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Általános tudnivalók
A biztonsági utasítások felépítése

1

Általános tudnivalók

1.1

A biztonsági utasítások felépítése

1

E kézikönyv biztonsági utasításai a következőképpen épülnek fel:

Piktogram

JELZŐSZÓ!
A veszély jellege és forrása.
Lehetséges következmény(ek) figyelmen kívül hagyása esetén.
•

Piktogram

Példa:

Általános veszély

Intézkedés(ek) a veszély elhárítására.

Jelzőszó

Jelentés

Következmények a
figyelmen kívül hagyása
esetén

VESZÉLY!

Közvetlenül fenyegető veszély

Halál vagy súlyos testi sérülések

VIGYÁZAT!

Lehetséges veszélyhelyzet

Halál vagy súlyos testi sérülések

FIGYELEM!

Lehetséges veszélyhelyzet

Könnyebb testi sérülések

STOP!

Lehetséges anyagi károk

A hajtásrendszer vagy környezetének
károsodása

MEGJEGYZÉS

Hasznos tudnivaló vagy tanács.
Megkönnyíti a hajtásrendszer
kezelését.

Meghatározott veszély,
pl. áramütés

1.2

Szavatossági igények
A dokumentáció betartása a zavarmentes üzemeltetés és az esetleges szavatossági
igények érvényesítésének feltétele. Ezért a készülék használatának megkezdése előtt
olvassa el a kézikönyvet!
Gondoskodjon arról, hogy a kézikönyvet a berendezés és az üzem felelősei, valamint a
készüléken saját felelősségükre munkát végző személyek számára – olvasható
állapotban – hozzáférhetővé tegyék.

1.3

A felelősség kizárása
A MOVIDRIVE® dokumentációjának figyelembevétele a biztonságos üzemeltetés és a
megadott terméktulajdonságok ill. teljesítményjellemzők elérésének alapfeltétele.
Az üzemeltetési utasítás figyelmen kívül hagyásából eredő anyagi és vagyoni károkért,
valamint személyi sérülésekért az SEW-EURODRIVE nem vállal felelősséget.
A szavatosság ilyen esetekben kizárt.
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Biztonsági tudnivalók
További vonatkozó dokumentáció

2
2

Biztonsági tudnivalók

2.1

További vonatkozó dokumentáció

2.2

•

Csak villamos szakképzettséggel rendelkező szakember szerelheti és helyezheti
üzembe az érvényes balesetvédelmi előírások és a MOVIDRIVE® MDX60B/61B
üzemeltetési utasításának betartásával.

•

A DIP11B/DEH21B opció telepítése és üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa
el ezt a kiadványt.

•

A dokumentáció betartása a zavarmentes üzemeltetés és az esetleges
garanciaigények érvényesítésének feltétele.

Biztonsági funkciók
Fölérendelt
biztonsági
rendszer
nélkül
a
MOVIDRIVE®
MDX60B/61B
hajtásszabályozóval tilos biztonsági funkciót megvalósítani. A gépek és az emberek
védelmének biztosítására alkalmazzon fölérendelt biztonsági rendszereket.
Gondoskodjon arról, hogy a biztonsági alkalmazásoknál figyelembe vegyék
a "Biztonságos
lekapcsolás
MOVIDRIVE®
MDX60B/61B
készülékekhez"
c. kiadványokban leírtakat.

2.3

Emelőmű-alkalmazások
A MOVIDRIVE® MDX60B/61B hajtásszabályozót
biztonsági berendezéseként használni.

tilos

emelőmű-alkalmazások

Az anyagi károk és a személyi sérülések elkerülése érdekében biztonsági
berendezésként alkalmazzon felügyeleti rendszereket vagy mechanikus védelmi
eszközöket.

2.4

Terméknevek és védjegyek
A jelen kézikönyvben található márkanevek és terméknevek az adott név
tulajdonosának védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

2.5

Használaton kívül helyezés, megsemmisítés
Kérjük, tartsa be az érvényes nemzeti rendelkezéseket!
Adott esetben az egyes alkatrészek megsemmisítését az illető országban érvényes
előírásoknak megfelelően, anyagonként külön végezze, pl. az alábbiak szerint:
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•

elektronikai hulladék

•

műanyag

•

lemezek

•

réz
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A rendszer leírása
Alkalmazási területek

3

A rendszer leírása

3.1

Alkalmazási területek

3

A DIP11B/DEH21B opcionális abszolútérték-jeladó kártyák a MOVIDRIVE® rendszert
egy SSI kapcsolattal bővítik az abszolútérték-jeladó számára. Így az IPOSplus®
segítségével a következő lehetőségeket biztosító pozicionálások valósíthatók meg:
•

Nem szükséges referenciamenet a berendezés indításakor vagy hálózati
kimaradáskor.

•

A pozicionálás választhatóan közvetlenül az abszolútérték-jeladóval vagy a motorjeladóval történik.

•

A helyzetkapcsolók helyettesítése a mozgatási szakaszon, akkor is, ha nincs
motorjeladó-visszacsatolás.

•

Az abszolút helyzet szabad feldolgozása az IPOSplus® programban.

•

Használhatók szinkron- és
üzemmódban (P700/701).

•

Az abszolútérték-jeladó felszerelhető a motorra és a szakaszra (pl. magasraktárra)
is.

•

A jeladó egyszerűen beállítható a felhasználói támogatással végzett üzembe
helyezéssel.

•

Végtelen pozicionálás aktivált Modulo funkcióval kombinálva. Ide vonatkozólag
vegye figyelembe az "IPOSplus®" rendszerkézikönyvben és a MOVIDRIVE®
MDX60B/61B rendszerkézikönyvben (Æ "Paraméterleírások" c. fejezet) található
információkat is.

aszinkronmotorok

is,

minden

MOVIDRIVE®

MEGJEGYZÉS
A DIP11B és a DEH21B opció egyidejű üzeme nem lehetséges.
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A rendszer leírása
Alkalmazható abszolútérték-jeladók

3
3.2

Alkalmazható abszolútérték-jeladók
A DIP11B és a DEH21B opcióra csak a következő táblázatban feltüntetett jeladók
csatlakoztathatók.
Gyártó

Jeladó megnevezése

Megrendelési jelölés

Megjegyzések

Hübner

HMG161-S24 H2048 (AH7Y)

-

forgó jeladó

Heidenhain

ROQ 424 (AV1Y)

586638-82

forgó jeladó

Elgo

LIMAX2-00-030-0125-SSG1D9M3

-

lineáris útérzékelő

Balluf

BTL5-S112-M1500-P-S32

-

lineáris útérzékelő

TR CE58

Cx58xxxSSI

forgó jeladó

TR CE65

Cx65xxxSSI

forgó jeladó

TR CE100MSSI

Cx100xxxMSSI

forgó jeladó

TR-Electronic

TR ZE65 M

Zx65xxxSSI

forgó jeladó

TR LA41K SSI

304-00319-xxxx

lineáris útérzékelő

TR LA66K SSI

-

lineáris útérzékelő

TR LE100 SSI

LE100SSI

lézeres távolságmérő

TR LE200

2200-20002

lézeres távolságmérő

Leuze BPS37

BPS37xx MA4.7

vonalkódos mérőrendszer

Leuzeelectronic

Leuze OMS1

-

lézeres távolságmérő

Leuze OMS2

OMS2xx PB

lézeres távolságmérő

AMS200

-

lézeres távolságmérő

Fritz Kübler

9081

9081

forgó jeladó

Temposonics RP

RP-x-xxxxM-xxx-1-S3Gx105

lineáris útérzékelő

Temposonics RH

RH-x-xxxxM-xxx-1-S3Gx105

lineáris útérzékelő

MTS Sensors

IVO

Sick /
Stegmann

Pepperl &
Fuchs

Temposonics RF

RF-x-xxxxM-xxx-1-S3Gx105

lineáris útérzékelő

Temposonics RD3

RD3-x-xxxxM-xxx-1S3Gx105

lineáris útérzékelő

GM 401

GM401.x20 xxxx

forgó jeladó

GXMMW

GXMMW.x20 2PA2

forgó jeladó

Sick ATM60

ATM60 AxA12*12

forgó jeladó

Sick DME 3000

DME 3000-x11

lézeres távolságmérő

Sick DME 4000

DME 4000-x11

lézeres távolságmérő

Sick DME 5000

DME 5000-x11

lézeres távolságmérő

Stegmann AG100 MSSI

-

forgó jeladó

Stegmann AG626

ATM60 AxA12*12

forgó jeladó

POMUX KH53

-

lineáris útérzékelő

AVM58X-1212

-

forgó jeladó

WCS2A1)

WCS2A-LS311

vonalkódos útérzékelő

WCS3A1)

WCS3A-LS311

vonalkódos útérzékelő

EDM2)

-

lézeres távolságmérő

1) régebben STAHL gyártmány
2) régebben VISOLUX gyártmány

8

Kézikönyv – MOVIDRIVE® MDX61B DIP11B / DEH21B abszolútérték-jeladó kártyák

A rendszer leírása
A DIP11B/DEH21B és feldolgozás az IPOSplus® programban

A DIP11B/DEH21B és feldolgozás az IPOSplus® programban

Közvetlen
helyzetszabályozás
abszolútértékjeladóval (1. eset)

Abszolútértékjeladó
DIP11B
DEH21B

GO Wait...

Profilgenerátor

+

Helyzetszabályozó

Fordulatszámszabályozó

+
-

vmax amax
-

3.3

3

IPOSplus®
program

ntényl
M
62681AHU

•

Az IPOSplus® programban közvetlen helyzetszabályozás történik a DIP11B/DEH21B
opcióval csatlakoztatott abszolútérték-jeladók segítségével.

•

A motoron a fordulatszám-visszacsatoláshoz minden esetben szükség van egy
jeladóra (X15).

•

A motor jeladója és az abszolútérték-jeladó közötti csúszás kiegyenlítése
automatikus.

•

Az IPOSplus® programban a pozicionálási parancsok, pl. "GOA…", a tényleges
pozíció forrására (itt: a DIP11B/DEH21B kártyához csatlakoztatott abszolútértékjeladóra) vonatkoztatva kerülnek végrehajtásra.

•

Az elérhető szabályozási dinamika az abszolútérték-jeladó tulajdonságaitól és
mechanikai felerősítésétől, valamint az útfelbontástól függ.

Helyzetszabályozás
a motor
inkrementális
jeladójával, az
abszolútértékjeladó által jelzett
helyzet további
feldolgozása az
IPOSplus®
programban
(2. eset)

Abszolútértékjeladó

plus®

IPOS
program

Profilgenerátor

+
-

GO Wait...
JMP H...

DIP11B
DEH21B

vmax amax

Helyzetszabályozó

Postényl

Fordulatszámszabályozó

+
-

Rendszerváltozó

ntényl
M
62682AHU

plus®

•

A helyzetszabályozás az IPOS
motorjeladó segítségével történik.

•

A motoron a fordulatszám-visszacsatoláshoz minden esetben szükség van egy
jeladóra.

