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1
1

Algemene aanwijzingen

1.1

Gebruik van het handboek
Dit handboek maakt deel uit van het product en bevat belangrijke aanwijzingen voor het
bedrijf en de service. Het handboek is geschreven voor alle personen die montage-,
installatie-, inbedrijfstellings- en onderhoudswerkzaamheden aan het product uitvoeren.
Het handboek dient altijd leesbaar en toegankelijk te zijn. Zorg ervoor dat personen die
verantwoordelijk zijn voor de installatie en het bedrijf, alsmede personen die zelfstandig
aan de installatie werken het handboek helemaal gelezen en begrepen hebben.
Neem bij onduidelijkheden of behoefte aan meer informatie contact op met
SEW-EURODRIVE.

1.2

Opbouw van de veiligheidsaanwijzingen
De veiligheidsaanwijzingen in dit handboek zijn als volgt opgebouwd:

Pictogram

SIGNAALWOORD!
Soort gevaar en bron van het gevaar.
Mogelijke gevolgen bij niet-inachtneming.
•

Pictogram
Voorbeeld:

Maatregel(en) om gevaar te voorkomen.

Signaalwoord

Betekenis

Gevolgen bij
niet-inachtneming

GEVAAR!

Onmiddellijk gevaar

Dood of zwaar lichamelijk letsel

WAARSCHUWING!

Mogelijk gevaarlijke situatie

Dood of zwaar lichamelijk letsel

VOORZICHTIG!

Mogelijk gevaarlijke situatie

Licht lichamelijk letsel

VOORZICHTIG!

Mogelijke materiële schade

Beschadiging van het aandrijfsysteem
of zijn omgeving

AANWIJZING

Nuttige aanwijzing of tip.
Vereenvoudigt de bediening van
het aandrijfsysteem.

Algemeen gevaar

Specifiek gevaar,
bijv. elektrische schok
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1.3

1

Garantieaanspraken
De naleving van het handboek is voorwaarde voor het storingsvrije bedrijf en de honorering van eventuele garantieaanspraken. Lees daarom eerst het handboek, voordat u
met het apparaat gaat werken!

1.4

Beperking van aansprakelijkheid
De naleving van het handboek en de documentatie bij de op veldbusgateway aangesloten apparaten is basisvoorwaarde voor het storingsvrije bedrijf en het bereiken van de
opgegeven producteigenschappen en vermogensspecificaties. SEW-EURODRIVE is
niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, schade aan installaties of eigendommen die
ontstaan door het niet-naleven van deze technische handleiding. In dergelijke gevallen
vervalt de aansprakelijkheid voor defecten.

1.5

Auteursrechtelijke opmerking
© 2008 – SEW-EURODRIVE. Alle rechten voorbehouden.
De (gedeeltelijke) verveelvuldiging, bewerking, verspreiding en overig gebruik zijn –
in welke vorm dan ook – verboden.
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2

Veiligheidsaanwijzingen

2.1

Relevante documenten
•

De installatie en inbedrijfstelling mogen alleen worden uitgevoerd door elektrisch
geschoold personeel met inachtneming van de geldende veiligheidsvoorschriften en
de volgende documenten:
– technische handleiding "MOVIDRIVE® MDX60B/61B"
– technische handleiding "MOVITRAC® B"
– technische handleiding "MOVIAXIS®"

2.2

•

Lees deze documenten zorgvuldig door, voordat u met de installatie en inbedrijfstelling van de veldbusgateway UFF41B begint.

•

De inachtneming van de documentatie is een voorwaarde voor het storingvrije bedrijf
en de honorering van eventuele garantieaanspraken.

Algemene veiligheidsaanwijzingen bij bussystemen
U beschikt hiermee over een communicatiesysteem waarmee de gebruikte regelaars en
servoversterkers in grote mate aangepast kunnen worden aan de omstandigheden van
de installatie. Zoals bij alle bussystemen bestaat het gevaar dat de parameters (en dus
ook het gedrag van het apparaat) van buitenaf (t.o.v. het apparaat) niet zichtbaar zijn
gewijzigd. Dit kan tot onverwacht (ongecontroleerd) systeemgedrag leiden.

2.3

Veiligheidsfuncties
De regelaars en servoaandrijvingen mogen zonder overkoepelende veiligheidssystemen geen veiligheidsfuncties uitvoeren. Gebruik overkoepelende veiligheidssystemen
om de veiligheid van machines en personen te waarborgen.
Zorg ervoor dat voor veiligheidstoepassingen de specificaties in de documenten "Veilige
uitschakeling voor MOVIDRIVE® B / MOVITRAC® B / MOVIAXIS®" in acht worden
genomen.

2.4

Hijswerktoepassingen
MOVIDRIVE® MDX60B/61B, MOVITRAC® B en MOVIAXIS® mogen niet als veiligheidsvoorziening voor hijswerktoepassingen worden gebruikt.
Gebruik als veiligheidsvoorziening bewakingssystemen of mechanische beveiligingen
om eventuele materiële schade of persoonlijk letsel te voorkomen.

2.5

Productnamen en handelsmerken
De in dit handboek genoemde merken en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de desbetreffende houders.
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2

Afvoeren
Let op de geldende nationale bepalingen!
Afzonderlijke delen moeten gescheiden worden afgevoerd, al naargelang de aard van
het afval en overeenkomstig de geldende nationale voorschriften, bijvoorbeeld als:
•

elektronica-afval

•

kunststof

•

plaatwerk

•

koper
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3

Inleiding

3.1

Inhoud van dit handboek
In dit gebruikershandboek wordt het volgende beschreven:

3.2

•

de aansluiting van de veldbusgateway UFF41B op de regelaars MOVIDRIVE® B,
MOVITRAC® B en op de servoversterker MOVIAXIS®

•

de inbedrijfstelling van MOVIDRIVE® B, MOVITRAC® B en MOVIAXIS® voor het
gatewaybedrijf

•

de inbedrijfstelling van de veldbusgateway UFF41B op het veldbussysteem DeviceNet en PROFIBUS DP-V1

•

de configuratie van de DeviceNet-master door middel van EDS-bestanden

•

de configuratie van de PROFIBUS DP-V1-master door middel van GSD-bestanden

Eigenschappen
Door de krachtige, universele veldbusinterfaces van de optie UFF41B is de koppeling
aan overkoepelende automatiseringssystemen via DeviceNet en PROFIBUS DP-V1
mogelijk.

3.2.1

Uitwisseling van procesdata
De veldbusgateway UFF41B biedt via de DeviceNet- en PROFIBUS-interface digitale
toegang tot de meeste parameters en functies. De regelaar wordt bestuurd via de snelle,
cyclische procesdata. Via dit procesdatakanaal heeft u de mogelijkheid om naast het
instellen van setpoints verschillende besturingsfuncties, zoals vrijgave, normale stop,
snelstop, te activeren. Tegelijkertijd kunt u via dit kanaal ook actuele waarden teruglezen, zoals actueel toerental, stroom, apparaatstatus, foutnummer of referentiemeldingen. De procesdata worden uitgewisseld in het DeviceNet-bedrijf met Polled I/O en BitStrobe I/O. In het PROFIBUS-bedrijf worden de procesdata uitgewisseld via I/O-data in
de master.

3.2.2

Parametertoegang
In het DeviceNet-bedrijf wordt de regelaar uitsluitend geparametreerd via explicit
messages.
In het PROFIBUS-bedrijf geeft het PROFIBUS DP-V1-parametermechanisme doorlopend toegang tot alle apparaatinformatie.
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3.2.3

3

Bewakingsfuncties
De toepassing van een veldbussysteem vereist extra bewakingsfuncties, zoals de tijdelijke bewaking van de veldbus (veldbustime-out) of noodstopconcepten. Zo kunt u bijvoorbeeld bepalen welke foutreactie bij een busfout geactiveerd moet worden. Dit kan
in de servoversterker/regelaar geparametreerd worden. Voor veel toepassingen zal een
snelstop zinvol zijn. Daarom stopt de veldbusgateway bij een veldbustime-out de ondergeschikte aandrijvingen. Aangezien de functionaliteit van de besturingsklemmen ook in
het veldbusbedrijf gewaarborgd wordt, kunnen de van de veldbus onafhankelijke noodstopconcepten nog steeds via de op de veldbusgateway aangesloten servoversterkers/
regelaars gerealiseerd worden.
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4
4

Montage- en installatievoorschriften
Dit hoofdstuk bevat aanwijzingen voor de montage en installatie van de veldbusgateway
UFF41B in een MOVIAXIS®-mastermodule MXM of in een gatewaybehuizing UOH21B.

4.1

Montagemogelijkheden van de veldbusgateway UFF41B
Let op onderstaande montageaanwijzingen:

AANWIJZING
De veldbusgateway UFF41B mag alleen door SEW-EURODRIVE in een MOVIAXIS®mastermodule MXM of in gatewaybehuizing UOH21B in- of uitgebouwd worden.
®
MOVIAXIS MXM

UFF41B/ UOH21B

UFF41B

UFF41B

L18

L18

L17

L17

S2

S2

X30P

X30P

L15

X30D

L14

L14
5

L13

L11

L11

X38

X38

X35
3
4

L4

2
1

Version

X35

L5 T1

1
2
3

L12

1
2
3

3
4

L4

20
21
22 ON
23
24
25
26
27

20
21
22 ON
23
24
25
26
27

L5 T1

L12

5

L13

X36

S1

S1

L3

L3

X36

X37

1
2
3

X32

1
2
3

1
2
3

X33

XM
L2

1
2
3

X33

L1

1
2
3

1
2
3

L1

1
2
3

X32

L2

1
2
3

MOVIAXIS

X37

XM

2
1

Version

L15

X30D

1

L16

1

L16

H1
H2

X24

EURODRIVE

X26
1234567

64421AXX

12

Handboek – Veldbusgateway UFF41B DeviceNet en PROFIBUS DP

Montage- en installatievoorschriften
Voeding

4.2

4

Voeding
De voeding, systeembus- en veldbusinterfaces en de interfaces voor de engineering
bevinden zich op verschillende potentiaalniveaus (zie hoofdstuk 13.1).

4.2.1

Voeding in de MOVIAXIS®-mastermodule

AANWIJZING
De MOVIAXIS®-mastermodule MXM biedt extra aansluitingen die hierna worden
beschreven.

Functiebeschrijving van de klemmen X5a/X5b (MOVIAXIS®-mastermodule)
MOVIAXIS®-mastermodule MXM
1
2
3
4

X5b

1
2
3
4

X5a

Aanduiding

Klem

Functie

Steker X5b

X5b:1
X5b:2
X5b:3
X5b:4

DC 24 VE
DGND
DC 24 VB
BGND

Voeding voor besturingselektronica
Referentiepotentiaal besturingselektronica
Voeding voor rem
Referentiepotentiaal remaansluiting

Steker X5a

X5a:1
X5a:2
X5a:3
X5a:4

DC 24 VE
DGND
DC 24 VB
BGND

Voeding voor besturingselektronica
Referentiepotentiaal besturingselektronica
Voeding voor rem
Referentiepotentiaal remaansluiting

59233AXX

•

De stekers X5a en X5b zijn parallel geschakeld. Op deze manier kan de voeding van
de MOVIAXIS®-mastermodule van rechts op X5b of van onderen op X5a komen.
Bij de aansluiting op X5a kunnen via X5b andere modules (bijv. voedingsmodule,
asmodule) worden aangesloten. De voeding van de rem (X5a/b:3, 4) wordt via de
MOVIAXIS®-mastermodule doorgevoerd.

•

De veldbusgateway UFF41B kan door een geschakelde MOVIAXIS®-voedingsmodule (MXS) of een externe spanningsbron gevoed worden. Verbind hiervoor X5
tussen de verschillende apparaten.

•

Als de veldbusgateway UFF41B door de geschakelde MOVIAXIS®-voedingsmodule
met DC 24 V gevoed wordt, wordt deze functie ook bij uitschakeling van de netvoeding
uitgevoerd. Dit is het geval als de tussenkringspanning gehandhaafd blijft of als er een
externe DC 24V-voeding van de geschakelde MOVIAXIS®-voedingsmodule is.
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4
Aansluitschema

DC 24 V extern

®
MOVIAXIS mastermodule MXM

+ Geschakelde
X16 MOVIAXIS® voeding MXS

UFF41B

L18

L17
S2
X30P
1

X30D

L16
L15
L14

5

L13
20
21
22 ON
23
24
25
26
27

L12
L11

1
2
3
X38

X5b
2
1

L4

3
4

Version

L5 T1

X35

1
2
3
4

X5b
1
2
3
4

DC 24VE
DGND
DC 24VB
BGND

S1

L3

X36

1
2
3
4

X5a

1
2
3

1
2
3

X32

L2

1
2
3

1
2
3

X33

X5a

L1

XM

X37

1
2
3
4

DC 24Vvoeding voor rem -

+ -

DC 24V-voeding voor
+ besturingselektronica
64424ANL
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4.2.2

4

Voeding in de gatewaybehuizing UOH21B

Functiebeschrijving van de klemmen en leds
Vooraanzicht
MOVITRAC® B /
compacte besturing

Led
Klem

Functie

Led

H1
H2

Gereserveerd
Gereserveerd

Steker X24:
RJ10-bus

X24:4
X24:3
X24:2
X24:1

Geen functie
Engineering via X24 kan niet
plaatsvinden.

Aanduiding

H1
H2
X24

58905AXX

Zijaanzicht
compacte besturing

X26
1 2 3 4 56 7

58906AXX

Aanduiding

Klem

Steker X26:
CAN 1 en
voeding
(insteekbare
klem)

X26:1
X24:2
X24:3

CAN1H
CAN1L
DGND

X24:4

Gereserveerd
Gereserveerd
DGND
DC 24 V

X26:5
X26:6
X26:7

Functie
Systeembus CAN 1 High
Systeembus CAN 1 Low
Referentiepotentiaal besturing/
CAN1
–
–
Referentiepotentiaal UFF41B
Voeding voor besturing

Aansluiting systeembus CAN 1 / voeding (steker X26)
De aansluitingen voor CAN 1 (X26:1/2/3 en steker X33) zijn parallel geschakeld. De
veldbusgateway UFF41B wordt in de gatewaybehuizing UOH21B via X26:6/7 gevoed.
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4.3

Aansluiting van regelaars en engineering-pc

4.3.1

Functiebeschrijving van de klemmen, DIP-switches en leds van de optie UFF41B
De stekers, leds en DIP-switches in het bovenste gedeelte van de veldbusgateway
UFF41B zorgen voor de aansluiting van de veldbussystemen DeviceNet (zie hoofdstuk
"Aansluiting van de veldbusgateway UFF41B op een DeviceNet-netwerk") en
PROFIBUS DP (zie hoofdstuk "Aansluiting van de veldbusgateway UFF41B op een
PROFIBUS-netwerk").

Vooraanzicht
Veldbusgateway
UFF41B

UFF41B
UFR41B

Aanduiding

Version

L5 T1
L4

2
1

Led 1
Led 2
Led 3
Led 4
Led 5

Status CAN 1
Status CAN 2
Status programma
Status gateway
Gatewayfout

Status systeembus CAN 1
Status systeembus CAN 2
Status gatewayprogramma
Status gatewayfirmware
Status gatewayfout (zie hoofdstuk "Foutmeldingen
van de veldbusgateway")

Steker X35:
USB-aansluiting

X35:1
X35:2
X35:3
X35:4

USB+5 V
USBUSB+
DGND

Voeding DC 5 V
Signaal USBSignaal USB+
Referentiepotentiaal

Steker X36:
aansluiting van een op
EtherCAT gebaseerde
systeembus (RJ45-bus)

X36

Steker X37:
aansluiting ethernet
(RJ45-bus)

X37

Steker X32:
systeembus CAN 2
(galvanisch gescheiden)
(insteekbare klemmen)

X32:1
X32:2
X32:3

REF_CAN 2
CAN 2H
CAN 2L

Referentiepotentiaal systeembus CAN 2
Systeembus CAN 2 High
Systeembus CAN 2 Low

Steker X33:
systeembus CAN 1
(insteekbare klemmen)

X33:1
X33:2
X33:3

DGND
CAN 1H
CAN 1L

Referentiepotentiaal systeembus CAN 1
Systeembus CAN 1 High
Systeembus CAN 1 Low

DIP-switch

S1

Boven
Onder

Standaard IP-adres (192.168.10.4)
IP-parameters van SD-geheugenkaart

Geheugenkaart

M1

Geheugen voor firmware, gatewaytoepassing,
gatewayconfiguratie en regelaarparameters

Toets

T1

Voor update bootloader
(zie hoofdstuk "SD-geheugenkaart OMG4.B")

S1

L3

X36

1
2
3

X32

L2

1
2
3
1
2
3

1
2
3

X33

L1

XM

X37

64418AXX

16

Functie

Led

X35
3
4

Led
DIP-switch
Klem

Systeembus SBUSplus (in voorbereiding)

Standaard ethernetbezetting

Ethernet voor de engineering
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4.3.2

4

Aansluiting systeembus CAN 1 (steker X33) / CAN 2 (steker X32)
Op systeembus CAN 1 of CAN 2 kunnen maximaal 64 apparaten worden aangesloten.
De systeembus ondersteunt hierbij het adresbereik 0 – 63.

AANWIJZINGEN
•

Systeembus CAN 1 is niet galvanisch gescheiden. Gebruik daarom bij voorkeur de
interface CAN 1 (X33 of X26 bij UFF41B/UOH21B) voor de aansluiting van de regelaars via de systeembus in de schakelkast. Parametreer de parameter P881 SBusadres in oplopende volgorde op de waarden 1 – 16, indien het slave-apparaat op
de CAN 1 van de veldbusgateway aangesloten is.

•

Systeembus CAN 2 is galvanisch gescheiden. Gebruik daarom bij voorkeur de
interface CAN 2 (X32) voor de aansluiting van veldapparaten of apparaten in
andere schakelkasten. Parametreer de parameter P881 SBus-adres in oplopende
volgorde op de waarden 17 – 34, indien het apparaat op de CAN 2 van de veldbusgateway aangesloten is.

De systeembus CAN ondersteunt de overdrachtstechniek conform ISO 11898. Uitvoerige informatie over de systeembus CAN vindt u bijvoorbeeld in het handboek
"MOVIDRIVE®-communicatie en veldbusapparaatprofiel" dat bij SEW-EURODRIVE
verkrijgbaar is.

Aansluitschema MOVIDRIVE® B, MOVITRAC® B op systeembus CAN 1
®

MDX60B/61B

MOVITRAC B

S12
ON

ON

X31

OFF

X12
DGND 1
SC11 2
SC12 3

FSC11B
X45
HL

UFR41B

OFF

X46
1234567

X32

X44

UFF41B

S2

1
2
3

1
2
3

X33

S1

1
2
3

1
2
3

64714AXX

Kabelspecificatie

•

Gebruik twee tweeaderige, getwiste en afgeschermde koperen kabel (datacommunicatiekabel met afscherming van koperen omvlechting). Volgens IEC 60999 kunnen
de kabels zonder adereindhulzen worden vastgeklemd. De kabel moet aan de volgende specificaties voldoen:
– aderdoorsnede 0,2 – 1,0 mm2 (AWG 24 – AWG 18)
– leidingweerstand 120 Ê bij 1 MHz
– kabelcapaciteit Â 40 pF/m bij 1 kHz

Geschikt zijn bijvoorbeeld kabels voor CAN-Bus of DeviceNet.
Kabellengte

•

De toegestane totale kabellengte is afhankelijk van de ingestelde systeembusbaudrate:
– 125 kBaud
Æ
500 m
– 250 kBaud
Æ
250 m
– 500 kBaud
Æ
100 m
– 1000 kBaud
Æ
40 m
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4
Afsluitweerstand

•

Schakel aan het begin en aan het einde van de systeembusverbinding CAN altijd
de systeembusafsluitweerstand bij (MOVIDRIVE® B, DIP-switch S12 = ON;
MOVITRAC® B, DIP-switch S1 = ON). Schakel de afsluitweerstand bij alle andere
apparaten uit (MOVIDRIVE® B, DIP-switch S12 = OFF; MOVITRAC® B, DIP-switch
S1 = OFF). Als de veldbusgateway zich bijvoorbeeld aan het einde van systeembus
CAN 2 bevindt, moet tussen pin X32:2 en X32:3 een afsluitweerstand van 120 Ê
worden aangesloten (bij CAN 1: afsluitweerstand tussen pin X33:2 en pin X33:3).

VOORZICHTIG!

18

•

Tussen de apparaten die met systeembus CAN 2 worden verbonden, mag geen
potentiaalverschil optreden.

•

Tussen de apparaten die met systeembus CAN 1 worden verbonden, mag geen
potentiaalverschil optreden.

•

Vermijd een potentiaalverschil door passende maatregelen te nemen, bijvoorbeeld
door de massa van de apparaten met een aparte kabel te verbinden.
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4

Aansluitschema MOVIAXIS® op systeembus CAN 1

0

1

0

1

0

[1]

1

0

1

0

1

0

1

64784AXX

[1] Afsluitweerstand
Overzicht systeemverbindingskabels
Type

Artikelnummer

Beschrijving

CAN-systeemkabel

0819 692 3

Systeemkabel UFF41B-gateway CAN 1-zuilsteker (of CAN 2) bij MOVIAXIS®voedings-/terugvoedingsmodule CAN 1 systeembus RJ45, lengte: 750 mm

CAN 1-verbindingskabel,
750 mm, RJ45-RJ45

0819 7261

CAN 1-verbindingskabel van MOVIAXIS®-assysteem bij MOVIAXIS®-assysteem,
lengte: 750 mm

CAN 1-verbindingskabel,
3000 mm, RJ45-RJ45

0819 8993

CAN 1-verbindingskabel van MOVIAXIS®-assysteem bij MOVIAXIS®-assysteem,
lengte: 3000 mm

CAN 2-adapterkabel

1810 1607

CAN 2-zuilsteker mastermodule bij CAN 2-SUB D9 MOVIAXIS®, lengte: 500 mm

CAN 2-verbindingskabel

1810 1585

CAN 2-SUB D9 MOVIAXIS® bij CAN 2-SUB D9 MOVIAXIS®, voor de verbinding
van 3 asmodules

CAN 2-verbindingskabel

1810 1593

CAN 2-SUB D9 MOVIAXIS® bij CAN 2-SUB D9 MOVIAXIS®, voor de verbinding
van 4 asmodules

Afsluitweerstand CAN 2

1810 1615

Afsluitweerstand voor CAN 2-verbindingen tussen asmodules
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Aansluitschema MOVIAXIS®, MOVIDRIVE® B en MOVITRAC® B op systeembus CAN 1

MOVIDRIVE®
X12
3 2 1

MOVIAXIS®

MOVITRAC®
0

1

0

1

0

1

S
1 ON
OF S
F
2

1

2

3

4

5

MOVITRAC®

X4

6

6

7

64783AXX

Overzicht systeemverbindingskabels

20

Type

Artikelnummer

Beschrijving

Verbindingskabel CAN 1,
750 mm, RJ45-ader

0819 7288

CAN 1-verbindingskabel van MOVIAXIS®-assysteem bij MOVIDRIVE® en
MOVITRAC®, lengte: 750 mm

Verbindingskabel CAN 1,
3000 mm, RJ45-ader

0819 7563

CAN 1-verbindingskabel van MOVIAXIS®-assysteem bij MOVIDRIVE® en
MOVITRAC®, lengte: 3000 mm
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4.3.3

4

Aansluiting systeembus SBUSplus (steker X36)
Aansluiting X36 is ontwikkeld voor een op EtherCAT gebaseerde systeembus
(SBUSplus).

4.3.4

Aansluiting ethernetinterface (steker X37)
Op de ethernetinterface (steker X37) kan een engineering-pc worden aangesloten.

UFF41B

L5
L4

2
1

Version

X35
3
4

S1

L3

X36

1
2
3

X32

L2

1
2
3
1
2
3

1
2
3

X33

L1

XM

X37

64420AXX

De ethernetinterface (X37) ondersteunt autocrossing en autonegotiation voor baudrate
en duplexmodus. De IP-parameters worden in relatie tot DIP-switch S1 (zie hoofdstuk
"DIP-switch S1 standaard IP-adres") vastgelegd.
Naast de engineering-toegang via X37 is er ook een engineering-toegang via
PROFIBUS (zie hoofdstuk "Bedrijf van MOVITOOLS® MotionStudio").
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4
4.3.5

Stekerbezetting X37 (ethernet voor engineering)
Gebruik geprefabriceerde, afgeschermde RJ45-stekerverbindingen volgens IEC 11801,
uitgave 2.0, categorie 5.
[6]

[3] [2] [1]
12

3

A

6

B

Afbeelding 1: stekerbezetting RJ45-stekerverbinding

54174AXX

A = vooraanzicht
B = achteraanzicht
[1] Pin 1 TX+ Transmit Plus
[2] Pin 2 TX- Transmit Minus
[3] Pin 3 RX+ Receive Plus
[6] Pin 6 RX- Receive Minus

Verbinding veldbusgateway UFF41B – ethernet
Om de UFF41B op het ethernet-netwerk aan te sluiten verbindt u de ethernetinterfaces
X37 (RJ45-steker) door middel van een afgeschermde, paarsgewijs getwiste kabel van
categorie 5, klasse D comform IEC 11801, uitgave 2.0 met de andere netwerkdeelnemers. De interface biedt autocrossing-functies en een hoge autonegotiation voor
baudrate en duplexmodus.

AANWIJZING
Conform IEC 802.3 bedraagt de maximale kabellengte voor 10/100 MBaud ethernet
(10BaseT/100BaseT), bijv. tussen twee netwerkdeelnemers, 100 m.

22
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Statusled van de veldbusgateway UFF41B

Led L1
(CAN 1-status)

Led L2
(CAN 2-status)

Led L3 (programmastatus)

Led L1 geeft de status van systeembus CAN 1 weer.
Toestand van led L1

Diagnose

Oranje

Systeembus CAN 1 wordt geïnitialiseerd.

Oplossing

Groen

Systeembus CAN 1 is geïnitialiseerd.

Knippert groen
(0,5 Hz)

Systeembus CAN 1 bevindt zich in
SCOM-Suspend.

Knippert groen
(1 Hz)

Systeembus CAN 1 bevindt zich in
SCOM-On.

Rood

Systeembus CAN 1 is buiten bedrijf
(BUS-OFF).

1. Controleer en corrigeer de bekabeling van systeembus CAN 1.
2. Controleer en corrigeer de ingestelde
baudrate van systeembus CAN 1.
3. Controleer en corrigeer de afsluitweerstanden van systeembus
CAN 1.

Knippert rood
(1 Hz)

Waarschuwing op systeembus CAN 1.

1. Controleer en corrigeer de bekabeling van systeembus CAN 1.
2. Controleer en corrigeer de ingestelde
baudrate van systeembus CAN 1.

–

Led L2 geeft de status van systeembus CAN 2 weer.
Toestand van led
L2

Diagnose

Oplossing

Oranje

Systeembus CAN 2 wordt geïnitialiseerd.

–

Groen

Systeembus CAN 2 is geïnitialiseerd.

–

Knippert groen
(0,5 Hz)

Systeembus CAN 2 bevindt zich in
SCOM-Suspend.

–

Knippert groen
(1 Hz)

Systeembus CAN 2 bevindt zich in
SCOM-On.

–

Rood

Systeembus CAN 2 is buiten bedrijf
(BUS-OFF).

1. Controleer en corrigeer de bekabeling van systeembus CAN 2.
2. Controleer en corrigeer de ingestelde baudrate van systeembus
CAN 2.
3. Controleer en corrigeer de afsluitweerstanden van systeembus CAN 2.

Knippert rood
(1 Hz)

Waarschuwing op systeembus CAN 2

1. Controleer en corrigeer de bekabeling van systeembus CAN 2.
2. Controleer en corrigeer de ingestelde baudrate van systeembus
CAN 2.

Led L3 geeft de status van het gatewayprogramma weer.
Toestand van L3

Diagnose

Oplossing

Groen

Het gatewayprogramma is actief.

–

Uit

Er is geen gatewayprogramma
geladen.

Laad een gatewayprogramma in de
besturing.

Knippert oranje
(1 Hz)

Het programma is gestopt.

Update van bootloader vereist (zie hoofdstuk "SD-geheugenkaart type OMG4.B")
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Led L4
(plc-status)

Led L5 (user)

4.5

Led L4 geeft de status van de firmware van de veldbusgateway weer.
Toestand van led L4

Diagnose

Knippert groen
(1 Hz)

De firmware van de veldbusgateway
loopt goed.

Rood

•
•

Knippert oranje
(1 Hz)

Het programma is gestopt.

Geen SD-kaart ingestoken
Bestandssysteem van de
SD-kaart corrupt

Oplossing

–

Update van bootloader vereist (zie hoofdstuk "SD-geheugenkaart type OMG4.B")

Led L5 brandt continu rood als het gatewayprogramma een fout herkend heeft.
Om deze fout te verhelpen moet met MOVITOOLS® MotionStudio een diagnose uitgevoerd worden.

DIP-switch S1 standaard IP-adres
Met DIP-switch S1 kunt u een vast IP-adres instellen voor de ethernetaansluiting.
Het ingestelde IP-adres wordt bij de volgende bootprocedure overgenomen.

4.5.1

Instelling S1-switch

Betekenis

Boven

IP-parameters:
• IP-adres: 192.168.10.4
• Subnetmasker: 255.255.255.0
• Standaardgateway: 1.0.0.0

Onder

De op de geheugenkaart van de UFF41B-gateway gedefinieerde IP-parameters
worden gebruikt. De IP-parameters voor de engineeringinterface X37 zijn opgeslagen in het bestand "...\System\NetConfig.cfg" in het gedeelte "Ethernet 2".
Het bestand kan aangepast worden met een teksteditor (bijv. Notepad).

