujte parameter P881 adresa SBus vo vzostupnom poradí na hodnoty
1 ... 8.

•

Adresu SBus 0 používa brána DFE33B a preto ju nemožno použit’.

•

Parametrizujte P883 SBus-timeout na hodnoty 50 ... 200 ms.

Príručka – Rozhranie priemyselnej zbernice DFE33B EtherNet/IP

5

Konfigurovanie a uvedenie do prevádzky
Príklady konfigurovania v RSLogix5000

5.5

Príklady konfigurovania v RSLogix5000

5.5.1

MOVIDRIVE® B s dátovou výmenou s 10 PD
1. Nastavte IP-adresu DFE33B (pozri kapitolu "Nastavenie parametrov IP-adresy").
2. Do meniča MOVIDRIVE® B vložte jednotku DFE33B podľa kapitoly 5.2 a 5.2.1
v konfigurácii EtherNet/IP.
3. Komunikačné parametre meniča MOVIDRIVE® B nastavte podľa kapitoly 5.3.
4. Teraz môžete začat’ s integráciou do projektu RSLogix.
Nastavte tag riadiacej jednotky (Controller-Tag) s používateľom definovaným
dátovým typom, aby ste vytvorili dátovo konzistentné rozhranie k procesným dátam
meniča (pozri nasledujúci obrázok).

11783AXX

Príručka – Rozhranie priemyselnej zbernice DFE33B EtherNet/IP

37

5

Konfigurovanie a uvedenie do prevádzky
Príklady konfigurovania v RSLogix5000

Opis vstupných a výstupných procesných dát tagu riadiacej jednotky (Controller Tag)
sa môže vykonat’ v meniči MOVIDRIVE® B (pozri kapitolu 5.3) v zhode s definíciou
procesných dát (PD).

11784AXX

5. Na kopírovanie dát z pohonu do novej dátovej štruktúry sa vkladá príkaz CPS na
začiatok hlavného programu "MainRoutine" (pozri nasledujúci obrázok).

11785AXX
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Na kopírovanie dát z novej dátovej štruktúry do pohonu sa vkladá príkaz CPS na
koniec hlavného programu "MainRoutine" (pozri nasledujúci obrázok).

11786AXX

6. Nakoniec sa projekt uloží a prenesie do PLC. PLC sa prestaví do režimu prevádzky RUN-Mode.
Teraz môže pohon načítat’ skutočné hodnoty a zapísat’ požadované hodnoty.

11787AXX
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Procesné dáta musia súhlasit’ s hodnotami, ktoré sa zobrazia v strome parametrov
MOVITOOLS® MotionStudio (pozri nasledujúci obrázok).

11788AXX

40

Príručka – Rozhranie priemyselnej zbernice DFE33B EtherNet/IP

5

Konfigurovanie a uvedenie do prevádzky
Príklady konfigurovania v RSLogix5000

5.5.2

MOVITRAC® B cez bránu DFE33B / UOH11B
1. Nastavte IP-adresu DFE33B (pozri kapitolu "Nastavenie parametrov IP-adresy").
2. Bránu DFE33B vložte do konfigurácie EtherNet/IP podľa kapitoly 5.2 a 5.2.2.
3. Vykonajte funkciu Auto-Setup brány DFE33B podľa kapitoly 5.3, aby ste
nakonfigurovali mapovanie dát k pohonom.
4. Komunikačné parametre meniča MOVITRAC® B nastavte podľa kapitoly 5.4.
5. Teraz môžete začat’ s integráciou do projektu RSLogix.
Nastavte tag riadiacej jednotky (Controller-Tag) s používateľom definovaným
dátovým typom, aby ste vytvorili dátovo konzistentné rozhranie k procesným dátam
meniča (pozri nasledujúci obrázok).

11789AXX
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Opis vstupných a výstupných procesných dát tagu riadiacej jednotky (Controller Tag)
sa môže vykonat’ v meniči MOVITRAC® B (pozri kapitolu 5.4) v zhode s definíciou
procesných dát (PD).

11790AXX

6. Na kopírovanie dát z pohonu do novej dátovej štruktúry sa vkladajú príkazy CPS na
začiatok hlavného programu "MainRoutine" (pozri nasledujúci obrázok).

11791AXX

Pamätajte, že štruktúra SEW_Gateway_DFE33B:I.Data obsahuje procesné dáta
zo všetkých pohonov na bráne, takže z každého pohonu sa od určitého ofsetu
([0], [3], ... [21]) musia zo štruktúry nakopírovat’ 3 dátové slová.
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Na kopírovanie dát z novej dátovej štruktúry do pohonu sa vkladajú príkazy CPS na
koniec hlavného programu "MainRoutine" (pozri nasledujúci obrázok).

11792AXX

Pamätajte, že štruktúra SEW_Gateway_DFE33B:O.Data obsahuje procesné dáta
zo všetkých pohonov na bráne, takže z každého pohonu sa s určitým ofsetom
([0], [3], ... [21]) musia do štruktúry nakopírovat’ 3 dátové slová.
7. Nakoniec sa projekt uloží a prenesie do PLC. PLC sa predstaví do režimu
prevádzky - RUN-Mode.
Teraz sa z pohonov môžu načítat’ skutočné hodnoty a zapísat’ požadované hodnoty.

11793AXX
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Procesné dáta by sa mali zhodovat’ s hodnotami, ktoré sa zobrazia v monitore pre
bránu priemyselnej zbernice DFx alebo v strome parametrov MOVITOOLS®
MotionStudio (pozri nasledujúci obrázok).

11762AXX

11794AXX
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5.5.3

Prístup k parametrom meniča MOVIDRIVE® B

Výmena dát
parametrov

Prístup k parametrom jednotky MOVIDRIVE® je možný pomocou objektu Register.
K telegramom služieb "Get Attribute Single" a "Set Attribute Single" (načítaj a nastav
atribút jednotlivo) sa pridá kanál parametrov SEW.
Kanál parametrov SEW má nasledovnú štruktúru:
Index

Dáta

Subindex

Rezervované

Subaddresa 1

Subkanál 1

Subaddresa 2

Subkanál 2

V meniči MOVIDRIVE® sa parameter meniča môže adresovat’ len indexom
a subindexom. Subadresa a subkanál sa nepoužívajú. Tieto časti telegramu sa musia
ako rezervované nastavit’ na hodnotu "0".
Prístup k dátovým prvkom kanálu parametrov je jednoduchší, ak sa vytvorí typ dát,
ktorý mapuje
prvky
kanálu
parametrov
do
istej
štruktúry
(napr.
"SEW_PARAMETER_CHANNEL", pozri nasledujúci obrázok). Program RSLogix 5000
umožňuje v zobrazení "Controller Organizer" vytvorit’ v štruktúre adresárov vlastné typy
dát (pozri nasledujúci obrázok) výberom [Data Types] / [User-Defined] (typy dát/
užívateľsky definované).
V nasledovnom obrázku sa indexu predradí rezervovaná oblast’ veľkosti 16 bitov. Hoci
sa táto hodnota nepoužije, je nevyhnutne potrebná, lebo prvok "Dáta" musí byt’
umiestnený na 32-bitovej adrese.
1. Definujte dátovú štruktúru "SEW_Parameter_Channel" (pozri nasledujúci obrázok).

11764AXX

2. Definujte nasledujúce tagy riadiacej jednotky (Controller Tag) (pozri nasledujúci
obrázok).

11765AXX
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3. Vytvorte riadok programu na vykonanie
"ReadParameter" (pozri nasledujúci obrázok).

príkazu

čítania

parametrov

11766AXX

•
•

Pre kontakt zvoľte tag "ReadParameterStart"
Pre riadenie hlásení Message Control zvoľte tag "ReadParameter"

4. Kliknutím na
v príkaze MSG sa otvorí okno konfigurácie hlásení "Message
Configuration" (pozri nasledujúci obrázok).

11767AXX

Ako typ hlásenia "Message Type" nastavte "CIP Generic". Vyplňte ďalšie polia
v uvedenom poradí:
A
B
C
D
E
F
G

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

Typ služby (Servicetyp) sa nastaví automaticky.
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5. Na karte "Communication" (Komunikácia) musíte zadat’ cieľové zariadenie. Kliknite
na tlačidlo <Browse>. Zobrazí sa okno "Message Path Browser" (Prehliadač cesty
správy). V nasledujúcom príklade sa ako príjemca vyberie voliteľná karta DFE33B.

11714AXX

Neoznačte zaškrtávacie pole "Connected" (Pripojený), pretože aj riadiaca jednotka
a aj voliteľná karta DFE33B dovoľujú len obmedzený počet spojení.
6. Po načítaní zmien do PLC možno index čítaného parametra vložit’ do
ReadParameterRequest.Index. Zmenou riadiaceho bitu ReadParameterStart na "1"
sa znovu vykoná príkaz čítania (pozri nasledujúci obrázok).
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11769AXX

Po odpovedi na príkaz čítania by mal ReadParameterResponse.Index obsahovat’
prečítaný index a ReadParameterResponse.Data načítané dáta. V tomto príklade
sa z parametra P160 Pevná požadovaná hodnota n11 (Index 8489) načítala
hodnota 150 1/min.
V strome parametrov MOVITOOLS® MotionStudio (pozri nasledujúci obrázok) možno
hodnotu skontrolovat’. Tooltip zobrazí napr. Index, Subindex, Faktor ... parametra.

11770AXX

Úplný zoznam indexových čísel a prepočítavacích súčiniteľov nájdete v príručke
"MOVIDRIVE® Profil zariadenia priemyselnej zbernice".
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Pre prístup k parametrom s oprávnením na zápis je potrebné vykonat’ niektoré
doplnenia:
•

Vytvorte tag riadiacej jednotky (Controller Tag) (pozri nasledujúci obrázok).

11771AXX

•

Vytvorte riadok programu na vykonanie
"WriteParameter" (pozri nasledujúci obrázok).

príkazu

zápisu

parametrov

11772AXX

Pre kontakt zvoľte tag "WriteParameterStart".
Pre riadenie hlásení Message Control zvoľte tag "WriteParameter".
•

Kliknutím na
v príkaze MSG sa otvorí okno konfigurácie hlásení "Message
Configuration" (pozri nasledujúci obrázok).

11773AXX

Ako typ hlásenia "Message Type" nastavte "CIP Generic". Vyplňte ďalšie polia
v uvedenom poradí:
– Source Element = WriteParameterRequest.Index
– SourceLength = 12
– Destination = WriteParameterResponse.Index
– Class = 7hex
– Instance = 2
– Attribute = 4hex
– Service-Code = 10hex
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7. Po stiahnutí zmien do PLC môžete zapísat’ index a hodnotu, ktoré sa majú zapísat’
do
parametra,
zaznamenat’
do
tagov
WriteParameterRequest.Index
a WriteParameterRequest.Data. Zmenou riadiaceho bitu WriteParameterStart na "1"
sa znovu vykoná príkaz zápisu (pozri nasledujúci obrázok).

