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Všeobecné pokyny
Usporiadanie bezpečnostných pokynov
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Všeobecné pokyny

1.1

Usporiadanie bezpečnostných pokynov

1

Príručka

Bezpečnostné pokyny sú v tejto príručke usporiadané nasledujúcim spôsobom:

Piktogram

VÝSTRAŽNÉ HESLO!
Druh a zdroj nebezpečenstva.
Možné následky nerešpektovania.
•

Piktogram
Príklad:

Opatrenia na odvrátenie nebezpečenstva.

Výstražné heslo

Význam

Následky pri
nerešpektovaní

NEBEZPEČENSTVO!

Bezprostredne hroziace
nebezpečenstvo

Smrt’ alebo t’ažké poranenie

VAROVANIE!

Možná nebezpečná situácia

Usmrtenie alebo t’ažké
poranenie

POZOR!

Možná nebezpečná situácia

Ľahké poranenie

STOP!

Možný vznik vecných škôd

Poškodenie systému pohonu
alebo jeho okolia

UPOZORNENIE

Užitočné upozornenie alebo rada.
Uľahčuje zaobchádzanie so
systémom pohonu.

Nebezpečenstvo
všeobecne

Osobitné
nebezpečenstvo,
napr. zásah elektrickým
prúdom

1.2

Nároky, vyplývajúce zo záruky
Dodržiavanie dokumentácie je predpokladom bezporuchovej prevádzky a prípadného
uplatňovania nárokov, vyplývajúcich zo záruky. Pred prácou s voliteľnou kartou si preto
najprv prečítajte príručku!
Zabezpečte, aby príručka bola v čitateľnom stave dostupná pracovníkom,
zodpovedným za zariadenie a za jeho prevádzku, ako aj pracovníkom, pracujúcim s/na
zariadení na vlastnú zodpovednost’.

1.3

Vylúčenie zákonnej zodpovednosti
Dodržiavanie dokumentácie MOVIDRIVE® je základným predpokladom pre bezpečnú
prevádzku a pre dosiahnutie udávaných vlastností a výkonových parametrov výrobku.
Spoločnost’ SEW-EURODRIVE nezodpovedá za poškodenie zdravia, za vecné škody
a za škody na majetku v dôsledku nedodržania pokynov v návode na obsluhu. V takých
prípadoch je ručenie za vecné škody vylúčené.
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Súvisiace podklady
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Bezpečnostné pokyny

2.1

Súvisiace podklady

2.2

•

Meniče pohonov MOVIDRIVE® MDX60B/61B smú inštalovat’ a uvádzat’ do
prevádzky len kvalifikovaní elektrotechnici, pri rešpektovaní platných predpisov pre
prevenciu úrazov, ako aj návodu na obsluhu:

•

Pred začatím inštalácie a uvedením do prevádzky voliteľných kariet snímačov
absolútnej polohy DIP11B/DEH21B si pozorne prečítajte túto dokumentáciu.

•

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

Bezpečnostné funkcie
Menič pohonov MOVIDRIVE® MDX60B/61B nesmie bez nadradených bezpečnostných
systémov plnit’ žiadne bezpečnostné funkcie. Používajte nadradené bezpečnostné
systémy, ktoré zabezpečujú ochranu osôb a zariadení. Zabezpečte, že pre
bezpečnostné aplikácie sa dodržiavajú údaje v dokumentácii "Bezpečné odpojenie
pohonových meničov MOVIDRIVE® MDX60B/61B".

2.3

Aplikácie v zdvíhacích zariadeniach
Pohonové meniče MOVIDRIVE® MDX60B/61B sa nesmú používat’ vo funkcii
bezpečnostného zariadenia v aplikáciach v zdvíhacích zariadeniach.
V rámci bezpečnostných opatrení zabezpečte používane sledovacích systémov alebo
mechanických ochranných zariadení na ochranu osôb a majetku.

2.4

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

2.5

Likvidácia
Dodržiavajte prosím aktuálne národné ustanovenia!
Likvidujte v prípade potreby jednotlivé dielce oddelene, podľa ich povahy v súlade
s platnými špecifickými predpismi danej krajiny, napr. ako:
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•

elektronický odpad

•

plasty

•

plech

•

meď
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Opis systému

3.1

Oblasti využitia

3

Voliteľné karty snímačov absolútnej polohy DIP11B/DEH21B rozširujú systém
MOVIDRIVE® o prepojenie SSI so snímačmi absolútnej polohy. Tým je umožnené
polohovanie programom IPOSplus®, ktoré ponúka nasledujúce možnosti:
•

Pri spustení zariadeniaalebo po výpadku siete nie je potrebný žiadny referenčný
chod.

•

Polohovanie voliteľne priamo prostredníctvom snímača absolútnej polohy alebo
prostredníctvom snímača motora.

•

Náhrada polohových spínačov na pojazdovej dráhe, i bez spätnej väzby od
snímačov motora.

•

Voľné spracovanie absolútnej polohy v programe IPOSplus®.

•

Použitie tak synchrónnych, ako aj asynchrónnych motorov vo všetkých
prevádzkových režimoch MOVIDRIVE® (P700/701).

•

Snímač absolútnej polohy môže byt’ namontovaný tak na motore, ako aj na dráhe
(napr. sklad s výškovými regálmi).

•

Jednoduché nastavenie snímača pri používateľom riadenom uvádzaní do prevádzky.

•

Nekonečné polohovanie v kombinácii s aktivovanou funkciou modulo. Dodržiavajte
pritom tiež pokyny v príručke "IPOSplus®", ako aj v príručke systému MOVIDRIVE®
MDX60B/61B (→ kapitola "Opisy parametrov").

UPOZORNENIE
Súčasné používanie voliteľných kariet DIP11B a DEH21B nie je možné.
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Opis systému
Použiteľné snímače absolútnej polohy

3.2

Použiteľné snímače absolútnej polohy
Na voliteľné karty DIP11B a DEH21B sa smú pripájat’ iba snímače, uvedené
v nasledujúcej tabuľke.
Výrobca

Označenie snímača

Objednávacie označenie

Poznámky

Hübner
Heidenhain

HMG161-S24 H2048 (AH7Y)

-

Rotačný snímač

ROQ 424 (AV1Y)

586638-82

Rotačný snímač

Elgo

LIMAX2-00-030-0125-SSG1-D9M3

-

Lineárny snímač dráhy

Balluf

BTL5-S112-M1500-P-S32

-

Lineárny snímač dráhy

TR CE58

Cx58xxxSSI

Rotačný snímač

TR CE65

Cx65xxxSSI

Rotačný snímač

TR CE100MSSI

Cx100xxxMSSI

Rotačný snímač

TR ZE65 M

Zx65xxxSSI

Rotačný snímač

TR-Electronic TR LA41K SSI
TR LA66K SSI

Leuzeelectronic

Fritz Kübler

MTS Sensors

IVO

Sick /
Stegmann

Pepperl &
Fuchs

304-00319-xxxx

Lineárny snímač dráhy

-

Lineárny snímač dráhy

TR LE100 SSI

LE100SSI

Laserový merač
vzdialeností

TR LE200

2200-20002

Laserový merač
vzdialeností

Leuze BPS37

BPS37xx MA4.7

Systém snímania
čiarových kódov

Leuze OMS1

-

Laserový merač
vzdialeností

Leuze OMS2

OMS2xx PB

Laserový merač
vzdialeností

AMS200

-

Laserový merač
vzdialeností

9081

9081

Rotačný snímač

Temposonics RP

RP-x-xxxxM-xxx-1-S3Gx105 Lineárny snímač dráhy

Temposonics RH

RH-x-xxxxM-xxx-1-S3Gx105 Lineárny snímač dráhy

Temposonics RF

RF-x-xxxxM-xxx-1-S3Gx105

Temposonics RD3

RD3-x-xxxxM-xxx-1-S3Gx105 Lineárny snímač dráhy

GM 401

GM401.x20 xxxx

Rotačný snímač

GXMMW

GXMMW.x20 2PA2

Rotačný snímač

Sick ATM60

ATM60 AxA12*12

Rotačný snímač

Sick DME 3000

DME 3000-x11

Laserový merač
vzdialeností

Sick DME 4000

DME 4000-x11

Laserový merač
vzdialeností

Sick DME 5000

DME 5000-x11

Laserový merač
vzdialeností

Stegmann AG100 MSSI

-

Rotačný snímač

Stegmann AG626

ATM60 AxA12*12

Rotačný snímač

POMUX KH53

-

Lineárny snímač dráhy

AVM58X-1212

Lineárny snímač dráhy

-

Rotačný snímač

1)

WCS2A

WCS2A-LS311

Snímač dráhy/
čiarového kódu

WCS3A1)

WCS3A-LS311

Snímač dráhy/
čiarového kódu

EDM2)

-

Laserový merač
vzdialeností

1) predtým výrobca STAHL
2) predtým výrobca VISOLUX
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Opis systému
DIP11B/DEH21B a spracovanie v IPOSplus®

DIP11B/DEH21B a spracovanie v IPOSplus®

Priama regulácia
polohy pomocou
snímača
absolútnej
polohy (prípad 1)

Snímač absolútnej
polohy
DIP11B
DEH21B

GO Wait...

Generátor
profilu

+

Regulátor
polohy

+

Regulátor n

-

vmax amax
-

3.3

plus®

nskut

IPOS
Program

M
62681ASK

•

V
sa uskutočňuje priama regulácia polohy pomocou snímačov absolútnej
polohy, pripojených cez voliteľné karty DIP11B/DEH21B.

•

V každom prípade je potrebný snímač na motore (X15), ktorý vytvára spätnú väzbu
otáčok.

•

Sklz medzi snímačom polohy na motore a snímačom absolútnej polohy sa
kompenzuje automaticky.

•

V programe IPOSplus® sa polohovacie príkazy, napr. "GOA...", vzt’ahujúce sa na údaj
o skutočnej polohe, vykonávajú (tu: cez snímače absolútnej polohy, pripojené na
kartu DIP11B/DEH21B).

•

Dosiahnuteľná dynamika regulácie závisí od vlastností a mechanického upevnenia
snímača absolútnej polohy, a tiež od rozlíšenia dráhy.

Snímač absolútnej
polohy

GO Wait...
JMP H...

IPOSplus®
Program

DIP11B
DEH21B

vmax amax
Generátor
profilu

+
-

Systémová
premenná

Regulátor
polohy

Pozskut

+
-

Riadenie polohy
pomocou
inkrementálneho
snímača
na motore,
spracovanie
polohy od
snímača
absolútnych
hodnôt
v programe
IPOSplus®
(prípad 2)

IPOSplus®

Regulátor n

nskut
M
62682ASK

plus®

•

Riadenie polohy sa vykonáva programom IPOS
pripojeného na motor.

