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Wskazówki ogólne
Korzystanie z dokumentacji

1
1

Wskazówki ogólne

1.1

Korzystanie z dokumentacji
Niniejszy podręcznik jest częścią produktu i zawiera ważne wskazówki dotyczące jego
użytkowania i obsługi technicznej. Niniejszy podręcznik przeznaczony jest dla wszystkich osób, wykonujących prace montażowe, instalacyjne oraz prace z zakresu uruchamiania i obsługi technicznej danego produktu.
Należy zadbać o dostępność oraz dobry i czytelny stan podręcznika. Należy zadbać
o to, aby osoby odpowiedzialne za instalację i eksploatację, jak również personel na
własną odpowiedzialność pracujący przy urządzeniu, zapoznały się z kompletnym podręcznikiem. W razie niejasności lub w celu uzyskania dalszych informacji należy skonsultować się z SEW-EURODRIVE.

1.2

Struktura wskazówek bezpieczeństwa

1.2.1

Znaczenie słów sygnalizacyjnych
Poniższa tabela przedstawia wagę i znaczenie słów sygnalizacyjnych dla wskazówek
bezpieczeństwa, ostrzeżeń przed uszkodzeniami i dalszych wskazówek.
Słowo sygnalizacyjne

1.2.2

Znaczenie

Skutki nieprzestrzegania

ZAGROŻENIE!

Bezpośrednie zagrożenie

Śmierć lub ciężkie obrażenia cielesne

OSTRZEŻENIE!

Możliwa, niebezpieczna sytuacja

Śmierć lub ciężkie obrażenia cielesne

UWAGA!

Możliwa, niebezpieczna sytuacja

Lekkie uszkodzenia ciała

UWAGA!

Możliwe szkody materialne

Uszkodzenie systemu napędowego
lub jego otoczenia.

WSKAZÓWKA

Przydatna wskazówka lub rada: Ułatwia
obsługę systemu napędowego.

Struktura wskazówek bezpieczeństwa w odniesieniu do rozdziału
Wskazówki bezpieczeństwa w odniesieniu do rozdziału nie dotyczą specjalnego sposobu postępowania, lecz wielu czynności w zakresie tematu. Zastosowane piktogramów wskazuje albo na zagrożenie ogólne albo zagrożenia specjalne.
Tu widać formalną strukturę wskazówek bezpieczeństwa w odniesieniu do rozdziału:

SŁOWO SYGNALIZACYJNE!
Rodzaj zagrożenia i jego źródło.
Możliwe skutki zlekceważenia.
•
1.2.3

Czynności zapobiegające zagrożeniu.

Struktura zagnieżdżonych wskazówek bezpieczeństwa
Zagnieżdżone wskazówki bezpieczeństwa wkomponowane są w instrukcję postępowania bezpośrednio przed niebezpieczną czynnością.
Tu widać formalną strukturę zagnieżdżonych wskazówek bezpieczeństwa:
•

SŁOWO SYGNALIZACYJNE! Rodzaj zagrożenia i jego źródło.
Możliwe skutki zlekceważenia.
– Czynności zapobiegające zagrożeniu.
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Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady

1.3

1

Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady
Przestrzeganie tej dokumentacji jest warunkiem bezawaryjnej pracy urządzenia i
uznania ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji. Przed rozpoczęciem użytkowania
urządzenia należy przeczytać niniejszy podręcznik!
Należy zapewnić dostępność oraz dobry i czytelny stan dokumentacji dla osób odpowiedzialnych za instalację i pracę oraz osób, które na własną odpowiedzialność pracują
przy urządzeniu.

1.4

Wykluczenie odpowiedzialności
Przestrzeganie niniejszej dokumentacji oraz dokumentacji odnoszących się do podłączonych urządzeń firmy SEW-EURODRIVE jest podstawowym warunkiem bezpiecznej
pracy i uzyskania podanych właściwości produktu oraz cech wydajności. Za uszczerbki
na zdrowiu, szkody materialne lub majątkowe, powstałe z powodu nieprzestrzegania
instrukcji obsługi firma SEW-EURODRIVE nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
W takich przypadkach wykluczona jest odpowiedzialność za defekty ujawnione.

1.5

Prawa autorskie
© 2012 – SEW-EURODRIVE. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zabronione jest kopiowanie – również fragmentów, edytowanie a także rozpowszechnianie.

1.6

Dokumentacja uzupełniająca
Dla podłączonych urządzeń obowiązują następujące dokumentacje:

1.7

•

Instrukcja obsługi "MOVIDRIVE® MDX60B / 61B"

•

Instrukcja obsługi "MOVITRAC® B"

•

W przypadku urządzeń z zastosowaniem funkcjonalnej techniki bezpieczeństwa,
jako uzupełnienie odpowiednie podręczniki "Funkcje bezpieczeństwa" lub "Bezpieczne odłączanie – Warunki".

•

Prace przy instalacji i uruchamianiu urządzenia mogą być wykonywane tylko przez
wykwalifikowanych elektryków przy zachowaniu obowiązujących przepisów
w zakresie zapobiegania wypadkom oraz stosowaniu się do informacji zawartych
w instrukcjach obsługi do podłączonych urządzeń:

Nazwy produktu i znaki towarowe
Wymienione w niniejszej dokumentacji marki i nazwy produktu są znakami towarowymi
lub zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do ich posiadacza.
EtherCAT® is registered trademark and patented technology, licensed by Beckhoff
Automation GmbH, Germany.
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2
2

Wskazówki bezpieczeństwa

2.1

Systemy Bus
System Bus umożliwia dostosowanie na szeroką skalę falownika do specyficznych
instalacji. Jak w przypadku wszystkich systemów Bus, istnieje niebezpieczeństwo
zewnętrznej (w odniesieniu do urządzenia) niewidocznej zmiany parametrów, a co za
tym idzie zachowania urządzenia. Może to spowodować nieoczekiwane (lecz kontrolowane) zachowanie systemu.

2.2

Funkcja bezpieczeństwa
Falowniki MOVIDRIVE® B i MOVITRAC® B nie mogą same spełniać funkcji bezpieczeństwa bez nadrzędnych systemów zabezpieczających. Aby zagwarantować ochronę
osób i maszyn, należy stosować nadrzędne systemy zabezpieczające. W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek zawartych w dokumentacjach "Funkcje bezpieczeństwa MOVITRAC® B".

2.3

Zastosowania dźwignicowe
MOVIDRIVE® B oraz MOVITRAC® B nie mogą być wykorzystywane do funkcji dźwignicowych jako urządzenia bezpieczeństwa. Jako urządzenia zabezpieczające stosuj
systemy nadzorujące lub mechaniczne urządzenia ochronne, aby uniknąć ewentualnych obrażeń ciała i szkód materialnych.

2.4

Złomowanie
Należy przestrzegać aktualnych przepisów krajowych!
Poszczególne elementy utylizować należy oddzielnie, w zależności od ich właściwości
i przepisów obowiązujących w danym kraju np. jako:

8

•

złom elektroniczny

•

tworzyw sztucznych

•

blacha
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3

Wprowadzenie

3.1

Informacje ogólne

3.1.1

Treść niniejszego podręcznika

3

W niniejszym podręczniku użytkownika opisano:

3.1.2

•

Montaż karty opcji DFE24B EtherCAT® w falowniku MOVIDRIVE® MDX61B.

•

Wykorzystanie karty opcji DFE24B EtherCAT® w przetwornicy częstotliwości
MOVITRAC® B i w obudowie bramki UOH11B.

•

Uruchomienie MOVIDRIVE® MDX61B w systemie fieldbus EtherCAT®.

•

Uruchomienie MOVITRAC® B na bramce EtherCAT®.

•

Konfiguracja Master EtherCAT® za pomocą plików XML.

•

Eksploatacja MOVITOOLS® MotionStudio poprzez EtherCAT®.

Literatura uzupełniająca
Aby zapewnić proste i efektywne połączenie MOVIDRIVE® B z systemem fieldbus
EtherCAT® należy dodatkowo do niniejszego podręcznika użytkownika dla opcji komunikacyjnej DFE24B EtherCAT® zamówić następujące dokumentacje uzupełniające na
temat fieldbus:
•

Podręcznik "Komunikacja i profil urządzenia fieldbus MOVIDRIVE® B"

•

Podręcznik systemowy MOVIDRIVE® B

W podręczniku "Komunikacja i profil urządzenia fieldbus MOVIDRIVE® B" i w podręczniku systemowym MOVIDRIVE® B oprócz opisu parametrów fieldbus i ich kodowania,
wyjaśniane są różnorodne koncepcje sterowania i możliwości aplikacyjne na podstawie
krótkich przykładów.

3.2

Właściwości

3.2.1

MOVIDRIVE® B, MOVITRAC® B i EtherCAT®
Ustalone z góry zachowanie falowników w trybie EtherCAT®, tzw. profil urządzenia jest
niezależny od fieldbus i tym samym jednolity. Dzięki temu użytkownik ma możliwość
rozwijania aplikacji napędowych niezależnie od fieldbus. Zmiana na inne systemy Bus
jak np. DeviceNet (opcja DFD) jest tym samym ułatwiona.

3.2.2

Dostęp do wszystkich informacji
Dzięki złączu komunikacyjnemu EtherCAT®, urządzenie MOVIDRIVE® B oraz
MOVITRAC® B oferuje możliwość cyfrowego dostępu do wszystkich parametrów
napędu i funkcji. Sterowanie falownikiem odbywa się w oparciu o szybką, cykliczną
wymianę danych procesowych. Stosując ten kanał danych procesowych istnieje możliwość, obok wprowadzania wartości zadanych (np. zadana prędkość obrotowa, rampy
itd.), także wyzwalania różnych funkcji napędu jak np. zezwolenie, blokada stopnia
mocy, szybkie zatrzymanie itd. Za pomocą tego kanału można jednocześnie odczytywać aktualne wartości rzeczywiste z falownika, jak np. rzeczywistą prędkość obrotową,
prąd, stan urządzenia, numer błędu oraz komunikaty referencyjne.
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3
3.2.3

Cykliczna wymiana danych poprzez EtherCAT®
Wymiana danych procesowych pomiędzy Master EtherCAT® a falownikami
MOVIDRIVE® B oraz MOVITRAC® B odbywa się przeważnie w sposób cykliczny. Czas
cyklu ustalany jest podczas projektowania Master EtherCAT®.

3.2.4

Acykliczna wymiana danych poprzez EtherCAT®
Zgodnie ze specyfikacją EtherCAT® wprowadzane są acykliczne operacje
READ / WRITE, przesyłane razem z telegramami w trakcie cyklicznego trybu roboczego z magistralą, nie zakłócając komunikacji danych procesowych poprzez
EtherCAT®.
Dostęp do parametrów napędu w celu odczytu i zapisu możliwy jest poprzez operacje
SDO (Service Data Objects), które dostępne są zgodnie z CoE (CAN application protocol over EtherCAT®) lub poprzez operacje VoE (Vendorspecific over EtherCAT®).
Taka wymiana danych parametrów pozwala na stosowanie aplikacji, w których przechowywane są wszystkie ważne parametry napędu dla nadrzędnego urządzenia automatyzacyjnego, w taki sposób aby manualna parametryzacja nie musiała odbywać się
w samym falowniku.

3.2.5

Konfiguracja opcji komunikacyjnej EtherCAT®
Opcja komunikacyjna EtherCAT® jest ogólnie tak pomyślana, że wszystkie specyficzne
ustawienia fieldbus następują podczas uruchamiania systemu EtherCAT®. Dzięki temu,
przetwornicę częstotliwości można szybko dołączyć do otoczenia EtherCAT® i włączyć.

3.2.6

Funkcje nadzoru
Zastosowanie systemu fieldbus wymaga użycia dla techniki napędowej dodatkowych
funkcji nadzoru jak np. nadzór czasowy magistrali fieldbus (fieldbus Timeout) lub koncepcji szybkiego zatrzymania. Funkcje nadzoru dla MOVIDRIVE® B/MOVITRAC® B
mogą zostać przykładowo dostosowane do indywidualnego zakresu zastosowania.
Można np. zdefiniować, jaka reakcja na błąd falownika ma zostać wyzwolona w przypadku usterki Bus. Dla wielu aplikacji stosowanie funkcji szybkiego zatrzymania jest
uzasadnione, jednakże można ustawiać również inne reakcje na wystąpienie błędu.
Ponieważ funkcjonalność zacisków sterowania jest zapewniona również w trybie pracy
z fieldbus, można poprzez zaciski falownika realizować niezależne od fieldbus koncepcje szybkiego zatrzymania.

3.2.7

Diagnoza
Dla uruchamiania i serwisu, MOVIDRIVE® B oraz MOVITRAC® B oferują liczne możliwości diagnozowania. Za pomocą zintegrowanego monitora fieldbus można przykładowo kontrolować wysyłane przez nadrzędne sterowanie wartości zadane jak również
wartości rzeczywiste przesyłane z falownika do urządzenia Master.
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Montaż karty opcji DFE24B w MOVIDRIVE® MDX61B

4

4

Wskazówki montażowe i instalacyjne
W niniejszym rozdziale uzyskasz wskazówki dot. instalacji karty opcji DFE24B
w MOVIDRIVE® MDX61B, MOVITRAC® B i w obudowie bramki UOH11B.

4.1

Montaż karty opcji DFE24B w MOVIDRIVE® MDX61B
WSKAZÓWKA
•

Samodzielny montaż lub demontaż kart opcji w MOVIDRIVE® MDX61B wielkość 0
może być przeprowadzany wyłącznie przez firmę SEW-EURODRIVE.

•

Montaż lub demontaż kart opcji przez użytkownika możliwy jest tylko w przypadku
falowników MOVIDRIVE® MDX61B od wielkość 1 do 7.

•

Opcję DFE24B należy podłączyć do gniazda przyłączeniowego [1].

•

Opcja DFE24B zasilana jest za pośrednictwem MOVIDRIVE® B. Stosowanie
odrębnego zasilania nie jest konieczne.

DFS11B
R

FS
FDO

1

2 FDO

3

4 LS

5

6 PS

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

F-ADDRESS

X31

[1]

BF

X30

0 1

9

5

6

1

20
21
22
23
24
25
26
AS

0 1

6052434187
[1] Gniazdo komunikacyjne

4.1.1

Przed rozpoczęciem
Karta opcji DFE24B musi być podłączona do gniazda przyłączeniowego fieldbus.
Zanim zaczniesz wkładać / wyjmować karty opcji, zapoznaj się z poniższymi
wskazówkami:
•

Odłączyć napięcie od falownika. Odłączyć zasilanie 24 V DC i napięcie sieciowe.

•

Zanim dotkniesz karty opcji pozbądź się ładunków elektrycznych na ciele przy użyciu
odpowiednich środków (taśma odprowadzająca, obuwie przewodzące itp.).
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Wskazówki montażowe i instalacyjne
Montaż karty opcji DFE24B w MOVIDRIVE® MDX61B

•

Przed montażem karty opcji należy zdjąć klawiaturę i osłonę przednią (patrz
instrukcja obsługi MOVIDRIVE® MDX60B/61B, rozdz. "Instalacja").

•

Po zamontowaniu karty opcji należy ponownie założyć klawiaturę oraz osłonę
przednią (patrz instrukcja obsługi MOVIDRIVE® MDX60B/61B, rozdz. "Instalacja").

•

Kartę opcji należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu i wyjmować dopiero
bezpośrednio przed montażem.

•

Kartę opcji należy trzymać za krawędź płytki obwodu drukowanego. Nie dotykaj żadnych elementów obwodu.
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Montaż karty opcji DFE24B w MOVIDRIVE® MDX61B

4.1.2

4

Zasadniczy sposób postępowania przy montażu i demontażu karty opcji

2.
1.

2.

1.
3.

3.
3.

4.

4.

1942024459

1. Odkręć obie śruby mocujące na uchwycie karty opcji. Wyciągnąć uchwyt karty opcji
równomiernie (nie przekrzywiać!) z gniazda przyłączeniowego.
2. Odkręć na uchwycie 2 śruby mocujące czarnej pokrywy blaszanej. Zdjąć czarną
pokrywę.
3. Zamontuj kartę opcji za pomocą 3 śrub mocujących pasujących w odpowiednie
otwory na uchwycie karty opcji.
4. Wsunąć uchwyt karty opcji z zamontowaną kartą opcji, delikatnie dociskając
z powrotem w gniazdo przyłączeniowe. Uchwyt karty opcji przykręć z powrotem za
pomocą obydwu śrub mocujących.
5. Aby wymontować kartę opcji postępować w odwrotnej kolejności.
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Wskazówki montażowe i instalacyjne
Montaż karty opcji DFE24B w MOVITRAC® B

4

4.2

Montaż karty opcji DFE24B w MOVITRAC® B
WSKAZÓWKA

4.2.1

•

MOVITRAC® B nie potrzebuje żadnego szczególnego statusu oprogramowania
sprzętowego.

•

Tylko SEW-EURODRIVE może montować i demontować karty opcji dla
MOVITRAC® B.

Podłączenie magistrali systemowej (SBus 1) pomiędzy MOVITRAC® B a opcją DFE24B

MOVITRAC® B
S1

[1]
[2]

S2

DFE 24B
RUN
ERR

ON

X44

OFF

FSC11B
X45

X46
AS
F1

HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7

0

1

X31

OUT

X30

IN

EtherCAT

H1
H2

X24

X12
+
DC 24 V =
–

24V IO
GND

X26

1
2
3
4
5
6
7
8
9

12 3 45 6 7

6764955147
[1]
[2]

S1 = ON (opornik obciążeniowy uaktywniony)
S2 = OFF (zarezerwowany)

WSKAZÓWKA
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•

DFE24B posiada wbudowany opornik obciążeniowy SBus i dlatego musi być
montowany zawsze na początku połączenia SBus.

•

Opcja DFE24B ma zawsze adres SBus 0.

