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Všeobecné pokyny
Struktura bezpečnostních pokynů

1

Všeobecné pokyny

1.1

Struktura bezpečnostních pokynů

1

Příručka

Bezpečnostní pokyny v této příručce mají následující strukturu:

Piktogram

VÝSTRAŽNÉ HESLO!
Druh nebezpečí a jeho zdroj.
Možné důsledky zanedbání.
•

Piktogram
Příklad:

Opatření k odvrácení nebezpečí.

Výstražné heslo

Význam

Možné důsledky
zanedbání

NEBEZPEČÍ!

Bezprostředně hrozící nebezpečí

Smrt nebo těžký úraz

VAROVÁNÍ!

Možná nebezpečná situace

Smrt nebo těžký úraz

POZOR!

Možná nebezpečná situace

Lehká poranění

STOP!

Možné hmotné škody

Poškození pohonového systému nebo
jeho okolí

UPOZORNĚNÍ

Užitečný pokyn nebo tip.
Usnadňuje zacházení
s pohonovým systémem

obecné nebezpečí

specifické nebezpečí,
např. zasažení
elektrickým proudem

1.2

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

1.3

Vyloučení ze záruky
Respektování dokumentace k pohonovému měniči MOVIDRIVE® je základním
předpokladem pro jeho bezpečný provoz a pro dosažení uvedených vlastností
a výkonových charakteristik. Za poškození zdraví osob, hmotné škody a poškození
majetku, které vzniknou nedodržením provozního návodu, nepřebírá firma
SEW-EURODRIVE žádnou odpovědnost. Zákonná hmotná odpovědnost je v takových
případech vyloučena.
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Bezpečnostní pokyny
Současně platné zásady
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Bezpečnostní pokyny

2.1

Současně platné zásady

2.2

•

Pohonový měnič MOVIDRIVE® MDX60B/61B smí instalovat a uvádět do provozu
pouze odborný elektrotechnický personál při respektování platných bezpečnostních
předpisů a provozního návodu!

•

Před instalací a uváděním karet absolutních snímačů polohy DIP11B/DEH21B, jako
doplňkového vybavení, do provozu, si pečlivě přečtěte tuto příručku.

•

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

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

2.3

Aplikace pro zdvihací mechanismy
Pohonové měniče MOVIDRIVE® MDX60B/61B se v aplikacích pro zdvihací
mechanismy nesmějí používat ve funkci bezpečnostních zařízení.
Aby se předešlo možným hmotným škodám a zraněním osob, používejte jako
bezpečnostní zařízení kontrolní sledovací systémy nebo mechanická ochranná
zařízení.

2.4

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

2.5

Likvidace
Respektujte, prosím, platné místní předpisy!
Likvidujte v případě potřeby jednotlivé díly odděleně, podle jejich povahy, v souladu
s platnými specifickými předpisy dané země, např. jako:
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•

elektronický odpad

•

plasty

•

plech

•

měď
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Popis systému

3.1

Oblasti použití

3

Karty absolutních snímačů polohy DIP11B/DEH21B, jako doplňkové vybavení, rozšiřují
systém pohonových měničů MOVIDRIVE® o rozhraní SSI (synchronous serial
interface). Umožňují tím implementaci do integrovaného řízení polohování IPOSplus®,
což nabízí následující možnosti:
•

Při spuštění zařízení nebo po výpadku sítě není potřeba žádný referenční chod.

•

Polohování volitelně: buď přímo, s absolutním snímačem polohy, nebo se snímačem
motoru.

•

Nahrazení polohových spínačů na pojezdové dráze i bez zpětné vazby od snímače
motoru.

•

Volné zpracování absolutní polohy v programu IPOSplus®.

•

Použití jak synchronních, tak asynchronních motorů ve všech provozních režimech
pohonových měničů MOVIDRIVE® (P700/701).

•

Absolutní snímač polohy může být namontován jak na motoru, tak také na dráze
(např. sklad s výškovými regály).

•

Jednoduché cejchování snímače při uživatelském uvádění do provozu.

•

Nekonečné polohování v kombinaci s aktivovanou funkcí modulo. Řiďte se přitom
také pokyny v příručce "IPOSplus®", jakož i v systémové příručce MOVIDRIVE®
MDX60B/61B (→ kapitola "Popis parametrů").

UPOZORNĚNÍ
Současný provoz doplňkových karet DIP11B a DEH21B není možný.
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Popis systému
Použitelné absolutní snímače polohy

3.2

Použitelné absolutní snímače polohy
K doplňkovým kartám DIP11B a DEH21B se smějí připojovat pouze snímače uvedené
v následující tabulce.
Výrobce

Označení snímače

Objednací označení

Poznámky

Hübner

HMG161-S24 H2048 (AH7Y)

-

Rotační snímač

Heidenhain

ROQ 424 (AV1Y)

586638-82

Rotační snímač

Elgo

LIMAX2-00-030-0125SSG1-D9M3

-

Lineární snímač dráhy

Balluf

TR-Electronic

Leuzeelectronic

Fritz Kübler

MTS
Sensors

IVO

Sick /
Stegmann

Pepperl &
Fuchs

BTL5-S112-M1500-P-S32

-

Lineární snímač dráhy

TR CE58

Cx58xxxSSI

Rotační snímač

TR CE65

Cx65xxxSSI

Rotační snímač

TR CE100MSSI

Cx100xxxMSSI

Rotační snímač

TR ZE65 M

Zx65xxxSSI

Rotační snímač

TR LA41K SSI

304-00319-xxxx

Lineární snímač dráhy

TR LA66K SSI

-

Lineární snímač dráhy

TR LE100 SSI

LE100SSI

Laserový měřič vzdálenosti

TR LE200

2200-20002

Laserový měřič vzdálenosti

Leuze BPS37

BPS37xx MA4.7

Systém snímání čárových
kódů

Leuze OMS1

-

Laserový měřič vzdálenosti

Leuze OMS2

OMS2xx PB

Laserový měřič vzdálenosti

AMS200

-

Laserový měřič vzdálenosti

9081

9081

Rotační snímač

Temposonics RP

RP-x-xxxxM-xxx-1-S3Gx105

Lineární snímač dráhy

Temposonics RH

RH-x-xxxxM-xxx-1-S3Gx105

Lineární snímač dráhy

Temposonics RF

RF-x-xxxxM-xxx-1-S3Gx105

Lineární snímač dráhy

Temposonics RD3

RD3-x-xxxxM-xxx-1S3Gx105

Lineární snímač dráhy

GM 401

GM401.x20 xxxx

Rotační snímač

GXMMW

GXMMW.x20 2PA2

Rotační snímač

Sick ATM60

ATM60 AxA12*12

Rotační snímač

Sick DME 3000

DME 3000-x11

Laserový měřič vzdálenosti

Sick DME 4000

DME 4000-x11

Laserový měřič vzdálenosti

Sick DME 5000

DME 5000-x11

Laserový měřič vzdálenosti

Stegmann AG100 MSSI

-

Rotační snímač

Stegmann AG626

ATM60 AxA12*12

Rotační snímač

POMUX KH53

-

Lineární snímač dráhy

AVM58X-1212

-

Rotační snímač

WCS2A1)

WCS2A-LS311

Snímač čárového kódu / dráhy

WCS3A1)

WCS3A-LS311

Snímač čárového kódu / dráhy

EDM2)

-

Laserový měřič vzdálenosti

1) Dřívější výrobce STAHL
2) Dřívější výrobce VISOLUX
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Popis systému
Karty snímačů absolutních hodnot DIP11B/DEH21B a zpracování v systému integrovaného řízení polohování
IPOSplus®

Karty snímačů absolutních hodnot DIP11B/DEH21B a zpracování v systému
integrovaného řízení polohování IPOSplus®

Přímé řízení
podle
absolutního
snímače polohy
(případ 1)

Absolutní snímač
polohy
DIP11B
DEH21B

GO Wait...

Profilgenerátor

+

Regulátor
polohy

+

Regulátor
otáček

-

vmax amax
-

3.3

nskut

Program
IPOSplus®

M
62681ACS

IPOSplus®

•

V programu
se provádí přímé řízení podle absolutních snímačů polohy,
připojených přes doplňkové karty DIP11B/DEH21B.

•

Na motoru je v každém případě zapotřebí snímač (X15) pro zpětnou vazbu otáček.

•

Dochází k automatickému vyrovnání skluzu mezi snímačem motoru a absolutním
snímačem polohy.

•

V programu IPOSplus® se polohovací příkazy, např. "GOA...", vztahují k údaji
o skutečné poloze (zde: podle absolutního snímače polohy, připojeného na kartu
DIP11B/DEH21B).

•

Dosažitelná dynamická odezva závisí na vlastnostech a mechanickém upevnění
absolutního snímače polohy, jakož i na rozlišení dráhy.

Řízení polohy
pomocí
inkrementálního
snímače
na motoru,
zpracování
polohy od
absolutního
snímače polohy
v programu
IPOSplus®
(případ 2)

Absolutní snímač
polohy

Program
IPOS plus®

Profilgenerátor

+
-

GO Wait...
JMP H...

DIP11B
DEH21B

vmax amax

Regulátor
polohy

Pozskut

+
-

Systémová
proměnná

Regulátor
otáček

nskut
M
62682ACS

plus®

•

Řízení polohy se provádí programem IPOS
otáček motoru.

•

Na motoru je v každém případě zapotřebí snímač pro zpětnou vazbu otáček.

•

Vysokou dynamickou odezvu měniče lze přímo využít pro polohování.

•

Polohové informace od absolutního snímače polohy se automaticky převádějí na
proměnné programu IPOSplus® a řídicí program je může zpracovávat.

•

Při použití karet absolutních snímačů polohy DIP11B/DEH21B se vyloučí referenční
chod.

pomocí připojeného snímače

Příručka – MOVIDRIVE® MDX61B Karty absolutních snímačů polohy DIP11B / DEH21B

9

3

Popis systému
Detekce snímače

Zpracování
pozice
z absolutního
snímače polohy
v programu
IPOSplus®
(případ 3)

Absolutní snímač
polohy
Systémová
proměnná

DIP11B
DEH21B

npožad
Program
plus®
IPOS

M
62683ACS

3.4

3.5

•

Polohové informace od absolutního snímače polohy se automaticky převádějí na
proměnné programu IPOSplus® a řídicí program je může zpracovávat.

•

Doplňkové karty DIP11B a DEH21B se používají zejména místo aplikací, u nichž se
jinak rychloposuv-dojezd přepínal pomocí několika přibližovacích spínačů.

•

Na motoru není zapotřebí snímač pro zpětnou vazbu otáček, je možné použít
standardní asynchronní motor.

