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Všeobecné pokyny

1

Použití dokumentace

1

Všeobecné pokyny

1.1

Použití dokumentace
Příručka je součástí výrobku a obsahuje důležité pokyny pro provoz a servis. Příručka
je určena všem osobám, které provádějí montáž, instalaci, uvádění do provozu a servis
výrobku.
Příručka musí být přístupná v tištěné podobě a v čitelném stavu. Ujistěte se, že si osoby
odpovědné za zařízení a jeho provoz, a osoby, které na zařízení pracují na vlastní
odpovědnost, přečetly celou příručku a porozuměly jí. V případě nejasností, nebo pokud
potřebujete další informace, se obraťte na SEW-EURODRIVE.

1.2

Struktura bezpečnostních pokynů

1.2.1

Význam výstražných hesel
Následující tabulka znázorňuje odstupňování a význam výstražných hesel pro bezpečnostní pokyny, upozornění na riziko hmotných škod a další upozornění.
Výstražné heslo

Význam

Důsledky v případě nerespektování

Bezprostředně hrozící nebezpečí

Smrt nebo těžká zranění

VAROVÁNÍ!

Možná nebezpečná situace

Smrt nebo těžká zranění

POZOR!

Možná nebezpečná situace

Lehká zranění

POZOR!

Možnost vzniku hmotných škod

Poškození pohonu nebo jeho okolí

UPOZORNĚNÍ

Užitečné upozornění nebo tip: Usnadňuje
manipulaci se systémem pohonu

NEBEZPEČÍ!

1.2.2

Struktura bezpečnostních pokynů pro daný odstavec
Bezpečnostní pokyny pro daný odstavec platí nejen pro speciální manipulaci, ale také
pro více způsobů manipulace v rámci jednoho tématu. Použité piktogramy poukazují
buď na všeobecné riziko, nebo na specifické riziko.
Níže vidíte formální strukturu bezpečnostního pokynu pro daný odstavec:

VÝSTRAŽNÉ HESLO!
Druh nebezpečí a jeho zdroj.
Možné důsledky v případě nerespektování.
•
1.2.3

Opatření pro odvrácení nebezpečí.

Struktura vložených bezpečnostních pokynů
Vložené bezpečnostní pokyny jsou uvedeny přímo v návodu před příslušným nebezpečným krokem.
Níže je znázorněna formální struktura vloženého bezpečnostního pokynu:
•

VÝSTRAŽNÉ HESLO! Druh nebezpečí a jeho zdroj.
Možné důsledky v případě nerespektování.
– Opatření pro odvrácení nebezpečí.

6

Příručka – Rozhraní pro průmyslovou sběrnici DFE24B EtherCAT®

Všeobecné pokyny
Nároky vyplývající ze záruky

1.3

1

Nároky vyplývající ze záruky
Dodržování pokynů uvedených v dokumentaci je předpokladem pro bezporuchový
provoz a pro případné uplatňování nároků vyplývajících ze záruky. Než začnete se zařízením pracovat, přečtěte si nejprve příručku!
Zajistěte, aby tato příručka v tištěné podobě byla dostupná pracovníkům odpovědným
za zařízení a za jeho provoz, jakož i pracovníkům, kteří pracují na zařízení na vlastní
odpovědnost.

1.4

Vyloučení ze záruky
Respektování této dokumentace a návodů k připojeným zařízením SEW-EURODRIVE
je základním předpokladem pro bezpečný provoz a dosažení uvedených vlastností
a výkonových charakteristik výrobku. Za škody na zdraví osob a na technickém vybavení a hmotném majetku, které vzniknou kvůli nedodržení návodu k obsluze, nepřebírá
SEW-EURODRIVE žádnou záruku. Ručení za věcné škody je v takových případech
vyloučeno.

1.5

Poznámka k autorským právům
© 2012 – SEW-EURODRIVE Všechna práva vyhrazena
Jakékoli – i jen dílčí – rozmnožování, úpravy, rozšiřování a jiné využívání příručky je
zakázáno.

1.6

Současně platné dokumenty
Pro připojená zařízení platí následující podklady a dokumenty:

1.7

•

Návod k obsluze "MOVIDRIVE® MDX60B/61B"

•

Návod k obsluze "MOVITRAC® B"

•

U zařízení s technikou pro zajištění funkční bezpečnosti platí navíc příslušné příručky "Funkční bezpečnost" nebo "Bezpečné odpojení – požadavky".

•

Zařízení smí instalovat a uvádět do provozu pouze odborný elektrotechnický personál při respektování platných předpisů pro prevenci úrazů a příslušných návodů
k obsluze.

Názvy produktů a obchodní značky
Názvy produktů uvedené v této dokumentaci jsou značky nebo registrované známky
náležící příslušným vlastníkům.
EtherCAT® is registered trademark and patented technology, licensed by Beckhoff
Automation GmbH, Germany.
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Bezpečnostní pokyny

2

Systémy sběrnic

2

Bezpečnostní pokyny

2.1

Systémy sběrnic
Pomocí systémů sběrnic je možné měniče v širokém rozsahu přizpůsobit specifickým
požadavkům jednotlivých zařízení. Jako u všech systémů sběrnic, i zde existuje riziko
z vnějšku (vůči měniči) nepozorovatelné změny parametrů, která může změnit chování
jednotky. To může vést k neočekávanému a nekontrolovanému chování systému.

2.2

Bezpečnostní funkce
Měniče MOVIDRIVE® B a MOVITRAC® B nesmí bez nadřazených bezpečnostních systémů vykonávat žádné bezpečnostní funkce. Použijte nadřazené bezpečnostní systémy
pro zajištění ochrany strojů a osob. Zajistěte, aby u bezpečnostních aplikací byly respektovány údaje uvedené v dokumentech "Funkční bezpečnost pro MOVITRAC® B".

2.3

Aplikace ve zdvihací technice
Měniče MOVIDRIVE® B a MOVITRAC® B nesmějí být používány ve smyslu bezpečnostních prvků u zdvihacích zařízení. Aby se předešlo možným hmotným škodám a zraněním osob, používejte jako bezpečnostní zařízení kontrolní sledovací systémy nebo
mechanická ochranná zařízení.