X46

X26

Obłożenie zacisków

X46:1

X26:1

SC11 SBus +, CAN high

X46:2

X26:2

SC12 SBus –, CAN low

X46:3

X26:3

GND, CAN GND

X46:7

X26:7

24 V DC

X12

Obłożenie zacisków

X12:8

Wejście 24 V DC

X12:9

Potencjał odniesienia wejść binarnych GND
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4

W celu prostego okablowania, opcja DFE24B może być zasilana napięciem stałym 24 V
z zacisku X46.7 przetwornicy częstotliwości MOVITRAC® B do zacisku X26:7. Napięcie
zasilające 24 V DC urządzenia MOVITRAC® B musi w takim przypadku być podłączone
do zacisków X12:8 oraz X12:9.
Przy opcji FSC11B należy aktywować opornik obciążeniowy bus (S1 = ON).
4.2.2

Podłączenie magistrali systemowej (SBus 1) pomiędzy wieloma urządzeniami MOVITRAC® B
MOVITRAC® B
S1

DFE 24B

S2

RUN
ERR

ON

X44

OFF

FSC11B
X45

X46
AS
F1

HL⊥1 2 3 4 5 6 7

0

1

X31

OUT

X30

IN

EtherCAT

H1
H2

X24

MOVITRAC® B
S1

X12
+
DC 24 V =
-

24V IO
GND

1
2
3
4
5
6
7
8
9

X26
12 3 45 6 7

MOVITRAC® B

S2

S1

ON

X44

OFF

X44

FSC11B
X45

S2
ON
OFF

FSC11B

X46

X45

HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7

X46

HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7

6764958091

MOVITRAC® B

DFE24B poprzez obudowę bramki UOH11B

X46

Obłożenie zacisków

X26

Obłożenie zacisków

X46:1

SC11 (dane przychodzące magistrali
systemowej, High)

X26:1

SC11 SBus +, CAN High

X46:2

SC12 (dane przychodzące magistrali
systemowej, Low)

X26:2

SC12 SBus –, CAN Low

X46:3

GND (odniesienie magistrali
systemowej)

X26:3

GND, CAN GND

X46:4

SC21 (dane wychodzące magistrali
systemowej, High)

X46:5

SC22 (dane wychodzące magistrali
systemowej Low)

X46:6

GND (odniesienie magistrali
systemowej)

X46:7

DC 24 V

X26:7

DC 24 V
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Wskazówki montażowe i instalacyjne
Montaż karty opcji DFE24B w MOVITRAC® B

X12

Obłożenie zacisków

X12:8

Wejście DC+24-V

X12:9

Potencjał odniesienia wejść binarnych GND

Uwaga:
•

Należy stosować 2 × 2-żyłowy, ekranowany kabel miedziany ze skręconymi w pary
żyłami (kabel do przesyłu danych z ekranem z plecionki miedzianej). Ekran należy
przyłożyć płaskim stykiem z obu stron zacisku ekranowania elektroniki do urządzenia MOVITRAC® B. W przypadku dwużyłowego kabla, końce ekranu należy dodatkowo połączyć z GND. Kabel ten musi spełniać następujące warunki:
– Przekrój żyły 0,25 mm2 (AWG18) do 0,75 mm2 (AWG18)
– Oporność przewodu 120 Ω przy 1 MHz
– Pojemność ≤ 40 pF/m (12 pF/ft) przy 1 kHz
Odpowiednie będą kable CAN lub DeviceNet.

•

Dopuszczalna długość całkowita przewodu jest uzależniona od ustawionej szybkości transmisji magistrali SBus:
– 250 kbodów: 160 m (528 ft)
– 500 kbodów: 80 m (264 ft)
– 1000 kbodów: 40 m (132 ft)

•

Magistralę systemową należy zakończyć opornikiem obciążeniowym (S1 = ON).
W przypadku pozostałych urządzeń wyłączyć opornik obciążeniowy (S1 = OFF).
Bramka DFE24B musi znajdować się zawsze na początku lub na końcu połączenia
magistrali systemowej i posiada na stałe wbudowany opornik obciążeniowy.

WSKAZÓWKA
Pomiędzy urządzeniami połączonymi są za pomocą magistrali SBus, nie mogą występować różnice potencjałów. Należy zapobiec różnicy potencjałów, np. poprzez połączenie ze sobą mas urządzeń oddzielnym przewodem.
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Montaż i instalacja obudowy bramki DFE24B/UOH11B

4.3

4

Montaż i instalacja obudowy bramki DFE24B/UOH11B
Poniższy rysunek przedstawia podłączenie opcji DFE24B za pośrednictwem obudowy
bramki UOH11B:X26.
UOH11B
DFE 24B
RUN
ERR

AS
F1

0

1

X31

OUT

X30

IN

EtherCAT

H1
H2
X24

SEW Drive

X26
1234567

SC11 SBus +, CAN high
SC12 SBus -, CAN low
GND, CAN GND

+ 24 V
GND

6764955147

Obudowa bramki zasilana jest napięciem 24 V DC za pośrednictwem zacisku X26.
Obudowa bramki UOH11B
X26

Obłożenie zacisków

X26:1

SC11 Systembus +, CAN high

X26:2

SC12 Systembus –, CAN low

X26:3

GND, CAN GND

X26:4

Zarezerwowany

X26:5

Zarezerwowany

X26:6

GND, CAN GND

X26:7

DC 24 V
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Wskazówki montażowe i instalacyjne
Podłączenie i opis zacisków opcji DFE24B

4
4.4

Podłączenie i opis zacisków opcji DFE24B

4.4.1

Numer katalogowy
Opcja złącza EtherCAT®, typ DFE24B: 1821 126 7

WSKAZÓWKA

Widok z przodu opcji
DFE24B

DFE 24B
RUN
ERR

AS
F1

0

•

Opcja złącza "EtherCAT® typ DFE24B" możliwa jest tylko w połączeniu
z MOVITRAC® B i MOVIDRIVE® MDX61B, ale nie z MOVIDRIVE® MDX60B.

•

Opcja DFE24B musi być podłączona do gniazda przyłączeniowego fieldbus.
Przełączniki
DIP
Zacisk

Opis

RUN: Dioda robocza
EtherCAT® (pomarańczowa/
zielona)

Funkcja

Informuje o stanie roboczym elektroniki magistrali i
komunikacji.
Informuje o błędzie EtherCAT®.

ERR: Dioda błędu EtherCAT®
(czerwona)

1

Przełączniki DIP

AS
F1

Auto-Setup dla pracy w funkcji bramki
Zarezerwowany

IN

X30 IN: Przychodzące
połączenie EtherCAT®

OUT

Dioda LED Link/Activity
(zielona)

X30

EtherCAT
Sygnalizuje, że połączenie EtherCAT® z poprzedzającym urządzeniem jest obecne/aktywne.

Sygnalizuje, że połączenie EtherCAT® z kolejnym
urządzeniem jest obecne/aktywne.

X31

Dioda LED Link/Activity
(zielona)
X31 OUT: Wychodzące
połączenie EtherCAT®
6764978827

Widok z przodu MOVITRAC® B i UOH11B
H1
H2

X24

Opis

Funkcja

Dioda LED H1
(czerw.)
Dioda LED H2
(ziel.)

Błąd systemowy (tylko dla funkcji bramki)
Zarezerwowany

Terminal X24 X

Złącze RS485 do diagnozy przez komputer i MOVITOOLS®MotionStudio

155123467
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Obsadzenie wtyków X30 IN / X31 OUT

4.5

4

Obsadzenie wtyków X30 IN / X31 OUT
Stosuj prefabrykowane, ekranowane złącza wtykowe RJ45 zgodnie z IEC11801,
wydanie 2.0, kategoria 5.
[6]

[3] [2] [1]
12

A
A
B
[1]
[2]
[3]
[6]
4.5.1

3

6

B

3011902475

Widok od przodu
Widok od tyłu
Pin 1 TX+ Transmit Plus
Pin 2 TX− Transmit Minus
Pin 3 RX+ Receive Plus
Pin 6 RX− Receive Minus

Połączenie DFE24B – EtherCAT®
Aby uzyskać liniową strukturę Bus, opcja DFE24B wyposażona jest w dwa wtyki RJ45.
Urządzenie Master EtherCAT® podłączane jest (ew. poprzez kolejne urządzenia Slave
EtherCAT®) ekranowanym przewodem skręconym parami do X30 IN (RJ45). Kolejne
urządzenia EtherCAT® podłącza się wtedy poprzez X31 OUT (RJ45).

WSKAZÓWKA
Zgodnie z IEC 802.3 maksymalna długość przewodu dla Ethernet o wartości
100 Mbodów wynosi 100 m (100BaseT), np. pomiędzy dwoma DFE24B.

4.6

Ekranowanie i ułożenie przewodu Bus
Stosować należy wyłącznie ekranowane kable i elementy przyłączeniowe, które również spełniają wymogi dla kategorii 5, klasy D zgodnie z IEC11801, wydanie 2.0.
Właściwe ekranowanie kabla Bus tłumi elektryczne zakłócenia, które mogą występować
w warunkach otoczenia przemysłowego. Poprzez następujące środki uzyskuje się najlepsze właściwości ekranujące:
•

Należy mocno dociągnąć śruby mocujące wtyków, modułów i potencjałowych przewodów kompensacyjnych.

•

Należy używać wyłącznie wtyczek z obudową metalową lub metalizowaną.

•

Ekran należy podłączyć we wtyczce na jak największej powierzchni.

•

Ekranowanie przewodu Bus przyłączać na obu końcach.

•

Nie układać przewodów sygnałowych i przewodów Bus równolegle do przewodów
silnoprądowych (przewody silnikowe), lecz w miarę możliwości w oddzielnych kanałach kablowych.

•

W zakładach przemysłowych należy stosować metalowe, uziemione półki kablowe.

•

Kable sygnałowe wraz z towarzyszącymi im przewodami wyrównania potencjałów
należy prowadzić w niewielkim odstępie od siebie jak najkrótszą drogą.

•

Należy unikać przedłużania przewodów magistrali przy użyciu złączy wtykowych.
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4

•

Kable magistrali należy prowadzić jak najbliżej istniejących powierzchni uziemiających.

WSKAZÓWKA
W przypadku odchyleń potencjału ziemi przez ekran podłączony z obu stron i połączony z potencjałem ziemi (PE) może płynąć prąd kompensacyjny. W takim wypadku
należy zapewnić wystarczające wyrównanie potencjałów według odpowiednich przepisów VDE.

4.7

Terminacja magistrali
Terminacja magistrali (np. opornikami obciążeniowymi magistrali) nie jest konieczna.
Sytuacja, w której do któregoś urządzenia EtherCAT® nie jest podłączone następne,
rozpoznawana jest automatycznie.

4.8

Ustawianie adresu stacji
Urządzenia EtherCAT® firmy SEW-EURODRIVE nie mają adresu ustawianego na urządzeniu. Rozpoznawane są one poprzez pozycję w strukturze Bus i urządzenie Master
EtherCAT® przydzieli im wtedy adres. Można go na przykład wyświetlić za pomocą klawiatury DBG60B (parameter P093).

4.9

Wskazania robocze opcji DFE24B
Na karcie opcji DFE24B EtherCAT® znajdują się 2 diody świetlne, które wskazują aktualny stan opcji DFE24B oraz systemu EtherCAT®.

DFE24B
RUN
ERR
6780432907
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Wskazania robocze opcji DFE24B

4.9.1

4

Dioda LED RUN (zielona/pomarańczowa)
Dioda LED RUN (zielona/pomarańczowa) sygnalizuje stan DFE24B.

4.9.2

Stan

Stan

Opis

Wył.

INIT

Opcja DFE24B znajduje się w trybie INIT.

Pulsująca na
zielono

PRE-OPERATIONAL

Możliwa jest komunikacja Mailbox, ale nie komunikacja danych
procesowych.

Jednorazowe błyśnięcie (zielony)

SAFE-OPERATIONAL

Możliwa jest komunikacja Mailbox oraz komunikacja danych
procesowych. Wyjścia Slave nie są jeszcze udostępniane.

Zielona

OPERATIONAL

Możliwa jest komunikacja Mailbox oraz komunikacja danych
procesowych.

Migocze na
zielono

INITIALISATION lub
BOOTSTRAP

Opcja DFE24B właśnie się uruchamia i nie osiągnęła jeszcze
trybu INIT.
Opcja DFE24B znajduje się w trybie BOOTSTRAP. Trwa ściąganie oprogramowanie firmowego.

Pulsuje na
pomarańczowo

NOT CONNECTED

Po włączeniu opcja DFE24B nie otrzymała jeszcze odpowiedzi
od Master EtherCAT®.

Dioda LED ERR (czerwona)
Dioda LED Err (czerwona) sygnalizuje błąd na EtherCAT®.
Stan

Błąd

Opis

Wył.

Brak błędu

Komunikacja EtherCAT® opcji DFE24B znajduje się w trybie
pracy.

Migocze

Błąd inicjalizacji

Stwierdzono wystąpienie błędu inicjalizacji. Stan INIT nie został
osiągnięty, ale parametr "Change" w rejestrze stanu AL ustawiony jest na "0x01:change/error".

Migająca

Nieważna konfiguracja

Ogólny błąd konfiguracji

Jednorazowe
błyśnięcie

Samoistna zmiana
trybu

Zastosowanie Slave samoczynnie zmieniło tryb EtherCAT®.
Parametr "Change" w rejestrze stanu AL ustawiony jest na
"0x01:change/error".

Dwukrotne
błyśnięcie

Timeout watchdog
zastosowania

W trakcie zastosowania nastąpił Timeout watchdog.

Trzykrotne
błyśnięcie

Zarezerwowany

-

Czterokrotne
błyśnięcie

Zarezerwowany

-

Wł.

Timeout PDI watchdog

Nastąpił Timeout PDI watchdog.
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4

Definicja trybów wskaźników
Wyświetlacz

Definicja

Wł.

Wskaźnik jest ciągle włączony.

Przebieg czasowy

Wył.

Wskaźnik jest ciągle wyłączony.

Migocze

Wskaźnik zmienia się miarowo z wł. na
wył. z częstotliwością 10 Hz.

on

50ms

off

50ms

3013055499
Jednorazowe
mignięcie

Wskaźnik mignie raz krótko, po czym
nastąpi faza wył.

on

50ms

off

3013416843
Migająca

Wskaźnik zmienia się miarowo z wł. na
wył. z częstotliwością 2,5 Hz (200 ms
włączony, 200 ms wyłączony).

on
200ms

200ms

off

3013456907
Jednorazowe
zaświecenie

Wskaźnik zaświeci się raz na krótko
(200 ms), po czym nastąpi dłuższa
faza wył.(1000 ms).

on
off

200ms

1s

3013459851
Dwukrotne
zaświecenie

Wskaźnik zaświeci się dwa razy na
krótko, po czym nastąpi faza wył.

on
200ms

200ms

200ms

1s

off

3013463435
Trzykrotne
zaświecenie

Wskaźnik zaświeci się trzy razy na
krótko, po czym nastąpi faza wył.

on
200ms

200ms

200ms

200ms

200ms

1s

off

3013466379
Czterokrotne
błyśnięcie

Wskaźnik zaświeci się cztery razy na
krótko, po czym nastąpi faza wył.

on
200ms

200ms

200ms

200ms

200ms

200ms

200ms

1s

off

3014762123

4.9.3

Dioda LED Link/Activity (zielona)

LED"Link/Activity"

X31

OUT

X30

IN

Każde przyłącze EtherCAT® dla przewodów wejściowych EtherCAT® (X30 IN) i wyjściowych EtherCAT® (X31 OUT) posiada diodę LED "Link/Activity". Diody LED sygnalizują, czy
istnieje / jest aktywne połączenie EtherCAT® z poprzednim lub następnym urządzeniem.

6783085451
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4.9.4

4

Diody bramki

LED H1 i H2

Diody LED H1 i H2 sygnalizują stan komunikacji dla pracy z bramką.
H1
H2

X24

155123467
Dioda LED H1 Sys-Fault
(czerwona)

Tylko dla funkcji bramki

Stan

Stan

Opis

Czerwony

Błąd systemu

Bramka nie skonfigurowana lub jeden
z napędów jest nieaktywny

Wył.

SBus ok

Bramka właściwie skonfigurowana

Pulsuje

Bus scan

Bramka sprawdza Bus.

WSKAZÓWKA
•

Dioda LED H2 (zielona) jest obecnie zarezerwowana.

•

Terminal X24 jest złączem RS485 do diagnozy przez PC i MOVITOOLS® MotionStudio.
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5
5

Projektowanie i uruchamianie
W niniejszym rozdziale przedstawiono informacje odnośnie projektowania Master
EtherCAT® oraz sposobu uruchamiania falownika w trybie fieldbus.

WSKAZÓWKA
Na stronie głównej SEW (http://sew-eurodrive.de) w rubryce "Software" umieszczona
jest aktualna wersja plików XML dla DFE24B.

5.1

Ważność pliku XML dla DFE24B
Plik XML wymagany jest do użycia DFE24B jako opcji fieldbus w MOVIDRIVE® B i jako
bramka w MOVITRAC® B lub obudowa bramki (UOH11B).

WSKAZÓWKA
Wpisy do pliku XML nie mogą być zmieniane lub uzupełniane. Za błędy w funkcjonowaniu powstałe w wyniku zmodyfikowania pliku XML firma nie ponosi odpowiedzialności!

5.2

Projektowanie Master EtherCAT® dla MOVIDRIVE® B z plikiem XML

5.2.1

Plik XML dla pracy z opcją komunikacji DFE24B z MOVIDRIVE® B
Do projektowania Master EtherCAT® udostępniony jest plik XML (SEW_DFE24B.XML).
Skopiuj ten plik do specjalnego katalogu w Twoim oprogramowaniu konfiguracyjnym.
Szczegółowy sposób postępowania znajdziesz w podręcznikach do odpowiedniej wersji
oprogramowania konfiguracyjnego.
Pliki XML ustandaryzowane przez EtherCAT®-Technology Group (ETG) mogą być
odczytywane przez wszystkie urządzenia Master EtherCAT®.

5.2.2

Sposób postępowania przy projektowaniu
Aby zaprojektować MOVIDRIVE® B ze złączem fieldbus EtherCAT®, należy postępować w następujący sposób:
1. Zainstalować (skopiować) plik XML zgodnie z poleceniami oprogramowania do projektowania. Po prawidłowo przeprowadzonej instalacji, wśród urządzeń abonenckich
Slave (pod SEW-EURODRIVE → Drives) pojawi się urządzenie o nazwie
MOVIDRIVE+DFE24B.
2. Poprzez pozycję w menu [Insert] (wprowadź) można dodać urządzenie do struktury
EtherCAT®. Adres zostanie przydzielony automatycznie. W celu ułatwienia identyfikacji urządzenia można mu nadać jakąś nazwę.
3. Wybrać wymaganą dla tej aplikacji konfigurację danych procesowych (patrz rozdział
"Konfiguracja obiektów danych procesowych (PDO)").
4. Połączyć dane WEJ./WYJ. ew. dane peryferyjne z danymi wejściowymi i wyjściowymi programu aplikacyjnego.
Po projektowaniu można uruchomić komunikację EtherCAT®. Diody LED RUN i ERR
sygnalizują status komunikacji opcji DFE24B (patrz rozdział "Wskazania robocze opcji
DFE24B").
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5.2.3

5

Konfiguracja obiektów danych procesowych (PDO)
EtherCAT® w wariancie CoE (CAN application protocol over EtherCAT®) używa do
cyklicznej komunikacji między Master a Slave obiektów danych procesowych (PDO)
zdefiniowanych w standardzie CANopen. Zgodnie z CANopen rozróżnia się pomiędzy
obiektami danych procesowych Rx (Receive) i Tx (Transmit).