•

A hajtásszabályozó nagy dinamikája közvetlenül használható pozicionálásra.

•

Az abszolútérték-jeladó helyzetinformációját automatikusan leképezi egy IPOSplus®
változó, így programvezérelten lehetséges a további feldolgozása.

•

A DIP11B/DEH21B alkalmazásával elkerülhető a referenciamenet.

programban a motorra csatlakoztatott
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A rendszer leírása
Jeladóérzékelés

3

Az abszolútértékjeladó által jelzett
helyzet
feldolgozása az
IPOSplus®
programban
(3. eset)

Abszolútértékjeladó
Rendszerváltozó

DIP11B
DEH21B

nelőírt
plus®

IPOS
program

M
62683AHU

3.4

3.5

•

Az abszolútérték-jeladó helyzetinformációját automatikusan leképezi egy IPOSplus®
változó, így programvezérelten lehetséges a további feldolgozása.

•

A DIP11B és a DEH21B opció helyettesíthet olyan alkalmazásokat, amelyeknél
egyébként több iniciátor és gyorsmenet, kúszómenet segítségével történik a
pozicionálás.

•

A motoron nincs szükség jeladóra a fordulatszám-visszacsatoláshoz, használható
standard aszinkronmotor.

Jeladóérzékelés
•

A számlálási irány paraméterrel állítható.

•

A jeladó cseréje esetén az újbóli üzembe helyezés a MOVITOOLS® segítségével
történik. Az egyes paraméterek a DBG60B kezelőkészülékkel is módosíthatók.

•

A készülékben a jeladócseréhez rendelkezésre áll automatikus paraméter-beállítási
funkció.

Jeladó-felügyelet
A DIP11B/DEH21B opció a következő ellenőrző és korrigáló mechanizmusokkal
rendelkezik, amelyek azért szükségesek, mert az SSI interfész nem ismer saját
protokollbiztosítást.
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•

Ha a jeladó támogatja: Power fail (tápzavar) ill. Error bit (hibabit) kiértékelése
(25. bit).

•

A jeladó által jelzett tényleges helyzet elfogadhatósági vizsgálata.

•

A jeladó olvasási ciklusa miatt keletkező holtidők kompenzációja (refresh time).
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A rendszer leírása
Vezérlési funkciók

3.6

3

Vezérlési funkciók
•

Touch-probe funkció
A touch-probe lehetővé teszi, hogy egy bináris bemeneten át a legcsekélyebb időbeli
késéssel regisztráljuk az abszolútérték-jeladó aktuális helyzetét. Ezáltal pl.
iniciátorjelek segítségével a helyzetek rendkívül precízen regisztrálhatók és
dolgozhatók fel a programban.

•

Modulo funkció
A végtelen forgású alkalmazások, mint pl. a szállítószalagok vagy körasztalok
modulo formátumban képezhetők le (360° Ô 216).
Nem lép fel helyzetvesztés (nagyszámú tizedes jeggyel rendelkező i hajtóműáttétel
esetén sem).
Lehetséges pozícióveszteség nélküli végtelen pozicionálás.
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Szerelési és telepítési tudnivalók
A DIP11B opcionális kártya beszerelése

4
4

Szerelési és telepítési tudnivalók

Mielőtt
hozzákezdene

4.1

A DIP11B és a DEH21B opció egyidejű használata tilos.
A DIP11B vagy a DEH21B opcionális kártya be- vagy kiszerelésének megkezdése
előtt tartsa be az alábbiakat:
•

Feszültségmentesítse a hajtásszabályozót. Kapcsolja le a DC 24 V feszültséget és
a hálózati feszültséget.

•

Megfelelő intézkedésekkel (földelőszalag, vezetőképes cipő stb. segítségével)
vezesse le saját töltését, mielőtt megérintené az opcionális kártyát.

•

Az opcionális kártya beszerelése előtt vegye le a kezelőkészüléket és az előlapot.

•

Az opcionális kártya beszerelése után helyezze fel ismét az előlapot és a
kezelőkészüléket.

•

Az opcionális kártyát tartsa az eredeti csomagolásban, és csak közvetlenül a
beszerelés előtt vegye ki belőle.

•

Az opcionális kártyát csak a pereménél fogja meg. Ne érjen az alkatrészekhez.

A DIP11B opcionális kártya beszerelése
MEGJEGYZÉSEK

4.2

•

A DIP11B opció csak 1-es … 6-os kiviteli méretű MOVIDRIVE® MDX61B
készülékbe szerelhető be, 0-s kiviteli méretű MOVIDRIVE® MDX61B
készülékbe nem.

•

A DIP11B opcionális kártyát a bővítőhelyre kell beszerelni.

•

A DIP11B opciót DC 24 V feszültséggel kell táplálni. Ide vonatkozólag vegye
figyelembe a MOVIDRIVE® MDX60B/61B rendszerkézikönyv "Tervezés" c.
fejezetét.

A DEH21B opcionális kártya beszerelése
MEGJEGYZÉSEK
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•

A DEH21B opció 0-s … 6-os kiviteli méretű MOVIDRIVE® MDX61B készülékbe
szerelhető be. A 0-s kiviteli méretű MOVIDRIVE® MDX61B esetében csak az
SEW-EURODRIVE végezheti a DEH21B opció be- és kiszerelését.

•

A DEH21B opcionális kártyát a jeladó-csatlakozóba kell beszerelni.

•

A DEH21B opciót DC 24 V feszültséggel kell táplálni. Ide vonatkozólag vegye
figyelembe a MOVIDRIVE® MDX60B/61B rendszerkézikönyv "Tervezés" c.
fejezetét.
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Szerelési és telepítési tudnivalók
A DEH21B opcionális kártya beszerelése

4

Az opcionális kártyák (1-es … 6-os kiviteli méretű MDX61B) be- és kiszerelésének elvi eljárásmódja

2.
1.

2.

1.
3.

3.
3.

4.

4.

1. ábra: Opcionális kártya beszerelésének elve 1…6-os kiviteli méretű MOVIDRIVE® MDX61B készülékbe

60039AXX

1. Oldja ki az opcionális kártya tartójának rögzítőcsavarjait. Egyenletesen húzza ki az
opcionális kártya tartóját a csatlakozóhelyről, hogy ne ékelődjön be.
2. Az opcionális kártya tartóján oldja ki a fekete fedőlemez rögzítőcsavarjait. Vegye ki
a fekete fedőlemezt.
3. Helyezze az opcionális kártyát a rögzítőcsavarokkal az opcionális kártya tartójának
e célra szolgáló furataiba.
4. Enyhe nyomással ismét helyezze be az opcionális kártya tartóját a rászerelt
opcionális kártyával a csatlakozóhelyre. Ismét rögzítse az opcionális kártya tartóját
a rögzítőcsavarokkal.
5. Az opcionális kártya kiszerelésekor fordított sorrendben járjon el.

Kézikönyv – MOVIDRIVE® MDX61B DIP11B / DEH21B abszolútérték-jeladó kártyák
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Szerelési és telepítési tudnivalók
Tudnivalók DIP11B és DIO11B kombinációja esetén

4
4.3

Tudnivalók DIP11B és DIO11B kombinációja esetén
A DIP11B opcionális kártyát a bővítőhelyre kell beszerelni. A DBG60B kezelőkészülék
segítségével a DIP11B-re vonatkozó minden paraméter beállítható.

Vegye figyelembe
a csatlakozókiosztást

A bemeneti
kapcsok kiosztása
(DI10…DI17)

A MOVIDRIVE® MDX61B nyolc bináris bemeneti és nyolc bináris kimeneti kapocs
bekötését teszi lehetővé egy opcionális kártyán. Ha a DIP11B opciót a DIO11B
opcionális kártyával vagy terepi busz opcióval használjuk, figyelembe kell venni a
bemeneti és a kimeneti kapcsoknak az alábbi táblázatban feltüntetett beosztását.

Funkció

Opció
DIO11B

Kapocs
olvasása a
következővel:

61.. paraméter
hatásos, ha

DIP11B
DIO11B-vel
Bit

DIP11B
terepibuszkártyával
vagy a nélkül

DIP11B

DIO11B

H4831)

Változó

DIP11B
H520

6…13

14…21

8…15

16…23

-

6…13

-

8…15

DIP11B DIO11B-vel

igen

-

igen

-

DIP11B terepibuszkártyával vagy a
nélkül

-

igen

-

igen

1) A H483-at csak kompatibilitási okokból dokumentáljuk. Az SEW-EURODRIVE javasolja, hogy a
MOVIDRIVE® esetében a H520 változót használják.

A kimeneti
kapcsok kiosztása
(DO10…DO17)

Funkció

Opció
DIO11B
Változó

Kapocs
olvasása a
következővel:

63.. paraméter
hatásos, ha

DIP11B
DIO11B-vel

DIP11B
H480

DIO11B

1)

DIP11B
H521

0…7

8…15

6…13

14…21

-

0…7

-

8…15

DIP11B DIO11B-vel

igen

-

igen

-

DIP11B terepibuszkártyával vagy a
nélkül

-

igen

-

igen

Bit

DIP11B
terepibuszkártyával
vagy a nélkül

1) A H480-at csak kompatibilitási okokból dokumentáljuk. Az SEW-EURODRIVE javasolja, hogy a
MOVIDRIVE® esetében a H521 változót használják.

A kapcsok változókon keresztül történő aktiválása és olvasása mindig lehetséges,
függetlenül attól, hogy milyen további opciót használunk a DIP11B-vel. Ha a DIP11B-t
terepibusz-kártyával együtt használjuk, akkor a virtuális terepibusz-kapcsok csak az
IPOSplus® programban érhetők el a folyamat kimeneti adatainak olvasásával (GETSYS
Hxxx PO-DATA).
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Szerelési és telepítési tudnivalók
A DIP11B opció csatlakoztatása és kapocsleírása

4.4

4

A DIP11B opció csatlakoztatása és kapocsleírása

Cikkszám

DIP11B típusú abszolútérték-jeladó kártya opció: 824 969 5

MEGJEGYZÉS
A DIP11B opciót DC 24 V feszültséggel kell táplálni. Ide vonatkozólag vegye
figyelembe a MOVIDRIVE® MDX60B/61B rendszerkézikönyv "Tervezés" c. fejezetét.