TCP/IP-adressering en subnetwerken

Inleiding

Het adres van het IP-protocol wordt met behulp van onderstaande parameters ingesteld:
•

MAC-adres

•

IP-adres

•

subnetmasker

•

standaardgateway

In dit hoofdstuk worden de adresseringsmechanismen en de onderverdeling van de
IP-netwerken in subnetwerken uitgelegd om u te helpen bij de correcte instelling van
deze parameters.
MAC-adres

Het MAC-adres (Media Access Controller) is de basis voor alle adresinstellingen. Het
MAC-adres van een ethernet-apparaat is een werelwijd eenmalig verstrekte waarde van
6 bytes (48 bit). Ethernet-apparaten van SEW hebben het MAC-adres 00-0F-69-xx-xxxx. Het MAC-adres is niet goed geschikt voor grotere netwerken. Daarom worden er
IP-adressen gebruikt die vrij kunnen worden toegewezen.

IP-adres

Het IP-adres is een waarde van 32 bit die een deelnemer in het netwerk van een unieke
ID voorziet. Een IP-adres wordt door vier decimale getallen weergegeven die door
punten van elkaar zijn gescheiden.
Voorbeeld: 192.168.10.4

24
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Elk decimaal getal staat voor een byte (= 8 bits) van het adres en kan ook binair worden
weergegeven (zie volgende tabel).
Byte 1

Byte 2

11000000

.

Byte 3

10101000

.

Byte 4

00001010

.

00000100

Het IP-adres bestaat uit een netwerkadres en een adres van een deelnemer (zie volgende tabel).
Netwerkadres

Deelnemeradres

192.168.10

4

Welk deel van het IP-adres het netwerk aanduidt en welk deel de deelnemer identificeert, wordt bepaald door de netwerkklasse en het subnetmasker.
Adressen van deelnemers die alleen uit nullen of enen (binair) bestaan, zijn niet toegestaan, omdat zij voor het netwerk zelf of voor een broadcastadres staan.

Netwerkklassen

De eerste byte van het IP-adres bepaalt de netwerkklasse en dus ook de verdeling in
netwerkadres en deelnemeradres.
Waardenbereik

Netwerkklasse

Byte 1

Volledig netwerkadres
(voorbeeld)

Betekenis

0 – 127

A

10.1.22.3

10 = netwerkadres
1.22.3 = deelnemeradres

128 – 191

B

172.16.52.4

172.16 = netwerkadres
52.4 = deelnemeradres

192 – 223

C

192.168.10.4

192.168.10 = netwerkadres
4 = deelnemeradres

Deze grove verdeling is voor veel netwerken niet voldoende. Zij gebruiken ook een
expliciet instelbaar subnetmasker.
Subnetmasker

Een subnetmasker wordt gebruikt om de netwerkklassen nog verder onder te verdelen.
Het subnetmasker wordt net als het IP-adres weergegeven door vier decimale getallen
die door punten van elkaar zijn gescheiden.
Voorbeeld: 255.255.255.128
Elk decimaal getal staat voor een byte (= 8 bits) van het subnetmasker en kan ook binair
worden weergegeven (zie volgende tabel).
Byte 1
11111111

Byte 2
.

Byte 3

11111111

.

Byte 4

11111111

.

10000000

Als u het IP-adres en het subnetmasker onder elkaar schrijft, ziet u dat in de binaire
weergave van het subnetmasker alle enen het netwerkadres bepalen en alle nullen het
adres van de deelnemer (zie volgende tabel).
Byte 1
IP-adres
Subnetmasker

decimaal

Byte 2

Byte 3

Byte 4

192

.

168.

.

10

.

129

binair

11000000

.

10101000

.

00001010

.

10000001

decimaal

255

.

255

.

255

.

128

binair

11111111

.

11111111

.

11111111

.

10000000

Het klasse-C-netwerk met het adres 192.168.10. wordt verder onderverdeeld door het
subnetmasker 255.255.255.128. Er ontstaan twee netwerken met de adressen
192.168.10.0 en 192.168.10.128.
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De volgende deelnemeradressen zijn toegestaan in beide netwerken:
•

192.168.10.1 – 192.168.10.126

•

192.168.10.129 – 192.168.10.254

Door de logische EN-bewerking van het IP-adres en het subnetmasker bepalen de netwerkdeelnemers of een communicatiepartner zich in hetzelfde netwerk of in een ander
netwerk bevindt. Als de communicatiepartner zich in een ander netwerk bevindt, wordt
de standaardgateway voor het doorgeven van de data aangesproken.
Standaardgateway

De standaardgateway wordt eveneens via een 32-bits adres aangesproken. Het 32-bits
adres wordt door vier decimale getallen weergegeven, die door punten van elkaar zijn
gescheiden.
Voorbeeld: 192.168.10.1
De standaardgateway vormt de verbinding met andere netwerken. Een netwerkdeelnemer die een andere deelnemer wil aanspreken, kan zo een logische EN-bewerking van
het IP-adres en het subnetmasker uitvoeren om te bepalen of de gezochte deelnemer
zich in hetzelfde netwerk bevindt. Als dit niet het geval is, spreekt deze de standaardgateway (router) aan die zich in hetzelfde netwerk moet bevinden. De standaardgateway neemt dan de verdere verzending van de datapakketten over.

4.6

SD-geheugenkaart type OMG4.B
De SD-geheugenkaart van het type OMG4.B is vereist voor het bedrijf van veldbusgateway UFF41B en bevat de firmware, het gatewayprogramma en de gatewayconfiguratie. In combinatie met een MOVIAXIS®-asmodule wordt deze kaart ook gebruikt voor
het opslaan van data en de automatische parametrering bij het vervangen van de assen.
De SD-geheugenkaart van het type OMG4.B is bij de levering van de veldbusgateway
UFF41B inbegrepen.
In een veldbusgateway UFF41B mogen alleen geheugenkaarten van het type OMG4.B
gebruikt worden.

Update van de
bootloader

26

Als de leds L3 en L4 na inschakeling in een 1Hz-ritme oranje knipperen, moet de bootloader worden geüpdate. Ga als volgt te werk:
•

De voeding mag tijdens de gehele procedure niet uitgeschakeld worden.

•

Druk gedurende drie seconden op de resetknop T1 aan de voorkant van veldbusgateway UFF41B. Als de update van de bootloader begint, knippert alleen nog led 4.

•

De bootloader is succesvol geüpdatet als led 4 groen knippert.
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4.7

4

Aansluiting van veldbusgateway UFF41B op een DeviceNet-netwerk
In de volgende hoofdstukken worden alleen de klemmen, DIP-switches en leds
beschreven die belangrijk zijn voor het DeviceNet-veldbusbedrijf.

Vooraanzicht
Veldbusgateway
UFF41B

UFF41B

Aanduiding
Led

Led 18
Led 17

Steker X30D:
DeviceNet
(insteekbare klemmen)

X30D:1
X30D:2
X30D:3
X30D:4
X30D:5

VCAN_L
DRAIN
CAN_H
V+

0V24
CAN_L
DRAIN
CAN_H
24 V

DIP-switch S2
Omschakeling PROFIBUS/
DeviceNet

S2

Boven
Onder

Veldbusinterface PROFIBUS (X30P) actief
Veldbusinterface DeviceNet (X30D) actief

Bij bedrijf via DeviceNet:
DIP-switch
voor het instellen
van de MAC-ID en het instellen
van de baudrate

20
21
22
23
24
25

Met de DIP-switches 20 – 25 wordt de MAC-ID
(Media Access Control Identifier) ingesteld. De
MAC-ID is hierbij het knooppuntadres (adresbereik 0 – 63).

26
27

Instelling van de baudrate
Instelling van de baudrate

X38:1
X38:2
X38:3

Gereserveerd
Gereserveerd
Gereserveerd

L17

X30P

X30D

L15
L14
5

L13

L12
L11

20
21
22 ON
23
24
25
26
27

1
2
3
X38

64775AXX

Steker X38:
CAN voor op veiligheid
gerichte communicatie
(insteekbare klemmen)

4.7.1

De leds 17 en 18 zijn gereserveerd voor
PROFIBUS.
Led 18 brandt oranje: optie UFF41B wordt geïnitialiseerd.
De tweekleurige led 13 – led 16 geven de
actuele status van de veldbusinterface en het
DeviceNet-systeem weer.

Mod/Net
Polled I/O
Bit-Strobe I/O
BUSFAULT
–
–

S2

1

Functie

Led 16
Led 15
Led 14
Led 13
Led 12
Led 11

L18

L16

Led
DIP-switch
Klem

Gereserveerd
Gereserveerd

Stekerbezetting X30D (DeviceNet)
De bezetting van de aansluitklemmen wordt beschreven in de DeviceNet-specificatie
(volume 1, Appendix A).
DFD11B
UFF41B

1
2
3
4
5
X30D
61612BXX

De optie UFF41B is in overeenstemming met de DeviceNet-specificatie (volume I,
chapter 9) aan de driverkant opto-ontkoppeld. Dit betekent dat de CAN-Bus-driver via
de buskabel van 24V-spanning moet worden voorzien. De te gebruiken kabel wordt
beschreven in de DeviceNet-specificatie (volume 1, appendix B). De aansluiting moet
plaatsvinden volgens de kleurcode in onderstaande tabel.
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4

Verbinding
UFF41B –
DeviceNet

Pin-nr.

Signaal

Betekenis

Aderkleur

1

V-

0V24

BK

2

CAN_L

CAN_L

BU

3

DRAIN

DRAIN

Blank

4

CAN_H

CAN_H

WH

5

V+

24 V

RD

In overeenstemming met de DeviceNet-specificatie moet de bus in een lijnstructuur
zonder of met zeer korte steekleidingen worden uitgevoerd.
De maximaal mogelijke kabellengte is afhankelijk van de ingestelde baudrate.
Baudrate

4.7.2

Maximale kabellengte

500 kBaud

100 m

250 kBaud

250 m

125 kBaud

500 m

Busafsluiting
Om storingen in het bussysteem door reflecties te voorkomen, moet elk DeviceNetsegment bij de fysiek eerste en laatste deelnemer met busafsluitweerstanden van
120 Ê worden afgesloten. Schakel de busafsluitweerstand tussen aansluiting 2 en 4 van
de bussteker.

4.7.3

Instelling van de DIP-switches

AANWIJZING
Steeds voordat u een wijziging doorvoert aan de DIP-switches, moet veldbusgateway
UFF41B spanningsloos geschakeld worden. De instellingen van de DIP-switches
worden alleen tijdens de initialisatie overgenomen.

UFF41B

20
21
22 ON
23
24
25
26
27

20 – 25 = instelling van de MAC-ID
26 – 27 = instelling van de baudrate

64419AXX

Instelling van
de MAC-ID

28

De MAC-ID (Media Access Control Identifier) wordt met de DIP-switches 20 – 25 op de
optie UFF41B ingesteld. De MAC-ID vormt hierbij het knooppuntadres van de UFF41B.
De UFF41B ondersteunt het adresbereik 0 – 63.
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Instelling van de
baudrate

4

De baudrate wordt ingesteld met de DIP-switches 26 en 27.
DIP-switch

Baudrate

26

27

0

0

125 kBaud

1

0

250 kBaud

0

1

500 kBaud

1

1

Ongeldig

Tussen de DeviceNet-koppelmodule en de optie UFF41B kunnen maximaal 64 DeviceNet-datawoorden uitgewisseld worden. Dit aantal wordt ingesteld via de DeviceNetscanner.
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4
4.7.4

Statusled tijdens DeviceNet-bedrijf
Op de veldbusgateway UFF41B bevinden zich voor de diagnose van het DeviceNetsysteem vier tweekleurige leds die de actuele status van de UFF41B en het DeviceNetsysteem weergeven. De apparaatstatus die overeenkomt met de status van de led
wordt beschreven in het hoofdstuk "Foutdiagnose".
Led
Aanduiding

Led L16
(Mod/Net)

Led L15 (PIO)

Afkorting

Volledige beschrijving van de led

L16

MOD/NET

Module/Network Status

L15

PIO

Polled IO

L14

BIO

Bit-Strobe IO

L13

BUS-FAULT

BUS-FAULT

De in de volgende tabel beschreven functionaliteit van led L16 (Mod/Net = status
module/network) is vastgelegd in de DeviceNet-specificatie.
Toestand van
led L16

Status

Betekenis

Uit

Niet ingeschakeld/offline

•
•
•

Apparaat is in offline-status.
Apparaat voert DUP-MAC-controle uit.
Apparaat is uitgeschakeld.

Knippert
groen
(1s-ritme)

Online en in Operational
Mode

•

•

Het apparaat is online en er is geen verbinding
gemaakt.
DUP-MAC-controle is met succes voltooid.
Er is nog geen verbinding met een master tot stand
gebracht.
Ontbrekende, onjuiste of onvolledige configuratie.

Brandt groen

Online, Operational Mode en
Connected

•
•
•

Online
Er is verbinding met een master gemaakt.
Verbinding is actief (established state).

Knippert
rood
(1s-ritme)

Minor Fault of Connection
Timeout

•
•
•

Er is een corrigeerbare fout opgetreden.
Polled I/O en/of Bit-Strobe I/O-verbinding zijn in de
status Timeout.
DUP-MAC-controle heeft een fout geconstateerd.

Brandt rood

Critical Fault of Critical Link
Failure

•
•
•

Er is een corrigeerbare fout opgetreden.
BusOff
DUP-MAC-controle heeft een fout geconstateerd.

•
•

De led L15 (Polled I/O) controleert de Polled I/O-verbinding.
Toestand van
led L15

Status

Betekenis

Knippert
groen
(125ms-ritme)

DUP-MAC-controle

Apparaat voert DUP-MAC-controle uit.

Uit

Niet ingeschakeld/Offlline,
maar niet DUP-MAC-controle

•
•

Apparaat is in offline-status.
Apparaat is uitgeschakeld.

Knippert
groen
(1s-ritme)

Online en in Operational
Mode

•
•
•

Het apparaat is online.
DUP-MAC-controle is met succes voltooid.
Er wordt een Polled I/O-verbinding met een master
gemaakt (configuring state).
Ontbrekende, onjuiste of onvolledige configuratie.

Brandt groen

Online, Operational Mode en
Connected

•
•

Online
Er is een Polled I/O-verbinding gemaakt (established
state).

Knippert rood
(1s-ritme)

Minor Fault of Connection
Timeout

•
•
•

Ongeldige baudrate via DIP-switches ingesteld.
Er is een corrigeerbare fout opgetreden.
Polled I/O-verbinding is in de status Timeout.

Brandt rood

Critical Fault of Critical Link
Failure

•
•
•

Er is een niet-corrigeerbare fout opgetreden.
BusOff
DUP-MAC-controle heeft een fout geconstateerd.

•
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Led L14 (BIO)

Led L13
(BUS-FAULT)

Led L14 (Bit-Strobe I/O) controleert de Bit-Strobe I/O-verbinding.
Toestand van
led L14

Status

Betekenis

Knippert
groen
(125msritme)

DUP-MAC-controle

Apparaat voert DUP-MAC-controle uit.

Uit

Niet ingeschakeld/Offlline,
maar niet DUP-MACcontrole.

•
•

Apparaat is in offline-status.
Apparaat is uitgeschakeld.

Knippert
groen
(1s-ritme)

Online en in Operational
Mode

•
•
•
•

Het apparaat is online.
DUP-MAC-check is met succes voltooid.
Er wordt een BIO-verbinding met een master gemaakt
(configuring state).
Ontbrekende, onjuiste of onvolledige configuratie.

Brandt groen

Online, Operational Mode en
Connected

•
•

Online
Er is een BIO-verbinding gemaakt (established state).

Knippert
rood
(1s-ritme)

Minor Fault of Connection
Timeout

•
•
•

Er is een ongeldig aantal procesdata ingesteld via de
DIP-switches.
Er is een corrigeerbare fout opgetreden.
Bit-Strobe I/O-connection is in de toestand Timeout.

Brandt rood

Critical Fault of Critical Link
Failure

•
•
•

Er is een niet-corrigeerbare fout opgetreden.
BusOff
DUP-MAC-controle heeft een fout geconstateerd.

Led L13 (BUS-FAULT) geeft de fysieke toestand van het busknooppunt weer.
Toestand van
led L13

Status

Betekenis

Uit

NO ERROR

Het aantal busfouten bevindt zich in het normale gebied
(error-active-state).

Knippert
rood
(125msritme)

Het apparaat voert de DUP-MAC-controle uit en kan geen
berichten verzenden, omdat er geen andere deelnemers
zijn aangesloten op de bus (error-passive-state).
BUS WARNING

Knippert
rood
(1s-ritme)

Power-UP-test

4

Het aantal fysieke busfouten is te hoog. Er worden geen
fouttelegrammen meer actief naar de bus geschreven
(error-passive-state).

Brandt rood

BUS ERROR

•
•

BusOff-state
Het aantal fysieke busfouten is ondanks de omschakeling naar de error-passive-state toegenomen. De
toegang tot de bus wordt uitgeschakeld.

Brandt geel

POWER OFF

De externe voeding is uitgeschakeld of niet aangesloten.

Nadat de regelaar is ingeschakeld, wordt een Power-Up-test van alle leds uitgevoerd.
Hierbij worden de leds in onderstaande volgorde ingeschakeld:
Tijd [ms]

Led L16 MOD/NET

Led L15 PIO

Led L14 BIO

Led L13 BUS-FAULT

0

groen

uit

uit

uit

250

rood

uit

uit

uit

500

uit

groen

uit

uit

750

uit

rood

uit

uit

1000

uit

uit

groen

uit

1250

uit

uit

rood

uit

1500

uit

uit

uit

groen

1750

uit

uit

uit

rood

2000

uit

uit

uit

uit
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4.8

Aansluiting van veldbusgateway UFF41B op een PROFIBUS-netwerk
In de volgende hoofdstukken worden alleen de klemmen, DIP-switches en leds
beschreven die belangrijk zijn voor het PROFIBUS-bedrijf.

Vooraanzicht
Veldbusgateway
UFF41B

Led
DIP-switch
Klem

Aanduiding
Led

Led 18
Led 17
Led 12
Led 11

Run PROFIBUS
Fault PROFIBUS
–
–

Status PROFIBUS-communicatie
Status PROFIBUS-buselektronica
Gereserveerd
Gereserveerd

Steker X30P:
PROFIBUS
(Sub-D9)

X30P:9
X30P:8
X30P:7
X30P:6
X30P:5
X30P:4
X30P:3
X30P:2
X30P:1

GND (M5V)
RxD/TxD-N
N.C.
VP (P5V/100 mA)
GND (M5V)
CNTR-P
RxD/TxD-P
N.C.
N.C.

Referentiepotentiaal PROFIBUS
Signal Receive Transmit Negative
Klem niet bezet
DC+5V-potentiaal voor busafsluiting
Referentiepotentiaal PROFIBUS
PROFIBUS-besturingssignaal voor repeater
Signal Receive Transmit Positive
Klem niet bezet
Klem niet bezet

DIP-switch S2
Omschakeling PROFIBUS/
DeviceNet

S2

Boven
Onder

Veldbusinterface PROFIBUS (X30P) actief
Veldbusinterface DeviceNet (X30D) actief

Bij PROFIBUS-bedrijf: DIPswitch voor de instelling
van het PROFIBUS-stationsadres

20
21
22
23
24
25
26
27

Waarde: 1
Waarde: 2
Waarde: 4
Waarde: 8
Waarde: 16
Waarde: 32
Waarde: 64
In het PROFIBUS-bedrijf zonder functie

Steker X38:
CAN voor op veiligheid
gerichte communicatie
(insteekbare klemmen)

X38:1
X38:2
X38:3

Gereserveerd
Gereserveerd
Gereserveerd

UFF41B

L18
L17
S2
X30P
1

X30D

L16
L15
L14

5

L13
20
21
22 ON
23
24
25
26
27

L12
L11

1
2
3

X38

64422AXX

4.8.1

Functie

Stekerbezetting X30P (PROFIBUS)
De aansluiting op het PROFIBUS-systeem vindt plaats met een 9-polige Sub-D-connector conform IEC 61158. De T-busverbinding moet met een overeenkomstig uitgevoerde
steker gerealiseerd worden. De volgende afbeelding laat de PROFIBUS-steker zien die
op X30P van de veldbusgateway UFF41B aangesloten wordt.
[2]
1

6
9

5

RxD/TxD-P
RxD/TxD-N
CNTR-P
DGND (M5V)
VP (P5V/100mA)
DGND (M5V)

3
8
4
5
6
9

[3]

[1]
61766AXX

[1] 9-polige Sub-D-connector (male)
[2] Signaalkabel, getwist
[3] Geleidende, vlakke verbinding tussen connectorbehuizing en afscherming
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Verbinding
gateway
UFF41B –
PROFIBUS

4

De veldbusgateway UFF41B wordt over het algemeen met een getwiste, afgeschermde
tweeaderige kabel op het PROFIBUS-systeem aangesloten. Let bij de selectie van de
bussteker op de maximaal ondersteunde overdrachtssnelheid.
De tweedraadsleiding wordt via pin 3 (RxD/TxD-P) en pin 8 (RxD/TxD-N) aangesloten
op de PROFIBUS-steker. De communicatie vindt plaats via deze beide contacten. De
RS485-signalen RxD/TxD-P en RxD/TxD-N moeten bij alle PROFIBUS-deelnemers op
dezelfde contacten worden aangesloten, anders kunnen de buscomponenten niet communiceren via de bus.
De PROFIBUS-interface levert een TTL-besturingssignaal voor een repeater of adapter
voor optische kabel (common = pin 9) via pin 4 (CNTR-P).

Baudrates groter
dan 1,5 MBaud

Het bedrijf van de veldbusgateway UFF41B met baudrates > 1,5 MBaud is alleen mogelijk met speciale 12 MBaud-PROFIBUS-connectoren.

Busafsluiting

Als de veldbusgateway UFF41B zich aan het begin of einde van een PROFIBUSsegment bevindt en er maar één PROFIBUS-kabel naar de besturing van de veldbusgateway UFF41B loopt, moet u een steker met geïntegreerde busafsluitweerstand
gebruiken.
Schakel bij deze PROFIBUS-steker de busafsluitweerstanden in.

Stationsadres
instellen

Het PROFIBUS-stationsadres stelt u in met behulp van de DIP-switches 20 – 26 op de
veldbusgateway UFF41B. DIP-switch 27 heeft bij het PROFIBUS-bedrijf geen functie.
De veldbusgateway UFF41B ondersteunt het adresbereik 0 – 125.
Af fabriek is het stationsadres 4 ingesteld:
20 Æ waarde: 1 × 0 = 0
21 Æ waarde: 2 × 0 = 0
22 Æ waarde: 4 × 1 = 4
23 Æ waarde: 8 × 0 = 0
24 Æ waarde: 16 × 0 = 0
25 Æ waarde: 32 × 0 = 0
26 Æ waarde: 64 × 0 = 0

UFF41B

20
21
22 ON
23
24
25
26
27

64419AXX

Een wijziging van het PROFIBUS-stationsadres tijdens het bedrijf treedt niet onmiddellijk in werking, maar pas als de voeding van de UFF41B opnieuw ingeschakeld is.
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4.8.2

Statusled tijdens PROFIBUS-bedrijf
Op de veldbusgateway UFF41B bevinden zich voor de diagnose van het PROFIBUSsysteem twee tweekleurige leds die de actuele status van de UFF41B en het
PROFIBUS-systeem weergeven. De apparaatstatus die overeenkomt met de status van
de led wordt beschreven in het hoofdstuk "Foutdiagnose".

Led L17 (FAULT
PROFIBUS)

Led L17 (FAULT PROFIBUS) geeft aan of de communicatie via de PROFIBUS-interface goed functioneert.
Toestand van
led L17

Diagnose

Oplossing

Uit

•

De veldbusgateway UFF41B wisselt data
uit met de PROFIBUS DP-master (toestand data exchange).

–

Rood

•

De verbinding met de DP-master is verbroken.
De veldbusgateway UFF41B herkent de
PROFIBUS-baudrate niet.
Er is een busonderbreking opgetreden.
De PROFIBUS DP-master is buiten
bedrijf.

•

De veldbusgateway UFF41B herkent de
baudrate. De DP-master spreekt de veldbusgateway UFF41B echter niet aan.
De veldbusgateway UFF41B is niet of verkeerd geconfigureerd in de DP-master.

•

•
•
•
Knippert
rood (1 Hz)

•
•

•
•

•
•

Led L18 (RUN
PROFIBUS)

34

Controleer de PROFIBUS-aansluiting van het apparaat.
Controleer de configuratie in de
PROFIBUS DP-master.
Controleer alle kabels in het
PROFIBUS-netwerk.
Controleer en corrigeer het ingestelde PROFIBUS-stationsadres op
de veldbusgateway UFF41B en in
de configuratiesoftware van de DPmaster.
Controleer en corrigeer de configuratie van de DP-master.
Gebruik voor de configuratie het
GSD-bestand SEW_600D.GSD met
de aanduiding Adv.Gateway UFF.

Led L18 (RUN PROFIBUS) geeft aan of de PROFIBUS-elektronica (hardware) goed
functioneert.
Toestand van
led L18

Diagnose

Oplossing

Groen

•

De PROFIBUS-hardware is OK.

–

Knippert
groen
(1 Hz)

•

Het PROFIBUS-stationsadres op de DIPswitches is hoger ingesteld dan 125. Als
het PROFIBUS-stationsadres op een
hogere waarde dan 125 is ingesteld,
gebruikt de veldbusgateway UFF41B het
PROFIBUS-stationsadres 4.

1. Controleer en corrigeer op de DIPswitches het ingestelde PROFIBUSstationsadres.
2. Schakel alle applicatieregelaars
opnieuw in. Het gewijzigde
PROFIBUS-adres wordt pas actief
na een nieuwe start.

Oranje

•

De optie UFF41B wordt geïnitialiseerd.

–
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4.9

4

Buskabels afschermen en leggen
Gebruik uitsluitend afgeschermde kabels en verbindingselementen die ook voldoen aan
de eisen van categorie 5, klasse D, conform IEC 11801, uitgave 2.0.
Een vakkundige afscherming van de buskabel dempt de elektrische emissies die in een
industriële omgeving kunnen optreden. Met onderstaande maatregelen bereikt u een
optimale afscherming:
•

Draai de bevestigingsbouten van stekers, modules en potentiaalvereffeningskabels
stevig vast.

•

Gebruik uitsluitend stekers met een metalen of gemetalliseerde behuizing.

•

Sluit de afscherming in de steker aan op een groot contactoppervlak.

•

Aard de afscherming van de buskabel aan beide zijden.

•

Leg de signaal- en buskabels niet parallel aan vermogenskabels (motorleidingen),
maar zo mogelijk in gescheiden kabelgoten.

•

Gebruik in industriële omgevingen metalen, geaarde kabelgoten.

•

Leid de signaalkabels en de bijbehorende potentiaalvereffening op geringe afstand
van elkaar via de kortste weg.

•

Vermijd verlenging van buskabels met behulp van stekerverbindingen.

•

Leid de buskabels vlak langs de aanwezige aardingsvlakken.

VOORZICHTIG!
Bij schommelingen van het aardpotentiaal kan via de aan beide zijden aangesloten en
met het aardpotentiaal (PE) verbonden afscherming een vereffeningsstroom vloeien.
Zorg in dit geval voor een toereikende potentiaalvereffening conform de desbetreffende VDE-bepalingen.
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5

Configuratie van de veldbusgateway UFx41B en de regelaars

5.1

Beschrijving van de gatewayfuncties

5.1.1

Inleiding
Met de veldbusgateways UFF41B en UFR41B biedt SEW-EURODRIVE innovatieve
oplossingen om de SEW-regelaartechniek in veldbussystemen te integreren.
Hiervoor worden de procesdata van de overkoepelende besturing in de veldbusgateway
verwerkt en via CAN (SBus) naar de op de veldbusgateway aangesloten apparaten
gestuurd. Veldbusgateways van het type UFx41B kunnen maximaal 64 procesdata (PD)
van de veldbus naar maximaal zestien ondergeschikte slave-apparaten doorsturen. De
datalengte per slave-apparaat is hierbij beperkt tot zestien procesdata.
Er worden twee verschillende apparaatconfiguraties ondersteund:
•

Autosetup-configuratie
Voor de automatische configuratie van de veldbusgateway en de aangesloten
apparaten.

•

Door de gebruiker gedefinieerde configuratie
Voor de individuele configuratie van de procesdatalengte en de CAN-aansluiting van
de afzonderlijke slave-apparaten.

Bijzondere eigenschappen van de veldbusgateway UFx41B zijn de databeveiliging en
het dataherstel (zie hoofdstuk "Data opslaan", paragraaf "Restore-mechanisme") na het
vervangen van een slave-apparaat. Hiervoor worden alle parameters van de aangesloten slave-apparaten opgeslagen op de SD-kaart van de veldbusgateway en wordt een
eventuele vervanging van het apparaat bewaakt. Bij het vervangen van een apparaat
worden de parameters van het apparaat automatisch in het vervangen apparaat
geladen door de veldbusgateway.
De veldbusgateway wordt via de tool "UFx-gatewayconfigurator" in MOVITOOLS®
MotionStudio geconfigureerd.