Detekce snímače
•

Smysl čítání nastavitelný parametricky.

•

Při výměně snímače je třeba znovu provést uvedení do provozu přes systém
MOVITOOLS®. Jednotlivé parametry lze měnit pomocí obslužného zařízení DBG60B.

•

Jednotka je vybavena funkcí automatického nastavení parametrů při výměně
snímače.

Kontrola snímače
Doplňkové karty DIP11B/DEH21B mají následující kontrolní a korekční mechanismy,
které jsou nutné, protože rozhraní SSI (synchronous serial interface) žádné vlastní
zabezpečení protokolu nemá.
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•

Je-li podporováno snímačem: vyhodnocení chyby napájení, příp. chybového bitu
(bit 25).

•

Kontrola správnosti skutečné polohy hlášené snímačem.

•

Kompenzace mrtvých dob během čtecích cyklů snímače (refresh time - zotavovací
doba).
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3

Řídicí funkce
•

Funkce "Touch-Probe (dotykové čidlo)"
Funkce Touch-Probe (dotykové čidlo) umožňuje přes binární vstup zachytit aktuální
polohu z absolutního snímače polohy s minimálním časovým zpožděním. Umožňuje
tím např. pomocí signálů přibližovacích spínačů zaznamenávat velmi přesně polohy
a zpracovávat je v programu.

•

Funkce modulo
Aplikace s nekonečnou smyčkou, jako např. pás dopravníku nebo rotační stoly,
mohou být popsány ve formátu modulo (360° Ⳏ 216).
Nedochází k žádné ztrátě polohy (ani u převodových poměrů "i" s velkým počtem
desetinných míst).
Polohování může probíhat donekonečna bez ztráty polohy.
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Pokyny pro montáž a instalaci
Montáž doplňkové karty DIP11B

4

Pokyny pro montáž a instalaci

Dříve než začnete

Doplňkové karty DIP11B a DEH21B se nesmějí používat současně.
Než začnete s montáží nebo demontáží doplňkových karet DP11B nebo DEH21B,
řiďte se následujícími pokyny:

4.1

•

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

•

Dříve než se dotknete doplňkové karty, vybijte pomocí vhodných pomůcek
(uzemňovací páska, obuv s vodivou podrážkou atd.) svůj statický náboj.

•

Před montáží doplňkové karty sejměte obslužné zařízení a čelní kryt.

•

Po montáži doplňkové karty opět namontujte čelní kryt a obslužné zařízení.

•

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

•

Dotýkejte se karty pouze na jejím okraji. Nedotýkejte se žádných součástek.

Montáž doplňkové karty DIP11B
UPOZORNĚNÍ

4.2

•

Doplňkovou kartu DIP11B lze instalovat jen do pohonových měničů
MOVIDRIVE® MDX61B, konstrukční velikost 1 až 6, nikoliv do pohonových
měničů MOVIDRIVE® MDX61B, konstrukční velikost 0.

•

Doplňková karta DIP11B musí být zasunuta do rozšiřovacího konektoru.

•

Doplňková karta DIP11B musí být napájena napětím DC 24 V. Řiďte se přitom
systémovou příručkou pohonových měničů MOVIDRIVE® MDX60B/61B, kapitola
"Konfigurace".

Montáž doplňkové karty DEH21B
UPOZORNĚNÍ
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•

Doplňkovou kartu DEH21B lze instalovat do pohonových měničů
MOVIDRIVE® MDX61B, konstrukční velikost 0 až 6. Montáž a demontáž
doplňkové karty DEH21B do pohonových měničů MOVIDRIVE® MDX61B,
konstrukční velikost 0, smějí provádět jen pracovníci firmy SEW-EURODRIVE.

•

Doplňková karta DEH21B musí být zasunuta do konektoru snímače.

•

Doplňková karta DEH21B musí být napájena napětím DC 24 V. Řiďte se přitom
systémovou příručkou pohonových měničů MOVIDRIVE® MDX60B/61B, kapitola
"Konfigurace".
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Pokyny pro montáž a instalaci
Montáž doplňkové karty DEH21B

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

2.
1.

2.

1.
3.

3.
3.

4.

4.

Obr. 1: Princip montáže doplňkové karty do přístroje MOVIDRIVE® MDX61B konstrukční velikosti 1-6

60039AXX

1. Povolte upevňovací šrouby držáku doplňkové karty. Vytáhněte držák karty
rovnoměrným pohybem (bez vzpříčení!) ven z konektoru.
2. Na držáku doplňkové karty povolte upevňovací šrouby černého krycího plechu.
Vyjměte černý krycí plech.
3. Usaďte kartu pomocí upevňovacích šroubů přesně do vyznačených otvorů v držáku
karty.
4. Držák karty s namontovanou doplňkovou kartou zasuňte přiměřeným tlakem zpět do
konektoru. Držák karty upevňovacími šrouby znovu upevněte.
5. Při demontáži doplňkové karty postupujte opačně.
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Pokyny pro montáž a instalaci
Pokyny pro kombinaci karet DIP11B a DIO11B

4.3

Pokyny pro kombinaci karet DIP11B a DIO11B
Doplňková karta DIP11B musí být zasunuta do rozšiřovacího konektoru. Všechny
relevantní parametry doplňkové karty DIP11B lze nastavit obslužným panelem
DBG60B.

Dodržujte
obsazení svorek

Obsazení
vstupních svorek
(DI10 ... DI17)

Pohonový měnič MOVIDRIVE® MDX61B dovoluje na jedné doplňkové kartě obsadit
osm vstupních a osm výstupních binárních svorek. Používá-li se doplňkové vybavení
DIP11B spolu s doplňkovou kartou DIO11B nebo s doplňkovým vybavením průmyslové
sběrnice, řiďte se rozčleněním vstupních a výstupních svorek, uvedeným v následující
tabulce.

Funkce

Doplňková karta
DIO11B

Čtení svorek
pomocí

Parametr 61..
účinný pro

DIP11B
s DIO11B
Bit

DIP11B
s nebo bez
karty prům.
sběrnice

DIP11B s DIO11B
DIP11B s nebo bez
karty prům. sběrnice

DIP11B

DIO11B

H4831)

Proměnná

DIP11B
H520

6 ... 13

14 ... 21

8 ... 15

16 ... 23

-

6 ... 13

-

8 ... 15

ano

-

ano

-

-

ano

-

ano

1) Proměnná H483 je dokumentována jen z důvodů kompatibility. U pohonových měničů MOVIDRIVE® B
doporučuje firma SEW-EURODRIVE používat proměnnou H520.

Obsazení
výstupních svorek
(DO10 ... DO17)

Funkce

Doplňková karta
DIO11B

Čtení svorek
pomocí

Parametr 63..
účinný pro

DIP11B
s DIO11B
Bit

DIP11B
s nebo bez
karty prům.
sběrnice

DIP11B s DIO11B
DIP11B s nebo bez
karty prům. sběrnice

DIP11B

DIO11B

H4801)

Proměnná

DIP11B
H521

0 ... 7

8 ... 15

6 ... 13

14 ... 21

-

0 ... 7

-

8 ... 15

ano

-

ano

-

-

ano

-

ano

1) Proměnná H480 je dokumentována jen z důvodů kompatibility. U pohonových měničů MOVIDRIVE® B
doporučuje firma SEW-EURODRIVE používat proměnnou H521.

Pomocí proměnných lze svorky nastavovat a číst vždy, bez ohledu na to, která další
doplňková karta se s kartou snímačů absolutních hodnot DIP11B použije. Používá-li se
DIP11B spolu s kartou průmyslové sběrnice, jsou virtuální svorky průmyslové sběrnice
dostupné jen v programu IPOSplus® prostřednictvím Čtení výstupních dat procesu
(GETSYS Hxxx PO-DATA).
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Pokyny pro montáž a instalaci
Připojení a popis svorek doplňkové karty DIP11B

4.4

4

Připojení a popis svorek doplňkové karty DIP11B

Katalogové číslo

Doplňková karta absolutního snímače polohy, typ DIP11B: 824 969 5

UPOZORNĚNÍ
Doplňková karta DIP11B musí být napájena napětím DC 24 V. Řiďte se přitom
systémovou příručkou pohonových měničů MOVIDRIVE® MDX60B/61B, kapitola
"Konfigurace".

Čelní pohled
Popis
kartu na DIP11B

DIP11B

X60: Připojení binárních
vstupů

Svorka

Funkce

X60:1 ... 8

Bezpotenciálové připojení binárních vstupů DI10 ... DI17 přes optický
vazební člen (Ri=3 kΩ, IE=10 mA, snímací interval 1 ms, kompatibilní s PLC)
Signální úroveň (podle EN 61131-2):
"1" = DC+13 V ... DC+30 V
"0" = DC–3 V ... DC+5 V

X60:9
X60:10

DCOM - referenční potenciál binárních vstupů
DGND - referenční potenciál binárních signálů a 24VIN (X61:9):
• bez propojky X60:9 - X60:10 (DCOM-DGND) → potenciálově
oddělené binární vstupy
• s propojkou X60:9-X60:10 (DCOM-DGND) → potenciálově propojené
binární vstupy

X61:1 ... 8

Připojení binárních výstupů DO10 ... DO17 (doba odezvy 1 ms,
kompatibilní s programovatelným řadičem (PLC))
Signální úroveň (nepřipojujte externí napětí!):
"1" = DC 24 V
"0" = DC 0 V
Imax. = DC 50 mA, odolný proti zkratu a cizímu napětí do DC 30 V

X61:9

24VIN vstupní napájecí napětí:
pro binární výstupy a snímač nutně zapotřebí (referenční potenciál DGND)

X62:1
X62:2
X62:3
X62:4
X62:5
X62:6
X62:7
X62:8
X62:9

Data +
rezervováno
Časování +
rezervováno
DGND
Data –
rezervováno
Časování –
Výstup DC 24 V

X60

1

10

X61

1

X61: Připojení binárních
výstupů

9

X62

X62: Připojení
absolutního snímače
polohy

9

6

5

1

53680AXX

STOP!
Snímač připojený na konektor X62 nesmíte za provozu instalovat ani odstraňovat.
Mohlo by dojít ke zničení elektrických součástí snímače nebo na kartě snímače.
Před zasunutím nebo vytažením přípojky snímače musíte měnič odpojit od napětí.
Za tím účelem vypněte sít’ové napětí a odpojte DC 24 V (X10:9 na měniči a X61:9 na
doplňkové kartě DIP11B).
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Pokyny pro montáž a instalaci
Připojení a popis svorek doplňkové karty DEH21B

4.5

Připojení a popis svorek doplňkové karty DEH21B

Katalogové číslo

Doplňková karta snímače, typ DEH21B: 1820 818 5

UPOZORNĚNÍ
Napájení snímače připojeného na konektor X62 napětím DC 24 V je zajištěno, když je
napětím DC 24 V napájen konektor X60. Řiďte se přitom systémovou příručkou
pohonových měničů MOVIDRIVE® MDX60B/61B, kapitola "Konfigurace".