11774AXX

Po odpovedi na príkaz zápisu by mal WriteParameterResponse.Index obsahovat’
zapísaný index a ReadParameterResponse.Data načítané dáta. V tomto príklade
sa z parametra P160 Pevná požadovaná hodnota n11 (Index 8489) zapísala
hodnota 200 1/min.
V strome parametrov v MOVITOOLS® MotionStudio možno hodnotu skontrolovat’.
Tooltip zobrazí napr. Index, Subindex, Faktor ... parametra.
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5.5.4

Prístup k parametrom meniča MOVITRAC® B cez DFE33B / UOH11B
Prístup k parametrom meniča MOVITRAC® B cez EtherNet/IP-SBus bránu
DFE33B/UOH11B je identický ako prístup k parametrom meniča MOVIDRIVE® B (pozri
kapitolu 5.5.3)
Jediný rozdiel je, že sa musí nastavit’ Read/WriteParameterRequest.SubChannel1
na 2 a Read/WriteParameterRequest.SubAddress1 sa musí nastavit’ na
SBus-adrese zariadenia MOVITRAC® B, ktoré je pripojené na DFE33B/UOH11B (pozri
nasledujúci obrázok).

11775AXX

®

V tomto príklade sa z meniča MOVITRAC B na bráne DFE33B, ktorý má
SBus-adresu 7, načítala z parametra P160 Pevná požadovaná hodnota n11
(Index 8489) hodnota 150 1/min.
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6

Ethernet Industrial Protocol (EtherNet/IP)

6.1

Úvod
Ethernet Industrial Protocol (EtherNet/IP) je otvorený komunikačný štandard, založený
na klasických protokoloch Ethernetu, TCP/IP a UDP/IP.
EtherNet/IP bol definovaný združením Open DeviceNet Vendor Association (ODVA)
a ControlNet International (CI).
Protokolom EtherNet/IP sa technika Ethernet-u rozšírila o univerzálny aplikačný
protokol pre priemysel, CIP (Common Industrial Protocol). CIP je v automatizačnej
technike už známy, používa sa aj v systémoch DeviceNet a ControlNet ako aplikačný
protokol.
V protokole CIP sú všetky údaje o jednotkách prístupné cez objekty. Vo voliteľnej karte
DFE33B sú integrované objekty, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Trieda [hex]

Meno

01

Identity Object

02

Message router object (o. smerovača správ)

04

Assembly object (o. zostavenia)

06

Connection Manager Object (o. správcu spojenia)

07

Register Object

0F

Parameter Object

64

Vardata Object (o. premenných dát)

F5

TCP/IP Interface Object (o. rozhrania TCP/IP)

F6

Ethernet Link Object (o. spojenia Ethernet)

Význam údajov a spôsob prístupu k údajom je opísaný v kapitole "Adresár
objektov CIP".
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0

6.2

Adresár objektov CIP

Objekt Identity

•

Objekt Identity (Identity object) obsahuje všeobecné informácie o zariadení
EtherNet/IP.

•

Class Code: 01hex

Trieda
Atribút

Prístup

Meno

Typ dát

Štandardná
hodnota [hex]

Opis

1

Get

Revision

UINT

0001

Revízia 1

2

Get

Max Instance

UINT

0001

Maximálna inštancia

Instance 1
Atribút

Prístup

Meno

Typ dát

Štandardná hodnota [hex]

Opis

1

Get

Vendor ID

UINT

013B

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

2

Get

Device Type

UINT

0065

Typ podľa výrobcu

0003
0004

Produkt č.3: DFE33B pre MOVIDRIVE® B
Produkt č.4: DFE33B ako brána

1)

3

Get

Product Code

UINT

4

Get

Revision

STRUCT of

Major Revision

USINT

Minor Revision

USINT

Verzia objektu Identity, závisí od verzie
firmvéru

5

Get

Stav

WORD

→ Tabuľka "Kódovanie atribútu 5, stav"

6

Get

Serial Number

UDINT

Jednoznačné sériové číslo

7

Get

Product

Name1)

SHORT_STRING

SEW-MOVIDRIVE DFE33B
SEW-GATEWAY-DFE33B

Názov výrobku

1) Podľa toho, či sa jednotka DFE33B použije v meniči MOVIDRIVE® B alebo ako brána, sa v objektoch Identity zadajú príslušné hodnoty.

•

Kódovanie atribútu 5, "Status" (stav):
Bit

Meno

Opis

0

Owned

Riadiace spojenie je aktívne

1

-

Rezervované

2

Configured

Konfigurovanie je skončené

3

-

Rezervované

4 ... 7

Extended Device Status

→ tabuľka "Kódovanie rozšíreného stavu zariadenia
(Extended Device Status)"

8

Minor Recoverable Fault

Bezvýznamná porucha alebo chyba, ktorú možno odstránit’

9

Minor Unrecoverable Fault

Bezvýznamná porucha, ktorú nemožno odstránit’

10

Major Recoverable Fault

Významná porucha, ktorú možno odstránit’

11

Major Unrecoverable Fault

Významná porucha, ktorú nemožno odstránit’

12 ... 15

-

Rezervované
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0

•

Kódovanie rozšíreného stavu zariadenia "Extended DeviceStatus" (bit 4 ... 7):
Hodnota
[binárne]

Podporované
služby

Message router
object

Opis

0000

Neznámy

0010

Minimálne jedno chybné spojenie IO (vstupov a výstupov)

0011

Nevytvorilo sa žiadne spojenie IO

0110

Minimálne jedno spojenie IO je aktívne

Kód služby [hex]

Názov služby

Trieda

Instance (inštancia)

01

Get_Attributes_All

X

X

05

Reset

-

X

0E

Get_Attribute_Single

X

X

•

Objekt smerovača správ poskytuje informáciu o implementovaných objektoch.

•

Class Code: 02hex

Trieda
Atribút

Prístup

Meno

Typ dát

Štandardná
hodnota [hex]

Opis

1

Get

Revision

UINT

0001

Revízia 1

Atribút

Prístup

Meno

Typ dát

Štandardná
hodnota [hex]

Opis

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

Instance 1

2

Podporované
služby

54

Get

Zoznam objektov, zoznam obsahuje:
• Počet objektov
• Zoznam objektov

Maximálny počet spojení

Kód služby [hex]

Názov služby

Trieda

Instance (inštancia)

01

Get_Attributes_All

X

-

0E

Get_Attribute_Single

X

X
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0

Assembly object

•

Objekt Assembly (zostavenia) sa používa na prístup k procesným dátam
karty DFE33B. Pre inštancie (instances) objektu zostavenia možno vytvorit’
spojenia IO na výmenu cyklických procesných dát.

•

Class Code: 04hex

Trieda
Atribút

Prístup

Meno

Typ dát

Štandardná
hodnota [hex]

Opis

1

Get

Revision

UINT

0002

Revízia 2

2

Get

Max Instance

UINT

0082

Maximálna inštancia

Inštancie pre prevádzku ako voliteľnej možnosti v meniči MOVIDRIVE® B
Instance 120 oblast’
SEW PO data

Instance 121 "Heartbeat"

Instance 130 SEW PI data range

Táto inštancia umožňuje prístup k výstupným procesným dátam karty DFE33B. Menič
MOVIDRIVE® môže byt’ riadený len jedinou riadiacou (master) stanicou (scanner).
Preto môže byt’ k tejto inštancii vytvorené len jediné spojenie.
Atribút

Prístup

Meno

Typ dát

Štandardná
hodnota [hex]

Opis

3

Get

Dáta

Bajtové
pole

-

Zostavenie výstupu (OUTPUT)

K tejto inštancii sa pristúpi, len keď riadiaca stanica (scanner) chce vytvorit’ spojenie len
pre vstup - input only. Pri tomto spôsobe spojenia sa nevysielajú žiadne výstupné
procesné dáta, len sa vstupné procesné dáta načítajú.
Atribút

Prístup

Meno

Typ dát

Štandardná
hodnota [hex]

Opis

3

Get

Dáta

Bajtové
pole

-

Zostavenie výstupu (OUTPUT)
Veľkost’ dát = 0

Táto inštancia umožňuje prístup k vstupným procesným dátam karty DFE33B. K tejto
inštancii možno vytvorit’ viaceré spojenia pre výberové vysielanie (multicast) alebo len
jedno dvojbodové spojenie (point-to-point).
Atribút

Prístup

Meno

Typ dát

Štandardná
hodnota [hex]

Opis

3

Get

Dáta

Bajtové
pole

-

Zostavenie vstupu (INPUT)
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0

Inštancie pre prevádzku ako brány
Instance 122 oblast’
SEW PO data

Instance 121 "Heartbeat"

Instance 132 SEW PI data range

Táto inštancia umožňuje prístup k výstupným procesným dátam karty DFE33B. Menič
MOVIDRIVE môže byt’ vždy riadený len jedinou riadiacou stanicou (scanner). Preto
môže byt’ k tejto inštancii vytvorené len jediné spojenie.
Atribút

Prístup

Meno

Typ dát

Štandardná
hodnota [hex]

Opis

3

Get

Dáta

Bajtové
pole

-

Zostavenie výstupu (OUTPUT)

K tejto inštancii sa pristúpi, len keď riadiaca stanica (scanner) chce vytvorit’ spojenie len
pre vstup - input only. Pri tomto spôsobe spojenia sa nevysielajú žiadne výstupné
procesné dáta, len sa vstupné procesné dáta načítajú.
Atribút

Prístup

Meno

Typ dát

Štandardná
hodnota [hex]

Opis

3

Get

Dáta

Bajtové
pole

-

Zostavenie výstupu (OUTPUT)
Veľkost’ dát = 0

Táto inštancia umožňuje prístup k vstupným procesným dátam karty DFE33B. K tejto
inštancii možno vytvorit’ viaceré spojenia pre výberové vysielanie (multicast) alebo len
jedno dvojbodové spojenie (point-to-point).
Atribút

Prístup

Meno

Typ dát

Štandardná
hodnota [hex]

Opis

3

Get

Dáta

Bajtové
pole

-

Zostavenie vstupu (INPUT)

UPOZORNENIE
Popisy "Zostavenie vstupu" a "Zostavenie výstupu" platia pre pohľad zo siete.
"Zostavenie vstupu" generuje dáta do siete, "Zostavenie výstupu" berie dáta zo siete.

Podporované
služby

56

Kód služby [hex]

Názov služby

Trieda

Instance 120
Instance 122

Instance 121

Instance 130
Instance 132

0E

Get_Attribute_Single

X

X

-

X
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Objekt Register

•

Objekt Register sa používa na prístup k indexu parametrov SEW.