A DIP11B
elölnézete

DIP11B

Leírás

Kapocs

Funkció

X60: a bináris bemenetek
csatlakozója

X60:1…8

A DI10…DI17 bináris bemenetek csatlakoztatása
potenciálmentes, optocsatolón keresztül (Ri = 3 kÊ, IE = 10 mA,
1 ms letapogatási idő, PLC-kompatibilis)
Jelszint (az EN 61131-2 szerint):
"1" = DC +13 V … DC +30 V
"0" = DC -3 V … DC +5 V

X60:9
X60:10

Bináris bemenetek DCOM referenciája
DGND referenciapotenciál a bináris jelek és a 24VIN számára
(X61:9):
• X60:9 - X60:10 (DCOM-DGND) átkötés nélkül Æ
potenciálmentes bináris bemenetek
• X60:9 - X60:10 (DCOM-DGND) átkötéssel Æ potenciálhoz
kötött bináris bemenetek

X61:1…8

DO10…DO17 bináris kimenetek csatlakozója (megszólalási idő
1 ms, PLC-kompatibilis)
Jelszint (ne kapcsoljon rá idegen feszültséget!):
"1" = DC 24 V
"0" = DC 0 V
Imax = DC 50 mA, rövidzárbiztos és betáplálásbiztos DC 30 V-ig

X61:9

24VIN tápfeszültség bemenete:
A bináris kimenetek és a jeladó számára feltétlenül szükséges
(DGND referenciapotenciál)

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

adatok +
fenntartva
ütem +
fenntartva
DGND
adatok –
fenntartva
ütem –
DC 24 V-os kimenet

X60

1

10

X61

1

9

X61: a bináris kimenetek
csatlakozója

X62

X62: az abszolútérték-jeladó
csatlakozója

9

6

5

1

53680AXX

STOP!
Az X62-re kötött jeladókat üzem közben sem bedugni, sem kihúzni nem szabad.
Tönkremehetnek a jeladó vagy a jeladókártya elektromos alkatrészei.
A jeladó-csatlakozó bedugása vagy kihúzása előtt a hajtásszabályozót
feszültségmentesíteni kell. E célból kapcsolja le a DC 24 V tápfeszültséget (X10:9 a
frekvenciaváltón és X61:9 a DIP11B opción) és a hálózati feszültséget.
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Szerelési és telepítési tudnivalók
A DEH21B opció csatlakoztatása és kapocsleírása

4
4.5

A DEH21B opció csatlakoztatása és kapocsleírása

Cikkszám

DEH21B típusú jeladókártya opció: 1820 818 5

MEGJEGYZÉS
Az X62-re csatlakoztatott jeladó DC 24 V-os feszültségellátása biztosított, ha az
X60-at DC 24 V feszültséggel táplálják. Ide vonatkozólag vegye figyelembe
a MOVIDRIVE® MDX60B/61B rendszerkézikönyv "Tervezés" c. fejezetét.

A DEH21B
elölnézete

9

5

6

1

1
2

X60

X62

DEH21B

8

9

1

Kapocs

Funkció

X62: az abszolútérték-jeladó
csatlakozója

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

adatok +
fenntartva
ütem +
fenntartva
DGND
adatok –
fenntartva
ütem –
DC 24 V-os kimenet

X60: feszültségellátás

X60:1
X60:2

24VIN
DGND

X15: motorjeladó-bemenet

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

Az A csatorna (K1) (COS+) jele
A B csatorna (K2) (SIN+) jele
A C csatorna (K0) jele
DATA+
fenntartva
TF/TH/KTY– referenciapotenciálja
fenntartva
DGND referenciapotenciálja
Az A csatorna (K1) (COS–) jele
A B csatorna (K2) (SIN–) jele
A C csatorna (K0) jele
DATAfenntartva
TF/TH/KTY+ csatlakozás
DC +12 V (DC 10,5…13 V tűréstartomány)
(max. terhelés: DC 650 mA)

X15

15

Leírás

62700AXX

STOP!
Az X15-re és az X62-re kötött jeladókat üzem közben sem bedugni, sem kihúzni nem
szabad.
Tönkremehetnek a jeladó vagy a jeladókártya elektromos alkatrészei.
A jeladó-csatlakozók bedugása vagy kihúzása előtt a hajtásszabályozót feszültségmentesíteni kell. E célból kapcsolja le a DC 24 V tápfeszültséget (X10:9 a
frekvenciaváltón és X60:1 a DEH21B opción) és a hálózati feszültséget.

MEGJEGYZÉS
Az X15 DC 12 V-os tápfeszültség elegendő az SEW jeladók DC 24 V-os
tápfeszültségének üzemeltetéséhez (kivéve a HTL jeladót). Minden más jeladó
esetében ellenőrizze, hogy csatlakoztatható-e a DC 12 V-os tápfeszültségre.

16
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Szerelési és telepítési tudnivalók
A DIP11B/DEH21B DC 24 V-os feszültségellátása

4.6

4

A DIP11B/DEH21B DC 24 V-os feszültségellátása
A DIP11B/DEH21B abszolútérték-jeladó kártyát a 24VIN (DIP11B esetében X61:9,
DEH21B esetében X60:1) feszültségbemeneten át kell ellátni 24 V egyenfeszültséggel.
A 24 V-os egyenfeszültségű táplálásra az alábbi két lehetőség van.

1. lehetőség:
feszültségellátás
az alapkészüléken át

24 V-os egyenfeszültségű tápellátás az alapkészülék VO24 (X10:8) segédfeszültségkimenetén át. Ez csak akkor megengedett, ha
•

az alapkészülék összes kimenetén és a csatlakoztatott opciókon (a jeladókat is
beleértve) a teljes terhelés kisebb mint 400 mA

•

és az alapkészülék kapcsolóüzemű tápegységének összes teljesítményleadása
< 29 W

MDX61B
X10
V024

8

VI24

9

DGND

10

DIP11B
X60

X61

MDX61B
X10
V024

8

VI24

9

DGND

10

10

DGND

9

24VIN

DEH21B
X60

1 24VIN
2 DGND

2. ábra: A VO24 segédfeszültség-kimenet bekötési rajza
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Szerelési és telepítési tudnivalók
A DIP11B/DEH21B DC 24 V-os feszültségellátása

4
2. lehetőség:
külső feszültségellátás

24 V-os egyenfeszültségű tápellátás külső 24 V-os tápegységről. Ez akkor szükséges,
ha
•

az alapkészülék összes kimenetén és a csatlakoztatott opciókon (a jeladókat is
beleértve) a teljes terhelés nagyobb mint 400 mA

•

az alapkészülék kapcsolóüzemű tápegységének összes teljesítményleadása > 29 W

A következő ábra két csatlakoztatási példát (A és B) mutat be.
Gondoskodjon arról, hogy a B csatlakoztatási példában a DIP11B/DEH21B opció
külső DC 24 V-os feszültségellátását a MOVIDRIVE® B feszültségellátása előtt
vagy azzal egyidejűleg kapcsolják be. Ezáltal biztosított, hogy a csatlakoztatott jeladó
időben inicializálhasson.

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

X60
X61

- 24V +

X60

1 24VIN
2 DGND

V024

8

VI24

9

DGND

10

DGND

9

24VIN

DEH21B
X60

1 24VIN
2 DGND

- 24V +

3. ábra: 24 V-os egyenfeszültségű külső tápellátás (A és B csatlakoztatási példa)
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10

- 24V +

MDX61B
X10

DEH21B

- 24V +

DIP11B

- 24V +
62706AXX
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Szerelési és telepítési tudnivalók
Abszolútérték-jeladó csatlakoztatása

4.7

4

Abszolútérték-jeladó csatlakoztatása

Általános
telepítési
tudnivalók

•

Max. vezetékhossz a DIP11B/DEH21B opció (frekvenciaváltó) és az abszolútértékjeladó között:
100 m, ha a fajlagos kapacitás 120 nF/km (kivétel: 10 m a Stahl WCS2-LS311,
WCS3 esetében)

•

Érkeresztmetszet: 0,20…0,5 mm2 (AWG 24 … AWG 21)

•

Csavart érpárokkal rendelkező árnyékolt kábelt használjon, és az árnyékolást
mindkét oldalon felületre kösse:
– a jeladónál a tömszelencébe vagy a jeladó csatlakozójába
– a frekvenciaváltónál a Sub-D csatlakozó házába vagy
– a frekvenciaváltó alján található fémbilincsre / kábelszorítóra

Konfekcionált
kábelek / bekötési
rajzok

•

A jeladókábelt az erősáramú kábelektől elkülönítve fektesse.

•

Abszolútérték-jeladó bekötési rajza DIP11B vagy DEH21B opcióhoz:
DIP11B, DEH21B
X62

max. 100 m (328 ft)
adatok +
adatok ütem +
ütem GND
DC 24 V

1
6
3
8
5
9

9
6

5

1

62688AHU

•

Y kábel az AV1Y abszolútérték-jeladó motoroldali dugaszolható csatlakozóval
történő csatlakoztatására. Az Y kábellel az alábbi jeladócsatornák kerülnek
kiértékelésre:
– AV1Y abszolútérték-jeladó SSI csatornája a DIP11B vagy a DEH21B X62
csatlakozóján
– AV1Y abszolútérték-jeladó sin/cos csatornája a DEH11B vagy a DEH21B X15
csatlakozóján

20

150±

ca.
15

56133AXX

A konfekcionált kábelek cikkszámai:
– Rögzített fektetés esetén: 1332 813 1
– Vonszolóláncos fektetés esetén: 1332 812 3
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Szerelési és telepítési tudnivalók
Abszolútérték-jeladó csatlakoztatása

Y kábel bekötési rajza:
DIP11B, DEH21B
X62

max. 100 m (328 ft)
DC 24 V

AV1Y
2
3

13
4 14
5

1
12

11
10
16 9
17 15 8
6

7

9 WH DC 24 V

7 WH

T+

8 PK

3 PK

T-

9 GY

8 GY T-

T+

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

9
6

1

DEH11B, DEH21B
X15
15

9

쵰

5

쵰

8

1

62689AXX

•

Beépített rezolverrel ellátott CM és DS motorok: Kiegészítő kábel motoroldali
dugaszolható csatlakozóval rendelkező AV1Y abszolútérték-jeladónak a DIP11B
X62 kapcsára történő csatlakoztatására. A DEH21B opció X62 kapcsára nem
csatlakoztatható.

56143AXX

A konfekcionált kábelek cikkszámai:
– Rögzített fektetés esetén: 198 929 4
– Vonszolóláncos fektetés esetén: 198 930 8
Bekötési rajz:
AV1Y
2
3

13
4 14

1
12

11
10
16 9
17 15 8

5

7
6

DIP11B, X62

max. 100 m (328 ft)
adatok + 14 YE

YE 1 adatok +

adatok - 17 GN
ütem + 8 PK

GN 6 adatok PK 3 ütem +

ütem -

9 GY

GY 8 ütem -

GND

10 BN

BN 5 GND
WH 9 DC 24 V

DC 24 V 7 WH

y

9

6

5

1

y
62690AHU
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Tervezés
Jeladóválasztás

5

Tervezés

5.1

Jeladóválasztás

5

Az optimális mozgási tulajdonságok és a berendezés jó dinamikája érdekében az
abszolútérték-jeladó kiválasztásakor figyelembe kell venni a következő pontokat:
•

Az útmérésnek csúszás nélkül kell történnie.
A forgó jeladót alakzáras fogazott szíjjal kell meghajtani. Feltétlenül kerülni kell a
dörzskerekes kapcsolatokat.

•

Az útmérésnek merevnek kell lennie.
A rugalmasságot és a játékot feltétlenül kerülni kell.