Čelní pohled na
kartu DEH21B

9

5

6

1

X60

X62

DEH21B

1
2

8

9

1

Svorka

Funkce

X62: Připojení absolutního
snímače polohy

X62:1
X62:2
X62:3
X62:4
X62:5
X62:6
X62:7
X62:8
X62:9

Data +
rezervováno
Časování +
rezervováno
DGND
Data –
rezervováno
Časování –
Výstup DC 24 V

X60: Napájecí zdroj

X60:1
X60:2

24VIN
DGND

X15: Vstup snímače motoru

X15:1
X15:2
X15:3
X15:4
X15:5
X15:6
X15:7
X15:8
X15:9
X15:10
X15:11
X15:12
X15:13
X15:14
X15:15

(COS+) signál stopa A (K1)
(SIN+) signál stopa B (K2)
Signál stopa C (K0)
DATA+
rezervováno
Vztažný potenciál TF/TH/KTY–
rezervováno
Vztažný potenciál DGND
(COS–) signál stopa A (K1)
(SIN–) signál stopa B (K2)
Signál stopa C (K0)
DATArezervováno
TF/TH/KTY+ přípojka
DC +12 V (toleranční rozsah DC 10,5 ... 13 V)
(max. zatížení DC 650 mA)

X15

15

Popis

62700AXX

STOP!
Snímače připojené na konektory X15 a X62 nesmíte za provozu zapojovat ani
odpojovat.
Mohlo by dojít ke zničení elektrických součástí snímače nebo na kartě snímače.
Před zasunutím nebo vytažením přípojky snímače je zapotřebí měnič odpojit od napětí.
Za tím účelem vypněte sít’ové napětí a odpojte DC 24 V (X10:9 na měniči a X61:1 na
doplňkové kartě DIP21B).

UPOZORNĚNÍ
Pro provoz snímačů SEW s napájecí napětím DC 24 V (mimo vysokoprahové (HTL)
snímače) dostačuje napájecí napětí DC 12 V na konektoru X15. U všech ostatních
snímačů zkontrolujte, zda mohou s napájecím napětím DC 12 V fungovat.
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Pokyny pro montáž a instalaci
Napájecí zdroj DC 24 V pro doplňkové karty DIP11B/DEH21B

4.6

Napájecí zdroj DC 24 V pro doplňkové karty DIP11B/DEH21B
Karty absolutního snímače polohy DIP11B/DEH21B musí být napájeny napětím
DC 24 V na napět’ovém vstupu 24VIN (DIP11B na X61:9, DEH21B na X60:1). Napájecí
zdroj DC 24 V můžete realizovat dvojím způsobem.

Možnost 1:
Napájecí napětí
za základní
jednotky

Napájecí napětí DC 24 V přes pomocný napět’ový výstup VO24 (X10:8) základní
jednotky. To je přípustné, jen když
•

celkové zatížení všemi výstupy základní jednotky a současně připojeným
doplňkovým vybavením (včetně snímačů) je menší než 400 mA

•

a celkový odevzdávaný výkon spínaného napájecího zdroje (SNT) základní
jednotky < 29 W

MDX61B
X10
V024

8

VI24

9

DIP11B
X60

X61
DGND

DGND

9

24VIN

10

MDX61B
X10
V024

10

8

DEH21B
X60

1 24VIN
VI24

9

DGND

10

2 DGND

Obr. 2: Připojovací schéma pro pomocný napět’ový výstup VO24
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Pokyny pro montáž a instalaci
Napájecí zdroj DC 24 V pro doplňkové karty DIP11B/DEH21B

Napájecí napětí DC 24 V z externího sít’ového zdroje DC 24 V. To je nutné, když

Možnost 2:
Externí
sít’ový zdroj

•

celkové zatížení všemi výstupy základní jednotky a současně připojeným
doplňkovým vybavením (včetně snímačů) je větší než 400 mA

•

celkový odevzdávaný výkon spínaného napájecího zdroje (SNT) základní
jednotky > 29 W

Na následujícím obrázku nejdete dva příklady připojení (A a B).
Při zapojení podle příkladu B zajistěte, aby se externí napájecí zdroj DC 24 V
doplňkových karet DIP11B/DEH21B zapínal před nebo současně s napájecím
napětím pohonového měniče MOVIDRIVE® B. Tím se zajistí, aby se připojené
snímače včas zinicializovaly.

B

A
MDX61B
X10
V024

8

VI24

9

X60

X61
DGND

MDX61B
X10

DIP11B
10

DGND

9

24VIN

10

V024

8

VI24

9

DGND

10

- 24V +

MDX61B
X10
V024

8

VI24

9

DGND

10

DIP11B
X60

X61

- 24V +

X60

V024

1 24VIN
2 DGND

- 24V +

9

DGND

10

9

24VIN

DEH21B
X60

8

VI24

DGND

- 24V +

MDX61B
X10

DEH21B

10

1 24VIN
2 DGND

- 24V +

- 24V +
62706AXX

Obr. 3: Externí napájecí zdroj DC 24 V (příklady připojení A a B)
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Pokyny pro montáž a instalaci
Připojení absolutního snímače polohy

4.7

Připojení absolutního snímače polohy

Všeobecné
pokyny pro
instalaci

•

Max. délka kabelů doplňkových karet DIP11B/DEH21B (měnič) - absolutní snímač
polohy:
100 m (328 ft) při měrné kapacitní zátěži 120 nF/km (výjimka: 10 m (33 ft) u snímačů
Stahl WCS2-LS311, WCS3)

•

Průřez vodiče (žíly): 0,20 ... 0,5 mm2 (AWG24 ... AWG21)

•

Používejte stíněný kabel s párově zkroucenými vodiči; stínění plošně ukostřete na
obou koncích:
– na snímači v šroubovací kabelové koncovce nebo v konektoru snímače
– na měniči v krytce subminiaturního kolíkového konektoru Sub-D nebo
– na kovové objímce / uvolnění tahu na spodní straně měniče

Standardizované
kabely /
připojovací
schémata

•

Kabel snímače veďte odděleně od silových kabelů

•

Schéma připojení absolutního snímače polohy na doplňkovou kartu DIP11B nebo
DEH21B:
DIP11B, DEH21B
X62

max. 100 m (328 ft)
Data +
Data Časování +
Časování GND
DC 24 V

1
6
3
8
5
9

9
6

5

1

62688ACS

•

Kabel Y pro připojení absolutního snímače polohy AV1Y s konektorem na straně
motoru. Kabelem Y se přenášejí následující výstupy snímače:
– výstup SSI absolutního snímače polohy AV1Y na konektor X62 doplňkové karty
DIP11B nebo DEH21B
– výstup sin/cos absolutního snímače polohy AV1Y na konektor X15 doplňkové
karty DEH11B nebo DEH21B

20

150±

ca.
15

56133AXX

Katalogová čísla upravených kabelů:
– Pro pevné uložení: 1332 813 1
– Pro pohyblivé uložení: 1332 812 3
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Pokyny pro montáž a instalaci
Připojení absolutního snímače polohy

Připojovací schéma kabelu Y:
DIP11B, DEH21B
X62

max. 100 m (328 ft)
DC 24 V

AV1Y
1
12

2
3

13
4 14

11
10
16 9
17 15 8

5

7
6

9 WH DC 24 V

7 WH

T+

8 PK

3 PK

T-

9 GY

8 GY T-

T+
9

GND 10 BN
D+ 14 BK

1 BK

D+

D- 17 VT

6 VT

D-

B

12 RD

2 RD

B

5 BN GND

B

13 BU

10 BU

B

A

15 YE

1 YE

A

A

16 GN

9 GN

A

6

5

1

DEH11B, DEH21B
X15
15

8

9

쵰

1

쵰

62689AXX

•

Motory CM a DS s integrovaným rezolverem: Doplňkový kabel pro připojení
absolutního snímače polohy AV1Y pomocí konektoru na straně motoru ke kartě
DIP11B X62. Připojení k doplňkové kartě DEH21B X62 není možné.

56143AXX

Katalogová čísla upravených kabelů:
– Pro pevné uložení: 198 929 4
– Pro pohyblivé uložení: 198 930 8
Připojovací schéma:
AV1Y
2
3

13
4 14

1
12

11
10
16 9
15
8
17

5

7
6

DIP11B, X62

max. 100 m (328 ft)
14 YE

YE 1 Data +

17 GN
Časování + 8 PK

GN 6 Data -

Časování - 9 GY

GY 8 Časování -

Data +
Data -

GND
DC 24 V

PK 3 Časování +
9

5

BN 5 GND

10 BN

WH 9 DC 24 V

7 WH

쵰

6

1

쵰

62690ACS
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5

Konfigurace

5.1

Výběr snímače

5

Pro dosažení optimálních charakteristik pojezdu a dobrých dynamických vlastností
zařízení je třeba při výběru absolutního snímače polohy brát v úvahu následující
aspekty:
•

Při měření dráhy nesmí docházet ke skluzu.
Náhon rotačních snímačů by se měl realizovat tvarovým stykem přes ozubený
řemen. Bezpodmínečně se vyhněte jakýmkoliv spojením přes třecí kola.

•

Měření dráhy musí být tuhé.
Bezpodmínečně vylučte jakoukoliv pružnost a vůli.

•

Měření dráhy musí mít co největší rozlišovací schopnost.
Čím více inkrementálních impulzů snímače se na jednotku dráhy napočítá,
– tím přesněji je možné dojet do cílové polohy
– tím větší tuhost regulační smyčky lze nastavit

•

"Zotavovací doba" (doba, kterou absolutní snímač polohy potřebuje pro stanovení
nové skutečné polohy) by měla být kratší než 1 ms.
Tato hodnota má rozhodující vliv na dynamické charakteristiky pohonu.

•

Údaj snímače absolutních hodnot o skutečné poloze by neměl být
zprůměrován nebo filtrován, jinak se dynamické charakteristiky pohonu značně
omezí.