•

Class Code: 07hex

Trieda
Atribút

Prístup

Meno

Typ dát

Štandardná
hodnota [hex]

Opis

2

Get

Max Instance

UINT

0009

Maximálna inštancia

Parametrizačné služby MOVILINK® sa mapujú do deviatich inštancií (instance) objektu
Register.
Na
prístup
sa
používajú
služby
"Get_Attribute_Single"
a "Set_Attribute_Single" (načítaj a nastav atribút jednotlivo).
Pretože objekt Register je špecifikovaný tak, že objekty vstupu - INPUT je možné len
čítat’ a objekty výstupu - OUTPUT je možné čítat’ aj zapisovat’, sú k dispozícii rôzne
možnosti, ako kontaktovat’ kanál parametrov. Tieto možnosti sú znázornené
v nasledujúcej tabuľke.
Inštancia

Výsledná služba MOVILINK® pri

INPUT / OUTPUT

Get_Attribute_Single

Set_Attribute_Single

1

INPUT

READ Parameter

neplatné

2

OUTPUT

READ

WRITE Parameter

3

OUTPUT

READ

WRITE VOLATILE Parameter

4

INPUT

READ MINIMUM

neplatné

5

INPUT

READ MAXIMUM

neplatné

6

INPUT

READ DEFAULT

neplatné

7

INPUT

READ SCALING

neplatné

8

INPUT

READ ATTRIBUTE

neplatné

9

INPUT

READ EEPROM

neplatné
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Get_Attribute_Single

Get_Attribute_Single

Input
(Instance 1)

READ

Output
(Instance 2)

Set_Attribute_Single

WRITE

Get_Attribute_Single

Set_Attribute_Single

Get_Attribute_Single

Output
(Instance 3)
WRITE VOLATILE

Input
(Instance 4)

READ MINIMUM

DPRAM

Get_Attribute_Single

Input
(Instance 5)

Get_Attribute_Single

Input
(Instance 6)

Get_Attribute_Single

Input
(Instance 7)

READ SCALING

Get_Attribute_Single

Input
(Instance 8)

READ ATTRIBUTE

Get_Attribute_Single

Input
(Instance 9)

READ EEPROM

EtherNet/IP

READ MAXIMUM

READ DEFAULT

Profil priemyselnej
zbernice SEW
54185BSK

Obr. 2: Popis kanála parametrov
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Inštancia 1 ... 9
Atribút

Prístup

Meno

1

Get

2

Get

3

Get

4

Get/Set

Typ dát

Štandardná
hodnota
[hex]

Opis

Bad Flag BOOL

00

0 = dobrý / 1 = zlý

Direction

BOOL

00
01

Vstupný register
Výstupný register

Size

UINT

0060

Dáta

ARRAY of BITS

Dĺžka dát v bitoch (96 bitov = 12 bajtov)
Dáta vo formáte kanála parametrov SEW

UPOZORNENIE
Vysvetlenie k atribútom:

Podporované
služby

•

Atribút 1 udáva výskyt poruchy alebo chyby pri predchádzajúcom prístupe k poľu
dát.

•

Atribút 2 udáva smer inštancie.

•

Atribút 3 udáva dĺžku dát v bitoch.

•

Atribút 4 predstavuje dáta parametrov. Pri prístupe na atribút 4 sa musí servisnému
telegramu pridat’ kanál parametrov SEW. Kanál parametrov SEW sa skladá
z prvkov uvedených v nasledujúcej tabuľke.

Meno

Typ dát

Opis

Index

UINT

Prístrojový index SEW

Dáta

UDINT

Dáta (32 bit)

Subindex

BYTE

Subindex zariadenia SEW

Rezervované

BYTE

Rezervovaný (musí byt’ "0")

Subadresa 1

BYTE

0

Subkanál 1

BYTE

0

Subadresa 2

BYTE

Rezervovaný (musí byt’ "0")

Subkanál 2

BYTE

Rezervovaný (musí byt’ "0")

Parameter z meniča
MOVIDRIVE® B
alebo zo samotnej
brány

1 ... 63

Adresa SBus zariadenia pripojeného
na SBus brány

2

SBus → Subkanál brány

Kód služby [hex]

Názov služby

Trieda

Instance (inštancia)

0E

Get_Attribute_Single

X

X

10

Set_Attribute_Single

-

X
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0

Parameter object

•

Objekt Parameter sa môže vo výnimočných prípadoch tiež použit’ na prístup
ku kanálu parametrov SEW.

•

Class Code: 0Fhex

Trieda
Atribút

Prístup

Meno

Typ dát

Štandardná
hodnota [hex]

Opis

1

Get

Revision

UINT

0001

Revízia 1

2

Get

Max Instance

UINT

0005

Maximálna inštancia

8

Get

Parameter
Class
Descriptor

UINT

0009

Bit 0: podporuje inštancie parametrov
Bit 3: Parametre sa uložia do trvalej
pamäte

9

Get

Configuration
Assembly
Interface

UINT

0000

Konfigurovanie zostavenia nie je
podporované.

Inštancie objektu Parameter by sa mali používat’ na prístup k parametrom SEW len
vtedy, keď použitá riadiaca stanica EtherNet/IP (scanner) nepodporuje pripojenie
vlastných dát k službám "Get_Attribute_Single" a "Set_Attribute_Single".
Pri použití objektu Parameter sa adresovanie indexu parametrov uskutočňuje vo
viacerých krokoch.
•

Najprv sa v inštanciách 1 až 4 nastaví adresa požadovaného parametra.

•

Potom sa pomocou inštancie 5 pristúpi k parametru, ktorý bol adresovaný
v inštanciách 1 až 4.

Prístup k indexu parametrov SEW pomocou objektu Parameter je komplikovaný
a náchylný na chyby, preto sa má použit’ len v prípadoch, keď nastavenie parametrov
mechanizmami objektu Register nie je riadiacou stanicou EtherNet/IP (scanner)
podporované.
Instance 1 - SEW
parameter index

60

Atribút

Prístup

Meno

Typ dát

Štandardná
hodnota [hex]

Opis

1

Set

Parameter
Value

UINT

207A

Index parametra

2

Get

Link Path
Size

USINT

00

Nemožno špecifikovat’ žiadne
spojenie

3

Get

Link Path

Packed
EPATH

00

Nepoužíva sa

4

Get

Descriptor

WORD

0000

Čítanie a zápis parametra
(Read/Write)

5

Get

Data Type
(typ dát)

EPATH

00C7

UINT

6

Get

Data Size

USINT

02

Dĺžka dát v bajtoch

Príručka – Rozhranie priemyselnej zbernice DFE33B EtherNet/IP

Ethernet Industrial Protocol (EtherNet/IP)

I

Adresár objektov CIP

6

0

Instance 2 - SEW
subindex

Instance 3 - SEW
subparameter 1

Instance 4 - SEW
subparameter 2

Atribút

Prístup

Meno

Typ dát

Štandardná
hodnota [hex]

Opis

1

Set

Parameter
Value

UINT

0000

Dolný bajt obsahuje subindex

2

Get

Link Path
Size

USINT

00

Nemožno špecifikovat’ žiadne spojenie

3

Get

Link Path

Packed
EPATH

00

Nepoužíva sa

4

Get

Descriptor

WORD

0000

Čítanie a zápis parametra
(Read/Write)

5

Get

Data Type
(typ dát)

EPATH

00C7

UINT

6

Get

Data Size

USINT

02

Dĺžka dát v bajtoch

Atribút

Prístup

Meno

Typ dát

Štandardná
hodnota [hex]

Opis

1

Set

Parameter
Value

UINT

0000

Dolný bajt obsahuje subadresu 1
Horný bajt obsahuje subkanál 1

2

Get

Link Path
Size

USINT

00

Nemožno špecifikovat’ žiadne spojenie

3

Get

Link Path

Packed
EPATH

00

Nepoužíva sa

4

Get

Descriptor

WORD

0000

Čítanie a zápis parametra
(Read/Write)

5

Get

Data Type
(typ dát)

EPATH

00C7

UINT

6

Get

Data Size

USINT

02

Dĺžka dát v bajtoch

Atribút

Prístup

Meno

Typ dát

Štandardná
hodnota [hex]

Opis

1

Set

Parameter
Value

UINT

0000

Dolný bajt obsahuje subadresu 2
Horný bajt obsahuje subkanál 2

2

Get

Link Path
Size

USINT

00

Nemožno špecifikovat’ žiadne spojenie

3

Get

Link Path

Packed
EPATH

00

Nepoužíva sa

4

Get

Descriptor

WORD

0000

Čítanie a zápis parametra
(Read/Write)

5

Get

Data Type
(typ dát)

EPATH

00C7

UINT

6

Get

Data Size

USINT

02

Dĺžka dát v bajtoch
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0

Instance 5 - SEW
read/write

Podporované
služby

62

Atribút

Prístup

Meno

Typ dát

Štandardná
hodnota [hex]

Opis

1

Set

Parameter
Value

UDINT

2

Get

Link Path
Size

USINT

00

Nemožno špecifikovat’ žiadne
spojenie

3

Get

Link Path

Packed
EPATH

00

Nepoužíva sa

4

Get

Descriptor

WORD

0000

Čítanie a zápis parametra
(Read/Write)

5

Get

Data Type
(typ dát)

EPATH

00C8

UDINT

6

Get

Data Size

USINT

04

Dĺžka dát v bajtoch

Služba Set (nastavit’) vykoná prístup
so zápisom do parametra,
adresovaného v inštanciách 1 až 4.
Služba Get (načítat’) vykoná prístup
s čítaním parametra, adresovaného
v inštanciách 1 až 4.

Kód služby [hex]

Názov služby

Trieda

Instance (inštancia)

0E

Get_Attribute_Single

X

X

10

Set_Attribute_Single

-

X
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Vardata object

Trieda

•

Tento zákaznícky objekt je potrebný pri využívaní funkcií projektovania niektorých
softvérových nástrojov SEW-EURODRIVE.

•

Class Code: 64hex

Nie sú podporované žiadne atribúty triedy.

Instance 1

Podporované
služby

Atribút

Prístup

Meno

Typ dát

Štandardná
hodnota [hex]

Opis

1

Get

Dáta

ARRAY OF
SINT

-

-

2

Get

Size

UINT

00F2

Maximálna dĺžka dát v bajtoch

Kód služby [hex]

Názov služby

Žiadost’ o atribút 1

Žiadost’ o atribút 2

0E

Get_Attribute_Single

X

X

32

Vardata (Custom)

X

-

Štandardizovaná služba "Get_Attribute_Single" (načítaj atribút jednotlivo, kód služby
0x0E) vráti, pri prístupe k inštancii atribút 1, prúd dát s maximálnou dĺžkou dát (atribút 2).
Obsah dát sú samé nuly. Ak sa k telegramu inštancie (request) pripojí prúd dát (typ
služby: zákaznícka), budú tieto údaje vrátené v tom istom tvare (testovací režim
Vardata).
Služba Vardata (kód služby 0x32) je špeciálna služba pre výrobcu (karty). Žiadost’
a odpoveď (request a response) tejto služby majú zhodnú štruktúru telegramu.
Telegram obsahuje informácie o smerovaní (routing), dĺžku dát telegramu skutočných
dát Vardata a vlastný telegram Vardata vrstvy 7. Dĺžka dát telegramu Vardata vrstvy 7
je premenlivá.
V nasledujúcej tabuľke je uvedená kompletná štruktúra telegramu.
Meno

Typ dát

Subadresa 1

BYTE

Subkanál 1

BYTE

Subadresa 2

BYTE

Subkanál 2

BYTE

Dĺžka dát, dolný bajt

BYTE

Dĺžka dát, horný bajt

BYTE

Rezervované

BYTE

Rezervované

BYTE

FC

BYTE

Vardata

Bajtové pole
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TCP/IP interface
object

•

Objekt rozhrania TCP/IP umožňuje konfigurovanie parametrov IP cez Ethernet/IP.