Obiekty danych
procesowych Rx

Obiekty danych procesowych Rx (PDO Rx) odbierane są przez urządzenia Slave
EtherCAT®. Przenoszą one wyjściowe dane procesowe (wartości sterujące, wartości
zadane, cyfrowe sygnały wyjściowe) z Master EtherCAT® do Slave EtherCAT®.

Obiekty danych
procesowych Tx

Obiekty danych procesowych Tx (PDO TX) odsyłane są przez Slave EtherCAT® do
Master EtherCAT®. Przenoszą one wejściowe dane procesowe (wartości rzeczywiste,
stan, cyfrowe informacje wejściowe itd.)
W trybie pracy DFE24B dla MOVIDRIVE® B można używać dwa różne typy PDO dla
cyklicznych wejściowych i wyjściowych danych procesowych.
•

OutputData1 (standard 10 PO)
Statyczny PDO z 10 cyklicznymi procesowymi słowami wyjściowymi, które powiązane
są na stałe ze standardowymi danymi procesowymi urządzenia MOVIDRIVE® B
(patrz podręcznik "Komunikacja i profil urządzenia fieldbus MOVIDRIVE® B").

•

OutputData2 (Configurable PO)
Konfigurowane PDO z maks. 10 cyklicznymi słowami wyjściowych danych procesowych (bit 16) i z maks. 8 cyklicznymi zmiennymi systemowymi (bit 32), które mogą
być łączone w dowolnej konfiguracji z różnymi danymi procesowymi falownika.

•

InputData1 (standard 10 PI)
Statyczny PDO z 10 cyklicznymi procesowymi słowami wejściowymi, które powiązane
są na stałe ze standardowymi danymi procesowymi urządzenia MOVIDRIVE® B
(patrz podręcznik "Komunikacja i profil urządzenia fieldbus MOVIDRIVE® B").

•

InputData2 (Configurable PI)
Konfigurowane PDO z maks. 10 cyklicznymi słowami wejściowych danych procesowych (bit 16) i z maks. 8 cyklicznymi zmiennymi systemowymi (bit 32), które mogą
być łączone w dowolnej konfiguracji z różnymi danymi procesowymi falownika.
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Lista możliwych obiektów danych procesowych (PDO) dla DFE24B MOVIDRIVE® B

Indeks

Wielkość

Nazwa

Mapping

Sync-Manager

Sync-Unit

1600hex
(5632dec)

bajt 6

OutputData1 (Standard 10 PDO)

stała
zawartość

2

0

1602hex
(5634dec)

2 – 52 bajt

OutputData2 (Configurable PO)

-

2

0

1A00hex
(6656dec)

bajt 20

InputData1 (Standard 10PI)

stała
zawartość

3

0

1A01hex
(6657dec)

2 – 52 bajt

InputData2 (Configurable PI)

-

3

0

Ethernet
Header

Frame
Header

EtherCAT
Data
Header

Drive

...

EtherCAT
Master

SEW
Drive

acycl. Mailbox
cycl. OutputData1
Communication (Standard 10 PO)

EtherCAT

cycl. InputData1
(Standard 10 PI)

FCS

acycl. Mailbox
Communication

3015235467

Przykład: Statyczny PDO dla 10 cyklicznych słów danych procesowych

acycl. Mailbox cycl. OutputData1
Communication (Standard 10 PO)

PO 1

PO 2

PO 3

PO 4

MOVIDRIVE®
Process Data 1...3 or
®
IPOSplus Process Data 1...3

PO 5

PO 6

PO 7

PO 8

PO 9 PO 10

MOVIDRIVE®
®
IPOSplus Process Data 4...10

6783362315

Przenoszone przez OutputData1 procesowe dane wyjściowe należy przyporządkować
na stałe zgodnie z poniższą tabelą. Wyjściowe dane procesowe PO1 – PO3 mogą
zostać połączone poprzez parametryzację danych procesowych w falowniku
MOVIDRIVE® B z różnymi danymi procesowymi (słowa sterujące, wartości zadane)
(patrz podręcznik "Komunikacja i profil urządzenia fieldbus MOVIDRIVE® B").
Wyjściowe dane procesowe PO4 – PO10 dostępne są tylko w obrębie IPOSplus®.
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5

®

Obsadzenie skonfigurowanych na stałe procesowych danych wyjściowych dla PDO OutputData 1

Indeks.Subindeks

Offset w PDO

Nazwa

Typ danych

3DB8.0hex
(15800.0dec)

0.0

PO1

UINT

3DB9.0hex
(15801.0dec)

2.0

PO2

UINT

3DBA.0hex
(15802.0dec)

4.0

PO3

UINT

3DBB.0hex
(15803.0dec)

6.0

PO4

UINT

3DBC.0hex
(15804.0dec)

8.0

PO5

UINT

3DBD.0hex
(15805.0dec)

10.0

PO6

UINT

3DBE.0hex
(15806.0dec)

12.0

PO7

UINT

3DBF.0hex
(15807.0dec)

14.0

PO8

UINT

3DC0.0hex
(15808.0dec)

16.0

PO9

UINT

3DC1.0hex
(15809.0dec)

18.0

PO10

UINT

Wielkość
w bajtach

2

Przykład: Obsadzenie skonfigurowanych na stałe procesowych danych wejściowych dla PDO InputData 1

MOVIDRIVE®
Process Data 1...3 or
®
IPOSplus Process Data 1...3
PI 1

PI 2

PI 3

PI 4

MOVIDRIVE®
®
IPOSplus Process Data 4...10
PI 5

PI 6

PI 7

PI 8

PI 9

PI 10

cycl. InputData1 acycl. Mailbox
(Standard 10 PI) Communication
6783365259

Przenoszone przez InputData1 procesowe dane wejściowe należy przyporządkować na
stałe zgodnie z poniższą tabelą. Wejściowe dane procesowe PI1 – PI3 mogą zostać
połączone poprzez parametryzację danych procesowych w falowniku MOVIDRIVE® B
z różnymi danymi procesowymi (słowa sterujące, wartości zadane) (patrz podręcznik
"Komunikacja i profil urządzenia fieldbus MOVIDRIVE® B"). Wejściowe dane procesowe PI4 do PI10 dostępne są tylko w obrębie IPOSplus®.
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Indeks.Subindeks

Offset w PDO

Nazwa

Typ danych

3E1C.0hex
(15900.0dec)

0.0

PI1

UINT

3E1D.0hex
(15901.0dec)

2.0

PI2

UINT

3E1E.0hex
(15902.0dec)

4.0

PI3

UINT

3E1F.0hex
(15903.0dec)

6.0

PI4

UINT

3E20.0hex
(15904.0dec)

8.0

PI5

UINT

3E21.0hex
(15905.0dec)

10.0

PI6

UINT

3E22.0hex
(15906.0dec)

12.0

PI7

UINT

3E23.0hex
(15907.0dec)

14.0

PI8

UINT

3E24.0hex
(15908.0dec)

16.0

PI9

UINT

3E25.0hex
(15909.0dec)

18.0

PI10

UINT

Wielkość
w bajtach

2

WSKAZÓWKA
Jeśli przesłanych ma być mniej niż 10 słów danych procesowych, lub ma zostać przeprowadzone dostosowanie mapowania PDO, wówczas w miejsce statycznych PDO
należy wykorzystać PDO z możliwością konfiguracji.
PDO z możliwością konfiguracji dla maks. 8 wariantów IPOSplus® i 10 słów danych procesowych
Przenoszone przez OutputData2 i InputData2 dane procesowe można konfigurować
w sposób zmienny za pomocą informacji danych procesowych, zgodnie z poniższą
tabelą. Oprócz zmiennych 32-bitowych typu DINT, można również konfigurować standardowe dane procesowe PO1 – PO10 i PI1 – PI10. Dzięki temu PDO konfigurowane
są dokładnie dla danego zastosowania.
Dowolnie konfigurowane mapowanie PDO dla OutputData 2:
acycl. Mailbox cycl. OutputData2
Communication (Configurable PO)
PO1

1. Variable

PO2

max. 10 Process Data
PO1..10(UINT)

28

6. Variable

7. Variable

PO10

8. Variable

®

max. 8 IPOSplus
Variables (DINT)

6791947147
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5

®

Dowolnie konfigurowane mapowanie PDO dla InputData 2:
max. 10 Process Data
PI1..10(UINT)

1. Variable

PI1

2. Variable

®

max. 8 IPOSplus
Variables (DINT)

7. Variable

PI10

8. Variable

cycl. InputData2
acycl. Mailbox
(Configurable PI) Communication

6791950091

Podręcznik – Złącze fieldbus DFE24B EtherCAT®

29

5

Projektowanie i uruchamianie
Projektowanie Master EtherCAT® dla MOVIDRIVE® B z plikiem XML

Obsadzenie konfigurowanych wejściowych i wyjściowych danych procesowych dla PDO OutputData2 i
InputData2
Maksymalna struktura konfigurowanych PDO OutputData2 i InputData2 wynika z

30

•

10 słów danych procesowych (typ UINT)

•

8 zmiennych IPOSplus® (typ DINT)
Indeks.Subindeks

Nazwa

Typ
danych

2AF8.0hex
(11000.0dec)

Template IposVar (0...1023)

Template dla zmiennych IPOSplus®

2CBD.0hex
(11453.0dec)

ModuloCtrl
(H453)

Słowo sterujące funkcji modulo

2CBE.0hex
(11454.0dec)

ModTagPos
(H454)

Pozycja docelowa modulo

2CBF.0hex
(11455.0dec)

ModActPos
(H455)

Pozycja rzeczywista modulo

2CC0.0hex
(11456.0dec)

ModCount
(H456)

Wartość liczona modulo

2CD1.0hex
(11473.0dec)

StatusWord
(H473)

Słowo statusowe IPOS

2CD2.0hex
(11474dec)

Scope474

Bezpośrednia zmienna Scope

2CD3.0hex
(11475.0dec)

Scope475
(H475)

Bezpośrednia zmienna Scope

2CD6.0hex
(11478.0dec)

AnaOutIPOS2
(H478)

Wyjście analogowe 2 opcji DIO11B

2CD7.0hex
(11478.0dec)

AnaOutIPOS
(H479)

Wyjście analogowe opcji DIO11B

2CD8.0hex
(11480.0dec)

OptOutIPOS
(H480)

Opcjonalne wyjścia cyfrowe

2CD9.0hex
(11481.0dec)

StdOutIPOS
(H481)

2CDA.0hex
(11482.0dec)

OutputLevel
(H482)

Status wyjść cyfrowych

2CDB.0hex
(11483.0dec)

InputLevel
(H483)

Status wejść cyfrowych

2CDC.0hex
(11484.0dec)

ControlWord
(H484)

Słowo sterujące IPOSplus®

2CE4.0hex
(11492.0dec)

TargetPos
(H492)

Pozycja docelowa

2CE7.0hex
(11495.0dec)

LagDistance
(H495)

Odległość poślizgu

2CEB.0hex
(11499.0dec)

SetpPosBus
(H499)

Wartość zadana pozycji bus

2CEC.0hex
(11500.0dec)

TpPos2_VE
(H500)

Touch Probe Pozycja 2 wirtualny
enkoder

2CED.0hex
(11501.0dec)

TpPos1_VE
(H501)

Touch Probe Pozycja 1 wirtualny
enkoder

2CEE.0hex
(11502.0dec)

TpPos2_Abs
(H502)

Touch Probe Pozycja 2

2CEF.0hex
(11503dec)

TpPos1_Abs
(H503)

Touch Probe Pozycja 1

DINT

Wielkość
w bajtach

4

Read
Write

4

Atrybut dostępu

Standardowe wyjścia cyfrowe
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Indeks.Subindeks

Nazwa

2CF0.0hex
(11504.0dec)

TpPos2_Ext
(H504)

Touch Probe Pozycja 2 zewn.

2CF1.0hex
(11505.0dec)

TpPos2_Mot
(H505)

Touch Probe Pozycja 2 enkoder
silnika

2CF2.0hex
(11506.0dec)

TpPos1_Ext
(H506)

Touch Probe Pozycja 1 zewn.

2CF3.ohex
(11507.0dec)

TpPos1_Mot
(H507)

Touch Probe Pozycja 1 silnik

2CF4.0hex
(11508.0dec)

ActPos_Mot16
bit (H508)

2CF5.0hex
(11509dec)

ActPos_Abs
(H509)

Aktualna pozycja enkodera
absolutnego

2CF6.0hex
(11510.0dec)

ActPos_Ext
(H510)

Pozycja rzeczywista zewnętrznego
enkodera X14

2CF7.0hex
(11511.0dec)

ActPos_Mot
(H511)

Pozycja rzeczywista enkodera
silnika

3DB8.0hex
(15800.0dec)

PO1

Standardowe słowo wyjściowe
danych procesowych PO1

3DB9.0hex
(15801.0dec)

PO2

Standardowe słowo wyjściowe
danych procesowych PO2

3DBA.0hex
(15802.0dec)

PO3

Standardowe słowo wyjściowe
danych procesowych PO3

3DBB.0hex
(15803.0dec)

PO4

Standardowe słowo wyjściowe
danych procesowych PO4

3DBC.0hex
(15804.0dec)

PO5

Standardowe słowo wyjściowe
danych procesowych PO5

3DBD.0hex
(15805.0dec)

PO6

Standardowe słowo wyjściowe
danych procesowych PO6

3DBE.0hex
(15806.0dec)

PO7

Standardowe słowo wyjściowe
danych procesowych PO7

3DBF.0hex
(15807.0dec)

PO8

Standardowe słowo wyjściowe
danych procesowych PO8

3DC0.0hex
(15808.0dec)

PO9

Standardowe słowo wyjściowe
danych procesowych PO9

3DC1.0hex
(15801.0dec)

PO10

Standardowe słowo wyjściowe
danych procesowych PO10

3E1C.0hex
(15900.0dec)

PI1

3E1D.0hex
(1590010dec)

PI2

Standardowe słowo wejściowe
danych procesowych PI2

3E1E.0hex
(15902.0dec)

PI3

Standardowe słowo wejściowe
danych procesowych PI3

3E1F.0hex
(15903.0dec)

PI4

Standardowe słowo wejściowe
danych procesowych PI4

3E20.0hex
(15904.0dec)

PI5

Standardowe słowo wejściowe
danych procesowych PI5

3E21.0hex
(15905.0dec)

PI6

Standardowe słowo wejściowe
danych procesowych PI6

3E22.0hex
(15906.0dec)

PI7

Standardowe słowo wejściowe
danych procesowych PI7

3E23.0hex
(15907.0dec)

PI8

Standardowe słowo wejściowe
danych procesowych PI8

3E24.0hex
(15908.0dec)

PI9

Standardowe słowo wejściowe
danych procesowych PI9

3E25.0hex
(15909.0dec)

PI10

Standardowe słowo wejściowe
danych procesowych PI10
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Typ
danych

DINT

UINT

Wielkość
w bajtach

4

2

Read
Write

4

2

5

Atrybut dostępu

Aktualna pozycja silnika bit 16

Standardowe słowo wejściowe
danych procesowych PI1
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WSKAZÓWKA
Zgodność konfiguracji obiektów danych procesowych:

5.3

•

W dowolnie konfigurowanych obiektach danych procesowych OutputData2 i
InputData2 nie można dodać żadnych cyklicznych wyjściowych danych procesowych PO1 – 10, jeśli równocześnie skonfigurowano OutputData1 lub InputData1.

•

Możliwa jest wielokrotna obiektów danych procesowych.

•

Jedynie standardowe obiekty danych procesowych PO1 – PO10, PI1 – PI10 lub
zmienne IPOSplus® (indeksy 11000.0 – 12023.0) mogą być konfigurowane jako
dane procesowe.

Projektowanie Master EtherCAT® dla MOVITRAC® B/bramki z plikiem XML
W niniejszym rozdziale opisane jest projektowanie Master EtherCAT® za pomocą
MOVITRAC® B i bramki DFE24B/UOH11B.

5.3.1

Pliki XML do użytkowania z MOVITRAC® B i obudową bramki UOH11B
Do projektowania Master EtherCAT® udostępniony jest plik XML (SEW_DFE24B.XML).
Skopiuj ten plik do specjalnego katalogu w oprogramowaniu konfiguracyjnym.
Szczegółowy sposób postępowania znajdziesz w podręcznikach do odpowiedniej wersji
oprogramowania konfiguracyjnego.
Pliki XML ustandaryzowane przez EtherCAT®-Technology Group (ETG) mogą być
odczytywane przez wszystkie urządzenia Master EtherCAT®.

5.3.2

Sposób postępowania przy projektowaniu
Przy projektowaniu MOVITRAC® B/bramki ze złączem EtherCAT® postępować
w podany sposób:
1. Zainstalować (skopiować) plik XML zgodnie z poleceniami oprogramowania do projektowania. Po prawidłowo przeprowadzonej instalacji, wśród urządzeń abonenckich
Slave (pod SEW-EURODRIVE → Drives) pojawi się urządzenie o nazwie bramka
DFE24B.
2. Poprzez pozycję w menu [Insert] (wprowadź) można dodać urządzenie do struktury
EtherCAT®. Adres zostanie przydzielony automatycznie. W celu ułatwienia identyfikacji urządzenia można mu nadać jakąś nazwę.
3. Połączyć dane WEJ./WYJ. ew. dane peryferyjne z danymi wejściowymi i wyjściowymi programu aplikacyjnego.
Po projektowaniu można uruchomić komunikację EtherCAT®. Diody LED RUN i ERR
sygnalizują status komunikacji opcji DFE24B (patrz rozdział "Wskazania robocze opcji
DFE24B").
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5.3.3

Konfiguracja PDO bramki DFE24B dla MOVITRAC® B
W trybie pracy bramki DFE24B dla MOVITRAC® B wykorzystywany jest jeden PDO dla
cyklicznych wejściowych i wyjściowych danych procesowych.
•

OutputData1 (standard 24 PO)
Statyczne PDO z 24 cyklicznymi słowami wyjściowych danych procesowych, które
są na stałe powiązane z danymi procesowymi maksymalnie 8 podrzędnych napędów MOVITRAC® B.