5.1.2

Autosetup
De functie "autosetup" wordt in de tool "UFx-gatewayconfigurator" geactiveerd. Met
Autosetup worden de veldbusgateway en de daarop aangesloten slave-apparaten automatisch geconfigureerd waardoor vele toepassingen optimaal gedekt worden.
De functie "autosetup" voert de volgende configuraties automatisch uit:
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•

het stoppen van de procesdatacommunicatie in de richting van de SBus

•

het scannen van systeembus CAN 1 om de aangesloten apparaten te herkennen
(MOVIAXIS®, MOVIDRIVE® B en MOVITRAC® B; max. zestien apparaten)

•

het toewijzen van de procesdatabreedte: zes procesdata bij MOVIAXIS® en drie
procesdata bij MOVIDRIVE® B en MOVITRAC® B

•

configuratie van de vereiste procesdataobjecten (PDO) van de MOVIAXIS®asmodules

•

het opslaan van de configuratie in de veldbusgateway UFx41B (geen databeveiliging)
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5

het starten van de procesdatacommunicatie

12082AEN

Bij het scannen van apparaten worden de eerste zestien gevonden apparaten overgenomen in de op de veldbusgateway opgeslagen slaveconfiguratie.
Als de totale waarde van 64 PD op basis van de ingestelde procesdatalengten van de
afzonderlijke slave-apparaten overschreden wordt, reduceert de gatewaytoepassing
automatisch de procesdatalengten van de slave-apparaten. Voor MOVIDRIVE® B- en
MOVITRAC® B-slave-apparaten worden in dit geval 3 PD ingesteld. De PD-lengte die
dan nog over is, wordt gedeeld door het aantal MOVIAXIS®-slave-apparaten. Hieruit
ontstaat de procesdatalengte voor de afzonderlijke MOVIAXIS®-apparaten. Deze procedure is zowel met als zonder autosetup van toepassing.

AANWIJZING
De functie "autosetup" gaat ervan uit dat alle slave-apparaten op systeembus CAN 1
zijn aangesloten. Er wordt alleen via systeembus CAN 1 gescand.
De startwoorden in het procesimage worden zo ingesteld dat de data van de slaves
direct op elkaar volgen en zich niet overlappen.
De autosetup-configuratie wordt opgeslagen in de veldbusgateway UFx41B en bij elke
inschakeling van de netvoeding gecontroleerd door het scannen van de slave-apparaten.
Om de communicatie en configuratie van MOVIAXIS®-apparaten succesvol uit te
voeren, moet het MOVIAXIS®-parametreerniveau op "Planning Engineer" ingesteld zijn.
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5.1.3

Door de gebruiker gedefinieerde configuratie
Met de functie "customized configuration" is het mogelijk om de procesdatabreedte individueel te configureren en de CAN 2-aansluiting op de veldbusgateway te gebruiken.
Door de slave-apparaten over beide CAN-interfaces van de veldbusgateway te verdelen
kan de CAN-cyclustijd gereduceerd worden, wat een betere data-overdracht tot gevolg
heeft.
Bij de door de gebruiker gedefinieerde configuratie kan de gebruiker voor elk slaveapparaat de lengte van de procesdata en het startwoord in het procesimage in de richting van de veldbus alsook de SBus (CAN 1 of CAN 2) configureren. Het startwoord en
de datalengte zijn voor zowel de procesingangs- als de procesuitgangsdata van het
slave-apparaat identiek.

12103AEN

Aan de hand van deze gegevens bepaalt de veldbusgateway automatisch de cyclustijd
voor beide CAN-interfaces alsook het aantal, de datalengte en de CAN-ID's van de procesdataobjecten (PDO) op de SBus. De cyclustijd van beide CAN-interfaces is altijd
even lang.
Door de knop [Apply configuratie] in te drukken worden de configuratiegegevens in de
veldbusgateway opgeslagen. Hiertoe behoren het aantal slave-apparaten, hun procesdatabreedte en hun aansluiting op systeembus CAN 1 of systeembus CAN 2 en de
time-outperiode ervan. Bovendien worden in de MOVIAXIS®-slave-apparaten de instellingen, die nodig zijn om de communicatie met de veldbusgateway tot stand te brengen,
automatisch uitgevoerd. Voor MOVIAXIS®-apparaten waarbij de functie "autosetup van
de procesdata" uitgeschakeld is (selectieveld "Autosetup process data" op "Off"), moet
de gebruiker de procesdata in de slave-apparaten vervolgens dienovereenkomstig
parametreren.
Een wijziging van de procesdataconfiguratie in de veldbusgateway treedt pas in werking
bij de veldbusgateway als de knop [Apply configuration] opnieuw ingedrukt wordt.
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5

Configuratie van veldbusgateway en slave-apparaten
Als de functies "autosetup" of "customized configuration" met behulp van de UFx-gatewayconfigurator uitgevoerd worden, moeten de in de volgende paragrafen beschreven
parameters van de slave-apparaten (MOVIAXIS®, MOVIDRIVE® B en MOVITRAC® B)
ingesteld worden.

Instelling van de servoversterker MOVIAXIS®
Voor elk MOVIAXIS®-slave-apparaat wordt de procesdatacommunicatie in de asmodule automatisch geconfigureerd als de veldbusgateway geconfigureerd is door middel
van de functie "Autosetup" of als bij de door de gebruiker gedefinieerde configuratie van
dit slave-apparaat de functie "Autosetup process data = On" ingesteld is. Hierbij worden
alleen de procesdataobjecten geconfigureerd die nodig zijn voor de communicatie
tussen de veldbusgateway en de MOVIAXIS®-asmodule. De verdere verwerking van de
procesdata in het apparaat is afhankelijk van de toepassing en wordt niet beïnvloed door
de configuratie via de veldbusgateway.

12083AEN

AANWIJZING
•

Om tegelijkertijd voor de uitwisseling van procesdata en de engineering tussen
veldbusgateway en slave-apparaten te zorgen, dient u erop te letten dat tussen de
afzonderlijke slave-apparaten geen andere as-naar-as-communicatie via dezelfde
CAN-bus geconfigureerd is.

•

Als de toepassing as-naar-as-communicatie vereist, dient bij MOVIAXIS® de
CAN 2-bus van de asmodule en bij MOVIDRIVE® B de vrije CAN-bus gebruikt te
worden.
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Instelling van de regelaars MOVIDRIVE® B en MOVITRAC® B
Bij MOVIDRIVE® B en MOVITRAC® B worden de parameters niet automatisch ingesteld door de functie "Autosetup". In dat geval moeten voor het bedrijf van de
MOVIDRIVE® B- of MOVITRAC® B-regelaars (zie volgende afbeelding) de volgende
instellingen verricht worden via de veldbusgateway UFx41B.

11845AEN

®

®

Voor de besturing van de MOVIDRIVE B- of MOVITRAC B-regelaar via de veldbusgateway moet deze eerst omgeschakeld worden naar Control signal source (P101) en
Setpoint source (P100) = SBus1. Met de instelling op SBus 1 wordt de regelaar op de
setpointovername van de veldbusgateway geparametreerd. Nu reageert de regelaar op
de door de overkoepelende besturing verzonden procesuitgangsdata.
Om ervoor te zorgen dat de regelaar bij een storing in de SBus-communicatie stopt,
moet de SBus1 timeout delay (P883) op een waarde ongelijk aan 0 ms ingesteld
worden. Wij adviseren een waarde tussen 50 en 200 ms. De activering van de stuur- en
setpointbron SBus wordt met de bit "SBus mode active" in het statuswoord aan de overkoepelende besturing gemeld.
De activering van de stuur- en setpointbron SBus wordt met de bit "Fieldbus mode
active" in het statuswoord aan de overkoepelende besturing gemeld. Om veiligheidstechnische redenen moet de MOVIDRIVE® B-applicatieregelaar voor de besturing via
de veldbusgateway bovendien op de klemmen worden vrijgegeven. Daarom moeten de
klemmen zo worden aangesloten en geprogrammeerd dat de regelaar via de ingangsklemmen wordt vrijgegeven. De eenvoudigste variant om de regelaar op de klemmen
vrij te geven, is door bijvoorbeeld op ingangsklem DIØØ (functie /CONTROLLER
INHIBIT) bij MOVIDRIVE® B en DI01 = CW/stop bij MOVITRAC® B een +24V-signaal
te geven en de overige ingangsklemmen op NO FUNCTION te programmeren.
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AANWIJZINGEN

5.1.5

•

Stel de parameter P881 SBus address in oplopende volgorde in op de waarden 1
tot 16, indien het apparaat op systeembus CAN 1 van de veldbusgateway aangesloten is. Vooral bij het gebruik van MOVIAXIS®-asblokken dient het basisadres
van systeembus CAN 1 van de asblok op waarden > 0 ingesteld te worden.

•

Stel de parameter P881 SBus address in oplopende volgorde in op de waarden 17
tot 34, indien het apparaat op systeembus CAN 2 van de veldbusgateway aangesloten is.

•

Het SBus-adres 0 wordt door veldbusgateway UFx41B gebruikt en mag daarom
niet worden gebruikt.

•

Stel P883 SBus timeout delay in op waarden tussen 50 en 200 ms.

•

Stel P889 / P899 Parameter channel 2 bij MOVIDRIVE® B in op ON.

Data opslaan

12090AEN

Met de veldbusgateways van het type UFx41B kunnen alle parameters van de aangesloten slave-apparaten op de SD-geheugenkaart van de veldbusgateway opgeslagen
worden. Bovendien bewaakt de veldbusgateway het vervangen van apparaten waarvan
de parameters in dat geval automatisch naar het vervangen apparaat gestuurd worden.
Hierbij worden de parametersets van de slave-apparaten en de configuratiegegevens
van de veldbusgateway UFx41B centraal op de SD-geheugenkaart van de veldbusgateway opgeslagen en bij het vervangen van apparaten gebruikt.
De veldbusgateway dient op deze manier als dataopslag voor de gegevenssets van de
slave-apparaten en de inbedrijfstellingsgegevens van de veldbusgateway.
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Nadat de gebruiker een aandrijfsysteem in bedrijf gesteld heeft, worden de gegevenssets naar de dataopslag (SD-kaart) gekopieerd door de knop [Data backup] in te drukken. Door middel van deze functie worden de parametersets van elk afzonderlijk slaveapparaat, zijn UUID (Universally Unique Identifier) en de configuratiegegevens van de
veldbusgateway zelf opgeslagen. Als de parametrering van afzonderlijke slave-apparaten na het opslaan van de data verandert, dan moet deze wijziging ook voor het opslaan
van de data geactualiseerd worden. Een eenvoudige manier om dit uit te voeren is door
de knop [Data backup] van het desbetreffende slave-apparaat in te drukken.
Als het systeem opnieuw gestart wordt, wordt gecontroleerd of een as vervangen is. Als
dit het geval is, wordt de bij de inbedrijfstelling opgeslagen gegevensset automatisch
naar de vervangen as geladen. Dit mechanisme werkt alleen bij apparaten die een UUID
(Universally Unique Identifier) hebben (momenteel alleen bij MOVIAXIS®).
Een automatische update van het apparaat vindt in principe alleen plaats bij slave-apparaten van de veldbusgateway, dat wil zeggen bij apparaten die de gebruiker handmatig
via de gebruikersinterface of bij de autoscan van de systeembus in de apparaatlijst van
de veldbusgateway ingevoerd heeft. Apparaten die op de SBus aangesloten zijn, maar
zich niet in de apparaatlijst van de veldbusgateway bevinden, worden noch bij het
opslaan van de data noch bij de functie voor het vervangen van apparaten in acht
genomen.

Data op SDgeheugenkaart
opslaan

Voorwaarde voor een automatische update na het vervangen van een apparaat is een
in bedrijf gestelde installatie waarvan de gegevenssets ter beschikking staan in het
datageheugen (SD-geheugenkaart bij UFx) van de veldbusgateway. Deze gegevenssets worden via de UFx-gatewayconfigurator aangemaakt door de functie "Data
backup" te activeren. Bovendien moet gegarandeerd zijn dat de functie van de veldbusgateway voor het vervangen van apparaten geactiveerd is. Stel hiervoor de "Unit
replacemnet function" op het tabblad "Gateway parameters" in de UFx-gatewayconfigurator op "On".
Behalve de gegevenssets van de aangesloten apparaten worden bij het opslaan van de
data ook hun UUID's uitgelezen en in het datageheugen opgeslagen. De configuratie
van de veldbusgateway wordt ook opgeslagen.
Als de functie voor het vervangen van apparaten voor alle apparaten in de lijst actief
moet zijn, dienen de desbetreffende parameters vóór het activeren van de databeveiliging ingeschakeld te worden.
De SBus-procesdata moeten na afloop van de databeveiliging weer door de gebruiker
gestart worden. Bit 9 ("Configured") in de gatewaystatus geeft aan dat het datageheugen geldige gegevens bevat.
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Als de functie van de veldbusgateway voor het vervangen van apparaten en bit 9 ("Configured") geactiveerd zijn, wordt alle slave-apparaten bij het opstarten op vervanging
gecontroleerd. Als hierbij een vervangen apparaat herkend wordt, wordt het samen met
de in het datageheugen opgeslagen gegevensset geactualiseerd, indien de asvervangingsfunctie voor dit slave-apparaat eveneens geactiveerd is.
Als de functie voor het vervangen van apparaten voor de veldbusgateway gedeactiveerd is, worden de apparaten niet op vervanging gecontroleerd en worden de slaveapparaten dus ook niet geüpdate.
Als bij de automatische update voor een slave-apparaat een fout optreedt, wordt met dit
apparaat geen procesdatacommunicatie tot stand gebracht. Dit geldt zowel voor fouten
tijdens de update als voor fouten die bij het uitlezen van de UUID optreden.

AANWIJZINGEN
Let er bij het vervangen van apparaten op dat bij de vervangen apparaten het tot dan
toe geldige SBus-adres ingesteld wordt.
Bij het vervangen van een MOVIAXIS® is dit gegarandeerd, voor zover het adres op de
voedingsmodule niet gewijzigd wordt en de veldbusgateway op systeembus CAN 1
van het MOVIAXIS®-asblok aangesloten is.
Bij MOVIDRIVE® B en MOVITRAC® B moeten de adressen via parameters ingesteld
worden. Dit is ook bij MOVIAXIS® het geval, indien de gateway op CAN 2 van de
asmodule aangesloten is.
Automatische
update van het
apparaat na een
time-out van de
slave

Een mogelijke oorzaak voor een time-out van een slave is de vervanging van een apparaat, terwijl de installatie draait. Zodra de time-out van een slave niet meer aanwezig is,
wordt de UUID van het apparaat uitgelezen en vergeleken met de opgeslagen UUID.
Als een vervanging van een apparaat herkend wordt, de functie voor het vervangen van
apparaten voor de veldbusgateway en voor de desbetreffende slave geactiveerd is en
bit 9 in de veldbusgatewaystatus gezet is, wordt het desbetreffende slave-apparaat
geactualiseerd met de in het datageheugen aanwezige gegevensset.
Zowel tijdens de controle van de UUID als tijdens de eventueel vereiste actualisering
van het slave-apparaat blijft de veldbusgateway het time-outstatuswoord in het procesimage van de desbetreffende slave naar de veldbusmaster verzenden. De procesdata
op de SBus worden niet gestopt. In alle procesdatawoorden verzendt de veldbusgateway "0"-signalen naar het desbetreffende slave-aparaat.
Als tijdens het controleren van de UUID of het downloaden van de gegevensset fouten
optreden, wordt het verzenden van "0"-signalen naar het slave-apparaat via SBus voortgezet. In het procesimage van deze slave worden de foutbit en een foutcode ingevoerd
door de veldbusgateway.
Als de time-outbewaking voor een slave gedeactiveerd is, wordt geen time-out van de
slave gemeld. Daarom wordt tijdens het gatewaybedrijf ook niet op vervanging van het
apparaat gecontroleerd. De functie voor het vervangen van apparaten tijdens het
opstarten van de veldbusgateway wordt door deze instelling niet beïnvloed.
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5.2

Inbedrijfstellingsprocedure

5.2.1

Controle van de hardware-installatie en de communicatie-instellingen
•

Controleren van de CAN-verbinding tussen de veldbusgateway en slave-apparaten
in overeenstemming met de documentatie.

•

Controleren van de afsluitweerstanden (120 Ê) op de veldbusgateway UFx41B en
het laatste slave-apparaat (zie ook hoofdstuk 4.3).

•

Instellen van het SBus-adres en de baudrate (zie ook hoofdstuk 5.1.4).
Voor alle op de veldbusgateway aangesloten slave-apparaten moeten verschillende
SBus-adressen, maar dezelfde SBus-baudrate ingesteld worden.
Deze instellingen kunnen met de programmeerapparaten DBG60B en FBG11B
(alleen bij MOVITRAC® B) of met MOVITOOLS® MotionStudio (zie hoofdstuk
11.7.2) verricht worden.
– Stel de parameter P881 SBus address in oplopende volgorde in op de waarden
1 tot 16, indien het apparaat op systeembus CAN 1 van de veldbusgateway aangesloten is.
– Het SBus-adres 0 wordt door de UFx41B-gateway gebruikt en mag daarom niet
worden toegepast.
– Stel P883 SBus timeout delay in op een waarde tussen 50 en 200 ms.

5.2.2

Engineering-verbinding tot stand brengen
Ga als volgt te werk om de apparaten online te configureren met behulp van
MOVITOOLS® MotionStudio:
1. Start MOVITOOLS® MotionStudio in het WINDOWS®-startmenu onder het volgende
pad:
"Start\Programs\SEW\MOVITOOLS-MotionStudio
2. Leg een project aan met naam en locatie.
3. Stel de communicatie in om met uw apparaten te communiceren.
4. Scan uw netwerk (apparaatscan). Klik hiervoor op de knop [Start network scan] [1]
in de knoppenbalk.

64334AXX

44

Handboek – Veldbusgateway UFF41B DeviceNet en PROFIBUS DP

Configuratie van de veldbusgateway UFx41B en de regelaars
Inbedrijfstellingsprocedure

5

5. Controleer of na het scannen van de apparaten alle op de veldbusgateway aangesloten slave-apparaten weergegeven worden. Als geen slave-apparaten gevonden
worden, moet de installatie (afsluitweerstanden CAN-bus) gecontroleerd worden en
gaat u na of alle slave-apparaten verschillende SBus-adressen hebben die groter
zijn dan nul (zie volgende afbeelding).

12105AEN

6. Markeer de UFx41B-gateway die u wilt configureren en open het contextmenu met
de rechtermuisknop. Vervolgens worden er apparaatspecifieke tools weergegeven
om met de apparaten functies uit te voeren.
7. Open de tool "UFx Gateway Configurator" (zie volgende afbeelding).

12104AEN

Handboek – Veldbusgateway UFF41B DeviceNet en PROFIBUS DP

45

Configuratie van de veldbusgateway UFx41B en de regelaars
Inbedrijfstellingsprocedure

5
5.2.3

Configuratie van de veldbusgateway uitvoeren

Autosetup

Als u de configuratie met behulp van de functie "Autosetup" wilt uitvoeren, drukt u in de
UFx-gatewayconfigurator op de knop [Autosetup]. Alle aandrijvingen worden stopgezet.
De op systeembus CAN 1 aangesloten slave-apparaten worden nu gescand en bij
MOVIAXIS® automatisch geconfigureerd. De UFx-gatewayconfigurator geeft gedurende het uitvoeren van de functie "Autosetup" een actiesymbool weer.
De functie "Autosetup" kent de volgende procesdatabreedte toe:
•

6 procesdata bij MOVIAXIS®

•

3 procesdata bij MOVIDRIVE® B en MOVITRAC® B

Bij MOVIAXIS® worden de vereiste procesdataobjecten (PDO) van de MOVIAXIS®asmodule automatisch geconfigureerd.
Bij MOVIDRIVE® B en MOVITRAC® B moeten het SBus-adres, de SBus-time-out en
SBus-baudrate van de slave-apparaten volgens hoofdstuk 5.1.4 geconfigureerd
worden.
Het aantal slave-apparaten en hun instellingen worden opgeslagen in de veldbusgateway en bij elke inschakeling van de netvoeding gecontroleerd door het scannen van de
slave-apparaten.
Let erop dat voor de functie "Autosetup" alle slave-apparaten op systeembus CAN 1
aangesloten moeten zijn. Er wordt alleen via systeembus CAN 1 gescand.
Als de functie "Autosetup" succesvol uitgevoerd is en de veldbuscommunicatie van
tevoren al tot stand gebracht was, worden de procesdata gestart en geeft de UFx-gatewayconfigurator de correcte werking weer.

Door de gebruiker
gedefinieerde
configuratie

Als u de door de gebruiker gedefinieerde configuratie wilt, drukt u in de UFx-gatewayconfigurator op de knop [Customized configuration]. De UFx-gatewayconfigurator gaat
naar het tabblad "Process data configuration". Druk op de knop [Process data – Stop].
Alle aandrijvingen worden stopgezet.
Met de functie "Customized configuration" is het mogelijk om de procesdatabreedte individueel te configureren. Deze functie is nodig als de slave-apparaten op systeembus
CAN 2 van de veldbusgateway zijn aangesloten.
Door de slave-apparaten over beide CAN-interfaces van de veldbusgateway te verdelen
kan de CAN-cyclustijd gereduceerd worden, wat een betere data-overdracht tot gevolg
heeft.

12103AEN
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Stel voor elk slave-apparaat het volgende in:
•

procesdatalengte

•

time-outperiode van de SBus

•

CAN-interface (systeembus CAN 1 of systeembus CAN 2) waarop het slave-apparaat is aangesloten

De vermelding in het veld "Start word process image" wordt automatisch bepaald.
Het startwoord in het procesimage in de richting van de veldbus en de procesdatalengte
zijn identiek voor de procesingangs- en -uitgangsdata van het slave-apparaat.
Als de knop [Apply configuration] ingedrukt wordt, worden de instellingen automatisch
uitgevoerd in de MOVIAXIS®-apparaten waarbij de parameter "Autosetup process data"
de waarde "On" heeft. Als de parameter "Autosetup process data" op "Off" staat, worden
de instellingen niet automatisch uitgevoerd in het desbetreffende MOVIAXIS®-apparaat,
maar moeten zij door de gebruiker verricht worden.
Als u de knop [Process data – Start] indrukt, wordt de communicatie tussen de veldbusgateway en het slave-apparaat gestart. Als de communicatie succesvol is, wordt het volgende symbool weergegeven.
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5.2.4

Laatste instellingen in de slave-apparaten
Aangezien u via de engineering-interface van de veldbusgateway toegang heeft tot alle
parameters van de slave-apparaten, dient u voor elk apparaat de tool "Startup wizard"
uit te voeren. Op deze manier wordt de regelaar aan de aangesloten motor aangepast.
Indien nodig, worden ook de regelcircuits van de regelaar aan de belastingsverhoudingen van de toepassing aangepast.
Indien aanwezig, kunt u ook een passend parameterbestand in de regelaar/servoversterker laden. Let er hierbij op dat het SBus-adres en met name de SBus-baudrate niet
gewijzigd worden.

AANWIJZING
Vooral bij MOVIAXIS® moeten de communicatie-instellingen van de IN-PDO's en
OUT-PDO's gecontroleerd worden. Als de communicatie-instellingen veranderd zijn
door de overdracht van de parameterset, kunt u deze instellingen corrigeren door de
door de gebruiker gedefinieerde configuratie opnieuw te versturen of door de functie
"Autosetup" opnieuw uit te voeren.
•

MOVIAXIS®
Voor elk MOVIAXIS®-slave-apparaat wordt de procesdatacommunicatie in de asmodule automatisch geconfigureerd, indien de gatewayparameter "Autosetup process
data" voor dit apparaat de waarde "On" heeft. Hierbij worden alleen de procesdataobjecten geconfigureerd die nodig zijn voor de communicatie tussen de veldbusgateway en de MOVIAXIS®-asmodule.
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De verdere verwerking van de procesdata in het apparaat is afhankelijk van de toepassing en wordt niet beïnvloed door de configuratie via de veldbusgateway.
Na de configuratie van de veldbusgateway kunt u nu doorgaan met het parametreren
van de afzonderlijke MOVIAXIS®-asmodules. Gebruik hiervoor de tools "PDOEditor" of "Parameter tree" om de vereiste koppelingen van de door de veldbusgateway gebruikte IN- en OUT-PDO's met de juiste stuur- en statuswoorden uit te voeren.
•

MOVIDRIVE® B en MOVITRAC® B
Aangezien bij deze regelaars geen automatische configuratie door de veldbusgateway plaatsvindt, dient u de instellingen nogmaals volgens hoofdstuk 5.1.4 te controleren.
Bij de verdere parametrering van de regelaars voor de aanpassing aan uw toepassing, dient u erop te letten dat de volgende parameters niet gewijzigd worden:
–
–
–
–
–
–
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P100 control signal source
P101 setpoint source
P880/P890 SBus protocol
P881/P891 SBus address
P884/P894 SBus baud rate
P883/P892 SBus timout interval
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5.2.5

5

Procesdata bekijken en besturen

Diagnose van
procesdata

Roep in de UFx-gatewayconfigurator het tabblad "Process data monitor" op (zie volgende afbeelding).

12084AEN

Controleer de data tussen de veldbusgateway en de overkoepelende besturing.
De afzonderlijke numerieke velden kunnen gewijzigd worden door met de rechtermuisknop op de verschillende getalformaten te klikken.
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5
Procesdata in
slave-apparaten
controleren

Ga als volgt te werk om te controleren of de communicatie tussen de veldbusgateway
en het slave-apparaat goed functioneert:
•

MOVIAXIS®
Met de PDO-editor kunt u de procesdata controleren. De ingangsprocesdataobjecten (IN-PDO's) en de uitgangsprocesdataobjecten (OUT-PDO's) worden weergegeven (zie volgende afbeelding).

12085AEN

•

®

®

MOVIDRIVE B en MOVITRAC B
In MOVITOOLS® MotionStudio kunt u met de tool "Parameter tree" binnen parametergroep 09 Bus diagnostics de procesdata controleren (zie volgende afbeelding).
De twee tools "UFx Gateway Configurator" en "Parameter tree" kunnen parallel
weergegeven worden (zie volgende afbeelding).

12086AEN
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Handmatige
instelling (forcen)
van procesuitgangsdata

5

De procesdatamonitor biedt ook de mogelijkheid om de procesuitgangsdata zonder
overkoepelende besturing handmatig in te stellen (het zogenoemde forcen).

12084AEN

Activeer de force-modus en voer de waarden in de nu actieve velden in. Als u de knop
"Send process data" indrukt, worden de door de gebruiker ingevoerde waarden in plaats
van de via de veldbus ontvangen waarden via SBus naar de Slave-apparaten gestuurd.
De procesingangsdata kunnen niet handmatig ingesteld worden.
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5
5.2.6

Opslaan van de regelaargegevens in de veldbusgateway en met MOVITOOLS® MotionStudio
Na het succesvol configureren van de veldbusgateway en het voltooien en controleren
van de parametrering van de slave-apparaten kunnen de regelaarparameters van de
slave-apparaten op de SD-kaart van de veldbusgateway en – met behulp van het projectbeheer van MOVITOOLS® MotionStudio – op uw pc opgeslagen worden.

Data op de SDgeheugenkaart
van de veldbusgateway opslaan

Als u gegevens van de slave-apparaten op de SD-geheugenkaart van de veldbusgateway wilt opslaan, gaat u in de UFx-gatewayconfigurator naar het tabblad [Data backup]
en drukt u op de knop [Data backup]. Alle aandrijvingen en de procesdatacommunicatie
moeten eerst gestopt worden.
Door de knop [Data backup] van de weergegeven slave-apparaten in te drukken, wordt
alleen de parameterset van dit apparaat naar de SD-kaart van de veldbusgateway gekopieerd.
Door het instellen van de functie "Automatic update" op "Off" wordt voor dit apparaat de
restore-functie na het vervangen het apparaat gedeactiveerd (zie ook hoofdstuk 5.1.5).

Data opslaan
met het projectbeheer in
MOVITOOLS®
MotionStudio

Ga als volgt te werk om de in het netwerk aanwezige apparaten te configureren:
1. Ga via het tabblad "Network view" naar het netwerkaanzicht.
2. Voer een apparaatscan uit.
Hierna worden alle fysiek aanwezige en online bereikbare apparaten weergegeven.
3. Markeer het apparaat dat u wilt configureren.
4. Trek het gescande apparaat van het netwerkaanzicht naar het projectaanzicht ("drag
and drop") of selecteer in het contextmenu de opdracht [Project unit].

12116AEN

Vervolgens wordt het venster "Project unit" geopend.
5. Neem de naam (signatuur) van het online bereikbare apparaat over.
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Ga als volgt te werk als u de naam (signatuur) van het online bereikbare apparaat
NIET wilt overnemen:
•

Geef een nieuwe signatuur.

•

Activeer het selectievakje "Accept signature in online unit".

Hierdoor kan het apparaat in de toekomst precies geïdentificeerd worden.
6. Druk op de knop [Finish].
Vervolgens worden de parameters van het online bereikbare apparaat naar het
werkgeheugen overgedragen.