•

V každom prípade je potrebný snímač na motore, ktorý vytvára spätnú väzbu otáčok.

•

Vysokú dynamickú odozvu meniča možno priamo využit’ pre polohovanie.

•

Polohové informácie od snímača absolútnych hodnôt sa automaticky prevádzajú na
premenné programu IPOSplus® a riadiaci program ich môže spracovávat’.

•

Používaním kariet snímačov absolútnej polohy DIP11B/DEH21B sa zabráni
referenčnému chodu.
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Opis systému
Detekcia snímača

Spracovanie
polôh od snímača
absolútnych
hodnôt
v programe
IPOSplus®
(prípad 3)

Snímač absolútnej
polohy
Systémová
premenná

DIP11B
DEH21B

npožad
plus®

IPOS
Program

M
62683ASK

3.4

3.5

•

Informácie o polohe zo snímača absolútnych hodnôt sa automaticky prevádzajú na
premenné programu IPOSplus® a riadiaci program ich môže spracovávat’.

•

Voliteľné karty DIP11B a DEH21B sa môžu použit’ najmä ako náhrada aplikácií, pri
ktorých sa inak na polohovanie často využíva rýchloposuv a pomalý dojazd pomocou
niekoľkých spínačov.

•

Nie je potrebný žiadny snímač na motore pre spätnú väzbu otáčok a môže sa použit’
štandardný asynchrónny motor.

Detekcia snímača
•

Smer pripočítavania nastaviteľný pomocou parametrov.

•

Pri výmene snímača sa musí vykonat’ prostredníctvom programu MOVITOOLS®
nové uvedenie do prevádzky. Jednotlivé parametre sa môžu menit’ pomocou
ovládacej jednotky DBG60B.

•

Jednotka je vybavená funkciou automatického nastavenia parametrov pri výmene
snímača.

Sledovanie snímača
Voliteľné karty DIP11B/DEH21B disponujú nasledujúcimi sledovacími a korekčnými
mechanizmami, ktoré sú nevyhnutné, pretože rozhranie SSI (single-system image)
žiadne vlastné zabezpečenie protokolu nepozná.
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•

Ak je podporované snímačom: Vyhodnotenie chyby napájania, príp. chybového bitu
(bit 25).

•

Kontrola vierohodnosti snímačom hlásenej skutočnej polohy.

•

Kompenzácia mŕtvych časov, spôsobených čítacími cyklami snímača (refresh time zotavovacia doba).

Príručka – MOVIDRIVE® MDX61B Karty snímačov absolútnej polohy DIP11B / DEH21B

Opis systému
Riadiace funkcie

3.6

3

Riadiace funkcie
•

Funkcia Touch Probe
Funkcia Touch Probe (dotykový snímač) umožňuje cez binárny vstup zist’ovat’
skutočnú polohu snímača absolútnej polohy, s minimálnym oneskorením. Tým
možno, napr. pomocou signálov spínačov, veľmi presne zachytit’ polohy a spracovat’
ich v programe.

•

Funkcia modulo
Aplikácie s nepretržitým otáčaním, ako napríklad pásové dopravníky alebo otočné
stoly, sa môžu zobrazovat’ (mapovat’) v modulovom formáte (360° Ⳏ 216).
Nedochádza k žiadnej strate polohy (ani pri prevodových pomeroch "i" s veľkým
počtom desatinných miest).
Možno polohovat’ nepretržite, bez straty polohy.
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Pokyny pre montáž a inštaláciu
Montáž voliteľnej karty DIP11B

4

Pokyny pre montáž a inštaláciu

Skôr než začnete

Voliteľné karty DIP11B a DEH21B sa nesmú používat’ súčasne.
Skôr ako začnete s montážou alebo demontážou voliteľnej karty DP11B alebo
DEH21B, dodržiavajte nasledujúce pokyny:

4.1

•

Menič odpojte od napätia. Odpojte napätie DC 24 V a siet’ové napájacie napätie.

•

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

•

Pred montážou voliteľnej karty snímte ovládacie zariadenie a čelný kryt.

•

Po namontovaní voliteľnej karty upevnite naspät’ čelný kryt a ovládací panel.

•

Voliteľné karty uchovávajte v originálnych obaloch a vyberte ich až bezprostredne
pred montážou.

•

Karty sa dotýkajte len na jej okraji. Nedotýkajte sa žiadnych súčiastok.

Montáž voliteľnej karty DIP11B
UPOZORNENIA

4.2

•

Voliteľná karta DIP11B sa smie inštalovat’ iba v pohonových meničoch
MOVIDRIVE® MDX61B konštrukčnej veľkosti 1 až 6, nie v pohonových
meničoch MOVIDRIVE® MDX61B konštrukčnej veľkosti 0.

•

Voliteľná karta DIP11B musí byt’ zasunutá do rozširovacieho konektora.

•

Voliteľná karta DIP11B musí byt’ napájaná napätím DC 24 V. Dodržiavajte pritom
pokyny v príručke systému MOVIDRIVE® MDX60B/61B, kapitola "Konfigurácia".

Montáž voliteľnej karty DEH21B
UPOZORNENIA

12

•

Voliteľnú kartu DEH21B možno inštalovat’ do MOVIDRIVE® MDX61B
konštrukčnej veľkosti 0 až 6. Montáž alebo demontáž voliteľnej karty DEH21B
do MOVIDRIVE® MDX61B konštrukčnej veľkosti 0 smie vykonávat’ iba
spoločnost’ SEW-EURODRIVE.

•

Voliteľná karta DIP11B musí byt’ zasunutá do konektora snímača.

•

Voliteľná karta DEH21B musí byt’ napájaná napätím DC 24 V. Dodržiavajte pritom
pokyny v príručke systému MOVIDRIVE® MDX60B/61B, kapitola "Konfigurácia".
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Pokyny pre montáž a inštaláciu
Montáž voliteľnej karty DEH21B

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

2.
1.

2.

1.
3.

3.
3.

4.

4.

Obr. 1: Montáž doplnkovej karty do meniča MOVIDRIVE® MDX61B veľkosti 1 až 6

60039AXX

1. Upevňovacie skrutky držiaka voliteľnej karty uvoľnite. Držiak karty opatrne vytiahnite
rovnomerným pohybom (nespriečit’!) zo zásuvnej pozície.
2. Odskrutkujte z držiaka karty skrutky, ktoré pridŕžajú čierny plechový kryt. Čierny krycí
plech vyberte.
3. Voliteľnú kartu priskrutkujte presne do vyznačených otvorov pomocou upevňovacích
skrutiek k držiaku karty.
4. Držiak s namontovanou kartou zasuňte do konektora a miernym tlakom zatlačte až
na doraz. Držiak voliteľnej karty opät’ priskrutkujte upevňovacími skrutkami.
5. Pri demontáži karty postupujte v opačnom poradí.
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Pokyny pre montáž a inštaláciu
Pokyny pri kombinácii kariet DIP11B a DIO11B

4.3

Pokyny pri kombinácii kariet DIP11B a DIO11B
Voliteľná karta DIP11B musí byt’ zasunutá do rozširovacieho konektora. Všetky
relevantné parametre pre kartu DIP11B možno nastavit’ pomocou ovládacieho
zariadenia DBG60B.

Rešpektujte
priradenie
svoriek

Priradenie
svoriek vstupov
(DI10 ... DI17)

Menič MOVIDRIVE® MDX61B umožňuje na doplnkovej karte priradit’ 8 svoriek
binárnych vstupov a 8 svoriek binárnych výstupov. Ak sa voliteľná karta DIP11B používa
spolu s voliteľnou kartou DIO11B alebo s voliteľnou zbernicou, musí sa dodržat’
rozdelenie svoriek vstupov a výstupov podľa nasledujúcich tabuliek.

Funkcia

Verzia
DIO11B

Čítanie
svoriek
pomocou

Parameter 61..
účinný pri

DIP11B s
DIO11B
Bit

DIP11B s
alebo bez
karty priem.
zbernice

DIP11B s DIO11B
DIP11B s alebo bez
karty priem. zbernice

DIP11B

DIO11B

H4831)

Premenná

DIP11B
H520

6 ... 13

14 ... 21

8 ... 15

16 ... 23

-

6 ... 13

-

8 ... 15

áno

-

áno

-

-

áno

-

áno

1) H483 sa uvádza iba z dôvodov kompatibility. Spoločnost’ SEW-EURODRIVE odporúča pri
MOVIDRIVE® B použit’ premennú H520.

Priradenie
svoriek výstupov
(DO10 ... DO17)

Funkcia

Verzia
DIO11B

Čítanie
svoriek
pomocou

Parameter 63..
účinný pri

DIP11B s
DIO11B
Bit

DIP11B s
alebo bez
karty priem.
zbernice

DIP11B s DIO11B
DIP11B s alebo bez
karty priem. zbernice

DIP11B

DIO11B

H4801)

Premenná

DIP11B
H521

0 ... 7

8 ... 15

6 ... 13

14 ... 21

-

0 ... 7

-

8 ... 15

áno

-

áno

-

-

áno

-

áno

1) H480 sa uvádza iba z dôvodov kompatibility. Spoločnost’ SEW-EURODRIVE odporúča pri
MOVIDRIVE® B použit’ premennú H521.

Nastavovanie svoriek a ich čítanie pomocou premenných je možné vždy, nezávisle od
toho, ktoré ďalšie voliteľné zariadenie sa používa s kartou snímača absolútnej
polohy DIP11B. Ak sa používa DIP11B spolu s kartou priemyselnej zbernice, sú
virtuálne svorky priemyselnej zbernice k dispozícii len v programe IPOSplus®
prostredníctvom Čítanie výstupných dát procesu (GETSYS Hxxx PO-DATA).
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4

Pripojenie a opis svoriek voliteľnej karty DIP11B

Objednávacie
číslo

Voliteľná karta snímača absolútnych hodnôt, typ DIP11B: 824 969 5

UPOZORNENIE
Voliteľná karta DIP11B musí byt’ napájaná napätím DC 24 V. Dodržiavajte pritom
pokyny v príručke systému MOVIDRIVE® MDX60B/61B, kapitola "Konfigurácia".