•

InputData1 (standard 24 PI)
Statyczne PDO z 24 cyklicznymi słowami wejściowych danych procesowych, które
są na stałe powiązane z danymi procesowymi maksymalnie 8 podrzędnych napędów MOVITRAC® B.

Lista możliwych obiektów danych procesowych (PDO) dla bramki DFE24B:

Ethernet
Header

Indeks

Wielkość

Nazwa

Mapping

Sync-Manager

Sync-Unit

1601hex
(5633dec)

bajt 48

OutputData1 (Standard 24 PO)

stała
zawartość

2

0

1A01hex
(6657dec)

bajt 48

InputData1 (Standard 24 PI)

stała
zawartość

3

0

Frame
Header

EtherCAT
Data
Header

EtherCAT
Master

...

FCS

DFE 24B
RUN

acycl. Mailbox cycl. OutputData1
Communication (Standard 24 PO)

ERR

cycl. InputData1 acycl. Mailbox
(Standard 24 PI) Communication

AS
F1

0

1

EtherCAT

X31

OUT

X30

IN

EtherCAT

Drive

MOVITRAC® B

Unit = SBus-Address:

1

EURODRIVE

2

EURODRIVE

3

EURODRIVE

4

EURODRIVE

5

EURODRIVE

6

EURODRIVE

7

EURODRIVE

8

EURODRIVE

6800525835
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Przykład: Obsadzenie skonfigurowanych na stałe procesowych danych wyjściowych dla OutputData 1

acycl. Mailbox cycl. OutputData1
Communication (Standard 10 PO)
PO1

PO2

PO3

PO4

Drive 1
PO1...PO3

PO5

PO6

Drive 2
PO1...PO3

PO22 PO23 PO24
Drive 8
PO1...PO3
6800528779

Przenoszone przez OutputData1 procesowe dane wyjściowe należy przyporządkować
na stałe zgodnie z poniższą tabelą. Wyjściowe dane procesowe PO1 – PO3 dla każdego falownika mogą być powiązane poprzez parametryzację danych procesowych
w falowniku MOVITRAC® B z różnymi danymi procesowymi (słowa sterujące, wartości
zadane) (patrz instrukcja obsługi "MOVITRAC® B").
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Indeks.Subindeks

Offset w PDO

Nazwa

Przyporządkowanie

3DB8.0hex
(15800.0dec)

0.0

PO1

Drive 1 PO1

3DB9.0hex
(15801.0dec)

2.0

PO2

Drive 1 PO2

3DBA.0hex
(15802.0dec)

4.0

PO3

Drive 1 PO3

3DBB.0hex
(15803.0dec)

6.0

PO4

Drive 2 PO1

3DBC.0hex
(15804.0dec)

8.0

PO5

Drive 2 PO2

3DBD.0hex
(15805.0dec)

10.0

PO6

Drive 2 PO3

3DBE.0hex
(15806.0dec)

12.0

PO7

Drive 3 PO1

3DBF.0hex
(15807.0dec)

14.0

PO8

Drive 3 PO2

3DC0.0hex
(15808.0dec)

16.0

PO9

Drive 3 PO3

3DC1.0hex
(15809.0dec)

18.0

PO10

Drive 4 PO1

3DC2.0hex
(15810.0dec)

0.0

PO11

Drive 4 PO2

3DC3.0hex
(15811.0dec)

2.0

PO12

Drive 4 PO3

3DC4.0hex
(15812.0dec)

4.0

PO13

Drive 5 PO1

3DC5.0hex
(15813.0dec)

6.0

PO14

Drive 5 PO2

3DC6.0hex
(15814.0dec)

8.0

PO15

Drive 5 PO3

Typ danych

UINT

Wielkość
w bajtach

2
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Indeks.Subindeks

Offset w PDO

Nazwa

Przyporządkowanie

3DC7.0hex
(15815.0dec)

10.0

PO16

Drive 6 PO1

3DC8.0hex
(15816.0dec)

12.0

PO17

Drive 6 PO2

3DC9.0hex
(15817.0dec)

14.0

PO18

Drive 6 PO3

3DCA.0hex
(15818.0dec)

16.0

PO19

Drive 7 PO1

3DCB.0hex
(15819.0dec)

18.0

PO20

Drive 7 PO2

3DCC.0hex
(15820.0dec)

18.0

PO21

Drive 7 PO3

3DCD.0hex
(15821.0dec)

18.0

PO22

Drive 8 PO1

3DCE.0hex
(15822.0dec)

18.0

PO23

Drive 8 PO2

3DCF.0hex
(15823.0dec)

18.0

PO24

Drive 8 PO3
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Przyporządkowanie na stałe skonfigurowanych wejściowych danych procesowych (PDO 1)

Drive 1
PI1...PI3
PI1

PI2

Drive 2
PI1...PI3
PI3

PI4

PI5

Drive 8
PI1...PI3
PI6

PI22

PI23

PI24

cycl. InputData1 acycl. Mailbox
(Standard 10 PI) Communication
6810415883

Przenoszone przez InputData1 procesowe dane wejściowe należy przyporządkować na
stałe zgodnie z poniższą tabelą. Wejściowe dane procesowe PI1 – PI3 mogą zostać
powiązane poprzez parametryzację danych procesowych w przetwornicy częstotliwości
MOVITRAC® B z różnymi danymi procesowymi (słowa sterujące, wartości rzeczywiste)
(patrz instrukcja obsługi "MOVITRAC® B").
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Indeks.Subindeks

Offset w PDO

Nazwa

Przyporządkowanie

3E1C.0hex
(15900.0dec)

0.0

PI1

Drive 1 PI1

3E1D.0hex
(15901.0dec)

2.0

PI2

Drive 1 PI2

3E1E.0hex
(15902.0dec)

4.0

PI3

Drive 1 PI3

3E1F.0hex
(15903.0dec)

6.0

PI4

Drive 2 PI1

3E20.0hex
(15904.0dec)

8.0

PI5

Drive 2 PI2

3E21.0hex
(15905.0dec)

10.0

PI6

Drive 2 PI3

3E22.0hex
(15906.0dec)

12.0

PI7

Drive 3 PI1

3E23.0hex
(15907.0dec)

14.0

PI8

Drive 3 PI2

3E24.0hex
(15908.0dec)

16.0

PI9

Drive 3 PI3

3E25.0hex
(15909.0dec)

18.0

PI10

Drive 4 PI1

3E26.0hex
(15910.0dec)

20.0

PI11

Drive 4 PI2

3E27.0hex
(15911.0dec)

22.0

PI12

Drive 4 PI3

3E28.0hex
(15912.0dec)

24.0

PI13

Drive 5 PI1

3E29.0hex
(15913.0dec)

26.0

PI14

Drive 5 PI2

3E2A.0hex
(15914.0dec)

28.0

PI15

Drive 5 PI3

Typ danych

UINT

Wielkość
w bajtach

2
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5.3.4

Indeks.Subindeks

Offset w PDO

Nazwa

Przyporządkowanie

Typ danych

Wielkość
w bajtach

3E2B.0hex
(15915.0dec)

30.0

PI16

Drive 6 PI1

UINT

2

3E2C.0hex
(15916.0dec)

32.0

PI17

Drive 6 PI2

3E2D.0hex
(15917.0dec)

34.0

PI18

Drive 6 PI3

3E2E.0hex
(15918.0dec)

36.0

PI19

Drive 7 PI1

3E2F.0hex
(15919.0dec)

38.0

PI20

Drive 7 PI2

3E30.0hex
(15920.0dec)

40.0

PI21

Drive 7 PI3

3E31.0hex
(15921.0dec)

42.0

PI22

Drive 8 PI1

3E32.0hex
(15922.0dec)

44.0

PI23

Drive 8 PI2

3E33.0hex
(15923.0dec)

46.0

PI24

Drive 8 PI3

Auto-Setup dla pracy w funkcji bramki
Za pomocą funkcji Auto-Setup możliwe jest uruchomienie złącza DFE24B jako bramki
bez komputera. Uaktywnia się je za pomocą przełącznika DIP "AS" (Auto-Setup).

WSKAZÓWKA
Włączenie przełącznika DIP funkcji "AS" (Auto-Setup) powoduje jednorazowe wykonanie tej funkcji. Następnie przełącznik DIP funkcji "AS" powinien zostać wyłączony. Wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia spowoduje powtórne wykonanie
funkcji.
W pierwszej fazie, opcja DFE24B rozpoczyna wyszukiwanie falowników na podrzędnej
magistrali SBus, co jest sygnalizowane krótkim mignięciem diody H1 (błąd systemowy).
W falownikach należy ustawić w tym celu różne adresy SBus (P881). Zalecamy ustawienie adresów od 1 w górę, zgodnie z kolejnością umiejscowienia falowników w szafie
rozdzielczej. Dla każdego znalezionego falownika, odwzorowanie procesu po stronie
złącza fieldbus jest poszerzane o 3 słowa.
Jeśli nie znaleziono żadnego falownika, dioda LED H1 nie gaśnie. Urządzenie uwzględnia maksymalnie 8 falowników.
Po zakończeniu wyszukiwania, urządzenie DFE24B wymienia cyklicznie 3 słowa
danych procesowych z każdym podłączonym falownikiem. Wyjściowe dane procesowe
zostają odczytane przez fieldbus, a następnie podzielone na bloki po 3 słowa i wysłane.
Wejściowe dane procesowe zostają odczytane z falowników, a następnie odpowiednio
złożone i wysłane do urządzenia fieldbus Master.
Czas cyklu komunikacji SBus wynosi 2 ms dla każdego urządzenia abonenckiego.
W przypadku aplikacji z 8 falownikami na SBus czas cyklu aktualizacji danych procesowych wynosi więc 8 x 2 ms = 16 ms.

WSKAZÓWKA
Funkcję Auto-Setup należy wykonać ponownie w przypadku zmiany przyporządkowania danych procesowych falowników podłączonych do urządzenia DFE24B, ponieważ
urządzenie DFE24B zapisuje te wartości tylko raz w trakcie wykonywania funkcji AutoSetup. Jednocześnie obsadzenie danych procesowych dla podłączonych falowników
nie może zostać dynamicznie zmienione po wykonaniu funkcji Auto-Setup.
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5.4

Ustawienie falownika MOVIDRIVE® MDX61B
Dla zwykłego trybu fieldbus konieczne jest przeprowadzenie następujących ustawień.

6813340555

Dla sterowania falownikiem MOVIDRIVE® B poprzez EtherCAT® musi zostać on
uprzednio przełączony na źródło sterowania (P101) i źródło wartości zadanych (P100)
= FIELDBUS. Dzięki zmianie ustawienia na FIELDBUS, falownik będzie sparametryzowany na przejmowanie wartości zadanych z EtherCAT®. Na zakończenie falownik
MOVIDRIVE® B zareaguje na wyjściowe dane procesowe przesłane z nadrzędnego
urządzenia automatyzacyjnego.
Falownik MOVIDRIVE® B może po zainstalowaniu karty opcji EtherCAT® być natychmiast
parametryzowany poprzez system EtherCAT® bez dodatkowych ustawień. Dzięki temu po
włączeniu można przykładowo ustawić wszystkie parametry przez urządzenie Master.
Dla sterowania nadrzędnego aktywacja źródła sterowania i wartości zadanych
FIELDBUS zostanie zasygnalizowana za pomocą bitu "Aktywny tryb fieldbus" w słowie
statusowym.
Z przyczyn bezpieczeństwa technicznego, falownik MOVIDRIVE® B dla sterowania
poprzez system fieldbus powinien być dodatkowo odblokowany po stronie zacisków.
W takim przypadku należy okablować zaciski i zaprogramować je tak, aby falownik mógł
zostać odblokowany poprzez zaciski wejściowe. Najprostszym sposobem na odblokowanie falownika po stronie zacisków, jest np. podłączenie przewodów zacisku wejściowego DIØØ (Funkcja /BLOKADA STOPNIA MOCY) z sygnałem +24 V oraz zaprogramowanie zacisków wejściowych DIØ1 – DIØ7 na BRAK FUNKCJI.
Sposób postępowania przy kompletnym uruchomieniu falownika MOVIDRIVE® B
z połączeniem EtherCAT® opisany jest w rozdziale "Charakterystyka pracy EtherCAT®"
oraz "Motion-Control poprzez EtherCAT®".
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5

Ustawienie przetwornicy częstotliwości MOVITRAC® B

3017475723

Do sterowania przetwornicą częstotliwości MOVITRAC® B poprzez EtherCAT® parametry P100 źródło wartości zadanych i P101 Źródło sterowania muszą być ustawione
na "SBus". Dzięki zmianie ustawienia na SBus, przetwornica częstotliwości
MOVITRAC® B będzie sparametryzowana na przejmowanie wartości zadanych z opcji
DFE24B. Teraz przetwornica częstotliwości MOVITRAC® B zareaguje na wyjściowe
dane procesowe przesłane z nadrzędnego urządzenia automatyzacyjnego. Aby przetwornica częstotliwości MOVITRAC® B zatrzymała się w razie awarii komunikacji SBus,
konieczne jest ustawienie czasu SBus1 Timeout (P883) na wartość różną od 0 ms.
Firma SEW-EURODRIVE zaleca ustawienie wartości w zakresie 50 – 200 ms.
Dla sterowania nadrzędnego aktywacja źródła sterowania i wartości zadanych SBus
zostanie zasygnalizowana za pomocą bitu "Aktywny tryb SBus" w słowie statusowym.
Z przyczyn bezpieczeństwa technicznego, przetwornica częstotliwości dla sterowania
poprzez system fieldbus powinna być dodatkowo odblokowana po stronie zacisków.
W takim przypadku należy okablować zaciski i zaprogramować je tak, aby falownik mógł
zostać odblokowany poprzez zaciski wejściowe. Najprostszym sposobem na odblokowanie falownika po stronie zacisków, jest np. połączenie przewodów zacisku wejściowego DIØ1 (funkcja PRAWO/STOP) z sygnałem +24 V oraz zaprogramowanie pozostałych zacisków wejściowych na BRAK FUNKCJI.

WSKAZÓWKA
•

Ustaw parametry P881 Adres SBus w rosnącej kolejności na wartości 1 – 8.

•

Adres SBus 0 wykorzystywany jest przez bramkę DFE24B i dlatego nie może
zostać użyty.
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6

Charakterystyka pracy EtherCAT®
Niniejszy rozdział opisuje zasadniczą charakterystykę pracy falownika z EtherCAT®
przy sterowaniu poprzez skonfigurowane na stałe obiekty danych procesowych (PDO)
do komunikacja fieldbus.

6.1

Sterowanie falownikiem MOVIDRIVE® MDX61B
Sterowanie falownikiem MOVIDRIVE® B odbywa się poprzez konfigurowane na stałe
PDO, które mają długość 10 słów WEJ./WYJ. Te słowa danych procesowych przy
zastosowaniu Master EtherCAT® odtwarzane są bezpośrednio w odwzorowaniu procesu i mogą w ten sposób być bezpośrednio wywoływane przez program sterujący.

EtherCAT
Master

Ethernet
Header

Frame
Header

EtherCAT

SEW
Drive

EtherCAT Data
Header

SEW
Drive

Drive 1

Drive 2

SEW
Drive

Drive 3

I/O

...

FCS

3008266251

WSKAZÓWKA
Szczegółowe informacje na temat sterowania poprzez kanał danych procesowych,
w szczególności odnośnie kodowania słowa sterującego i statusowego zawarto
w podręczniku "Komunikacja i profil urządzenia fieldbus MOVIDRIVE® B".
6.1.1

Przykład sterowania w TwinCAT z MOVIDRIVE® MDX61B
Po skopiowaniu pliku SEW_DFE24B.xml do podkatalogu TwinCAT "\IO\EtherCAT®"
w trybie "offline mode" można dołączyć MOVIDRIVE® B do struktury EtherCAT®
poprzez "Append box" (patrz poniższy rysunek).

6813851275
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W trybie "online mode" (tzn. podłączone do linii EtherCAT®) można za pomocą symbolu
"Search for units" przeszukać linię EtherCAT® pod kątem podłączonych urządzeń
MOVIDRIVE® (patrz poniższy rysunek).

6813854987

Dla prostej funkcji fieldbus nie trzeba koniecznie zakładać osi NC dla każdego znalezionego urządzenia.
Aby uzyskać najprostszą formę transmisji danych procesowych wymagane są tylko
PDO InputData1 i OutputData1. Konfigurowane PDO można deaktywować, usuwając
zaznaczenie obydwu PDO (Input i Output) (patrz poniższa ilustracja).

6813879051
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Teraz można połączyć do 10 słów danych procesowych z programem PLC lub, jak
pokazuje poniższy rysunek, opisać ręcznie do testowania.

6813902347

Najpierw trzeba zaznaczyć wyjściowe dane procesowe PO1. Następnie w oknie po
prawej stronie wybrać zakładkę "Online" i kliknąć w polu "Write". Otworzy się okno
"Set Value Dialog". W polu "Dec" lub "Hex" podać należy dane. Z wyjściowymi danymi
procesowymi PO2 postępować należy w ten sam sposób.
Obsadzenie i skalowanie 10 słów wejściowych i wyjściowych danych procesowych ustawiane jest w MOVIDRIVE® B w grupie parametrów 87_ definiowany za pośrednictwem
programu IPOSplus® lub modułu aplikacyjnego.
Dalsze informacje na ten temat zawarte są w podręczniku systemowym "MOVIDRIVE®
MDX60B/61B Komunikacja i profil urządzenia fieldbus".
6.1.2

EtherCAT®-Timeout (MOVIDRIVE® MDX61B)
Jeśli dojdzie do zakłócenia lub przerwania transmisji danych poprzez EtherCAT®, wówczas w MOVIDRIVE® MDX61B upływa czas kontroli zadziałania, który skonfigurowany
został w Master (wartość standardowa 100 ms). Dioda LED "ERR" opcji DFE24B sygnalizuje, że nie są odbierane żadne nowe dane użytkowe. Jednocześnie MOVIDRIVE®
MDX61B realizuje wprowadzoną za pomocą P831 Reakcja fieldbus na timeout reakcję
na błąd.
P819 Czas timeout fieldbus wskazuje ustawiony przez Master przy uruchamianiu
EtherCAT® czas kontroli zadziałania. Zmiana tego czasu Timeout może być dokonana
tylko poprzez Master. Zmiany wprowadzone z klawiatury lub poprzez MOVITOOLS® są
wprawdzie wyświetlane, lecz nie są efektywne i przy kolejnym rozruchu są ponownie
kasowane.