Snímače, které se používají při provozu s doplňkovými kartami DIP11B/DEH21B, lze
rozdělit do tří kategorií:

Vysokootáčkové
rotační snímače

•

Vysokootáčkové rotační snímače, např. T&R CE58, CE 65, Sick ATM60

•

Laserové měřiče vzdálenosti, např. T&R LE200, Sick DME5000

•

Lineární snímače dráhy, např. Leuze BPS37, Stahl WCS2, Stahl WCS3

•

Ideální aplikací pro vysokootáčkové rotační snímače jsou zátěže s nuceným
pohonem (přenos energie tvarovým stykem).
V takovém případě může být snímač absolutních hodnot namontován na motorové
hřídeli pohonu. Montážní náklady jsou přitom velmi nízké a rozlišení polohy díky
převodovému poměru zpravidla velmi vysoké.

•

Provádí-li se měření dráhy externě namontovaným rotačním snímačem (snímačem
dráhy), musíte dbát na dostatečný převodový poměr mezi snímačem a ozubeným
řemenem.

UPOZORNĚNÍ
Poměr rozlišení polohy mezi snímačem otáček motoru a snímačem dráhy by neměl
překročit koeficient 8.

Příklad

Pohon pojezdu s následujícími daty:
•

Převodový motor:

R97DV160L4BMIG11, i = 25,03

•

Průměr hnacího kola:

150 mm

•

Průměr kolečka snímače:

65 mm

•

Snímač T&R CE65MSSI s: 4096 x 4096 inkrementy
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Výpočet rozlišení polohy u snímače namontovaného na motorovou hřídel:
→ i x 4096 / (π x 150 mm) = 217 inkrementů/mm
Výpočet rozlišení polohy u snímače namontovaného na dráze:
→ 4096 / (π x 65 mm) = 20 inkrementů/mm
Výsledek: poměr rozlišení polohy motor/dráha je 10,9 (větší než 8). Průměr kolečka
snímače by se musel snížit.
Laserový měřič
vzdálenosti

Měření vzdálenosti je u laserových systémů založené na měření doby běhu impulzních
infračervených paprsků. Aby bylo možno tímto postupem získat přesný údaj o poloze,
musí snímač zpracovat řadu naměřených hodnot. Tím u těchto systémů vzniká při
měření polohy zpoždění až 50 ms. Toto zpoždění se negativně projevuje na
dynamických charakteristikách a přesnosti polohování pohonu.
Při použití a konfigurování laserových měřičů vzdálenosti berte v úvahu následující
aspekty:
•

Při montáži měřicího systému dbejte na to, aby nemohlo docházet k vibracím, např.
u pohonů regálových obslužných zařízení. V takovém případě montujte měřicí
systém dole, jinak by se negativně projevil orbitální pohyb horní části konstrukce.

•

Maximální zrychlení pohonu by nemělo překročit 0,8 ms–2.

•

Vlastnosti snímače vedou zpravidla k tomu, že přesnost polohování nemůže být
lepší než ± 1 ... 3 mm.

•

Velké zpoždění způsobuje, že
– servořízení rychlosti (P915) se za určitých okolností musí silně omezit
– zesílení v regulátoru polohy (P910) lze nastavit jen na nízké hodnoty (0,1 ... 0,4).
Nelze tak dosáhnout vysoké dynamičnosti.

•

Pevné měření
kovovým
pravítkem

Vzniká rychlostně závislá vlečná chyba, která znesnadňuje sledování pohonu
(zpožděné vypnutí v případě chyby).

Způsob činnosti tohoto systému odpovídá fungování vysokootáčkových rotačních
snímačů. Neprovádí se žádný výpočet střední hodnoty, takže při měření polohy
nedochází k žádnému zpoždění.
Lineární snímač dráhy má následující přednosti:
•

Nedochází k žádnému omezení dynamiky.

•

Servořízení rychlosti (P915) je 100 % možné, tj. nevzniká žádná rychlostně závislá
vlečná chyba.

•

Kontrolní funkce jsou plně účinné, malá vlečná chyba je možná.

Nevýhody lineárního snímače dráhy:
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•

Rozlišení polohy 0,8 mm. Požadovaná přesnost polohování by neměla být větší
než ± 2 mm.

•

Zvýšené nároky na mechanickou instalaci s ohledem na instalování kovového
pravítka.
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Parametrizace snímačů
Při výběru a parametrizaci zde uvedených snímačů je třeba dodržovat následující
pokyny.
•

Pro všechny parametrizovatelné snímače platí:
– Rozhraní musí být nastaveno na "SSI".
– Musí být nastaveno "24 datových bitů + chybový bit" nebo "24 datových bitů + 0
v cyklu 25".
– Když je aktivována kontrola věrohodnosti, musí být věrohodnost nastavena
na "Normální = 0".
– Kódování je třeba nastavit na hodnotu "gray".

•

HEIDENHAIN ROQ 424 (AV1Y)
Je podporována verze SSI na 10 ... 30 V. Typové označení udává všechny další
podmínky.

•

T&R CE 58, CE 65, CE 100 MSSI, LE 100 SSI, LE 200, LA 66K-SSI, ZE 65
– Nastavte 24 datových bitů a signální bity naprogramujte na logickou "0".
Na 25. bitu může být buď "0", nebo nějaká chyba, příp. chyba napájení. Za touto
pozicí se žádné další speciální bity nevyhodnocují. 25bitová verze není
podporována.
– Výstupní režim musí být "přímý".
– Rozhraní musí být nastaveno na "SSI".

•

STEGMANN AG100 MSSI, AG626, ATM60
Je podporována jen 24bitová verze.

•

SICK DME-5000-111
–
–
–
–

•

Rozhraní musí být nastaveno na "SSI".
Je třeba nastavit "24 datových bitů + chybový bit".
Rozlišení nastavte na 0,1 mm.
Plauzibilitu je třeba nastavit na hodnotu "normal".

STAHL WCS2-LS311, WCS3
Typové označení udává všechny požadované podmínky. Délka přívodu ke snímači
nesmí překročit 10 m.

•

VISOLUX EDM 30/120/140 - 2347/2440
Jsou podporovány všechny režimy. Doporučení: režim 0 (přepínače DIP 3 a 4
na ON (ZAP)) nebo režim 3 (přepínače DIP 3 a 4 na OFF (VYP)) a měření na "trojitý
reflektor" (přepínač DIP 2 na OFF (VYP)).

•

LEUZE AMS200, OMS1, OMS2, BPS37
– Je třeba nastavit "24 datových bitů + chybový bit".
– Rozlišení nastavte na 0,1 mm.
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Uvedení do provozu

6.1

Všeobecné pokyny pro uvedení do provozu
Pohon se musí uvádět do provozu spolu s pohonovým měničem MOVIDRIVE®
MDX61B, jak je popsáno v systémové příručce k MOVIDRIVE® MDX60B/61B. Pohyb
pohonu musí být možno ovládat zadáním vhodných požadovaných hodnot a zdroje
řízení.
Zajistěte, aby
•

instalace doplňkových karet DIP11B/DEH21B

•

zapojení

•

obsazení svorek a

•

bezpečnostní vypínání

byly provedeny správně a v souladu s aplikací.
Není nutné provádět výrobní nastavení. Při přechodu na nastavení od výrobce se
parametry pohonového měniče MOVIDRIVE® MDX61B přestaví zpátky na základní
nastavení. Týká se to také obsazení svorek, které je pak příp. nutno předefinovat na
požadované nastavení.
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6.2

Uvedení do provozu s PC a softwarem MOVITOOLS®
Pro uvedení do provozu pomocí PC potřebujete software MOVITOOLS® od verze 4.60.

Všeobecně

•

Svorka X13:1 (DIØØ "/BLOKOVÁNÍ REGULÁTORU") musí dostat signál "0"!

•

Spust’te program MOVITOOLS®.

•

Ve skupině "Language" (Jazyk) označte požadovaný jazyk.

•

V rozbalovací nabídce "PC-COM" vyberte rozhraní PC (např. COM 1), na které je
měnič připojen.

•

Ve skupině "Device type" (Typ jednotky) označte "Movidrive B".

•

Ve skupině "Baudrate" (Přenosová rychlost) označte přenosovou rychlost,
nastavenou na základním zařízení pomocí přepínače DIP S13 (standardní nastavení
→ 57,6 kBaud").

•

Klikněte na [Update] ([Aktualizace]). Zobrazí se připojený měnič.

Obr. 4: Úvodní okno programu MOVITOOLS®

•

10708AEN

Před zprovozněním doplňkových karet DIP11B/DEH21B uveďte do provozu
připojený pohonový měnič MOVIDRIVE® B.
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Spuštění uvádění
do provozu

•

Ve skupině "Execute Program" (Vykonání programu) klikněte v podskupině
"Parameters/Diagnosis" (Parametrizace/diagnostika) na přepínací tlačítko [Shell].
Spustí se program Shell.

•

V programu Shell zvolte položku [Startup] / [DIP/DEH21B Startup] ([Uvedení do
provozu] / [Uvedení DIP/DEH21B do provozu]).

Obr. 5: Vyvolání Uvedení DIP/DEH21B do provozu

•

11850AEN

Program MOVITOOLS® otevře nabídku pro uvedení absolutních snímačů polohy
DIP/DEH21B do provozu (→ následující obrázek). Máte-li ohledně uvádění do
provozu nějaké nejasnosti, použijte on-line nápovědu programu MOVITOOLS®.
Klikněte na [Next] (dále).

11852AEN
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Obr. 6: Vyberte požadovaný typ uvedení do provozu

•

Zvolte některou z následujících možností a poté klikněte na [Next] (dále):
– Completely new startup of the DIP/DEH21B option card (Úplné první uvedení
doplňkových karet DIP11B/DEH21B do provozu, např. po prvním nainstalování)
– Encoder adjustment with existing DIP/DEH21B startup (Opětovné uvedení
doplňkových karet DIP11B/DEH21B do provozu, např. po výměně absolutního
snímače polohy) (→ část "Opětovné uvedení doplňkových karet DIP11B/
DEH21B do provozu").

•

V následujících částech je popsáno kompletní první uvedení doplňkových karet
DIP11B/DEH21B do provozu.
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Obr. 7: Nastavení taktovací frekvence
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•

Tímto parametrem zadejte "Cycle frequency" (Taktovací frekvenci), s jakou
doplňkové karty DIP11B/DEH21B načítají údaje absolutního snímače polohy.
Hodnota 100 % přitom odpovídá jmenovité frekvenci. Jmenovitá frekvence je
hodnota, kterou výrobce snímače udává pro délku vedení 100 m (→ kap. "Připojení
snímače").

•

Je-li délka vedení < 100 m (328 ft), lze taktovací frekvenci zvýšit. Rychlé načítání
polohy zlepšuje regulačně technické vlastnosti. Hodnota taktovací frekvence nesmí
být nikdy menší, než minimální taktovací frekvence snímače.