2.4

Likvidace
Respektujte prosím aktuální národní předpisy!
V případě potřeby likvidujte jednotlivé části odděleně podle jejich charakteru a podle
předpisů platných v dané zemi.
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Úvod

3

Všeobecně

3

Úvod

3.1

Všeobecně

3.1.1

Obsah této příručky
Tato uživatelská příručka popisuje:

3.1.2

DFE24B

EtherCAT®

•

Montáž doplňkové karty
MOVIDRIVE® MDX61B.

•

Použití doplňkové karty DFE24B EtherCAT® ve frekvenčním měniči MOVITRAC® B
a v bráně UOH11B.

•

Uvedení do provozu pro měnič MOVIDRIVE® MDX61B v systému průmyslové sběrnice EtherCAT®.

•

Uvedení do provozu pro měnič MOVITRAC® B na bráně EtherCAT®.

•

Konfiguraci masteru EtherCAT® pomocí souborů XML.

•

Provoz systému MOVITOOLS® MotionStudio přes EtherCAT®.

do

pohonového

měniče

Doplňující literatura
Pro snadné a efektivní připojení měniče MOVIDRIVE® B k systému průmyslové sběrnice EtherCAT® byste měli mít k dispozici kromě této uživatelské příručky ke komunikačnímu doplňku DFE24B EtherCAT® ještě následující doplňkovou dokumentaci k průmyslovým sběrnicím:
•

příručku "Komunikace a profil zařízení pro průmyslové sběrnice MOVIDRIVE® B"

•

systémovou příručku MOVIDRIVE® B

V příručce "Komunikace a profil zařízení pro průmyslové sběrnice MOVIDRIVE® B"
a v systémové příručce MOVIDRIVE® B jsou kromě popisu parametrů průmyslové
sběrnice a jejich kódování vysvětleny formou stručných příkladů také nejrůznější koncepce řízení a aplikačních možností.

3.2

Vlastnosti

3.2.1

MOVIDRIVE® B, MOVITRAC® B a EtherCAT®
Chování měniče stanovené jako standard pro provoz systému EtherCAT®, tzv. profil
zařízení, je nezávislé na průmyslové sběrnici a proto je jednotné. Uživateli se tak nabízí
možnost vyvíjet pohonové aplikace nezávisle na typu průmyslové sběrnice. Bez problémů je tak možno přecházet na jiné typy sběrnic, jako např. DeviceNet (doplňkové vybavení DFD).

3.2.2

Přístup ke všem informacím
Prostřednictvím komunikačního rozhraní EtherCAT® poskytují měniče MOVIDRIVE® B
a MOVITRAC® B digitální přístup ke všem parametrům a funkcím pohonu. Řízení měniče se provádí pomocí rychlých, cyklických procesních dat. Prostřednictvím tohoto
kanálu procesních dat máte možnost kromě zadávání požadovaných hodnot (např.
požadované otáčky, integrační časy pro rozběh a doběh atd.) rovněž spouštět různé
funkce pohonu, např. uvolnění, blokování regulátoru, normální zastavení, rychlé zastavení apod. Zároveň je možné z tohoto kanálu vyčíst skutečné hodnoty měniče, jako
např. skutečné otáčky, proud, stav zařízení, číslo chyby nebo referenční hlášení.
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3

Vlastnosti

3.2.3

Cyklická výměna dat přes EtherCAT®
Výměna procesních dat mezi masterem EtherCAT® a měniči MOVIDRIVE® B
a MOVITRAC® B probíhá zpravidla cyklicky. Doba cyklu se definuje při konfiguraci masteru EtherCAT®.

3.2.4

Acyklická výměna dat přes EtherCAT®
Podle specifikace EtherCAT® se zavedou acyklické služby READ / WRITE, které se
přenášejí společně se zprávami v běžném cyklickém provozu sběrnice, aniž by došlo
k omezení průchodnosti datové komunikace přes EtherCAT®.
Přístup pro čtení a zápis k pohonovým parametrům je realizován pomocí služeb SDO
(Service Data Objects), které jsou implementovány podle CoE (CAN application protocol over EtherCAT®) nebo prostřednictvím služeb VoE (Vendorspecific over
EtherCAT®).
Tento způsob výměny dat parametrů umožňuje uživateli použít aplikace, u kterých jsou
všechny důležité parametry pohonu ukládány v nadřazeném automatizačním zařízení,
a na samotném pohonovém měniči tak není třeba provádět ruční parametrizaci.

3.2.5

Konfigurace komunikačního doplňku EtherCAT®
Komunikační doplněk EtherCAT® je obecně navržen tak, aby se specifická nastavení
podle daného typu sběrnice provedla při rozběhu systému EtherCAT®. Díky tomu je
možné frekvenční měnič během krátké doby integrovat do prostředí EtherCAT®
a zapnout.

3.2.6

Kontrolní funkce
Pro použití systému průmyslových sběrnic v technice pohonů jsou zapotřebí doplňkové
kontrolní funkce, jako např. časové sledování průmyslové sběrnice (timeout sběrnice)
nebo koncepce rychlého zastavení. Kontrolní funkce měničů MOVIDRIVE® B/
MOVITRAC® B je možné např. cíleně upravit podle Vaší aplikace. Např. můžete určit,
jakou chybovou reakci má pohonový měnič spustit v případě chyby sběrnice. U mnoha
aplikací je vhodné použít rychlé zastavení, můžete však také nastavit jiné chybové
reakce. Jelikož je funkčnost řídicích svorek zaručena i při provozu přes průmyslovou
sběrnici, můžete koncept nouzového vypnutí nezávislého na sběrnici realizovat i nadále
přes svorky měniče.

3.2.7

Diagnostika
Pro uvedení do provozu a servis poskytují měniče MOVIDRIVE® B a MOVITRAC® B
řadu možností diagnostiky. Pomocí integrovaného monitoru průmyslové sběrnice
můžete mj. kontrolovat jak žádané hodnoty zaslané nadřazeným řízením, tak i skutečné
hodnoty.
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4

Pokyny pro montáž a instalaci
V této kapitole naleznete pokyny pro montáž a instalaci doplňkové karty DFE24B do
měničů MOVIDRIVE® MDX61B, MOVITRAC® B a brány UOH11B.

4.1

Montáž doplňkové karty DFE24B do měniče MOVIDRIVE® MDX61B
UPOZORNĚNÍ
•

Montáž a demontáž doplňkových karet u měničů MOVIDRIVE® MDX61B o konstrukční velikosti 0 smí provádět pouze SEW-EURODRIVE.

•

Montáž a demontáž doplňkových karet uživatelem je možná pouze u měničů
MOVIDRIVE® MDX61B o konstrukční velikosti 1 až 7.