•

Class Code: F5hex

Trieda
Atribút

Prístup

Meno

Typ dát

Štandardná
hodnota [hex]

Opis

1

Get

Revision

UINT

0001

Revízia 1

2

Get

Max Instance

UINT

0001

Maximálna inštancia

3

Get

Počet
inštancií

UINT

0001

Karta DFE33B má rozhranie TCP/IP

Atribút

Prístup

Meno

Typ dát

Štandardná
hodnota [hex]

Opis

1

Get

Stav

DWORD

00000001

Konfigurácia je platná

2

Get

Configuration
Capability

DWORD

00000014

Do atribútu (5) konfigurovania
rozhrania možno zapísat’.
Konfigurovanie sa môže uskutočnit’
pomocou DHCP.

3

Set

Configuration
Control

DWORD

00000002

0 = Zariadenie použije pri spustení
parametre IP uložené v pamäti.
2 = Zariadenie očakáva pri spustení
konfigurovanie IP pomocou DHCP.

4

Get

Physical Link
Object

STRUCT of

Instance 1

5

6

Podporované
služby

64

Set

Get

Odkazuje na Ethernet Link Object
(kód triedy 0xF6) ako na subvrstvu.

Path Size

UINT

0002

Path

Padded
EPATH

20 F6 24 01

Interface
Configuration

STRUCT of

IP Address

UDINT

Aktuálna IP-adresa

Network Mask

UDINT

Aktuálna maska podsiete

Gateway
Address

UDINT

Aktuálne nastavená štandardná
brána

Name Server

UDINT

00000000

DNS nie je podporovaná

Name Server 2

UDINT

00000000

DNS nie je podporovaná

Domain Name

STRING

sew.de

Host Name

STRING

nepoužíva sa

Kód služby [hex]

Názov služby

Trieda

Instance (inštancia)

01

Get_Attributes_All

X

_

0E

Get_Attribute_Single

X

X

10

Set_Attribute_Single

-

X
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Adresár objektov CIP

6

0

Ethernet link
object

•

V objekte spojenia Ethernet sú uložené informácie o komunikačnom rozhraní
Ethernet.

•

Class Code: F6hex

Trieda

Inštancia 1 –
Ethernet vstup X30

Atribút

Prístup

Meno

Typ dát

Štandardná
hodnota [hex]

Opis

1

Get

Revision

UINT

0002

Revízia 2

2

Get

Max Instance

UINT

0001

Maximálna inštancia

3

Get

Počet
inštancií

UINT

0001

Karta DFE33B má rozhranie TCP/IP

Atribút

Prístup

Meno

Typ dát

Štandardná
hodnota [hex]

Opis

1

Get

Interface
Speed

UDINT

00000064

Štandardná hodnota = 100 →
prenosová rýchlost’ v Mbit/s

2

Get

Interface
Flags

DWORD

•
•
•
•
•

Inštancia 2 –
Ethernet vstup X32

Bit 0 je príznakom aktívneho
spojenia (link)
Bit 1 je príznakom režimu full
duplex
Bit 2 ... Bit 4 sú príznakom stavu
dorozumievania (negotiation)
Bit 5 je príznakom potreby resetu
po ručnom nastavení
Bit 6 je príznakom lokálnej
poruchy hardvéru

3

Get

Physical
Address

ARRAY of
6 USINTs

00 0F 69 xx xx
xx

MAC ID
SEW MAC OUI: 00 0F 69

Atribút

Prístup

Meno

Typ dát

Štandardná
hodnota [hex]

Opis

1

Get

Interface
Speed

UDINT

00000064

Štandardná hodnota = 100 →
prenosová rýchlost’ v Mbit/s

2

Get

Interface
Flags

DWORD

•
•
•
•
•

3

Get

Physical
Address

ARRAY of
6 USINTs

00 0F 69 xx xx
xx xx

Bit 0 je príznakom aktívneho
spojenia (link)
Bit 1 je príznakom režimu full
duplex
Bit 2 ... Bit 4 sú príznakom stavu
dorozumievania (negotiation)
Bit 5 je príznakom potreby resetu
po ručnom nastavení
Bit 6 je príznakom lokálnej
poruchy hardvéru

MAC ID
SEW MAC OUI: 00 0F 69

Podporované
služby
Kód služby [hex]

Názov služby

Trieda

Instance (inštancia)

01

Get_Attributes_All

X

_

0E

Get_Attribute_Single

X

X
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Ethernet Industrial Protocol (EtherNet/IP)
Návratové kódy parametrizácie cez Explicit Messages

0

6.3

Návratové kódy parametrizácie cez Explicit Messages
Ak by zlyhal dopyt parametrov cez Explicit Messages, chybovým kódom možno určit’
príčinu zlyhania. Chybu môže generovat’ jednotka DFE33B, systém EtherNert/IP alebo
timeout.
V stavových registroch tagov Message možno vyčítat’ všeobecný chybový kód - General
Error Code (ERR) a doplnkový kód - Additional Code (EXERR) (pozri nasledujúci
obrázok).

11937AXX

Špecifické
návratové
kódy SEW

Návratové kódy, ktoré vracia jednotka DFE33B alebo menič pri chybnej parametrizácii,
sú uvedené v príručke "MOVIDRIVE® SEW-Profil zariadenia priemyselnej zbernice"
a preto nie sú súčast’ou tejto dokumentácie. V súvislosti s EtherNet/IP sa návratové
kódy vracajú v tomto formáte. Nasledujúca tabuľka znázorňuje ako príklad dátový
formát pre telegram Parameter Response.
Ofset bajtu
0

1

2

3

Funkcia

General Error Codes

Additional Code
Length (words)

Additional Code
Word 1 (lowbyte)

Additional Code
Word 1 (highbyte)

Príklad

1Fhex
Vendor specific

01hex
len Low-Word (Word 1)

10hex
08hex
MOVILINK®
MOVILINK® Error
Additional Error Code Class

V uvedenom príklade je v High-Byte doplnkového kódu Additional Codes (všeobecná)
chyba triedy MOVILINK® Error Class 08 (General Error). MOVILINK® Additional Error
Code 10 (neplatný index) sa nachádza v Additional Code Low-Byte. Teda vykonal sa
prístup na neexistujúci index zariadenia.
Návratové kódy
EtherNet/IP

66

Ak sa pri prenose nedodrží dátový formát alebo sa vykoná neimplementovaná služba,
potom sa v chybovom telegrame odošlú EtherNet/IP špecifické návratové kódy.
Kódovanie týchto návratových kódov je opísané v špecifikácii EtherNet/IP (pozri čast’
"General Error Codes").
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Návratové kódy parametrizácie cez Explicit Messages

6

0

Timeout správ
Explicit Message

Timeout sa aktivuje jednotkou DFE33B. Timeout musí nastavit’ master po vytvorení
spojenia. V špecifikácii EtherNet/IP sa v tomto prípade nehovorí o čase timeoutu, ale
o Expected Packet Rate. Expected Packet Rate sa vypočíta z času timeoutu takto:
tTimeout_ExplicitMessages = 4 × tExpected_Packet_Rate_ExplicitMessages
Možno ich nastavit’ cez Connection Object Class 5, Instance 1, Attribute 9. Rozsah
hodnôt je od 0 ms do 655535 ms, krok 5 ms.
Pokiaľ pre správy Explicit-Messages nastane timeout, tento typ spojenia sa pre správy
Explicit-Message automaticky preruší, kým nie je spojenie Polled I/O alebo Bit-Strobe
v stave ESTABLISHED. Toto je štandardné nastavenie pre EtherNet/IP. Aby bolo znovu
možné komunikovat’ so správami Explicit-Messages, musí byt’ znovu nadviazané
spojenie pre tieto správy Explicit Messages. Timeout sa neodovzdá ďalej do meniča.

General Error
Codes

General error
Code (hex)

Názov chyby

Opis

00

Success

Úspešný

01

Conection failure

Chybné vykonanie služby týkajúcej sa spojenia.

02

Ressource unavailable

03

Zdroj, ktorý je potrebný na vykonanie služby, nie je dostupný
Rezervované

04

Path segment error

"Path Segment Identifier" (identifikátor cesty segmentu) alebo
syntax segmentu sa nedali interpretovat’ spracovávaným
uzlom.

05

Path destination unknown

"Path" (cesta) odkazuje na triedu objektu, inštanciu objektu
alebo štruktúrový prvok, ktorý nie je podporovaný
spracovávaným uzlom.

06-07

Rezervované

08

Service not supported

Služba pre zvolenú triedu / inštanciu nie je podporovaná

09

Invalid attribute value

Poslali sa neplatné dáta atribútu.

Object state conflict

Zvolený objekt nemôže vo svojom aktuálnom stave vykonat’
danú službu.

0A-0B
0C
0D

Rezervované

0E

Attribute not settable

Pri zvolenom objekte je možný prístup s oprávnením pre
zápis.

10

Device state confict

Aktuálny stav zariadenia zakazuje vykonanie požadovanej
služby.

11-12

Rezervované

13

Not enough data

14

Attribut not supported

Zvolený atribút nie je podporovaný.

15

Too much data

Dĺžka prenášaných dát je príliš veľká na vykonanie služby.

16

Object does not exist

17-1E

Dĺžka prenášaných dát je príliš malá pre vykonanie služby.

Zvolený objekt nie je v zariadení implementovaný.
Rezervované

1F

Vendor specific error

Špecifická chyba výrobcu (pozri príručku "Prístrojový profil
priemyselnej zbernice").

20

Invalid parameter

Neplatný parameter. Toto chybové hlásenie sa použije, pokiaľ
niektorý parameter nespĺňa požiadavky špecifikácie a/alebo
požiadavky aplikácie.

21-FF
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Ethernet Industrial Protocol (EtherNet/IP)
Integrovaný prepínač (switch) Ethernet

0

6.4

Integrovaný prepínač (switch) Ethernet
Integrovaným prepínačom Ethernet môžete z techniky priemyselnej zbernice realizovat’
dôveryhodné topológie liniek. Možné sú samozrejme aj iné topológie zbernice, ako
hviezda alebo strom. Kruhové topológie nie sú podporované.