Čelný pohľad
na DIP11B

DIP11B

Opis

Svorka

Funkcia

X60: Pripojenie binárnych
vstupov

X60:1 ... 8

Pripojenie binárnych vstupov DI10 ... DI17, vstupy potenciálovo
oddelené optickými väzobnými členmi (Ri=3 kΩ, IE=10 mA,
vzorkovací interval 1 ms, kompatibilné s programovateľným
automatom (PLC))
Úroveň signálu (podľa EN 61131-2):
"1" = DC+13 V ... DC+30 V
"0" = DC–3 V ... DC+5 V

X60:9
X60:10

DCOM - referenčný potenciál binárnych vstupov
DGND - referenčný potenciál binárnych signálov a 24VIN (X61:9):
• bez mostíka X60:9 - X60:10 (DCOM-DGND) → bezpotenciálové
binárne vstupy
• s mostíkom X60:9-X60:10 (DCOM-DGND) → potenciálovo
prepojené binárne vstupy

X61:1 ... 8

Pripojenie binárnych výstupov DO10 ... DO17 (doba odozvy 1 ms,
kompatibilné s SPS)
Úroveň signálu (nepripájajte externé napätie!):
"1" = DC 24 V
"0" = DC 0 V
Imax = DC 50 mA, skratuvzdorné, odolné proti cudziemu napätiu do
DC 30 V

X61:9

24VIN vstupné napájacie napätie:
Pre binárne výstupy a snímač nevyhnutne potrebné
(referenčný potenciál DGND)

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

Dáta +
Rezervované
Časovanie +
Rezervované
DGND
Dáta –
Rezervované
Časovanie –
Výstup DC 24 V

X60

1

10

X61

1

9

X61: Pripojenie binárnych
výstupov

X62

X62: Pripojenie snímača
absolútnych hodnôt

9

6

5

1

53680AXX

STOP!
Snímač, pripojený na X62 sa počas prevádzky nesmie zasúvat’ ani vyt’ahovat’.
Mohli by sa poškodit’ elektrické súčiastky snímača alebo karty snímača.
Pred zasunutím alebo vytiahnutím prípojky snímača je potrebné menič odpojit’
od napätia. Siet’ové napájanie a DC 24 V (X10:9 na meniči a X61:9 na voliteľnej
karte DIP11B) odpojte.
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Pripojenie a opis svoriek voliteľnej karty DEH21B

4.5

Pripojenie a opis svoriek voliteľnej karty DEH21B

Objednávacie
číslo

Voliteľná karta snímača, typ DEH21B: 1820 818 5

UPOZORNENIE
Napájanie DC 24 V snímača, pripojeného na X62 je zaistené, ak je X60 napájaný
napájacím napätím DC 24 V. Dodržiavajte pritom pokyny v príručke systému
MOVIDRIVE® MDX60B/61B, kapitola "Konfigurácia".

DEH21B Opis
pohľad spredu

9

5

6

1

X60

X62

DEH21B

1
2

8

9

1

Funkcia

X62: Pripojenie snímača
absolútnych hodnôt

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

Dáta +
Rezervované
Časovanie +
Rezervované
DGND
Dáta –
Rezervované
Časovanie –
Výstup DC 24 V

X60: Externé napájanie

X60:1
X60:2

24VIN
DGND

X15: Vstup snímača motora

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+) signálová stopa A (K1)
(SIN+) signálová stopa B (K2)
Signál stopy C (K0)
DATA+
Rezervované
Referenčný potenciál TF/TH/KTY–
Rezervované
Referenčný potenciál DGND
(COS–) Signál stopy A (K1)
(SIN–) Signál stopy B (K2)
Signál stopy C (K0)
DATARezervované
TF/TH/KTY+ prípoj
DC+12 V (rozsah tolerancie DC 10,5 ... 13 V)
(max. zat’aženie DC 650 mA)

X15

15

Svorka

62700AXX

STOP!
Snímače, pripojené na X15 a X62 sa počas prevádzky nesmú zasúvat’ ani vyt’ahovat’.
Mohli by sa poškodit’ elektrické súčiastky snímača alebo karty snímača.
Pred zasunutím alebo vytiahnutím prípojov snímača sa menič musí odpojit’ od napájania.
Siet’ové napájanie a DC 24 V (X10:9 na meniči a X60:1 na voliteľnej DEH21B) odpojte.

UPOZORNENIE
Napájacie napätie DC 12 V na X15 postačuje na napájanie snímačov SEW (okrem
snímačov HTL) s napájacím napätím DC 24 V. Pri všetkých ostatných snímačoch
skontrolujte, či môžu byt’ pripojené na napájacie napätie DC 12 V.
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Napájacie napätie DC 24 V DIP11B/DEH21B

4.6

Napájacie napätie DC 24 V DIP11B/DEH21B
Karty snímačov absolútnych hodnôt DIP11B/DEH21B sa musia napájat’ napätím
DC 24 V na napät’ovom vstupe 24VIN (DIP11B na X61:9, DEH21B na X60:1).
Pre napájanie napätím DC 24 V máte dve nasledujúce možnosti.

Možnost’ 1:
Napájanie
zo základnej
jednotky

Napájanie DC 24 V z výstupu pomocného napätia VO24 (X10:8) základnej jednotky.
Táto možnost’ je prípustná iba ak
•

celkové zat’aženie na všetkých výstupoch základnej jednotky a aktuálne pripojených
voliteľných kariet (vrátane snímačov) je menšie ako 400 mA

•

a celkový výkon silovej (siet’ovej) spínacej časti základnej jednotky je < 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

62705AXX

Obr. 2: Schéma zapojenia karty na výstup pomocného napätia VO24
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Napájacie napätie DC 24 V DIP11B/DEH21B

Možnost’ 2:
Externé
napájanie

Napájanie DC 24 V z externého 24 V siet’ového adaptéra. Táto možnost’ je nevyhnutná, ak
•

celkové zat’aženie na všetkých výstupoch základnej jednotky a aktuálne pripojených
voliteľných kariet (vrátane snímačov) je väčšie ako 400 mA

•

a celkový výkon silovej (siet’ovej) spínacej časti základnej jednotky je < 29 W

Na nasledujúcich vyobrazeniach sú znázornené dva príklady zapojenia (A a B).
Zabezpečte, že v príklade zapojenia B sa externé napájanie DC 24 V voliteľnej karty
DIP11B/DEH21B zapne pred alebo zároveň s napájaním pohonového meniča
MOVIDRIVE® B. Tým je zaručené, že pripojený snímač sa môže včas inicializovat’.

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: Externé napájanie DC 24 V (príklady zapojenia A a B)
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4.7

Pripojenie snímača absolútnej polohy

Všeobecné
pokyny na
inštaláciu

•

Max. dĺžka kábla voliteľnej karty DIP11B/DEH21B (menič) - snímač absolútnej
polohy:
100 m (328 ft) pri špecifickej kapacite 120 nF/km (výnimka: 10 m (33 ft) pri oceli
WCS2-LS311, WCS3)

•

Prierez vodičov: 0,20 ... 0,5 mm2 (AWG24 ... AWG21)

•

Používajte tienené káble so skrútenými vodičmi po pároch a tienenie pripojte po
oboch stranách naplocho:
– na snímači v káblovej spojke alebo v konektore snímača
– na meniči v kryte konektora Sub-D alebo
– na kovovú objímku / odľahčenie t’ahu na spodnej strane meniča

Prefabrikované
káble / Schémy
pripojenia

•

Káble snímača veďte oddelene od silových káblov

•

Schéma pripojenia snímača absolútnej polohy na voliteľnú kartu DIP11B alebo
DEH21B:
DIP11B, DEH21B
X62

max. 100 m (328 ft)
Dáta +
Dáta Takt +
Takt GND
DC 24 V

1
6
3
8
5
9

9
6

5

1

62688ASK

•

Kábel Y pre pripojenie snímača absolútnej polohy AV1Y, s konektorom na strane
motora. Kábel Y umožňuje vyhodnocovanie týchto stôp snímača:
– SSI stopa snímača absolútnej polohy AV1Y na X62 voliteľnej karty DIP11B alebo
DEH21B
– stopa sin/cos snímača absolútnej polohy AV1Y na X15 voliteľnej karty DEH11B
alebo DEH21B

20

150±

ca.
15

56133AXX

Objednávacie čísla konfekčných káblov:
– Pre pevné uloženie: 1332 813 1
– Pre uloženie do vlečných ret’azí: 1332 812 3
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Schéma pripojenia kábla 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+

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

5

9

6

1

DEH11B, DEH21B
X15
15

8

9

쵰

1

쵰

62689AXX

•

Motory CM a DS s integrovaným rezolverom (vysielačom uhlového natočenia):
Prídavný kábel pre pripojenie snímača absolútnej polohy AV1Y na DIP11B X62,
s konektorom na strane motora. Pripojenie na voliteľnú kartu DEH21B X62 nie je
možné.

56143AXX

Objednávacie čísla konfekčných káblov:
– Pre pevné uloženie: 198 929 4
– Pre uloženie do vlečných ret’azí: 198 930 8
Schéma pripojenia:
AV1Y
1
12

2
3

13
4 14

11
10
16 9
15
8
17

5

7
6

DIP11B, X62

max. 100 m (328 ft)
ŽL

1 Dáta +

ZEL

6 Dáta -

Takt +

17 ZEL
8 RUŽ

RUŽ

3 Takt +

Takt -

9 SIV

SIV

8 Takt -

Dáta + 14 ŽL
Dáta -

GND

5

HNED 5 GND

10 HNED

BIE

DC 24 V 7 BIE

쵰

9

9 DC 24 V

6

1

쵰
62690ASK
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Konfigurovanie

5.1

Výber snímača

5

Na dosiahnutie optimálnej charakteristiky posunu a dobrých dynamických vlastností
zariadenia sa pri výbere snímača absolútnych hodnôt musia zohľadnit’ nasledujúce
aspekty:
•

Meranie dráhy musí prebiehat’ bez sklzu.
Tvarovo pevný pohon otočných snímačov ozubeným remeňom. Bezpodmienečne
sa vyhýbajte pohonu trecím kolesom.

•

Meranie dráhy musí byt’ tuhé.
Bezpodmienečne vylúčte akúkoľvek pružnost’ a vôľu.

•

Meranie dráhy musí mat’ čo najväčšiu rozlišovaciu schopnost’.
Čím viac inkrementálnych impulzov snímača sa na jednotku dráhy napočíta,
– tým presnejšie sa dosiahne cieľová poloha
– tým väčšiu tuhost’ regulačnej slučky možno nastavit’.

•

"Čas obnovenia" (čas, ktorý snímač absolútnej polohy potrebuje na určenie novej
skutočnej polohy) by mal byt’ kratší než 1 ms.
Táto hodnota rozhodujúcim spôsobom určuje dynamické charakteristiky pohonu.

•

Údaj snímača absolútnej polohy o skutočnej polohe by sa nemal
spriemerňovat’ alebo filtrovat’, inak sa dynamické vlastnosti pohonu výrazne
obmedzia.