•

Doplňkovou kartu DFE24B zasuňte do slotu průmyslové sběrnice [1].

•

Doplněk DFE24B je napájen napětím z měniče MOVIDRIVE® B. Zvláštní napájecí
napětí není zapotřebí.

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] Místo pro připojení průmyslové sběrnice

4.1.1

Dříve než začnete
Doplňková karta DFE24B musí být zasunuta do slotu průmyslové sběrnice.
Respektujte následující pokyny, než začnete s montáží nebo demontáží doplňkové karty:
•

Odpojte měnič od napětí. Odpojte napětí DC 24 V a síťové napájení.

•

Vybijte pomocí vhodných opatření (svodová páska, vodivé rukavice apod.) svůj
statický náboj dříve, než se dotknete karty.

Příručka – Rozhraní pro průmyslovou sběrnici DFE24B EtherCAT®
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Montáž doplňkové karty DFE24B do měniče MOVIDRIVE® MDX61B

•

Před demontáží doplňkové karty sejměte obslužné zařízení a čelní kryt (viz návod
k obsluze MOVIDRIVE® MDX60B/61B, kap. "Instalace").

•

Po demontáži doplňkové karty čelní kryt a obslužné zařízení znovu namontujte
(viz návod k obsluze MOVIDRIVE® MDX60B/61B, kap. "Instalace").

•

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

•

Karet se dotýkejte pouze na okrajích (např. jako u fotografií). Nedotýkejte se žádných součástek.

Příručka – Rozhraní pro průmyslovou sběrnici DFE24B EtherCAT®

Pokyny pro montáž a instalaci

4

Montáž doplňkové karty DFE24B do měniče MOVIDRIVE® MDX61B

4.1.2

Základní postup při montáži a demontáži doplňkové karty

2.
1.

2.

1.
3.

3.
3.

4.

4.

1942024459

1. Povolte oba upevňovací šrouby v držáku karty. Držák karty rovnoměrným pohybem
(bez vzpříčení!) vytáhněte ze slotu.
2. Na držáku karty povolte 2 upevňovací šrouby černého krycího plechu. Vyjměte černý
krycí plech.
3. Doplňkovou kartu usaďte tak, aby se tři upevňovací šrouby přesně kryly s odpovídajícími otvory v držáku, a přišroubujte ji.
4. Držák s namontovanou doplňkovou kartou zasuňte přiměřeným tlakem zpět do
konektoru. Držák karty znovu přišroubujte oběma upevňovacími šrouby.
5. Při demontáži doplňkové karty postupujte opačně.

Příručka – Rozhraní pro průmyslovou sběrnici DFE24B EtherCAT®
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Montáž doplňkové karty DFE24B do měniče MOVITRAC® B

4.2

Montáž doplňkové karty DFE24B do měniče MOVITRAC® B
UPOZORNĚNÍ

4.2.1

•

Měnič MOVITRAC® B nevyžaduje žádnou speciální verzi firmwaru.

•

Doplňkové karty pro měniče MOVITRAC® B smí instalovat a demontovat pouze
SEW-EURODRIVE.

Připojení systémové sběrnice (SBus 1) mezi měnič MOVITRAC® B a doplněk DFE24B

MOVITRAC® B
S1

[1]
[2]

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

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 (uzavírací odpor aktivován)
S2 = OFF (rezervováno)

UPOZORNĚNÍ

14

•

Doplněk DFE24B je vybaven integrovaným uzavíracím odporem pro SBus a musí
být instalován vždy na začátku větve SBus.

•

Doplněk DFE24B má vždy adresu SBus 0.

X46

X26

Zapojení svorek

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

DC 24 V

X12

Zapojení svorek

X12:8

Vstup 24 V DC

X12:9

GND vztažný potenciál binárních vstupů
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Montáž doplňkové karty DFE24B do měniče MOVITRAC® B

Pro snadné zapojení je možné doplněk DFE24B napájet stejnosměrným napětím 24 V
ze svorky X46:7 měniče MOVITRAC® B na svorku X26:7. Napájecí napětí DC 24 V pro
samotný měnič MOVITRAC® B musí být v tomto případě připojeno na svorkách X12:8
a X12:9.
Na doplňku FSC11B aktivujte uzavírací odpor sběrnice (S1 = ON).
4.2.2

Připojení systémové sběrnice (SBus 1) mezi několik zařízení MOVITRAC® B
MOVITRAC® B
S1

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

MOVITRAC® B
S1

X12
+
DC 24 V =
-

24V IO
GND

X26

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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 přes bránu UOH11B

X46

Zapojení svorek

X26

Zapojení svorek

X46:1

SC11 (příchozí systémová sběrnice High)

X26:1

SC11 SBus +, CAN High

X46:2

SC12 (příchozí systémová sběrnice Low)

X26:2

SC12 SBus –, CAN Low

X46:3

GND (systémová sběrnice, vztažná hodnota)

X26:3

GND, CAN GND

X46:4

SC21 (odchozí systémová sběrnice High)

X46:5

SC22 (odchozí systémová sběrnice Low)

X46:6

GND (systémová sběrnice, vztažná hodnota)

X46:7

DC 24 V

X26:7

DC 24 V
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Montáž doplňkové karty DFE24B do měniče MOVITRAC® B

X12

Zapojení svorek

X12:8

Vstup DC+24 V

X12:9

GND vztažný potenciál binárních vstupů

Respektujte, prosím:
•

Používejte 2x dvoužilový, párově zkroucený a stíněný měděný kabel (kabel pro přenos dat stíněný měděným opletením). Připojte stínění po obou stranách naplocho ke
stínicí svorce elektroniky měniče MOVITRAC® B. U dvoužilových kabelů spojte
konce stínění navíc se zemí (GND). Kabel musí splňovat následující specifikaci:
– Průřez žíly 0,25 mm2 (AWG18) až 0,75 mm2 (AWG18)
– Odpor vedení 120 Ω při 1 MHz
– Měrná kapacita ≤ 40 pF/m (12 pF/ft) při 1 kHz
Vhodné jsou kabely CAN nebo DeviceNet.