6.1.3

Reakcja fieldbus Timeout (MOVIDRIVE® MDX61B)
Za pomocą P831 Reakcja fieldbus na timeout parametryzowana jest reakcja na błędy,
która wyzwalana jest poprzez funkcję nadzoru Timeout fieldbus. Wprowadzane tutaj
ustawienia powinny pasować do projektowania systemu Master.
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6.2

6

Sterowanie przetwornicą częstotliwości MOVITRAC® B (bramka)
Sterowanie falownikami podłączonym do bramki odbywa się poprzez kanał danych
parametrów, z długością 3 słów WEJ./WYJ. dla każdego falownika. Te słowa danych
procesowych przy zastosowaniu Master EtherCAT® odtwarzane są bezpośrednio
w odwzorowaniu procesu i mogą w ten sposób być bezpośrednio wywoływane przez
program sterujący.
Ethernet
Header

Frame
Header

EtherCAT
Data
Header

EtherCAT
Master

Drive

...

FCS

DFE 24B
RUN

acycl. Mailbox cycl. OutputData1
Communication (Standard 24 PO)
cycl. InputData1 acycl. Mailbox
(Standard 24 PI) Communication

AS
F1

0

1

EtherCAT

X31

OUT

X30

IN

EtherCAT

ERR

MOVITRAC® B

Unit = SBus-Address:

1

EURODRIVE

2

EURODRIVE

3

EURODRIVE

4

EURODRIVE

5

EURODRIVE

6

EURODRIVE

7

EURODRIVE

8

EURODRIVE

6800525835

PO = Wyjściowe dane procesowe / PI = Wejściowe dane procesowe
24 słowa wejściowych i wyjściowych danych procesowych w PDO przekazywane są
dalej przez bramkę za pomocą maksymalnie 8 podłączonych poprzez SBus falowników:
•

Słowo 1, 2 i 3 do falownika z najniższym adresem SBus (np. 1)

•

Słowo 4, 5 i 6 do falownika z kolejnym wyższym adresem SBus (np. 2)

•

....

Jeśli do bramki podłączonych jest mniej niż 8 przetwornic częstotliwości, wówczas
górne słowa w PDO nie mają znaczenia, nie są przekazywane dalej do żadnego
urządzenia.

WSKAZÓWKA
Szczegółowe informacje na temat sterowania poprzez kanał danych procesowych,
w szczególności odnośnie kodowania słowa sterującego i statusowego zawarto
w podręczniku "Komunikacja i profil urządzenia fieldbus MOVITRAC® B".
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6
6.2.1

Przykład sterowania w TwinCAT z MOVITRAC® B
Po skopiowaniu pliku SEW_DFE24B.xml do podkatalogu TwinCAT "\IO\EtherCAT®"
w trybie "offline mode" można dołączyć bramkę DFE24B do struktury EtherCAT®
poprzez "Append box" (patrz poniższy rysunek).

6814344715

W trybie "online mode" (tzn. podłączone do linii EtherCAT®) można za pomocą symbolu

"Search for units" przeszukać linię EtherCAT® pod kątem podłączonych urządzeń
MOVITRAC® (patrz poniższy rysunek).

3018087563

Założenie osi NC dla znalezionej bramki DFE24B nie jest najlepszym rozwiązaniem.
Konieczne byłoby założenie osi dla każdego urządzenia MOVITRAC® B, podłączonego
do bramki DFE24B. Dla prostej funkcji fieldbus nie trzeba koniecznie zakładać osi NC
dla każdego znalezionego urządzenia.
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6

Pierwsze 3 słowa danych procesowych wymieniane są z pierwszym, podłączonym do
bramki DFE24B urządzeniem MOVITRAC® B, i można je połączyć z programem PLC
lub opisać ręcznie do testowania (patrz poniższy rysunek).

6814362123

Najpierw trzeba zaznaczyć wyjściowe dane procesowe PO1. Następnie w oknie po
prawej stronie wybrać zakładkę "Online" i kliknąć w polu "Write". Otworzy się okno
"Set Value Dialog". W polu "Dec" lub "Hex" podać należy dane. Z wyjściowymi danymi
procesowymi PO2 postępować należy w ten sam sposób.
Obsadzenie i skalowanie 3 słów wejściowych i wyjściowych danych procesowych ustawiane jest w MOVITRAC® B w grupie parametrów 87_ lub definiowany za pośrednictwem programu IPOSplus®.
Dalsze informacje na ten temat umieszczono w podręczniku systemowym "MOVITRAC® B"
oraz w podręczniku "Komunikacja i profil urządzenia fieldbus MOVITRAC® B".
6.2.2

SBus-Timeout
Jeśli bramka DFE24B nie jest w stanie zaadresować jednego lub większej liczby falowników podłączonych do magistrali SBus, bramka wysyła w słowie statusowym 1 odpowiedniego falownika kod błędu F111 Błąd systemowy. Dioda LED H1 (błąd systemowy)
świeci się. Błąd sygnalizowany jest również za pomocą złącza diagnostycznego X24.
Aby możliwe było zatrzymanie falownika, konieczne jest ustawienie parametru błędu
systemowego Czas Timeout SBus (P883) urządzenia MOVITRAC® B na wartość różną
od 0. Reakcja timeout ustawiana jest za pomocą parametru P836.

6.2.3

Błąd urządzenia
Bramki rozpoznają podczas testu samoczynnego szereg błędów i zamykają się jedna
po drugiej. Szczegółowy opis reakcji na poszczególne błędy wraz ze środkami zaradczymi podano w liście błędów. Błąd podczas testu samoczynnego powoduje wyświetlenie w wejściowych danych procesowych w słowach statusowych 1 wszystkich falowników F111 Błąd systemowy. Dioda LED "H1" (błąd systemowy) na DFE24B miga wówczas równomiernie. Dokładny kod błędu wyświetlany jest w polu statusu bramki w interfejsie diagnostycznym X24 za pomocą programu MOVITOOLS® MotionStudio.
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6
6.2.4

Fieldbus Timeout DFE24B w trybie bramki
Za pomocą parametru P831 Reakcja fieldbus-Timeout można ustalić, w jaki sposób
bramka ma się zachowywać na wypadek wystąpienia timeout komunikacji EtherCAT®.

6.3

P831 Reakcja na Timeout
fieldbus

Opis

Brak reakcji

Napędy na podległej magistrali SBus pracują nadal na ostatniej
wartości zadanej.
W razie przerwania komunikacji EtherCAT® te napędy nie mogą być
sterowane.

PO_DATA = 0

W razie rozpoznania reakcji timeout dla EtherCAT®, w przypadku
wszystkich napędów, które wykazują konfigurację danych procesowych za pomocą słowa sterującego 1 lub słowa sterującego 2, uaktywnione zostanie szybkie zatrzymanie. Bramka ustawia przy tym
bity 0 – 2 słowa sterującego na wartość 0.
Napędy zatrzymywane są za pomocą rampy szybkiego zatrzymania.

Parametryzacja poprzez EtherCAT®
Dostęp do parametrów napędu następuje w przypadku EtherCAT® poprzez typowe dla
CoE (CAN application protocol over EtherCAT®) operacje SDO READ i WRITE.

WSKAZÓWKA

6.3.1

•

Parametryzacja falowników poprzez kanał parametrów EtherCAT® może być
wykorzystywana tylko w przypadku MOVIDRIVE® MDX61B i parametrów bramki
DFE24B.

•

Kanał parametrów EtherCAT® nie umożliwia w tym czasie dostępu do danych
parametrów falowników, które zainstalowane są poniżej bramki na SBus.

•

Za pomocą operacji (Vendor specific over EtherCAT®) program MOVITOOLS®
MotionStudio ma również dostęp do urządzenia MOVITRAC® B podłączonego do
bramki poprzez SBus (patrz rozdział "Eksploatacja MOVITOOLS® MotionStudio
poprzez EtherCAT®").

Operacje SDO READ i WRITE
W zależności od Master EtherCAT® lub otoczenia projektowania interfejs użytkownika
wygląda inaczej. Zawsze jednak do wykonania polecenia SDO potrzebna są następujące wielkości.
SDO-READ

Opis

Adres Slave (bit 16)

Adres EtherCAT® falownika, z którego mają być odczytywane dane.

Indeks (bit 16)
Subindeks (bit 8)

Adres w Object Dictionary, z którego mają być odczytywane dane

Dane
Długość danych

Struktura do przechowywania odebranych danych i ich długości.

SDO-WRITE

Opis

Adres Slave (bit 16)

Adres EtherCAT® falownika, na którym mają być zapisywane dane.

Indeks (bit 16)
Subindeks (bit 8)

Adres w Object Dictionary, który ma być opisany.

Dane
Długość danych

Struktura, w której przechowywane są dane, które muszą być zapisane

Przy operacjach SDO READ i WRITE mogą być wymagane jeszcze dalsze wskaźniki i
parametry:
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•

do aktywowania funkcji

•

do komunikatu o pracy lub komunikatu o błędzie
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6.3.2

•

do nadzoru Timeout

•

do komunikatu o błędach w trakcie wykonywania

6

Przykład odczytu parametru w TwinCAT poprzez EtherCAT®
Aby odczytać parametr do dyspozycji mamy funkcję SDO-READ. Potrzebny do tego jest
indeks parametru, który ma być odczytany. Indeks parametrów można wyświetlić
w drzewie parametrów lub w okienku z informacją (Tooltip).
Do implementacji w TwinCAT potrzebny jest blok funkcjonalny FB_EcCoESdoRead.
Znajduje się on w bibliotece TcEtherCAT.lib. Blok funkcjonalny może zostać dołączony
w dwóch krokach.
1. Założenie obiektu bloku funkcjonalnego FB_EcCoESdoRead
2. Wejścia bloku funkcjonalnego obsadzone są w następujący sposób:
– sNetID: wskazanie Net-ID urządzenia Master EtherCAT®
– nSlaveAddr:adres EtherCAT® urządzenia SEW, z którego odczytywane są dane.
– nIndex: wskazanie indeksu parametru, który ma być odczytywany
– nSubIndex: wskazanie subindeksu parametru, który ma być odczytywany
– pDstBuf: wskazówka na zakres danych, w którym odczytane parametry mają być
przechowywane
– cbBufLen: maksymalna objętość pamięci dla odczytywanych parametrów
w bajtach
– bExecute: przednie zbocze uruchamia proces odczytu
– tTimeout: wskazanie czasu Timeout bloku funkcjonalnego
Wyjściowe wskaźniki stanu bBusy i bError sygnalizują stan operacji, nErrId ew. numer
błędu przy ustawionym wskaźniku bError.
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6

Integracja bloku funkcjonalnego wygląda w TwinCAT w następujący sposób:

3018638731

Długość danych parametrów SEW wynosi zawsze 4 bajty (1 DWord). Skalowanie i
dokładny opis znajdują się w podręczniku "Komunikacja i profil urządzenia fieldbus
MOVITRAC® B".
Na powyższym przykładzie pokazano odczyt napięcia obwodu pośredniego (indeks
8325, subindeks 0). Odbierana jest np. liczba 639000, która zgodnie z profilem urządzenia fieldbus odpowiada wartości napięcia 639 V.
6.3.3

Przykład zapisu parametru w TwinCAT poprzez EtherCAT®
Aby zapisać parametr do dyspozycji mamy funkcję SDO-WRITE. Potrzebny do tego jest
indeks parametru, który ma być zapisany. Indeks parametrów można wyświetlić w programie SHELL lub w drzewie parametrów, stosując kombinację klawiszy [Ctrl + F1].
Do implementacji w TwinCAT potrzebny jest blok funkcjonalny FB_EcCoESdoWrite.
Znajduje się on w bibliotece TcEtherCAT.lib. Blok funkcjonalny może zostać dołączony
w dwóch krokach.
1. Założenie obiektu bloku funkcjonalnego FB_EcCoESdoWrite
2. Wejścia bloku funkcjonalnego obsadzone są w następujący sposób:
– sNetID: wskazanie Net-ID urządzenia Master EtherCAT®
– nSlaveAddr:adres EtherCAT® urządzenia SEW, z którego zapisywane są dane
– nIndex: wskazanie indeksu parametru, który ma być zapisany
– nSubIndex: wskazanie subindeksu parametru, który ma być zapisany
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– pDstBuf: wskazówka na zakres danych, w którym znajdują się dane do zapisu.
– cbBufLen: ilość wysyłanych danych w bajtach.
– bExecute: przednie zbocze uruchamia proces zapisu.
– tTimeout: wskazanie czasu Timeout bloku funkcjonalnego
Wyjściowe wskaźniki stanu bBusy i bError sygnalizują stan operacji, nErrId ew. numer
błędu przy ustawionym wskaźniku bError
Integracja bloku funkcjonalnego wygląda w TwinCAT w następujący sposób:

3018642187

Długość danych parametrów SEW wynosi zawsze 4 bajty (1 DWord). Skalowanie i
dokładny opis znajdują się w podręczniku "Komunikacja i profil urządzenia fieldbus
MOVITRAC® B".
W powyższym przykładzie wewnętrzna wartość zadana n11 (indeks 8489, subindeks 0)
ustawiona została na prędkość obrotową rzędu 100 min–1. Zgodnie z informacjami
z podręcznika "Komunikacja i profil urządzenia fieldbus MOVITRAC® B", wybraną prędkość obrotową należy pomnożyć ze współczynnikiem 1000.
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6
6.4

Kody powrotne parametryzacji

6.4.1

Elementy
W przypadku błędnego ustawienia parametrów przesyłane są z powrotem przez
falownik różne kody powrotne do Mastera, które podają dokładną informację na temat
przyczyny błędu. Zasadniczo te kody powrotne podzielone są na następujące elementy.

6.4.2

•

Error-Class

•

Error-Code

•

Additional-Code

Error-Class
Za pomocą elementu Error-Class (1 bajt) dokładniej klasyfikuje się rodzaj błędu.

6.4.3

Class (hex)

Nazwa

Znaczenie

1

vfd-state

Błąd stanu wirtualnego urządzenia peryferyjnego

2

application-reference

Błąd programu użytkowego

3

definition

Błąd definicji

4

resource

Błąd zasobu

5

serwis

Błąd przy wykonywaniu operacji

6

access

Błąd dostępu

7

ov

Błąd w wykazie obiektów

8

other

Inny błąd

Error-Code
Element Error-Code (1 bajt) umożliwia dokładniejsze rozszyfrowanie przyczyny błędu
wewnątrz Error-Class. Dla Error-Class 8 = inny błąd zdefiniowany jest tylko Error-Code
= 0 (inny kod błędu). Dokładne rozszyfrowanie odbywa się w tym przypadku
w Additional-Code.

6.4.4

Additional-Code
Additional-Code (2 bajty) zawiera szczegółowy opis błędu.
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6.4.5

6

Lista implementowanych kodów błędu dla operacji SDO

Kod błędu

ErrorClass

ErrorCode

Additional
Code

Nazwa

Opis

0x00000000

0

0

0

NO_ERROR

Brak błędu

0x05030000

5

3

0

TOGGLE_BIT_NOT_CHANGED

Błąd w Togglebit podczas transferu
segmentowanego

0x05040000

5

4

0

SDO_PROTOCOL_TIMEOUT

Timeout podczas wykonywania
operacji

0x05040001

5

4

1

COMMAND_SPECIFIER_UNKNOWN

Nieznana operacja SDO

0x05040005

5

4

5

OUT_OF_MEMORY

Przepełnienie pamięci podczas
wykonywania operacji SDO

0x06010000

6

1

0

UNSUPPORTED_ACCESS

Niedozwolony dostęp do indeksu

0x06010001

6

1

1

WRITE_ONLY_ENTRY

Indeks może być tylko opisywany,
nie odczytywany.

0x06010002

6

1

2

READ_ONLY_ENTRY

Indeks może być tylko odczytywany,
nie opisywany. aktywna blokada
parametru

0x06020000

6

2

0

OBJECT_NOT_EXISTING

Obiekt nie istnieje, błędny indeks
Nie ma karty opcji dla tego indeksu.

0x06040041

6

4

41

OBJECT_CANT_BE_PDOMAPPED

Indeks nie może być zmapowany do
PDO.

0x06040042

6

4

42

MAPPED_OBJECTS_EXCEED_PDO

Liczba zmapowanych obiektów jest
za duża dla PDO.

0x06040043

6

4

43

PARAM_IS_INCOMPATIBLE

Niekompatybilny format danych dla
indeksu

0x06040047

6

4

47

INTERNAL_DEVICE_INCOMPATIBILITY

Wewnętrzny błąd urządzenia

0x06060000

6

6

0

HARDWARE ERROR

Wewnętrzny błąd urządzenia

0x06070010

6

7

10

PARAM_LENGTH_ERROR

Format danych dla indeksu ma
błędną wielkość.

0x06070012

6

7

12

PARAM_LENGTH_TOO_LONG

Format danych dla indeksu jest za
duży.

0x06070013

6

7

13

PARAM_LENGTH_TOO_SHORT

Format danych dla indeksu jest za
mały.

0x06090011

6

9

11

SUBINDEX_NOT_EXISTING

Subindeks nieimplementowany

0x06090030

6

9

30

VALUE_EXCEEDED

Nieważna wartość

0x06090031

6

9

31

VALUE_TOO_GREAT

Zbyt wysoka wartość

0x06090032

6

9

32

VALUE_TOO_SMALL

Zbyt niska wartość

0x06090036

6

9

36

MAX_VALUE_IS_LESS_THAN_MIN_VALUE

Górna granica wartości jest mniejsza
niż dolna granica

0x08000000

8

0

0

GENERAL_ERROR

Ogólny błąd

0x08000020

8

0

20

DATA_CANNOT_BE_READ_OR_STORED

Błąd dostępu do danych

0x08000021

8

0

21

DATA_CANNOT_BE_READ_OR_STORED_
BECAUSE_OF_LOCAL_CONTROL

Błąd dostępu do danych z powodu
lokalnego sterowania

0x08000022

8

0

22

DATA_CANNOT_BE_READ_OR_STORED_
IN_THIS_STATE

Błąd dostępu do danych z powodu
trybu urządzenia

0x08000023

8

0

23

NO_OBJECT_DICTIONARY_IS_PRESENT

Brak Object dictionary
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7
7

Eksploatacja MOVITOOLS® MotionStudio poprzez EtherCAT®
Korzystanie z oprogramowania MOVITOOLS® MotionStudio opisane jest szczegółowo
w podręczniku "MOVITRAC® B - komunikacja i profil urządzenia fieldbus" oraz w podręczniku systemowym MOVITRAC® B. W niniejszym rozdziale szczegółowo przedstawione są tylko cechy szczególne w przypadku komunikacji poprzez EtherCAT®.