Snímače, použiteľné na prevádzku s voliteľnými kartami DIP11B/DEH21B sa rozdeľujú
do nasledujúcich troch kategórií:

Viacotáčkový
rotačný snímač

•

Viacotáčkové rotačné snímače, napr. T&R CE58, CE 65, Sick ATM60

•

Laserové merače vzdialenosti, napr. T&R LE200, Sick DME5000

•

Lineárne merače dráhy, napr. Leuze BPS37, Stahl WCS2, Stahl WCS3

•

Ideálne pre viacotáčkové rotačné snímače sú aplikácie s tvarovo pevným prenosom
sily z hriadeľa motora na hnaný stroj.
V tomto prípade môže byt’ snímač absolútnej hodnoty namontovaný na hriadeli
motora pohonu. Montážne náklady sú pritom veľmi nízke a rozlíšenie polohy vďaka
prevodovému pomeru je obvykle veľmi vysoké.

•

Ak sa dráha meria externe upevneným rotačným snímačom (snímačom dráhy), musí
sa dbat’ na dostatočný prevodový pomer medzi snímačom a ozubeným remeňom.

UPOZORNENIE
Pomer medzi rozlíšením polohy snímačom otáčok motora a snímačom dráhy by nemal
prekročit’ hodnotu 8.

Príklad

Pohon posunu s nasledujúcimi údajmi:
•

Prevodový motor:

R97DV160L4BMIG11, i = 25,03

•

Priemer hnacieho kolesa:

150 mm

•

Priemer kolieska snímača:

65 mm

•

Snímač T&R CE65MSSI s: 4096 x 4096 incr (prírastkovými impulzmi)
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Výpočet dráhového rozlíšenia pri snímači namontovanom na hriadeľ motora:
→ i x 4096 / (π x 150 mm) = 217 incr/mm
Výpočet rozlíšenia polohy pri snímači namontovanom na dráhe:
→ 4096 / (π x 65 mm) = 20 incr/mm
Výsledok: pomer rozlíšenia polohy motor/dráha je 10,9 (väčší než 8). Priemer kolieska
snímača by sa musel znížit’.
Laserové merače
vzdialenosti

Meranie vzdialenosti je pri laserových systémoch založené na meraní času behu
impulzných infračervených lúčov. Na získanie presných údajov o polohe týmto
postupom, musí snímač spracovat’ rad nameraných hodnôt. Tým pri týchto systémoch
vzniká pri meraní polohy oneskorenie až 50 ms. Toto oneskorenie sa negatívne
prejavuje na dynamických charakteristikách a presnosti polohovania pohonu.
Pri použití a konfigurovaní laserových meračov vzdialenosti zohľadnite nasledujúce
aspekty:
•

Pri montáži meracieho systému dbajte na to, aby nedochádzalo k vibráciám, napr.
pri pohonoch regálových obslužných zariadení. V tomto prípade montujte merací
systém dolu, inak by sa negatívne prejavil orbitálny pohyb hornej časti konštrukcie.

•

Maximálne zrýchlenie pohonu by nemalo prekročit’ 0,8 ms–2.

•

Vlastnosti snímača neumožňujú spravidla lepšiu presnost’ polohovania než ± 1 ... 3 mm.

•

Veľké oneskorenie spôsobuje, že
– servoriadenie rýchlosti (P915) sa za určitých okolností musí výrazne obmedzit’
– zosilnenie v regulátore polohy (P910) možno nastavit’ len na nízke hodnoty
(0,1 ... 0,4). Vysoký dynamika sa tak nedá dosiahnut’.

•

Pevné meranie
kovovým
pravítkom

Vzniká rýchlostne závislá vlečná chyba, ktorá st’ažuje sledovanie pohonu
(oneskorené vypnutie v prípade chyby).

Spôsob činnosti tohto systému zodpovedá fungovaniu viacotáčkových rotačných
snímačov. Nevykonáva sa žiadny výpočet strednej hodnoty, takže tento systém nemá
pri meraní polohy žiadne oneskorenie.
Lineárny snímač dráhy má nasledujúce prednosti:
•

Nedochádza k žiadnemu obmedzeniu dynamiky.

•

Servoriadenie rýchlosti (P915) je 100 % možné, t. j. nevzniká žiadna rýchlostne
závislá vlečná chyba.

•

Funkcie sledovania sú plne účinné, malé okno vlečnej chyby je možné.

Nevýhody lineárneho snímača dráhy:
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•

Rozlíšenie polohy 0,8 mm. Požadovaná presnost’ polohovania by nemala byt’ väčšia
než ± 2 mm.

•

Zvýšené nároky na mechanickú inštaláciu s ohľadom na inštalovanie kovového
pravítka.
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Nastavenie parametrov snímača polohy
Pri výbere a konfigurovaní systému s uvedenými snímačmi a pri nastavení parametrov
snímača sa musia dodržiavat’ nasledujúce pokyny.
•

Pre všetky parametrizovateľné snímače platí:
– Rozhranie musí byt’ nastavené na "SSI".
– Musia sa nastavit’ "24 dátových bitov + chybový bit" alebo "24 dátových bitov + 0
v takte 25".
– Vierohodnost’ musí byt’ nastavená na "normálna = 0", ak je dopyt na vierohodnost’
aktívny.
– Kódovanie sa musí nastavit’ "Gray".

•

HEIDENHAIN ROQ 424 (AV1Y)
Je podporovaná verzia SSI na 10 ... 30 V. Typové označenie udáva všetky ďalšie
podmienky.

•

T&R CE 58, CE 65, CE 100 MSSI, LE 100 SSI, LE 200, LA 66K-SSI, ZE 65
– Nastaví sa 24 bitov dát a signálne bity sa naprogramujú na logickú "0". Na 25 bit
môže byt’ buď "0", alebo nejaká chyba, príp. chyba napájania. Za touto pozíciou
sa žiadne ďalšie špeciálne bity nevyhodnocujú. 25-bitová verzia nie je
podporovaná.
– Výstupný režim musí byt’ "priamy".
– Rozhranie musí byt’ nastavené na "SSI".

•

STEGMANN AG100 MSSI, AG626, ATM60
Je podporovaná len 24-bitová verzia.

•

SICK DME-5000-111
–
–
–
–

•

Rozhranie musí byt’ nastavené na "SSI".
Musí sa nastavit’ "24 bitov dát + bit chyby".
Rozlíšenie musí byt’ nastavené na 0,1 mm.
Kontrola vierohodnosti sa musí nastavit’ na "Normal".

STAHL WCS2-LS311, WCS3
Typové označenie udáva všetky nevyhnutné podmienky. Dĺžka prívodu k snímaču
nesmie prekročit’ 10 m.

•

VISOLUX EDM 30/120/140 - 2347/2440
Sú podporované všetky režimy. Odporúčanie: režim 0 (prepínače DIP 3 a 4 na ON
(ZAP)) alebo režim 3 (prepínače DIP 3 a 4 na OFF (VYP)) a meranie na "trojitý
reflektor" (prepínač DIP 2 na OFF (VYP)).

•

LEUZE AMS200, OMS1, OMS2, BPS37
– Musí sa nastavit’ "24 bitov dát + bit chyby".
– Rozlíšenie musí byt’ nastavené na 0,1 mm.
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Uvedenie do prevádzky

6.1

Všeobecné pokyny na uvedenie do prevádzky
Pohon sa musí uviest’ do prevádzky spolu s meničom MOVIDRIVE® MDX61B, ako je
opísané v príručke systému MOVIDRIVE® MDX60B/61B. Pohon sa musí dat’ ovládat’
vhodným zdrojom požadovanej hodnoty a riadiacich signálov.
Skontrolujte, či je:
•

voliteľná karta DIP11B/DEH21B nainštalovaná

•

zapojenie

•

priradenie svoriek a

•

bezpečnostné vypínanie

boli nakonfigurované správne a v súlade s aplikáciou.
Nie je nutné prechádzat’ na výrobné nastavenie. Pri prechode na výrobné nastavenie sa
parametre meniča pohonu MOVIDRIVE® MDX61B prestaví spät’ na základné
nastavenie. Týka sa to tiež obsadenia svoriek, ktoré je potom príp. potrebné
predefinovat’ na požadované nastavenie.
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Uvedenie do prevádzky s PC a softvérom MOVITOOLS®
Na uvedenie do prevádzky pomocou PC je potrebný softvér MOVITOOLS®, od verzie 4.60
a vyššej.

Všeobecne

•

Na svorke X13:1 (DIØØ "/CONTROLLER INHIBIT" (blokovanie riadiacou jednotkou))
musí byt’ signál "0"!

•

Spust’te program MOVITOOLS®.

•

V okienku "Language" (Jazyk) označte požadovaný jazyk.

•

V okienku "PC-COM" vyberte rozhranie PC (napr. COM 1), na ktorom je pripojený
menič.

•

V poli "Device type" (Výber triedy zariadenia) vyberte "Movidrive B".

•

V okienku "Baudrate" (Prenosová rýchlost’) označte prenosovú rýchlost’, nastavenú
na základnej jednotke prepínačom DIP S13 (štandardné nastavenie → 57,6 kBd").

•

Kliknite na [Update] ([aktualizovat’]). Zobrazí sa pripojený menič.

Obr. 4: Úvodné okno programu MOVITOOLS®

•

10708AEN

Pred uvedením do prevádzky karty DIP11B/DEH21B najprv uveďte do prevádzky
pripojený menič MOVIDRIVE® B.
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•

V skupine "Execute Program" (Vykonanie programu) v podskupine "Parameters/
Diagnosis" (Parametrizácia/diagnostika) kliknite na tlačidlo [Shell]. Program Shell sa
spustí.

•

V programe Shell vyberte položku menu [Uvedenie do prevádzky] / [DIP/DEH21B
Uvedenie do prevádzky].

11850AEN

Obr. 5: Vyvolanie Uvedenie DIP/DEH21B do prevádzky

•

MOVITOOLS® spustí menu pre uvedenie do prevádzky snímačov absolútnej
polohy DIP/DEH21B (→ nasledujúci obr.). Pri nejasnostiach týkajúcich sa uvedenia do
prevádzky využite online pomoc programu MOVITOOLS®. Kliknite na [Next] (ďalej).

11852AEN
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Nové uvedenie do
prevádzky kariet
DIP11B/DEH21B

11853AEN

Obr. 6: Nastavenie požadovaného uvedenia do prevádzky

•

Vyberte jednu z nasledovných možností a kliknite na tlačidlo [Next] (ďalej):
– Úplné nové (prvotné) uvedenie do prevádzky voliteľnej karty DIP11B/DEH21B
napr. po prvotnej inštalácii
– Encoder adjustment with existing DIP/DEH21B startup (Opätovné uvedenie
voliteľných kariet DIP11B/DEH21B do prevádzky, napr. po výmene snímača
absolútnej polohy) (→ odsek "Opätovné uvedenie voliteľných kariet
DIP11B/DEH21B" do prevádzky).