•

Celková přípustná délka vedení závisí na nastavené přenosové rychlosti systémové
sběrnice:
– 250 kBd: 160 m (528 ft)
– 500 kBd: 80 m (264 ft)
– 1000 kBd: 40 m (132 ft)

•

Na konec systémové sběrnice připojte uzavírací odpor (S1 = ON). Na ostatních jednotkách zakončovací odpor odpojte (S1 = OFF, rozpojeno). Brána DFE24B musí být
vždy na začátku nebo na konci systémové sběrnice a je vybavena trvale nainstalovaným uzavíracím odporem.

UPOZORNĚNÍ
Mezi zařízeními připojenými ke sběrnici SBus nesmí dojít k posunutí potenciálů.
Zabraňte posunutí potenciálů pomocí vhodných opatření, například propojením koster
přístrojů separátním vodičem.
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Montáž a instalace brány DFE24B/UOH11B

4.3

Montáž a instalace brány DFE24B/UOH11B
Následující obrázek znázorňuje připojení doplňku DFE24B přes tělo brány
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

Těleso brány je napájeno přes svorku X26 napětím DC 24 V.
Tělo brány UOH11B
X26

Zapojení svorek

X26:1

SC11 systémová sběrnice +, CAN high

X26:2

SC12 systémová sběrnice -, CAN low

X26:3

GND, CAN GND

X26:4

rezervováno

X26:5

rezervováno

X26:6

GND, CAN GND

X26:7

DC 24 V
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Připojení a obsazení svorek doplňku DFE24B

4.4

Připojení a obsazení svorek doplňku DFE24B

4.4.1

Objednací číslo
Doplněk – rozhraní EtherCAT®, typ DFE24B: 1821 126 7

UPOZORNĚNÍ

Čelní pohled na doplněk
DFE24B

DFE 24B
RUN
ERR

AS
F1

0

•

Doplněk "Rozhraní EtherCAT®, typ DFE24B" je možné použít pouze ve spojení
s měniči MOVITRAC® B a MOVIDRIVE® MDX61B, nikoli s měničem MOVIDRIVE®
MDX60B.

•

Doplněk DFE24B musí být zasunut do slotu průmyslové sběrnice.
Přepínač
DIP
Svorka

Popis

Funkce

RUN: Provozní kontrolka
EtherCAT® (oranžová/zelená)

Indikuje provozní stav elektroniky měniče
a komunikace.

ERR: Chybová kontrolka
EtherCAT® (červená)

Indikuje chybu systému EtherCAT®.

1

AS
F1

Přepínač DIP

Automatické nastavení na provoz brány
rezervováno

EtherCAT
Indikuje, že je k dispozici resp. je aktivní spojení
EtherCAT® s předchozím zařízením.

IN

Kontrolka Link/Activity (zelená)

OUT

X30

X30 IN: Příchozí spojení
EtherCAT®

Indikuje, že je k dispozici resp. je aktivní spojení
EtherCAT® s následujícím zařízením.

X31

Kontrolka Link/Activity (zelená)
X31 OUT: Odchozí spojení
EtherCAT®

6764978827
Čelní pohled na zařízení MOVITRAC® B
a UOH11B
H1
H2

X24

Popis

Funkce

Kontrolka H1
(červená)
Kontrolka H2
(zelená)

Systémová chyba (pouze pro funkci brány)
rezervováno

X24 svorka X

Rozhraní RS485 pro diagnostiku přes PC a software
MOVITOOLS® MotionStudio

155123467
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Obsazení konektorů X30 IN / X31 OUT

4.5

Obsazení konektorů X30 IN / X31 OUT
Používejte standardní stíněné konektory RJ45 podle IEC11801, vydání 2.0, kategorie 5.
[6]

[3] [2] [1]
12

3

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

6

B

3011902475

Pohled zpředu
Pohled zdola
Pin 1 TX+ Transmit Plus
Pin 2 TX− Transmit Minus
Pin 3 RX+ Receive Plus
Pin 6 RX− Receive Minus

Spojení DFE24B – EtherCAT®
Doplněk DFE24B je konstruován pro lineární strukturu sběrnice se dvěma konektory
RJ45. Master EtherCAT® se připojuje (v případě potřeby přes další zařízení EtherCAT®
slave) pomocí stíněného párového vedení ke svorce X30 IN (RJ45). Další zařízení
EtherCAT® se pak připojují přes svorku X31 OUT (RJ45).

UPOZORNĚNÍ
Podle IEC 802.3 činí maximální délka vedení pro Ethernet o přenosové rychlosti
100 MBd (100BaseT) např. mezi dvěma doplňkovými kartami DFE24B 100 m.

4.6

Stínění a vedení kabelu sběrnice
Používejte výlučně stíněné kabely a spojovací prvky, které splňují také požadavky
kategorie 5, třídy D podle IEC11801, vydání 2.0.
Správným stíněním kabelu sběrnice lze tlumit elektrické rušení, k němuž může v průmyslovém prostředí docházet. Nejlepších vlastností stínění dosáhnete provedením
následujících opatření:
•

Rukou pevně dotáhněte upevňovací šrouby konektorů, modulů a vedení pro vyrovnání potenciálů.

•

Používejte výhradně konektory s kovovou nebo pokovenou krytkou.

•

Stínění v zástrčce připojujte naplocho.

•

Stínění kabelu sběrnice pokládejte oboustranně.

•

Signální kabely a kabel sběrnice neveďte společně s výkonovými kabely (přívody
motorů), ale pokud možno v oddělených kabelových kanálech.

•

V průmyslovém prostředí používejte kovové uzemněné kabelové můstky.

•

Signální kabely a odpovídající vodič pro vyrovnávání potenciálů veďte navzájem co
nejblíže a nejkratší cestou.

•

Vyvarujte se prodlužování kabelů sběrnice pomocí konektorů.

Příručka – Rozhraní pro průmyslovou sběrnici DFE24B EtherCAT®
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4

Uzavření sběrnice

•

Veďte kabely sběrnice co možná nejblíže uzemněných ploch.

UPOZORNĚNÍ
Při kolísání zemního potenciálu může oboustranně připojeným stíněním spojeným se
zemním potenciálem (PE) protékat značný vyrovnávací proud. V takovém případě
dbejte na dostatečné vyrovnání potenciálů podle příslušných předpisů VDE.

4.7

Uzavření sběrnice
Uzavření sběrnice (např. pomocí uzavíracích odporů) není nutné. Pokud k zařízení
EtherCAT® není připojeno žádné následné zařízení, je tento stav automaticky
rozpoznán.