•

Az útmérésnek lehetőleg nagy felbontással kell rendelkeznie.
Minél több impulzust ad a jeladó útegységenként,
– annál pontosabban lehet megközelíteni a célhelyzetet,
– annál merevebbre állítható be a szabályozókör is.

•

A "Refresh Time" (az az idő, ami alatt az abszolútérték-jeladó új tényleges helyzetet
tud meghatározni) lehetőleg kisebb legyen, mint 1 ms.
Ez az érték mértékadó módon befolyásolja a hajtás dinamikus tulajdonságait.

•

Az abszolútérték-jeladó által kiadott tényleges helyzetet ne átlagoljuk vagy
szűrjük, különben erősen romlik a hajtás dinamikája.

A DIP11B/DEH21B opcióval történő üzemeltetéshez használható jeladók az alábbi
három kategóriára oszthatók:

Multiturn jeladók

•

Multiturn jeladók, pl. T&R CE58, CE 65, Sick ATM60

•

Lézeres távolságmérők, pl. T&R LE200, Sick DME5000

•

Lineáris útmérő rendszerek, pl. Leuze BPS37, Stahl WCS2, Stahl WCS3

•

A multiturn jeladók ideális alkalmazási esete, ha az erőátvitel a motortengelyről a
terhelésre alakzáras kapcsolattal történik.
Ebben az esetben az abszolútérték-jeladó a hajtás motortengelyére szerelhető fel.
A felszerelés költségei egész csekélyek, és az útfelbontás a hajtóműáttétel
következtében rendszerint igen nagy.

•

Ha az útmérés kívülre szerelt forgó jeladóval (szakaszjeladóval) történik, akkor
ügyelni kell a jeladó és a fogasszíj kielégítő áttételére.

MEGJEGYZÉS
A motorjeladó és a szakaszjeladó útfelbontásának aránya ne lépje túl a 8-at.

Példa

Kocsihajtás a következő adatokkal:
•

Hajtóműves motor:

R97DV160L4BMIG11, i = 25,03

•

A hajtó kerék átmérője:

150 mm

•

Jeladókerék átmérője:

65 mm

•

T&R CE65MSSI jeladó:

4096 × 4096 impulzus
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Az útfelbontás számítása, ha a jeladót a motortengelyre szerelik:
Æ i × 4096 / (π × 150 mm) = 217 impulzus/mm
Az útfelbontás számítása, ha a jeladót a szakaszon szerelik fel:
Æ 4096 / (π × 65 mm) = 20 impulzus/mm
Eredmény: A motor/szakasz útfelbontásának aránya 10,9 (nagyobb, mint 8). A jeladó
kerekének átmérőjét csökkenteni kell.
Lézeres
távolságmérők

A lézeres rendszerek távolságmérése annak az időnek a mérésén alapszik, amire a
lüktető infravörös sugaraknak az adott út megtételéhez szükségük van. Ahhoz, hogy
ezzel az eljárással pontos helyzetértéket határozhassunk meg, több mérési értéket kell
feldolgozni a jeladóban. Ezért ezeknél a rendszereknél a helyzetmérés holtideje akár
50 ms is lehet. Ez a holtidő károsan befolyásolja a hajtás dinamikáját és pozicionálási
pontosságát.
Lézeres távolságmérők alkalmazása és tervezése esetén vegye figyelembe a
következő pontokat:
•

A mérőrendszer felszerelésekor ügyeljünk a rezgésmentes szerelésre, pl.
állványkiszolgáló berendezések kocsihajtásainál. A mérőrendszert ebben az
esetben alulra szereljük, különben a torony lengőmozgása kedvezőtlen hatással van
a rendszerre.

•

A hajtás maximális gyorsítása ne haladja meg a 0,8 ms-2 értéket.

•

A jeladó tulajdonságai rendszerint azt eredményezik, hogy a pozicionálási
pontosság nem csökkenhet ±1…3 mm alá.

•

A nagy holtidő következtében
– a sebesség elővezérlését (P915) adott esetben erősen csökkenteni kell,
– a helyzetszabályozó erősítése (P910) csak kis értékekre (0,1…0,4) állítható be,
így nem érhető el nagyfokú dinamika.

•

Fém mérőléc

Sebességfüggő követési hiba keletkezik, ami által a hajtás nehezebben
ellenőrizhető (hiba esetén késleltetett lekapcsolás).

E rendszer működése megfelel a multiturn jeladók működési módjának. Ez a rendszer
nem képez középértéket, ezért a helyzetmérésnek nincs holtideje.
A lineáris útmérő rendszer a következő előnyökkel rendelkezik:
•

Nem romlik a dinamika.

•

A sebesség elővezérlése (P915) lehet 100 %, azaz nincs sebességfüggő követési
hiba.

•

Az ellenőrző funkciók mind működnek, kis követési hibaablak lehetséges.

A lineáris útmérő rendszer hátrányai:
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•

Az útfelbontás 0,8 mm. A megkövetelt pozicionálási pontosság nem mehet ±2 mm
alá.

•

A gépészeti szerelés a fém mérőléc felszerelése miatt lényegesen nagyobb
ráfordítást igényel.
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A jeladó paraméterezése
Az itt felsorolt jeladók kivitelezésekor és paraméterezésekor figyelembe kell venni a
következő tudnivalókat.
•

Minden paraméterezhető jeladóra érvényes:
– Az interfészt "SSI"-re kell paraméterezni.
– "24 adatbit + hibabit" vagy "24 adatbit + 0 a 25. ütemben" értéket kell beállítani.
– Az elfogadhatóságot "normál = 0"-ra kell állítani, ha aktív az elfogadhatósági
lekérdezés.
– A kódolást "Gray" értékre kell állítani.

•

HEIDENHAIN ROQ 424 (AV1Y)
A 10…30 V-os SSI változat támogatott. A típusjelölés meghatározza az összes
további feltételt.

•

T&R CE 58, CE 65, CE 100 MSSI, LE 100 SSI, LE 200, LA 66K-SSI, ZE 65
– 24 adatbitet állítsunk be, és a jelbiteket programozzuk logikai 0 értékre. A 25. bit
lehet 0 vagy Error (hiba) ill. Power fail (tápzavar) bit. A pozíció utáni további
különleges bitek nem kerülnek kiértékelésre. A 25 bites változat nem támogatott.
– A kimeneti üzemmód legyen "Direct".
– Az interfészt "SSI"-re kell paraméterezni.

•

STEGMANN AG100 MSSI, AG626, ATM60
Csak a 24 bites változat támogatott.

•

SICK DME -5000-111
–
–
–
–

•

Az interfészt "SSI"-re kell paraméterezni.
"24 adatbit + hibabit" értéket kell beállítani.
A felbontást 0,1 mm értékre kell paraméterezni.
Az elfogadhatóságot "normál"-ra kell állítani.

STAHL WCS2-LS311, WCS3
A típusjelölés meghatározza az összes szükséges feltételt. A jeladó vezetékének
hossza legfeljebb 10 m.

•

VISOLUX EDM 30/120/140 - 2347/2440
Minden üzemmód támogatott. Javaslat: Mode 0 (3. és 4. DIP kapcsoló ON állásban)
vagy Mode 3 (3. és 4. DIP kapcsoló OFF állásban) és mérés csiszolt reflektoron
(2. DIP kapcsoló OFF állásban).

•

LEUZE AMS200, OMS1, OMS2, BPS37
– "24 adatbit + hibabit" értéket kell beállítani.
– A felbontást 0,1 mm értékre kell paraméterezni.
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6

Üzembe helyezés

6.1

Általános tudnivalók az üzembe helyezéshez
A hajtást a MOVIDRIVE® MDX61B hajtásszabályozóval együtt, a MOVIDRIVE®
MDX60B/61B rendszerkézikönyvben (Systemhandbuch MOVIDRIVE® MDX60B/61B)
leírtak szerint kell üzembe helyezni. A hajtás megfelelő alapjel- és vezérlésforrással
történő mozgatásának lehetségesnek kell lennie.
Győződjön meg arról, hogy
•

a DIP11B/DEH21B opció telepítése

•

a kábelezés

•

a kapocskiosztás és

•

a biztonsági lekapcsolások

helyesek és a feladatnak megfelelően készültek el.
A gyári beállítás megadása nem szükséges. Ha parancsot adunk a gyári beállítások
alkalmazására, azzal a MOVIDRIVE® MDX61B paramétereit visszaállítjuk az
alapbeállításra. Ez érinti a csatlakozókiosztást is, és adott esetben el kell végezni a
kívánt beállítást.
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6.2

Üzembe helyezés PC és MOVITOOLS® segítségével
A PC segítségével történő üzembe helyezéshez 4.60 vagy újabb verziójú
MOVITOOLS® szoftver szükséges.

Általános
tudnivalók

•

Az X13:1 kapocsnak (DIØØ "/CONTROLLER INHIBIT" = szabályozótiltás) "0" jelet
kell kapnia!

•

Indítsa el a MOVITOOLS® programot.

•

A "Language" (nyelv) csoportban jelölje ki a kívánt nyelvet.

•

A "PC Interface" legördülő menüből válassza ki azt a PC-interfészt (pl. COM 1),
amelyikre a frekvenciaváltót csatlakoztatta.

•

A "Device type" (készüléktípus) csoportban jelölje ki a "Movidrive B" választógombot.

•

A "Baudrate" mezőben jelölje ki az alapkészüléken az S13 DIP kapcsolóval beállított
adatátviteli sebességet (normál beállítás Æ "57,6 kbaud").

•

Kattintson az [Update]
hajtásszabályozó.

(frissítés)

gombra.

4. ábra: A MOVITOOLS® kezdőablaka

•

Megjelenik

a

csatlakoztatott

10708AEN

A DIP11B/DEH21B üzembe helyezése előtt először végezze el a csatlakoztatott
MOVIDRIVE® B üzembe helyezését.
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•

Kattintson az "Execute program" (program végrehajtása) csoport "Parameters/
Diagnosis" (paraméterezés/diagnosztika) oszlopában a [Shell] gombra. Elindul a
Shell program.

•

A Shell programban válassza a [Startup] / [DIP/DEH21B Startup] menüpontot.

5. ábra: A DIP/DEH21B üzembe helyezés behívása

•

11850AEN

A MOVITOOLS® elindítja az abszolútérték-jeladó DIP/DEH21B üzembe helyezési
menüjét (Æ alábbi ábra). Ha kérdése van az üzembe helyezéssel kapcsolatban,
használja a MOVITOOLS® online súgóját. Kattintson a [Next] (tovább) gombra.

11852AEN
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6. ábra: A kívánt üzembe helyezés beállítása

•

11853AEN

Válasszon az alábbi opciók közül, majd kattintson a [Next] (tovább) gombra:
– Completely new startup of the DIP11B/DEH21B option card (a DIP11B/DEH21B
opcionális kártya komplett új üzembe helyezése), pl. az első telepítést követően
– Encoder adjustment with existing DIP11B/DEH21B startup (a DIP11B/DEH21B
ismételt üzembe helyezése), pl. az abszolútérték-jeladó cseréjét követően
(Æ "DIP11B/DEH21B ismételt üzembe helyezése").