UPOZORNENIE
Počet v línii zapnutých priemyselných spínačov Ethernet ovplyvňuje čas priebehu
telegramu. Ak telegram prebehne cez zariadenia, čas priebehu telegramu sa oneskorí
funkciou Store & Forward spínača Ethernet:
•

pri dĺžke telegramu 64 bajtov o cca 10 µs (pri 100 Mbit/s)

•

pri dĺžke telegramu 1 500 bajtov o cca 130 µs (pri 100 Mbit/s)

To znamená, že čím viac zariadení sa musí prebehnút’, tým je čas priebehu telegramu
dlhší.

68

Auto-Crossing

Obidva porty spínača Ethernet vedené smerom von disponujú funkcionalitou
Auto-Crossing. To znamená, že môžu využívat’ tak vsunuté, ako aj prekrížené káble pre
spojenie s ďalším účastníkom siete Ethernet.

Autonegociácia

Pri vytváraní spojenia k ďalšiemu účastníkovi dohadujú obidvaja účastníci prenosovú
frekvenciu a duplexný režim. Obidve brány Ethernet zapojenia EtherNet/IP podporujú
funkciu autonegociácie (automatického nastavenia parametrov spojenia) a pracujú
voliteľne s prenosovou frekvenciou 100 Mbit alebo 10 Mbit v plno- alebo poloduplexnom
režime.

Informácie
k prenosu
Multicast

•

Integrovaný spínač Ethernet-Switch neposkytuje žiadnu funkcionalitu pre telegramy
Ethernet Multicast. Telegramy Multicast, ktoré sa bežne posielajú z adaptérov
(DFE33B) na skenery (PLC), sa preposielajú na všetky porty spínača.

•

IGMP Snooping (ako v Managed Switches) sa nepodporuje.

•

SEW-EURODRIVE preto odporúča, jednotku DFE33B spájat’ len so siet’ovými
komponentmi, ktoré podporujú IGMP-Snooping (napr. Managed Switch) alebo
ochranné mechanizmy proti príliš vysokému Multicast zat’aženiu (napr. zariadenia
SEW-EURODRIVE). Pri zariadeniach, ktoré nemajú integrovanú túto funkciu, môže
dochádzat’ k chybným funkciám spôsobeným vysokým zat’ažením siete.
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7

Integrovaný webový server
Voliteľná karta DFE33B má vlastnú domovskú stránku na jednoduchú webovú
diagnostiku MOVIDRIVE® a MOVITRAC®. Na túto úvodnú stránku sa dostanete tak, že
spustíte váš prehliadač (browser) a zadáte IP-adresu karty DFE33B:
Príklad: http://192.168.10.4
Cez túto webovú stránku máte prístup k servisným a diagnostickým informáciám.

7.1

Softvérové predpoklady
Domovská stránka bola testovaná s Microsoft® Internet Explorer 5.0 a Mozilla® Firefox 2.0.
Aby ste mohli zobrazovat’ dynamické komponenty, potrebujete verziu prostredia Java 2
Runtime Environment SE, V1.5.0, alebo vyššiu.
Ak vo vašom systéme nemáte nainštalované prostredie Java 2 Runtime, webová
stránka sa spojí s Java a spustí sa automatické st’ahovanie, ak ho potvrdíte. Ak sa pri
st’ahovaní vyskytnú problémy, môžete si Java 2 Runtime stiahnut’ aj z www.sun.com
a lokálne nainštalovat’.

7.2

Nastavenia bezpečnosti
Ak máte na vašom systéme nainštalovanú ochranu Firewall alebo osobnú ochranu
Firewall, môže spôsobit’ blokovanie prístupu k zariadeniam Ethernetu. Na tento účel by
ste mali povolit’ rozšírený prenos TCP/IP a UDP/IP.
•

Applet "sewAppletsMoviEWeb.JAppletWeb" vás vyzve pre akceptovanie certifikátu.
Stlačte na to tlačidlo <Použit’>. Certifikát sa importuje do zoznamu certifikátov Java 2
Runtime.

•

Aby ste sa pri budúcom vykonávaní programu vyhli tomuto dialógu, zaškrtnite
štvorček "Vždy dôverovat’ obsahu tohto pôvodcu".
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Integrovaný webový server
Štruktúra úvodnej stránky integrovaného webservera

7.3

Štruktúra úvodnej stránky integrovaného webservera

[1]

[2]

[3]

[4]

62705AXX

[1] Navigačná lišta

70

[2] Hlavné okno (domov)

Tlačidlo na štart diagnostického appletu

[3] Hlavné okno (domov)

Tlačidlo na zobrazenie nápovedy domovskej stránky

[4] Hlavné okno (domov)

Tlačidlo k stránke dokumentácie MOVIDRIVE® B (potrebný prístup na internet)
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Štruktúra diagnostického appletu

7.4

Štruktúra diagnostického appletu

[1]
[2]

62720AXX

[1] Pohľad na
štruktúru / prehľad

V strome je v "Moja siet’" zobrazené siet’ové zariadenie MOVIDRIVE® B.
Zobrazené sú jednotlivé podradené subsystémy zodpovedajúceho variantu
zariadenia, ktoré môžu obsahovat’ ďalšie zariadenia.

[2] Roletové menu
po kliknutí pravým
tlačidlom myši na
niektoré zariadenie
v strome

Navigácia k zásuvným modulom jednotlivých zariadení sa uskutočňuje kliknutím
pravého tlačidla myši na zariadenie v strome. Zobrazí sa rozbaľovacie okno, ktoré
vedie k príslušnému zásuvnému modulu zariadenia. Okrem toho môžete editovat’
nastavenia prístupu pre niektorý MOVIDRIVE® B (pozri kapitolu "Ochrana proti
prístupu"). Na identifikáciu nových zariadení a na ich zobrazenie v strome kliknite
pravým tlačidlom myši na uzol siete a zvoľte si možnost’ "Sken".

[3] Lišta s nástrojmi
(rýchla voľba
pomocou tlačidiel)

[a]
[b] [c]
[d]
[e]
[f]
[g]
[a] Skenovanie stromu zariadení a jeho zobrazenie v strome
[b] Otvorit’ zásuvný modul zvoleného zariadenia v strome zariadení
[c] Zásuvný modul prehľadu (prehľad) pre zvolené zariadenie v strome
zariadení, pozri odsek "Okno zásuvných modulov (prehľad)"
[d] Zavretie zvoleného zásuvného modulu
[e] Nastavenia pre komunikáciu v sieti Ethernet a skener
[f] Prepínanie do režimu okna, resp. appletu
[g] Zobrazenie dialógu s informáciami
[4] Okno zásuvného
modulu

Pozri odsek "Okno zásuvného modulu".

[5] Stavová tabuľka
a status zariadenia

Tabuľka je štandardne viditeľná, všetky pri skenovaní nájdené zariadenia
a subzariadenia sa vypíšu. Keďže stavová tabuľka cyklicky odosiela požiadavky
parametrov do zariadenia, tabuľku možno zavriet’ aj pomocou stavového tlačidla
(vpravo dolu).
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Integrovaný webový server
Štruktúra diagnostického appletu

Okno zásuvného
modulu

[1]

[2]

[3]

62703AXX

72

[1] Karta pre otvorené zásuvné
moduly

Ak máte otvorených viac zásuvných modulov (napr. zásuvné
moduly rôznych zariadení), vypíšu sa v karte.

[2] Karta v rámci zásuvného modulu
(zobrazenie implementovaných
indikátorov parametrov)

Ak má zvolené zariadenie viacero zobrazovacích rubrík, v karte
sa vypíšu viaceré rubriky.

[3] Hlavné okno so zobrazovanými
hodnotami a obrázkami

V hlavnom okne sa parametre príslušne vizualizujú.
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Štruktúra diagnostického appletu

Príklad: Zásuvný
modul monitora
zbernice pre
MOVIDRIVE®

Na zobrazenie procesných dát medzi riadením a MOVIDRIVE® B, ako aj na diagnostiku
obsadenia procesných dát.

11862AXX
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Integrovaný webový server
Štruktúra diagnostického appletu

Príklad: Zásuvný
modul monitora
zbernice pre
MOVITRAC®

Na zobrazenie procesných dát medzi riadením a MOVITRAC® B, ako aj na diagnostiku
obsadenia procesných dát.

11863AXX
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Ochrana prístupu

7.5

7

Ochrana prístupu
Prístup k parametrom pohonu a k diagnostickým informáciám možno chránit’ heslom.
Ochrana prístupu je od výrobcu je deaktivovaná. Zadaním hesla [2] aktivujete ochranu
proti prístupu, vymazaním hesla (prázdne heslo) ju opät’ deaktivujete.
Ak je ochrana proti prístupu aktivovaná, zobrazí sa dialóg pre prihlásenie [1] na dotaz
uloženého hesla.

[1]
[2]
61662AXX

[1] Prihlásenie

[2] Konfigurácia prihlásenia

V dialógu pre prihlásenie máte možnost’ v "Používateľ" zvolit’ položku "Pozorovateľ"
alebo "Údržba".
•

Pozorovateľ
– Parametre pohonných zariadení možno pomocou MOVITOOLS® MotionStudio
čítat’, nie však menit’.
– Aktuálne nastavenia parametrov možno zo zariadenia načítat’ do PC (odoslanie
súboru parametrov).
– Stiahnutie súboru parametrov alebo programu IPOSplus® nie je možné.
– Diagnostika procesných dát pomocou MOVITOOLS® MotionStudio sa môže
uskutočnit’, nastavenia Scope sa však nemôžu menit’.

•

Údržba
– MOVITOOLS® MotionStudio možno používat’ bez obmedzení.
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MOVITOOLS® MotionStudio cez Ethernet
Prehľad

8

MOVITOOLS® MotionStudio cez Ethernet
Softvér MOVITOOLS® (verzia 5.40 alebo vyššia) umožňuje pohodlnú parametrizáciu,
vizualizáciu a diagnostiku danej pohonovej aplikácie. Pomocou MOVITOOLS®
MotionStudio môžete cez voliteľnú kartu DFE33B cez Ethernet komunikovat’ s meničom
pohonu MOVIDRIVE® DFE33B, ako aj bráne podradeným zariadeniami SEW.

STOP!
Pred spustením MOVITOOLS® MotionStudio, musíte inštalované komponenty
softvéru uvoľnit’ vo vašej ochrane Firewall.

8.1

•

Všetky realizovateľné programy, ktoré patria k vašim inštalovaným komponentom
softvéru, zaznamenajte do vašej ochrany Firewall.

•

Skontrolujte nastavenie vašej ochrany Firewall. Možno vás vykonanie programu
obmedzuje na pozadí, t. j., bez toho, aby používateľ o tom obdržal správu.