4.8

Nastavení adresy stanice
Zařízení EtherCAT® firmy SEW-EURODRIVE nemají žádnou adresu nastavovanou na
zařízení. Zařízení jsou rozpoznána na základě pozice ve struktuře sběrnice a master
EtherCAT® jim poté přidělí adresu. Tuto adresu je možné zobrazit např. pomocí obslužného zařízení DBG60B (parametr P093).

4.9

Provozní indikace doplňku DFE24B
Na doplňkové kartě DFE24B EtherCAT® jsou 2 světelné diody, které indikují aktuální
stav zařízení DFE24B a systému EtherCAT®.

DFE24B
RUN
ERR
6780432907
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Provozní indikace doplňku DFE24B

4.9.1

4

Kontrolka RUN (zelená/oranžová)
Kontrolka RUN (zelená/oranžová) signalizuje stav doplňku DFE24B.

4.9.2

Stav

Stav

Popis

Off

INIT

Doplněk DFE24B je ve stavu INIT.

Zeleně bliká

PRE-OPERATIONAL

Komunikace přes mailbox je možná, není ale možné posílání
procesních dat.

Jednorázově
se rozsvítí
(zeleně)

SAFE-OPERATIONAL

Je možná komunikace přes mailbox i přenos procesních dat.
Výstupy slave však nejsou vysílány.

Zelená

OPERATIONAL

Je možná komunikace přes mailbox i přenos procesních dat.

Zelená –
mihotavé
světlo

INITIALISATION nebo
BOOTSTRAP

Doplněk DFE24B se právě rozbíhá a ještě nedosáhl stavu INIT.
Doplněk DFE24B se nachází ve stavu BOOTSTRAP. Právě se
stahuje firmware.

Oranžově
bliká

NOT CONNECTED

Doplněk DFE24B nebyl po zapnutí dosud kontaktován
masterem EtherCAT®.

Kontrolka ERR (červená)
Kontrolka Err (červená) signalizuje chybu systému EtherCAT®.
Stav

Chyba

Popis

Off

Žádná chyba

Komunikace doplňku DFE24B přes EtherCAT® je v pracovním
stavu.

Mihotavé
světlo

Chyby při spuštění

Byla zjištěna bootovací chyba. Bylo dosaženo stavu INIT, ale
parametr "Change" ve stavovém registru AL je nastaven na
"0x01:change/error".

Bliká

Neplatná konfigurace

Všeobecná chyba konfigurace

Jednorázově
se rozsvítí

Nevyžádaná změna
stavu

Aplikace slave samočinně změnila stav systému EtherCAT®.
Parametr "Change" ve stavovém registru AL je nastaven na
"0x01:change/error".

Dvakrát se
rozsvítí

Timeout systému
watchdog aplikace

Na aplikaci došlo k timeoutu systému watchdog.

Třikrát se
rozsvítí

Rezervováno

-

Čtyřikrát se
rozsvítí

Rezervováno

-

On

Timeout PDI systému
watchdog

Došlo k timeoutu PDI systému watchdog.
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Provozní indikace doplňku DFE24B

Definice zobrazovaných stavů
Displej

Definice

On

Kontrolka neustále svítí.

Časový průběh

Off

Kontrolka trvale nesvítí.

Mihotavé světlo

Kontrolka spíná v rovnoměrném taktu
s frekvencí 10 Hz.

on

50ms

off

50ms

3013055499
Jednorázové
bliknutí

Kontrolka se jednou krátce rozsvítí,
poté následuje fáze, kdy je zhasnutá.

on

50ms

off

3013416843
Bliká

Kontrolka spíná v rovnoměrném taktu
s frekvencí 2,5 Hz (200 ms svítí,
200 ms nesvítí).

on
200ms

200ms

off

3013456907
Jednorázově se
rozsvítí

Kontrolka se jednou krátce rozsvítí
(200 ms), poté následuje delší fáze,
kdy je zhasnutá (1000 ms).

on
off

200ms

1s

3013459851
Dvakrát se rozsvítí

Kontrolka se dvakrát po sobě krátce
rozsvítí, poté následuje fáze, kdy je
zhasnutá.

on
200ms

200ms

200ms

1s

off

3013463435
Třikrát se rozsvítí

Kontrolka se třikrát po sobě krátce
rozsvítí, poté následuje fáze, kdy je
zhasnutá.

on
200ms

200ms

200ms

200ms

200ms

1s

off

3013466379
Čtyřikrát se
rozsvítí

Kontrolka se čtyřikrát po sobě krátce
rozsvítí, poté následuje fáze, kdy je
zhasnutá.

on
200ms

200ms

200ms

200ms

200ms

200ms

200ms

1s

off

3014762123

4.9.3

Kontrolka Link/Activity (zelená)

LED"Link/Activity"

X31

OUT

X30

IN

Každá přípojka EtherCAT® pro příchozí kabel EtherCAT® (X30 IN) a pokračovací kabel
EtherCAT® (X31 OUT) je vybavena kontrolkou "Link/Activity". Tyto kontrolky indikují,
zda je k dispozici resp. zda je aktivní spojení EtherCAT® s předchozím nebo následným
zařízením.

6783085451
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4

Provozní indikace doplňku DFE24B

4.9.4

Kontrolky brány

Kontrolka H1 a H2

Kontrolky H1 a H2 signalizují stav komunikace při provozu brány.
H1
H2

X24

155123467
Kontrolka H1 Sys-Fault
(červená)

Pouze pro funkci brány

Stav

Stav

Popis

Červená

Systémová chyba

Brána není nakonfigurována nebo je jeden
z pohonů neaktivní.

Off

SBus ok

Brána je správně nakonfigurována.

Bliká

Bus scan

Brána zkontroluje sběrnici.

UPOZORNĚNÍ
•

Kontrolka H2 (zelená) je momentálně rezervována.

•

Svorka X24 představuje rozhraní RS485 pro diagnostiku pomocí PC a softwaru
MOVITOOLS® MotionStudio.
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5

Konfigurace a uvedení do provozu
V této kapitole obdržíte informace ohledně konfigurace masteru EtherCAT® a uvedení
pohonového měniče do provozu na průmyslové sběrnici.

UPOZORNĚNÍ
Na domovské stránce SEW (http://sew-eurodrive.com) naleznete v rubrice "Software"
aktuální verzi souboru XML pro doplněk DFE24B.