•

Klikněte na tlačítko [Next] (dále).
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Obr. 8: Výběr snímače absolutních hodnot

•

Ze seznamu přípustných snímačů vyberte "Installed absolute encoder" (Připojený
snímač absolutních hodnot).

•

Klikněte na tlačítko [Next] (dále).
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jednotky"
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Obr. 9: Výběr možnosti "inkrementy"

•

30

Označte jednu z možností "I would like to use increments" (chci používat inkrementy)
nebo "I would like to use operation units" (chci používat uživatelské jednotky). Poté
klikněte na tlačítko [Next] (dále).
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Obr. 10: Nastavení poměru připojených snímačů ke snímači motoru

•

Aby bylo možné nastavit poměr připojených snímačů ke snímači motoru, je třeba
provést pojezd pohonu o několik otáček. Pro tento účel klikněte na tlačítko [Next]
(dále). Vyvolá se okno "Parameter" (parametr) (→ odstavec "Zadání parametrů
IPOSplus®").

•

Pokud chcete provést pojezd pohonu v ručním provozu, klikněte na tlačítko "Manual
operation" (ruční provoz). Vyvolá se okno "Manual operation" (ruční provoz)
(→ odstavec "Ruční provoz").
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Obr. 11: Nastavení referenčního chodu v ručním provozu
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•

"Setpoint speed" (Požadovanou rychlost) nastavte přepínacími tlačítky [F7=Variable
speed (proměnná rychlost)], [F8=Slow speed (dojezd)] nebo [F9=Rapid speed
(rychloposuv)].

•

Nastavte binární vstup DI00 "/Controller inhibit" (blokování kontroléru) na hodnotu "1".

•

Přepínacími tlačítky [F2=CCW (vlevo)] a [F3=CW (vpravo)] zvolte "Direction of
rotation" (Smysl otáčení).

•

Klikněte na tlačítko [F11=START] a proveďte pojezd pohonu o několik otáček
motoru.

•

Klikněte na tlačítko [F5=Stop] a nastavte binární vstup DI00 opět na hodnotu "0".
Klikněte na tlačítko [ESC=Close (zavřít)]. Aktuální hodnota snímače se aktivuje jako
požadovaná hodnota. Následující hlášení potvrďte tlačítkem [OK].

•

Opět se vyvolá okno "Operation range of the encoder" (Nastavení pracovního
rozsahu snímače). Tam klikněte na přepínací tlačítko [Next (dále)].
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Zadání parametrů
integrovaného
řízení polohování
IPOSplus®

Obr. 12: Zadání parametrů integrovaného řízení polohování IPOSplus®

11240AEN

•

Zadejte všechny parametry (P910 a následující), které jsou pro program IPOSplus®
relevantní. Parametry se uplatní pouze v provozním režimu "...&IPOS".

•

Klikněte na [Next] (dále).
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Obr. 13: Nastavení parametrů referenčního chodu

•

34

"Reference travel" (Referenční chod) je nutný pro jednoznačné přiřazení údajů
snímače absolutních hodnot mechanickému referenčnímu bodu. Zadejte potřebné
parametry (P900 a následující). Na spuštění referenčního chodu přejdete kliknutím
na [Next (dále)].
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Obr. 14: Spuštění referenčního chodu

•

Pokud chcete provést referenční chod v ručním provozu, klikněte na tlačítko [Manual
operation] (ruční provoz). Vyvolá se okno "Manual operation" (ruční provoz) (→ část
"Referenční chod v ručním provozu").

•

Po provedení referenčního chodu klikněte na tlačítko [Next] (dále). Vyvolá se okno
"Identify current absolute position" (označení aktuální absolutní polohy) (→ odst.
"Označení aktuální absolutní polohy").
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Obr. 15: Provedení referenčního chodu v ručním provozu
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•

Nastavte binární vstup DI00 "/Controller inhibit" (blokování kontroléru) na hodnotu "1".

•

Přepínacími tlačítky [F2=CCW (vlevo)] a [F3=CW (vpravo)] zvolte "Direction of
rotation" (Smysl otáčení).

•

Pro spuštění referenčního chodu klikněte na tlačítko [F11=START] a následně na
tlačítko [F=Reference travel] (referenční chod).

•

Klikněte na tlačítko [F5=STOPP], pokud je referenční chod ukončen. Nastavte
binární vstup DI00 opět na hodnotu "0". Klikněte na [ESC=Close (zavřít)]. Následující
hlášení potvrďte tlačítkem [OK].

•

Otevře se okno "Identify current absolute position" (Označení aktuální absolutní
polohy). Klikněte na tlačítko [Next] (dále).
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Obr. 16: Zadejte referenční offset v inkrementech

•

Do zadávacího políčka "Reference offset" (Referenční offset) zadejte číselnou
hodnotu v inkrementech, která má odpovídat aktuální poloze. Potom klikněte na
[Next (dále)].
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Obr. 17: Uložení parametrů DIP

•

38

Klikněte na [Finish (konec)], aby se data přenesla do měniče. Tím je první uvedení
do provozu uzavřeno.
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Když byly doplňkové karty DIP11B/DEH21B do provozu již jednou uvedeny, otevře se
následující okno.

11857AEN

Obr. 18: Opětovné uvedení doplňkových karet DIP11B/DEH21B do provozu

•

Vyberte "Encoder adjustment with existing DIP/DEH21B startup" (Cejchování
snímače podle předchozího uvedení doplňkových karet DIP/DEH21B do provozu)
(např. po výměně snímače absolutních hodnot).

•

V následujících částech je popsáno cejchování snímače doplňkových karet
DIP11B/DEH21B.
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Obr. 19: Cejchování snímače

•

Vyberte podle okolností případu jednu z následujících možností:
– "The absolute encoder has been replaced. The position offset was set so that the
IPOSplus® programs can be used without being edited." (Byl vyměněn snímač
absolutních hodnot. Offset polohy je nastaven tak, že programy IPOSplus® lze
nadále bez úprav používat).
– "The reference cam has been changed" (Byla vyměněna referenční vačka).

•
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Klikněte na [Next] (dále).
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Spuštění
referenčního
chodu

10767AEN

Obr. 20: Provedení referenčního chodu

•

Pokud chcete provést referenční chod v ručním provozu, klikněte na tlačítko [Manual
operation] (ruční provoz). Vyvolá se okno "Manual operation" (ruční provoz) (→ část
"Referenční chod v ručním provozu").

•

Po dokončení referenčního chodu klikněte na [Finish] (dokončit). Data se
automaticky přenesou do měniče. Tím je cejchování snímače dokončeno.
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Provedení
referenčního
chodu v ručním
provozu

10768AEN

Obr. 21: Provedení referenčního chodu v ručním provozu
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•

Nastavte binární vstup DI00 "/Controller inhibit" na hodnotu "1".

•

Nastavte "Direction of rotation" (Smysl otáčení) přepínacími tlačítky [F2=CCW
(vlevo)] a [F3=CW (vpravo)].

•

Pro spuštění referenčního chodu klikněte na tlačítko [F11=START] a následně na
tlačítko [F=Reference travel] (referenční chod).

•

Klikněte na tlačítko [F5=STOPP], pokud je referenční chod ukončen. Nastavte
binární vstup DI00 opět na hodnotu "0". Klikněte na [ESC=Close (zavřít)]. Následující
hlášení potvrďte tlačítkem [OK].

•

Vyvolá se okno "Start reference travel" (spuštění referenčního chodu). Klikněte na
tlačítko [Finish] (dokončit). Data se přenesou do měniče. Tím je cejchování snímače
dokončeno.
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6.3

Ruční uvedení do provozu
Alternativně lze uvádění doplňkových karet DIP11B/DEH21B do provozu provádět po
jednotlivých krocích, jak je popsáno dále.

Volba P950 - typ
snímače

Vyberte snímač absolutních hodnot připojený na doplňkové karty DIP11B/DEH21B (X62).
V současné době jsou přípustné snímače z následujícího výběrového seznamu:
•

VISOLUX EDM

•

T&R CE65, CE58, CE100 MSSI

•

T&R LE100, LE200

•

T&R LA66K

•

AV1Y / ROQ424

•

STEGMANN AG100 MSSI

•

SICK DME-3000-111

•

STAHL WCS2-LS311

•

STEGMANN AG626

•

IVO GM401, GXMMW A202PA2

•

STAHL WCS3

•

LEUZE OMS1, OMS2

•

T&R ZE 65M

•

LEUZE BPS37

•

SICK DME 5000-111

•

POMUX KH53

•

KÜBLER 9081

•

LEUZE AMS200

•

MTS TEMPOSONICS RP

•

P+F AVM58X-1212

•

Hübner HMG161 S24 H2048

•

Balluf BTL5-S112B-M1500

•

T&R LA41K

•

Elgo LIMAX2

Použitelnost jiných
SEW-EURODRIVE.

snímačů

musí

být

otestována

a

schválena

firmou

Nastavení
parametru P35x
smysl otáčení
motoru

Popojeďte pohonem nízkými otáčkami v kladném směru. Dochází-li přitom ke zvyšování
skutečné polohy P003, může parametr P350 Obrácení smyslu otáčení zůstat nezměněn
(→ indikace skutečné polohy v programu SHELL nebo na obslužném zařízení
DBG60B). Dochází-li přitom ke snižování skutečné polohy, musí se P350 přestavit.

Nastavení
parametru P951
Smysl čítání
snímače
absolutních
hodnot
s rozhraním SSI

Nízkou rychlostí přestavte pohon v kladném směru. Čítá-li přitom absolutní snímač
polohy (H509 ACTPOS.ABS) nahoru, může parametr P951 smysl čítání zůstat
nezměněn. Čítá-li přitom absolutní snímač polohy dolů, musíte parametr P951 přestavit.
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Nastavení
parametru P955
měřítko snímače

Není-li k dispozici žádný snímač otáček motoru (žádná regulace otáček), nastavte P955
na "1". Touto hodnotou se polohový údaj snímače absolutních hodnot násobí. Parametr
se nastaví tak, aby byl poměr dráhových údajů mezi snímačem otáček motoru
a snímačem absolutních hodnot co nejbližší "1".
Postup zjišt’ování:
•

Nejprve nastavte parametr P955 na hodnotu "1".

•

Poznamenejte si hodnoty proměnných H509 ACTPOS.ABS a H511 ACTPOS.MOT.

•

Popojeďte pohonem cca o jedno otočení motoru.