•

Skontrolujte, či medzi PC a DFE33B možno vytvorit’ siet’ovú komunikáciu cez
Ethernet. Použite na to napr. príkaz "ping" výzvy pre zadávanie systému Windows
(príklad: ping 192.168.10.4).

Prehľad
Pracovná plocha MOVITOOLS® MotionStudio pozostáva z centrálnej štruktúry
a jednotlivých "nástrojov". Tieto sa ako vlastné aplikácie spúšt’ajú z centrálnej štruktúry
alebo sú v centrálnej štruktúre integrované ako "zásuvné moduly". Nasledujúci obrázok
znázorňuje oblasti centrálnej štruktúry.

11721ADE

76

Príručka – Rozhranie priemyselnej zbernice DFE33B EtherNet/IP

8

MOVITOOLS® MotionStudio cez Ethernet
Postup pri konfigurovaní zariadení

Oblasti a ich
funkcie

Nasledujúca tabuľka opisuje oblasti centrálnej štruktúry a ich funkciu.
[1] Lišta s menu
[2] Lišta so symbolmi

8.2

Hlavné menu a lišta so symbolmi obsahujú všetky dôležité povely pre
manipuláciu s centrálnou štruktúrou.

[3] Oblast’ pre náhľady
konfigurovania

Informácie o zariadeniach v jednom projekte sa vizualizujú
nasledujúcimi druhmi náhľadov projektov
• Náhľad siete
• Náhľad konfigurovania

[4] Oblast’ pre zásuvné moduly

Je to oblast’, v ktorej sa "nástroje" zobrazia vo forme zásuvných
modulov. Zásuvné moduly si zobrazíte so záložkami alebo ako
samostatné okná.
Náhľad závisí od zvoleného nástroja. V príklade bol pre MOVIDRIVE®
zvolený nástroj "strom parametrov".

[5] Oblast’ stavu zariadenia

Stavové informácie online dostupných zariadení si môžete nechat’
zobrazit’ v "stavovej lište". Oblast’ "Stav zariadenia" môžete tiež vypnút’.

[6] Stavová lišta

V stavovej lište vidíte aktuálny stav komunikácie
MOVITOOLS® MotionStudio. Pri skene zariadení sa tu zobrazujú
informácie o postupe skenovania.

Postup pri konfigurovaní zariadení

Prehľad

Nasledujúci obrázok znázorňuje hlavné kroky konfigurácie zariadení pomocou
nástrojov MOVITOOLS® MotionStudio.

1. Create the project and the network

2. Configure the communication channel(s)

3. Scan the network (Unit scan)

4. Switch to online mode

5. Configure the units with tools

6. Upload the inverter parameters,
then save the project
62348AEN
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MOVITOOLS® MotionStudio cez Ethernet
Postup pri konfigurovaní zariadení

Krok 1: Založenie
projektu a siete

•

Presvedčte sa, že je navolený "Nový projekt" a potvrďte. Vyvolá sa okno "Nový
projekt".

•

Pre nový projekt určte názov a miesto uloženia a zadania potvrďte. Vyvolá sa okno
"Nová siet’".

•

Novej sieti priraďte názov a zadanie potvrďte. Otvorí sa hlavná obrazovka a vyvolá
sa okno "Konfigurácia komunikačných prípojov".

11723AXX

Krok 2:
Konfigurácia
komunikačného
kanála

•

Prvý alebo niektorý ďalší komunikačný kanál nastavte na "Ethernet".

11724AXX
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MOVITOOLS® MotionStudio cez Ethernet
Postup pri konfigurovaní zariadení

Krok 3:
Skenovanie siete
(sken zariadení)

•

Siet’ skenujte s

Krok 4:
Konfigurácia
zariadení
s nástrojmi

•

Aktivujte

•

Vyberte zariadenie, ktoré chcete konfigurovat’.

•

Pravým tlačidlom myši otvorte kontextové menu na zobrazenie nástrojov na
konfiguráciu.

(sken zariadení).

režim online.

11737AXX
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MOVITOOLS® MotionStudio cez Ethernet
Komunikácia so zariadeniami mimo lokálnej podsiete

8.3

Komunikácia so zariadeniami mimo lokálnej podsiete
Ak chcete vytvorit’ siet’ovú komunikáciu k zariadeniam, ktoré sa nachádzajú mimo
segmentu lokálnej siete, kliknite na tlačidlo "Vytvorit’ SMLP".

11726AXX
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•

Na pridanie alebo vymazanie IP-adresy otvorte kontextové menu [1] kliknutím na
tlačidlo alebo pomocou kombinácie tlačidiel [Ctrl-A].

•

Do poľa pre zadávanie "IP-adresa" zadajte príslušnú IP-adresu zariadení DFE33B.
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Parametre pre
SMLP

8

V nasledujúcej tabuľke sú opísané parametre pre SMLP (Simple MOVILINK® Protocol).
Parametre

Opis

Upozornenie

Timeout

Čas čakania v milisekundách, počas
ktorého klient po dopyte čaká na
odpoveď servera.

Štandardné nastavenie: 1000 ms
Hodnotu v prípade potreby zvýšte,
ak oneskorenie spôsobuje poruchy
komunikácie.

IP-adresa vysielania

IP-adresa lokálneho segmentu siete
v rámci ktorého prebieha sken
zariadení.

Pri štandardnom nastavení sa pri skene
zariadení vyhľadajú iba zariadenia,
ktoré sa nachádzajú v lokálnom
segmente siete.

IP-adresa
SMLP server

IP-adresa SMLP servera alebo iných
zariadení, ktoré sa majú zahrnút’ do
skenu zariadení, ale sa nachádzajú
mimo lokálneho segmentu siete.

Vložte IP-adresu zariadení, ktoré sa
majú zahrnút’ do skenu zariadení, ale
sa nachádzajú mimo lokálneho
segmentu siete.
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P6..

9

Ethernetové konfiguračné parametre

P60.

Popis parametrov

P600

9

Ethernetové konfiguračné parametre

9.1

Popis parametrov
Skupina parametrov P78x obsahuje zobrazované a nastavované hodnoty, špecifické
pre voliteľnú kartu DFE33B.

UPOZORNENIE
Keďže vo voliteľnej karte DFE33B, v stave pri dodaní, je protokol DHCP aktivovaný,
do nasledovných parametrov sa zapíšu hodnoty, ktoré prideľuje server DHCP:
•

P780 IP-adresa

•

P781 Maska podsiete

•

P782 Štandardná brána

Ručné zmeny uvedených parametrov sa prevezmú až potom, keď pred opätovným
vypnutím a zapnutím meniča je protokol DHCP (P785) deaktivovaný.
Ak pri zapnutí jednotky DFE33B je DIP prepínač "Def IP" v polohe "1", aktívne sú
zadané štandardné hodnoty parametrov P780 ... P782.
P780 IP-adresa

Rozsah nastavenia: 0.0.0.0 - 223.255.255.255
Výrobné nastavenie: 0.0.0.0
Štandardná hodnota: 192.168.10.4
Parametrom P780 sa nastavuje IP-adresa prepojenia jednotky DFE33B cez Ethernet.
Ak je protokol DHCP (P785) aktivovaný, zobrazí sa hodnota zadaná serverom DHCP.

P781 Maska
podsiete

Rozsah nastavenia: 0.0.0.0 - 255.255.255.255
Výrobné nastavenie: 0.0.0.0
Štandardná hodnota: 255.255.255.0
Maska podsiete rozdeľuje siet’ na podsiete. Bity nastavené do "1" určujú, ktorá čast’
IP-adresy predstavuje adresu podsiete. Ak je protokol DHCP (P785) aktivovaný, zobrazí
sa hodnota zadaná serverom DHCP.

P782 Štandardná
brána

Rozsah nastavenia: 0.0.0.0 - 223.255.255.255
Výrobné nastavenie: 0.0.0.0
Štandardná hodnota: 1.0.0.0
Ak sa komunikačný partner nenašiel vo vlastnej sieti, adresuje sa štandardná brána.
Samotná štandardná brána musí byt’ vo vlastnej sieti. Ak je protokol DHCP (P785)
aktivovaný, zobrazí sa hodnota zadaná serverom DHCP.
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P783 Prenosová
rýchlost’

Nemeniteľná zobrazovaná hodnota. Po inicializačnej fáze sa zobrazí hodnota
100 MBaud. Toto je prenosová rýchlost’ medzi interným prepínačom a elektronikou
zbernice, nie rýchlost’ cez X30 alebo X32.

P784 MAC ID

Nemeniteľná zobrazovaná hodnota. Zobrazuje sa MAC ID (MAC Ethernetová MAC
adresa (Media Access Control) siet’ovej karty), t. j. adresa prístupu k sieti Ethernet, ktorá
je jednoznačná v celosvetovom meradle. MAC-ID skupín ethernetu SEW-EURODRIVE
má v prvých 3 bajtoch hodnotu "00-0F-69".
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P6..
P60.

9

P600

P785 DHCP /
Štartovacia
konfigurácia

Rozsah nastavenia: 0 (uložené IP parametre) / 2 (DHCP)
Výrobné nastavenie: 2 (DHCP)
DHCP: Jednotka DFE33B obdrží po zapnutí napájacieho napätia svoje IP-parametre
(P780 ... P782) zo servera DHCP (DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol).
IP-parametre uložené v pamäti: Jednotka DFE33B sa po zapnutí napájacieho napätia
spustí s IP-parametrami uloženými v pamäti.
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Diagnostika chýb

10.1

Úvod
Nasledujúce diagnostické postupy vám ukážu postup na integráciu DFE33B do siete
EtherNet/IP a chybovú analýzu v nasledujúcich problémoch:
•

Menič nie je správne integrovaný do siete EtherNet/IP

•

Menič nemožno riadit’ masterom EtherNet/IP (skener)

Ďalšie špeciálne pokyny na nastavenie parametrov meniča pre rôzne aplikácie zbernice
sú uvedené v príručke Feldbus-Geräteprofil und Parameterverzeichnis MOVIDRIVE®
(Profil zbernicovej jednotky a zoznam parametrov MOVIDRIVE).
Dodatočnú diagnostickú informáciu ponúka stavová online signalizácia v masteri
EtherNet/IP (skener) a prislúchajúca online nápoveda.

10.2

Diagnostika MDX61B s jednotkou DFE33B
V nasledujúcich podkapitolách si po krokoch opíšeme na príklade kontrolného zoznamu
diagnostiku meniča MOVIDRIVE® B s jednotkou DFE33B EtherNet/IP.