12117AEN

7. Bevestig met [OK].
Vervolgens verdwijnt het minisymbool bij het apparaatknooppunt in het netwerkaanzicht.
8. Sla uw project op.
Vervolgens worden de parameters van het werkgeheugen naar het parameterbestand gestuurd en permanent opgeslagen.
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5
5.2.7

Foutverwerking en statusmeldingen
De veldbusgateway maakt een onderscheid tussen status- en foutmeldingen van de
veldbusgateway en de afzonderlijke slave-apparaten. Voor elke slave wordt in een
aparte parameter een statuswoord opgeslagen. Het volgende overzicht laat de bezetting van de afzonderlijke bits van het slave-statuswoord zien.
Statuswoord slave
Bit

Bezetting

2

Time-out slave

3

Configuratiefout in projectplanning

4

Configuratiefout procesdata

5

Fout in update

9

Data opslaan

10

Update actief

11

Asvervanging herkend

15

Fout bij opslaan van data

17

Fout bij het uitlezen van de UUID tijdens het opslaan van data

30

Update van apparaten na time-out

De status van de veldbusgateway wordt in bits gecodeerd in een parameter opgeslagen. Het volgende overzicht laat de bezetting van de afzonderlijke bits van het statuswoord van de veldbusgateway zien. Als de bezetting van de bits in de status van de
slave en de veldbusgateway overeenkomen, ontstaat de veldbusgatewaystatus uit de
OF-bewerking van de bits in de afzonderlijke slave-statussen.
Statuswoord veldbusgateway
Bit

Bezetting

0

Storing

1

Time-out veldbus

2

Time-out slave

3

Configuratiefout in projectplanning

4

Configuratiefout procesdata

5

Fout in update

6

Procesdata gestart

7

Procesdata gestopt

8

Geconfigureerd

9

Data opslaan

10

Update actief

11

Asvervanging herkend

12

Busscan

13

Autosetup slaves

14

Initialisatie SBus

15

Fout bij het opslaan van data

30

Update van apparaten na time-out

Op deze manier kan een gedetailleerde foutdiagnose uitgevoerd worden. Als de veldbusgateway bij de projectplanning bijvoorbeeld op een configuratiefout wijst (bit 3), kan
met behulp van de statussen van de slaves precies bepaald worden bij welke slave deze
fout is opgetreden. Bits die een fout aangeven, worden bij een foutreset teruggezet (bit
0 – 5, bit 11, bit 15, bit 30).
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veldbusgateway
en slave-apparaat

5

Als de veldbusgateway een time-out bij de comunicatie met een slave-apparaat herkent,
geeft de veldbusgateway automatisch het foutnummer F111 in het eerste woord van het
procesimage van dit slave-apparaat.
Een time-out wordt herkend door de bewaking van de procesdatacommunicatie tussen
de veldbusgateway en de slave. Een communicatiefout wordt automatisch gereset,
zodra de storing verholpen is.
Om ervoor te zorgen dat de veldbusgateway fouttoestanden van de aangesloten apparaten aan de overkoepelende besturing kan melden, moet in deze apparaten de volgende parametrering ingesteld zijn:
•

MOVIDRIVE® B, MOVITRAC® B
P873 = status word 1 of status word 3

•

MOVIAXIS® (zie volgende afbeelding)

12108AEN

Instellingen statuswoord:
– Selectieveld "Layout": "Progr. layout/fault code"
– Selectieveld "Bit 5": "Malfunction"
Dit statuswoord is gekoppeld aan het overeenkomstige uitgangsprocesdataobject
(zie volgende afbeelding).

12109AEN
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5

AANWIJZING
De juiste parametrering van het statuswoord wordt niet door de veldbusgateway
gecontroleerd. Bij een afwijkende parametrering kan de besturing time-outs in de communicatie met de slave-apparaten of andere fouten niet goed herkennen.
Time-out van de
veldbus

Een uitval van de communicatie met de overkoepelende besturing (veldbusmaster)
wordt herkend door de veldbusgateway. In dat geval stuurt de veldbusgateway naar alle
slave-apparaten "0"-signalen in hun procesimage, waardoor alle aandrijvingen via de
ingestelde snelstopintegrator stopgezet worden. Als de time-out van de veldbus verholpen is, gaat de veldbuscommunicatie weer automatisch van start.

Gebruikte CAN-ID's
Voor de communicatie tussen de veldbusgateway en de slave-apparaten worden de
volgende CAN-ID's gebruikt.
Aantal

Berekening van de CAN-ID's van de

procesdata per aandrijving

CAN-telegrammen

procesingangen PI

procesuitgangen PO

3 procesdata voor
MOVIDRIVE® B en
MOVITRAC® B

1 CAN-telegram

8 x SBus-adres

8 x SBus-adres + 1

1 tot 4 procesdata voor
MOVIAXIS®

1 CAN-telegram

8 x SBus-adres + 3

8 x SBus-adres + 0

5 tot 8 procesdata voor
MOVIAXIS®

2 CAN-telegrammen

1. CAN-telegram:
8 x SBus-adres + 3

1. CAN-telegram:
8 x SBus-adres + 0

2. CAN-telegram:
8 x SBus-adres + 4

2. CAN-telegram:
8 x SBus-adres + 1

1. CAN-telegram:
8 x SBus-adres + 3

1. CAN-telegram:
8 x SBus-adres + 0

2. CAN-telegram:
8 x SBus-adres + 4

2. CAN-telegram:
8 x SBus-adres + 1

3. CAN-telegram:
8 x SBus-adres + 5

3. CAN-telegram:
8 x SBus-adres + 2

1. CAN-telegram:
8 x SBus-adres + 3

1. CAN-telegram:
8 x SBus-adres + 0

2. CAN-telegram:
8 x SBus-adres + 4

2. CAN-telegram:
8 x SBus-adres + 1

3. CAN-telegram:
8 x SBus-adres + 5

3. CAN-telegram:
8 x SBus-adres + 2

4. CAN-telegram:
8 x SBus-adres + 7

4. CAN-telegram:
8 x SBus-adres + 6

9 tot 12 procesdata voor
MOVIAXIS®

13 tot 16 procesdata voor
MOVIAXIS®

3 CAN-telegrammen

4 CAN-telegrammen

AANWIJZINGEN
Om voor dataconsistentie te zorgen wordt bovendien een synchronisatietelegram verzonden:
SyncID voor CAN 1 en CAN 2 = 1
Deze berekeningsregel dient ervoor dat de ID's consistent zijn met de ID's voor
MOVIAXIS® die door de technologie-editor "eenassige positionering" berekend zijn.
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6

Configuratie en inbedrijfstelling op de veldbus DeviceNet
Dit hoofdstuk biedt informatie over de configuratie van de Devicenet-master en de inbedrijfstelling van de veldbusgateway UFF41B voor het veldbusbedrijf.

AANWIJZING
Op de homepage van SEW (http://www.SEW-EURODRIVE.com) vindt u in de rubriek
"Software" de actuele versie van de EDS-bestanden voor de UFF41B.

6.1

Geldigheid van de EDS-bestanden voor de optie UFF41B
AANWIJZING
De ingevoerde gegevens in de EDS-bestanden mogen niet worden veranderd of aangevuld. Voor het onjuist functioneren van de regelaar vanwege een gemodificeerd
EDS-bestand kan geen aansprakelijkheid genomen worden!
Voor de configuratie van de master (DeviceNet-scanner) voor de UFF41B staat het
actuele EDS-bestand ter beschikking.
Om het DeviceNet-netwerk met de veldbusgateway UFF41B op te bouwen, moeten de
volgende bestanden met behulp van de RSNetWorx-software worden geïnstalleerd. Ga
als volgt te werk:
•

Selecteer in RSNetWorx de menuoptie [Tools] / [EDS Wizard]. Vervolgens vraagt het
programma naar de bestandsnamen van het EDS- en pictogrambestand.

•

De bestanden worden geïnstalleerd. Raadpleeg de documentatie bij RSNetWorx
van Allen Bradley voor gedetailleerde informatie over de installatie van het EDSbestand.

•

Na de installatie staat het apparaat ter beschikking in de device-lijst onder "Vendor/
SEW EURODRIVE GmbH".
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0

6.2

Configuratie van de plc en de master (DeviceNet-scanner)
De volgende voorbeelden zijn aangepast voor de plc van Allen Bradley ControlLogix
1756-L61 in combinatie met de programmeersoftware RSLogix 5000 en de DeviceNet
configuratiesoftware RSNetWorx for DeviceNet.
Nadat de DeviceNet-scanner is uitgebreid tot I/O-configuratie wordt het bestand *.dnt
geselecteerd, dat de DeviceNet-configuratie bevat. Om de DeviceNet-configuratie te
bekijken en te bewerken kan RSNetWorx vanuit dit dialoog worden gestart (zie volgende afbeelding).

11744AXX

In RSNetWorx for DeviceNet kunnen de gewenste apparaten via een online-scan of via
"drag & drop" in de grafische weergave worden geïntegreerd (zie volgende afbeelding).
Het adres dat onder het symbool van het apparaat is aangegeven (hier: 02), moet identiek zijn aan de MAC-ID die met behulp van de DIP-switches op de UFF41B ingestelde
is. Als de benodigde apparaten niet in de keuzelijst staan, moeten eerst de betreffende
EDS-bestanden via [Tools] / [ Wizard] worden geregistreerd.

11958AXX
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0
In de online-modus kan de "Pd configuration" (procesdataconfiguratie) van de UFF41B
worden gecontroleerd en ingesteld door de "device properties" uit te lezen zie volgende
afbeelding).

11959AXX

De parameter "Pd configuration" vermeldt het aantal (1 ... 64) ingestelde procesdatawoorden (16 bit) en bepaalt de I/O-parameters voor de DeviceNet-scanner (zie volgende afbeelding).

11960AXX
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0
Nadat de veldbusgateway UFF41B opgenomen is in de "scanlist", moet via "Edit I/O
Parameters" het aantal Polled I/O-bytes op 2 × het aantal PD worden ingesteld (bijv.
PD = 16 aantal polled ingangsbytes = 32 en uitgangsbytes = 32). Nadat de DeviceNetconfiguratie in de scanner is opgeslagen en gedownload, kan RSNetWorx worden
beëindigd.
Afhankelijk van de DeviceNet-configuratie en de mappingregels in de scanner worden
de data van en naar de DeviceNet-apparaten, samengebracht in een DINT-Array tussen
scanner en de local IO-tags van de Logix-processor, overgedragen.
Om te voorkomen dat de data van een bepaald apparaat handmatig in deze array
moeten worden gezocht, kunnen voor elk DeviceNet-apparaat automatisch kopieeropdrachten en twee controller-tags (input & output als Byte-arrays) worden aangelegd met
de tool "DeviceNet Tag Generator".
De naam van de tag bevat de MAC-ID van het DeviceNet-apparaat en de identifier
POL_I voor Polled-Input-data of POL_O voor Polled-Output-data (zie volgende afbeelding).

11961AXX
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6.3

Configuratievoorbeelden in RSLogix 5000

6.3.1

Veldbusgateway UFF41B met 16 procesdata
1. Stel de desbetreffende DIP-switches van de UFF41B in om
•
•

de baudrate aan te passen aan het DeviceNet-netwerk
het adres (MAC-ID) op een anders niet gebruikte waarde te zetten

2. Voeg de veldbusgateway UFF41B volgens het hoofdstuk "Configuratie van de plc en
de master (DeviceNet-scanner)" toe aan de DeviceNet-configuratie.
3. Stel het aantal procesdatawoorden van de veldbusgateway UFF41B in op 16.
4. Nu kan de integratie in het RSLogix-project plaatsvinden.
Leg hiervoor een controller-tag met door de gebruiker gedefinieerde datatypen aan
om een eenvoudige interface voor de procesdata van de regelaars te maken (zie
onderstaande afbeelding).

11962AXX

De procesingangs- en -uitgangsdata van de controller-tag kunnen, passend bij de
definitie van de procesdata (PD), in de regelaars worden beschreven.
5. Om de data van de veldbusgateway UFF41B naar de nieuwe datastructuren te kopieren, worden CPS-commando's aan de "MainRoutine" toegevoegd, die de data uit
de Local IO inlezen (zie volgende afbeelding).
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Let erop dat deze CPS-commando's na de automatisch (met de DeviceNet taggenerator) gegenereerde DNet_ScannerInputsRoutine worden uitgevoerd.

11963AXX

Om de data uit de nieuwe datastructuren naar de veldbusgateway UFF41B te kopieren, worden CPS-commando's aan de "MainRoutine" toegevoegd, die de data aan
de Local IO overdragen.
Let erop dat deze CPS-commando's vóór de automatisch (met de DeviceNet taggenerator) gegenereerde DNet_Scanner_OutputsRoutine worden uitgevoerd.

11964AXX
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6. Ter afsluiting wordt het project opgeslagen en naar de plc overgedragen. De plc
wordt in de RUN-modus gezet en de besturingsbit Scanner CommandRegister.Run
wordt op "1" gezet om de data-uitwisseling via DeviceNet te activeren.
Nu kunnen de actuele waarden van de veldbusaandrijving UFF41B worden gelezen
en setpoints worden geschreven.

11965AXX

De procesdata moeten overeenkomen met de waarden die in de gatewayconfigurator in MOVITOOLS® MotionStudio weergegeven worden (zie hoofdstuk "Configuratie van de veldbusgateway UFx41B en de regelaars").
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6.3.2

Toegang tot parameters van de veldbusgateway UFF41B
Voor een eenvoudig te gebruiken leestoegang tot de parameters van de veldbusgateway UFF41B via explicit messages en het register object volgt u de volgende stappen:
1. Maak een door de gebruiker gedefinieerde datastructuur "SEW_Parameter_Channel"
(zie onderstaande afbeelding) aan.

11764AXX

2. Definieer de onderstaande controller-tags (zie onderstaande afbeelding).

11765AXX

3. Maak een rung om het commando "ReadParameter" uit te voeren (zie onderstaande
afbeelding).

11766AXX

•
•

64

Selecteer de tag "ReadParameterStart" om contact te maken.
Selecteer de tag "ReadParameter" voor Message Control.
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4. Door op
in het MSG-commando te klikken wordt het venster "Message Configuration" geopend (zie onderstaande afbeelding).

11767AXX

Als "Message Type" wordt "CIP Generic" ingesteld. Vul de andere velden in onderstaande volgorde uit:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

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

Het servicetype wordt dan automatisch ingesteld.
5. Op het tabblad "Communication" moet het doelapparaat worden aangegeven
(zie volgende afbeelding).

11768AXX

Het pad (invoerveld "path") is samengesteld uit de volgende gegevens:
•
•
•

naam van de scanner (bijv. DNet_Scanner)
2 (altijd 2)
slave-adres (bijv. 11)
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6. Nadat de wijzigingen naar de plc zijn gedownload, kan de index van de te lezen parameter in ReadParameterRequest.Index worden ingevoerd. Door de besturingsbit
ReadParameterStart in "1" te veranderen wordt het leescommando één maal uitgevoerd (zie onderstaande afbeelding).

11966BXX

Als het leescommando beantwoord is, moet ReadParameterResponse.Index de
gelezen index vermelden en ReadParameterResponse.Data de gelezen data bevatten. In dit voorbeeld is de door de scanner ingestelde time-outperiode van de veldbusgateway UFF41B (index 8606) gelezen (012Chex Ô 0,3 s).
In de parameterboom in MOVITOOLS® MotionStudio (zie onderstaande afbeelding)
kan de waarde worden gecontroleerd. De tooltip laat bijv. index, subindex, factor etc.
van de parameter zien.

11969AXX
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6.3.3

Toegang tot parameters van ondergeschikte apparaten
De toegang tot apparaatparameters van bijvoorbeeld een MOVITRAC® B, die via
SBus 1 op de veldbusgateway UFF41B is aangsloten, verloopt op dezelfde manier als
de toegang tot de apparaatparameters van de veldbusgateway UFF41B zelf (zie hoofdstuk "Toegang tot parameters van de veldbusgateway UFF41B").
Het enige verschil is dat bijvoorbeeld Read/WriteParameterRequest.SubChannel1 op
3 ingesteld moet worden en Read/WriteParameterRequest.SubAddress1 op het
SBus-adres van de MOVITRAC® B die op de UFF41B aangesloten is (zie onderstaande afbeelding).

11775BXX

In dit voorbeeld is heeft een op systeembus CAN 1 van de optie UFF41B aangesloten
MOVITRAC® B met het SBus-adres 7 de waarde 150 rpm uit parameter P160 Fixed
setpoint n11 (index 8489) gelezen.
De lijst met subkanalen en subadressen vindt u in het volgende hoofdstuk.
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0
Voor de schrijftoegang tot een parameter van ondergeschikte apparaten zijn slechts
enkele aanvullingen nodig:
•

Maak de controller-tags (zie onderstaande afbeelding).

11771AXX

•

Maak een rung om het commando "WriteParameter" uit te voeren (zie onderstaande
afbeelding).

11772AXX

Selecteer de tag "WriteParameterStart" om contact te maken.
Selecteer de tag "WriteParameter" voor Message Control.
•

Door op
in het MSG-commando te klikken wordt het venster "Message Configuration" geopend (zie onderstaande afbeelding).

11773AXX

Vul de velden in onderstaande volgorde in:
–
–
–
–
–
–
–

Source Element = WriteParameterRequest.Index
Source Length = 12
Destination = WriteParameterResponse.Index
Class = 7hex
Instance = 2
Attribute = 4hex
Service Code = 10hex

Het servicetype wordt dan automatisch ingesteld.
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6

0
•

Nadat de wijzigingen naar de plc zijn gedownload, kunnen de index en de waarde
die naar de parameter moet worden geschreven, in de tags WriteParameterRequest.Index en WriteParameterRequest.Data worden ingevoerd. Door de besturingsbit WriteParameterStart in "1" te veranderen wordt het schrijfcommando één
maal uitgevoerd (zie onderstaande afbeelding).

11967BXX

Als het schrijfcommando is beantwoord, moet WriteParameterResponse.Index de
geschreven index weergeven en moet WriteParameterResponse.Data de geschreven data bevatten.
In dit voorbeeld is heeft een op systeembus CAN 1 van de optie UFF41B aangesloten MOVITRAC® B met het SBus-adres 1 de parameter P160 Fixed setpoint n11
(index 8489) met de waarde 150 rpm beschreven.
In de parameterboom in MOVITOOLS® MotionStudio pf de PLC-editor kan de
waarde worden gecontroleerd. De tooltip laat bijv. index, subindex, factor etc. van de
parameter zien.
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7
7

Gedrag bij DeviceNet

7.1

Uitwisseling van procesdata

Polled I/O

De Polled I/O-berichten komen overeen met de procesdatatelegrammen van de veldbusgateway UFF41B. Hierbij kunnen maximaal 64 procesdatawoorden tussen de
besturing en de veldbusgateway UFF41B worden uitgewisseld. De procesdatalengte
wordt ingesteld via de DeviceNet-scanner.

AANWIJZING
De ingestelde procesdatalengte heeft niet alleen invloed op de procesdatalengte van
de Polled I/O-berichten, maar ook op de procesdata van de Bit-Strobe I/O-berichten.
De procesdatalengte van de Bit-Strobe I/O-berichten kan maximaal vier procesdatawoorden bevatten. Als de ingestelde waarde van de procesdatalengte < 4 is, wordt
deze waarde overgenomen. Als de ingestelde waarde > 4 is, wordt de procesdatalengte automatisch beperkt tot de waarde "4".
Time-outreactie
bij Polled I/O

De time-out wordt in werking gezet door de optie UFF41B. De time-outperiode moet
ingesteld worden door de master, nadat de verbinding tot stand gebracht is. In de
DeviceNet-specificatie wordt hier niet over een time-outperiode, maar over een expected packet rate gesproken. De expected packet rate wordt op basis van de time-outperiode met de volgende formule berekend:
ttime-out_regelaar = ttime-outinterval_Polled_IO = 4 x tExpected_packet_rate_Polled_IO
De expected packet rate kan worden ingesteld via het Connection-object class 5,
instance 2, attribute 9. Het waardenbereik loopt van 0 ms tot 65535 ms, in stappen van
5 ms.
De expected packet rate voor de Polled I/O-verbinding wordt omgerekend naar de timeoutperiode en op het apparaat als time-outperiode in index 8606 bij de busdiagnose in
de parameterboom weergegeven.
Als de Polled I/O-verbinding wordt verbroken, blijft het time-outinterval in het apparaat
bewaard en gaat het apparaat over in de status Timeout, zodra de time-outperiode is
verstreken.
De time-outperiode mag alleen via de bus ingesteld worden.
Als voor de Polled I/O-berichten een time-out optreedt, gaat dit verbindingstype over in
de status Timeout. Inkomende Polled I/O-berichten worden niet meer geaccepteerd.
De time-out zorgt ervoor dat de in de gatewayconfigurator ingestelde time-outreactie
wordt uitgevoerd.
De time-out kan via DeviceNet door de reset-instructie van het Connection-object (class
0x05, instance 0x02, undetermined attribute), via het verbreken van de verbinding, via
de reset-instructie van het Identity-object (class 0x01, instance 0x01, undetermined
attribute) of via een herstart van de veldbusgateway UFF41B gereset worden.
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Bit-Strobe I/O

7

De Bit-Strobe I/O-berichten zijn niet opgenomen in het SEW-veldbusprocotol. Deze
berichten vertegenwoordigen een DeviceNet-specifieke uitwisseling van procesdata.
Er wordt een broadcast-bericht met een lengte van 8 bytes (= 64 bits) verzonden door
de master. In dit bericht is aan elke deelnemer een bit toegewezen overeenkomstig het
stationsadres van de deelnemer. De waarde van deze bit kan 0 of 1 zijn en daardoor
twee verschillende reacties in de ontvanger activeren.
Bitwaarde

Betekenis

Led BIO

0

Alleen de procesingangsdata terugzenden

Brandt groen

1

Time-outreactie van veldbus activeren en procesingangsdata terugzenden

Knippert rood

VOORZICHTIG!
Led L14 (BIO) aan de voorzijde van de optie DHF41B kan worden gebruikt om onderscheid te maken tussen de time-out die via het Bit-Strobe-telegram wordt gegenereerd
en een echte time-out van de verbinding. Led L14 (BIO) brandt groen als er cyclisch
Bit-Strobe-telegrammen worden ontvangen.
Als led L14 (BIO) rood knippert, is er een time-out in de Bit-Strobe-verbinding en
worden geen Bit-Strobe-telegrammen meer geaccepteerd. Elke deelnemer die dit BitStrobe I/O-bericht heeft ontvangen, antwoordt met zijn actuele procesingangsdata. De
lengte van de procesingangsdata komt overeen met de procesdatalengte van de
Polled I/O-verbinding. De lengte van de procesingangsdata kan echter maximaal 4 procesdata bevatten.
In de volgende tabel ziet u het databereik van het Bit-Strobe-request-telegram. Hierin
wordt de toewijzing van de deelnemers (= stationsadressen) aan de databits weergegeven.
Voorbeeld: de deelnemer met het stationsadres (MAC-ID) 16 verwerkt alleen bit 0 in
databyte 2.
Byte
offset

7

6

5

4

3

2

1

0

0

ID 7

ID 6

ID 5

ID 4

ID 3

ID 2

ID 1

ID 0

1

ID 15

ID 14

ID 13

ID 12

ID 11

ID 10

ID 9

ID 8

2

ID 23

ID 22

ID 21

ID 20

ID 19

ID 18

ID 17

ID 16

3

ID 31

ID 30

ID 29

ID 28

ID 27

ID 26

ID 25

ID 24

4

ID 39

ID 38

ID 37

ID 36

ID 35

ID 34

ID 33

ID 32

5

ID 47

ID 46

ID 45

ID 44

ID 43

ID 42

ID 41

ID 40

6

ID 55

ID 54

ID 53

ID 52

ID 51

ID 50

ID 49

ID 48

7

ID 63

ID 62

ID 61

ID 60

ID 59

ID 58

ID 57

ID 56
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Time-outreactie
bij Bit-Strobe I/O

De time-out wordt in werking gezet door de optie UFF41B. De time-outperiode moet
ingesteld worden door de master, nadat de verbinding tot stand gebracht is. In de
DeviceNet-specificatie wordt hier niet over een time-outperiode, maar over een expected packet rate gesproken. De expected packet rate wordt op basis van de time-outperiode met de volgende formule berekend:
ttime-out_BitStrobe_IO = 4 x tExpected_packet_rate_BitStrobe_IO
De expected packet rate kan worden ingesteld via het Connection-object class 5,
instance 3, attribute 9. Het waardenbereik loopt van 0 ms tot 65535 ms, in stappen van
5 ms.
Als voor de Bit-Strobe I/O-berichten een time-out optreedt, gaat dit verbindingstype over
in de status Timeout. Inkomende Bit-Strobe I/O-berichten worden niet meer geaccepteerd. De time-out wordt niet naar de veldbusgateway UFF41B doorgestuurd.
De time-out kan op de volgende manier worden gereset:

72

•

via DeviceNet door de reset-instructie van het Connection-object (class 0x05,
instance 0x03, undetermined attribute)

•

door het verbreken van de verbinding

•

via de reset-instructie van het Identity-object (class 0x01, instance 0x01, undetermined attribute)
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7.2

7

Het Common Industrial Protocol (CIP)
DeviceNet is geïntegreerd in het Common Industrial Protocol (CIP).
In het Common Industrial Protocol zijn alle apparaatgegevens toegankelijk via objecten.
Bij de optie UFF41B zijn de in de volgende tabel vermelde objecten geïntegreerd.

7.2.1

Klasse [hex]

Naam

01

Identity-object

03

DeviceNet-object

05

Connection-object

07

Register-object

0F

Parameter-object

CIP-objectindex

Identity-object

Klasse

•

Het Identity-object bevat algemene informatie over het EtherNet/IP-apparaat.

•

Class Code: 01hex

Er worden geen attributen van de klasse ondersteund.

Instantie 1
Attribuut

Toegang

Naam

Datatype

Standaardwaarde [hex]

Omschrijving

1

Get

Vendor ID

UINT

013B

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

2

Get

Device Type

UINT

0064

Fabrikantspecifiek type

3

Get

Product Code

UINT

000D

4

Get

Revision

STRUCT of

Major Revision

USINT

Minor Revision

USINT

Productnr. 16: gateway UFF41B
Revisie van het Identity-object, afhankelijk
van firmwareversie

5

Get

Status

WORD

Zie "Codering van attribuut 5 Status"

6

Get

Serial Number

UDINT

Uniek serienummer

7

Get

Product Name

SHORT_STRING

SEW GATEWAY UFF41B
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•

Codering van attribuut 5 "Status":
Bit

Naam

Omschrijving

0

Owned

Regelende verbinding is actief

1

–

Gereserveerd

2

Configured

Configuratie heeft plaatsgevonden

3

–

Gereserveerd

4–7

Extended Device Status

Zie "Codering Extended Device Status (bit 4 – 7)"

8

Minor Recoverable Fault

Onbelangrijke fout die verholpen kan worden

9

Minor Unrecoverable Fault

Onbelangrijke fout die niet verholpen kan worden

10

Major Recoverable Fault

Belangrijke fout die verholpen kan worden

11

Major Unrecoverable Fault

Belangrijke fout die niet verholpen kan worden

12 – 15

–

Gereserveerd

•

Ondersteunde
services

74

Codering van de "Extended Device Status" (bit 4 -7):
Waarde [binair]

Omschrijving

0000

Onbekend

0010

Minstens een verkeerde IO-verbinding

0101

Geen IO-verbinding opgebouwd

0110

Minstens een IO-verbinding actief

Service-code [hex]

Service-naam

Instance

05

Reset

X

0E

Get_Attribute_Single

X
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•

Het DeviceNet-object bevat informatie over de communicatie-interface van DeviceNet.

•

Class Code: 03hex

Klasse
Attribuut

Toegang

Naam

Datatype

Standaardwaarde [hex]

Omschrijving

1

Get

Revision

UINT

0002

Revisie 2

Attribuut

Toegang

Naam

Omschrijving

1

Get

MAC-ID

Conform DIP-switch (0 – 63)

2

Get

Baud rate

Conform DIP-switch (0 – 2)

3

Get

BOI

4

Get/Set

Bus-off Counter

5

Get

Allocation information

6

Get

MAC-ID switch changed

Informatie over wijziging van de DIP-switches voor
MAC-ID

7

Get

Baud rate switch
changed

Informatie over wijziging van de DIP-switches voor
baudrate

8

Get

MAC-ID switch value

Toestand DIP-switches MAC-ID

9

Get

Baud rate switch value

Toestand DIP-switch baudrate

Instance 1

Ondersteunde
services

Foutenteller van de fysieke CAN-interface (0 – 255)

Service-code [hex]

Service-naam

Klasse

Instance

0E

Get_Attribute_Single

X

X

10

Set_Attribute_Single

–

X
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7
Connectionobject

Klasse

•

In het Connection-object worden de proces- en parameterdataverbindingen gedefinieerd.

•

Class Code: 05hex

Er worden geen attributen van de klasse ondersteund.
Instance

Communication

1

Explicit Message

2

Polled IO

3

Bit Strobe IO

Instance 1 – 3

Ondersteunde
services

76

Attribuut

Toegang

Naam

1

Get

State

2

Get

Instance type

3

Get

Transport Class trigger

4

Get

Produce connection ID

5

Get

Consume connection ID

6

Get

Initial com characteristics

7

Get

Produced connection size

8

Get

Consumed connection size

9

Get/Set

Expected packet rate

12

Get

Watchdog time-out action

13

Get

Produced connection path len

14

Get

Produced connection path

15

Get

Consumed connection path len

16

Get

Consumed connection path

17

Get

Production inhibit time

Service-code [hex]

Service-naam

Instance

0x05

Reset

X

0x0E

Get_Attribute_Single

X

0x10

Set_Attribute_Single

X
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Register-object

Klasse

•

Het Register-object wordt gebruikt om op een SEW-parameterindex terug te grijpen.

•

Class Code: 07hex

7

Er worden geen attributen van de klasse ondersteund.
De MOVILINK®-parameterinstructies zijn afgebeeld in de negen instances van het
Register-object. De instructies "Get_Attribute_Single" en "Set_Attribute_Single" worden
voor de toegang gebruikt.
Aangezien het Register-object zodanig gespecificeerd is dat INPUT-objecten alleen
gelezen en OUTPUT-objecten gelezen en geschreven kunnen worden, kan het parameterkanaal op de in onderstaande tabel vermelde manieren geadresseerd worden.
Resulterende MOVILINK®-instructie met

Instance

INPUT OUTPUT

Get_Attribute_Single

Set_Attribute_Single

1

INPUT

READ Parameter

Ongeldig

2

OUTPUT

READ

WRITE Parameter

3

OUTPUT

READ

WRITE VOLATILE Parameter

4

INPUT

READ MINIMUM

Ongeldig

5

INPUT

READ MAXIMUM

Ongeldig

6

INPUT

READ DEFAULT

Ongeldig

7

INPUT

READ SCALING

Ongeldig

8

INPUT

READ ATTRIBUTE

Ongeldig

9

INPUT

READ EEPROM

Ongeldig
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Get_Attribute_Single

Input
(Instance 1)

READ

Get_Attribute_Single

Output
(Instance 2)
Set_Attribute_Single

WRITE

Get_Attribute_Single

Output
(Instance 3)
Set_Attribute_Single

Get_Attribute_Single

WRITE VOLATILE

Input
(Instance 4)

READ MINIMUM

DPRAM

Get_Attribute_Single

Input
(Instance 5)

READ MAXIMUM

Get_Attribute_Single

Input
(Instance 6)

READ DEFAULT

Get_Attribute_Single

Input
(Instance 7)

READ SCALING

Get_Attribute_Single

Input
(Instance 8)

READ ATTRIBUTE

Get_Attribute_Single

Input
(Instance 9)

READ EEPROM

DeviceNet (CIP)

SEW veldbusprofiel

Afbeelding 2: beschrijving van het parameterkanaal

78
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Instance 1 – 9
Attribuut

Toegang

Naam

Datatype

Standaardwaarde [hex]

Omschrijving

1
2

Get

Bad Flag

BOOL

00

0 = good / 1 = bad

Get

Direction

BOOL

00
01

00 = Input register
01 = Output register

3

Get

Size

UINT

0060

Datalengte in bits (96 bit = 12 byte)

4

Get/Set

Data

ARRAY of
BITS

Data in het formaat van het
SEW-parameterkanaal

AANWIJZINGEN
Verklaring van de attributen:
•

Attribuut 1 geeft aan of er bij de vorige toegang tot het dataveld een fout is opgetreden.