7.1

Przez MOVITOOLS® MotionStudio

7.1.1

Zadania
Pakiet oprogramowania zapewnia wygodę przy wykonywaniu następujących zadań:

7.1.2

•

Nawiązywanie komunikacji z urządzeniami

•

Wykonywanie funkcji za pomocą urządzeń

Zasada działania

Przegląd

Na poniższej ilustracji przedstawiono zasadę działania pakietu oprogramowania
MOVITOOLS® MotionStudio.
Należy pamiętać, że niniejsza ilustracja prezentuje jedynie logiczne powiązania komunikacyjne a nie połączenia sprzętowe.

Sterowanie instalacji
Poziom instalacji

PLC

Sterowanie
terowanie systemowe
Poziom
oziom systemowy
Funkcje

[1]

Tools

Parametryzacja

Serwer komunikacyjny SEW
SBus
Profibus
Szeregowo S7-MPI

Ethernet

Uruchomienie

[2]

y
Wizualizacja i wykresy

[3]

Programowanie

[4]

Sterowanie
urządzenia
Poziom
wykonawczy

Oprogramowanie
sprzętowe

Oprogramowanie
sprzętowe

Oprogramowanie
sprzętowe

Urządzenia
Napędy

1194152459
[1] Kanał komunikacyjny do fieldbus lub Industrial Ethernet
[2] Pakiet oprogramowania MOVITOOLS® MotionStudio ze zintegrowanym serwerem komunikacyjnym SEW
[3] Komunikacja pomiędzy urządzeniami abonenckimi z fieldbus lub Industrial Ethernet
[4] Kanał komunikacyjny poprzez konwerter do SBus (CAN) lub szeregowo
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Sterowanie przez
konwerter złącz

7

Jeśli dane urządzenia w ramach opcji komunikacyjnej obsługują funkcje "SBus" lub
"Szeregowo", wówczas do zastosowań inżynieryjnych można wykorzystać odpowiedni
konwerter.
Konwerter złącza jest dodatkowych sprzętem, który można zamówić w SEWEURODRIVE. Dzięki niemu można połączyć komputer przemysłowy z odpowiednią
opcją komunikacji w urządzeniu.
Jaki rodzaj konwertera jest konieczny, zależy od opcji komunikacyjnych danego
urządzenia.

Nawiązywanie
komunikacji
z urządzeniami

W celu skonfigurowania komunikacji z urządzeniami w pakiecie oprogramowania
MOVITOOLS® MotionStudio zintegrowany jest serwer komunikacyjny SEW.
Za pomocą serwera komunikacyjnego SEW konfiguruje się kanały komunikacyjne.
Po jednokrotnej konfiguracji urządzenia komunikują się za pomocą swoich opcji komunikacyjnych poprzez te kanały komunikacyjne. Można używać maksymalnie 4 kanały
komunikacyjne równocześnie.
MOVITOOLS® MotionStudio obsługuje następujące rodzaje kanałów komunikacyjnych:
•

szeregowe (RS485) poprzez konwerter

•

SBus przez konwerter

•

Ethernet

•

EtherCAT®

•

Fieldbus (PROFIBUS DP/DP-V1)

•

Tool Calling Interface

W zależności od urządzenia i jego opcji komunikacyjnych do dyspozycji jest wybór tych
kanałów komunikacyjnych.
Wykonywanie
funkcji za pomocą
urządzeń

Pakiet oprogramowania zapewnia wygodę przy wykonywaniu następujących funkcji:
•

Parametryzacja (na przykład w drzewie parametrów urządzenia)

•

Uruchomienie

•

Wizualizacja i diagnoza

•

Programowanie

Aby wykonywać funkcje za pomocą urządzeń, zintegrowano w pakiecie oprogramowania MOVITOOLS® MotionStudio następujące podstawowe komponenty:
•

MotionStudio

•

MOVITOOLS®

MOVITOOLS® MotionStudio zapewnia odpowiednie narzędzia dla każdego typu urządzenia i jego funkcji.
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7.2

Pierwsze kroki

7.2.1

Uruchamianie oprogramowania i zakładanie projektu
Aby uruchomić MOVITOOLS® MotionStudio i założyć projekt, należy postępować
w poniższy sposób:
1. Uruchomić MOVITOOLS® MotionStudio z menu start w Windows z następującego
punktu menu:
[Start] / [All programms] / [SEW] / [MOVITOOLS-MotionStudio] / [MOVITOOLSMotionStudio]
2. Założyć projekt, określając jego nazwę i miejsce w pamięci.

7.2.2

Nawiązywanie komunikacji i skanowanie sieci
Aby nawiązać komunikację za pomocą MOVITOOLS® MotionStudio i przeskanować
swoją sieć, należy postępować w poniższy sposób:
1. Skonfigurować swój kanał komunikacyjny, aby skomunikować się ze swoimi urządzeniami.
Szczegółowe dane dotyczące konfiguracji kanału komunikacyjnego oraz rodzaju
komunikacji znajdują się w punkcie "Komunikacja poprzez ...".
2. Przeskanować swoją sieć (skanowanie urządzenia). W tym celu kliknąć przycisk
[Start network scan] [1] (rozpocznij skanowanie sieci) na pasku symboli.

[1]
9007200387461515
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7.2.3

7

Konfigurowanie urządzeń
Aby skonfigurować urządzenie, należy wykonać następujące czynności:
1. Zaznaczyć urządzenie (z reguły moduł mocy [1]) w warstwie sieciowej.
2. Prawym klawiszem myszy otworzyć menu kontekstowe, aby wyświetlić narzędzia
(Tools) potrzebne do skonfigurowania urządzenia.

[1]

2446350859

Na tym przykładzie menu kontekstowe wyświetlane jest za pomocą narzędzia dla
urządzenia MOVIFIT®. Tryb połączenia to "Online", a urządzenie zostało przeskanowane w warstwie sieciowej.
3. Aby skonfigurować urządzenie, należy wybrać narzędzie (na przykład "Parameter
tree" (drzewo parametrów)).

2446355211
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7
7.3

Tryb połączenia

7.3.1

Przegląd
MOVITOOLS® MotionStudio rozróżnia tryby połączenia "Online" i "Offline". Tryb połączenia jest określany samodzielnie przez użytkownika. W zależności od wybranego
trybu połączenia dla określonego urządzenia oferowane są narzędzia offline lub online.
Oba typy narzędzi opisuje następująca ilustracja:

HDD

[2]

[3]

RA
M

[1]

Narzędzia offline

Narzędzia online

[4]

9007200497934219
[1]
[2]
[3]
[4]
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Dysk twardy komputera przemysłowego
Pamięć operacyjna komputera przemysłowego
Komputer przemysłowy PC
Urządzenie

Tools

Opis

Narzędzia
offline

Zmiany za pomocą narzędzi offline oddziałują początkowo "TYLKO" na pamięć
operacyjną [2].
• Zapisać projekt, aby zapamiętać zmiany na twardym dysku [1] komputera
przemysłowego [3].
• Aby przenieść zmiany na swoje urządzenie [4] należy wykonać funkcję "Download
(PC->unit)".

Narzędzia
online

Zmiany za pomocą narzędzi online oddziałują początkowo "TYLKO" na urządzenie [4].
• Aby przenieść zmiany do pamięci operacyjnej [2], należy wykonać funkcję "Upload
(unit->PC").
• Zapisać projekt, aby zapamiętać zmiany na twardym dysku [1] komputera
przemysłowego [3].
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7

WSKAZÓWKA

7.3.2

•

Tryb połączenia "Online" NIE stanowi komunikatu zwrotnego o istnieniu połączenia
z urządzeniem ani o gotowości urządzenia do komunikacji. Jeśli taki komunikat
zwrotny jest potrzebny, należy zastosować się do punktu "Ustawianie cyklicznego
testu dostępności" w pomocy online (lub w podręczniku) systemu MOVITOOLS®
MotionStudio.

•

Polecenia zarządzania projektem (na przykład "download", "upload" itd.), stan
online urządzenia, jak również funkcja "skanowania urządzeń" działają niezależnie
od ustawionego trybu połączenia.

•

System MOVITOOLS® MotionStudio uruchamia się w trybie połączenia ustawionym przed zamknięciem.

Ustawienie trybu połączenia (online lub offline)
Aby ustawić tryb połączenia, należy postępować w następujący sposób:
1. Wybierz żądany tryb połączenia:
•

"Switch to online mode" (przejdź do trybu online) [1], dla funkcji (online tools),
które mają oddziaływać bezpośrednio na urządzenie.

•

"Switch do offline mode" (przejdź do trybu offline) [2], dla funkcji (offline tools),
które mają wpływać bezpośrednio na Twój projekt.

[1]

[2]

9007200389198219
[1] Ikona "Switch to online mode"
[2] Ikona "Switch do offline mode"

2. Zaznaczyć węzły urządzeń
3. Prawym klawiszem myszy otworzyć menu kontekstowe, aby wyświetlić narzędzia
(tools) potrzebne do skonfigurowania urządzenia.
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7
7.4

Komunikacja poprzez EtherCAT®

7.4.1

Przegląd
EtherCAT® oferuje użytkownikowi oprócz cyklicznych danych procesowych również
acykliczne usługi parametrów. Ta acykliczna wymiana danych odbywa się poprzez
bramkę skrzynki mailowej urządzenia Master EtherCAT®.
Poprzez bramkę skrzynki mailowej w Master EtherCAT® dodawane są operacje parametryzacji MOVITOOLS® MotionStudio do telegramów EtherCAT®. Komunikaty
powrotne napędów przekazywane są przez Slave EtherCAT® tą samą drogą do bramki
skrzynki mailowej i dalej do MOVITOOLS® MotionStudio.
W przypadku instalacji bramki skrzynki mailowej oraz MOVITOOLS® MotionStudio rozróżnia się następujące przypadki:
•

Przypadek 1: instalacja na tym samym urządzeniu (→ str. 59)
– Master EtherCAT® i MOVITOOLS® MotionStudio pracują na tym samym urządzeniu. Dlatego nie potrzeba żadnego dodatkowego osprzętu.

•

Przypadek 2: instalacja na różnych urządzeniach (bez kontrolera SEW) (→ str. 60)
– Master EtherCAT® i MOVITOOLS® MotionStudio pracują na różnych urządzeniach. Ten przypadek występuje wówczas, gdy nie jest dostępny odpowiedni
system operacyjny (obsługujący Windows) lub gdy MOVITOOLS® MotionStudio
ma być użytkowany przez inny komputer PC. Master EtherCAT® wymaga drugiego złącza Ethernet, które połączone jest z komputerem przemysłowym PC, na
którym zainstalowane jest oprogramowanie MOVITOOLS® MotionStudio.

•

Przypadek 3: instalacja na różnych urządzeniach (z kontrolerem SEW jako Master
EtherCAT®)
– Topologia sieci jest identyczna jak dla przypadku 2. W przypadku korzystania
z kontrolera SEW, w MOVITOOLS® MotionStudio konieczne jest ustawienie
dostępu technicznego. Routing poprzez bramkę skrzynki mailowej oraz komunikacja EtherCAT® do podrzędnych napędów odbywa się w sposób automatyczny.
W ramach dostępu technicznego do kontrolera SEW oferowane są PROFIBUS
lub Ethernet (SMLP, nie EtherCAT®). Szczegółowe informacje zawarte są
w dokumentacji na temat kontrolerów SEW.

WSKAZÓWKA
Nie obsadzone złącza EtherCAT® przy urządzeniu Slave EtherCAT® nie mogą być
stosowane do celów inżynieryjnych.
•

58

Do celów inżynieryjnych stosować wyłącznie przeznaczone do tego złącza przy
Master EtherCAT®.
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Przypadek 1:
instalacja na tym
samym urządzeniu

7

Prezentacja przedstawia 1. przypadek: Master EtherCAT® i MOVITOOLS® MotionStudio są zainstalowane na tym samym urządzeniu.
[2]

[1]

[3]

MBX

[4]

EtherCAT

EtherCAT

EURODRIVE

[5]
EURODRIVE

3266486283
[1] Monitor
[2] PC z Master EtherCAT® wbudowaną bramką skrzynki mailowej (MBX) i MOVITOOLS® MotionStudio
[3] Wewnętrzny routing IP
[4] Złącze EtherCAT®
[5] Urządzenie (przykładowo) ze złączami EtherCAT®
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7
Przypadek 2:
instalacja
na różnych
urządzeniach

Prezentacja przedstawia 2. przypadek: Master EtherCAT® i komputer przemysłowy PC
z MOVITOOLS® MotionStudio są zainstalowane na różnych urządzeniach.

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[1]

MBX

EtherCAT

EtherCAT

EURODRIVE

[7]
EURODRIVE

3266490251
[1] PC ze złączem Ethernet i MOVITOOLS® MotionStudio
[2] Sieć Ethernet
[3] Złącze inżynieryjne dla Master EtherCAT®
[4] Wewnętrzny routing IP
[5] Master EtherCAT® (na przykład system TwinCAT) z wbudowaną bramką skrzynki mailowej (MBX)
[6] Złącze EtherCAT®
[7] Urządzenie (przykładowo) ze złączami EtherCAT®
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7.4.2

7

Konfiguracja bramki skrzynki mailowej w Master EtherCAT®
•

Należy aktywować support VoE/EoE sterowania EtherCAT®.

•

Aktywować połączenie z TCP/IP-Stack oraz routing IP.

•

Należy ustalić adres IP dla bramki skrzynki mailowej EtherCAT®. Z reguły adres IP
przydzielany jest przez program narzędzie inżynieryjne (np. TwinCAT) i nie powinien
być zmieniany.

W programie TwinCAT firmy Beckhoff wspomniane ustawienia wyglądają w następujący sposób:

3267403275
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7
7.4.3

Ustawianie sieci na komputerze przemysłowym PC
Jeśli MOVITOOLS® MotionStudio i Master EtherCAT® pracują na tym samym komputerze, trzeba dokonywać żadnych dodatkowych ustawień sieciowych.
Jeśli Master EtherCAT® podłączony jest do sieci Ethernet poprzez złącze inżynieryjne,
komputery PC w tej samej podsieci z MOVITOOLS® MotionStudio mają dostęp
do napędów SEW na EtherCAT®. W tym celu telegramy z komputera przemysłowego
przekazywane są poprzez złącze Master EtherCAT® do bramki skrzynki mailowej
(tzw. Routing).
Zasadniczo do dyspozycji są dwa warianty routingu:
1. Wariant: poprzez definicję statycznego Route
W tym wariancie w tabeli dotyczącej routingu komputera przemysłowego dodawany
jest wpis, który kieruje dane przemysłowe poprze Master EtherCAT® do bramki
skrzynki mailowej.
Polecenie założenia statycznego route brzmi w trybie DOS:
route –p add [Target] (cel) MASK [Netmask] [Gateway] (maska
sieciowa / bramka)

[3]
[2]
[1]

9007202522149259
®

[cel]: odpowiada adresowi IP dla bramki skrzynki mailowej EtherCAT w Master EtherCAT®
[maska sieciowa]: z reguły ustawiana na 255.255.255.255 (hostrouting)
[bramka]: odpowiada adresowi IP dla Master EtherCAT® (złącze inżynieryjne) w sieci Ethernet

[1]
[2]
[3]

2. Wariant: Dostęp do bramki skrzynki mailowej przez określenie standardowej bramki
na komputerze przemysłowym. W tym wariancie jako standardowa bramka podawany jest adres IP urządzenia Master EtherCAT®.
•

Na komputerze przemysłowym PC otworzyć okno dialogowe do ustawiania
właściwości sieci.

•

Wykonać następujące operacje odpowiednie dla danej sieci:
Use the following IP address
IP address
Subnet mask
Standard gateway

10 . 3 . 64 . 60
255 . 255 . 252 . 0
10 . 3 . 64 . 170

3267406603
IP address:
Subnet mask:
Standard gateway:
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Adres IP komputera przemysłowego
Maska podsieci komputera przemysłowego
Adres IP dla Master EtherCAT® (złącze inżynieryjne) w sieci Ethernet
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7.4.4

7

Sprawdzenie ustawień sieciowych
Niezależnie od tego, czy MOVITOOLS® MotionStudio oraz Master EtherCAT® pracują
z tym samym komputerem PC, lub czy za pośrednictwem routingu realizowany jest
dostęp do bramki skrzynki mailowej EtherCAT®, konieczne jest sprawdzenie ustawień
sieciowych.
Aby za pomocą polecenia pingowania sprawdzić, czy ścieżka komunikacyjna do bramki
skrzynki mailowej EtherCAT® jest prawidłowo ustawiona, należy postępować w podany
poniżej sposób:
•

Na komputerze przemysłowym PC otworzyć okno wprowadzania wartości dla
podania komendy DOS.

•

Wpisać "Ping" i adres IP bramki skrzynki mailowej dla EtherCAT®. Dla opisanego
ustawienia sieciowego (jako przykład) pełny wiersz polecenia brzmi następująco:
Ping 169.254.61.254

•

W przypadku braku odpowiedzi polecenia pingowania, powtórzyć wszystkie czynności dla obydwu poprzednich punktów:
– Konfiguracja bramki skrzynki mailowej w Master EtherCAT® (→ str. 61)
– Ustawianie sieci na komputerze przemysłowym PC (→ str. 62)

WSKAZÓWKA
Ustawienia Master EtherCAT® nie są przejmowane
•

Jeśli ustawienia Master EtherCAT® nie zostaną przejęte, wówczas należy wykonać operację "Reboot".
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7
7.4.5

Ustawienia komunikacji w MOVITOOLS® MotionStudio

Konfigurowanie
kanału
komunikacyjnego
z EtherCAT®

Aby skonfigurować kanał komunikacyjny dla EtherCAT®, należy postępować w poniższy sposób:
1. Klikną na ikonę [Configure communication plugs] (konfiguruj złącza komunikacyjne)
[1] na pasku symboli.