•

Az alábbi szakaszokban először a DIP11B/DEH21B opcionális kártya teljes új
üzembe helyezését írjuk le.
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7. ábra: Ütemfrekvencia beállítása
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11854AEN

•

Itt adja meg azt az ütemfrekvenciát, amivel a DIP11B/DEH21B az abszolútértékjeladóból az abszolút információkat kiolvassa. A 100 % a névleges frekvenciának
felel meg. A névleges frekvencia a jeladó gyártójának adatára vonatkozik, 100 m
vezetékhossz esetében (Æ "Jeladó csatlakoztatása" c. fejezet).

•

Ha a vezeték hossza < 100 m, akkor az ütemfrekvencia növelhető. A helyzetértékek
gyors kiolvasása javítja a szabályozástechnikai tulajdonságokat. Az ütemfrekvencia
értéke nem lehet kisebb, mint a jeladó minimális ütemfrekvenciája.

•

Kattintson a [Next] (tovább) gombra.
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8. ábra: Abszolútérték-jeladó kiválasztása

11859AEN

•

Válassza ki a lehetséges jeladók listájából a csatlakoztatott abszolútérték-jeladót.

•

Kattintson a [Next] (tovább) gombra.
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9. ábra: Impulzus opció kiválasztása

•

30

11855AEN

Jelölje ki az "I would like to use increments" ill. az "I would like to use operation units"
választógomb egyikét. Ezután kattintson a [Next] (tovább) gombra.
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10. ábra: A csatlakoztatott jeladó és a motorjeladó arányának beállítása

10773AEN

•

Ahhoz, hogy beállíthassa a csatlakoztatott jeladó és a motorjeladó arányát, a hajtást
néhány motorfordulatnyit mozgatni kell. Ehhez kattintson a [Next] (tovább) gombra.
Megjelenik a "Parameter" ablak (Æ "IPOSplus® paraméterek megadása" c. rész).

•

Ha a hajtást kézi üzemmódban kívánja mozgatni, kattintson a [Manual operation]
(kézi üzemmód) gombra. Megjelenik a "Manual operation" (kézi üzemmód) ablak
(Æ "Kézi üzemmód" c. rész).
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11. ábra: Refereciamenet beállítása kézi üzemmódban

32

10715AEN

•

Az [F7 = variable speed] (változtatható sebesség), [F8 = slow speed] (kúszómenet)
és [F9 = rapid speed] (gyorsmenet) gombbal állítsa be az előírt sebességet.

•

A DI00 "/Controller inhibit" (szabályozótiltás) bináris bemenetet állítsa "1" értékre.

•

Válassza ki a forgásirányt az [F2 = CCW] (az óramutató járásával ellentétesen,
balra) vagy az [F3 = CW] (az óramutató járásával megegyezően, jobbra) gombbal.

•

Kattintson az [F11 = START] gombra, és mozgassa a hajtást néhány
motorfordulatnyit.

•

Kattintson az [F5 = Stop] gombra és a DI00 bináris bemenetet állítsa ismét "0"
értékre. Kattintson az [ESC = Close] (bezárás) gombra. A jeladó aktuális előírt értéke
válik aktívvá. Nyugtázza a megjelenő üzenetet az [OK] gombbal.

•

Ismét a "Set operation range of encoder" (a jeladó üzemi tartományának beállítása)
ablak jelenik meg. Ott kattintson a [Next] (tovább) gombra.
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12. ábra: IPOSplus® paraméterek megadása

11240AEN

•

Adjon meg minden olyan paramétert (P910-től), amely az IPOSplus® programozás
szempontjából jelentőséggel bír. Ezek a paraméterek csak az "…&IPOS"
üzemmódban érvényesülnek.

•

Kattintson a [Next] (tovább) gombra.
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13. ábra: A referenciamenet paramétereinek beállítása

•

34

10760AEN

Az abszolútérték-jeladó értékének egy gépészeti referenciaponthoz történő
egyértelmű hozzárendeléséhez referenciamenet szükséges. Adja meg az ehhez
szükséges paramétereket (P900-tól). Végül a referenciamenet megkezdéséhez
kattintson a [Next] (tovább) gombra.
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14. ábra: Referenciamenet indítása

10761AEN

•

Ha a referenciamenetet kézi üzemmódban kívánja végrehajtani, kattintson a
[Manual operation] (kézi üzemmód) gombra. Megjelenik a "Manual operation" (kézi
üzemmód) ablak (Æ "Referenciamenet végrehajtása kézi üzemmódban" c. rész).

•

A referenciamenetet követően kattintson a [Next] (tovább) gombra. Megjelenik az
"Identify current absolute position" (aktuális abszolút helyzet megnevezése) ablak
(Æ "Aktuális abszolút helyzet megnevezése" c. rész).
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15. ábra: Referenciamenet végrehajtása kézi üzemmódban

36

10762AEN

•

A DI00 "/Controller inhibit" (szabályozótiltás) bináris bemenetet állítsa "1" értékre.

•

Állítsa be a forgásirányt az [F2 = CCW] (az óramutató járásával ellentétesen, balra)
vagy az [F3 = CW] (az óramutató járásával megegyezően, jobbra) gombbal.

•

A referenciamenet megkezdéséhez kattintson az [F11 = START] gombra majd azt
követően az [F = Reference travel] gombra.

•

Ha befejeződött a referenciamenet, kattintson az [F5 = STOP] gombra. A DI00
bináris bemenetet állítsa ismét "0" értékre. Kattintson az [ESC = Close] (bezárás)
gombra. Nyugtázza a megjelenő üzenetet az [OK] gombbal.

•

Megjelenik az "Identify current absolute position" (aktuális abszolút helyzet
megnevezése) ablak. Kattintson a [Next] (tovább) gombra.
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16. ábra: A referenciaofszet megadása impulzusértékként

•

10763AEN

A "Reference offset" (referenciaofszet) beviteli mezőben adja meg az impulzusoknak
azt a számértékét, aminek az aktuális helyzetet meg kívánja feleltetni. Végül
kattintson a [Next] (tovább) gombra.
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17. ábra: DIP paraméterek mentése

•

38

11856AEN

Az adatoknak a frekvenciaváltóra történő átviteléhez kattintson a [Finish] (befejezés)
gombra. Ezzel lezárult az első üzembe helyezés.
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A DIP11B/
DEH21B ismételt
üzembe
helyezése

Ha egyszer már végrehajtották a DIP11B/DEH21B opció üzembe helyezését, a
következő ablak jelenik meg.

18. ábra: A DIP11B/DEH21B ismételt üzembe helyezése

11857AEN

•

Jelölje ki az "Encoder adjustment with existing DIP/DEH21B startup" (jeladó
beállítása meglévő DIP/DEH21B üzembe helyezése esetén) opciót (pl. az
abszolútérték-jeladó cseréjét követően).

•

Az alábbi szakaszokban a DIP11B/DEH21B jeladó-beállítását írjuk le.
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Jeladó-beállítás

19. ábra: Jeladó-beállítás

•

10766AEN

A feladattól függően jelölje ki a következő választógombok egyikét:
– The absolute encoder has been replaced. The position offset was set so that
IPOS programs can still be used as before. (Az abszolútérték-jeladót cserélték.
A helyzetofszet úgy lesz beállítva, hogy az IPOSplus® programok változtatás
nélkül tovább használhatók legyenek.)
– The reference cam has been changed. (A referenciabütyköt módosították.)

•

40

Kattintson a [Next] (tovább) gombra.
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Referenciamenet
indítása

20. ábra: Referenciamenet végrehajtása

10767AEN

•

Ha a referenciamenetet kézi üzemmódban kívánja végrehajtani, kattintson a
[Manual operation] (kézi üzemmód) gombra. Megjelenik a "Manual operation" (kézi
üzemmód) ablak (Æ "Referenciamenet végrehajtása kézi üzemmódban" c. rész).

•

A referenciamenetet követően kattintson a [Finish] (befejezés) gombra. Az adatok
automatikusan átkerülnek a hajtásszabályozóra. Ezzel lezárult a jeladó-beállítás.
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Referenciamenet
végrehajtása kézi
üzemmódban

21. ábra: Referenciamenet végrehajtása kézi üzemmódban
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10768AEN

•

A DI00 "/Controller inhibit" (szabályozótiltás) bináris bemenetet állítsa "1" értékre.

•

Állítsa be a forgásirányt az [F2 = CCW] (az óramutató járásával ellentétesen, balra)
vagy az [F3 = CW] (az óramutató járásával megegyezően, jobbra) gombbal.

•

A referenciamenet megkezdéséhez kattintson az [F11 = START] gombra majd azt
követően az [F = Reference travel] gombra.

•

Ha befejeződött a referenciamenet, kattintson az [F5 = STOP] gombra. A DI00
bináris bemenetet állítsa ismét "0" értékre. Kattintson az [ESC = Close] (bezárás)
gombra. Nyugtázza a megjelenő üzenetet az [OK] gombbal.

•

Megjelenik a "Start reference travel" (referenciamenet indítása) ablak. Kattintson a
[Finish] (befejezés) gombra. Az adatok átkerülnek a hajtásszabályozóra. Ezzel
lezárult a jeladó-beállítás.
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6.3

Kézi üzembe helyezés
Alternatívaként a DIP11B/DEH21B üzembe helyezése történhet az alább leírtak szerint,
lépésenként is.

P950 jeladótípus
kiválasztása

Válassza ki a DIP11B/DEH21B opcióra (X62) csatlakoztatott abszolútérték-jeladót.
Jelenleg a következő listában szereplő jeladók megengedettek:
•

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

Egyéb jeladók alkalmazhatóságát ellenőrizni kell, azokat az SEW-EURODRIVE céggel
engedélyeztetni kell.
P35x motor
forgásirányának
beállítása

Kis fordulatszámon járassa a hajtást pozitív irányba. Ha a P003 tényleges helyzet nő,
akkor a P350 Change direction of rotation (forgásirányváltás) paraméter változatlan
maradhat (Æ a tényleges helyzetet jeleztesse ki a SHELL programban vagy a DBG60B
kezelőkészüléken). Ha a tényleges helyzet értéke csökken, akkor a P350 paramétert át
kell állítani.

P951 SSI
abszolútértékjeladó számlálási
irányának
beállítása

Kis fordulatszámon járassa a hajtást pozitív irányba. Ha az abszolútérték-jeladó
helyzetértéke (H509 ACTPOS.ABS) nő, akkor a P951 Counting direction (számlálási
irány) paraméter változatlan maradhat. Ha az abszolútérték-jeladó tényleges
helyzetértéke csökken, akkor a P951 paramétert át kell állítani.
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P955
jeladóskálázás
beállítása

Ha nincs motorjeladó (nincs fordulatszám-szabályozás), akkor állítsa a P955 értékét
"1"-re. Az abszolútérték-jeladó helyzetinformációja meg lesz szorozva ezzel az értékkel.
A paramétert úgy kell beállítani, hogy a motorjeladó és az abszolútérték-jeladó közötti
útinformáció aránya a lehető legközelebb essen az "1"-hez.
A meghatározás lépései:
•

A P955 paraméter értékét először állítsa "1"-re.