•

Attribuut 2 geeft de richting van de instantie aan.

•

Attribuut 3 geeft de lengte van de data in bits aan.

•

Attribuut 4 geeft de parameterdata weer. Bij de toegang tot attribuut 4 moet het
SEW-parameterkanaal aan het servicetelegram gehangen worden. Het SEW-parameterkanaal bestaat uit de in onderstaande tabel vermelde elementen.

Naam

Datatype

Omschrijving

Index

UINT

SEW-apparaten index

Data

UDINT

Data (32 bit)

Subindex

BYTE

SEW-apparaten subindex

Reserved

BYTE

Gereserveerd (moet "0" zijn)

Subadres 1

BYTE

0

Subkanaal 1

BYTE

0

Parameter van de
UFF41B zelf

1 ...

Bijv. SBus-adres van de op de SBus van
de UFF41B aangesloten apparaten

3

Ondergeschikt bussystem, bijv. SBus 1

Subadres 2

BYTE

Gereserveerd (moet "0" zijn)

Subkanaal 2

BYTE

Gereserveerd (moet "0" zijn)

Afhankelijk van het ondergeschikte bussysteem van de veldbusgateway UFF41B bij de
aandrijvingen gelden de volgende subkanalen en subadressen.
Subkanaal 1

Interface

Subadres van het
waardenbereik 1

0

UFF41B zelf

0

1

Gereserveerd

0

2

EtherCAT X36 (in voorbereiding)

3

SBus1 (X33 en X26)

1 – 16

4

SBus2 (X32)

17 – 32

In het hoofdstuk "Appendix" vindt u een schematische weergave van de parametertoegang tot ondergeschikte apparaten.
Ondersteunde
services

Service-code [hex]

Service-naam

Instance

0x0E

Get_Attribute_Single

X

0x10

Set_Attribute_Single

X
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Parameter-object

•

Met het Parameter-object kunnen de veldbusparameters van de optie UFF41B direct
via de instance worden aangesproken.

•

Het Parameter-object kan in uitzonderingsgevallen tevens voor de toegang tot SEWparameters worden gebruikt.

•

Class Code: 0Fhex

Class

Instance 1 – 133

80

Attribuut

Toegang

Naam

Datatype

Standaardwaarde [hex]

Omschrijving

2

Get

Max Instance

UINT

0085

Maximale instance = 133

8

Get

Parameter
Class
Descriptor

UINT

0009

Bit 0: ondersteunt parameterinstances
Bit 3: parameters worden nietvluchtig opgeslagen

9

Get

Configuration Assembly Interface

UINT

0000

Configuration assembly wordt niet
ondersteund.

De instances 1 – 133 bieden toegang tot de veldbusparameters.
Attribuut

Toegang

Naam

Datatype

Standaardwaarde [hex]

Omschrijving

1

Set/Get

Parameter

UINT

2

Get

Link Path
Size

USINT

00

Er is geen link gespecificeerd.

3

Get

Link Path

Packed
EPATH

00

Wordt niet gebruikt.

4

Get

Descriptor

WORD

0000

Read/Write-parameter

5

Get

Data Type

EPATH

00C8

UDINT

6

Get

Data Size

USINT

04

Datalengte in bytes.

Parameter die gelezen of geschreven moet worden (zie paragraaf
"Veldbusparameters UFF41B")
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Veldbusparameters UFF41B

Instance

Toegang

1

Get/Set

2

Get

3

Get

4
5
6 – 69

Get

70 – 133

Get

Groep

Naam

Betekenis

PD configuration

Procesdataconfiguratie

Timeout time

Time-outperiode

Fieldbus type

DeviceNet

Get

Baud rate

Baudrate via DIP-switches

Get

Station address

MAC-ID via DIP-switches

POmonitor

PO1 setpoint PO64 setpoint

Monitor van de
procesuitgangsdatawoorden

PI-monitor

PI1 actual value ...
PI64 actual value

Monitor van de
procesingangsdatawoorden

Deviceparameter

7

AANWIJZING
Om de DeviceNet-specificatie aan te houden wijkt het dataformaat voor deze instance
af van het SEW-veldbusapparaatprofiel.
Ondersteunde
services

Service-code [hex]

Service-naam

Class

Instance

0E

Get_Attribute_Single

X

X

10

Set_Attribute_Single

–

X
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7.3

Returncodes van de parametrering via explicit messages

SEW-specifieke
returncodes

De returncodes die SEW-apparaten in geval van een verkeerde parametrering terugsturen, zijn onafhankelijk van de veldbus. De returncodes worden echter in combinatie met
DeviceNet in een ander formaat teruggezonden. De onderstaande tabel geeft een voorbeeld van het dataformaat van een parameterresponse-telegram.
Byte offset
Functie
Voorbeeld

0

1

2

3

MAC-ID

Service Code [=94hex]

General Error Code

Additional Code

01hex

94hex

1Fhex

10hex

•

MAC-ID is het DeviceNet-adres.

•

De Service Code van een fouttelegram is altijd 94hex.

•

De General Error Code van een fabrikantspecifieke returncode is altijd 1Fhex.

•

De Additional Code wordt beschreven in de tabel in de paragraaf "Additional Code".

•

De General Error Codes D0hex en D1hex duiden op protocolspecifieke MOVILINK®fouten, bijv. verkeerde adresinformatie (zie paragraaf "Specifieke MOVILINK®returncodes").

In de tabel wordt als voorbeeld de fabrikantspecifieke fout 10hex = illegal parameter
index weergegeven.

Returncodes van
DeviceNet

Als het dataformaat tijdens de overdracht niet wordt aangehouden of als er een nietgeïmplementeerde instructie wordt uitgevoerd, worden er DeviceNet-specifieke returncodes verzonden in een fouttelegram. De codering van deze returncodes wordt
beschreven in de DeviceNet-specificatie (zie paragraaf "General Error Codes").

Time-out van
explicit
messages

De time-out wordt in werking gezet door de optie UFF41B. De time-outperiode moet
ingesteld worden door de master, nadat de verbinding tot stand gebracht is. In de
DeviceNet-specificatie wordt hier niet over een time-outperiode, maar over een expected packet rate gesproken. De expected packet rate wordt op basis van de time-outperiode met de volgende formule berekend:
ttime-out_ExplicitMessages = 4 x tExpected_Packet_Rate_ExplicitMessages
De expected packet rate kan worden ingesteld via het Connection-object class 5,
instance 1, attribuut 9. Het waardenbereik loopt van 0 ms tot 65535 ms, in stappen van
5 ms.
Als voor de explicit messages een time-out optreedt, wordt dit verbindingstype voor de
explicit messages automatisch verbroken, voor zover de Polled I/O- of Bit-Strobe-verbindingen niet de status ESTABLISHED hebben. Dies ist die Standardeinstellung von
DeviceNet. Om weer met explicit messages te kunnen communiceren moet de verbinding voor deze messages opnieuw tot stand worden gebracht. De time-out wordt niet
naar de veldbusgateway UFF41B doorgestuurd.

82

Handboek – Veldbusgateway UFF41B DeviceNet en PROFIBUS DP

Gedrag bij DeviceNet
Returncodes van de parametrering via explicit messages

General Error
Codes

7

DeviceNet-specifieke foutmeldingen.
General Error
Code (hex)

Foutnaam

Omschrijving

Resource unavailable

De bron die voor de uitvoering van de instructie noodzakelijk is,
is niet beschikbaar

00 – 01
02

Gereserveerd voor DeviceNet

03 – 07

Gereserveerd voor DeviceNet

08

Service not supported

De instructie wordt niet ondersteund voor de geselecteerde
klasse/instance.

09

Invalid attribute value

Er zijn ongeldige attribuutdata verzonden

0A

Gereserveerd voor DeviceNet

0B

Already in requested
mode/state

Het geselecteerde object bevindt zich reeds in de gevraagde
modus/status

0C

Object state conflict

Het geselecteerde object kan de instructie in zijn actuele status
niet uitvoeren

0E

Attribute not settable

Geen schrijftoegang mogelijk tot het geselecteerde object

0F

Pivilege violation

Schending van toegangsrecht

10

Device state conflict

De actuele status van het apparaat maakt uitvoering van de
gevraagde instructie onmogelijk

11

Reply data too large

De lengte van de overdrachtsdata is langer dan de grootte van
de ontvangstbuffer

13

Not enough data

De lengte van de overdrachtsdata is niet groot genoeg om de
instructie uit te voeren

14

Attribute not supported

Het geselecteerde attribuut wordt niet ondersteund

15

Too much data

De lengte van de overdrachtsdata is te lang om de instructie uit
te voeren

16

Object does not exist

Het geselecteerde object is niet geïmplementeerd in het
apparaat

0D

Gereserveerd voor DeviceNet

12

Gereserveerd voor DeviceNet

17

Gereserveerd voor DeviceNet

18

No stored attribute data

De gevraagde data zijn nog niet eerder opgeslagen

19

Store operation failure

De data kunnen niet worden opgeslagen vanwege een
opslagfout

1A – 1E

Gereserveerd voor DeviceNet

1F

Vendor specific error

Fabrikantspecifieke fout (zie handboek "SEW-veldbusapparaatprofiel")

20

Invalid parameter

Ongeldige parameter
Dit bericht verschijnt als een parameter niet voldoet aan de
eisen van de specificatie en/of de applicatie.

21 – CF

Future extensions

Gereserveerd voor DeviceNet voor aanvullende definities

D0 – DF

Reserved for Object
Class and service
errors

Gebruik dit gebied als een fout niet in een van bovengenoemde
foutcategorieën valt.
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7
Specifieke
MOVILINK®returncodes

Specifieke MOVILINK®-returncodes
Komt overeen met
General
Error Code

0xD0

0xD1

84

MOVILINK®
Error Code

MOVILINK®
Aditional Code

Additional
Code

Omschrijving

0xF0

Onbekende fout

0x00

0xF1

Illegal Service

0x01

0xF2

No Response

0x02

0xF3

Different Address

0x03

0xF4

Different Type

0x04

0xF5

Different Index

0x05

0xF6

Different Service

0x06

0xF7

Different Channel

0x07

0xF8

Different Block

0x08

0xF9

No Scope Data

0x09

0xFA

Illegal Length

0x0A

0xFB

Illegal Address

0xFC

Illegal Pointer

0x0B

0xFD

Not enough memory

0x0D

0xFE

System Error

0x0E

0x05

0x0C

0xF0

Communication does not exist

0x0F

0xF1

Communication not initialized

0x10

0xF2

Mouse conflict

0x11

0xF3

Illegal Bus

0x12

0xF4

FCS Error

0x13

0xF5

PB Init

0x14

0xF6

SBUS – Illegal Fragment Count

0x15

0xF7

SBUS – Illegal Fragment Type

0x16

0xF8

Access denied

0x17

0xF9 – FE

Not used
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De Additional Code bevat de specifieke SEW-returncodes voor de onjuiste parametrering van de applicatieregelaar.
Additional Code (hex)

Betekenis

00

Geen fout

10

Ongeoorloofde parameterindex

11

Functie/parameter niet geïmplementeerd

12

Alleen leestoegang toegestaan

13

Parameterblokkering actief

14

Fabrieksinstelling actief

15

Waarde voor parameter te groot

16

Waarde voor parameter te klein

17

Voor deze functie/parameter ontbreekt de noodzakelijke optiekaart

18

Fout in systeemsoftware

19

Parametertoegang alleen via RS485-procesinterface op X13

1A

Parametertoegang alleen via RS485-diagnose-interface

1B

Toegang tot parameter is beveiligd

1C

Regelaarblokkering noodzakelijk

1D

Ongeldige waarde voor parameter

1E

Fabrieksinstelling is geactiveerd

1F

Parameter is niet in de EEPROM opgeslagen

20

Parameter kan niet worden gewijzigd als eindtrap is vrijgegeven
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Begripsdefinities
Begrip

Omschrijving

Allocate

Hiermee wordt een instructie beschikbaar gesteld voor het tot stand brengen
van een verbinding.

Attribute

Attribuut van een objectklasse of instance. Hiermee worden eigenschappen van
de objectklasse of instance nader beschreven.

BIO – Bit-Strobe I/O

Met een broadcast-telegram kunnen alle deelnemers worden geadresseerd. De
geadresseerde deelnemers antwoorden met de procesingangsdata.

Class

Objectklasse van DeviceNet.

Device-Net Scanner

Insteekmodule van de plc van Allen Bradley, die de veldbuskoppeling van de plc
met de veldapparaten tot stand brengt.

DUP-MAC-controle

Duplicate MAC-ID-test

Explicit Message Body

Omvat het Class-, Instance-, Attribute-nummer en de data.

Explicit Message

Parameterdatatelegram met behulp waarvan de DeviceNet-objecten kunnen
worden geadresseerd.

Get_Attribute_Single

Leesinstructie voor een parameter.

Instance

Instance van een objectklasse. Hiermee worden de objectklassen in subgroepen verdeeld.

MAC-ID

Media Access Control Identifier: knooppuntadres van het apparaat.

M-file

Stelt het datagebied tussen de plc en de scannermodule beschikbaar.

Mod/Net

Module/netwerk

Node-ID

Knooppuntadres = MAC-ID

PIO – Polled I/O

Procesdatakanaal van DeviceNet waarmee procesuitgangsdata verzonden en
procesingangsdata ontvangen kunnen worden.

Release

Stelt een instructie beschikbaar voor het tot stand brengen van een verbinding.

Reset

Stelt een instructie beschikbaar voor het resetten van een fout.

Rung

Programmaregel van de SLC500.

Service

Instructie die via de bus wordt uitgevoerd, bijv. READ- of WRITE-instructie, etc.

Set_Attribute_Single

Schrijfinstructie voor een parameter.
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Configuratie en inbedrijfstelling op de veldbus PROFIBUS DP-V1

8.1

Configuratie van een PROFIBUS DP-master
Voor de configuratie van een PROFIBUS DP-master voor de veldbusgateway UFF41B
heeft u een GSD-bestand nodig.

AANWIJZING
Op de homepage van SEW (http://www.SEW-EURODRIVE.com) vindt u in de rubriek
"Software" de actuele versie van het GSD-bestand voor de veldbusgateway UFF41B.

GSD-bestand
voor PROFIBUS
DP/DP-V1

Het GSD-bestand SEW_600D.GSD komt overeen met GSD-revisie 4. De door de
PROFIBUS-gebruikersorganisatie gestandaardiseerde bestanden met apparaatstamgegevens kunnen door alle PROFIBUS DP-masters worden gelezen.
Configuratietool

DP-master

Bestandsnaam

Alle DP-configuratietools volgens IEC 61158

Voor norm DP-master

SEW_600D.GSD

Siemens S7-hardwareconfiguratie

Voor alle S7 DP-masters

AANWIJZING
Breng geen wijzigingen of aanvullingen aan in het GSD-bestand! Voor het onjuist functioneren van de veldbusgateway UFF41B of de aangesloten regelaars vanwege een
gemodificeerd GSD-bestand kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard!

Algemene
procedure voor
de configuratie

Ga als volgt te werk om de veldbusgateway UFF41B met de PROFIBUS DP-interface
te configureren:
1. Installeer (kopieer) het GSD-bestand volgens de gegevens van de configuratiesoftware (zie handboeken van uw configuratiesoftware of paragraaf "Installatie van het
GSD-bestand in STEP7" onder). Nadat het apparaat correct geïnstalleerd is, verschijnt het apparaat bij de slave-deelnemers met de aanduiding Adv.Gateway UFF.
2. Voeg nu voor de configuratie van de veldbusgateway UFF41B onder de naam Adv.
Gateway UFF in de PROFIBUS-structuur en ken het PROFIBUS-stationsadres toe.
3. Selecteer de voor uw toepassing vereiste procesdataconfiguratie (zie paragraaf
"DP-configuraties").
4. Geef de I/O- of periferieadressen voor de geconfigureerde databreedten op.
Na de configuratie kunt u de PROFIBUS DP in bedrijf stellen. De led Fault Profibus geeft
de toestand van de configuratie aan (OFF, zie configuratie OK).
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Installatie van het
GSD-bestand in
STEP7

Ga als volgt te werk voor de installatie van het GSD-bestand in STEP7:
1. Start de Simatic Manager.
2. Open een bestaand project en start vervolgens de hardwareconfiguratie.
3. Sluit nu het projectvenster in de HW Config. Als het projectvenster open is, kan geen
nieuwe bestandsversie worden geïnstalleerd.
4. Klik op de menu-optie [Extras] / [Install new GSD file...] en selecteer het nieuwe
GSD-bestand met de naam SEW_600D.GSD.
De software installeert het GSD-bestand en de bijbehorende bitmapbestanden in het
STEP7-systeem.
In de hardwarecatalogus vindt u de SEW-aandrijving in het volgende pad:
PROFIBUS DP
+--Additional PERIPHERAL UNITS
+--Drives
+---SEW
+--DPV1
+---Adv. Gateway UFF
Het nieuwe GSD-bestand is nu volledig geïnstalleerd.

Configuratie met
STEP7

Ga als volgt te werk om de veldbusgateway UFF41B met de PROFIBUS DP-interface
te configureren:
1. Voeg door middel van drag&drop de koppelmodule met de naam "Adv. Gateway
UFF" toe aan de PROFIBUS-structuur en voer het stationsadres in (zie volgende
afbeelding).

12052AEN
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2. De veldbusgateway UFF41B is nu geconfigureerd met de configuratie 3PD. Als u de
PD-configuratie wilt wijzigen, moet u de module 3PD op insteekplaats 3 wissen.
Voeg daarna met drag&drop een andere PD-module (bijv. de maximale configuratie
64 PD) uit de map "Adv. Gateway UFF" toe op insteekplaats 3 (zie onderstaande
afbeelding).

12053AEN

De insteekplaatsen 4 tot 18 kunnen in principe op dezelfde manier worden geconfigureerd. In de volgende afbeelding wordt de maximale configuratie 64 PD over vier
insteekplaatsen verdeeld (mappen van de 64 datawoorden in kleinere periferiebereiken).

12054AEN
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Optioneel kunt u in de cyclische procesdata een MOVILINK®-parameterkanaal configureren. Verwijder daarvoor op insteekplaats 2 de module "Empty" en vervang
deze met drag&drop door de module "Param (4 words)".
Voer de I/O- of periferieadressen voor de geconfigureerde databreedten in de kolommen "I Address" [1] en "Q Address" [2] in.

DP-configuraties

Om ervoor te zorgen dat de veldbusgateway UFF41B het soort en aantal voor de overdracht gebruikte in- en uitgangsdata kan ondersteunen, moet de DP-master de desbetreffende DP-configuratie naar de veldbusgateway UFF41B sturen. Het configuratietelegram bestaat uit de geconfigureerde DP-configuraties in de insteekplaatsen 1 tot 18.
Het aantal procesdata is afhankelijk van het aantal slave-apparaten en hun procesdatabreedte.
U kunt
•

de veldbusgateway UFF41B via procesdata besturen

•

parameters via het parameterkanaal lezen of schrijven

De volgende tabellen geven aanvullende aanwijzingen over de mogelijke DP-configuraties.
•

In de kolom "Parameterdata-/Procesdataconfiguratie" wordt de naam van de configuratie weergegeven. Deze namen worden ook weergegeven in de keuzelijst van de
configuratiesoftware voor de DP-master.

•

De kolom "DP-configuraties" laat de configuratiedata zien die bij het tot stand
brengen van de verbinding van het PROFIBUS DP-systeem naar de veldbusgateway UFF41B verzonden worden.

Insteekplaats 1:
Parameterdataconfiguratie

Betekenis/aanwijzingen

DP-configuraties

Empty

Gereserveerd

0x00

Parameterdataconfiguratie

Betekenis/aanwijzingen

DP-configuraties

Empty

Gereserveerd

0x00

Insteekplaats 2:

Param (4words)

®-parameterkanaal

MOVILINK
geconfigureerd

0xC0, 0x87, 0x87

Insteekplaatsen 4 tot 18:

90

Procesdataconfiguratie

Betekenis/aanwijzingen

DP-configuraties

1 PD

Procesdata-uitwisseling via
1 procesdatawoord

0xC0, 0xC0, 0xC0

2 PD

Procesdata-uitwisseling via
2 procesdatawoorden

0xC0, 0xC1, 0xC1

3 PD

Procesdata-uitwisseling via
3 procesdatawoorden

0xC0, 0xC2, 0xC2

4 PD

Procesdata-uitwisseling via
4 procesdatawoorden

0xC0, 0xC3, 0xC3

5 PD

Procesdata-uitwisseling via
5 procesdatawoorden

0xC0, 0xC4, 0xC4

6 PD

Procesdata-uitwisseling via
6 procesdatawoorden

0xC0, 0xC5, 0xC5
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Voorbeeldconfiguratie

Procesdataconfiguratie

Betekenis/aanwijzingen

DP-configuraties

7 PD

Procesdata-uitwisseling via
7 procesdatawoorden

0xC0, 0xC6, 0xC6

8 PD

Procesdata-uitwisseling via
8 procesdatawoorden

0xC0, 0xC7, 0xC7

9 PD

Procesdata-uitwisseling via
9 procesdatawoorden

0xC0, 0xC8, 0xC8

10 PD

Procesdata-uitwisseling via
10 procesdatawoorden

0xC0, 0xC9, 0xC9

11 PD

Procesdata-uitwisseling via
11 procesdatawoorden

0xC0, 0xCA, 0xCA

12 PD

Procesdata-uitwisseling via
12 procesdatawoorden

0xC0, 0xCB, 0xCB

13 PD

Procesdata-uitwisseling via
13 procesdatawoorden

0xC0, 0xCC, 0xCC

14 PD

Procesdata-uitwisseling via
14 procesdatawoorden

0xC0, 0xCD, 0xCD

15 PD

Procesdata-uitwisseling via
15 procesdatawoorden

0xC0, 0xCE, 0xCE

16 PD

Procesdata-uitwisseling via
16 procesdatawoorden

0xC0, 0xCF, 0xCF

32 PD

Procesdata-uitwisseling via
32 procesdatawoorden

0xC0, 0xDF, 0xDF

64 PD

Procesdata-uitwisseling via
64 procesdatawoorden

0xC0, 0xFF, 0xFF

Insteekplaats 1: Empty
Insteekplaats 2: Param (4 words)
Insteekplaats 3: 10 PD
Configuratietelegram dat naar de veldbusgateway UFF41B verzonden wordt:
0x00 0xC0 0xC87 0x87 0xC0 0xC9 0xC9

Dataconsistentie

Consistente data zijn data die altijd samenhangend tussen de overkoepelende besturing en de veldbusgateway UFF41B moeten worden verzonden en nooit gescheiden
van elkaar mogen worden overgedragen.
Dataconsistentie is bijzonder belangrijk voor de overdracht van positiewaarden of complete positioneringsopdrachten. Dataconsistentie is hierbij zo belangrijk, omdat de data
bij een niet-consistente overdracht uit verschillende programmacycli van de overkoepelende besturing afkomstig kunnen zijn en zo ongedefinieerde waarden naar de veldbusgateway UFF41B verzonden kunnen worden.
Bij de PROFIBUS DP vindt de datacommunicatie tussen de overkoepelende besturing
en de veldbusgateway UFF41B over het algemeen plaats met de instelling "Data integrity over entire length".
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Bedrijfsgedrag op de PROFIBUS DP-V1
In dit hoofdstuk wordt de algemene werking van de veldbusgateway UFF41B op het
PROFIBUS DP-systeem beschreven.

9.1

Uitwisseling van procesdata met de veldbusgateway UFF41B
De veldbusgateway UFF41B wordt bestuurd via het procesdatakanaal dat maximaal 64
I/O-woorden lang is. Deze procesdatawoorden worden bijvoorbeeld bij de toepassing
van een overkoepelende plc als DP-master in het I/O- of perifere deel van de veldbusgateway UFF41B weergegeven en kunnen zo op de gebruikelijke manier aangesproken
worden.
PW160
PW158
PW156
PW154
PW152
PW150
PW148

PO 3
PO 2
PO 1

UFF41B

PO 1

PO 2

PO 3

PO 64

PI 1

PI 2

PI 3

PI 64

L18

[1]

X30P

PI 3
PI 2
PI 1

1

L16

X30D

PW160
PW158
PW156
PW154
PW152
PW150
PW148

L17
S2

L15
L14
5

L13
20
21
22 ON
23
24
25
26
27

L12
L11

1
2
3

X38

Afbeelding 3: mapping van de PROFIBUS-data in het plc-adresbereik

[1]

64525AXX

Adresbereik van de masteroverkoepelende plc

PI1 – PI64
PO1 – PO64

Procesingangsdata
Procesuitgangsdata

Besturingsvoorbeeld voor
Simatic S7

De uitwisseling van procesdata met de veldbusgateway UFF41B via Simatic S7 wordt
afhankelijk van de gekozen procesdataconfiguratie direct met laad- en overdrachtcommando's uitgevoerd of met de speciale systeemfuncties SFC 14 DPRD_DAT en SFC15
DPWR_DAT.

STEP7-programmavoorbeeld

Voor dit voorbeeld wordt de veldbusgateway UFF41B met de procesdataconfiguratie 10
PD op de ingangsadressen PIW512... en uitgangsadressen POW512... geconfigureerd.
Er wordt een databouwsteen DB3 met ca. 50 datawoorden gemaakt.
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Door SFC14 op te roepen worden de procesingangsdata naar databouwsteen DB3,
datawoorden 0 tot 18 gekopieerd. Door na de bewerking van het besturingsprogramma
SFC15 op te roepen worden de procesuitgangsdata van datawoord 20 … 38 naar het
uitgangsadres POW 512... gekopieerd.
Let bij de parameter RECORD op de opgave van de lengte in bytes. Deze lengte moet
gelijk zijn aan de geconfigureerde lengte.
Meer informatie over de systeemfuncties vindt u in de online Help voor STEP7.
//Begin van cyclische programmabewerking in OB1
BEGIN
NETWORK
TITLE = Copy PI data from the type DHF41B/UFF41B control card to DB3,
words 0...18
CALL SFC 14 (DPRD_DAT)
//DP-slaverecord lezen
LADDR := W#16#200
//Ingangsadres 512
RET_VAL:= MW 30
//Resultaat in markeringswoord 30
RECORD := P#DB3.DBX 0.0 BYTE 20 //Pointer
NETWORK
TITLE =PLC program with drive application
// PLC program uses the process data in DB3 for data exchange
// met de besturingskaart van het type DHF41B/UFF41B
L
L
L
//

DB3.DBW 0
DB3.DBW 2
DB3.DBW 4
enz.

L
T
L
T
L
T
//

W#16#0006
DB3.DBW 20
1500
DB3.DBW 22
W#16#0000
DB3.DBW 24
enz.

//PI1 laden
//PI2 laden
//PI3 laden

//6hex naar PO1 schrijven
//1500dec naar PO2 schrijven
//0hex naar PO3 schrijven

NETWORK
TITLE = Copy PO data from DB3, words 20 … 38 to DHF41B/UFF41B control card
CALL SFC 15 (DPWR_DAT)
//DP-slaverecord schrijven
LADDR := W#16#200
//Uitgangsadres 512 = 200hex
RECORD := P#DB3.DBX 20.0 BYTE 20 //Pointer naar DB/DW
RET_VAL:= MW 32
//Resultaat in markeringswoord 32

AANWIJZING
Dit programmavoorbeeld is een gratis service zonder enige verplichting waarin alleen
de principiële procedure voor het genereren van een plc-programma wordt weergegeven. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van het programmavoorbeeld.

9.2

Time-out PROFIBUS DP-V1
Als de overdracht van data via het PROFIBUS DP-systeem gestoord of onderbroken
wordt, loopt in de veldbusgateway UFF41B de aanspreektijd van de bewaking af (indien
geconfigureerd in de DP-master). De led Fault Profibus gaat branden en signaleert dat
er geen nieuwe gebruiksdata worden ontvangen. In dat geval worden alle op de veldbusgateway UFF41B aangesloten regelaars gestopt.
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Functies van de PROFIBUS DP-V1
Dit hoofdstuk geeft informatie over de functies van de PROFIBUS DP-V1.