10.2.1 Prípravné práce
Krok 1: Nainštalovat’ potrebný softvér
1. Ovládač FTDI pre programovacie rozhranie USB11A
– Na PC pripojit’ USB11A. Rozpoznanie hardvéru systému Windows nainštaluje
potrebný ovládač FTDI.
– Ovládač FTDI možno stiahnut’ so softvéru ROM 7 alebo domovskej stránky SEW
2. MOVITOOLS®-MotionStudio od verzie 5.40
3. Príp. EDS súbor SEW_MOVIDRIVE_DFE33B.eds
Krok 2: Inštalácia zariadení
1. Inštalovat’ podľa prevádzkového návodu meniča MOVIDRIVE® MDX60B/61B:
–
–
–
–

siet’ové vedenie
kábel motora
brzdový odpor
pomocné napätie DC 24 V

2. Vybudovat’ siet’ EtherNet/IP (Managed Switch) a pripojit’ na ňu DFE33B.
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Diagnostika MDX61B s jednotkou DFE33B

10.2.2 Menič MOVIDRIVE® B zapnút’ s napätím DC 24 V alebo AC 400 V (konfigurovat’ MOVIDRIVE® B)
1. Spustit’ program MOVITOOLS® MotionStudio a otvorit’ nový projekt.
Zadat’ meno projektu a programovacie rozhranie USB11A pridelit’ podľa sériového
rozhrania COM.
– Ak sa programovacie rozhranie USB11A pripája na PC po prvý, spustí sa
rozpoznávanie hardvéru systému Windows a nainštaluje sa potrebný ovládač FTDI
– Ak sa USB11A nerozpozná, skontrolujte priradenie rozhrania COM. Vhodný
port COM je označený ako "USB".
2. PC spojte s meničom MOVIDRIVE® B cez programovacie rozhranie USB11A.
3. Vykonajte sken zariadení. Zariadenie označte myšou a pravým tlačidlom myši zvoľte
položku menu [Startup] / [Parameter tree] (Uvedenie so prevádzky/Strom
parametrov).
4. Na zbernici "Fieldbus" nastavte P100 Zdroj požadovanej hodnoty a P101 Zdroj
riadiacich signálov.
5. Na jednoduché riadenie cez priemyselnú zbernicu môžete binárne vstupy
parametrami P601 ... P608 parametrizovat’ na "Žiadna funkcia".
6. Kontrola parametrizácie procesných dát (P87x). Riadiace a stavové slovo musia byt’
parametrizované. P876 Uvoľnit’ PA dáta nastavit’ "Yes" (áno).
10.2.3 Nakonfigurovanie EtherNet/IP a meniča MOVIDRIVE®
1. Spustite konfiguračný
(napr. Logix 5000).

program

pre

riadenie

a

rozhranie

EtherNet/IP

2. Skontrolujte, či sa PC a riadenie nachádzajú v rovnakej sieti:
– Sú IP-adresy PC a CPU identické až na jeden bajt?
– Maska podsiete identická?
3. Skontrolujte, či možno vybudovat’ TCP/IP komunikáciu s riadením.
4. EtherNet/IP nakonfigurujte, ako je uvedené v tejto príručke.
–
–
–
–

Jednotke DFE3B priradit’ IP-adresu
IP-adresu aktivovat’ v konfigurácii
Konfigurovat’ procesné dáta
Konfiguráciu načítat’ do riadenia

5. Po úspešnej konfigurácii EtherNet/IP sa musia LED MODULE STATUS
a NETWORK STATUS rozsvietit’ na zeleno. Teraz sa vymenia procesné dáta.
6. Rozšírenie riadiaceho programu a výmena požadovaných dát s jednotkou DFE33B.
7. Spustit’ program MOVITOOLS® MotionStudio a otvorit’ nový projekt. Ako
komunikačné rozhranie nastavit’ "Ethernet".
– Alternatívne možno program MOVITOOLS® MotionStudio ovládat’ aj cez sériovú
komunikáciu s USB11A. Na tento účel spojte PC s meničom MOVIDRIVE® B.
8. Vykonajte sken zariadení.
9. Označte menič MOVIDRIVE® B a pravým tlačidlom myši vyberte položku menu
[Diagnostics] / [Busmonitor]. Skontrolujte, či prebieha výmena procesných dát medzi
riadením a meničom MOVIDRIVE® B.
10.Zapnite siet’ové napätie a menič MOVIDRIVE® B uvoľnite na strane svoriek
(DI00=1). Aktivujte uvoľnenie zariadenia riadiacim slovom 1 = 0x0006.
– Ak menič MOVIDRIVE® B naďalej v stave "No Enable" (Žiadne uvoľnenie),
skontrolujte obsadenie svoriek (skupina parametrov P60x) a príp. na ďalšie
binárne vstupy priveďte napätie DC 24 V.
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Diagnostika meniča MOVITRAC® B s jednotkou DFE33B ako bránou

10.3

Diagnostika meniča MOVITRAC® B s jednotkou DFE33B ako bránou
V nasledujúcich podkapitolách si po krokoch opíšeme na príklade kontrolného zoznamu
diagnostiku meniča MOVITRAC® B s jednotkou DFE33B EtherNet/IP ako bránou.

10.3.1 Prípravné práce
Krok 1: Nainštalovat’ potrebný softvér
1. Ovládač FTDI pre programovacie rozhranie USB11A
– Na PC pripojit’ USB11A. Rozpoznanie hardvéru systému Windows nainštaluje
potrebný ovládač FTDI
– Ovládač FTDI možno stiahnut’ so softvéru ROM 7 alebo domovskej stránky SEW
2. MOVITOOLS®-MotionStudio od verzie 5.40
3. Príp. EDS súbor SEW_GATEWAY_DFE33B.eds
Krok 2: Inštalácia zariadení
1. Podľa prevádzkového návodu meniča MOVITRAC® B nainštalujte:
–
–
–
–

siet’ové vedenie
kábel motora
brzdový odpor
pomocné napätie DC 24 V

2. Vybudovat’ siet’ EtherNet/IP (Managed Switch) a pripojit’ na ňu DFE33B.
3. Nainštalujte systémovú zbernicu, ako je uvedené v tejto príručke.
4. Na poslednom účastníkovi aktivujte SBus zakončovací odpor.
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10.3.2 Zariadenia zapnút’ s napätím DC 24 V alebo AC 400 V (nakonfigurovat’ menič MOVITRAC® B)
1. Spustit’ program MOVITOOLS® MotionStudio a otvorit’ nový projekt.
Zadat’ meno projektu a programovacie rozhranie USB11A pridelit’ podľa sériového
rozhrania COM.
– Ak sa programovacie rozhranie USB11A pripája na PC po prvý, spustí sa
rozpoznávanie hardvéru systému Windows a nainštaluje sa potrebný ovládač FTDI.
– Ak sa USB11A nerozpozná, skontrolujte priradenie rozhrania COM. Vhodný port
COM je označený ako "USB".
2. PC spojte s meničom MOVITRAC® B cez programovacie rozhranie USB11A.
3. Vykonajte sken zariadení. Zariadenie označte myšou a pravým tlačidlom myši zvoľte
položku menu [Startup] / [Parameter tree] (Uvedenie so prevádzky/Strom
parametrov).
4. P881 SBus-adresa naparametrizujte v zostupnom poradí (1 ... 8) rôzny od 0.
P883 SBus Timeout nastavte na 50 ... 200 ms
5. P100 Zdroj požadovanej hodnoty nastavte na "SBus1 / Fixed setpoint" (SBus1 / pevná
požadovaná hodnota) a P101 Zdroj riadiacich signálov na "SBus1".
6. Na jednoduché riadenie cez priemyselnú zbernicu môžete binárne vstupy
parametrami P601 ... P608 parametrizovat’ na "Žiadna funkcia".
7. Kontrola parametrizácie procesných dát (skupina parametrov P87x). Riadiace a stavové
slovo musia byt’ parametrizované. P876 Uvoľnit’ PA dáta nastavit’ "Yes" (áno).
8. Opakujte kroky 2 až 7 pre jednotlivé zariadenia pripojené na jednotlivé
zbernice SBus.
9. Aktivujte funkciu "Auto-Setup" cez DIP prepínač "AS" brány DFx. DIP prepínač "AS"
prepnite do polohy "1". LED H1 počas skenovania bliká a zhasne po úspešnom
ukončení.
10.PC spojte s bránou DFx cez programovacie rozhranie USB11A.
11.Vykonajte sken zariadení. Teraz musia byt’ prístupné brána DFx a všetky zariadenia
inštalované na zbernici SBus.
12.Označte bránu DFx a pravým tlačidlom myši vyberte položku menu [Diagnostics] /
[Monitor Fieldbus-Gateway DFx]. Vyvolajte kartu "Gateway-Configuration"
(Konfigurácia brány) a skontrolujte, či funkcia "Auto-Setup" rozpoznala všetky
zariadenia. Ak nie, skontrolujte
– inštaláciu zbernice SBus
– či na poslednom zariadení je pripojený zakončovací odpor
– SBus adresy jednotlivých zariadení
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10.3.3 Nakonfigurovanie EtherNet/IP a uvoľnenie meniča MOVITRAC® B
1. Spustite konfiguračný
(napr. Logix 5000).

program

pre

riadenie

a

rozhranie

EtherNet/IP

2. Skontrolujte, či sa PC a riadenie nachádzajú v rovnakej sieti:
– Sú IP-adresy PC a CPU identické až na dolný bajt?
– Maska podsiete je identická?
3. Skontrolujte, či možno vybudovat’ TCP/IP komunikáciu s riadením.
4. EtherNet/IP nakonfigurujte, ako je uvedené v tejto príručke.
–
–
–
–

Jednotke DFE3B priradit’ IP-adresu
IP-adresu aktivovat’ v konfigurácii
Konfigurovat’ procesné dáta
Konfiguráciu načítat’ do riadenia

5. Po úspešnej konfigurácii EtherNet/IP sa musia LED MODULE STATUS
a NETWORK STATUS rozsvietit’ na zeleno. Teraz sa vymenia procesné dáta.
6. Rozšírenie riadiaceho programu a výmena požadovaných dát s jednotkou DFE33B.
7. Spustit’ program MOVITOOLS® MotionStudio a otvorit’ nový projekt. Ako
komunikačné rozhranie nastavit’ "Ethernet".
– Alternatívne možno program MOVITOOLS® MotionStudio ovládat’ aj cez sériovú
komunikáciu s USB11A. Na tento účel spojte PC s meničom MOVIDRIVE® B.
8. Spustit’ program MOVITOOLS® MotionStudio a otvorit’ nový projekt. Ako
komunikačné rozhranie nastavit’ "Ethernet".
– Alternatívne možno program MOVITOOLS® MotionStudio ovládat’ aj cez sériovú
komunikáciu s USB11A. Na tento účel spojte PC s bránou DFx.
9. Vykonajte sken zariadení. Teraz musia byt’ prístupné brána DFx a všetky zariadené
inštalované na zbernici SBus, ak sa predtým nakonfigurovali zariadenia meniča
MOVITRAC® B.
10.Bránu DFx aktivujte tlačidlom myši a pravým tlačidlom myši spustite nástroj "Monitor
DFx Fieldbus Gateway". Prejdite do okna "Process data monitor" (Monitor
procesných dát) a skontrolujte, či funguje výmena procesných dát medzi riadením
a bránou.
11.Zapnite siet’ové napätie a menič MOVITRAC® B uvoľnite na strane svoriek (DI01=1).
Aktivujte uvoľnenie zariadenia riadiacim slovom 1 = 0x0006
– Ak menič MOVITRAC® B je naďalej v stave "No Enable" (Žiadne uvoľnenie),
skontrolujte obsadenie svoriek (skupina parametrov P60x) a príp. na ďalšie
binárne vstupy priveďte napätie DC 24 V.
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Zoznam chýb v režime brány

Chybový
kód

Opis

Reakcia

Príčina

Opatrenie

25

EEPROM

Zastavenie
komunikácie
systémovej zbernice

Porucha prístupu na EEPROM

Vyvolajte nastavenie z výroby, vykonajte
reset a novú parametrizáciu DFE.
Pri opätovnom výskyte problému
kontaktujte servisné stredisko SEW.