[1]

9007200388082827
[1]

Ikona "Configure communication plugs"

W rezultacie otworzy się okno "Configure communication connections" (konfiguruj
złącza komunikacyjne).
[2]

[3]
[1]

18014399653863307
[1]
[2]
[3]

Lista wyboru "Rodzaj komunikacji"
Pole kontrolne "Aktywuj"
Pole [Edit]

2. Wybrać z listy [1] rodzaj komunikacji "Ethernet".
W tym przykładzie pierwszy kanał komunikacyjny uaktywniony jest dla typu komunikacji "Ethernet" [2].
3. Kliknij na przycisk [Edit] (edytuj) [3] w prawej części okna.
Jako rezultat wyświetlone zostaną ustawienia typu komunikacji "Ethernet".
4. Ustaw parametry komunikacji. Postępuj w sposób opisany w następującym punkcie
"Ustawianie parametrów komunikacji dla EtherCAT®".
Ustawianie
parametrów
komunikacji dla
EtherCAT®

Aby ustawić parametry komunikacji przez EtherCAT®, należy postępować w poniższy
sposób:
1. Ustaw protokół EtherCAT®. W tym celu wybierz zakładkę "EtherCAT® settings"
(ustawienia EtherCAT®).
2. Aktywuj pole kontrolne "Activate EtherCAT®"
3. W razie potrzeby zmień wprowadzone wstępnie parametry komunikacji. Postępuj
przy tym zgodnie ze szczegółowym opisem parametrów komunikacji dla EtherCAT®.
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4. Aby dodać adres IP, kliknij na symbol [Add IP address] (dodaj adres IP) [2].

[1]

[2]

[3]

18014399831358731
[1]

[2]
[3]

Pole kontrolne "Activate access without
master" (aktywuj dostęp bez mastera)
Wskazówka: aktywować tylko w przypadku
braku innego urządzenia Master.
Symbol [Add IP address] (dodaj adres IP)
Pole "IP address" (adres IP)

Jeśli nie jest obecny żaden Master EtherCAT®,
wówczas w MOVITOOLS® MotionStudio można
aktywować urządzenie parametryzujące Master.

5. Wprowadzić adres IP dla bramki skrzynki mailowej (w Master EtherCAT®) w polu
"IP address" [3] i kliknij w polu [OK].
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Parametry
komunikacji dla
EtherCAT®

Poniższa tabela opisuje parametry komunikacji dla EtherCAT®:
Parametry komunikacji

Opis

Wskazówka

Timeout

Czas oczekiwania w [ms],
jest czasem oczekiwania na
odpowiedź serwera.

•

Obszar skanowania od:

Adres startu dla obszaru
skanowania EtherCAT®

Obszar skanowania do:

Adres zatrzymania dla obszaru
skanowania EtherCAT®

Jeśli w tym miejscu wprowadzone
zostaną wartości, pozwoli to na
ograniczenie obszaru skanowania EtherCAT® i tym samym
na skrócenie czasu trwania
skanowania.

Adres IP Master EtherCAT®

Adres IP dla bramki skrzynki
mailowej w Master EtherCAT®

7.5

Wykonywanie funkcji za pomocą urządzeń

7.5.1

Parametryzowanie urządzeń

•

Ustawienie domyślne:
200 ms
W razie potrzeby zwiększyć
wartość, jeśli opóźnienie
powoduje zakłócenia podczas komunikacji.

-

Parametryzowanie urządzeń następuje w drzewie parametrów. Przedstawia ono
wszystkie parametry urządzeń, pogrupowane w katalogach.
Za pomocą menu kontekstowego i paska symboli można zarządzać parametrami urządzenia. W jaki sposób odczytać lub zmienić parametry urządzenia, pokazują poniższe
kroki.
7.5.2

Odczyt lub zmiana parametrów urządzenia
Aby odczytać lub zmienić parametry urządzeń, należy postąpić następująco:
1. Zmienić żądany widok (widok projektu lub sieci)
2. Wybierz żądany tryb połączenia:
•

Kliknij na ikonę "Switch to online mode" (przejdź do trybu online) [1], jeśli chcesz
bezpośrednio na Urządzenie odczytywać / zmieniać parametry.

•

Kliknij na ikonę "Switch to offline mode" (przejdź do trybu offline) [2], jeśli chcesz
odczytać / zmienić parametry w projekcie.

[1]

[2]
9007200389198219

[1] Ikona "Switch to online mode"
[2] Ikona "Switch do offline mode"

3. Wybierz urządzenie, które będzie parametryzowane.
4. Otworzyć menu kontekstowe i wybrać polecenie [Startup] / [Parameter tree] (uruchomienie / drzewo parametrów).
W odpowiedzi zostaje wyświetlony widok "drzewa parametrów" z prawej strony
ekranu.
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5. "Drzewo parametrów" należy rozłożyć aż do żądanego węzła.

947217163

6. Kliknąć dwukrotnie, aby wyświetlić określoną grupę parametrów urządzeń.
7. Po zmianie wartości numerycznych w polach wprowadzania danych należy je
zatwierdzić przyciskiem Enter.

WSKAZÓWKA
•

7.5.3

Szczegółowe dane dotyczące parametrów urządzenia zawiera lista parametrów dla urządzenia.

Uruchamianie urządzeń (online)
Aby uruchomić urządzenia (Online), należy postępować w poniższy sposób:
1. Przejść do widoku sieci.
2. Kliknij na ikonę "Switch to online mode" (przejdź do trybu online) [1] na pasku
symboli.

[1]
9007200438771211
[1] Ikona "Switch to online mode"

3. Wybrać urządzenie, które będzie uruchamianie.
4. Otworzyć menu kontekstowe i wybrać polecenie [Uruchomienie] / [Uruchomienie]
Jako rezultat otworzy się asystent uruchamiania.
5. Należy postępować według wskazówek asystenta uruchamiania i na zakończenie
załadować dane uruchamiania do swojego urządzenia.
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Motion-Control poprzez EtherCAT®
W tym rozdziale podane są informacje na temat funkcji EtherCAT®, dzięki którym możliwa jest wymagana dla aplikacji Motion-Control zsynchronizowana z taktem praca
MOVIDRIVE® B przy Master EtherCAT®.

8.1

Wprowadzenie EtherCAT®
W tym rozdziale opisane są funkcje i pojęcia wykorzystywane w zsynchronizowanej
z taktem pracy falowników SEW przy EtherCAT®. Dodatkowe informacje techniczne na
temat EtherCAT® uzyskać można w organizacji użytkowników EtherCAT®, np. pod
adresem www.EtherCAT®.org, oraz u producentów systemów Master EtherCAT®.
Bazując na typowej dla techniki napędowej regulacji kaskadowej, przedstawiono poniżej zasadnicze mechanizmy dla aplikacji Motion Control.
[2]

[1]

xref

vref

xact

vact

[3]

tref

[4]

M

V

[5]

X

[5]

X

[6]

6821660555
xref
xact
vref
vact
tref

Wartość zadana pozycji
Wartość rzeczywista pozycji
Wartość zadana prędkości obrotowej
Wartość rzeczywista prędkości obrotowej
Wartość zadana momentu obrotowego

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

Regulator położenia
Regulator prędkości obrotowej
Końcówka stopnia mocy falownika
Napędzana maszyna (obciążenie)
Enkoder (V = prędkość obrotowa; X = pozycja)
Opcjonalny enkoder odcinkowy

Wychodzi się od wartości zadanej pozycji (xref). Razem z wartością rzeczywistą pozycji
(xact) regulator położenia [1] oblicza wartość zadaną prędkości obrotowej (vref). Na podstawie wartości zadanej i rzeczywistej prędkości obrotowej regulator prędkości obrotowej [2] oblicza wartość zadaną momentu obrotowego (tref), która wywołuje moment
obrotowy w silniku zasilanym przez stopień końcowy falownika [3]. W zależności od
momentu oporowego wywoływanego przez napędzaną maszynę [4] ustawia się prędkość obrotową (pomiar za pośrednictwem enkodera [5]) na silniku. W zależności od
prędkości obrotowej silnika wynikiem jest zmiana pozycji, która rejestrowana jest przez
enkoder [5] na silniku. W zależności od aplikacji obwody regulacyjne dla momentu obrotowego, prędkości obrotowej lub pozycji mogą zostać teraz zamknięte w falowniku lub
w sterowaniu nadrzędnym. MOVIDRIVE® B może przejąć wszystkie obwody regulacyjne łącznie z regulacją pozycji. W ten sposób przeprowadzić można jazdę pozycjonującą tylko poprzez przekazanie pozycji zadanej do falownika (np. moduł aplikacyjny
"Pozycjonowanie Bus"). Do sterowania przesyłana jest aktualna pozycja oraz, jeśli zlecenie pozycjonowania zostało zakończone, "komunikat zakończenia".
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W aplikacjach Motion Control jazda pozycjonująca z pozycją docelową i parametry procesowe, takie jak prędkość i czasy rampy, nadzorowane są w Motion Controller, czyli
z reguły w sterowaniu nadrzędnym. Z wyliczonej krzywej toru do falownika przesyłana
jest wtedy w bardzo krótkich ostępach czasu zadana prędkość (patrz rozdział "VelocityMode") lub zadana pozycja (patrz rozdział "Position-Mode"). Falownik nastawia wtedy
taką prędkość zadaną lub pozycję zadaną i wysyła informację zwrotną na temat aktualnej pozycji. Motion Controller wie sam, kiedy zlecenie pozycjonowania zostało
zakończone.
Ponieważ sterowanie nadrzędne przenosi cyklicznie wartości zadane, w tym sterowaniu
obliczone są również rampy przyśpieszenia i opóźnienia. Nie wykorzystuje się do tego
żadnej zintegrowanej z napędem funkcji rampy.
8.1.1

Synchronizacja taktu
Sterowanie wczytuje dla każdego cyklu regulacyjnego wartość zadaną pozycji i na podstawie różnicy pozycji (dx) i różnicy czasu (dt) ostatniego odstępu regulacyjnego oblicza
aktualną prędkość obrotową (dx/dt) i ew. dalsze wielkości, takie jak przyśpieszenie,
przyspieszenie drugiego stopnia etc.
Przedziały czasu sterowania, transferu Bus i wewnętrznego cyklu przetwarzania falownika i ew. zewnętrznych enkoderów muszą być przy tym wzajemnie zsynchronizowane.

Przykład

Przykład ma objaśnić, jak powstają efekty aliasing, gdy sterowanie, Bus, falownik lub
enkoder nie pracują w takcie synchronicznym (→ poniższy rysunek).
•

Regulacyjny przedział czasu sterowania: 5 ms

•

Takt Bus: 5 ms, synchronicznie względem sterowania

•

czas przetwarzania w falowniku: 5 ms, niesynchronicznie
dtS

[A]

1

2

3

4

5

[B]

[C]

dtG

[A]
[B]

dx

Odstęp sterowania dtS
Cykl Bus

dx

dx

dx

dx

6823481739
[C]
dx

Przedział czasu falownika lub enkodera dtG
Różnica pozycji (przebyty odcinek)

Ponieważ w tym przykładzie falownik lub enkoder nie są zsynchronizowane ze sterowaniem, przedziały czasowe będą się powoli zbliżać do siebie. Uwarunkowane jest to niedoskonałością oscylatorów kwarcowych obydwu urządzeń. Może to prowadzić do skoków w przesyłanej wartości pozycji.
Podczas gdy w odstępach sterowania 1 do 3 przekazywana jest tylko nieznacznie niedokładna prędkość (v = dx/dtS ≈ dx/dtG), w czwartym ostępie sterowania występuje
znaczny błąd w obliczaniu prędkości (v = 2dx/dtS). Błędnie obliczona dla przedziału
analizy prędkość obrotowa prowadzi do silnych reakcji algorytmów regulacji w sterowaniu i może nawet wywołać meldunek o błędzie.
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Opisana powyżej problematyka, która wynika z nieciągłego odczytywania w różnych
systemach, może spowodować zakłócenia tylko w zastosowaniach Motion Control, jeśli
czas cyklu sterowania jest niski lub tego samego rzędu wielkości co wewnętrzny cykl
przetwarzania falownika i zewnętrznych enkoderów.
EtherCAT® jest zasadniczo tak zbudowane, że cykle Bus i sterowania są synchroniczne.

WSKAZÓWKA
Mechanizm Distributed Clock umożliwia również zsynchronizowanie wewnętrznego
przedziału czasu przetwarzania dla falownika.
W MOVIDRIVE® B synchronizacja przedziałów czasu i przejmowania danych sterowana jest poprzez podwójny port RAM opcji DFE24B.
Velocity mode
[1]

[3]

[2]

Xref

vref

Xact

vact

[A]

tref

[4]

M

V

[5]

X

[5]

X

[6]

[C]
[B]

xref
xact
vref
vact
tref

Wartość zadana pozycji
Wartość rzeczywista pozycji
Wartość zadana prędkości
obrotowej
Wartość rzeczywista
prędkości obrotowej
Wartość zadana momentu
obrotowego

6823492875

[1]
[2]
[3]

Regulator położenia
Regulator prędkości obrotowej
Końcówka stopnia mocy falownika

[4]

Napędzana maszyna

[5]

Enkoder (V = prędkość obrotowa;
X = pozycja)
Opcjonalny enkoder odcinkowy

[6]

[A]
[B]
[C]

Sterownik
Złącze sieci polowej
Falowniki

W trybie Velocity mode od sterowania do falownika przesyłana jest wartość zadana
prędkości obrotowej (ew. prędkości), a wartość rzeczywista pozycji odczytywana jest
przez falownik lub oddzielny enkoder.
W Velocity mode, falownik jest prostym nastawnikiem prędkości obrotowej. Przedziały
czasu regulacji sterowania, transmisji Bus i wewnętrznego cyklu przetwarzania falownika i enkodera muszą być ze sobą zsynchronizowane.
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Referencjonowanie pozycji, nadzór nad dozwolonymi zakresami przesunięcia lub
wyłącznikami krańcowymi, jak również zależnej od obciążenia wielkości zadanej rampy
i kontrola błędu nadążania realizowane są w nadrzędnym sterowaniu i nie stanowią
zadań MOVIDRIVE® B.
Aby uniknąć niechcianych dużych przyśpieszeń przy większych odstępach regulacyjnych (> 1 ms), wartość zadana prędkości obrotowej przejmowana jest przez
MOVIDRIVE® B nie bezpośrednio, lecz liniowo interpolowana. Oznacza to, że w czasie
jednego cyklu wartości zadanej 5 ms sterowania w MOVIDRIVE® B żądana zmiana
prędkości obrotowej ustawiana jest nie co 5 ms w jednym dużym kroku, lecz za każdym
razem w 5 małych krokach po 1 ms.
Position-Mode
[1]

Xref

vref

tref

vact

Xact

[A]

[3]

[2]

[4]

M

V

[5]

X

[5]

X

[6]

[C]
[B]
6823509003

xref
xact
vref
vact
tref

Wartość zadana pozycji
Wartość rzeczywista pozycji
Wartość zadana prędkości
obrotowej
Wartość rzeczywista prędkości
obrotowej
Wartość zadana momentu
obrotowego

[1]
[2]
[3]

Regulator położenia
[A]
Regulator prędkości obrotowej
[B]
Końcówka stopnia mocy falownika [C]

[4]

Napędzana maszyna

[5]

Enkoder (V = prędkość obrotowa;
X = pozycja)
Opcjonalny enkoder odcinkowy

[6]

Sterownik
Złącze sieci polowej
Falowniki

W trybie "Position mode" od sterowania do falownika przesyłana jest cyklicznie wartość
zadana pozycji, a wartość rzeczywista pozycji odczytywana jest przez falownik lub
oddzielny enkoder.
W trybie "Position mode" falownik podąża za stale zmieniającą się wartością zadaną
pozycji i na podstawie wartości rzeczywistej pozycji ([5] lub [6]) sam generuje wymaganą wartość zadaną prędkości obrotowej dla regulatora prędkości obrotowej [2]. Przedziały czasu regulacji sterowania, transferu Bus i wewnętrznych cykli przetwarzania
falownika i enkodera muszą być ze sobą zsynchronizowane.
Po referencjonowaniu pozycji w sterowaniu do pozycji w falowniku, nadzór nad dozwolonymi zakresami przesunięcia lub wyłącznikami krańcowymi może odbywać się
w falowniku. Sensowne ustawienie zależnej od obciążenia wielkości zadanej rampy jak
również kontroli błędu nadążania w falowniku musi być potem szczegółowo sprawdzone.
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Aby uniknąć niechcianych dużych przyśpieszeń przy większych odstępach regulacyjnych (> 1 ms), wartość zadana pozycji przejmowana jest przez MOVIDRIVE® B nie bezpośrednio, lecz liniowo interpolowana. Oznacza to, że w czasie jednego cyklu wartości
zadanej 5 ms sterowania w MOVIDRIVE® żądana zmiana pozycji ustawiana jest nie co
5 ms w jednym dużym kroku, lecz za każdym razem w 5 małych krokach po 1 ms.

8.2

Ustawienia w MOVIDRIVE® B za pomocą MOVITOOLS® MotionStudio

8.2.1

Ustawienia dla Velocity mode
Do sterowania MOVIDRIVE® B w aplikacjach Motion-Control z danymi obrotami synchronizowanymi impulsami zegarowymi, w MOVITOOLS® MotionStudio należy ustawić
następujące parametry (patrz poniższy rysunek).

6824418187
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•

P100 Źródło wartości zadanych = fieldbus

•

P101 Źródło sterowania = fieldbus

•

P700 Tryb pracy = SERVO + IPOS lub CFC + IPOS

•

P870 Opis wartości zadanych PO1 = słowo sterujące 1

•

P873 Opis wartości rzeczywistych PI1 = słowo statusowe 1
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Następnie należy aktywować w sieci EtherCAT® synchronizację kontrolera. W tym celu
ustawić następujące parametry (patrz poniższy rysunek).

6824421131

•

P887 Synchronizacja zewn. sterowanie = WŁ

•

P888 Czas synchronizacji SBus [ms] = 1
Ustawiony czas synchronizacji musi odpowiadać cyklowi magistrali bus.

•

P916 Forma rampy = interpolacja prędkości

•

P970 DPRAM synchronizacja = TAK

•

P971 Faza synchronizacji = 0
W parametrze P971, w przypadku efektu aliasingu można zoptymalizować kolejność
faz. Standardowo należy ustawić kolejność faz z wartością 0 ms.

Podręcznik – Złącze fieldbus DFE24B EtherCAT®

73

I

8

Motion-Control poprzez EtherCAT®
Ustawienia w MOVIDRIVE® B za pomocą MOVITOOLS® MotionStudio

0
8.2.2

Ustawienia dla Position mode
Do sterowania MOVIDRIVE® B w aplikacjach Motion-Control z podaniem pozycji synchronizowaną impulsami zegarowymi, w MOVITOOLS® MotionStudio należy ustawić
następujące parametry (patrz poniższy rysunek).