10.1

Inleiding PROFIBUS DP-V1
Dit hoofdstuk beschrijft de functies en begrippen die worden gebruikt voor het bedrijf van
de SEW-apparaten op de PROFIBUS DP-V1. Uitgebreide technische informatie over
PROFIBUS DP-V1 kunt u bij de PROFIBUS-gebruikersorganisatie onder www.profibus.com opvragen.
Met de Profibus DP-V1-specificatie zijn in het kader van de Profibus DP-V1-uitbreidingen nieuwe acyclische READ-/WRITE-instructies ingevoerd. Deze acyclische instructies worden met speciale telegrammen ingevoegd in het lopende cyclische busbedrijf,
zodat de compatibiliteit tussen PROFIBUS DP (versie 0) en PROFIBUS DP-V1
(versie 1) wordt gewaarborgd.
Met de acyclische READ- / WRITE-instructies kunnen grotere hoeveelheden data
tussen de master en slave (regelaar) worden uitgewisseld dan bijvoorbeeld met het 8bytes parameterkanaal in de cyclische ingangs- en uitgangsdata kunnen worden overgedragen. Het voordeel van de acyclische data-uitwisseling via DP-V1 is de minimale
belasting van het cyclische busbedrijf omdat DP-V1-telegrammen alleen naar behoefte
in de buscyclus worden ingevoegd.
Het DP-V1-parameterkanaal biedt de gebruiker twee mogelijkheden:
•

De overkoepelende besturing heeft toegang tot alle informatie van de apparatuur van
de SEW-DP-V1-slaves. Zo kunnen naast de cyclische procesdata apparaatinstellingen worden gelezen, opgeslagen in de besturing en gewijzigd in de slave.

•

Bovendien bestaat de mogelijkheid de service- en inbedrijfstellingstool
MOVITOOLS® MotionStudio via het DP-V1-parameterkanaal door te sturen in plaats
van hiervoor een aparte, exclusieve RS-485-verbinding te gebruiken. Gedetailleerde
informatie is na de installatie van de software MOVITOOLS® MotionStudio in de map
...\SEW\MOVITOOLS\Fieldbus beschikbaar.

Voor een beter begrip worden de principiële kenmerken van PROFIBUS DP-V1 hieronder weergegeven.
C1-Master
C2-Master

C2-Master

Cyclic OUT Data
Param

PD

Param

PD

PROFIBUS DP-V1

Cyclic IN Data

Acyclic DP-V1
C2-Services

Acyclic DP-V1
C1-Services

Acyclic DP-V1
C2-Services

SEW
Drive
58617AXX
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10.1.1 Klasse 1-master (C1-master)
In een PROFIBUS DP-V1-netwerk wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende
masterklassen. De C1-master verzorgt in principe de cyclische data-uitwisseling met de
slaves. Typische C1-masters zijn bijvoorbeeld besturingssystemen (zoals plc's) die
cyclische procesdata met de slave uitwisselen. De acyclische verbinding tussen C1master en slave wordt automatisch opgebouwd door de cyclische verbindingsstructuur
van de PROFIBUS DP-V1, voor zover via het GSD-bestand de DP-V1-functie is geactiveerd. In een PROFIBUS DP-V1-netwerk kan slechts één C1-master functioneren.

10.1.2 Klasse 2-master (C2-master)
De C2-master wisselt zelf geen cyclische data uit met de slaves. Typische C2-masters
zijn bijvoorbeeld visualisatiesystemen of tijdelijk geïnstalleerde programmeerapparatuur
(Notebook/pc). De C2-master gebruikt uitsluitend de acyclische verbindingen voor de
communicatie met de slaves. Deze acyclische verbindingen tussen de C2-master en
slave worden door de Initiate-instructie opgebouwd. Zodra de Initiate-instructie
geslaagd is, is de verbinding tot stand gebracht. Bij een tot stand gebrachte verbinding
kunnen met behulp van de READ- of WRITE-instructie acyclische data uitgewisseld
worden met de slaves. In een DP-V1-netwerk kunnen verschillende C2-masters actief
zijn. Het aantal C2-verbindingen dat tegelijkertijd voor een slave wordt opgebouwd,
wordt door de slave bepaald. De SEW-regelaars ondersteunen twee parallelle C2-verbindingen.

10.1.3 Datasets (DS)
De via een DP-V1-instructie getransporteerde gebruiksdata worden in datasets samengevoegd. Elke dataset wordt op een unieke manier vertegenwoordigd door de lengte
van een slotnummer en van een index. Voor de DP-V1-communicatie met de SEW-regelaar wordt de structuur van dataset 47 gebruikt die in het PROFIdrive-protocol Aandrijftechniek van de PROFIBUS-gebruikersorganisatie vanaf V3.1 als DP-V1-parameterkanaal voor aandrijvingen is gedefinieerd. Via dit parameterkanaal worden verschillende
toegangsmethoden voor de parameterdata van de regelaar beschikbaar gesteld.
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10.1.4 DP-V1-instructies
Met de DP-V1-uitbreidingen ontstaan nieuwe instructies, die voor de acyclische datauitwisseling tussen master en slave kunnen worden gebruikt. Er wordt onderscheid
gemaakt tussen de volgende instructies:
C1-master

Type verbinding: MSAC1 (master/slave acyclisch C1)

READ

Dataset lezen

WRITE

Dataset schrijven

C2-master

Type verbinding: MSAC2 (master/slave acyclisch C2)

INITIATE

C2-verbinding tot stand brengen

ABORT

C2-verbinding verbreken

READ

Dataset lezen

WRITE

Dataset schrijven

10.1.5 DP-V1-alarmverwerking
Naast de acyclische instructies definieert de DP-V1-specificatie ook een uitgebreide
alarmbehandeling. Er wordt nu onderscheid gemaakt tussen verschillende alarmtypen.
Zodoende kan de apparaatspecifieke diagnose in de DP-V1-modus niet meer via de
DP-V0-instructie "DDLM_SlaveDiag" verwerkt worden. Voor de aandrijftechniek is geen
DP-V1-alarmverwerking gedefinieerd, omdat een regelaar zijn statusinformatie over het
algemeen via de cyclische procesdatacommunicatie overdraagt.
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10.2

Eigenschappen van de SEW-veldbusinterfaces
Alle SEW-veldbusinterfaces volgens PROFIBUS DP-V1 hebben dezelfde communicatiekenmerken voor de DP-V1-interface. In principe worden de aandrijvingen volgens de
DP-V1-norm via een C1-master met cyclische procesdata aangestuurd. Met behulp van
de READ- en WRITE-instructies heeft de C1-master via het DP-V1-C1-kanaal toegang
tot de parameters van de veldbusgateway en de ondergeschikte deelnemers.
Parallel aan deze twee parameterkanalen kunnen nog twee C2-kanalen worden opgebouwd. De eerste C2-master gebruikt bijvoorbeeld een C2-kanaal om parameterdata te
lezen voor de visualisatie en een tweede C2-master, in de vorm van een Notebook,
gebruikt het andere kanaal om de aandrijving met MOVITOOLS® MotionStudio te configureren.

C2-Master

C1-Master

C2-Master

Acyclic DP-V1
C1 Services

DP:

8 Byte Param

PROFIBUS DP-V1
Acyclic DP-V1
C2 Services

C2 Parameter Buffer

C2 Parameter Buffer

SEW PROFIBUS
DP-V1 Interface

Cyclic IN/Out

C1 Parameter Buffer

PD

DP Parameter Buffer

DP:

Acyclic DP-V1
C2 Services

cyclic

Process Data

Parameter Buffer

Drive System
Afbeelding 4: parametreerkanalen bij PROFIBUS DP-V1
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10.3

Structuur van het DP-V1-parameterkanaal
In principe worden de aandrijvingen volgens het PROFIdrive-DP-V1-parameterkanaal
van de protocolversie 3.0 met dataset 47 geparametreerd. Via de invoer Request ID
wordt onderscheid gemaakt tussen de parametertoegang volgens het PROFIdriveprofiel en parametertoegang via de SEW-MOVILINK®-instructies. De volgende tabel
laat de mogelijke coderingen van de afzonderlijke elementen zien. De structuur van de
dataset is identiek voor de PROFIdrive- en de MOVILINK®-toegang.
PROFIdrive

DP-V1
Parameter Channel
READ/WRITE DS47

SEW MOVILINK®
53125AXX

De volgende MOVILINK®-instructies worden ondersteund:
•

8-bytes MOVILINK®-parameterkanaal met alle door de SEW-apparaten ondersteunde instructies zoals
–
–
–
–

98

READ Parameter
WRITE Parameter
WRITE Parameter volatile (vluchtig)
etc.
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De volgende PROFIdrive-instructies worden ondersteund:
•

lezen (request parameter) van afzonderlijke parameters van het dubbelewoordtype

•

schrijven (change parameter) van afzonderlijke parameters van het dubbelewoordtype

Veld

Datatype

Waarden

Request
reference

Unsigned8

0x00
0x01 – 0xFF

Gereserveerd

Request ID

Unsigned8

0x01
0x02
0x40

Request parameter (PROFIdrive)
Change parameter (PROFIdrive)
SEW-MOVILINK®-instructie

Response ID

Unsigned8

Response (+):
0x00
0x01
0x02
0x40

Gereserveerd
Request parameter (+) (PROFIdrive)
Change parameter (+) (PROFIdrive)
SEW MOVILINK®-instructie (+)

Response (-):
0x81
0x82
0xC0

Request parameter (-) (PROFIdrive)
Change parameter (-) (PROFIdrive)
SEW-MOVILINK®-instructie (-)

Axis

Unsigned8

0x00 – 0xFF

Aantal assen 0 – 255

No. of
Parameters

Unsigned8

0x01 – 0x13

1 – 19 DWORDs (240 DP-V1 data bytes)

Attribute

Unsigned8

0x10

Waarde

Voor SEW-MOVILINK® (Request ID = 0x40):
0x00
No service
0x10
READ Parameter
0x20
WRITE Parameter
0x30
WRITE Parameter volatile
0x40 ... 0xF0 Gereserveerd
No. of Elements

Unsigned8

0x00
0x01 – 0x75

Parameter
Number

Unsigned16

0x0000 – 0xFFFF MOVILINK® parameter index

Subindex

Unsigned16

0x0000

SEW: altijd 0

Format

Unsigned8

0x43
0x44

Dubbel woord
Fout

No. of Values

Unsigned8

0x00 – 0xEA

Quantity 0 – 234

Error Value

Unsigned16

0x0000 – 0x0064 PROFIdrive-errorcodes
0x0080 + MOVILINK®-Additional Code Low
Voor SEW-MOVILINK® 16 bit error value

Handboek – Veldbusgateway UFF41B DeviceNet en PROFIBUS DP

Voor niet geïndexeerde parameters
Quantity 1 – 117

99

10

I

Functies van de PROFIBUS DP-V1
Structuur van het DP-V1-parameterkanaal

0
10.3.1 Procedure voor parametrering via dataset 47
Met de combinatie van de DP-V1-instructies WRITE en READ heeft u toegang tot de
parameters. Met WRITE.req wordt de parametreeropdracht overgedragen aan de slave.
Vervolgens verwerkt de slave deze opdracht intern.
De master verzendt nu een READ.req om het parameterantwoord op te halen. Als de
master een negatief antwoord READ.res van de slave ontvangt, herhaalt deze de
READ.req. Zodra de bewerking van de parameter in de regelaar beëindigd is, antwoordt
deze met een positief antwoord READ.res. De gebruikersgegevens bevatten dan het
parametreerantwoord van de voorheen met WRITE.req verzonden parametreeropdracht (zie volgende afbeelding). Dit mechanisme geldt zowel voor een C1- als voor een
C2-master.

Master
Parameter
Request

PROFIBUS-DP-V1
WRITE.req DS47
with data (parameter request)

Slave (Drive)
Parameter
Request

WRITE.res
without data

READ.req DS47
without data

Parameter
Processing

READ.res(-)
without data

READ.req DS47
without data

Parameter
Response

READ.res(+)
with data (parameter response)

Afbeelding 5: telegramvolgorde voor parametertoegang via PROFIBUS DP-V1
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Parameter
Response

53126AXX
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10.3.2 Procedure voor DP-V1-master
Bij een zeer korte cyclustijd van de bus wordt het parametreerantwoord eerder aangevraagd dan dat de regelaar de parametertoegang intern heeft afgesloten. Daarom zijn
de antwoorddata van de regelaar op dat moment nog niet beschikbaar. In deze toestand
zendt de regelaar op DP-V1-niveau een negatief antwoord met de Error_Code _1 =
0xB5 (statusconflict). De DP-V1-master moet dan een hernieuwde aanvraag met de
bovengenoemde READ.req-header verzenden tot er een positief antwoord van de regelaar komt.

Verzend Write request
met parameterdata

Controleer
Write.response

Write.response
negatief

Write.response
positief
Verzend DS_Read.req
met parameterdata

Read.
response
statusconflict?

ja

nee

Andere fout
of time-out

ja

nee
Parameteroverdracht
OK, data beschikbaar

Parameteroverdracht
met ERROR afgebroken

53127ANL
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10.3.3 Adressering van ondergeschikte regelaars
De structuur van dataset DS47 definieert een element Axis. Met dit element kunnen
meerassige aandrijvingen bereikt worden die via een gemeenschappelijke PROFIBUSinterface aangestuurd worden. Op deze manier adresseert het element Axis een apparaat dat een niveau lager ligt dan de PROFIBUS-interface. Dit mechanisme wordt bijvoorbeeld toegepast bij de SEW-busmodules van het type DHF, UFF, MOVIFIT®, MQP
voor MOVIMOT® of DFP voor MOVITRAC® B.

Adressering van
een MOVIDRIVE®
op PROFIBUS
DP-V1

Met de instelling Axis = 0 wordt toegang verkregen tot de parameters van de veldbusgateway. Voor de toegang tot slave-apparaten die op de veldbusgateway UFF41B aangesloten zijn, moet Axis = SBus-address ingesteld zijn. Bij de engineering via
PROFIBUS of parameterinstructies via PROFIBUS mag SBus-adres 15 niet gebruikt
worden.
C1-Master

C2-Master

C2-Master

Cyclic OUT Data
PD

PROFIBUS DP-V1

PD
Cyclic IN Data

UFF41B

Acyclic DP-V1
C2 Services
UFF41B

Acyclic DP-V1
C2 Services

Axis = 0

L18
L17
S2
X30P
1

Axis = 0

X30D

L16
L15
L14

5

L13

Acyclic DP-V1
C1 Services

20
21
22 ON
23
24
25
26
27

1
2
3

L12
L11

X38

L4

L5

3
4

2
1

Version

X35

Axis = 0

S1

L3

X36

1
2
3

X32

L2

1
2
3
1
2
3

1
2
3

X33

L1

XM

X37

H1

X24

H2

X26
1234567

SBus

Axis = 1

P881=1

P881=2

SBus-Address=3

EURODRIVE

Axis = 2

EURODRIVE

Axis = 3

MOVIDRIVE®B

MOVITRAC®B

MOVIAXIS®

64803AXX

102

Handboek – Veldbusgateway UFF41B DeviceNet en PROFIBUS DP

Functies van de PROFIBUS DP-V1
Structuur van het DP-V1-parameterkanaal

I

10

0
10.3.4 MOVILINK®-parameteropdrachten
Het MOVILINK®-parameterkanaal van de SEW-regelaar wordt direct in de structuur van
de dataset 47 weergegeven. Voor de uitwisseling van MOVILINK®-parametreeropdrachten wordt de request-ID 0x40 (SEW-MOVILINK®-service) gebruikt. De parametertoegang met de MOVILINK®-instructies vindt in principe plaats volgens de hieronder
beschreven structuur. Daarbij wordt de karakteristieke telegramvolgorde voor dataset
47 gebruikt.
Request-ID:

0x40 SEW-MOVILINK®-instructie

In het MOVILINK®-parameterkanaal wordt de eigenlijke instructie door het datasetelement Attribute gedefinieerd. De high-nibble van dit element komt daarbij overeen met
de service-nibble in de managementbyte van het DP-parameterkanaal.
Voorbeeld van
het lezen van een
parameter via
MOVILINK®

Onderstaande tabellen laten u een voorbeeld zien van de structuur van de
WRITE.request en READ.res gebruiksdata voor het lezen van een afzonderlijke parameter via het MOVILINK®-parameterkanaal. In dit voorbeeld wordt de firmware van de op
CAN 1 van de veldbusgateway aangesloten MOVIDRIVE® B met SBus-adres 1 gelezen.
Parameteropdracht verzenden
De tabel laat de codering zien van de gebruiksdata voor de instructie WRITE.req met
opgave van de DP-V1-header. Met de instructie WRITE.req wordt de parametreeropdracht naar de regelaar verzonden. De firmwareversie wordt gelezen.
Instructie

WRITE.request

Omschrijving

Slot_Number

0

Willekeurig (wordt niet verwerkt)

Index

47

Index van de dataset, constante index 47

Length

10

10 bytes gebruiksdata voor parameteropdracht

Byte

Veld

Waarde

Omschrijving

0

Request reference

0x01

Individueel referentienummer voor de parametreeropdracht, wordt in het parameterantwoord gespiegeld

1

Request ID

0x40

SEW-MOVILINK®-service

2

SBus-adres van het op de
gateway aangesloten apparaat

0x01

Asnummer; 1 = SBus-adres 1 naar CAN 1

3

No. of Parameters

0x01

1 parameter

4

Attribute

0x10

MOVILINK®-service "READ Parameter"

5

No. of Elements

0x00

0 = toegang tot directe waarde, geen subelement

6, 7

Parameter Number

0x206C

MOVILINK® index 8300 = "Firmwareversie"

8, 9

Subindex

0x0000

Subindex 0

Parameterantwoord opvragen
De tabel laat de codering zien van de READ.req USER DATA met opgave van de
DP-V1-header.
Instructie

READ.request

Omschrijving

Slot_Number

0

Willekeurig (wordt niet verwerkt)

Index

47

Index van de dataset; constante index 47

Length

240

Maximale lengte van de antwoordbuffer in DP-V1-master
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Positief MOVILINK®-parametreerantwoord
De tabel laat de READ.res USER DATA zien met de positieve antwoorddata van de
parametreeropdracht. Bijvoorbeeld de parameterwaarde voor index 8300 (firmwareversie) die wordt teruggezonden.
Instructie:

READ.request

Omschrijving

Slot_Number

0

Willekeurig (wordt niet verwerkt)

Index

47

Index van de dataset, constante index 47

Length

10

10 bytes gebruiksdata in de antwoordbuffer

Byte

Veld

Waarde

Omschrijving

0

Response Reference

0x01

Gespiegeld referentienummer van de parametreeropdracht

1

Response ID

0x40

Positief MOVILINK®-antwoord

2

Axis

0x01

Gespiegeld asnummer; 1 = SBus-adres 1

3

No. of Parameters

0x01

1 parameter

4

Format

0x43

Parameterindeling: dubbel woord

5

No. of values

0x01

1 waarde

6, 7

Value Hi

0x311C

Meest significante deel van de parameter

8, 9

Value Lo

0x7289

Minst significante deel van de parameter
Decodering:
0x 311C 7289 = 823947913 dec
>> firmwareversie 823 947 9.13

Voorbeeld van
het schrijven van
een parameter via
MOVILINK®

De volgende tabellen laten bijvoorbeeld de structuur zien van de WRITE- en READinstructies voor het vluchtig schrijven van de waarde 12345 op de IPOSplus®-variabele
H0 (parameterlijst 11000). Hiervoor wordt de MOVILINK®-instructie WRITE parameter
volatile gebruikt. Ook in dit voorbeeld is MOVIDRIVE® B met het SBus-adres 1 op de
veldbusgateway aangesloten.
Opdracht "WRITE parameter volatile" verzenden

104

Instructie

WRITE.request

Omschrijving

Slot_Number

0

Willekeurig (wordt niet verwerkt)

Index

47

Index van de dataset; constante index 47

Length

16

16 bytes gebruiksdata voor opdrachtbuffer
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Byte

Veld

Waarde

Omschrijving

0

Request reference

0x01

Individueel referentienummer voor de parametreeropdracht, wordt in het parameterantwoord gespiegeld

1

Request ID

0x40

SEW-MOVILINK®-service

2

Axis

0x01

Asnummer; 1 = SBus-adres van de MDX

3

No. of Parameters

0x01

1 parameter

4

Attribute

0x30

MOVILINK®-service "WRITE Parameter volatile"

5

No. of Elements

0x00

0 = toegang tot directe waarde, geen subelement

6, 7

Parameter Number

0x2AF8

Parameterindex 11000 = "IPOS-Variable H0"

8, 9

Subindex

0x0000

Subindex 0

10

Format

0x43

Dubbel woord

11

No. of values

0x01

1 parameterwaarde wijzigen

12, 13

Value HiWord

0x0000

Meest significante deel van de parameterwaarde

14, 15

Value LoWord

0x0BB8

Minst significante deel van de parameterwaarde

Nadat deze WRITE.request is verzonden, wordt de WRITE.response ontvangen. Voor
zover er geen statusconflict was tijdens de bewerking van het parameterkanaal, volgt er
een positieve WRITE.response. Anders staat de statusfout in Error_code_1.
Parameterantwoord opvragen
De tabel laat de codering zien van de WRITE.req USER DATA met opgave van de
DP-V1-header.
Veld

Waarde

Omschrijving

Function_Num

READ.req

Slot_Number

X

Slot_Number niet gebruikt

Index

47

Index van de dataset

Length

240

Max. lengte van de antwoordbuffer in de DP-master

Positief antwoord op "WRITE Parameter volatile"
Instructie

READ.response

Beschrijving

Slot_Number

0

Willekeurig (wordt niet verwerkt)

Index

47

Index van de dataset; constante index 47

Length

4

4 bytes gebruiksdata in de antwoordbuffer

Byte

Veld

Waarde

Omschrijving

0

Response Reference

0x01

Gespiegeld referentienummer van de parametreeropdracht

1

Response ID

0x40

Positief MOVILINK®-antwoord

2

Axis

0x01

Gespiegeld asnummer; 1 = SBus-adres 1

3

No. of Parameters

0x01

1 parameter
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Negatief parameterantwoord

MOVILINK®returncodes van
de parametrering
voor DP-V1

106

De volgende tabel laat de codering zien van een negatief antwoord van een
MOVILINK®-service. Bit 7 wordt in de Response-ID gezet als het antwoord negatief is.
Instructie:

READ.response

Omschrijving

Slot_Number

0

Willekeurig (wordt niet verwerkt)

Index

47

Index van de dataset; constante index 47

Length

8

8 bytes gebruiksdata in de antwoordbuffer

Byte

Veld

Waarde

Omschrijving

0

Response Reference

0x01

Gespiegeld referentienummer van de parametreeropdracht

1

Response ID

0xC0

Negatief MOVILINK®-antwoord

2

Axis

0x01

Gespiegeld asnummer; 1 = SBus-adres 1

3

No. of Parameters

0x01

1 parameter

4

Format

0x44

Fout

5

No. of values

0x01

1 foutcode

6, 7

Error value

0x0811

MOVILINK®-returncode
bijv. Error class 0x08, Add. code 0x11
(zie paragraaf "MOVILINK® returncodes van de
parametrering voor DP-V1" op pagina 106)

Onderstaande tabel laat de returncodes zien die door de SEW-DP-V1-interface bij een
onjuiste parametertoegang van de DP-V1 worden teruggestuurd.
MOVILINK®
Returncode (hex)

Omschrijving

0x0810

Ongeoorloofde index, parameterlijst niet in apparaat aanwezig

0x0811

Functie/parameter niet geïmplementeerd

0x0812

Alleen leestoegang toegestaan

0x0813

Parameterblokkering actief

0x0814

Fabrieksinstelling is actief

0x0815

Waarde voor parameter te groot

0x0816

Waarde voor parameter te klein

0x0817

Noodzakelijke optiekaart ontbreekt

0x0818

Fout in de systeemsoftware

0x0819

Parametertoegang alleen via RS485-procesinterface

0x081A

Parametertoegang alleen via RS485-diagnose-interface

0x081B

Parameter is niet toegankelijk vanwege beveiliging

0x081C

Regelaarblokkering is noodzakelijk

0x081D

Ongeldige waarde voor parameter

0x081E

Fabrieksinstelling is geactiveerd

0x081F

Parameter is niet in EEPROM opgeslagen

0x0820

Parameter kan niet bij vrijgegeven eindtrap worden gewijzigd/gereserveerd

0x0821

Gereserveerd

0x0822

Gereserveerd

0x0823

Parameter mag alleen bij IPOS-programmastop worden gewijzigd

0x0824

Parameter mag alleen bij uitgeschakelde auto-setup worden gewijzigd

0x0505

Onjuiste codering van management- en gereserveerd-byte

0x0602

Communicatiefout tussen regelaarsysteem en veldbusinterface

0x0502

Time-out van de verbinding op een lager niveau (bijv. tijdens reset of bij SysFault)
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10.3.5 PROFIdrive-parameteropdrachten
Het PROFIdrive-parameterkanaal van de SEW-regelaar wordt direct in de structuur van
dataset 47 weergegeven. De parametertoegang met de PROFIdrive-instructies vindt in
principe plaats volgens de hieronder beschreven structuur. Daarbij wordt de karakteristieke telegramvolgorde voor dataset 47 gebruikt. Aangezien PROFIdrive alleen de beide
request-ID's
Request-ID:0x01Request Parameter (PROFIdrive)
Request-ID:0x02Change Parameter (PROFIdrive)
definieert, is vergeleken met de MOVILINK®-instructies alleen een beperkte datatoegang beschikbaar.

AANWIJZING
De request-ID = 0x02 = Change Parameter (PROFIdrive) heeft een remanente schrijftoegang tot de geselecteerde parameter als gevolg. In dat geval wordt met elke schrijftoegang de interne flash/EEPROM van de regelaar beschreven. Als parameters kort
op elkaar cyclisch geschreven moeten worden, gebruik dan de MOVILINK®-instructie
"WRITE Parameter volatile". Met deze instructie verandert u de parameterwaarden
alleen in het RAM van de regelaar.

Voorbeeld van
het lezen van
een parameter
volgens
PROFIdrive

Onderstaande tabellen laten u een voorbeeld zien van de structuur van de
WRITE.request en READ.res gebruiksdata voor het lezen van een afzonderlijke parameter via het MOVILINK®-parameterkanaal.
Parameteropdracht verzenden
De tabel laat de codering zien van de gebruiksdata voor de instructie WRITE.req met
opgave van de DP-V1-header. Met de instructie WRITE.req wordt de parametreeropdracht naar de regelaar verzonden.
Instructie:

WRITE.request

Omschrijving

Slot_Number

0

Willekeurig (wordt niet verwerkt)

Index

47

Index van de dataset; constante index 47

Length

10

10 bytes gebruiksdata voor parameteropdracht

Instructie

WRITE.request

Omschrijving

Slot_Number

0

Willekeurig (wordt niet verwerkt)

Index

47

Index van de dataset, constante index 47

Length

10

10 bytes gebruiksdata voor parameteropdracht

Byte

Veld

Waarde

Omschrijving

0

Request reference

0x01

Individueel referentienummer voor de parametreeropdracht, wordt in het parameterantwoord gespiegeld

1

Request ID

0x01

Request parameter (PROFIdrive)

2

Axis

0x01

Asnummer; 1 = SBus-adres 1

3

No. of Parameters

0x01

1 parameter

4

Attribute

0x10

Toegang tot parameterwaarde

5

No. of Elements

0x00

0 = toegang tot directe waarde, geen subelement

6, 7

Parameter Number

0x206C

MOVILINK® index 8300 = "Firmwareversie"

8, 9

Subindex

0x0000

Subindex 0
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Parameterantwoord opvragen
De tabel laat de codering zien van de READ.req USER DATA met opgave van de
DP-V1-header.
Instructie

READ.request

Omschrijving

Slot_Number

0

Willekeurig (wordt niet verwerkt)

Index

47

Index van de dataset; constante index 47

Length

240

Maximale lengte van de antwoordbuffer in DP-V1-master

Positief PROFIdrive-parametreerantwoord
De tabel laat de READ.res-gebruiksdata zien met de positieve antwoorddata van de
parametreeropdracht. Bijvoorbeeld de parameterwaarde voor index 8300 (firmwareversie) die wordt teruggezonden.
Instructie:

READ.request

Omschrijving

Slot_Number

0

Willekeurig (wordt niet verwerkt)

Index

47

Index van de dataset, constante index 47

Length

10

10 bytes gebruiksdata in de antwoordbuffer

Byte

Veld

Waarde

Omschrijving

0

Response Reference

0x01

Gespiegeld referentienummer van de parametreeropdracht

1

Response ID

0x01

Positief antwoord voor "Request Parameter"

2

Axis

0x01

Gespiegeld asnummer; 1 = SBus-adres 1

3

No. of Parameters

0x01

1 parameter

4

Format

0x43

Parameterindeling: dubbel woord

5

No. of values

0x01

1 waarde

6, 7

Value Hi

0x311C

Meest significante deel van de parameter

8, 9

Value Lo

0x7289

Minst significante deel van de parameter
Decodering:
0x 311C 7289 = 823947913 dec
>> firmwareversie 823 947 9.13
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Voorbeeld van
het schrijven van
een parameter
volgens
PROFIdrive

De volgende tabellen laten een voorbeeld zien van de structuur van de WRITE- en
READ-instructies voor het remanent schrijven van het interne setpoint n11 (zie paragraaf "Voorbeeld van het schrijven van een parameter via MOVILINK®" op pagina 104).
Hierbij wordt de PROFIdrive-instructie Change Parameter gebruikt.
Opdracht "WRITE parameter" verzenden
Instructie

WRITE.request

Omschrijving

Slot_Number

0

Willekeurig (wordt niet verwerkt)

Index

47

Index van de dataset; constante index 47

Length

16

16 bytes gebruiksdata voor opdrachtbuffer

Byte

Veld

Waarde

Omschrijving

0

Request reference

0x01

Individueel referentienummer voor de parametreeropdracht, wordt in het parameterantwoord gespiegeld

1

Request ID

0x02

Change Parameter (PROFIdrive)

2

Axis

0x01

Asnummer; 1 = SBus-adres 1

3

No. of Parameters

0x01

1 parameter

4

Attribute

0x10

Toegang tot parameterwaarde

5

No. of Elements

0x00

0 = toegang tot directe waarde, geen subelement

6, 7

Parameter Number

0x2129

Parameterindex 8489 = P160 n11

8, 9

Subindex

0x0000

Subindex 0

10

Format

0x43

Dubbel woord

11

No. of values

0x01

1 parameterwaarde wijzigen

12, 13

Value HiWord

0x0000

Meest significante deel van de parameterwaarde

14, 15

Value LoWord

0x0BB8

Minst significante deel van de parameterwaarde

Nadat deze WRITE.request is verzonden, wordt de WRITE.response ontvangen. Voor
zover er geen statusconflict was tijdens de bewerking van het parameterkanaal, volgt er
een positieve WRITE.response. Anders staat de statusfout in Error_code_1.