5.1

Platnost souboru XML pro doplněk DFE24B
Soubor XML je zapotřebí pro použití doplňku DFE24B jako doplňku pro průmyslovou
sběrnici v měniči MOVIDRIVE® B a jako brány v měniči MOVITRAC® B nebo jako těla
brány (UOH11B).

UPOZORNĚNÍ
Záznamy v souborech XML se nesmí měnit nebo doplňovat. Za chybnou funkci měniče způsobenou upraveným souborem XML není možné převzít žádnou odpovědnost!

5.2

Konfigurace masteru EtherCAT® pro MOVIDRIVE® B se souborem XML

5.2.1

Soubor XML pro provoz komunikačního doplňku DFE24B na měniči MOVIDRIVE® B
Pro konfiguraci masteru EtherCAT® je k dispozici soubor XML (SEW_DFE24B.XML).
Zkopírujte tento soubor do speciálního adresáře Vašeho konfiguračního softwaru.
Přesný postup naleznete v uživatelské příručce příslušného konfiguračního softwaru.
Soubory XML standardizované skupinou EtherCAT® Technology Group (ETG) mohou
přečíst všechna zařízení master EtherCAT®.

5.2.2

Postup při konfiguraci
Při konfiguraci měniče MOVIDRIVE® B s rozhraním pro průmyslovou sběrnici v systému EtherCAT® postupujte následujícím způsobem:
1. Nainstalujte (zkopírujte) soubor XML v souladu s požadavky Vašeho konfiguračního
softwaru. Po správné instalaci se zařízení objeví mezi prvky slave (v položce
SEW-EURODRIVE → Drives) pod označením MOVIDRIVE+DFE24B.
2. Pomocí volby [Insert] můžete zařízení přidat do struktury EtherCAT®. Adresa se
zadá automaticky. Pro snazší identifikaci můžete zařízení opatřit názvem.
3. Zvolte konfiguraci procesních dat, která je zapotřebí pro Vaší aplikaci (viz kap. "Konfigurace procesních datových objektů (PDO)").
4. Propojte vstupní a výstupní data resp. data periferií se vstupními a výstupními daty
aplikačního programu.
Po provedení konfigurace je možné spustit komunikaci přes EtherCAT®. Kontrolky RUN
a ERR signalizují stav komunikace doplňku DFE24B (viz kap. "Provozní indikace
doplňku DFE24B").
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Konfigurace masteru EtherCAT® pro MOVIDRIVE® B se souborem XML

5.2.3

5

Konfigurace procesních datových objektů (PDO)
Systém EtherCAT® používá ve variantě CoE (CAN application protocol over
EtherCAT®) procesní datové objekty (PDO) definované ve standardu CANopen pro cyklickou komunikaci mezi zařízeními master a slave. Podle standardu CANopen se rozlišují procesní datové objekty Rx (Receive) a Tx (Transmit).

Procesní datové
objekty Rx

Procesní datové objekty Rx (Rx-PDO) jsou přijímány zařízením slave v systému
EtherCAT®. Jsou v nich přenášena výstupní data procesů (hodnoty řízení, žádané hodnoty, digitální výstupní signály) z masteru EtherCAT® na slave EtherCAT®.

Procesní datové
objekty Tx

Procesní datové objekty Tx (TX-PDO) se zasílají ze zařízení EtherCAT® slave zpět na
EtherCAT® master. Přenášejí se v nich vstupní procesní data (skutečné hodnoty,
stavové údaje, digitální vstupní informace atd.).
V provozním režimu pro DFE24B na měniči MOVIDRIVE® B je možné použít dva různé
typy PDO pro cyklická vstupní a výstupní data procesů.
•

OutputData1 (Standard 10 PO)
Statický PDO s 10 cyklickými výstupními datovými slovy procesu, která jsou pevně
propojena se standardními procesními datovými slovy měniče MOVIDRIVE® B (viz
příručka "Komunikace profil zařízení pro průmyslovou sběrnici MOVIDRIVE® B").

•

OutputData2 (Configurable PO)
Konfigurovatelný procesní datový objekt s až 10 cyklickými výstupními datovými slovy
procesu (16 bitů) a až 8 cyklickými systémovými proměnnými (32 bitů), které je možné volně konfigurovat a propojit s různými procesními daty pohonového měniče.

•

InputData1 (Standard 10 PI)
Statický PDO s 10 cyklickými vstupními datovými slovy procesu, která jsou pevně
propojena se standardními procesními datovými slovy měniče MOVIDRIVE® B
(viz příručka "Komunikace profil zařízení pro průmyslovou sběrnici MOVIDRIVE® B").

•

InputData2 (Configurable PI)
Konfigurovatelný procesní datový objekt s až 10 cyklickými vstupními datovými slovy
procesu (16 bitů) a až 8 cyklickými systémovými proměnnými (32 bitů), které je možné volně konfigurovat a propojit s různými procesními daty pohonového měniče.
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Seznam možných procesních datových objektů (PDO) pro doplněk DFE24B měniče MOVIDRIVE® B

Index

Velikost

Název

Mapování

Sync-Manager

Sync-Unit

1600 hex
(5632 dec)

6 bajtů

OutputData1 (Standard 10 PDO)

pevný
obsah

2

0

1602hex
(5634dec)

2 – 52 bajtů

OutputData2 (Configurable PO)

-

2

0

1A00hex
(6656dec)

20 bajtů

InputData1 (Standard 10PI)

pevný
obsah

3

0

1A01hex
(6657dec)

2 – 52 bajtů

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

Příklad: Statický procesní datový objekt pro 10 cyklických procesních datových slov

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

Výstupní data procesů přepravovaná pomocí OutputData1 jsou pevně přiřazena
pomocí následující tabulky. Výstupní data procesů PO1 – PO3 mohou být prostřednictvím parametrizace procesních dat v pohonovém měniči MOVIDRIVE® B spojena s různými procesními daty (řídicí slova, žádané hodnoty), viz příručka "Komunikace a profil
zařízení pro průmyslovou sběrnici MOVIDRIVE® B". Výstupní data procesů PO4 –PO10
jsou k dispozici pouze v rámci IPOSplus®.
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Konfigurace masteru EtherCAT® pro MOVIDRIVE® B se souborem XML

Obsazení pevně nakonfigurovaných výstupních procesních dat pro PDO OutputData 1

Index.Subindex

Offset v PDO

Název

Datový typ

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

Velikost v bytech

2

Příklad: Obsazení pevně nakonfigurovaných vstupních procesních dat pro 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