•

Vypočítejte rozdíl mezi poznamenanými hodnotami a novými hodnotami
proměnných:
– H509 stará – H509 nová = H509 rozdíl
– H511 stará – H511 nová = H511 rozdíl

•

Z hodnot H511 rozdíl a H509 rozdíl vypočítejte kvocient Q:
Q = H511 rozdíl / H509 rozdíl

•

Nastavení
nulového
offsetu P954

Nastavte parametr P955 měřítko snímače na hodnotu co nejbližší získanému
kvocientu Q, přednostně volte menší hodnotu.

Nulová odchylka se používá pro přiřazení určité polohy požadované hodnotě. Rozsah
hodnot může zahrnovat kladné i záporné polohové údaje. Nesmí dojít k překročení
maximální platné hodnoty. Omezení je určeno rozsahem hodnot čítače ±(231–1)
a snímače absolutních hodnot. Najeďte pohonem do známé polohy. Odečtěte hodnotu
proměnné H509 ACT.POS.ABS a do parametru P954 nulový offset zaveďte následující
hodnotu: P954 = proměnná H509 – požadovaná hodnota.
Požadovaná hodnota je zobrazovaná hodnota aktuální polohy.

Nastavení
parametrů
P942 / P943
koeficient
snímače, čitatel /
jmenovatel

Při polohování podle externího snímače (X14) nebo absolutního snímače polohy (X62)
se těmito dvěma parametry přizpůsobuje jejich rozlišení snímači otáček motoru (X15).
Postup zjišt’ování:
•

Poznamenejte si hodnoty proměnných H509 ACTPOS.ABS a H511 ACTPOS.MOT.

•

Popojeďte pohonem cca o 30 000 inkrementů (H511).

•

Vypočítejte rozdíl mezi poznamenanými hodnotami a novými hodnotami
proměnných:
– H509 stará – H509 nová = H509 rozdíl
– H511 stará – H511 nová = H511 rozdíl
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•

Rozdíly nesmějí překročit hodnotu 32 767 (215 –1). U větších hodnot vydělte oba
rozdíly stejným číslem, abyste získali odpovídající menší hodnoty, nebo postup
zopakujte s kratší pojezdovou dráhou.

•

Výsledný H511 rozdíl vložte do parametru P942 koeficient snímače, čitatel a H509
rozdíl do parametru P943 koeficient snímače, jmenovatel.
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Není-li snímač otáček motoru k dispozici (žádná regulace otáček pohonovým měničem
MOVIDRIVE®), doporučujeme poměr rozlišení snímače k otáčce motoru alespoň
odhadnout. Použijte k tomu pro snímač otáček motoru hodnotu 4096 inkrementů na
jedno otočení motoru.
Parametr P943 koeficient snímače, jmenovatel stanovte výše popsaným postupem.
Do parametru P942 koeficient snímače, čitatel dosaďte hodnotu "4096 x počet
vykonaných otočení motoru".
Přesnost koeficientu snímače je v takovém případě (žádná regulace otáček) méně
důležitá. Hodnoty slouží jen pro orientační kontrolu absolutních hodnot z doplňkových
karet DIP11B/DEH21B.
Nastavení
parametru P941
zdroj skutečné
polohy

Parametr určuje, který snímač se používá pro řízení polohy, když je v parametru P700
provozní režim nastaven provozní režim "... & IPOS".
V programu IPOSplus® jsou polohovací příkazy pro řízení motoru připojeného na
pohonový měnič MOVIDRIVE® MDX61B. Má-li být polohování motoru řízeno podle
snímače absolutních hodnot, musíte parametr P941 zdroj skutečné polohy nastavit na
"Absolute encoder DIP" (Snímač absolutních hodnot DIP).

UPOZORNĚNÍ
Zesílení obvodu pro řízení polohy v programu IPOSplus®, parametr P910 zesílení
X-regulátoru, se přednastavuje při uvádění do provozu regulačního obvodu pro řízení
otáček. Přednastavení předpokládá řízení polohy podle snímače otáček motoru.
Rozdíl v rozlišení snímače nebo časové charakteristiky absolutního snímače polohy
(např. laserového měřiče vzdálenosti) si mohou vyžádat snížení nastavené hodnoty.
•

Nastavte poloviční hodnotu vypočteného přednastavení.

•

V programu IPOSplus® spust’te střední rychlostí polohování mezi dvěma platnými
body.

•

Po jednotlivých krocích parametr P910 zesílení X-regulátoru snižujte nebo zvyšujte,
dokud nedosáhnete nejlepších pojezdových a polohovacích charakteristik.

•

Polohový údaj od snímače absolutních hodnot je k dispozici v proměnné H509
ACTPOS.ABS. Polohový údaj lze interním řízením programu IPOSplus® zpracovávat
i bez přímého polohování.

UPOZORNĚNÍ
Když se po ručním uvedení do provozu spustí referenční chod, nezávisle na
nastavení parametru P941 se na referenční hodnoty nastaví jen snímač motoru.
Po uvedení do provozu pomocí PC a programu MOVITOOLS®, které bylo popsáno
v kapitole 5.2, se při referenčním chodu nezávisle na nastavení parametru P941
nastaví na referenční hodnoty jak absolutní snímač polohy, tak také snímač motoru.
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Funkce jednotky

7.1

Vyhodnocení snímače
Všechny připojené snímače se, v závislosti na provozním režimu (P700), stále
vyhodnocují. Provozní režimy s polohováním (VFC-n-Reg. & IPOS, CFC & IPOS,
SERVO & IPOS) vždy vyžadují na X15 snímač otáček motoru. Skutečnou polohu lze
vyhodnocovat funkcí Touchprobe (vzorkování).
Typ snímače

Absolutní snímač
Ext. snímač na X14
polohy na doplňkových (P941: externí
kartách DIP11B/DEH21B snímač)
P941: Absolute
encoder (DIP)

Snímač motoru na X15
(P941: snímač motoru)

Připojení

X62 na DIP11B/DEH21B X14 na doplňkových
kartách DEH11B/
DER11B1)

X15 na doplňkových
kartách DEH11B/DEH21B/
DER11B

Skutečná hodnota
v proměnné

H509 ACTPOS.ABS

H511 ACTPOS.MOT

Rozlišení

Skutečný počet
Absolutní poloha po
přepočítání parametrů: dílků snímače
• nulový offset (P954) (s 4nás. vyhodnocením)
• offset polohy (P953)
• smysl čítání (P951)

H510 ACTPOS.EXT

Vždy 4096 inkrementů/
ot.motoru, nezávisle
na skutečném rozlišení
snímače

hrana na DI02 H503 TP.POS1ABS

H506 TP.POS1EXT

H507 TP.POS1.MOT

Touchprobe hrana na DI03 H502 TP.POS2ABS
(vzorkování)
max.
1 ms
zpoždění

H504 TP.POS2EXT

H505 TP.POS2MOT
100 µs

1) Současný provoz doplňkových karet DEH11B a DEH21B není možný.

7.2

Funkce relevantní pro absolutní snímač polohy
Následovně uvedené kontrolní funkce nezávisí na použití doplňkových karet
absolutních snímačů polohy DIP11B/DEH21B. Jejich znalost je však důležitá pro
optimální používání.

Kontrola otáček

Kontrola otáček zjišt’uje nastavení N-regulátoru a, v režimu řízení M, rozsah skutečných
otáček. Protože se počet otáček bere vždy ze snímače otáček motoru, "snímač
připojený na karty DIP11B/DEH21B" se funkcí kontrola otáček P50_ "nekontroluje" buď
vůbec, nebo ne přímo.

Kontrola vlečné
chyby

Aktivní kontrola vlečné chyby zjišt’uje rozdíl mezi okamžitou požadovanou polohou
a skutečnou polohou. Maximální přípustná hodnota se nastavuje parametrem P923
rozsah vlečné chyby. Kontrola vlečné chyby je účinná pouze tehdy, když se pohon
nachází ve stavu polohování. Rozlišení je vždy v "inkrementech snímače" (výjimka:
P941 zdroj skutečné polohy = snímač motoru (X15), pak je nezávisle na rozlišení
snímače 4096 inkr./ot.motoru).

Hlášení
"Osa v poloze"

Tato funkce pracuje s rozlišením inkrementů snímače zadaného parametrem P941
zdroj skutečné polohy (výjimka: P941 zdroj skutečné polohy = snímač motoru (X15), pak
je nezávisle na rozlišení snímače 4096 inkr./ot.motoru).
Nebylo-li parametrem P700 nastaveno žádné polohování, nebo je-li pohon v režimu
referenčního chodu, funkce dává vždy výsledek "Osa v poloze = 0".
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Referenční chod

UPOZORNĚNÍ
Referenční chod a s ním spojené parametry P900 ... P903, jakož i příkazy pro
referenční chod, se vztahují k poloze motoru (X15) a tím také ke snímači otáček
motoru.
Hlášení "Axis referenced" (Osa přiřazena) se vztahuje na uskutečněné přiřazení poloh
motoru bodům na ose.
Proměnnou H510 ACTPOS.EXT (X14) lze nastavit např. programem IPOSplus®.
Poloha DIP11B/DEH21B v proměnné H509 ACTPOS.ABS je zpracovaným polohovým
údajem. Vypočítá se z absolutní hodnoty od snímače s ohledem na parametry
doplňkových karet DIP11B/DEH21B P952 smysl čítání a P954 nulový offset.
Funkce modulo

Funkce modulo se aktivuje parametrem programu Shell (P960ff) (→ systémová příručka
MOVIDRIVE® MDX60B/61B). Poté je možné provádět přímé polohování na stupnici
360° Ⳏ 216.
Skutečná poloha se indikuje v proměnné H455 ModActPos. Polohování lze spustit, je-li
cílová poloha (proměnná H454 ModTagPos) zapsána s příznakem "enabled"
(povoleno). Další informace vyhledejte, prosím, v příručce "MOVIDRIVE® Polohování
a sekvenční řízení IPOSplus®".

Systémové
proměnné
relevantní
pro snímač
absolutních
hodnot

Softwarové
koncové spínače

7.3

Systémová
proměnná

Význam

H503 TP.POS1ABS

Vzorkovaná poloha ze snímače napojeného na doplňkové karty DIP11B/DEH21B

H502 TP.POS2ABS

Vzorkovaná poloha ze snímače napojeného na doplňkové karty DIP11B/DEH21B

H509 ACTPOS.ABS

Absolutní poloha po přepočítání na odchylku nulového bodu, odchylku polohy,
smysl čítání a měřítko snímače

Funkce softwarových koncových spínačů kontroluje, zda je aktuální cílová poloha (H492
TARGETPOSITION) v platném rozsahu. Funkce je aktivní, když je pohon nastaven na
referenční hodnoty, nebo když je nastaven parametr P941 zdroj skutečné polohy =
absolutní snímač polohy (DIP) a pohon je ve stavu polohování. Probíhá-li polohování
podle "external encoder" (externího snímače) a jsou zapotřebí koncové spínače, musí
se provést referenční chod.