•

V nasledujúcich odsekoch bude najprv opísané kompletné prvé uvedenie voliteľnej
karty DIP11B/DEH21B do prevádzky.
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Obr. 7: Nastavenie taktovacej frekvencie
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•

Týmto parametrom zadajte taktovaciu frekvenciu, s akou karta DIP11B/DEH21B
načíta informácie zo snímača absolútnych hodnôt. Hodnota 100 % zodpovedá
pritom menovitej frekvencii. Menovitá frekvencia je hodnota, ktorú výrobca snímača
udáva pre dĺžku vedenia 100 m (→ kap. "Pripojenie snímača").

•

Ak je dĺžka kábla < 100 m (328 ft), možno taktovaciu frekvenciu zvýšit’. Rýchle
načítanie polohy zlepšuje regulačno-technické vlastnosti. Hodnota taktovacej
frekvencie nesmie byt’ nikdy menšia než minimálna taktovacia frekvencia snímača.

•

Kliknite na tlačidlo [Next] (ďalej).
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Obr. 8: Výber snímača absolútnych hodnôt

•

Zo zoznamu možných snímačov vyberte pripojený snímač absolútnej polohy.

•

Kliknite na tlačidlo [Next] (ďalej).
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Výber možnosti
"Inkrementy"
(prírastky) alebo
"užívateľské
jednotky"

11855AEN

Obr. 9: Výber inkrementálneho voliteľného zariadenia

•
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Označte jednu z dvoch možností "I would like to use increments" (chcem používat’
prírastky) alebo "I would like to use operation units" (chcem používat’ užívateľské
jednotky). Potom kliknite na tlačidlo [Next] (ďalej).
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10773AEN

Obr. 10: Nastavenie pomeru pripojeného snímača a snímača polohy na motore

•

Aby sa mohol nastavit’ pomer pripojeného snímača a snímača polohy na motore,
musí sa pohon posunút’ o niekoľko otáčok motora. Kliknite preto na tlačidlo [Next]
(ďalej). Otvorí sa dialógové okno "Parameter" (→ odsek "Zadanie parametrov
IPOSplus®").

•

Ak chcete pohon posunút’ v ručne riadenej prevádzke, kliknite na tlačidlo "Manual
operation" (manuálny režim). Otvorí sa dialógové okno "Manual operation" (→ odsek
"Manuálny režim").
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Manuálny režim

10715AEN

Obr. 11: Nastavenie referenčného posunu v manuálnom režime
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•

Tlačidlami [F7=premenlivá rýchlost’], [F8=pomalá rýchlost’] alebo [F9=veľká rýchlost’]
nastavte požadovanú rýchlost’.

•

Nastavte binárny vstup DI00 "/Controller inhibit" (blokovanie riadiacou jednotkou) na
hodnotu "1".

•

Tlačidlami [F2=doľava] a [F3=doprava] zvoľte smer otáčania.

•

Kliknite na tlačidlo [F11=START] a posuňte pohon o niekoľko otáčok motora.

•

Kliknite na tlačidlo [F5=Stop] a nastavte binárny vstup DI00 opät’ do "0". Kliknite
na [ESC=Close] (zavriet’). Aktuálna požadovaná hodnota snímača je aktívna.
Nasledujúce hlásenie potvrďte s [OK].

•

Opät’ sa vyvolá okno "Operation range of the encoder" (nastavenie pracovného
rozsahu snímača). V ňom kliknite na tlačidlo [Next] (ďalej).
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Obr. 12: Zadanie parametrov IPOSplus®

11240AEN

•

Zadajte všetky parametre (P910 a nasledujúce), ktoré sú relevantné
pre programovanie IPOSplus®. Parametre sa uplatnia len v prevádzkovom
režime "...&IPOS".

•

Kliknite na [Next] (ďalej).
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Obr. 13: Nastavenie parametrov referenčného pohybu

•
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Referenčný pohyb je potrebný pre jednoznačné priradenie hodnoty snímača
absolútnej polohy k mechanickému referenčnému bodu. Zadajte potrebné
parametre (P900 a nasledujúce). Referenčný pohyb spustíte kliknutím na [Next]
(ďalej).
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Obr. 14: Spustenie referenčného pohybu

•

Ak chcete referenčnú jazdu vykonat’ v ručne riadenej prevádzke, kliknite na tlačidlo
[Manual operation]. Otvorí sa dialógové okno "Manual operation" (→ odsek
"Vykonanie referenčného pohybu v manuálnom režime").

•

Po referenčnej jazde kliknite na tlačidlo [Next] (ďalej). Otvorí sa dialógové okno
"Identify current absolute position" (označit’ aktuálnu absolútnu polohu) (→ odsek
"Označit’ aktuálnu absolútnu polohu").
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Vykonanie
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pohybu
v manuálnom
režime
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Obr. 15: Vykonanie referenčného pohybu v manuálnom režime
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•

Nastavte binárny vstup DI00 "/Controller inhibit" (blokovanie riadiacou jednotkou) na
hodnotu "1".

•

Nastavte "Direction of rotation" (Smer otáčania) prepínacími tlačidlami [F2=CCW
(vľavo)] a [F3=CW (vpravo)].

•

Referenčný pohyb spustíte kliknutím na tlačidlo [F11=START] a potom na tlačidlo
[F=Reference travel] (referenčný pohyb).

•

Kliknite na tlačidlo [F5=STOP], keď sa referenčná jazda skončila. Na binárnom
vstupe DI00 nastavte opät’ "0". Kliknite na [ESC=Close] (zavriet’). Nasledujúce
hlásenie potvrďte tlačidlom [OK].

•

Otvorí sa okno "Identify current absolute position" (označit’ aktuálnu absolútnu
polohu). Kliknite na tlačidlo [Next] (ďalej).
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Obr. 16: Zadajte referenčný odstup v inkrementoch

•

Do zadávacieho políčka "Reference offset" (referenčný odstup) zadajte číselnú
hodnotu v inkrementoch, ktorá zodpovedá aktuálnej polohe. Potom kliknite
na [Next] (ďalej).
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Obr. 17: Uloženie parametrov DIP

•

38

Kliknite na [Finish] (koniec), aby sa dáta preniesli do meniča. Tým je prvé uvedenie
do prevádzky skončené.
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Ak sa uvedenie do prevádzky voliteľnej karty DIP11B už raz vykonalo, potom sa vyvolá
nasledujúce dialógové okno.

11857AEN

Obr. 18: Opätovné uvedenie kariet DIP11B/DEH21B do prevádzky

•

Označte možnost’ "Encoder adjustment with existing DIP/DEH21B startup"
(nastavenie snímača podľa existujúceho uvedenia DIP/DEH21B do prevádzky)
(napr. po výmene snímača absolútnej polohy).

•

V nasledujúcich odsekoch je opísané nastavenie snímača kariet DIP11B/DEH21B.
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Obr. 19: Nastavenie snímača

•

Označte podľa prípadu aplikácie jednu z nasledujúcich možností:
– Snímač absolútnej polohy bol vymenený. Odstup polohy je nastavený tak, že
programy IPOSplus® možno naďalej bez úprav používat’.
– "The reference cam has been changed" (Bola vymenená referenčná vačka).

•

40

Kliknite na [Next] (ďalej).
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Obr. 20: Vykonanie referenčného pohybu

•

Ak chcete referenčnú jazdu vykonat’ v ručne riadenej prevádzke, kliknite na tlačidlo
[Manual operation]. Otvorí sa dialógové okno "Manual operation" (→ odsek
"Vykonanie referenčného pohybu v manuálnom režime").

•

Po referenčnej jazde kliknite na tlačidlo [Finish] (koniec). Dáta sa automaticky
prenesú do meniča. Tým je nastavenie snímača skončené.
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Obr. 21: Vykonanie referenčného pohybu v manuálnom režime
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•

Nastavte binárny vstup DI00 "/Controller inhibit" (blokovanie riadiacou jednotkou) na
hodnotu "1".

•

Nastavte "Direction of rotation" (Smer otáčania) prepínacími tlačidlami [F2=CCW
(vľavo)] a [F3=CW (vpravo)].

•

Referenčnú jazdu spustíte kliknutím na tlačidlo [F11=START] a potom na tlačidlo
[F=Reference travel].

•

Kliknite na tlačidlo [F5=STOP], keď je referenčný pohyb ukončený. Na binárnom
vstupe DI00 nastavte opät’ "0". Kliknite na [ESC=Close] (zavriet’). Nasledujúce
hlásenie potvrďte tlačidlom [OK].

•

Otvorí sa dialógové okno "Start reference travel" (spustit’ referenčný pohyb). Kliknite
na tlačidlo [Finish] (koniec). Dáta sa automaticky prenesú do meniča. Tým je
nastavenie snímača skončené.
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Manuálne uvedenie do prevádzky
Alternatívne možno uvedenie voliteľných kariet DIP11B/DEH21B do prevádzky
vykonávat’ po jednotlivých krokoch, ako je opísané ďalej.

P950 Výber typu
snímača

Vyberte snímač absolútnej polohy pripojený na voliteľnú kartu DIP11B/DEH21B (X62).
V súčasnosti sú prípustné snímače polohy z nasledujúceho výberového zoznamu:
•

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

Použiteľnost’ ostatných snímačov sa musí preskúšat’ a musia byt’ schválené
spoločnost’ou SEW-EURODRIVE.
P35x Nastavenie
smeru otáčania
motora

Presuňte pohon pri nízkych otáčkach v kladnom smere pohybu. Ak sa pritom hodnota
skutočnej polohy P003 zvyšuje, môže zostat’ parameter P350 Zmena smeru otáčania
bez zmeny (→ indikácia skutočnej polohy v programe SHELL alebo na ovládacej
jednotke DBG60B). Ak sa pritom hodnota skutočnej polohy znižuje, musí sa P350
zmenit’.

Nastavenie
parametra P951
Smer
pripočítavania pre
snímač absolútnej
polohy SSI

Presuňte pohon pri nízkych otáčkach v kladnom smere pohybu. Ak pritom dochádza
k zvyšovaniu polohy od snímača absolútnych hodnôt (H509 ACTPOS.ABS), môže
P951 Zmysel počítania zostat’ nezmenený. Ak sa poloha snímača absolútnej polohy
odpočítava, musí sa P951 zmenit’.
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Nastavenie
parametra P955
mierka snímača

Ak nie je k dispozícii žiadny snímač motora (bez regulácie otáčok), P955 nastavte
na "1". Touto hodnotou sa potom násobí údaj o polohe snímača absolútnej polohy.
Parameter sa nastaví tak, aby bol pomer údajov o dráhe snímača otáčok na motore
a snímačom absolútnej polohy čo najbližší "1".
Postup pri zist’ovaní:
•

Najprv nastavte parameter P955 na hodnotu "1".

•

Poznamenajte si hodnoty premenných H509 ACTPOS.ABS a H511 ACTPOS.MOT.

•

Posuňte pohon asi o jednu otáčku motora.