•

Jegyezze fel a H509 ACTPOS.ABS és a H511 ACTPOS.MOT változó értékét.

•

Mozgassa a hajtást kb. egy motorfordulatnyit.

•

Számítsa ki a változók feljegyzett és új értékének különbségét.
– H509 régi – H509 új = H509 különbség
– H511 régi – H511 új = H511 különbség

•

A H511 különbség és a H509 különbség értékből számítsa ki a Q hányadost:
Q = H511 különbség / H509 különbség

•

P954
nullpontofszet
beállítása

A P955 Encoder scaling (jeladóskálázás) értékét a meghatározott Q hányadoshoz
legközelebb eső értékre állítsa, a kisebb értéket előnyben részesítve.

A nullpontofszet segítségével egy meghatározott helyzethez egy kívánt érték
rendelhető. Az értéktartomány felvehet pozitív és negatív helyzetértékeket is.
A maximális érvényes érték mértékét figyelembe kell venni. A korlátot a számláló
értéktartománya ±(231 -1) és az abszolútérték-jeladó értéktartománya határozza meg.
Állítsa a hajtást egy ismert helyzetbe. Olvassa ki a H509 ACT.POS.ABS változó értékét,
és a P954 Zero offset (nullpontofszet) paraméternél adja meg a következő értéket: P954
= H509 változó – kívánt érték.
A kívánt érték az aktuális helyzetben kijelzett érték.

P942 / P943
jeladótényezőszámláló /
-nevező
beállítása

Ha külső jeladóra (X14) vagy abszolútérték-jeladóra (X62) pozicionálunk, akkor ezzel a
két paraméterrel végezhető el a felbontás illesztése a motorjeladóhoz (X15).
A meghatározás lépései:
•

Jegyezze fel a H509 ACTPOS.ABS és a H511 ACTPOS.MOT változó értékét.

•

Mozgassa a hajtást kb. 30 000 impulzusnyit (H511).

•

Számítsa ki a változók feljegyzett és új értékének különbségét.
– H509 régi – H509 új = H509 különbség
– H511 régi – H511 új = H511 különbség
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•

Egyik különbség sem lehet nagyobb, mint 32 767 (215 -1). Nagyobb értékek esetén
ossza el mindkét különbséget ugyanazzal a számmal, hogy megfelelően kisebb
értékeket kapjon, vagy pedig ismételje meg a műveletet egy kisebb mozgatási
szakaszon.

•

A H511 különbség eredményét adja meg a P942 Encoder factor nominator
(jeladótényező számlálója) paraméternél és a H509 különbség eredményét a P943
Encoder factor denominator (jeladótényező nevezője) paraméternél.
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Ha nincs motorjeladó (a MOVIDRIVE® nem végez fordulatszám-szabályozást), akkor is
ajánljuk, hogy legalább becsléssel állapítsa meg a jeladófelbontás és a motorfordulat
arányát. Ennek során a motorjeladó esetében használjon motorfordulatonként 4096
impulzus értéket.
A P943 Encoder factor denominator (jeladótényező nevezője) meghatározásakor a fent
leírtak szerint járjon el. A P942 Encoder factor nominator (jeladótényező számlálója)
esetében "4096 x number of performed motor revolutions" (4096 × motorfordulatok
száma) értéket adjon meg.
A jeladótényezők pontossága ebben az esetben (nincs fordulatszám-szabályozás)
kevésbé fontos. Az értékek csupán a DIP11B/DEH21B abszolút értékeinek alárendelt
ellenőrzésére szolgálnak.
P941 tényleges
helyzet
forrásának
beállítása

Ez a paraméter határozza meg, hogy melyik helyzetjeladót használjuk
helyzetszabályozásra, ha "… & IPOS" üzemmód van beállítva a P700 Operating mode
(üzemmód) paraméternél.
Az IPOSplus® pozicionálási parancsokkal rendelkezik a MOVIDRIVE® MDX61B-re
csatlakoztatott motor vezérléséhez. Ha a motor pozicionálását az abszolútértékjeladóhoz képest kell végezni, akkor a P941 Source actual position (tényleges helyzet
forrása) paramétert "Absolut encoder DIP" (DIP abszolútérték-jeladó) értékre kell
állítani.

MEGJEGYZÉS
Az IPOSplus® helyzetszabályozásának erősítését – a P910 Gain X controller (X
szabályozó erősítése) paramétert – a fordulatszám-szabályozó kör első üzembe
helyezésekor már beállították. Az előzetes beállítás a motorjeladóhoz viszonyítva
történő helyzetszabályozást feltételezi. A jeladófelbontás különbsége vagy az
abszolútérték-jeladó időbeli tulajdonságai (pl. lézeres távmérőknél) kisebb beállítási
értéket tehetnek szükségessé.
•

A számított előzetes beállítás felének megfelelő értéket állítson be.

•

Indítson el egy IPOSplus® programot, amely mérsékelt sebességgel végez
pozicionálást két érvényes pont között.

•

Csökkentse vagy növelje a P910 Gain X controller (X szabályozó erősítése)
paramétert lépésenként, amíg el nem éri a legkedvezőbb mozgási és pozicionálási
tulajdonságokat.

•

Az abszolútérték-jeladó által szállított helyzetérték a H509 ACTPOS.ABS változóban
van. A helyzetérték a belső IPOSplus® vezérléssel közvetlen pozicionálás nélkül is
feldolgozható.

MEGJEGYZÉS
Ha a kézi üzembe helyezés után referenciamenetet indítanak, akkor a P941
paraméter beállításától függetlenül csak a motorjeladó referenciafelvétele történik
meg.
Az 6.2 fejezetben leírt, PC és MOVITOOLS® segítségével végzett üzembe helyezés
után a referenciamenet során a P941 paraméter beállításától függetlenül az
abszolútérték-jeladó és a motorjeladó referenciafelvétele is megtörténik.

Kézikönyv – MOVIDRIVE® MDX61B DIP11B / DEH21B abszolútérték-jeladó kártyák

45

I

7

Készülékfunkciók
Jeladó kiértékelése

0

7

Készülékfunkciók

7.1

Jeladó kiértékelése
Mindig minden csatlakoztatott jeladó kiértékelésre kerül, függetlenül az üzemmódtól
(P700). A pozicionálással rendelkező üzemmódok (VFC-n-CTRL. & IPOS, CFC &
IPOS, SERVO & IPOS) mindig igényelnek egy az X15 kapocsra kötött motorjeladót.
A tényleges helyzetek a touch-probe funkcióval értékelhetők ki.
A jeladó típusa

Abszolútérték-jeladó a
DIP11B/DEH21B-n
P941: Absolute encoder
(abszolútérték-jeladó)
(DIP)

Külső jeladó az
X14-en
(P941: External
encoder)

Motorjeladó az
X15-ön
(P941: Motor
encoder)

Csatlakoztatás

X62 kapocs a
DIP11B/DEH21B-n

X14 kapocs a
DEH11B/DER11B
opción1)

X15 kapocs a
DEH11B/DEH21B/
DER11B opción

Tényleges érték változója

H509 ACTPOS.ABS

H510 ACTPOS.EXT

H511 ACTPOS.MOT

Felbontás

abszolút helyzet az
alábbiakkal végzett
átszámítás után:
• nullpontofszet (P954)
• helyzetofszet (P953)
• számlálási irány
(P951)

jeladó tényleges
impulzusszáma
(négyszeres
kiértékeléssel)

mindig 4096
impulzus/motorfordulat, függetlenül a
jeladó tényleges
felbontásától

él a DI02-n

H503 TP.POS1ABS

H506 TP.POS1EXT

H507 TP.POS1.MOT

él a DI03-on

H502 TP.POS2ABS

H504 TP.POS2EXT

H505 TP.POS2MOT

max.
késleltetési
idő

1 ms

Touch
probe

100 µs

1) A DEH11B és a DEH21B opció egyidejű üzeme nem lehetséges.

7.2

Az abszolútérték-jeladó szempontjából lényeges funkciók
Az alábbiakban felsorolt ellenőrző funkciók függetlenek a DIP11B/DEH21B
használatától. Az optimális alkalmazáshoz fontos e funkciók ismerete.

Fordulatszámfelügyelet

A fordulatszám-felügyelet felügyeli a fordulatszám-szabályozó beavatkozó jelét és
nyomatékszabályozó üzemmódban a tényleges fordulatszámot. Mivel a fordulatszám
jele mindig a motorjeladóról érkezik, a "DIP11B/DEH21B jeladót" nem vagy csak
közvetett módon "felügyeli" a P50_ fordulatszám-felügyelet.

Követési hiba
ellenőrzése

A követési hiba aktív ellenőrzése a pillanatnyi előírt helyzet és a tényleges helyzet
különbségét felügyeli. A maximális megengedett érték a P923 lag error window
(követési hiba ablak) paraméterrel állítható be. A követési hibaellenőrzés csak akkor
hatásos, ha a hajtás pozicionálási állapotban van. A felbontás mindig "encoder
increments" (kivétel: P941 Source actual position (tényleges helyzet forrása) =
motorjeladó (X15), akkor függetlenül a jeladó impulzusszámától 4096 imp./
motorfordulat).

A tengely
helyzetben áll
üzenet

Ez a funkció a P941 paraméterrel beállított jeladó felbontásával dolgozik (kivéve: P941
Source actual position (tényleges helyzet forrása) = motorjeladó (X15), ekkor a jeladó
impulzusszámától függetlenül 4096 imp./motorfordulat).
Ha a P700 paraméternél nincs pozicionálás beállítva, vagy a hajtás a referenciamenet
állapotában található, akkor a funkció mindig "Axis in position = 0" (tengely helyzetben
áll = 0) értéket ad.
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Referenciamenet

MEGJEGYZÉS
A referenciamenet és az ahhoz kapcsolódó P900…P903 paraméterek, valamint a
referenciamenet parancsai a motorhelyzetre (X15) és így a motorjeladóra
vonatkoznak.
Az "Axis referenced" (tengelyreferencia felvéve) üzenet a motorhelyzet referenciájának
felvételére vonatkozik.
A H510 ACTPOS.EXT (X14) változó pl. beállítható az IPOSplus® programmal.
A DIP11B/DEH21B helyzet a H509 ACTPOS.ABS változóban a feldolgozott
helyzetérték. Számítása a jeladó által szállított abszolútértékből a DIP11B/DEH21B
P952 Counting direction (számlálási irány) és a P954 Zero offset (nullpontofszet)
paraméterének felhasználásával történik.
Modulo funkció

A modulo funkció a Shell paraméterekkel (P960-tól) aktiválható (Æ MOVIDRIVE®
MDX60B/61B rendszerkézikönyv (Systemhandbuch MOVIDRIVE® MDX60B/61B)). Ezt
követően a pozicionálási folyamatok közvetlenül a 360° Ô 216 skálán képezhetők le.
A H455 ModActPos változóval a tényleges helyzet jeleníthető meg. Pozicionálási
folyamatok akkor indíthatók, ha a célhelyzet (H454 ModTagPos változó) írása
engedélyezett állapotban történik. További információk a MOVIDRIVE® IPOSplus®
folyamatvezérlési és pozicionálási kézikönyvben (MOVIDRIVE® Positionierung und
Ablaufsteuerung IPOSplus®) találhatók.