28

Timeout
priemyselnej
zbernice

Implicitné nastavenie
(default): PA-dáta = 0
Chybová činnost’
nastaviteľná cez P831

V rámci konfigurovanej kontroly
•
komunikácie sa neuskutočnila žiadna
komunikácia medzi riadiacou stanicou
•
a podriadenou stanicou (master a slave).

37

Chyba
Watchdog

Zastavenie
komunikácie
systémovej zbernice

Chyba v chode systémového softvéru

Kontaktujte servis SEW.

38

Interná chyba

Zastavenie
komunikácie
systémovej zbernice

Porucha elektroniky meniča, možno
elektromagnetickým rušením

Skontrolujte a podľa potreby opravte
pripojenie uzemnenia a tienenie. Pri
opakovanom výskyte problému sa
poraďte so servisom spoločnosti SEW.
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Chyba
inicializácie

Zastavenie
komunikácie
systémovej zbernice

Chyba po samočinnom teste pri resete

Vykonajte reštart. Pri opakovanom
výskyte problému sa obrát’te
na servis SEW.

111

Systémová
chyba timeoutu
zariadenia

Žiadna

Všímajte si červenú LED systémovej
chyby (H1) DFE. Ak táto kontrolka LED
svieti, nedošlo do vypršania lehoty
(timeout) k nadviazaniu komunikácie
s jedným alebo viacerými zariadeniami
pripojenými na systémovú zbernicu.
Ak červená LED systémovej chyby (H1)
bliká, samotné DFE sa nachádza
v chybovom stave. Chyba F111 potom
bola len cez priemyselnú zbernicu
ohlásená riadiacej jednotke.

Prekontrolujte napájacie napätie,
kabeláž systémovej zbernice
a zakončovacie odpory. Ak bola DFE
nakonfigurovaná cez PC, skontrolujte
konfiguráciu. Vypnite a znovu zapnite
DFE. Pokiaľ chyba nezmizne,
vykonajte diagnostiku pomocou
diagnostického rozhrania a vykonajte
príslušné opatrenia podľa tejto tabuľky.
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Skontrolujte komunikačné rutiny
mastra
Predĺžte timeout priemyselnej
zbernice (sledovanie odozvy)
v masteri alebo sledovanie vypnite
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kVA
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i

f

n

Technické údaje
Voliteľná jednotka DFE33B pre menič MOVIDRIVE® B

P Hz

11

Technické údaje

11.1

Voliteľná jednotka DFE33B pre menič MOVIDRIVE® B
Voliteľná jednotka DFE33B
Objednávacie číslo

1821 346 4

Príkon

P=3W

Aplikačné protokoly

•
•
•
•

Čísla používaných portov

•
•
•
•
•

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

Služby Ethernet

•
•

ARP
ICMP (Ping)

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

Ethernet II
TCP/IP a UDP/IP

Automatické rozlišovanie
prenosových rýchlostí

10 MBd / 100 MBd

Spôsob pripojenia

2 x RJ45 s integrovaným prepínačom a funkciou Auto-Crossing

Adresovanie

4 bajty IP-adresy alebo MAC-ID (00-0F-69-xx-xx-xx)

Identifikácia výrobcu
(Vendor-ID)

013Bhex

Pomôcky na uvedenie do
prevádzky
Verzia firmvéru meniča
MOVIDRIVE® MDX61B

90

EtherNet/IP (Industrial Protocol) na riadenie a nastavovanie parametrov
pohonového meniča.
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) pre diagnostiku pomocou webového
prehliadača.
SMLP (Simple Movilink Protocol), protokol používaný softvérom
MOVITOOLS®.
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) pre automatické
prideľovanie parametrov adresy.

•
•

Softvérový balík MOVITOOLS® MotionStudio, od verzie 5.40
Ovládacie zariadenie DBG60B
Verzia firmvéru 824 854 0.17 alebo vyššia (→ zobrazenie
s parametrom P076)
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kVA

Technické údaje
Rozmerový nákres jednotky DFE33B pre menič MOVITRAC® B a v jednotke brány

11.2

i

f

n

11

P Hz

Rozmerový nákres jednotky DFE33B pre menič MOVITRAC® B a v jednotke brány

5.5

4.5

DFE 33B
MODULE
STATUS

185

234.5

X32

257.5

224

X30

NETWORK
STATUS

Def IP
AS

28

0 1
ETHERNET/IP

22.5

30

100
62285AXX
®

Voliteľná jednotka DFE33B (MOVITRAC B Gateway)
Externý zdroj napájania:

Aplikačné protokoly

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

EtherNet/IP (Industrial Protocol) na riadenie a nastavovanie
parametrov pohonového meniča.
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) pre diagnostiku pomocou
webového prehliadača.
SMLP (Simple Movilink Protocol), protokol používaný softvérom
MOVITOOLS®.
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) pre automatické
prideľovanie parametrov adresy.

Čísla používaných portov

•
•
•
•
•

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

Služby Ethernet

•
•

ARP
ICMP (Ping)

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

Ethernet II
TCP/IP a UDP/IP

Automatické rozlišovanie
prenosových rýchlostí

10 MBd / 100 MBd

Spôsob pripojenia

2 x RJ45 s integrovaným prepínačom a funkciou Auto-Crossing

Adresovanie

4 bajty IP-adresy alebo MAC-ID (00-0F-69-xx-xx-xx)

Označenie výrobcu (Vendor-ID)

013Bhex

Pomôcky na uvedenie do
prevádzky

Softvérový balík MOVITOOLS® MotionStudio, od verzie 5.40

Verzia firmvéru meniča
MOVITRAC® B

Nie je potrebná žiadna špeciálna verzia firmvéru
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Slovník pojmov
Pojmy

12

Slovník pojmov

12.1

Pojmy
Pojem

Význam

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol.
Umožňuje dynamicky prideľovat’ IP-adresu a ďalšie konfiguračné parametre
automatizačným prvkom v sieti pomocou servera. (Protokol dynamického konfigurovania
hostiteľského uzla).

TCP

Transmission Control Protocol.
Potvrdzovaný komunikačný prenosový protokol.

UDP

User Datagram Protocol.
Nepotvrdzovaný protokol prenosu, bez nadväzovania spojenia (Protokol pre používateľské
datagramy).

IP

Internet Protocol.
Protokol pre prenos dát na internete.

IP-adresa

IP-adresa má 32 bitov, ktoré sa pre prehľadnost’ členia do štyroch tzv. oktetov po 8 bitoch.
Tieto hodnoty sa zapisujú ako štyri dekadické čísla navzájom oddelené bodkami, napr.
"192.168.1.1". IP-adresa sa delí na siet’ovú čast’ (Net-ID) a na adresu uzla (Host-ID)

Maska
podsiete

Maska podsiete určuje, ktorá čast’ IP-adresy slúži na adresovanie siete a ktorá ako adresa
účastníka (Hosts - účastníckej stanice). Všetky bity masky podsiete nastavené na "1"
predstavujú siet’ovú čast’ (Net-ID) adresy, všetky bity nastavené na "0" predstavujú adresu
uzla (Host-ID). Pri siet’ach triedy B je maska podsiete napríklad 255.255.0.0, t. j. oba prvé
bajty IP-adresy označujú siet’.

Štandardná
brána

Účastnícka IP-adresa v podsieti, ktorá reprezentuje spojenie do ďalších sietí.

Klient

Aplikácia, ktorá vyžaduje služby na inom počítači.
Príklad: Riadiaca jednotka používa službu voliteľnej karty DFE33B na cyklickú výmenu dát.

Server

Aplikácia na jednom počítači, ktorá ponúka služby iným počítačom.
Príklad: Voliteľná karta DFE33B ponúka riadiacemu systému službu pre dátovú výmenu
procesu v cyklickom režime.

Broadcast

Broadcast (všeobecné vysielanie) je dátový prenos (vysielanie) určený všetkým
účastníkom v rámci rozdeľovníka alebo siete.

STP

Shielded Twisted Pair. Tienený párovo skrútený kábel.

UTP

Unshielded Twisted Pair. Netienený párovo skrútený kábel
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B
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D
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prevádzkové indikácie ...................................18
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Diagnostika chýb..................................................84
diagnostika MDX61B s jednotkou DFE33B......84
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úvod...............................................................84
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E
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I
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tienenie a uloženie.........................................21
Konfiguračné parametre.......................................82
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(EtherNet/IP scanner) ..........................................29
Konfigurovanie riadiacej stanice (EtherNet/IP)
výmena dát parametrov.................................45
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Kontrolné funkcie ...................................................9

M
Maska podsiete ................................................... 23
Monitor priemyselnej zbernice............................... 9
Montáž
Gateway (brána) UOH11B............................ 16
montáž a demontáž voliteľnej karty .............. 12
voliteľná karta DFE33B
v MOVIDRIVE® MDX61B ................ 10
voliteľná karta DFE33B v MOVITRAC® B .... 13
MOVIDRIVE® MDX61B
nastavenie meniča pohonu........................... 35
MOVITOOLS® MotionStudio cez Ethernet.......... 76
MOVITRAC® B
nastavenie frekvenčného meniča ................. 36
N
Nastavenia bezpečnosti webového servera........ 69
Nastavenie
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O
Objednávacie číslo .............................................. 90
Obsadenie konektora RJ45................................. 20
Ochrana prístupu ................................................ 75
Okno zásuvného modulu .................................... 72
príklad zásuvného modulu monitora
zbernice pre MOVIDRIVE® .............. 73
príklad zásuvného modulu monitora
zbernice pre MOVITRAC® ............... 74
P
Pokyny
montáž / inštalácia ........................................ 10
Popis svoriek
Voliteľná jednotka DFE33B........................... 17
Postup prác pri uvedení do prevádzky
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prípravné práce............................................. 84
Postup pri výmene jednotky ................................ 26
Prenosová rýchlos................................... 15, 90, 91
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