•

Vypočítajte rozdiel medzi poznamenanými hodnotami a novými hodnotami
premenných:
– H509 stará – H509 nová = H509 rozdiel
– H511 stará – H511 nová = H511 rozdiel

•

Vypočítajte kvocient Q z rozdielu H511 a rozdielu H509:
Q = H511 rozdiel / H509 rozdiel

•

Nastavenie
nulového
offsetu P954

Nastavte parameter P955 Mierka snímača na hodnotu čo najbližšiu získanému
kvocientu Q, prednostne na menšiu hodnotu.

Posun nulového bodu sa používa na priradenie určitej polohy požadovanej hodnote.
Rozsah hodnôt môže zahŕňat’ kladné i záporné údaje o polohe. Nesmie dôjst’
k prekročeniu maximálnej platnej hodnoty. Obmedzenie je dané rozsahom hodnôt čítača,
±(231–1) a rozsahom hodnôt snímača absolútnej polohy. Pohon presuňte do známej
polohy. Odčítajte hodnotu premennej H509 ACT.POS.ABS a do parametra P954 Nulový
odstup zaveďte nasledujúcu hodnotu: P954 = premenná H509 – požadovaná hodnota.
Požadovaná hodnota je zobrazovaná hodnota aktuálnej polohy.

Nastavenie
parametrov P942 /
P943 Faktor
snímača, čitateľ /
menovateľ

Pri polohovaní podľa externého snímača (X14) alebo snímača absolútnej polohy (X62)
sa týmito dvomi parametrami prispôsobí rozlíšenie snímaču polohy na motore (X15).
Postup pri zist’ovaní:
•

Poznamenajte si hodnoty premenných H509 ACTPOS.ABS a H511 ACTPOS.MOT.

•

Presuňte pohon o asi 30 000 inc (H511).

•

Vypočítajte rozdiel medzi poznamenanými hodnotami a novými hodnotami
premenných:
– H509 stará – H509 nová = H509 rozdiel
– H511 stará – H511 nová = H511 rozdiel
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•

Rozdiely nesmú prekročit’ hodnotu 32 767 (215 –1). Pri väčších hodnotách vydeľte
oba rozdiely rovnakým číslom, aby ste získali zodpovedajúce menšie hodnoty, alebo
postup zopakujte s kratšou dráhou presunu.

•

Výsledný H511 rozdiel vložte do parametra P942 Faktor snímača, čitateľ a H509
rozdiel do parametra P943 Faktor snímača, menovateľ.
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Ak nie je snímač otáčok motora k dispozícii (žiadna regulácia otáčok pomocou
MOVIDRIVE®), odporúčame pomer rozlíšenia snímača k otočeniu motora aspoň
odhadnút’. Použite na to pre snímač otáčok motora hodnotu 4 096 inkrementov na jednu
otáčku motora.
Parameter P943 Faktor snímača, menovateľ stanovte vyššie uvedeným postupom. Do
parametra P942 Faktor snímača, čitateľ dosaďte hodnotu "4096 x počet vykonaných
otáčok motora".
Presnost’ faktorov snímača je v takom prípade (žiadna regulácia otáčok) menej dôležitá.
Hodnoty slúžia len na kontrolu absolútnej polohy v karte DIP11B/DEH21B na nižšej
úrovni.
Nastavenie
parametra P941
Zdroj skutočnej
polohy

Parameter určuje, ktorý snímač sa používa na reguláciu polohy, keď je v parametri P700
Režim prevádzky nastavený režim prevádzky "... & IPOS".
Program IPOSplus® obsahuje polohovacie príkazy pre riadenie motora pripojeného na
menič MOVIDRIVE® MDX61B. Ak má byt’ polohovanie motora riadeného podľa
snímača absolútnych hodnôt, musíte parameter P941 Zdroj skutočnej polohy nastavit’
na "Absolute encoder. (snímač absolútnej polohy). Nastavenie DIP".

UPOZORNENIE
Zosilnenie obvodu pre riadenie polohy v programe IPOSplus®, parameter P910
Zosilnenie X-regulátora, sa prednastavuje pri uvádzaní do prevádzky regulačného
obvodu riadenia otáčok. Prednastavenie predpokladá riadenie polohy podľa snímača
otáčok motora. Rozdiel v rozlíšení snímača alebo časové charakteristiky snímača
absolútnych hodnôt (napr. laserového merača vzdialenosti) si môžu vyžiadat’ zníženie
nastavenej hodnoty.
•

Nastavte polovičnú hodnotu vypočítaného prednastavenia.

•

V programe IPOSplus® spust’te strednou rýchlost’ou polohovanie medzi dvomi
platnými bodmi.

•

Po jednotlivých krokoch parameter P910 Zosilnenie X-regulátora znižujte alebo
zvyšujte, pokým nedosiahnete najlepšie charakteristiky presunu a polohovania.

•

Údaj o polohe zo snímača absolútnych hodnôt je k dispozícii v premennej H509
ACTPOS.ABS. Údaj o polohe možno interným riadením programu IPOSplus®
spracovávat’ aj bez priameho polohovania.

UPOZORNENIE
Ak sa po manuálnom uvedení do prevádzky spustí referenčný pohyb, nezávisle od
nastavenia parametra P941 sa referencuje iba snímač motora.
Po uvedení do prevádzky pomocou PC a programu MOVITOOLS®, opísanom
v kapitole 5.2, sa pri referenčnom pohybe referencuje tak snímač absolútnej polohy,
ako aj snímač motora, nezávisle od nastavenia parametra P941.
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Funkcie jednotky
Vyhodnotenie snímača

7

Funkcie jednotky

7.1

Vyhodnotenie snímača
Všetky pripojené snímače sa, v závislosti od režimu prevádzky (P700), stále
vyhodnocujú. Režimy prevádzky s polohovaním (VFC-n-Reg. & IPOS, CFC & IPOS,
SERVO & IPOS) vždy vyžadujú na X15 snímač otáčok motora. Skutočnú polohu možno
vyhodnocovat’ funkciou Touchprobe (vzorkovanie).
Typ snímača

Snímač absolútnej
Ext. snímač na X14
polohy na kartách
(P941: Externý
DIP11B/DEH21B
snímač)
P941: Snímač
absolútnej polohy (DIP)

Snímač polohy na
motore na X15
(P941: Snímač
motora)

Pripojenie

X62 na DIP11B/DEH21B

X14 na voliteľnú
DEH11B/DER11B1)

X15 na voliteľných
kartách
DEH11B/DEH21B/
DER11B

Skutočná hodnota
v premennej

H509 ACTPOS.ABS

H510 ACTPOS.EXT

H511 ACTPOS.MOT

Rozlíšenie

Absolútna poloha
po prepočítaní s:
• posunutím nulového
bodu (P954)
• posunutím polohy
(P953)
• Zmysel počítania
(P951)

Skutočný počet
Vždy 4096 inc/otáčku
dielikov snímača
motora, nezávisle od
(s 4-nás. vyhodnotením) skutočného rozlíšenia
snímača

hrana na DI02
Touchprobe
hrana na DI03
(vzorkovanie)
max.
oneskorenie

H503 TP.POS1ABS

H506 TP.POS1EXT

H507 TP.POS1.MOT

H502 TP.POS2ABS

H504 TP.POS2EXT

H505 TP.POS2MOT

1 ms

100 µs

1) Súčasné používanie voliteľných kariet DEH11B a DEH21B nie je možné.

7.2

Funkcie relevantné pre snímač absolútnej polohy
V nasledujúcom texte uvedené kontrolné funkcie nezávisia od použitia karty snímača
absolútnych hodnôt, typ DIP11B/DEH21B. Ich znalost’ je však dôležitá pre optimálne
používanie.

Sledovanie
otáčok

Sledovanie otáčok zist’uje nastavenie N-regulátora a, v režime riadenia M, rozsah
skutočných otáčok. Keďže pre signál otáčok sa vždy používa snímač motora, snímač
pripojený na karty "DIP11B-/DEH21B" pomocou sledovania otáčok P50_ "nekontroluje"
alebo kontroluje iba nepriamo.

Sledovanie
vlečnej chyby

Aktívne sledovanie vlečnej chyby zist’uje rozdiel medzi okamžitou požadovanou
polohou a skutočnou polohou. Maximálna prípustná hodnota rozdielu sa nastavuje
parametrom P923 Rozsah vlečnej chyby. Kontrola vlečnej chyby je účinná len vtedy,
keď sa pohon nachádza v stave polohovania. Rozlíšenie je vždy v "inkrementoch
snímača" (výnimka: P941 Zdroj skutočnej polohy = snímač polohy na motore (X15),
potom nezávisle od počtu dielikov snímača, 4 096 inc/otáčku motora).

Hlásenie os
v polohe

Táto funkcia pracuje s rozlíšením inkrementov snímača zadaného parametrom P941
Zdroj skutočnej polohy (výnimka: P941 Zdroj skutočnej polohy = snímač polohy na
motore (X15), potom nezávisle od počtu dielikov snímača, 4 096 inc/otáčku motora).
Ak nebolo parametrom P700 nastavené žiadne polohovanie, alebo ak je pohon v režime
referenčného pohybu, funkcia dáva vždy výsledok "Os v polohe = 0".
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Referenčný
pohyb

UPOZORNENIE
Referenčný pohyb a s ním súvisiace parametre P900 ... P903, ako aj príkazy pre
referenčný pohyb sa vzt’ahujú na polohu motora (X15) a tým aj na snímač polohy
na motore.
Hlásenie "Axis referenced" (os referencovaná) sa vzt’ahuje na uskutočnené referenčné
polohovanie motora.
Premennú H510 ACTPOS.EXT (X14) možno napr. cielene nastavit’ programom IPOSplus®.
Poloha DIP11B/DEH21B v premennej H509 ACTPOS.ABS je vypočítavaný údaj o polohe.
Vypočíta sa z hodnoty absolútnej polohy (poskytovanej snímačom), s ohľadom na
parametre DIP11B/DEH21B P952 Smer pripočítavania a P954 Posunutie nulového bodu.
Funkcia modulo

Funkcia modulo sa aktivuje parametrom programu Shell (P960 a nasledujúce)
(→ Príručka systému MOVIDRIVE® MDX60B/61B). Po jej aktivácii sa môže postup
polohovania zobrazovat’ priamo v mierke 360° Ⳏ 216.
Skutočná poloha sa indikuje v premennej H455 ModActPos. Polohovanie sa spustí,
ak je cieľová poloha (premenná H454 ModTagPos) zapísaná v stave uvoľnený. Ďalšie
informácie sú uvedené v príručke "MOVIDRIVE® Polohovanie a sekvenčné riadenie
IPOSplus®.