Az abszolútértékjeladó
szempontjából
lényeges
rendszerváltozók

Szoftveres
végálláskapcsolók

7.3

Rendszerváltozó

Jelentés

H503 TP.POS1ABS

DIP11B/DEH21B jeladó touch-probe helyzete

H502 TP.POS2ABS

DIP11B/DEH21B jeladó touch-probe helyzete

H509 ACTPOS.ABS

abszolút helyzet a nullpontofszet, helyzetofszet, számlálási irány, jeladóskálázás
figyelembevételét követően

A szoftveres végálláskapcsoló funkció az aktuális célhelyzetet (H492
TARGETPOSITION) ellenőrzi, hogy az érvényes tartományon belülre esik-e. A funkció
akkor aktív, ha a hajtás referenciafelvétele megtörtént, vagy a P941 Source actual
position (tényleges helyzet forrása) = absolute encoder (DIP) (abszolútérték-jeladó,
DIP) lett beállítva, és a hajtás pozicionálási állapotban van. Ha a pozicionálás "external
encoder" (külső jeladó) alapján történik, és szükség van a végálláskapcsolókra, akkor
el kell végezni a referencia felvételét.

Kijelzett értékek
A SHELL kezelőszoftver és a DBG60B kezelőkészülék a P00_ Display values / Process
values paramétercsoportban a motorjeladó helyzetinformációit jeleníti meg. Ez
vonatkozik a PI adatok "ACTUAL position LOW and HIGH" (TÉNYLEGES helyzet LOW
és HIGH) terepibusz-információira is.
A H509 ACTPOS.ABS rendszerváltozó tartalmazza az abszolútérték-jeladó feldolgozott
helyzetértékét. Az érték a SHELL és a DBG60B segítségével tekinthető meg. A terepi
busszal történő átvitel a P873/4/5 PI adatátvitelt "IPOS PI DATA" értékre állítva és a PI
adatoknak az IPOSplus® programban a SetSys paranccsal történő írásával valósítható
meg.
A PI adatok SetSys paranccsal történő írása akkor is használható, ha a tényleges
helyzet (mindegy, melyik jeladóé) skálázottan vihető át.
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I

7

Készülékfunkciók
Diagnosztikai lehetőség a Shell programban

0

7.4

Diagnosztikai lehetőség a Shell programban
Lehetőség van arra, hogy megjelenítsük a program aktuális állapotát (pl. az
abszolútérték-jeladó aktuális tényleges helyzetét). A következőképpen járjon el:
A Shell programban válassza a [Display] / [IPOS information] menüpontot.

11242AEN

Megjelenik az [IPOS Status] ablak. Itt kaphat információt a program aktuális állapotáról
(Æ következő ábra).

11858AEN
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IPOSplus® paraméterek
Paraméterleírás

P6..
P60.

8

P600

8

IPOSplus® paraméterek

8.1

Paraméterleírás
Az alábbiakban az IPOSplus® paraméterek leírása található. A gyári beállítás
aláhúzással van kiemelve.

P072 opció /
jeladó-csatlakozó
firmware-e

A jeladó-csatlakozóra pillanatnyilag csatlakoztatott jeladókártya és a programverzió
kijelzése.

P074 opció /
bővítőkártyahely
firmware-e

A bővítőkártyahelyre pillanatnyilag csatlakoztatott opcionális kártya és a programverzió
kijelzése, amennyiben az opció rendelkezik programmemóriával.

P941 tényleges
helyzet forrása

Beállítási tartomány: Motor encoder (motorjeladó, X15) / Ext. encoder (külső jeladó,
X14) / Absolute encoder (abszolútérték-jeladó, X62)
Azt határozza meg, hogy az IPOSplus® melyik jeladó alapján pozicionál.

P942 / P943
jeladótényezőszámláló /
-nevező

Beállítási tartomány: 1…32767
Először a P944 Encoder scaling ext. encoder (külső jeladó skálázása) vagy
(DIP11B/DEH21B opció használata esetén) a P955 Encoder scaling (jeladó skálázása)
paramétert állítsa be. Ezután a P942/P943 beállításával folytassa.
Ha külső jeladóra (X14) vagy abszolútérték-jeladóra (X62) pozicionálunk, akkor ezzel a
két paraméterrel végezhető el a felbontás illesztése a motorjeladóhoz (X15).
A meghatározás lépései:
•

Jegyezze fel a H509 abszolút helyzet (külső jeladó esetén H510) és a H511 aktuális
motorhelyzet változó értékét.

•

Mozgassa a hajtást kb. 30 000 impulzusnyit (H511).

•

Számítsa ki a változók feljegyzett és új értékének különbségét.
– H509 új – H509 régi = H509 különbség
– H511 új – H511 régi = H511 különbség

•

Egyik különbség sem lehet nagyobb, mint 32 767 (215 -1). Nagyobb értékek esetén
ossza el mindkét különbséget ugyanazzal a számmal, hogy megfelelően kisebb
értékeket kapjon, vagy pedig ismételje meg a műveletet egy kisebb mozgatási
szakaszon.

•

A H511 különbség eredményét adja meg a P942 Encoder factor nominator
(jeladótényező számlálója) paraméternél és a H509 eredményét a P943 Encoder
factor denominator (jeladótényező nevezője) paraméternél.
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P6..
P60.

IPOSplus® paraméterek
Paraméterleírás

P600

P950 jeladó
típusa

50

A DIP11B/DEH21B opciókra az X62 kapcson át csatlakoztatott abszolútérték-jeladó
kiválasztása. Jelenleg a következő listában szereplő jeladók megengedettek:
•

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

P951 számlálási
irány

Beállítási tartomány: NORMAL / INVERTED (normál/fordított)

P952 ütemfrekvencia

Beállítási tartomány: 1…200 %

Az abszolútérték-jeladó számlálási irányát határozza meg. A beállítást úgy kell
elvégezni, hogy a motorjeladó (X15) és az abszolútérték-jeladó (X62) számlálási iránya
megegyezzen.

Azt az ütemfrekvenciát határozza meg, amellyel az abszolútérték-információk átvitele
történik a jeladóról a hajtásszabályozóra. 100 % ütemfrekvencia a jeladó névleges
frekvenciájának felel meg, 100 m vezetékhosszra vonatkoztatva.
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8

P600

P954
nullpontofszet

Beállítási tartomány: -(231-1) … 0 … 231-1
A nullpontofszet segítségével egy meghatározott helyzethez egy kívánt érték
rendelhető. Az értéktartomány felvehet pozitív és negatív helyzetértékeket is.
A maximális érvényes érték mértékét figyelembe kell venni. A korlátot a számláló
értéktartománya (231) és az abszolútérték-jeladó értéktartománya határozza meg.
Állítsa a hajtást egy ismert helyzetbe. Olvassa ki a H509 ACT.POS.ABS változó értékét,
és a P954 Zero offset (nullpontofszet) paraméternél adja meg a következő értéket: P954
= H509 változó – kívánt érték.
A kívánt érték az aktuális helyzetben kijelzett érték.

P955
jeladóskálázás

Beállítási tartomány: x1/x2/x4/x8/x16/x32/x64
A P955 beállítása előtt ügyeljen arra, hogy a P942 és a P943 "1"-re legyen állítva.
A motorjeladó és az abszolútérték-jeladó útfelbontásának értékillesztése megtörténik.
A paramétert úgy kell beállítani, hogy a motorjeladó és az abszolútérték-jeladó közötti
útinformáció aránya a lehető legközelebb essen az "1"-hez. Először állítsa a paramétert
"x1" értékre. Ehhez jegyezze fel a H509 és a H511 változó értékét.
•

Mozgassa a hajtást kb. 1000 impulzusnyit (H511).

•

Számítsa ki a feljegyzett és az aktuális értékek különbségét.
– H509 új – H509 régi = H509 különbség
– H511 új – H511 régi = H511 különbség

•

Képezze a H511 különbség és a H509 különbség hányadosát. A P955 Encoder
scaling (jeladó skálázása) paramétert állítsa arra az értékre, amelyik legközelebb
esik a meghatározott hányadoshoz.

Figyelem! A jeladóskálázás közvetlenül kihat a P900 Reference offset, a P942 Encoder
factor nominator és a P943 Encoder factor denominator paraméterre és a P92x IPOS
monitoring paramétercsoportra. Továbbá külső jeladó használatakor az IPOSplus®
program minden helyzetét illeszteni kell. A jeladóskálázás minden módosításakor el kell
végezni az összes felsorolt paraméter igazítását.
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Alkalmazási példa
Állványkiszolgáló berendezés bővített buszpozicionálással

9
9

Alkalmazási példa

9.1

Állványkiszolgáló berendezés bővített buszpozicionálással
A "bővített buszpozicionálás" alkalmazásmodul különösen olyan feladatokra való, ahol
tetszőlegesen sok helyzetet kell különböző sebességgel és gyorsítási rámpákkal elérni.
Külső jeladóra történő pozicionálás szükséges a motortengely és a terhelés közötti
erőzáras kapcsolat esetén. Ilyen esetben választhatunk, hogy inkrementális jeladót
vagy abszolútérték-jeladót használunk.
A következő iparágakhoz és alkalmazásokhoz különösen alkalmas a "bővített
buszpozicionálás" alkalmazásmodul:
•

Szállítástechnika
– Kocsihajtások
– Emelőszerkezetek
– Kötöttpályás járművek

•

Logisztika
– Állványkiszolgáló berendezések
– Keresztkocsik

A "bővített buszpozicionálás" a következő előnyökkel tűnik ki:

Funkciójellemzők

52

•

Felhasználóbarát kezelői felület

•

Csak a "bővített buszpozicionálás" számára szükséges paramétereket (áttételeket,
sebességeket, átmérőket) kell megadni.

•

Vezérelt paraméterezés a körülményes programozás helyett.

•

A monitor üzemmód optimális diagnosztikát biztosít.

•

A felhasználónak nincs szüksége programozási ismeretekre.

•

Nagy mozgatási út lehetséges (218 × útegység).

•

Külső jeladóként választható inkrementális jeladó vagy abszolútérték-jeladó is.

•

Nincs hosszadalmas betanulási idő.

A "bővített buszpozicionálás" alkalmazás a következő funkciójellemzőket biztosítja:
•

Tetszőleges számú célhelyzet adható meg a terepi buszon át.