Parameterantwoord opvragen
De tabel laat de codering zien van de WRITE.req gebruiksdata met opgave van de
DP-V1-header.
Veld

Waarde

Function_Num

Omschrijving
READ.req

Slot_Number

X

Slot_Number niet gebruikt

Index

47

Index van de dataset

Length

240

Max. lengte van de antwoordbuffer in de DP-V1-master
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Positief antwoord op "WRITE Parameter"

Negatief parameterantwoord

110

Instructie

READ.response

Omschrijving

Slot_Number

0

Willekeurig (wordt niet verwerkt)

Index

47

Index van de dataset; constante index 47

Length

4

4 bytes gebruiksdata in de antwoordbuffer

Byte

Veld

Waarde

Omschrijving

0

Response Reference

0x01

Gespiegeld referentienummer van de parametreeropdracht

1

Response ID

0x02

Positief PROFIdrive-antwoord

2

Axis

0x01

Gespiegeld asnummer; 1 = SBus-adres 1

3

No. of Parameters

0x01

1 parameter

De volgende tabel laat de codering van een negatief antwoord van een PROFIdriveservice zien. Als het antwoord negatief is, wordt bit 7 in de Response-ID gezet.
Instructie:

READ.response

Omschrijving

Slot_Number

0

Willekeurig (wordt niet verwerkt)

Index

47

Index van de dataset; constante index 47

Length

8

8 bytes gebruiksdata in de antwoordbuffer

Byte

Veld

Waarde

Omschrijving

0

Response Reference

0x01

Gespiegeld referentienummer van de parametreeropdracht

1

Response ID

0x810x82

Negatief antwoord voor "Request Parameter", negatief antwoord voor "Change Parameter"

2

Axis

0x01

Gespiegeld asnummer; 1 = SBus-adres 1

3

No. of Parameters

0x01

1 parameter

4

Format

0x44

Fout

5

No. of values

0x01

1 foutcode

6, 7

Error value

0x0811

MOVILINK®-returncode
bijv. Error class 0x08, Add. code 0x11
(zie paragraaf "MOVILINK®-returncodes voor DP-V1" op
pagina 106)
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PROFIdrivereturncodes
voor DP-V1

Deze tabel laat de codering zien van het foutnummer in het PROFIdrive-DP-V1-parameterantwoord volgens PROFIdrive-protocol V3.1. Deze tabel geldt als de PROFIdriveinstructies "Request Parameter" en/of "Change Parameter" gebruikt worden.
Foutnr.

Betekenis

Gebruikt bij

0x00

Ongeldig parameternummer

Toegang tot niet-beschikbare parameter

0x01

Parameterwaarde kan niet
worden gewijzigd

Toegang in parameterwaarde wijzigen, die niet kan worden
gewijzigd

0x02

Minimum- of maximumwaarde overschreden

Toegang wijzigen in waarde die buiten de grenswaarde ligt

0x03

Foute subindex

Toegang tot niet-beschikbare subindex

0x04

Niet ingedeeld

Toegang met subindex tot niet-geïndexeerde parameter

0x05

Fout datatype

Toegang vervangen door een waarde die niet met het
datatype van de parameter overeenkomt

0x06

Instelling niet toegestaan
(kan alleen gereset worden)

Toegang op een waarde groter dan 0 zetten waar dit niet is
toegestaan

0x07

Beschrijvingselement kan
niet worden gewijzigd

Toegang tot beschrijvingselement dat niet kan worden
gewijzigd

0x08

Gereserveerd

(PROFIdrive Profile V2: PPO-Write opvragen bij IR niet
aanwezig)

0x09

Geen beschrijving aanwezig

Toegang tot niet-toegankelijke beschrijving (parameterwaarde is aanwezig)

0x0A

Gereserveerd

(PROFIdrive Profile V2: foute toegangsgroep)

0x0B

Geen operationele prioriteit

Toegang zonder rechten om parameters te wijzigen

0x0C

Gereserveerd

(PROFIdrive Profile V2: onjuist wachtwoord)

0x0D

Gereserveerd

(PROFIdrive Profile V2: tekst kan niet in de cyclische dataoverdracht ingelezen worden)

0x0E

Gereserveerd

(PROFIdrive Profile V2: naam kan niet in de cyclische dataoverdracht ingelezen worden)

0x0F

Geen tekstindeling
beschikbaar

Toegang tot tekstindeling die niet ter beschikking staat
(parameterwaarde is aanwezig)

0x10

Gereserveerd

(PROFIdrive Profile V2: geen PPO-Write)

0x11

Opvraag kan wegens
bedrijfssoort niet uitgevoerd
worden

Toegang is momenteel niet mogelijk; oorzaken niet nader
toegelicht

0x12

Gereserveerd

(PROFIdrive Profile V2: andere fouten)

0x13

Gereserveerd

(PROFIdrive Profile V2: data kunnen niet in de cyclische uitwisseling ingelezen worden)

0x14

Ongeldige waarde

Toegang in een waarde wijzigen, die in het toelaatbare bereik
ligt, maar om andere langdurige oorzaken niet toegestaan is
(parameter met vastgelegde afzonderlijke waarden)

0x15

Antwoord is te lang

De lengte van het huidige antwoord overschrijdt de maximaal
overdraagbare lengte

0x16

Ongeldig parameteradres

Ontoelaatbare waarde resp. waarde die niet toegestaan is
voor dit attribuut, dit aantal elementen, het parameternummer, de subindex of een combinatie van deze factoren

0x17

Foute indeling

Write request: ontoelaatbare indeling resp. indeling van de
parametergegevens die niet wordt ondersteund

0x18

Aantal waarden is niet
consistent

Write request: aantal waarden van de parametergegevens
komt niet overeen met het aantal elementen in het parameteradres

0x19

As niet aanwezig

Toegang tot een as die niet bestaat

tot max.
0x64

Gereserveerd

–

0x65..0xFF

Afhankelijk van de fabrikant

–

Handboek – Veldbusgateway UFF41B DeviceNet en PROFIBUS DP

111

I

10

Functies van de PROFIBUS DP-V1
Configuratie van een C1-master

0

10.4

Configuratie van een C1-master
Voor de configuratie van een DP-V1-C1-master is het GSD-bestand SEW_600D.GSD
vereist dat de DP-V1-functies van de UFF41B activeert. Hiervoor moeten het GSDbestand en de firmware van de UFF41B functioneel met elkaar overeenstemmen.

10.4.1 Bedrijfssoort (DP-V1-modus)
In de regel kan bij de configuratie van een C1-master de bedrijfssoort DP-V1 worden
geactiveerd. Alle DP-slaves waarvoor in het GSD-bestand de DP-V1-functies zijn vrijgegeven en die DP-V1 ondersteunen, werken vervolgens in de bedrijfssoort DP-V1.
Standaard-DP-slaves blijven via PROFIBUS DP functioneren, zodat het gecombineerde bedrijf van DP-V1- en DP-V0-compatibele modules gewaarborgd wordt. Al naargelang de uitvoering van de masterfunctionaliteit is het ook mogelijk om een DP-V1compatibele deelnemer, die met het DP-V1-GSD-bestand geconfigureerd is, in de
modus "DP-V0" te gebruiken.
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10.4.2 Programmavoorbeeld voor SIMATIC S7

AANWIJZINGEN
Op de homepage van SEW (www.SEW-EURODRIVE.com) vindt u in de rubriek
"Software" het programmavoorbeeld "Functieblok MOVILINK®-parameterkanaal". Dit
voorbeeld is een speciale gratis service en laat zonder enige verplichting de principiële
procedure voor het maken van een plc-programma zien. Voor de inhoud van het programmavoorbeeld wordt geen aansprakelijkheid geaccepteerd.
•

Oproep van het functieblok:

12101AXX
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•

Opmerkingen bij het functieblok:
Write service: x2h, fixed setpoint: P160, index 8489d = 2129h
Wiring of FB:
"Drive_IO_Address": (INT)
"bService":
(BYTE)
"bAxis":
(BYTE)
"wParameterindex": (WORD)
"wSubIndex":
(WORD)
"dwWriteData":
(DWORD)
"InstanzDB_SFB52(BLOCK_DB)
"InstanzDB_SFB53(BLOCK_DB)
"fActivate"
(BOOL)
"fBusy":
(BOOL)
"fDone":
(BOOL)
"bError"
(BYTE)
"dwData":

Input address of the process data =>Hardware config.
Read: 01h; Write 02h, volatile writing 03h
Sub address/SBUS address of lower-level MC07
Parameter index => "MC07 Communication" manual
MOVILINK subindex = 0
Parameter data for WRITE service
Instance DB for the SFB52
Instance DB for the SFB53
Activation bit
Parameter service is active
Parameter service was executed
No error = 0; S7 error = 1; TimeOut = 2;
MOVILINK error = 3
(DWORD)bError = 0 => Parameter value after READ service
bError = 1 => S7 error code
65377AEN

10.4.3 Technische gegevens DP-V1 voor veldbusgateway UFF41B
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GSD-bestand voor DP-V1:

SEW_600D.GSD

Modulenaam voor configuratie:

Adv. Gateway UFF

Aantal parallelle C2-verbindingen:

2

Ondersteunde dataset:

Index 47

Ondersteund slotnummer:

Aanbevolen: 0

Fabrikantcode:

10A hex (SEW-EURODRIVE)

Profiel-ID:

3A

C2-Response-Timeout:

1s

Max. lengte C1-kanaal:

240 bytes

Max. lengte C2-kanaal:

240 bytes
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10.4.4 Foutcodes van de DP-V1-instructies
Deze tabel laat de mogelijke foutcodes van de DP-V1-instructies zien, die in het geval
van onjuiste communicatie op het DP-V1-telegramniveau kunnen optreden. Deze tabel
is interessant als u op basis van de DP-V1-instructies een eigen parameterfunctieblok
zou willen schrijven, omdat deze foutcodes direct op telegramniveau worden teruggemeld.

Bit:

7

6

5

4

Error_Class

Error_Class (from DPV1-specification)

3

3

2

0

Error_Code

Error_Code (from DP-V1specification)

DP-V1 Parameter channel

0x0 – 0x9 hex = reserved
0xA = application

0x0 = read error
0x1 = write error
0x2 = module failure
0x3 to 0x7 = reserved
0x8 = version conflict
0x9 = feature not supported
0xA to 0xF = user specific

0xB = access

0x0 = invalid index

0xB0 = No data block Index 47 (DB47);
parameter requests are not supported

0x1 = write length error
0x2 = invalid slot
0x3 = type conflict
0x4 = invalid area
0x5 = state conflict

0xB5 = Access to DB 47 temporarily not
possible due to internal processing status

0x6 = access denied
0x7 = invalid range

0xB7 = WRITE DB 47 with error in the DB 47
header

0x8 = invalid parameter
0x9 = invalid type
0xA to 0xF = user specific
0xC = resource

0x0 = read constraint conflict
0x1 = write constraint conflict
0x2 = resource busy
0x3 = resource unavailable
0x4 – 0x7 = reserved
0x8 – 0xF = user specific

0xD – 0xF = user specific
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Bedrijf van de MOVITOOLS® MotionStudio

11.1

Over MOVITOOLS® MotionStudio

11.1.1 Taken
Met het softwarepakket MOVITOOLS® MotionStudio kunt u de volgende taken consistent uitvoeren:
•

communicatie met apparaten tot stand brengen

•

functies uitvoeren met de apparaten

11.1.2 Communicatie met apparaten tot stand brengen

Om de communicatie met de apparaten in te stellen is in MOVITOOLS® MotionStudio
de SEW Communication Server geïntegreerd.
Met de SEW Communication Server stelt u de communicatiekanalen in. Zodra deze
ingesteld zijn, communiceren de apparaten met hun communicatie-opties via deze communicatiekanalen. U kunt maximaal vier communicatiekanalen tegelijkertijd gebruiken.
Afhankelijk van het apparaat en zijn communicatie-opties staan de volgende communicatiekanalen ter beschikking:
•

serieel (RS485) via interface-omvormer

•

systeembus (SBus) via interface-omvormer

•

Ethernet

•

EtherCAT

•

veldbus

•

PROFIBUS DP/DP-V1

•

S7-MPI

11.1.3 Functies uitvoeren met de apparaten
Met MOVITOOLS® MotionStudio kunt de volgende functies consistent uitvoeren:
•

parametrering (bijvoorbeeld in de parameterboom van het apparaat)

•

inbedrijfstelling

•

visualisatie en diagnose

•

programmering

Om de functies met de apparaten uit te voeren zijn in MOVITOOLS® MotionStudio de
volgende basiscomponenten geïntegreerd:
•

MotionStudio

•

MOVITOOLS®

Alle functies corresponderen met Tools. MOVITOOLS® MotionStudio heeft voor elk
apparaattype de passende tools.
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Eerste stappen

11.2.1 Software starten en project aanleggen

Ga als volgt te werk om MOVITOOLS® MotionStudio te starten en een project aan te
leggen:
1. Start MOVITOOLS® MotionStudio in het WINDOWS®-startmenu onder het volgende
pad:
"Start\Programs\SEW\MOVITOOLS-MotionStudio\MOVITOOLS-MotionStudio"
2. Leg een project aan met naam en locatie.

11.2.2 Communicatie tot stand brengen en netwerk scannen
Ga als volgt te werk om met MOVITOOLS® MotionStudio de communicatie tot stand te
brengen en uw netwerk te scannen:
1. Stel een communicatiekanaal in om met uw apparaten te communiceren.
In het gedeelte over de desbetreffende communicatiewijze vindt u gedetailleerde
informatie voor het configureren van een communicatiekanaal.
2. Scan uw netwerk (apparaatscan). Klik hiervoor op de knop [Start network scan] [1]
in de knoppenbalk.

64334AXX

3. Markeer het apparaat dat u wilt configureren.
4. Open het contextmenu met de rechter muisknop.
Vervolgens worden er apparaatspecifieke tools weergegeven om met de apparaten
functies uit te voeren.
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11.3

Communicatiemodus

11.3.1 Overzicht
MOVITOOLS® MotionStudio maakt onderscheid tussen de communicatiemodi "Online"
en "Offline".
De communicatiemodus bepaalt u zelf. Afhankelijk van de geselecteerde communicatiemodus worden er apparaatspecifieke offline-tools of online-tools aangeboden.
De volgende afbeelding laat de twee soorten tools zien:
[1]

[2]

Offline-Tool

Online-Tool

[3]

64335AXX
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Tools

Omschrijving

Offline-tools

Wijzigingen met offline-tools hebben eerst "ALLEEN" invloed op het werkgeheugen [2].
• Sla uw project op om de wijzigingen op de harde schijf [1] van uw pc te beveiligen.
• Voer een "download" uit als u de wijzigingen ook aan uw apparaat [3] wilt overdragen.

Online-tools

Wijzigingen met online-tools hebben eerst "ALLEEN" invloed op het apparaat [3].
• Voer een "upload" uit om de wijzigingen aan het werkgeheugen [2] over te dragen.
• Sla uw project op om de wijzigingen op de harde schijf [1] van uw pc te beveiligen.
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AANWIJZING
De communicatiemodus "Online" is GEEN terugmelding dat u momenteel verbonden
bent met het apparaat of dat het apparaat gereed is voor communicatie.
•

Neem de paragraaf "Cyclische bereikbaarheidstest instellen" in de online-hulp (of
in het handboek) van MOVITOOLS® MotionStudio in acht als u deze terugmelding
nodig heeft.

AANWIJZING
•

De opdrachten van het projectbeheer (bijv. "Download", "Upload", etc.), de onlineapparaatstatus en de "apparaatscan" werken onafhankelijk van de ingestelde communicatiemodus.

•

MOVITOOLS® MotionStudio start in de communicatiemodus die vóór het sluiten
ingesteld was.

11.3.2 Communicatiemodus (online of offline) selecteren
Ga als volgt te werk om een communicatiemodus te selecteren:
1. Selecteer de communicatiemodus:
•
•

"Online" [1] voor functies (online-tools) die het apparaat direct moeten beïnvloeden.
"Offline" [2] voor functies (offline-tools) die het project moeten beïnvloeden.

64337AXX

2. Markeer het knooppunt van het apparaat
3. Open met de rechtermuisknop het contextmenu om de tools voor het configureren
van het apparaat weer te geven.
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11.4

Communicatie via USB (direct)

11.4.1 Apparaat via USB-aansluitkabel met de pc verbinden
Deze afbeelding laat zien hoe het apparaat (hier bijvoorbeeld een veldbusgateway [3])
via een USB-aansluitkabel [2] met de pc [1] verbonden is. De afbeelding laat ook zien
hoe de veldbusgateway [3] via de SBus (CAN) met het ondergeschikte apparaat [5] verbonden is.

[1]

[2]

1

[3]

5

[4]
[5]

64782AXX

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Pc met USB-interface
USB-aansluitkabel
Veldbusgateway (hier bijvoorbeeld UFx41)
SBus-verbinding (op CAN gebaseerd) van de veldbusgateway naar het ondergeschikte apparaat
Ondergeschikt apparaat (hier bijvoorbeeld MOVIAXIS®)

Ga als volgt te werk om de veldbusgateway UFx41B met de pc en het ondergeschikte
apparaat te verbinden:
1. Steek de USB-A-steker van de USB-aansluitkabel [2] in een vrije USB-interface op
uw pc [1].
2. Steek de USB-B-steker van de USB-aansluitkabel [2] in de USB-interface op uw
veldbusgateway [3].
3. Verbind de SBus-interface van de veldbusgateways [3] met de SBus-interface van
het ondergeschikte apparaat [5].
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11.4.2 Driver installeren
Voordat u via USB (direct) met het apparaat kunt communiceren, moet het benodigde
driverbestand uit het installatiepad van MOVITOOLS® MotionStudio geïnstalleerd
worden.
Ga als volgt te werk om de driver voor de USB-communicatie te installeren:
1. Verbind het apparaat met een vrije USB-insteekbus op uw pc.
De nieuwe hardware wordt herkend en de hardware-assistent wordt gestart.
2. Volg de aanwijzingen van de hardware-assistent op.
3. Klik op de knop [Browse] en ga naar de installatiedirectory van MOVITOOLS®
MotionStudio.
4. Stel het volgende pad in:
"..\Program Files\SEW\MotionStudo\Driver\SEW_USBWIN32_051120"
5. Door op de knop [Next] te klikken wordt de driver geïnstalleerd.

11.4.3 USB-communicatie configureren
Voorwaarde is een USB-verbinding tussen uw pc en de apparaten die u wilt configureren.
Ga als volgt te werk om de USB-communicatie te configureren:
1. Klik op het symbool "Configure communication plugs" [1] in de knoppenbalk.

64341AXX

[1] Symbool "Configure communication plugs"
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Vervolgens wordt het venster "Configure communication plugs" geopend.

64743AEN

[1]
[2]
[3]

Selectieveld "Communication type"
Selectievakje "Activate"
Knop [Edit]

2. Selecteer uit het selectieveld [1] het communicatietype "USB (direct)".
In dit voorbeeld is het eerste communicatiekanaal met het communicatietype "USB"
geactiveerd [2].
3. Druk op de knop [Edit] [3] in het rechterdeel van het venster "Configure communication plugs".
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Hierdoor worden de instellingen van het communicatietype "USB" weergegeven.

12110AEN

4. Wijzig zo nodig de vooraf ingestelde communicatieparameters. Baseer u hierbij op
de gedetailleerde beschrijving van communicatieparameters.

11.4.4 Communicatieparameters USB
De volgende tabel beschrijft de communicatieparameters voor het communicatiekanaal
USB:
Communicatieparameter

Omschrijving

Aanwijzing

Timeout

Wachttijd in milliseconden die de
master na een aanvraag op een
antwoord van de slave wacht.

Standaardinstelling: 350 ms
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11.5

Communicatie via ethernet

11.5.1 Apparaat via ethernet met pc verbinden
Ethernetinterface van de
UFx41B op de pc
aansluiten

De volgende afbeelding laat de aansluiting van de pc/laptop op de UFx41B zien.

UFF41B

L5
L4

2
1

Version

X35
3
4

S1

L3

X36

1
2
3

X32

L2

1
2
3
1
2
3

1
2
3

X33

L1

XM

X37

64420AXX

De UFx41B kan direct of via een ethernet-netwerk op de pc aangesloten worden.
De ethernetinterface X37 biedt autocrossing en autonegotiation voor baudrate en
duplexmodus. De IP-parameters van de UFF41B moeten volgens hoofdstuk 4.5 ingesteld worden.
Engineering-pc
overeenkomstig
het netwerk
instellen
(adresseren)

Ga als volgt te werk om de engineering-pc overeenkomstig het netwerk in te stellen
(te adresseren):
1. Selecteer via [Start] / [Settings] / [Network and Dial-up Connections] de overeenkomstige pc-interface.
2. Selecteer in het contextmenu de menuoptie "Properties".
3. Activeer het selectievakje met de vermelding "Internet protocol (TCP/IP)".
4. Klik op de knop "Properties".
5. Voer voor het subnetmasker en de standaardgateway dezelfde IP-adressen in als bij
de andere ethernetdeelnemers in dit lokale netwerk.
6. Voer voor de engineering-pc een IP-adres in dat aan de volgende voorwaarden
voldoet:
•
•
•

In de blokken die het netwerk definiëren, moet het adresdeel van de engineeringpc overeenkomen met het adresdeel van de andere ethernetdeelnemers.
In de blokken die de deelnemer definiëren, moet het adresdeel van de engineering-pc verschillen van het adresdeel van de andere deelnemers.
In het laatste blok mogen de waarden "0", "4", "127" en "255" niet uitgegeven
worden.

AANWIJZING
In het IP-adres van het subnetmasker (bijvoorbeeld 255.255.255.0) hebben de
waarden in de blokken de volgende betekenis:
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•

"255" definieert het adres van het netwerk waarin de deelnemers zich bevinden.

•

"0" definieert het adres van de eigenlijke deelnemer om hem van anderen te onderscheiden.
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11.5.2 Communicatiekanaal via ethernet configureren
Ga als volgt te werk om een communicatiekanaal voor ethernet te configureren:
1. Druk op de knop [Configure communication plugs] [1] in de knoppenbalk.

64341AXX

2. Het venster "Configure communication plugs" wordt opgeroepen. Selecteer het communicatietype "Ethernet" uit de selectielijst [1]. In dit voorbeeld is het eerste communicatiekanaal met het communicatietype "Ethernet" geactiveerd [2].

64351AEN

3. Druk op de knop [Edit] [3] in het rechterdeel van het venster. De instellingen van het
communicatietype "Ethernet" worden weergegeven.
4. Stel het SMLP-protocol in. Selecteer hiervoor het tabblad "SMLP settings".
5. Stel de parameters in. Ga hiervoor te werk zoals beschreven in de volgende paragraaf "Parameters voor SMLP instellen".

AANWIJZING
SMLP staat voor Simple MOVILINK®-Protocol. Dit is het apparaatprotocol van
SEW-EURODRIVE.
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11.5.3 Communicatieparameters voor SMLP instellen
SMLP-communicatieparameters

De volgende tabel beschrijft de communicatieparameters voor SMLP:
Communicatieparameter van
het Simple MOVILINK®-protocol

Omschrijving

Aanwijzing

Timeout

Wachttijd in [ms] die de client na
een aanvraag op een antwoord
van de server wacht.

•
•

Broadcast IP address

IP-adres van het lokale netwerksegment waarbinnen de apparaten worden gescand.

In de standaardinstelling worden
bij de apparaatscan alleen apparaten gevonden die zich in het
lokale netwerksegment bevinden.

IP address of SMLP server

IP-adres van de SMLP-server of
andere apparaten die bij de apparaatscan moeten worden betrokken, maar zich buiten het lokale
netwerksegment bevinden.

•

Excluded IP address

IP-adressen van apparaten die
niet bij de apparaatscan betrokken moeten worden.

Voer hier de IP-adressen van
apparaten in die niet bij de apparaatscan betrokken moeten
worden. Dat kunnen apparaten
zijn die niet gereed zijn voor de
communicatie (bijvoorbeeld,
omdat zij nog niet in bedrijf
gesteld zijn).

Standaardinstelling: 1000 ms
Verhoog evt. de waarde als
een vertraging van de communicatie storingen veroorzaakt.

Voer hier het IP-adres in van
apparaten die bij de apparaatscan moeten worden
betrokken, maar zich buiten
het lokale netwerksegment
bevinden.

Ga als volgt te werk om de communicatieparameters voor de communicatie via ethernet
in te stellen:
1. Wijzig zo nodig de vooraf ingestelde communicatieparameters. Baseer u hierbij op
de gedetailleerde beschrijving van de communicatieparameters voor SMLP.

AANWIJZING
Bij het scannen van het apparaat worden alleen de apparaten herkend die zich in
hetzelfde (lokale) netwerksegment bevinden als de pc waarop MOVITOOLS®
MotionStudio wordt uitgevoerd.
•

126

Als u apparaten BUITEN het lokale netwerksegment heeft, voegt u de IP-adressen
van deze apparaten toe aan de lijst met SMLP-servers.
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2. Om een IP-adres toe te voegen opent u het contextmenu en selecteert u
[Add IP address] [1].

64352AEN

3. Voeg het IP-adres toe [2].
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11.6

Communicatie via PROFIBUS DP/DP-V1

11.6.1 Communicatie via C2-master
Overzicht

Deze afbeelding laat het netwerk zien bij de PROFIBUS-communicatie via C2-master:

[2]

EURODRIVE

[3]

[1]
EURODRIVE

64621AXX

[1] C2-master (als pc met geïnstalleerde Softnet-DP-driver en ingebouwde PROFIBUS-masterkaart)
[2] C1-master
[3] Apparaten (bijvoorbeeld) met DP-V1-conforme PROFIBUS-interfaces

C2-master

De C2-master [1] kan bijvoorbeeld een pc zijn die u als diagnose- en visualisatie-pc kunt
gebruiken.
Hiervoor moet de pc echter met extra hardware en software worden uitgerust, zoals
beschreven in het volgende hoofdstuk.
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Werking

De parameteraanvragen van MOVITOOLS® MotionStudio worden door de C2-master
[1] via de PROFIBUS naar de PROFIBUS-interfaces van de apparaten [3] gestuurd
(acyclische C2-instructies). In dit geval zorgt de SIMATIC S7 [2] niet voor de routing.

Voordeel

De werking van de C2-master is onafhankelijk van de C1-master. Dat betekent dat u de
communicatie met uw apparaten tot stand kunt brengen, ook als de C1-master is uitgevallen.
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11.6.2 Extra benodigde hardware en software
Voorwaarde

AANWIJZING
Als u in uw netwerk PROFIBUS-deelnemers in bedrijf wilt stellen en configureren,
heeft u extra hardware en software van Siemens nodig.

Benodigde
hardware

Benodigde
software

Hardware en
software in
bedrijf stellen

•

Let op de rechtelijke voorwaarden m.b.t. de licentie voor de toegepaste softwareproducten van Siemens.

•

Neem de documentatie van Siemens over de toegepaste hardware- en softwareproducten in acht.

De volgende tabel laat zien welke PROFIBUS-masterkaarten u bij Siemens kunt kopen:
Aanduiding van de PROFIBUSmasterkaart

Bestelnummer

Type PROFIBUS-masterkaart

SIMATIC NET CP5611

6GK1561-1AA00

PCI-kaart voor pc's

SIMATIC NET CP5512

6GK1561-2AA00

PCMCIA-kaart (32-bits Cardbus) voor
Notebook

De volgende tabel laat zien welke software u bij Siemens kunt kopen:
Aanduiding van de software

Bestelnummer

Soort software

SIMATIC NET PB Softnet-DP
Edition 2007

6GK1704-5DW00-3AE1

Driverpakket

Ga als volgt te werk om de extra benodigde hardware en software te installeren:
1. Neem de documentatie van Siemens over de toegepaste hardware- en softwareproducten in acht.
2. Bouw de PROFIBUS-masterkaart in.
3. Installeer de software.
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11.6.3 C2-master met SIMATIC NET parametreren
Versies van
SIMATIC NET
en besturingssysteem

AANWIJZING
Afhankelijk van de versie van de SIMATIC NET en het gebruikte besturingssysteem
zijn er kleine (deels van de taal afhankelijke) verschillen in de volgende instructies.
Dat betreft de weergave en aanduidingen in vensters alsook de aanduidingen in het
menupad van het startmenu.
SIMATIC NET
starten en
PG/PC-interface
instellen

Ga als volgt te werk om SIMATIC NET te starten:
1. Start het programma "Set PG/PC Interface" vanuit het startmenu van Windows onder
het volgende menupunt:
Vervolgens wordt het venster "Set PG/PC interface" geopend:

12098AEN

2. Stel het toegangspad voor de toepassing volgens de afbeelding in.

AANWIJZING
Als het toegangspad niet ingesteld kan worden, omdat het selectieveld "Access point
of the application" gedeactiveerd is, heeft dat de volgende oorzaak:
U heeft het programma "Set PG/PC interface" vanuit SIMATIC STEP 7 opgeroepen en
daardoor het toegangspad bezet.
•
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Start het programma "Set PG/PC interface" vanuit het startmenu van Windows.
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Ga als volgt te werk om een C2-master te parametreren:
1. Klik in het venster "Set PG/PC interface" op de knop [Properties]. Vervolgens wordt
het venster "Properties" geopend.