Systémové
premenné
relevantné
pre snímač
absolútnej
polohy

Softvérové
koncové spínače

7.3

Systémová premenná

Význam

H503 TP.POS1ABS

Vzorkovaná poloha zo snímača napojeného na voliteľné karty DIP11B/DEH21B

H502 TP.POS2ABS

Vzorkovaná poloha zo snímača napojeného na voliteľné karty DIP11B/DEH21B

H509 ACTPOS.ABS

Absolútna poloha po prepočítaní s posunom nulového bodu, odstup polohy,
zmysel počítania, mierka snímača

Funkcia softvérových koncových spínačov sleduje, či sa aktuálna cieľová poloha (H492
TARGETPOSITION) nachádza v platnom rozsahu. Funkcia je aktívna, ak je pohon
referencovaný (po úspešne vykonanom referenčnom pohybe) alebo je nastavený
parameter P941 Zdroj skutočnej polohy = snímač absolútnej polohy (DIP) a pohon je
v stave polohovania. Ak prejdete na polohovanie podľa "external encoder" (externého
snímača) a potrebujete koncové spínače, musíte vykonat’ referenčný chod.

Zobrazované hodnoty
Ovládací softvér SHELL a ovládacie zariadenie DBG60B zobrazujú v skupine parametrov
P00_ Display values / Process values (P00_ zobrazované hodnoty / hodnoty procesu)
polohové údaje snímača otáčok motora. Platí to i pre vstupné dáta procesu "ACTUAL
position LOW and HIGH" (SKUTOČNÁ poloha, LOW a HIGH) priemyselnej zbernice.
Systémová premenná H509 ACTPOS.ABS obsahuje spracovaný polohový údaj
snímača absolútnych hodnôt. Hodnotu možno zobrazit’ pomocou ovládacieho softvéru
SHELL a ovládacieho zariadenia DBG60B. Prenos týchto dát po zbernici sa realizuje
nastavením prenosu vstupných dát procesu parametrami P873/4/5 na "IPOS PI DATA"
a zapísaním vstupných dát procesu príkazom SetSys v programe IPOSplus®.
Zápis vstupných dát procesu príkazom SetSys možno tiež využit’, keď je možné nejakú
skutočnú polohu (bez ohľadu na snímač) preniest’ v mierke.
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7.4

Diagnostické možnosti v programe Shell
Môžete si zobrazit’ aktuálny stav programu (napr. aktuálnu skutočnú polohu snímača
absolútnych hodnôt). Postupujte takto:
V programe Shell otvorte položku ponuky [Display] / [IPOS Information] ([Zobrazenie] /
[Informácie IPOS]).

11242AEN

Na obrazovke sa otvorí okno [IPOS Status] ([Stavové údaje IPOS]). Tu získate
informácie o aktuálnom stave programu (→ nasledujúci obrázok).

11858AEN
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Parametre programu IPOSplus®

8.1

Opis parametrov
Nasleduje opis parametrov programu IPOSplus®. Nastavenie z výroby je podčiarknuté.

P072 Voľba/
Firmware,
zásuvná pozícia
snímača

Zobrazí sa karta snímača, momentálne zasunutá v zásuvnej pozícii snímača a verzia
programu.

P074 Voľba/
Firmware
rozširovacie
zásuvné miesto

Zobrazí sa voliteľná karta, momentálne zasunutá do rozširovacej zásuvnej pozície
a verzia programu, ak táto voliteľná karta obsahuje pamät’ s programom.

Parameter P941
Zdroj skutočnej
polohy

Rozsah nastavenia: Snímač motora (X15) / Ext. Snímač (X14) / snímač absolútnej
polohy (X62)

Parametre P942 /
P943 Faktor
snímača, čitateľ /
menovateľ

Rozsah nastavenia: 1 ... 32 767

Určuje, na ktorý snímač IPOSplus® polohuje.

Nastavte najprv parameter P944 Mierka ext snímača alebo parameter P955 Mierka
snímača (pri použití voliteľnej DIP11B/DEH21B). Potom pokračujte v nastavovaní
P942/P943.
Pri polohovaní podľa externého snímača (X14) alebo snímača absolútnej polohy (X62)
sa týmito dvomi parametrami prispôsobí rozlíšenie snímaču polohy na motore (X15).
Postup pri zist’ovaní:
•

Zaznamenajte si hodnoty premenných H509 Absolútna poloha (H510 pri externom
snímači) a H511 Aktuálna poloha motora.

•

Presuňte pohon o asi 30 000 inc (H511).

•

Vypočítajte rozdiel medzi poznamenanými hodnotami a novými hodnotami
premenných:
– H509 nová – H509 stará = H509 rozdiel
– H511 nová – H511 stará = H511 rozdiel

•

Rozdiely nesmú prekročit’ hodnotu 32 767 (215 –1). Pri väčších hodnotách vydeľte
oba rozdiely rovnakým číslom, aby ste získali zodpovedajúce menšie hodnoty, alebo
postup zopakujte s kratšou dráhou presunu.

•

Výsledný H511 rozdiel vložte do parametra P942 Faktor snímača, čitateľ a H509 do
parametra P943 Faktor snímača, menovateľ.
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P6..

Parametre programu IPOSplus®

P60.

Opis parametrov

P600

Parameter P950
Typ snímača

P951 Zmysel
počítania

Parameter P952
Taktovacia
frekvencia

50

Snímač absolútnej polohy, pripojený na voliteľné karty DIP11B/DEH21B na X62 sa
zvolí. V súčasnosti sú prípustné snímače z nasledujúceho výberového zoznamu:
•

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

Rozsah nastavenia: NORMÁLNY / INVERTOVANÝ
Určuje zmysel počítania snímača absolútnych hodnôt. Nastavenie sa musí vykonat’ tak,
aby smery pripočítavania snímača polohy na motore (X15) a snímača absolútnej
polohy (X62) boli súhlasné.
Rozsah nastavenia: 1 ... 200 %
Určuje taktovaciu frekvenciu, ktorou sa budú absolútne hodnoty od snímača prenášat’
do meniča. Taktovacia frekvencia = 100 % zodpovedá menovitej frekvencii snímača,
stanovenej pre dĺžku vedenia 100 m.
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Parametre programu IPOSplus®
Opis parametrov

P6..
P60.

8

P600

P954 Posun
nulového bodu

Rozsah nastavenia: –(231 –1) ... 0 ... 231 –1
Posun nulového bodu sa používa na priradenie určitej polohy požadovanej hodnote.
Rozsah hodnôt môže zahŕňat’ kladné i záporné údaje o polohe. Nesmie dôjst’
k prekročeniu maximálnej platnej hodnoty. Obmedzenie je dané rozsahom hodnôt
čítača (± 231) a rozsahom snímača absolútnych hodnôt. Pohon presuňte do známej
polohy. Odčítajte hodnotu premenných H509 ACT.POS.ABS a do parametra P954
Posun nulového bodu zaveďte nasledujúcu hodnotu: P954 = premenná H509 –
požadovaná hodnota.
Požadovaná hodnota je zobrazovaná hodnota aktuálnej polohy.

P955 Mierka
snímača

Rozsah nastavenia: x1 / x2 / x4 / x8 / x16 / x32 / x64
Dbajte na to, aby pred nastavovaním parametra P955 boli parametre P942 a P943
nastavené na hodnotu "1".
Hodnota rozlíšenia dráhy snímača motora a snímača absolútnej polohy sa upravia.
Parameter sa nastaví tak, aby bol pomer údajov o dráhe snímača otáčok na motore
a snímačom absolútnej polohy čo najbližší "1". Najprv parameter nastavte na "x1".
Zaznamenajte si pritom hodnoty premenných H509 a H511.
•

Posuňte pohon o cca 1000 inc (H511).

•

Zistite rozdiel medzi zaznamenanými hodnotami a aktuálnymi hodnotami
premenných:
– H509 nová – H509 stará = H509 rozdiel
– H511 nová – H511 stará = H511 rozdiel

•

Vypočítajte kvocienty H511 Rozdiel delené H509 Rozdiel. Nastavte parameter P955
Mierka snímača na hodnotu, ktorá je zistenému kvocientu najbližšia.

Pozor: Úprava mierky snímača má priamy vplyv na parametre P900 Referenčný posun,
P942 Faktor snímača, čitateľ a P943 Faktor snímača, menovateľ a na skupinu
parametrov P92x Sledovania IPOS. Všetky polohy IPOSplus® programu pri použití
ext. snímača sa musia upravit’. Pri každej zmene mierky snímača sa musí vykonat’ aj
nastavenie všetkých uvedených parametrov.
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Príklad aplikácie

9.1

Regálový zakladač s rozšíreným polohovaním po zbernici
Aplikačný modul "Rozšírené polohovanie po zbernici" je vhodný najmä pre aplikácie,
v ktorých sa musí presúvat’ do najrôznejších polôh rôznou rýchlost’ou a rôznymi
odozvami zrýchlenia. Pri polohovaní podľa externého snímača, ktoré je nevyhnutné pri
tvarových spojeniach medzi motorovým hriadeľom a zát’ažou, sa môže podľa výberu
použit’ inkrementálny snímač polohy alebo snímač absolútnej polohy.
Aplikačný modul "Rozšírené polohovanie po zbernici" je vhodný najmä pre nasledujúce
odvetvia a aplikácie:
•

Dopravná technika
– Pojazdy
– Zdvíhacie zariadenia
– Koľajové vozidlá

•

Logistika
– Regálové zakladače
– Priečne presúvacie vozíky

"Rozšírené polohovanie cez modul zbernice" sa vyznačuje nasledujúcimi
prednost’ami:

Funkčné
charakteristiky

•

Používateľsky komfortná obsluha.

•

Pre "Rozšírené polohovanie cez modul zbernice" stačí zadat’ potrebné parametre
(prevodové pomery, rýchlosti, priemery).

•

Asistované nastavovanie parametrov namiesto náročného programovania.

•

Monitorovanie prevádzky ponúka optimálnu diagnostiku.

•

Používateľ nemusí mat’ skúsenosti s programovaním.

•

Umožňuje dlhé dráhy presunu (218 × jednotka dráhy).

•

Umožňuje použit’ ako externý snímač voliteľne inkrementálny snímač alebo snímač
absolútnych hodnôt.

•

Odpadá zdĺhavé zaškoľovanie.

Aplikácia "Rozšírené polohovanie po zbernici" ponúka nasledujúce vlastnosti funkcií:
•

Po zbernici možno prednastavit’ ľubovoľný počet cieľových polôh.

•

Umožňuje dlhé pojazdové dráhy. Maximálna možná pojazdová dráha závisí od
nastavenej jednotky dráhy, napríklad:

Jednotka dráhy

52

Maximálna možná pojazdová dráha

1/10 mm

26,2144 m

mm

262,144 m

•

Pre polohovacie pohyby sa musí po zbernici nastavit’ rýchlost’ a prechodové rampy.