Vstupní data procesů přepravovaná pomocí InputData1 jsou pevně přiřazena pomocí
následující tabulky. Vstupní data procesů PI1 – PI3 mohou být prostřednictvím parametrizace procesních dat v pohonovém měniči MOVIDRIVE® B spojena s různými procesními daty (stavová slova, skutečné hodnoty), viz příručka "Komunikace a profil zařízení
pro průmyslovou sběrnici MOVIDRIVE® B". Vstupní data procesů PI4 – PI10 jsou
k dispozici pouze v rámci IPOSplus®.
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Index.Subindex

Offset v PDO

Název

Datový typ

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

Velikost v bytech

2

UPOZORNĚNÍ
Pokud se má přenášet méně než 10 procesních datových slov, nebo pokud je zapotřebí upravit mapování PDO, pak je třeba namísto statických PDO použít konfigurovatelná PDO.
Konfigurovatelná PDO pro nejvýše 8 variant IPOSplus® a 10 procesních datových slov
Data procesů přepravovaná pomocí OutputData2 a InputData2 je možné variabilně
konfigurovat pomocí informací pro procesní data podle následující tabulky. Vedle
32bitových proměnných typu DINT je možné konfigurovat také standardní procesní data
PO1 – PO10 a PI1 – PI10. Tímto způsobem je možné PDO nakonfigurovat cíleně pro
danou aplikaci.
Volně konfigurovatelné mapování PDO pro 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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Konfigurace masteru EtherCAT® pro MOVIDRIVE® B se souborem XML

Volně konfigurovatelné mapování PDO pro InputData 2:
max. 10 Process Data
PI1..10(UINT)

1. Variable

PI1

®

max. 8 IPOSplus
Variables (DINT)

2. Variable

7. Variable

PI10

8. Variable

cycl. InputData2
acycl. Mailbox
(Configurable PI) Communication

6791950091
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Obsazení konfigurovatelných vstupních a výstupních procesních dat pro PDO OutputData2 a InputData2
Maximální rozsah konfigurovatelných PDO OutputData2 a InputData2 činí

30

•

10 procesních datových slov (typ UINT)

•

8 proměnných IPOSplus® (typ DINT)
Index.Subindex

Název

Datový
typ

2AF8.0hex
(11000.0dec)

Template IposVar (0...1023)

Template pro proměnné IPOSplus®

2CBD.0hex
(11453.0dec)

ModuloCtrl
(H453)

Řídicí slovo funkce Modulo

2CBE.0hex
(11454.0dec)

ModTagPos
(H454)

Cílová pozice Modulo

2CBF.0hex
(11455.0dec)

ModActPos
(H455)

Skutečná pozice Modulo

2CC0.0hex
(11456.0dec)

ModCount
(H456)

Hodnota čítače Modulo

2CD1.0hex
(11473.0dec)

StatusWord
(H473)

Stavové slovo IPOS

2CD2.0hex
(11474dec)

Scope474

Přímá proměnná Scope

2CD3.0hex
(11475.0dec)

Scope475
(H475)

Přímá proměnná Scope

2CD6.0hex
(11478.0dec)

AnaOutIPOS2
(H478)

Analogový výstup 2 doplňku
DIO11B

2CD7.0hex
(11478.0dec)

AnaOutIPOS
(H479)

Analogový výstup doplňku DIO11B

2CD8.0hex
(11480.0dec)

OptOutIPOS
(H480)

Doplňkové digitální výstupy

2CD9.0hex
(11481.0dec)

StdOutIPOS
(H481)

2CDA.0hex
(11482.0dec)

OutputLevel
(H482)

Stav digitálních výstupů

2CDB.0hex
(11483.0dec)

InputLevel
(H483)

Stav digitálních vstupů

2CDC.0hex
(11484.0dec)

ControlWord
(H484)

Řídicí slovo IPOSplus®

2CE4.0hex
(11492.0dec)

TargetPos
(H492)

Cílová pozice

2CE7.0hex
(11495.0dec)

LagDistance
(H495)

Vlečný odstup

2CEB.0hex
(11499.0dec)

SetpPosBus
(H499)

Požadovaná hodnota polohy
sběrnice

2CEC.0hex
(11500.0dec)

TpPos2_VE
(H500)

Touch Probe poloha 2, virtuální
snímač

2CED.0hex
(11501.0dec)

TpPos1_VE
(H501)

Touch Probe poloha 1, virtuální
snímač

2CEE.0hex
(11502.0dec)

TpPos2_Abs
(H502)

Touch Probe poloha 2

2CEF.0hex
(11503dec)

TpPos1_Abs
(H503)

Touch Probe poloha 1

DINT

Velikost
v bytech

4

Read
(čtení)
Write
(zápis)

4

Přístupový atribut

Standardní digitální výstupy
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Index.Subindex

Název

Datový
typ

2CF0.0hex
(11504.0dec)

TpPos2_Ext
(H504)

Touch Probe poloha 2, externí

2CF1.0hex
(11505.0dec)

TpPos2_Mot
(H505)

Touch Probe poloha 2, snímač
motoru

2CF2.0hex
(11506.0dec)

TpPos1_Ext
(H506)

Touch Probe poloha 1, externí

2CF3.ohex
(11507.0dec)

TpPos1_Mot
(H507)

Touch Probe poloha 1, motor

2CF4.0hex
(11508.0dec)

ActPos_Mot16
bit (H508)

2CF5.0hex
(11509dec)

ActPos_Abs
(H509)

Aktuální poloha snímače absolutních hodnot

2CF6.0hex
(11510.0dec)

ActPos_Ext
(H510)

Skutečná poloha externího snímače X14

2CF7.0hex
(11511.0dec)

ActPos_Mot
(H511)

Skutečná pozice snímače motoru

3DB8.0hex
(15800.0dec)

PO1

Standardní výstupní datové slovo
procesu PO1

3DB9.0hex
(15801.0dec)

PO2

Standardní výstupní datové slovo
procesu PO2

3DBA.0hex
(15802.0dec)

PO3

Standardní výstupní datové slovo
procesu PO3

3DBB.0hex
(15803.0dec)

PO4

Standardní výstupní datové slovo
procesu PO4

3DBC.0hex
(15804.0dec)

PO5

Standardní výstupní datové slovo
procesu PO5

3DBD.0hex
(15805.0dec)

PO6

Standardní výstupní datové slovo
procesu PO6

3DBE.0hex
(15806.0dec)