Zobrazované hodnoty
Obslužný software SHELL a obslužné zařízení DBG60B zobrazují ve skupině
parametrů P00_ Display values / Process values (P00_ zobrazované hodnoty / hodnoty
procesu) polohové údaje snímače otáček motoru. Platí to i pro vstupní data procesu
"ACTUAL position LOW and HIGH" (SKUTEČNÁ poloha, DOLNÍ a HORNÍ část)
průmyslové sběrnice.
Systémová proměnná H509 ACTPOS.ABS obsahuje zpracovaný polohový údaj
snímače absolutních hodnot. Můžete jej zobrazit pomocí obslužného softwaru SHELL
a obslužného zařízení DBG60B. Přenos dat s průmyslovou sběrnicí se uskutečňuje
nastavením přenosu vstupních dat procesu parametry P873/4/5 na "IPOS PI DATA"
a zapsáním vstupních dat procesu příkazem SetSys v programu IPOSplus®.
Zápis vstupních dat procesu příkazem SetSys lze také využít, když je možno nějakou
skutečnou polohu (bez ohledu na snímač) přenést s měřítkem.
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7.4

Diagnostické možnosti v programu Shell
Můžete si zobrazit aktuální stav programu (např. aktuální skutečnou polohu
z absolutního snímače polohy). Postupujte takto:
V programu Shell otevřete položku nabídky [Display] / [IPOS Information] ([Display] /
[Informace IPOS]).

11242AEN

Na obrazovce se otevře okno [IPOS Status] ([Stavové údaje IPOS]). Zde získáte
informace o aktuálním stavu programu (→ následující obrázek).

11858AEN
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P6..

Popis parametrů

P60.

8

P600

8

Parametry programu IPOSplus®

8.1

Popis parametrů
Následuje popis parametrů programu IPOSplus®. Nastavení od výrobce je podtrženo.

Doplňkový
parametr
P072/firmware
konektoru
snímače

Zobrazí se karta snímače, která je právě zasunuta v konektoru snímače, a verze
programu.

Doplňkový
parametr
P074/firmware
rozšiřovacího
konektoru

Zobrazí se doplňková karta, která je právě zasunuta v rozšiřovacím konektoru, a verze
programu, má-li tato doplňková karta programovou pamět’.

Parametr P941
zdroj skutečné
polohy

Rozsah nastavení: Motor encoder (X15) (snímač otáček motoru (X15)) / Ext. encoder
(X14) (externí snímač) / Absolute encoder (X62) (absolutní snímač polohy)

Parametry
P942 / P943
koeficient
snímače, čitatel /
jmenovatel

Rozsah nastavení: 1 ... 32767

Stanoví, podle kterého snímače se program IPOSplus® při polohování řídí.

Nastavte nejdřív parametr P944 měřítko ext. snímače nebo parametr P955 měřítko
snímače (při použití doplňkových karet DIP11B/DEH21B). Teprve pak nastavte
parametry P942/P943.
Při polohování podle externího snímače (X14) nebo absolutního snímače polohy (X62)
se těmito dvěma parametry přizpůsobuje jejich rozlišení snímači otáček motoru (X15).
Postup zjišt’ování:
•

Poznamenejte si hodnoty proměnných H509 absolutní poloha (H510 u externího
snímače) a H511 aktuální poloha motoru.

•

Popojeďte pohonem cca o 30 000 inkrementů (H511).

•

Vypočítejte rozdíl mezi poznamenanými hodnotami a novými hodnotami
proměnných:
– H509 nová – H509 stará = H509 rozdíl
– H511 nová – H511 stará = H511 rozdíl

•

Rozdíly nesmějí překročit hodnotu 32 767 (215 –1). U větších hodnot vydělte oba
rozdíly stejným číslem, abyste získali odpovídající menší hodnoty, nebo postup
zopakujte s kratší pojezdovou dráhou.

•

Výsledný H511 rozdíl vložte do parametru P942 koeficient snímače, čitatel a H509
rozdíl do parametru P943 koeficient snímače, jmenovatel.
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P6..

Parametry programu IPOSplus®

P60.

Popis parametrů

P600

Parametr P950
typ snímače

50

Volí se absolutní snímač polohy připojený na doplňkové karty DIP11B/DEH21B na
konektor X62. V současné době jsou přípustné snímače z následujícího výběrového
seznamu:
•

VISOLUX EDM

•

T&R CE65, CE58, CE100 MSSI

•

T&R LE100, LE200

•

T&R LA66K

•

AV1Y / ROQ424

•

STEGMANN AG100 MSSI

•

SICK DME-3000-111

•

STAHL WCS2-LS311

•

STEGMANN AG626

•

IVO GM401, GXMMW A202PA2

•

STAHL WCS3

•

LEUZE OMS1, OMS2

•

T&R ZE 65M

•

LEUZE BPS37

•

SICK DME 5000-111

•

POMUX KH53

•

KÜBLER 9081

•

LEUZE AMS200

•

MTS TEMPOSONICS RP

•

P+F AVM58X-1212

•

Hübner HMG161 S24 H2048

•

Balluf BTL5-S112B-M1500

•

T&R LA41K

•

Elgo LIMAX2

Parametr P951
smysl čítání

Rozsah nastavení: NORMAL (NORMÁLNÍ) / INVERTIERT (INVERTOVANÝ)

Parametr P952
taktovací
frekvence

Rozsah nastavení: 1 ... 200 %

Určuje smysl čítání snímače absolutních hodnot. Nastavení se musí provést tak, aby
smysl čítání snímače otáček motoru (X15) a snímače absolutních hodnot (X62)
souhlasil.

Určuje taktovací frekvenci, kterou se budou absolutní hodnoty od snímače přenášet do
měniče. Taktovací frekvence = 100 % odpovídá jmenovité frekvenci snímače,
stanovené pro délku vedení 100 m.
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Popis parametrů

P6..
P60.
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P600

Parametr P954
odchylka
nulového bodu

Rozsah nastavení: –(231 –1) ... 0 ... 231 –1
Odchylka nulového bodu se používá pro přiřazení určité polohy požadované hodnotě.
Rozsah hodnot může zahrnovat kladné i záporné polohové údaje. Nesmí dojít
k překročení maximální platné hodnoty. Omezení je dáno rozsahem hodnot čítače (231)
a rozsahem absolutního snímače polohy. Najeďte pohonem do známé polohy. Odečtěte
hodnotu proměnné H509 ACT.POS.ABS a do parametru P954 odchylka nulového bodu
zaveďte následující hodnotu: P954 = proměnná H509 – požadovaná hodnota.
Požadovaná hodnota je zobrazovaná hodnota aktuální polohy.

Parametr P955
měřítko snímače

Rozsah nastavení: x1 / x2 / x4 / x8 / x16 / x32 / x64
Dbejte na to, aby před nastavováním parametru P955 byly parametry P942 a P943
nastaveny na hodnotu "1".
Přizpůsobí se tím váha rozlišení polohy snímače otáček motoru a absolutního snímače
polohy. Parametr se nastaví tak, aby se poměr dráhových údajů mezi snímačem otáček
motoru a absolutním snímačem polohy co nejvíce blížil "1". Nejprve parametr nastavte
na "x1". Poznamenejte si k tomu hodnoty proměnných H509 a H511.
•

Popojeďte pohonem cca o 1000 inkrementů (H511).

•

Vypočítejte rozdíl mezi poznamenanými hodnotami a novými hodnotami
proměnných:
– H509 nová – H509 stará = H509 rozdíl
– H511 nová – H511 stará = H511 rozdíl

•

Vypočítejte kvocient jako podíl hodnot H511 rozdíl a H509 rozdíl. Parametr P955
měřítko snímače nastavte na hodnotu, která se vypočtenému kvocientu blíží nejvíce.

Pozor: Měřítko snímače má přímý vliv na parametry P900 referenční offset, P942
koeficient snímače, čitatel a P943 koeficient snímače, jmenovatel a na skupinu
parametrů P92x kontroly programu IPOS. Při použití externího snímače je dále nutno
přizpůsobit i všechny polohy programu IPOSplus®. Při každé změně měřítka snímače se
pak musí provést nastavení všech uvedených parametrů!
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Příklad aplikace

9.1

Regálové obslužné zařízení s rozšířeným polohováním přes modul sběrnice
Aplikační modul "Rozšířené polohování přes modul sběrnice" se zvlášt’ hodí pro
aplikace, u nichž je nutno najíždět na libovolný počet poloh různou rychlostí a s různými
rampami zrychlení. U polohování podle externího snímače, které je nutné u poddajných
spojení mezi motorovou hřídelí a zátěží, můžete volitelně použít inkrementální snímač
nebo absolutní snímač polohy.
Aplikační modul "Rozšířené polohování přes modul sběrnice" je zvlášt’ vhodný pro
následující odvětví a aplikace:
•

Dopravní technika
– Pojezdové mechanismy
– Zdvihací mechanismy
– Kolejová vozidla

•

Logistika
– Regálová obslužná zařízení
– Příčně pojezdové mechanismy

"Rozšířené polohování přes modul sběrnice" se vyznačuje následujícími
přednostmi:

Funkční
charakteristiky

•

Uživatelsky přívětivé ovládací rozhraní

•

Pro "Rozšířené polohování přes modul sběrnice" stačí zadat potřebné parametry
(převodové poměry, rychlosti, průměry).

•

Asistované nastavování parametrů namísto náročného programování.

•

Monitorování provozu umožňuje optimální diagnostiku.

•

Uživatel nemusí mít žádné programátorské zkušenosti.

•

Umožňuje dlouhé pojezdové dráhy (218 × jednotka dráhy).

•

Jako externí snímač umožňuje volitelně použít inkrementální snímač nebo absolutní
snímač polohy.

•

Odpadá zdlouhavé zaškolování.

Aplikace "Rozšířené polohování přes modul sběrnice" nabízí následující funkční
charakteristiky:
•

Prostřednictvím průmyslové sběrnice lze přednastavit libovolný počet cílových
poloh.

•

Umožňuje dlouhé pojezdové dráhy. Maximálně možná pojezdová dráha závisí na
nastavené jednotce dráhy, například:

Jednotka dráhy

52

Maximálně možná pojezdová dráha

1/10 mm

26,2144 m

mm

262,144 m

•

Pro polohovací pojezdy je nutno prostřednictvím sběrnice nastavit rychlost
a přechodové rampy.