12097AEN

2. Deactiveer het selectievakje "PG/PC is the only master in the bus" als er een
C1-master actief is.
3. Wijs een vrij adres, dat nog niet door andere deelnemers (masters of slaves) bezet
is, toe aan de pc.
4. Stel de baudrate (overdrachtssnelheid) zo in dat deze bij uw PROFIBUS-netwerk
past. Bij het gebruik van een C1-master stelt u zijn baudrate in.
5. Selecteer het profiel "DP" of voer de bustiming zo in dat deze bij het actuele
PROFIBUS-netwerk past.
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Parametrering
van de
PROFIBUSdeelnemers
controleren

Ga als volgt te werk om de parametrering van de PROFIBUS-deelnemers te controleren:
1. Sluit het venster "Properties" om naar het venster "Set PG/PC interface" terug te
keren.
2. Klik op de knop [Diagnostics].
Vervolgens wordt het venster "SIMATIC NET diagnostics" geopend.

12096AEN

3. Controleer uw parametrering. Klik hiervoor op de knop [Test].
Als uw parametrering toegestaan is wordt vervolgens de status "OK" weergegeven.
4. Klik op de knop [Read] om alle busdeelnemers weer te geven.
5. Zorg ervoor dat alle busdeelnemers goed geparametreerd zijn.
6. Ga naar de engineering-software MOVITOOLS® MotionStudio.
7. Verricht de instellingen voor de communicatieparameters in MOVITOOLS®
MotionStudio. Baseer u hierbij op de volgende paragraaf "Communicatie via
PROFIBUS configureren".
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11.6.4 Communicatie via PROFIBUS configureren
Voorwaarden

AANWIJZING
De volgende stappen beschrijven alleen hoe de communicatie via PROFIBUS in
MOVITOOLS® MotionStudio geconfigureerd wordt.
•

Communicatiekanaal via
PROFIBUS
configureren

Verricht eerst alle vereiste instellingen in de configuratiesoftware. Baseer u daarbij op
de instructies in de vorige paragraaf "C2-master met SIMATIC NET parametreren".

Ga als volgt te werk om de communicatie via PROFIBUS te configureren:
1. Zorg ervoor dat u de vereiste instellingen in de configuratiesoftware heeft verricht.
2. Start MOVITOOLS® MotionStudio en leg een project aan zoals beschreven in paragraaf "Eerste stappen".
3. Klik op het symbool "Configure communication plugs" [1] in de knoppenbalk.

64620AXX

[1] Symbool "Configure communication plugs"

Vervolgens wordt het venster "Configure communication plugs" geopend.
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4. Selecteer het communicatietype "PROFIBUS" uit de selectielijst [1].

64619AEN

[1]
[2]
[3]

Selectielijst "Communication type"
Selectievakje "Activate"
Knop [Edit]

In dit voorbeeld is het eerste communicatiekanaal met het communicatietype
"PROFIBUS" geactiveerd [2].
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5. Druk op de knop [Edit] [3] in het rechterdeel van het venster.

12095AEN

6. Activeer het selectievakje "Start automatically" als de PROFIBUS-server bij elke start
van de SEW Communication Server moet worden gestart.
7. Klik op de knop [Restart server] om de PROFIBUS-server te starten.
De geactiveerde PROFIBUS-server wordt weergegeven in de statusbalk van
Windows met het volgende ICOON:

11.6.5 Communicatieparameters voor PROFIBUS DP/DP-V1
De volgende tabel beschrijft de communicatieparameters voor het communicatiekanaal
PROFIBUS DP/DP-V1:
Communicatieparameter

Omschrijving

Aanwijzing

PROFIBUS-server

Activeer het selectievakje "Start
automatically" als de PROFIBUSserver bij elke start van de SEW
Communication Server moet
worden gestart.

Een geactiveerde PROFIBUSserver wordt in de statusbalk van
Windows weergegeven.
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11.7

Functies uitvoeren met de apparaten

11.7.1 Apparaten parametreren in de parameterboom
De parameterboom laat alle apparaatparameters zien, gegroepeerd in mappen.
Met behulp van het contextmenu of de knoppenbalk kunnen de apparaatparameters
beheerd worden. In het volgende hoofdstuk wordt beschreven hoe u apparaatparameters kunt lezen of wijzigen.

11.7.2 Apparaatparameters lezen/wijzigen
Ga als volgt te werk om apparaatparameters te lezen of te wijzigen:
1. Ga naar het gewenste aanzicht (projectaanzicht of netwerkaanzicht).
2. Selecteer de communicatiemodus:
•
•

Druk op de knop [Switch to online mode] [1] als u de parameters direct op het
apparaat wilt lezen/wijzigen.
Druk op de knop [Switch to offline mode] [2] als u de parameters in het project
wilt lezen/wijzigen.

64337AXX

3. Selecteer het apparaat dat u wilt parametreren.
4. Open het contextmenu en selecteer de opdracht [Parameter tree].
Het aanzicht "Parameter tree" wordt in het rechterdeel van het beeldscherm
geopend.
5. Klap de "parameterboom" tot het gewenste knooppunt open.

12079AEN

6. Dubbelklik om een bepaalde groep apparaatparameters weer te geven.
7. Druk op Enter om de numerieke waarden die u in de invoervelden gewijzigd heeft, te
bevestigen.
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11.7.3 Apparaten in bedrijf stellen (online)
Ga als volgt te werk om apparaten (online) in bedrijf te stellen:
1. Ga naar het netwerkaanzicht.
2. Druk op de knop [Switch to online mode] [1].

64354AXX

3. Selecteer het apparaat dat u in bedrijf wilt stellen.
4. Open het contextmenu en selecteer de opdracht [Diagnostics] / [UFx Gateway
Configurator].
De gatewayconfigurator wordt opgeroepen.

AANWIJZINGEN
•

In de parameterlijst van het apparaat vindt u gedetailleerde informatie over de
apparaatparameters.

•

In de online-hulp van de MOVITOOLS® MotionStudio vindt u gedetailleerde informatie over de bediening van de inbedrijfstellingswizard.
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11.8

Speciale configuratie- en diagnosetools
Voor de configuratie van de UFF41B in het gatewaybedrijf kunt u via het contextmenu
naast de parameterboom ook de "UFx-gatewayconfigurator" starten. Naast de configuratie geeft deze informatie voor de diagnose van het gatewaybedrijf en laat hij de overgedragen procesdata zien.

12084AEN
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Foutdiagnose

12.1

Foutmeldingen van de veldbusgateway

12

Foutmeldingen van de veldbusgateway worden via de tool "UFx-gatewayconfigurator"
in MOVITOOLS® MotionStudio (tabblad Gatewayparameters) weergegeven. De veldbusgateway diagnosticeert een foutmelding [1] met het bijbehorende subfoutnummer
[2]. In de volgende tabellen wordt dit subfoutnummer [2] als hexadecimaal geschreven
waarde weergegeven. Op deze manier kan een subfoutcode gegenereerd worden die
op het desbetreffende slave-apparaat duidt (zie volgende afbeelding).

[1]
[2]

64881AEN
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12.1.1 Algemene fouten van de veldbusgateway
Fout

140

Omschrijving

Nummer (hex)

Verkeerd apparaat als veldbusgateway. De SD-kaart van de
veldbusgateway is in een
MOVI-PLC® advanced
DHF41B of DHR41B gestoken.

239.0

Reactie

Fout in de communicatie
tussen gatewayprogramma en
gatewayhardware. De fout
treedt op bij het starten van het
apparaat.

239.1

Fout bij het scannen van de
slave-apparaten. Fout bij het
uitlezen van het apparaattype
van het slave-apparaat.

239.[nr. van het slave-apparaat]01

Fout bij het scannen van de
slave-apparaten. Geconfigureerd slave-apparaat niet
gevonden

111.[nr. van het slave-apparaat]02

Oplossing
SD-kaart van de veldbusgateway alleen in combinatie met
veldbusgateway UFx41B
gebruiken.

Veldbusgateway blijft in de
toestand "Initialisatie" staan.

Veldbusgateway initialiseert
volledig en start de procesdatacommunicatie met de
overige slave-apparaten.

SD-kaart van de veldbusgateway alleen in combinatie met
veldbusgateway UFx41B
gebruiken. Serviceafdeling van
Vector Aandrijftechniek raadplegen.
SBus-adressen van verschillende apparaattypen zijn gewijzigd. Controleer of de adressering van alle slave-apparaten
correct is.
Controleer bij de start van de
veldbusgateway of alle slaveapparaten ingeschakeld zijn en
de het juiste SBus-adres
hebben. Controleer de SBusinstallatie en de afsluitweerstanden.

Handboek – Veldbusgateway UFF41B DeviceNet en PROFIBUS DP

Foutdiagnose
Foutmeldingen van de veldbusgateway

12

12.1.2 Fout bij de verwerking van procesdata
Fout
Omschrijving

Nummer (hex)

Configuratiefout slaveconfiguratie: som van de
geconfigureerde procesdata van de slave-apparaten is groter dan het
procesimage van de
veldbus.

238.10100

Reactie

De procesdataconfiguratie van
de veldbus moet uitgebreid
worden.

Configuratiefout slave-configuratie: procesdatalengte
slave-apparaat te klein

238.[nr. van het slave-apparaat]10

Configureer de slave-apparaten
met een minimumaantal van
één PD per slave-apparaat.

Configuratiefout slave-configuratie: procesdatalengte
slave-apparaat te groot

238.[nr. van het slave-apparaat]11

Fout bij het scannen van de
slave-apparaten: geconfigureerd slave-apparaat niet
gevonden

111.[nr. van het slave-apparaat]02

Fout bij het stoppen/starten
van de procesdata van het
MOVIAXIS®-slave-apparaat

239.[nr. van het slave-apparaat]12

Controleer of het MOVIAXIS®parametreerniveau "Planning
Engineer" is ingesteld.

Fout bij het automatisch
instellen van de
MOVIAXIS®-PDO-configuratie: Fout bij het parametreren van de procesdata
van het MOVIAXIS®-slaveapparaat

238.[nr. van het slave-apparaat]13

Fout PDO-configuratie van
het MOVIAXIS®-slaveapparaat

238.[nr. van het slave-apparaat]14

Controleer of het MOVIAXIS®parametreerniveau "Planning
Engineer" is ingesteld. Controleer of in de asmodules procesdataobjecten (PDO's) met CANID's geconfigureerd zijn die de
gateway nodig heeft voor de
communicatie.

Interne systeemfout in de
veldbusgateway

239.10600
239.10610
239.10620
239.10630

Procesdata worden niet geïnitialiseerd en niet gestart.

Veldbusgateway in- en uitschakelen. Als de fout blijft optreden,
veldbusgateway vervangen of
serviceafdeling van Vector op de
hoogte stellen.

Fout bij het initialiseren van
systeembus CAN 1 of
systeembus CAN 2.

239.10710

Procesdata worden niet geïnitialiseerd.

Controleer de SBus-installatie
en de afsluitweerstanden. Controleer of de slave-apparaten
meermaals dezelfde SBusadressen gebruiken.

Procesdata worden niet
gestart.

Oplossing

Controleer de volgende grenswaarden van de procesdataconfiguratie:
• MOVIAXIS®:
max. 16 PD
• MOVIDRIVE® B:
max. 10 PD
• MOVITRAC® B:
max. 3 PD
Veldbusgateway initialiseert
volledig en start de procesdatacommunicatie met de
overige slave-apparaten.

Deze slave ontvangt geen
procesdata.
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12.1.3 Fouten bij het vervangen van apparaten
Fout

142

Omschrijving

Nummer (hex)

Fout bij het opslaan van data:
fout bij de toegang tot het
opslagmedium..

121.28

Reactie

Oplossing

Veldbusgateway initialiseert normaal en start de
procesdata. Restorefunctie is niet gegarandeerd.

Schrijfbeveiliging van de SDgeheugenkaart verwijderen.

Ongeldige gegevens op het
opslagmedium.

121.29

Fout bij de automatische
update: fout bij het lezen van
de UUID (Universally Unique
Identifier) van het slave-apparaat.

121.[nr. van het slave-apparaat]20

Slave-apparaat heeft geen
UUID:
• MOVIDRIVE® B:
apparaatfirmware .13 vereist
• MOVITRAC® B:
apparaatfirmware .17 vereist

Fout bij de functie "Restore".
Fout bij het lezen van de gegevens van de SD-kaart voor het
vervangen slave-apparaat.

121.[nr. van het slave-apparaat]22

Controleer of het nieuwe apparaat hetzelfde SBus-adres als
het vervangen apparaat heeft.

Fout "Restore"-functie: fout bij
de overdracht van de parameterset naar het slave-apparaat.

121.[nr. van het slave-apparaat]23

Fout bij het opslaan van data:
fout bij de overdracht van de
parameterset van het slaveapparaat naar de SD-geheugenkaart van de veldbusgateway.

121.[nr. van het slave-apparaat]24

Gateway initialiseert
normaal en start de procesdata. De Restorefunctie bij dit slave-apparaat is niet gegarandeerd.

Herhaal de functie "Data
opslaan"

Het slave-apparaat moet de
apparaattoestand "Regelaarblokkering" (bij MOVITRAC® B
"Geen vrijgave") hebben.
MOVIDRIVE® A en
MOVITRAC® 07A ondersteunen deze functie niet. Controleer
of naast de communicatie met
de gateway via dezelfde CANbus nog een as-naar-as-communicatie plaatsvindt. Voor deze
as-naar-as-communicatie dient
de tweede CAN-bus van de
MOVIDRIVE® B resp. de
MOVIAXIS® gebruikt te worden.
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Diagnoseprocedure bij bedrijf op DeviceNet
De hieronder beschreven diagnoseprocedures laten u de foutenanalysemethode zien
voor de volgende problemen:
•

De veldbusgateway UFF41B werkt niet op DeviceNet.

•

Via de veldbusgateway UFF41B kan met de DeviceNet-master geen aandrijving
aangestuurd worden

Stap 1: controleer de led Status en de statusweergave op de DeviceNet-scanner
Gebruik hiervoor de documentatie van de DeviceNet-scanner.
Stap 2: controleer de statusleds van de UFF41B en de DIP-switch S2
De toelichting bij de afzonderlijke toestanden van de led vindt u in hoofdstuk 4. In onderstaande tabel worden de daaruit voortvloeiende apparaattoestanden en mogelijke oorzaken vermeld. Het teken "X" betekent dat de toestand van de betreffende led geen
betekenis heeft.
Led

UFF41B

L16 MOD/
NET

L15 (PIO)

L14 (BIO)

L13
(BUSFAULT)

Status

Oorzaak

Uit

Uit

Uit

Uit

Uit

Geen voeding van de UFF41B,
bijv. via X26.
DIP-switch S2 is niet op veldbusinterface DeviceNet ingesteld
(zie hoofdstuk 4.7).
Er is geen geheugenkaart in de
UFF41B of de vereiste bestanden
ontbreken (zie hoofdstuk 4).

Uit

Geel

Uit

Uit

Booting

Tijdens de bootup en de interne
synchronisatie.

Uit

Rood
knipperend

X

Uit

Ongeldige
baudrate

Ongeldige baudrate via DIPswitches ingesteld

Uit

Groen
knipperend

Groen
knipperend

Geel

No power
via X30

Voeding via X30D is niet aangesloten/ingeschakeld

Uit

Groen
knipperend

Groen
knipperend

Rood
knipperend

Error
passive

Verkeerde baudrate of geen andere
DeviceNet-knooppunten aangesloten

Rood

Rood

Rood

Uit

DUP-MAC
error

Adres (MAC-ID) komt meermaals
voor in het netwerk

Groen
knipperend

Uit

Uit

X

Operational

De UFF41B is actief op de bus,
maar zonder verbinding met de
master (scanner)

Rood
knipperend

Rood
knipperend

X

X

Timeout

Time-out van de PIO-verbinding
met de master

Groen

Groen

X

X

Connected

De UFF41B is actief op de bus, met
een actieve PIO-verbinding met de
master

Rood
knipperend

Groen

X

X

Module
error

UFF41B met een actieve PIO-verbinding en een actieve fout van de
UFF41B
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Stap 3: foutdiagnose
Als de UFF41B zich in de status "Connected" of "Module Error" bevindt, worden er data
uitgewisseld tussen de master (scanner) en de slave (UFF41B). Als het desondanks
niet mogelijk is de data zonder fouten via DeviceNet naar de veldbusgateway UFF41B
of ondergeschikte aandrijvingen te sturen, kunt u aan de hand van de volgende stappen
de oorzaak van de fout vinden.
A. Worden de juiste waarden voor de procesdatawoorden in de gatewayconfigurator
weergegeven?
Zo ja, verder met F.
B. Is bit 0 in de DeviceNet Control Register van de besturing op "1" gezet om de uitwisseling van procesdata te activeren?
C. Worden de procesdata naar de juiste plaats op de local IO van de DeviceNetscanner geschreven? Controleer de tags en de mapping van de scanner.
D. Is de besturing in de RUN-modus of overschrijft de actieve forcing de gewenste procesdata naar de aandrijving?
E. Neem voor verdere hulp contact op met de plc-fabrikant als de besturing geen data
naar de UFF41B stuurt.
F. Is de veldbusgateway UFF41B juist geconfigureerd en zijn alle in de UFF41B geconfigureerde aandrijvingen online?
G. Welke fouten worden in de statusweergaven van de gatewayconfigurator weergegeven?
H. Als de cyclustijd voor de uitwisseling van procesdata groter is dan verwacht, bereken
dan de belasting van de bus.
Voorbeeld:
64 Procesdatawoorden van en naar een DeviceNet-slave worden bij 500 kBaud in
ca. 11 ms overgedragen. Bij twee apparaten met elk 64 procesdatawoorden wordt
de kleinst mogelijke cyclustijd dan met ca. 22 ms twee keer zo groot. Door het halveren van de baudrate wordt de cyclustijd twee keer zo groot.
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Diagnoseprocedure bij bedrijf op de PROFIBUS DP-V1
Diagnoseprobleem: de veldbusgateway UFF41B werkt niet op de
PROFIBUS.
Uitgangssituatie:
• De veldbusgateway UFF41B is fysiek op de PROFIBUS aangesloten.
• De veldbusgateway UFF41B is in de PROFIBUS DP-master geconfigureerd en de buscommunicatie is actief.
Ç
Busconnector aangesloten?

nee Æ

[A]

UIT Æ

[B]

AAN Æ

[C]

ja
Ç
Hoe gedraagt de led Fault
Profibus zich?
KNIPPERT
Ç
De veldbusgateway UFF41B herkent de baudrate, is echter niet of
verkeerd geconfigureerd in de PROFIBUS DP-master.
Ç
Controleer het geconfigureerde PROFIBUS-adres en het met de
DIP-switches ingestelde adres.
Ç
PROFIBUS-adressen gelijk?

nee Æ

[D]

ja
Ç
U heeft eventueel het verkeerde type regelaar geconfigureerd of een
verkeerde configuratie gedefinieerd.
Ç
Wis de configuratie voor de veldbusgateway UFF41B van het DP-netwerk.
Ç
Configureer de veldbusgateway UFF41B opnieuw en kies hierbij de
regelaaraanduiding "MOVI-PLC".
Gebruik een vooraf gedefinieerde configuratie om de configuratie te
vereenvoudigen. Breng geen wijzigingen aan in de vooringestelde
configuratiedata!
Wijs de adresbereiken toe voor uw besturingssysteem.
Ç
Laad de configuratie nu in de PROFIBUS DP-master en start de
buscommunicatie opnieuw.
[A]

Controleer de busbekabeling!

[B]

De veldbusgateway UFF41B wisselt cyclisch data uit met de DP-master.

[C]

De veldbusgateway UFF41B herkent de baudrate niet!
Controleer de busbekabeling!

[D]

Pas de busadressen aan!
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Technische gegevens
Algemene technische gegevens
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13

Technische gegevens

13.1

Algemene technische gegevens

Artikelnummer

1821 624 2 (UFF41B zonder gatewaybehuizing UOH21B)

Storingsimmuniteit

Voldoet aan EN 61800-3

Omgevingstemperatuur

Ingebouwd in MOVIAXIS®-mastermodule:
• 0°C tot +45°C
In de gatewaybehuizing UOH21B:
• (-10°C) tot +60°C

146

Klimaatklasse

EN 60721-3-3, klasse 3k3

Opslagtemperatuur

(-25°C) tot +70°C

Klimaatklasse

EN 60721-3-3, klasse 3k3

Type koeling

Convectiekoeling

Beschermingsgraad

IP20

Verontreinigingsklasse

2 volgens IEC 60664-1 (VDE0110-1)

Opstellingshoogte

Max. 4000 m (boven zeeniveau)
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Veldbusgateway UFF41B

Veldbusgateway UFF41B
Elektrische voeding

Ingebouwd in de MOVIAXIS®-mastermodule (MXM) of in de gatewaybehuizing UOH21B:
• Vermogensopname: Pmax = 10 W
• U = DC 24 V (-15% / +20%)
• Imax = 600 mA
• De veldbusgateway UFF41B kan door een geschakelde MOVIAXIS®-voedingsmodule (MXS) of een
externe spanningsbron gevoed worden. Verbind hiervoor X5 tussen de verschillende apparaten.
• Als de veldbusgateway UFF41B door de geschakelde MOVIAXIS®-voedingsmodule met DC 24 V
wordt gevoed, is de werking van de veldbusgateway UFF41B bij uitschakeling van de voeding gegarandeerd (externe DC 24V-voeding op X16 van de geschakelde MOVIAXIS®-voedingsmodule
vereist).

Potentiaalniveaus

De veldbusgateway UFF41B heeft de volgende potentiaalniveaus:
• Potentiaal besturing / CAN 1
• Potentiaal PROFIBUS
• Potentiaal DeviceNet
• Potentiaal systeembus CAN 2

Geheugen

•
•
•
•

Programmageheugen: 8 MByte
Datageheugen: 4 MByte
Retaindata: 32 kByte
Systeemvariabelen (retain): 8 kByte

Systeembus CAN 2
X32:1 – X32:3

•

Systeembussen CAN 1 en CAN 2 volgens CAN-specificatie 2.0, deel A en B, overdrachtstechniek
volgens ISO 11898
Systeembus CAN 2 is galvanisch gescheiden.
Max. 64 deelnemers per CAN-systeembus
Adresbereik 0...63
Baudrate: 125 kBaud...1 MBaud
Als X32 of X33 de busafsluiting is, moet u een externe afsluitweerstand (120 Ê) aansluiten.
U kunt de stekers X32 of X33 loshalen zonder de systeembus te onderbreken.

Systeembus CAN 1
X33:1 – X33:3

•
•
•
•
•
•

Ethernet 1

Systeembus, systeembus SBUSplus in voorbereiding

Ethernet 2

•
•

USB

USB 1.0 voor de aansluiting van een engineering-pc

SD-geheugenkaart
OMH41B-T0...T10

•
•

•
Engineering

TCP/IP
Aansluitmogelijkheden: engineering-pc, andere besturing, intranet
Pc-leesbaar
Bevat:
– firmware
– gatewaytoepassing
– data
Min. geheugen van 128 MB

De engineering vindt plaats via de interface Ethernet (X37), PROFIBUS (X30) of USB (X35)
De engineering van alle op de veldbusgateway UFF41B aangesloten SEW-componenten kan via optie
UFF41B plaatsvinden.
• Engineeringsoftware MOVITOOLS®-MotionStudio V5.5x
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Busaansluiting
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13.3

Busaansluiting

PROFIBUS-aansluiting
X30P:1 – X30P:9
Busafsluiting
Automatische baudrateherkenning
Protocolvarianten
GSD-bestand

Niet geïntegreerd. Realiseer de busafsluiting met passende PROFIBUS-connector met bij te schakelen
afsluitweerstanden.
9.6 kBaud – 12 MBaud
PROFIBUS DP en DP-V1 volgens IEC 61158
SEW_6007.GSD

DP-identificatienummer

Nog niet toegewezen

Engineering

Extra engineeringtoegang via de PROFIBUS-interface (X30P)

DeviceNet-aansluiting
X30D:1 – X30D:5

•
•

Communicatieprotocol

Master-slave-verbindingsset volgens DeviceNet-specificatie versie 2.0

Baudrate
Buskabellengte

Overdrachtsniveau
MAC-ID

148

Via 9-polige Sub-D-connector, stekerbezetting volgens IEC 61158

Tweedraadsbus en tweedraadsvoeding DC 24 V met 5-polige Phoenix-klem
Stekerbezetting volgens DeviceNet-specificatie

125, 250 of 500 kBaud, instelbaar met DIP-switches 26 en 27
Voor Thick Cable volgens DeviceNet-specificatie 2.0 appendix B:
• 500 m bij 125 kBaud
• 250 m bij 250 kBaud
• 100 m bij 500 kBaud
ISO 11 98 – 24 V
0 – 63, instelbaar met DIP-switches 20 – 25
Max. 64 deelnemers

Ondersteunde
instructies

•
•
•

Polled I/O: 1 – 64 woorden
Bit-Strobe I/O: 1 – 4 woorden
Explicit messages:
– Get_Attribute_Single
– Set_Attribute_Single
– Reset
– Allocate_MS_Connection_Set
– Release_MS_Connection_Set

EDS

SEW_GATEWAY_UFF.eds

Vendor-ID

0x13B
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Maatschetsen

13.4.1 Maatschets veldbusgateway UFF41B/UOH21B

5.5

4.5

UFF41B
L18
L17
S2
X30P
1

X30D

L16
L15
L14

5

L13

L12
L11

20
21
22 ON
23
24
25
26
27

1
2
3

L3

286

S1

335.5

L5 T1
L4

2
1

X36

Version

X35
3
4

358.5

X38

1
2
3

1
2
3

X33

28

1
2
3

X32

L2

1
2
3

L1

XM

X37

30

22.5

100
64731AXX
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Maatschetsen

P Hz

13.4.2 Maatschets MOVIAXIS®-mastermodule MXM/UFF41B
60

254

42.5

210.5

UFF41B

L18
L17
S2
X30P
5

X30D

L16
L15
L14

1

L13

1
2
3

2
4
6
8
10

L7
1
L6 3
5

2
4
6

362.5

1
3
L9 5
7
L8 9

L10

300.5

X38

X31

L11

X34

L12

20
21
22 ON
23
24
25
26
27

L5
L4

3
4

2
1

X36

S1

L3

X35

T1

1
2
3

11

13.6

20

1
2
3

1
L1 2
3

X33

XM 1
2
L2 3

X32

X37

41
64852AXX
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Appendix

14.1

Parametertoegang via DeviceNet tot ondergeschikte apparaten

14

[1]
PLC
DeviceNet
UFF41B/DHF41B

S2

X30P

X30D

[2]
[5]
Subchannel 1= 0
Subaddress 1= 0

?

X38

Subchannel 1 =
2 4 3

X35

X36

EtherCAT

Subaddress 1
EtherCAT

XM

CAN2

X33 X32
X32
X33

X37

Subaddress 1
SBUS Address
Subaddress 1
SBUS Address
SBUS (CAN1)
[4]
[5]

64776AXX

[1]
[2]
[4]
[5]

Plc met DeviceNet-scanner (master)
DeviceNet-interface
SEW-regelaar met SBus-interface
Index en parameterlijst van het apparaat
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14
14.2

Parametertoegang via PROFIBUS DP-V1 tot ondergeschikte apparaten
[1]
PLC
PROFIBUS
UFF41B/DHF41B
[2]
S2

X30D

X30P

[5]
Axis=0
X38

X35

X36

EtherCAT

Subaddress 1
EtherCAT

XM

CAN2
CAN1

X33 X32
X32
X33

X37

Axis=17-34
SBUS Address
Axis=1-16*
SBUS Address
SBUS (CAN1)
[4]
[5]

64777AXX

*
[1]
[2]
[4]
[5]
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Bij de engineering via PROFIBUS of parameterinstructies via PROFIBUS mag
SBus-adres 15 niet gebruikt worden.
Plc met PROFIBUS DP-V1-master
PROFIBUS-interface
SEW-regelaar met SBus-interface
Index en parameterlijst van het apparaat
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Parametertoegang via engineering-interfaces tot ondergeschikte apparaten
Drive Operator Panel
DOP
Ethernet TCP/IP (SMLP)

UFF41B/DHF41B

Ethernet X37

[2]

[1]

USB X35
S2

X30D

X30P

[5]
?

Subchannel 1= 0
Subaddress 1= 0

[3]
X38

Subchannel 1 =
3 4 2

X35
X36

X33 X32

Subaddress 1
SBUS Address

XM

Subaddress 1
SBUS Address

EtherCAT

X37

Subaddress 1
EtherCAT

USB

SBUS (CAN 2)
SBUS (CAN 1)
[4]
[5]

64778AXX

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

Engineering-pc
PROFIBUS-interface (voor engineering)
Engineering-interface USB/Ethernet
SEW-regelaar met SBus-interface
Index en parameterlijst van het apparaat
SEW-regelaar met EtherCAT-interface
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15
15

Index

A
Aansluiting ethernetinterface (X37) .....................21
Aansluiting PROFIBUS (steker X30P)
van de optie UFF41B ..........................................32
Aansluiting systeembus CAN 1
(steker X33) / CAN 2 (steker X32) van de optie
UFF41B ...............................................................17
Aansluiting systeembus SBUSplus (X36) ...........21
Aansluiting van regelaars en engineering-pc ......16
Aansluiting van veldbusgateway UFF41B
op een DeviceNet-netwerk ..................................27
busafsluiting .................................................28
instelling van de baudrate ............................29
instelling van de DIP-switches ......................28
instelling van de MAC-ID ..............................28
statusled tijdens DeviceNet-bedrijf ...............30
stekerbezetting X30 DeviceNetaansluiting .......................................27
verbinding UFF41B - DeviceNet ...................28
Aansluiting van veldbusgateway UFF41B
op een PROFIBUS-netwerk ................................32
aansluiting PROFIBUS (steker X30P)
van de optie UFF41B ......................32
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