6824424715

•

P100 Źródło wartości zadanych = fieldbus

•

P101 Źródło sterowania = fieldbus

•

P700 Tryb pracy = SERVO + IPOS lub CFC + IPOS

•

P87x Opis danych procesowych
W zależności od sterowania i aplikacji można zastosować słowo sterujące i słowo
statusowe. Słowo sterujące i słowo statusowe mogą być ustawiane za pomocą parametrów P870 – P876 lub przesłane do zmiennych IPOSplus®, gdzie są obsługiwane
odpowiednio do funkcji maszyny statusu kontroli ruchu.
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Następnie należy aktywować w sieci EtherCAT® synchronizację kontrolera. W tym celu
ustawić następujące parametry (patrz poniższy rysunek).

6824421131

•

P887 Synchronizacja zewn. sterowanie = WŁ

•

P888 Czas synchronizacji SBus [ms] = 1
Ustawiony czas synchronizacji musi odpowiadać cyklowi magistrali bus.

•

P916 Forma rampy = interpolacja położenia bit 16

•

P970 DPRAM synchronizacja = TAK

•

P971 Faza synchronizacji = 0
W parametrze P971, w przypadku efektu aliasingu można zoptymalizować kolejność
faz. Standardowo należy ustawić kolejność faz z wartością 0 ms.

8.3

Ustawienia urządzenia Master EtherCAT®
Aby zsynchronizować przedziały czasu, aktywować trzeba funkcję Distributed Clock.
Cykl magistrali bus powinien być całkowicie zgodny z czasem synchronizacji ustawionym w parametrze P888. Dodatkowo należy aktywować watchdog dla kontroli
timeout tylko dla Syncmanager 0x1000 (Output Data).
Na stałe obsadzone PDO (InputData1 i OutputData1) należy deaktywować.
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8.3.1

Ustawienia dla Velocity mode
•

Wartość zadana prędkości obrotowej zapisywana jest poprzez konfigurowane PDO2
bezpośrednio na zmiennej systemowej i tam skalowana:
– 1 jednostka Ô 0,2 obr./min, tzn. jedna wartość z 5000 Ô 1000 obr./min
Użyte w sterowaniu wielkości muszą przed przesłaniem do falownika zostać odpowiednio wyskalowane.

•

Słowo sterujące poprzez PDO1 przesyłane jest razem z wartością zadaną prędkości
obrotowej do PDO2.

•

Pozycja, która przesyłana jest do sterowania, odczytywana jest poprzez konfigurowane PDO2 bezpośrednio ze zmiennej systemowej H511. Pozycja skalowana jest
w następujący sposób:
– 4096 jednostek odpowiada dokładnie jednemu obrotowi
Wczytana pozycja musi zostać następnie wyskalowana na wielkości zastosowane
w falowniku.

•

8.3.2

Słowo statusowe poprzez PI1 przesyłane jest razem z wartością rzeczywistą pozycji
do PDO2.

Ustawienia dla Position mode
•

Wartość zadana pozycji zapisywana jest poprzez konfigurowane PDO2 bezpośrednio na zmiennej systemowej H499 i tam skalowana:
– 1 obrót silnika Ô 216
Użyte w sterowaniu wielkości muszą przed przesłaniem do falownika zostać odpowiednio wyskalowane.

•

Słowo sterujące przesyłane jest w następujący sposób:
– poprzez PO1 razem z wartością zadaną pozycji do PDO2
– lub gdy wymagana jest optymalizacja maszyny statusowej, bezpośrednio na
zmienną systemową w IPOSplus®. Zależne od aplikacji dopasowanie maszyny
statusowej realizowane jest jako program IPOSplus® lub program PLC w MotionControll.

•

Pozycja, która przesyłana jest do sterowania, odczytywana jest poprzez konfigurowane PDO2 bezpośrednio ze zmiennej systemowej H508. Pozycja skalowana jest
w następujący sposób:
– 1 obrót silnika Ô 216
Wczytana pozycja musi zostać następnie wyskalowana na wielkości zastosowane
w falowniku.

•
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Słowo statusowe może być przesyłane albo poprzez PI1 razem z wartością zadaną
pozycji do PDO2, lub przy zależnym od aplikacji dopasowaniu maszyny statusowej
w IPOSplus® odczytywane bezpośrednio przez zmienną systemową w IPOSplus®.
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8.4

Przykład TwinCAT

8.4.1

Parametryzacja pracy synchronicznej w takcie
Należy wprowadzić ustawienia przedstawione na poniższych rysunkach.

6824466059

Aby ustawić pracę synchroniczną w takcie, z zakładki DC (Distributed Clock) wybrać
należy opcję "DC for synchronization". Należy zwrócić uwagę na to, aby czas cyklu
w polu "Cycle time" odpowiadał dokładnie ustawionemu w parametrze P888 czasowi
synchronizacji.

6824750603
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0
Aktywować kontrolę timeout dla Syncmanager 0x1000. W tym celu, w polu "Edit Sync
Manager" zaznaczyć opcję "Watchdog Trigger" (patrz poniższy rysunek).

6824775435

8.4.2

Parametryzacja osi NC
Następnie parametryzuje się oś NC (patrz poniższy rysunek).

6824778379

Z zakładki "Settings" w polu "Axis Type" wybrać należy opcję "Standard", a w polu "Unit"
jednostkę systemową (np. °).
W zakładce "Global" ustawić trzeba maksymalną prędkość i kontrolę błędu nadążania.
W zakładce "Dynamics" ustawić trzeba czasy rampy.

WSKAZÓWKA
W prowadzone ustawienia muszą pasować do mechaniki i odpowiednich ustawień
w falowniku.
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8

0
8.4.3

Parametryzacja enkodera
Jako enkoder (pod "Axis x_Enc") definiowany jest "CANopen DS402" i parametryzowany w następujący sposób (patrz poniższy rysunek).

6824949131

Współczynnik skalowania wynika z następującego wzoru:
360° /(4096 inc/obrót) = 0,087890625 °/inc
8.4.4

Velocity mode
W Velocity mode jako napęd (pod "Axis x_Drive") wybierany jest "Drive connected to
KLXXX...". W zakładce "Analog" podaje się następujące wartości (patrz poniższy
rysunek).

6824952587

Wartość zadana prędkości obrotowej ("Reference Velocity") = (maksymalna prędkość
obrotowa silnika) × 6 podawana jest ze współczynnikiem przeliczeniowym "at Output
Ratio [0.0 – 1.0]" = (maksymalna prędkość obrotowa silnika × 5) / 215.
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Motion-Control poprzez EtherCAT®
Przykład TwinCAT

0
W obsadzeniu PDO, PDO1 jest deaktywowana i definiowana w PDO2 zadana prędkość
obrotowa i słowo sterujące lub pozycja rzeczywista (H511) i słowo statusowe (patrz
poniższe rysunki).

6824949131

W obsadzeniu PDO, PDO1 jest deaktywowana i definiowana w PDO2 zadana prędkość
obrotowa i słowo sterujące lub pozycja rzeczywista (H511) i słowo statusowe (patrz
poniższe rysunki).

6824997515

6824993931
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8

0
Na koniec wartość zadana prędkości obrotowej i wartość rzeczywista pozycji napędu
łączone są z osią NC, a słowo sterujące i statusowe 1 sterowane są z Task PLC,
zgodnie z opisem w profilu urządzenia fieldbus (patrz poniższy rysunek).

6825043211
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Diagnoza błędów

9.1

Przebiegi diagnostyczne
Opisane poniżej przebiegi diagnostyczne odzwierciedlają sposób postępowania w przypadku analizy błędów następujących problemów:
•

Falownik nie pracuje z EtherCAT®

•

Falownik nie może być sterowany przez Master EtherCAT®

Dalsze wskazówki, dotyczące w szczególności parametryzacji falownika dla różnorodnych aplikacji fieldbus zawarte są w podręczniku "Komunikacja i profil urządzenia
fieldbus MOVIDRIVE® MDX60B/61B" oraz w podręczniku systemowym MOVIDRIVE®
MDX60B/61B.
Krok 1: sprawdzić poprawność podłączenia falownika do EtherCAT®
Czy włożono wtyk Bus do urządzenia Master / falownika?

NIE →

[A]

WYŁ. →

[A]

NIE →

[A]

TAK →

[A]

NIE →

[B]

Pulsuje na zielono Slave jest w trybie PRE-OPERATIONAL.

→

[C]

Jednorazowe
rozbłyśnięcie
na zielono

Slave jest w trybie SAFE-OPERATIONAL.

→

[C]

Świeci się na
zielono

Slave jest w trybie OPERATIONAL.

→

[C]

Tak
↓
Jak zachowuje się dioda LED Link/activity na opcji DFE24B?
WŁ.
↓
Czy falownik jest fizycznie poprawnie podłączony do EtherCAT®- Sprawdzić poprawność podłączenia EtherCAT® do X30 IN (połączenie wejściowe EtherCAT®) / X31 OUT (połączenie wyjściowe EtherCAT®).
Tak
↓
Dalej krok 2: Jak zachowuje się dioda LED RUN?
[A]

Sprawdź okablowanie Bus!

Krok 2: Jak zachowuje się dioda LED RUN?
WYŁ.

Czy Master włączył urządzenia Slave w tryb INIT?

[A]
[B]
[C]

82

Przeprowadzić rozruch Bus w Master.
Opcja DFE24B uszkodzona.
Dalej krok 3: Jak zachowuje się dioda LED ERR?
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Krok 3: Jak zachowuje się dioda LED ERR?
WYŁ.

Przypadek 1: Dioda LED RUN świeci się na zielono (Slave jest w trybie
OPERATIONAL).
↓

Komunikacja EtherCAT® opcji DFE24B jest w trybie pracy.
Przypadek 2:
• Dioda LED RUN miga na zielono (Slave jest w trybie PREOPERATIONAL
• Dioda LED RUN rozbłyska jednorazowo na zielono (Slave jest w trybie
SAFEOPERATIONAL)
↓
Przeprowadzić rozruch Bus w Master i wprowadzić Slave w tryb OPERATIONAL.
↓
Uruchomić komunikację danych procesowych
Migocze

Warunkiem jest
• Dioda LED RUN miga na zielono (Slave jest w trybie PREOPERATIONAL)
• Dioda LED RUN rozbłyska jednorazowo na zielono (Slave jest w trybie
SAFEOPERATIONAL)
↓
Stwierdzono wystąpienie błędu inicjalizacji. Należy inicjalizować opcję DFE24B.
↓
Jeśli dioda w dalszym ciągu LED ERR migocze, opcja DFE24B jest uszkodzona.

Miga dwukrotnie na
zielono

Przypadek 1: Dioda LED RUN świeci się na zielono (Slave jest w trybie
OPERATIONAL).
↓
Timeout Feldbus, dołączyć wyjściowe dane procesowe
Przypadek 2:
• Dioda LED RUN miga na zielono (Slave jest w trybie PREOPERATIONAL)
• Dioda LED RUN rozbłyska jednorazowo na zielono (Slave jest w trybie
SAFEOPERATIONAL)
↓
Timeout watchdog → Przeprowadzić rozruch Bus w Master i wprowadzić Slave
w tryb OPERATIONAL.
↓
Uruchomić komunikację danych procesowych

Jednorazowe rozbłyśnięcie
na czerwono

Warunkiem jest
• Dioda LED RUN miga na zielono (Slave jest w trybie PREOPERATIONAL)
• Dioda LED RUN rozbłyska jednorazowo na zielono (Slave jest w trybie
SAFEOPERATIONAL)
↓
Nastąpiła samoistna zmiana trybu. Należy usunąć błąd konfiguracji i przeprowadzić rozruch Bus w Master.
↓
Slave należy wprowadzić w tryb OPERATIONAL.
↓
Trzeba uruchomić komunikację danych procesowych.
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Migająca

9.2

Warunkiem jest
• Dioda LED RUN miga na zielono (Slave jest w trybie PREOPERATIONAL)
• Dioda LED RUN rozbłyska jednorazowo na zielono (Slave jest w trybie
SAFEOPERATIONAL)
↓
Wystąpiła nieważna konfiguracja. Należy usunąć błąd konfiguracji i przeprowadzić
rozruch Bus w Master.
↓
Slave należy wprowadzić w tryb OPERATIONAL.
↓
Trzeba uruchomić komunikację danych procesowych.

Lista błędów
WSKAZÓWKA

84

•

Przedstawiona poniżej lista błędów odnosi się wyłącznie do opcji DFE24B w trybie
pracy z bramką.

•

W przypadku zastosowania opcji DFE24B w MOVIDRIVE® B właściwe kody błędów znaleźć można w instrukcji obsługi MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

Kod
błędu

Nazwa

Reakcja

Przyczyna

Środki zaradcze

17

Stack Overflow

Zatrzymanie
komunikacji SBus

18

Stack Underflow

Zatrzymanie
komunikacji SBus

19

NMI

Zatrzymanie
komunikacji SBus

20

Undefined
Opcode

Zatrzymanie
komunikacji SBus

Zakłócenie elektroniki falownika,
ewent. na skutek oddziaływań EMC

Sprawdzić uziemienie i ekranowanie,
w razie potrzeby poprawić. Jeśli błąd
się powtarza, należy skontaktować
się z serwisem SEW.

21

Protection Fault

Zatrzymanie
komunikacji SBus

22

Illegal Word
Operand Access

Zatrzymanie
komunikacji SBus

23

Illegal Instruction Access

Zatrzymanie
komunikacji SBus

25

Eeprom

Zatrzymanie
komunikacji SBus

Błąd podczas dostępu do EEPROM

Wywołać ustawienia fabryczne, przeprowadzić reset i na nowo ustawić
parametry dla DFE. W przypadku
ponownego wystąpienia zasięgnąć
porady w serwisie SEW.

28

Timeout złącza
fieldbus

Default: Dane PO = 0
Reakcja na błąd
ustawiana za pomocą
P831

W ramach ustawionego czasu nie
doszło do komunikacji między
urządzeniami master i slave.

•
•

Sprawdzić program komunikacyjny Master'a
Przedłużyć czas Timeout-fieldbus
(kontrola zadziałania) przy konfigurowaniu master lub wyłączyć
kontrolę zadziałania

37

Błąd watchdog

Zatrzymanie
komunikacji SBus

Błąd w przebiegu oprogramowania
systemu.

Zasięgnąć porady w serwisie SEW.

45

Błąd inicjalizacji

Zatrzymanie
komunikacji SBus

Błąd po wykonaniu test samoczynnego
w procedurze resetującej.

Wykonać reset. W przypadku ponownego wystąpienia zasięgnąć porady
w serwisie SEW.
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Kod
błędu

Nazwa

Reakcja

Przyczyna

Środki zaradcze

111

Błąd systemowy Device
Timeout

Brak

Zwróć uwagę na czerwoną diodę LED
błędów systemowych (H1) na DFx.
Jeśli dioda ta świeci się lub miga na
czerwono, urządzenie nie mogło nawiązać komunikacji z jednym lub kilkoma
urządzeniami abonenckimi podłączonymi do magistrali SBus w przeciągu
wyznaczonego czasu Timeout. Jeśli
czerwona dioda LED błędów systemowych (H1) miga, wówczas urządzenie
DFx samo znajduje się w stanie błędu.
Błąd F111 został w takim wypadku
jedynie zgłoszony systemowi sterującemu przez złącze fieldbus.

Skontrolować napięcie zasilania,
okablowanie i oporniki obciążeniowe
magistrali SBus. Wyłączyć i włączyć
urządzenie DFx. Jeśli błąd zgłaszany
jest nadal, należy go zidentyfikować
za pomocą interfejsu diagnostycznego oraz podjąć środki zaradcze
podane w tej tabeli.
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kVA

10

i

f

n

Dane techniczne
Opcja DFE24B dla MOVIDRIVE® MDX61B

P Hz

10

Dane techniczne

10.1

Opcja DFE24B dla MOVIDRIVE® MDX61B
Opcja DFE24B (MOVIDRIVE® MDX61B)
Numer katalogowy

1821 126 7

Pobór mocy

P=3W

Standardy

IEC 61158, IEC 61784-2

Szybkość przesyłu

100 Mbodów pełny duplex

Technika przyłączeniowa

2 × RJ45 (8x8 modularJack)

Terminacja magistrali

Nie zintegrowane, gdyż terminacja magistrali aktywowana jest
automatycznie.

OSI Layer

Ethernet II

Adres stacji

Ustawienia poprzez Master EtherCAT® (wskazanie z P093).

Nazwa pliku XML

SEW_DFE24B.xml

Vendor ID

0x59 (CANopenVendor ID)

®

•
•

Status oprogramowania
MOVIDRIVE® B

824 854 0.18 lub wyżej (wskazanie z P076).

Środki pomocnicze przy
uruchamianiu

•
•

86

CoE (CANopen over EtherCAT®)
VoE (Simple MOVILINK®-Protocol over EtherCAT®)

EtherCAT services

Oprogramowanie inżynieryjne MOVITOOLS® MotionStudio od
wersji 5.40
Klawiatura DBG60B
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Dane techniczne
Opcja DFE24B dla MOVITRAC B i obudowy bramki
®

10.2

kVA

i

f

n

10

P Hz

Opcja DFE24B dla MOVITRAC® B i obudowy bramki

5.5

4.5

DFE 24B
RUN
ERR

1

28

X31

OUT

185

257.5

IN

234.5

0

EtherCAT

X30

224

AS
F1

22.5

30

100
6825746443
Opcja DFE24B (MOVITRAC® B bramka)
Zewnętrzne napięcie
zasilające

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

Standardy

IEC 61158, IEC 61784-2

Szybkość przesyłu

100 Mbodów pełny duplex

Technika przyłączeniowa

2 × RJ45 (8x8 modularJack)

Terminacja magistrali

Nie zintegrowane, gdyż terminacja magistrali aktywowana jest
automatycznie.

OSI Layer

Ethernet II

Adres stacji

Ustawienia poprzez Master EtherCAT® (wskazanie z P093).

Nazwa pliku XML

SEW_DFE24B.xml

Vendor ID

0x59 (CANopenVendor ID)

EtherCAT® services

•
•

Status oprogramowania
MOVITRAC® B

Nie jest wymagana specjalna wersja oprogramowania.

Środki pomocnicze przy
uruchamianiu

•
•
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CoE (CANopen over EtherCAT®)
VoE (Simple MOVILINK®-Protocol over EtherCAT®)

Oprogramowanie inżynieryjne MOVITOOLS® MotionStudio od
wersji 5.40
Klawiatura FBG60B
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