•

Môžno zadefinovat’ softvérové koncové spínače a vyhodnocovat’ ich.

•

Ako externý snímač možno voliteľne vyhodnocovat’ inkrementálny snímač a snímač
absolútnych hodnôt.

•

Jednoduché pripojenie na nadradenú riadiacu jednotku (PLC).
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Regálový zakladač s rozšíreným polohovaním po zbernici

Režimy
prevádzky

Funkcie sa vykonávajú v troch režimoch prevádzky:
•

Krokovanie
– Prostredníctvom bitu 9 alebo 10 v riadiacom slove 2 (PA1) sa pohon pohybuje
doprava alebo doľava.
– Rýchlost’ a rampy sú variabilné a zadávajú sa cez priemyselnú zbernicu.

•

Referenčný režim
– Referenčný pohyb sa spustí bitom 8 v riadiacom slove 2 (PO1). Referenčným
pohybom sa určí referenčný bod (nulový bod stroja) pre absolútne polohovanie.
– Referenčný pohyb možno vykonat’ aj v prípade, ak sa ako externý snímač použije
snímač absolútnej polohy.

•

Automatický režim
– V automatickom režime sa bitom 8 v riadiacom slove 2 (PO1) spustí polohovanie.
– Cieľová poloha sa zadáva vo výstupných dátových slovách procesu PO2 a PO3.
– Skutočná poloha používateľských jednotiek sa cyklicky hlási spät’ vo vstupných
dátových slovách procesu PI2 a PI3.
– Požadovaná rýchlost’ sa zadáva vo výstupnom dátovom slove procesu PO4.
– Skutočná rýchlost’ sa cyklicky hlási spät’ vo vstupnom dátovom slove
procesu PE4.
– Požadované zrýchľovacie a oneskorovacie rampy sa zadávajú vo výstupných
dátových slovách procesu PA5 a PA6.
– Činný prúd a zat’aženie jednotky sa cyklicky hlási spät’ vo vstupných dátových
slovách procesu PE5 a PE6.
– Dosiahnutie cieľovej polohy sa potvrdzuje cez virtuálny binárny výstup "Cieľová
poloha dosiahnutá".

PA
PA1

PA2

PA3

P A4

PA5

P A6

PE1

PE2

PE3

PE4

PE5

PE6

PE
54293ADE

Obr. 22: Výmena dát cez procesné dáta

PA

= výstupné procesné dáta

PE

= vstupné procesné dáta

PA1 = riadiace slovo 2

PE1 = stavové slovo

PA2 = cieľová poloha, high

PE2 = skutočná poloha, high

PA3 = cieľová poloha, low

PE3 = skutočná poloha, low

PA4 = požadovaná rýchlost’

PI4

= skutočná rýchlost’

PO5 = urýchľovacia rampa

PI5

= činný prúd

PA6 = oneskorovacia rampa

PE6 = vyt’aženie jednotky
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Chybové hlásenia

10.1

Pohonový menič MOVIDRIVE® MDX61B s voliteľnou kartou DIP11B/DEH21B
V stĺpci "Reakcia (P)" je uvedená reakcia na chybu, nastavená vo výrobe. Údaj (P)
znamená, že reakcia je programovateľná (pomocou IPOSplus®).

Chybový Označenie
kód

36

Kód
Reakcia (P) pod- Označenie
chyby
0
Chýbajúci alebo
neprípustný hardvér.
2
Chyba zásuvnej pozície
snímača.
3
Chyba zásuvnej pozície
priemyselnej zbernice.
Chýba
Okamžité
voliteľná karta odpojenie 4
Chyba rozširovacieho
zásuvného miesta.

Možná príčina

Opatrenie

•

•

•

•

Typ doplnkovej karty je
neprípustný.
Zdroj požadovanej hodnoty, zdroj
riadiacich signálov alebo režim
prevádzky sú pre túto voliteľnú
kartu neprípustné.
Nastavený nesprávny typ
snímača pre karty
DIP11B/DEH21B

•
•
•
•

40

Spúšt’acia
Okamžité
synchronizácia vypnutie

0
0

54

17

41

Voliteľný
časový
sledovač
(watchdog)
Watchdog
IPOS

Okamžité
vypnutie

92

Problém na
snímači DIP

Zobrazenie
1
poruchy

93

Chyba
snímača DIP

Núdzové
zastavenie 0
(P)

95

Chyba
vierohodnosti
údajov DIP

Núdzové
zastavenie 0
(P)

99

Chyba pri
výpočte rampy Okamžité
v programe
vypnutie
IPOS

Prekročený časový limit
pri synchronizácii
spúšt’ania s voliteľnou
kartou.
Chyba časovača
watchdog z/ku voliteľnej
karte.
Chyba watchdog IPOS.

Chyba pri spúšt’acej synchronizácii
medzi meničom a voliteľnou kartou.
•
•

Obrát’te sa na
servis SEW.
Skontrolujte
program IPOS

Skontrolujte, či bola
jednotka aktivovaná pre
danú aplikačnú verziu
(P079)
• Skontrolujte nastavenú
•
technologickú funkciu
(P078)
Možná príčina:
Problém so znečistením, Snímač na kartách DIP11B/DEH21B
Znečistenie snímača →
oceľ WCS3
hlási chybu.
očistit’ snímač
• Skontrolujte pripojenie
Snímač hlási chybu, napr. výpadok
snímača absolútnej
napájania.
polohy.
• Pripájací kábel snímača voliteľnej karty DIP11B/DEH21B • Skontrolujte pripájací
kábel.
nezodpovedá požiadavkám
Chyba "snímača
• Nastavte správnu
(skrútené páry, tienený).
absolútnej polohy"
taktovaciu frekvenciu.
• Taktovacia frekvencia je vzhľadom
• Znížte max. rýchlost’
na dĺžku kábla príliš vysoká.
pohybu, resp. odozvu.
• Prekročená maximálna prípustná
• Vymeňte snímač
rýchlost’/zrýchlenie snímača.
absolútnej polohy.
• Chybný snímač.
• Nastavte správny typ
Nemohla byt’ zistená žiadna
snímača.
vierohodná poloha.
• Skontrolujte parametre
• Nastavený nesprávny typ
pohybu IPOSplus®.
snímača.
• Skontrolujte rýchlost’
Skontrolujte
• Nesprávne nastavené parametre
pohybu.
vierohodnost’ pri
pohybu IPOSplus®.
• Upravte faktor
absolútnej polohe
čitateľa/menovateľa.
• Nesprávne nastavený faktor,
• Po nastavení nuly
čitateľ/menovateľ.
vykonajte reštart.
• Vykonané nastavenie nuly.
• Vymeňte snímač
• Chybný snímač
absolútnej polohy.
•

0

Pri opakovanom výskyte
problému vymeňte voliteľnú
kartu.

Chyba pri komunikácii medzi
•
systémovým softvérom
a doplnkovým softvérom.
•
Watchdog v programe IPOSplus®
Do meniča MOVIDRIVE® B bol
načítaný aplikačný modul bez
príslušného technologického
vyhotovenia
K používanému aplikačnému
modulu je nastavená nesprávna
technologická funkcia

Zasuňte správnu
voliteľnú kartu.
Nastavit’ správny zdroj
žiadanej hodnoty
(P100).
Nastavit’ správny zdroj
riadiacich signálov
(P101).
Nastavit’ správny
prevádzkový režim
(P700 alebo P701).
Nastavte správny typ
snímača.

Len v režime prevádzky IPOSplus®:
Rampa alebo otáčky
Pri povolenej činnosti meniča došlo
presunu zmenené (sínus k pokusu zmenit’ časovanie sínusových
alebo kvadratické)
alebo pravouhlých polohovacích rámp
a rýchlosti presunu.

•

Zmeňte program IPOSplus®
tak, aby sa časy rámp
a rýchlosti presunu menili
len v zablokovanom stave
meniča.
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Technické údaje

11.1

Údaje o elektronike voliteľnej karty DIP11B

Opis

kVA

i

f

n

11

P Hz

Funkcia

Pripojenie binárnych vstupov

X60:1 ... 8 DI10 ... DI17 potenciálovo oddelené optickými väzobnými členmi, vzorkovacia
perióda 1 ms, kompatibilné s programovateľným automatom (PLC) (EN 61131)

Ri = 3 kΩ, IE = 10 mA
Vnútorný odpor
"1" = DC+13 V ... +30 V "0" = DC–3 V ... +5 V
Úroveň signálov (EN 61131)
Funkcia
X60:1 ... 8 DI10 ... DI17: Možnost’ výberu → Ponuka parametrov P61_
Pripojenie binárnych výstupov

X61:1 ... 8 DO10 ... DO17, kompatibilné s programovateľným automatom PLC (EN 61131),
doba aktivovania 1 ms
Imax = DC 50 mA, skratuvzdorné, odolné proti cudziemu napätiu do DC 30 V

"1" = DC+24 V "0" = DC 0 V
Upozornenie: Nepripájajte cudzie napätie!
Úroveň signálov (EN 61131)
Funkcia
X61:1 ... 8 DO10 ... DO17: Možnost’ výberu → Menu parametrov P63_
Pripojenie snímača

X62:

Vstup meniča s rozhraním SSI

Referenčné svorky

X60:9
X60:10

DCOM: Referenčný potenciál pre binárne vstupy (DI10 ... DI17)
DGND: Referenčný potenciál pre binárne signály a 24VIN
• bez prepojky X60:9 - X60:10 (DCOM-DGND) potenciálovo oddelené binárne vstupy
• s mostíkom X60:9 - X60:10 (DCOM-DGND) potenciálovo prepojené binárne vstupy

Napät’ový vstup

X61:9

24VIN: Napájacie napätie DC +24 V pre binárne výstupy DO10 ... DO17 a pre snímač
(nevyhnutne potrebné)

11.2

Údaje o elektronike voliteľnej karty DEH21B

Opis
Prípoj snímača motora

Funkcia
X15:

Prípustné typy snímačov:
• snímač HIPERFACE®
• snímač sin/cos AC 1 VSS
• snímač TTL s invertovanými stopami
• snímač s úrovňou signálu podľa RS422
• prípustné rozlíšenie: 128/256/512/1024/2048 inkrementov
Napájanie snímača: DC+12 V (tolerancia DC 10,5 ... 13 V), Imax = DC 650 mA

Pripojenie snímača

X62:

Vstup meniča s rozhraním SSI

Pripojenie napájania

X60:1

24VIN: Napájacie napätie DC 24 V pre snímač, pripojený na X62

Referenčná svorka

X60:2

Referenčný potenciál 24VIN
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Ako možno pohnút’ svetom

S ľuďmi, ktorí
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na dosah na celom
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na pozajtra.

S internetovou
prezentáciou, ktorá
24 hodín denne
ponúka prístup
k informáciám
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