•

Lze definovat a vyhodnocovat softwarové koncové spínače.

•

Jako externí snímač lze volitelně využívat inkrementální snímač a absolutní snímač
polohy.

•

Jednoduché připojení na nadřízenou řídicí jednotku (PLC).
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Příklad aplikace
Regálové obslužné zařízení s rozšířeným polohováním přes modul sběrnice

Provozní režimy

Funkce jsou realizovány třemi provozními režimy:
•

Krokovací režim
– Prostřednictvím bitu 9 nebo 10 v řídicím slovu 2 (PO1) se pohon pohybuje vpravo
nebo vlevo.
– Rychlost a rampy zrychlení jsou proměnné a zadávají se přes průmyslovou
sběrnici.

•

Přiřazovací režim
– Referenční chod se spustí bitem 8 v řídicím slovu 2 (PO1). Referenčním chodem
se stanoví referenční bod (nulový bod stroje) pro absolutní polohování.
– Referenční chod lze provést, i když se jako externí snímač použije absolutní
snímač polohy.

•

Automatický režim
– V automatickém režimu se bitem 8 v řídicím slovu 2 (PO1) spustí polohování.
– Cílová poloha se zadává ve výstupních datových slovech procesu PO2 a PO3.
– Skutečná poloha uživatelských pojezdových jednotek se cyklicky hlásí zpět ve
vstupních datových slovech procesu PI2 a PI3.
– Požadovaná rychlost se zadává ve výstupním datovém slovu procesu PO4.
– Skutečná rychlost se cyklicky hlásí zpět ve vstupním datovém slovu procesu PI4.
– Požadované rampy zrychlení a zpomalení se zadávají ve výstupních datových
slovech procesu PO5 a PO6.
– Činný proud a vytížení jednotky se cyklicky hlásí zpět ve vstupních datových
slovech procesu PI5 a PI6.
– Dosažení cílové polohy se potvrzuje přes virtuální binární výstup "Cílová poloha
dosažena".

PO
PO1

PO2

PO3

PO4

PO5

PO6

PI1

PI2

PI3

PI4

PI5

PI6

PI
54293AEN

Obr. 22: Datová komunikace prostřednictvím dat procesu

PO

= výstupní data procesu

PI

= vstupní data procesu

PO1 = řídicí slovo 2

PI1

= stavové slovo

PO2 = cílová poloha, horní část

PI2

= skutečná poloha, horní část

PO3 = cílová poloha, dolní část

PI3

= skutečná poloha, dolní část

PO4 = požadovaná rychlost

PI4

= skutečná rychlost

PO5 = rampa zrychlení

PI5

= činný proud

PO6 = rampa zpomalení

PI6

= vytížení jednotky
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Chybová hlášení

10.1

Pohonový měnič MOVIDRIVE® MDX61B s doplňkovými kartami DIP11B/DEH21B
Ve sloupci "Odezva (P)" je uvedena chybová odezva nastavená z výroby. Písmeno (P)
znamená, že odezva je programovatelná (v programu IPOSplus®).

Chybový Označení
kód

36

40

Chybí
doplňkové
vybavení

Doplň.
chybový Označení
kód
0
Chybí hardware nebo
není povolen.
2
Chyba na konektoru
snímače..
Okamžité
3
Chyba na konektoru
vypnutí
průmyslové sběrnice..
4
Chyba na rozšiřovacím
konektoru..
Odezva
(P)

Zaváděcí
Okamžité
0
synchronizace vypnutí
0

17

54

Timeout zaváděcí
synchronizace s
doplňkovou kartou.
Chyba komunikace
doplňkového časového
hlídače (watchdog).
Chyba časového hlídače
(watchdog) programu
IPOS.

41

Doplňkový
časový hlídač
Okamžité
(watchdog)
vypnutí
programu
IPOS

92

Problém
Chybové
snímače DIP hlášení

93

Nouzové
Chyba
zastavení 0
snímače DIP
(P)

Chyba "absolutního
snímače polohy"

95

Chyba
Nouzové
věrohodnosti zastavení 0
DIP
(P)

Kontrola platnosti
absolutní polohy

99

Chyba
výpočtu
rampy
v programu
IPOS

Změna rampy nebo
rychlosti pojezdu
(sinusový nebo
pravoúhlý průběh)

Možná příčina

Opatření

•

•

•

•

Nepřípustný typ doplňkové
karty
Zdroj požadovaných hodnot,
zdroj řízení nebo provozní
režim nejsou pro tuto
doplňkovou kartu přípustné
Nesprávný typ snímače
nastaven pro doplňkové karty
DIP11B/DEH21B

Chyba zaváděcí synchronizace
mezi měničem a doplňkovou
kartou.
• Chyba komunikace mezi
základním a doplňkovým
softwarem
• Časový hlídač (watchdog)
v programu IPOSplus®

•
•
•
•

Zasuňte správnou
doplňkovou kartu
Nastavte správný zdroj
požadovaných hodnot (P100)
Nastavte správný zdroj řízení
(P101)
Nastavte správný provozní
režim (P700 resp. P701)
Nastavte správný typ
snímače

Při opakovaném výskytu problému
vyměňte doplňkovou kartu.
•
•

Kontaktujte servisní
středisko SEW
Zkontrolujte program IPOS

• Zkontrolujte povolení
Do pohonového měniče
technologických funkcí
MOVIDRIVE® B byl nahrán
jednotky (P079)
aplikační modul bez aplikační
• Zkontrolujte nastavenou
verze
technologickou funkci (P078)
• Při použití aplikačního modulu
je nastavena chybná
technologická funkce
Možná příčina:
Snímač na doplňkových kartách
Znečistění snímače → snímač
DIP11B/DEH21B hlásí chybu.
očistěte
• Zkontrolujte připojení
Snímač hlásí chybu, např.
absolutního snímače polohy.
poruchu napájení.
• Propojovací kabel snímač - • Překontrolujte spojovací
kabel.
doplňkové karty
DIP11B/DEH21B neodpovídá • Nastavte správnou taktovací
frekvenci.
požadavkům (párově
• Snižte max. rychlost
zkroucený, stíněný).
pojezdu, příp. rampu
• Taktovací frekvence je
zrychlení.
vzhledem k délce vedení
• Vyměňte absolutní snímač
příliš vysoká.
polohy.
• Byla překročena maximální
přípustná rychlost / zrychlení
snímače.
• Vadný snímač.
Nebyla určena věrohodná poloha. • Nastavte správný typ
• Nastaven nesprávný
snímače
typ snímače.
• Zkontrolujte parametry
• Nesprávně nastaveny
pojezdu v programu
pojezdové parametry
IPOSplus®.
v programu IPOSplus®.
• Zkontrolujte rychlost pojezdu.
• Nesprávně nastaven
• Opravte koeficient snímače,
koeficient snímače,
čitatel / jmenovatel.
čitatel / jmenovatel.
• Po nastavení nuly proveďte
• Bylo provedeno
reset.
nastavení nuly.
• Vyměňte absolutní snímač
• Vadný snímač.
polohy.
Jen v provozním režimu
Změňte program IPOSplus® tak,
IPOSplus®:
aby se časování ramp a rychlosti
pojezdu měnily pouze při
Při povolené činnosti měniče
došlo k pokusu změnit časování zablokované činnosti měniče.
sinusových nebo pravoúhlých
polohovacích ramp a pojezdové
rychlosti.
•

1

Okamžité
0
vypnutí

Problém znečistění
snímače Stahl WCS3
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Technické údaje

11.1

Elektrické charakteristiky doplňkové karty DIP11B

Popis

kVA

i

f

n

P Hz

Funkce

Připojení binárních vstupů

X60:1 ... 8

Vnitřní odpor
Signální úroveň (EN 61131)
Funkce
X60:1 ... 8
Připojení binárních výstupů X61:1 ... 8

Signální úroveň (EN 61131)
Funkce
X61:1 ... 8

DI10 ... DI17 potenciálově oddělené optickými vazebními členy, vzorkovací perioda 1 ms,
kompatibilní s programovatelným řadičem (PLC) (EN 61131)
Ri= 3 kΩ, IE= 10 mA
"1" = DC+13 V ... +30 V
"0" = DC–3 V ... +5 V
DI10...DI17: Možnost volby → Nabídka parametrů P61_
DO10 ... DO17, kompatibilní s programovatelným řadičem (PLC) (EN 61131),
doba odezvy 1 ms
Imax = DC 50 mA, odolné proti zkratu a externímu napětí do DC 30 V
"1" = DC+24 V
"0" = DC 0 V Pozor: nepřipojujte žádné externí napětí!
DO10...DO17: Možnost volby → Nabídka parametrů P63_

Připojení snímače

X62:

Vstup měniče s rozhraním SSI

Referenční svorky

X60:9
X60:10

DCOM: Referenční potenciál pro binární vstupy (DI10 ... DI17)
DGND: Referenční potenciál pro binární signály a 24VIN
• bez propojky X60:9 - X60:10 (DCOM-DGND) potenciálově oddělené binární vstupy
• s propojkou X60:9 - X60:10 (DCOM-DGND) potenciálově propojené binární vstupy

Napět’ový vstup

X61:9

24VIN: Napájecí napětí DC +24 V pro binární výstupy DO10 ... DO17 a snímač
(nutně zapotřebí)

11.2

11

Elektrické charakteristiky doplňkové karty DEH21B

Popis

Funkce

Připojení snímače motoru

X15:

Přípustné typy snímačů:
• Snímač HIPERFACE®
• sin/cos snímač AC 1 VSS
• TTL snímač s invertovanými stopami
• Snímač s úrovněmi signálu podle RS422
• přípustné rozlišení: 128/256/512/1024/2048 inkrementů

Připojení snímače

X62:

Vstup měniče s rozhraním SSI

Připojení napájecího napětí

X60:1

24VIN: Napájecí napětí DC 24 V pro snímač připojený na konektor X62

Referenční svorky

X60:2

Referenční potenciál 24VIN

Napájení snímačů: DC +12 V (toleranční rozsah DC 10,5 ... 13 V), Imax = DC 650 mA
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Jak je možné pohnout světem

S lidmi, kteří
rychleji a správně
uvažují a společně
s vámi pracují
na budoucnosti.

Se službami, které
jsou na dosah
po celém světě.

S pohony a řídicími
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automaticky zlepší
váš výkon.

S rozsáhlým
know how
v nejdůležitějších
oborech naší doby.

S nekompromisní
kvalitou, jejíž vysoké
standardy o něco
usnadní každodenní
práci.
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prezentací, která
24 hodin denně
nabízí přístup
k informacím
a updatům
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