•

Nagy elmozdulási út lehetséges. A maximális lehetséges elmozdulási út függ a
beállított útegységtől, például:

Útegység

Maximális lehetséges elmozdulási út

1/10 mm

26,2144 m

mm

262,144 m

•

A pozicionáló mozgáshoz a sebességet és a rámpát a buszon át kell beállítani.

•

Definiálhatók és kiértékelhetők szoftveres végálláskapcsolók.

•

Külső jeladóként alternatív
abszolútérték-jeladó is.

•

Egyszerűen a fölérendelt vezérléshez (PLC) kapcsolható.

módon

kiértékelhető

inkrementális

jeladó

és
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Állványkiszolgáló berendezés bővített buszpozicionálással

Üzemmódok

9

Ezek a funkciók három üzemmódban valósulnak meg:
•

Léptető üzemmód
– A 2. vezérlőszó (PO1) 9. vagy 10. bitjével a hajtás jobbra vagy balra mozgatható.
A sebesség és a rámpa változtatható és a terepi buszon át előre megadható.

•

Referenciafelvétel üzemmód
– A 2. vezérlőszó (PO1) 8. bitjével indítható a referenciamenet.
A referenciamenettel határozható meg az abszolút pozicionálási műveletek
referenciapontja (a gép nullpontja).
– Ha külső jeladóként abszolútérték-jeladót használnak, referenciamenet akkor is
végrehajtható.

•

Automata üzemmód
– Automata üzemmódban a 2. vezérlőszó (PO1) 8. bitjével indítható a pozicionálás.
– A célhelyzetek megadása a PO2 és a PO3 kimeneti folyamatadat-szóval.
– A tényleges helyzet ciklikus visszajelzése felhasználói egységekben a PI2 és a
PI3 bemeneti folyamatadat-szóval.
– Az előírt sebesség megadása a PO4 kimeneti folyamatadat-szóval.
– A tényleges sebesség ciklikus visszajelzése a PI4 bemeneti folyamatadat-szóval.
– A gyorsító- és lassítórámpák megadása a PO5 és PO6 kimeneti folyamatadatszóval.
– Az effektív áram és a készülék kihasználtságának ciklikus visszajelzése a PI5 és
PI6 bemeneti folyamatadat-szóval.
– Az elért célhelyzetek nyugtázása a "target position reached" (célhelyzet elérve)
virtuális bináris kimenettel.

PO
PO1

PO2

PO3

PO4

PO5

PO6

PI1

PI2

PI3

PI4

PI5

PI6

PI
54293AEN

22. ábra: Adatcsere folyamatadatokkal

PO

= kimeneti folyamatadatok

PI

= bemeneti folyamatadatok

PO1 = 2. vezérlőszó

PI1

= állapotszó

PO2 = célpozíció, High

PI2

= tényleges pozíció, High

PO3 = célpozíció, Low

PI3

= tényleges pozíció, Low

PO4 = előírt sebesség

PI4

= tényleges sebesség

PO5 = gyorsítórámpa

PI5

= effektív áram

PO6 = lassítórámpa

PI6

= készülék kihasználtsága

Kézikönyv – MOVIDRIVE® MDX61B DIP11B / DEH21B abszolútérték-jeladó kártyák

53

Hibaüzenetek
MOVIDRIVE® MDX61B, DIP11B/DEH21B opcióval

10
10

Hibaüzenetek

10.1

MOVIDRIVE® MDX61B, DIP11B/DEH21B opcióval
A "Reakció (P)" oszlopban a hibareakció gyári beállítása van feltüntetve. A (P) azt
jelenti, hogy a reakció programozható (IPOSplus®-on át).

HibaAlhibaMegnevezés Reakció (P)
Megnevezés
Lehetséges ok
kód
kód
0
Hiányzó vagy nem
• Nem megengedett típusú
megengedett hardver.
opcionális kártya.
• Az alapjelforrás, a
2
Jeladó-csatlakozóhely
vezérlésforrás vagy az
hiba.
üzemmód nem
3
Terepibusz-kártyahely hiba.
Hiányzik az
Azonnali
36
megengedett ennél az
opció
lekapcsolás 4
Bővítőkártyahely hiba.
opcionális kártyánál.
• Helytelen jeladótípus van
beállítva a DIP11B/DEH21B
opción.
40

BootAzonnali
0
szinkronizáció lekapcsolás
0

54

17

41

Működésjelző
(watchdog)
opció
Azonnali
IPOS
lekapcsolás
működésjelző
(watchdog)

92

DIP jeladóprobléma

Hibajelzés

93

DIP
jeladóhiba

Vészleállás
0
(P)

95

DIP
plauzibilitási
hiba

Vészleállás
0
(P)

99

IPOS rámpaAzonnali
számítási
0
lekapcsolás
hiba

Időtúllépés az opció bootszinkronizációja során.
Opció (kijövő/bemenő)
ellenőrzési időtúllépése
(watchdog timer) hiba.
IPOS Watchdog Error
(felügyeleti hiba).

Intézkedés
•

Helyezze be a megfelelő
opcionális kártyát.
• Állítsa be a helyes alapjelforrást (P100).
• Állítsa be a helyes
vezérlésforrást (P101).
• Állítsa be a helyes
üzemmódot (P700 ill.
P701).
• Állítsa be a helyes
jeladótípust.
Hiba a hajtásszabályozó és az Ismételt fellépése esetén
opció közötti boot-szinkronizáció cserélje ki az opcionális
során.
kártyát.
• Hiba a rendszerszoftver és • Kérjen tanácsot az SEW
szervizétől.
az opció szoftvere közötti
• Ellenőrizze az IPOS
kommunikációban.
programot.
• Működésjelző (watchdog)
az IPOSplus® programban.

•

1

Az alkalmazásmodult nem • Ellenőrizze a készülék
technológiai kivitelű
technológiai
MOVIDRIVE® B készülékbe
engedélyezését (P079).
töltötték be.
• Ellenőrizze a beállított
• Alkalmazásmodul
technológiai funkciót
alkalmazása esetén nem a
(P078).
helyes technológiai funkció
van beállítva.
A Stahl WCS3
Lehetséges ok:
A DIP11B/DEH21B-re
szennyeződésének
A jeladó elszennyeződése Æ
csatlakoztatott jeladó hibát jelez.
problémája.
tisztítsa meg a jeladót.
A jeladó hibát, pl.
• Ellenőrizze az
tápüzemzavart jelez.
abszolútérték-jeladó
• A jeladó és a
csatlakoztatását.
DIP11B/DEH21B közötti
• Ellenőrizze az
összekötőkábel nem felel
összekötőkábelt.
meg a követelményeknek
• Állítsa be a helyes
(páronként sodrott,
ütemfrekvenciát.
"Abszolútérték-jeladó" hiba
árnyékolt).
• Csökkentse a max.
• Túl nagy az ütemfrekvencia
mozgatási sebességet ill.
erre a vezetékhosszra.
rámpát.
• Túllépték a jeladó
• Cserélje ki az
megengedett max.
abszolútérték-jeladót.
sebességét/gyorsítását.
• Hibás a jeladó.
• Állítsa be a helyes
Nem lehetett meghatározni
jeladótípust.
elfogadható helyzetet.
• Ellenőrizze az IPOSplus®
• Téves jeladótípus van
mozgatási paramétereket.
beállítva.
• Ellenőrizze a mozgatási
• Az IPOSplus® mozgatási
paraméterek beállítása
sebességeket.
Elfogadhatósági ellenőrzés
helytelen.
• Korrigálja a számláló-/
abszolút helyzet esetén.
• A számláló-/nevezőtényező
nevezőtényezőt.
beállítása helytelen.
• Nullpont-kiegyenlítés után
• Nullpont-kiegyenlítés
reset.
végrehajtva.
• Cserélje ki az
• Hibás a jeladó.
abszolútérték-jeladót.
Csak IPOSplus® üzemmódban: Módosítsa az IPOSplus®
Szinuszos vagy négyzetes
programot úgy, hogy a
rámpaidők és a mozgatási
Módosult a rámpa vagy a pozicionáló rámpa esetén
sebességek módosítása csak
pozicionálási fordulatszám megkísérelték, hogy
engedélyezett hajtása hajtásszabályozó letiltott
(szinuszos vagy
szabályozón módosítsák a
állapotában történjen.
négyzetes).
rámpaidőket vagy a mozgatási
sebességeket.
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Műszaki adatok
A DIP11B opció elektronikai adatai

11

Műszaki adatok

11.1

A DIP11B opció elektronikai adatai

Leírás

kVA

i

f

n

P Hz

Funkció

A bináris bemenetek
csatlakozása

X60:1…8

Belső ellenállás
Jelszint (EN 61131)
Funkció
X60:1…8
A bináris kimenetek
csatlakozása

X61:1…8

Jelszint (EN 61131)
Funkció
X61:1…8

DI10…DI17 potenciálmentesen, optocsatolón át, letapogatási idő 1 ms, PLC-kompatibilis
(EN 61131)
Ri = 3 kÊ, IE = 10 mA
"1" = DC +13 V … +30 V "0" = DC -3 V … +5 V
DI10…DI17: választási lehetőség Æ P61_ paramétermenü
DO10…DO17, PLC-kompatibilis (EN 61131), megszólalási idő 1 ms
Imax = DC 50 mA, rövidzár- és betáplálásbiztos DC 30 V-ig
"1" = DC +24 V "0" = DC 0 V Figyelem! Ne kössön rá idegen feszültséget!
DO10…DO17: választási lehetőség Æ P63_ paramétermenü

Jeladó csatlakozása

X62:

SSI jeladóbemenet

Referenciakapcsok

X60:9
X60:10

DCOM: bináris bemenetek referenciapotenciálja (DI10…DI17)
DGND: bináris jelek és 24VIN referenciapotenciálja
• X60:9 - X60:10 (DCOM-DGND) átkötés nélkül potenciálmentes bináris bemenetek
• X60:9 - X60:10 (DCOM-DGND) átkötéssel potenciálhoz kötött bináris bemenetek

Feszültségbemenet

X61:9

24VIN: DC +24 V tápfeszültség a DO10…DO17 bináris kimenetek és a jeladó számára
(feltétlenül szükséges)

11.2

11

A DEH21B opció elektronikai adatai

Leírás
Motorjeladó csatlakozása

Funkció
X15:

Engedélyezett jeladótípusok:
• HIPERFACE® jeladó
• AC 1 Vpp sin/cos jeladó
• negált csatornás TTL jeladó
• RS-422 szerinti jelszintű jeladó
• megengedett impulzusszám: 128/256/512/1024/2048 impulzus
Jeladótáplálás: DC +12 V (DC 10,5…13 V tűréstartomány), Imax = DC 650 mA

Jeladó csatlakozása

X62:

SSI jeladóbemenet

Feszültségellátás csatlakozása

X60:1

24VIN: DC 24 V feszültségellátás az X62-re csatlakoztatott jeladó számára

Referenciakapocs

X60:2

A 24VIN referenciapotenciálja
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