PO7

Standardní výstupní datové slovo
procesu PO7

3DBF.0hex
(15807.0dec)

PO8

Standardní výstupní datové slovo
procesu PO8

3DC0.0hex
(15808.0dec)

PO9

Standardní výstupní datové slovo
procesu PO9

3DC1.0hex
(15801.0dec)

PO10

Standardní výstupní datové slovo
procesu PO10

3E1C.0hex
(15900.0dec)

PI1

3E1D.0hex
(1590010dec)

PI2

Standardní vstupní datové slovo
procesu PI2

3E1E.0hex
(15902.0dec)

PI3

Standardní vstupní datové slovo
procesu PI3

3E1F.0hex
(15903.0dec)

PI4

Standardní vstupní datové slovo
procesu PI4

3E20.0hex
(15904.0dec)

PI5

Standardní vstupní datové slovo
procesu PI5

3E21.0hex
(15905.0dec)

PI6

Standardní vstupní datové slovo
procesu PI6

3E22.0hex
(15906.0dec)

PI7

Standardní vstupní datové slovo
procesu PI7

3E23.0hex
(15907.0dec)

PI8

Standardní vstupní datové slovo
procesu PI8

3E24.0hex
(15908.0dec)

PI9

Standardní vstupní datové slovo
procesu PI9

3E25.0hex
(15909.0dec)

PI10

Standardní vstupní datové slovo
procesu PI10

DINT

UINT
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Velikost
v bytech

4

2

Read
(čtení)
Write
(zápis)

4

2

5

Přístupový atribut

Aktuální poloha motoru, 16 bitů

Standardní vstupní datové slovo
procesu PI1
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UPOZORNĚNÍ
Plausibilita konfigurace procesních datových objektů:

5.3

•

Do volně konfigurovatelných procesních datových objektů OutputData2 a
InputData2 není možné vkládat žádná cyklická výstupní data procesů PO1 – 10,
pokud je současně nakonfigurováno OutputData1 nebo InputData1.

•

Vícenásobná konfigurace procesních datových objektů není možná.

•

Jako procesní data mohou být nakonfigurovány pouze standardní procesní datové
objekty PO1 – PO10, PI1 – PI10 nebo proměnné IPOSplus® (příznaky 11000.0 –
12023.0).

Konfigurace masteru EtherCAT® pro MOVITRAC® B/bránu pomocí souboru XML
V této kapitole je popsána konfigurace masteru EtherCAT® s měničem MOVITRAC® B
a bránou DFE24B/UOH11B.

5.3.1

Soubory XML pro provoz v měniči MOVITRAC® B a těle brány UOH11B
Pro konfiguraci masteru EtherCAT® je k dispozici soubor (SEW_DFE24B.XML). Zkopírujte tato data do speciálního adresáře ve vašem konfiguračním softwaru.
Přesný postup naleznete v uživatelské příručce příslušného konfiguračního softwaru.
Soubory XML standardizované skupinou EtherCAT® Technology Group (ETG) mohou
přečíst všechna zařízení master EtherCAT®.

5.3.2

Postup konfigurace
Při konfiguraci měniče MOVITRAC® B/brány s rozhraním EtherCAT® postupujte následujícím způsobem:
1. Nainstalujte (zkopírujte) soubor XML v souladu s požadavky vašeho konfiguračního
softwaru. Po správné instalaci se zařízení objeví mezi prvky slave (v položce
SEW-EURODRIVE → Drives) pod označením DFE24B-Gateway.
2. Pomocí volby [Insert] můžete zařízení přidat do struktury EtherCAT®. Adresa se
zadá automaticky. Pro snazší identifikaci je možné přidělit zařízení název.
3. Propojte vstupní a výstupní data resp. data periferií se vstupními a výstupními daty
aplikačního programu.
Po provedení konfigurace je možné spustit komunikaci přes EtherCAT®. Kontrolky RUN
a ERR signalizují stav komunikace doplňku DFE24B (viz kap. "Provozní indikace
doplňku DFE24B").
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5.3.3

Konfigurace PDO pro bránu DFE24B k měniči MOVITRAC® B
Při provozu brány DFE24B pro měnič MOVITRAC® B se používá po jednom PDO pro
cyklická vstupní a výstupní procesní data.
•

OutputData1 (Standard 24 PO)
Statický PDO s 24 cyklickými výstupními procesními datovými slovy, která jsou
pevně spojena s procesními daty nejvýše 8 podřazených pohonů MOVITRAC® B.

•

InputData1 (Standard 24 PI)
Statický PDO s 24 cyklickými vstupními procesními datovými slovy, která jsou pevně
spojena s procesními daty nejvýše 8 podřazených pohonů MOVITRAC® B.

Seznam možných procesních datových objektů (PDO) pro bránu DFE24B:

Ethernet
Header

Index

Velikost

Název

Mapování

Sync-Manager

Sync-Unit

1601 hex
(5633 dec)

48 bytů

OutputData1 (Standard 24 PO)

pevný
obsah

2

0

1A01hex
(6657dec)

48 bytů

InputData1 (Standard 24 PI)

pevný
obsah

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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Příklad: Obsazení pevně nakonfigurovaných výstupních procesních dat pro 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

Výstupní data procesů přepravovaná pomocí OutputData1 jsou pevně přiřazena
pomocí následující tabulky. Výstupní data procesů PO1 – PO3 mohou být pro každý
měnič prostřednictvím parametrizace procesních dat v pohonovém měniči
MOVITRAC® B spojena s různými procesními daty (řídicí slova, požadované hodnoty),
viz návod k obsluze "MOVITRAC® B".
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Index.Subindex

Offset v PDO

Název

Přiřazení

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

Datový typ

UINT

Velikost
v bytech

2
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Index.Subindex

Offset v PDO

Název

Přiřazení

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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Obsazení pevně nakonfigurovaných vstupních procesních dat (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

Vstupní data procesů přepravovaná pomocí InputData1 jsou pevně přiřazena pomocí
následující tabulky. Vstupní procesní data PI1 – PI3 mohou být prostřednictvím parametrizace procesních dat v pohonovém měniči MOVITRAC® B spojena s různými procesními daty (stavová slova, skutečné hodnoty), viz návod k obsluze "MOVITRAC® B".
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Index.Subindex

Offset v PDO

Název

Přiřazení

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

Datový typ

Velikost v bytech

UINT

2
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5.3.4

Index.Subindex

Offset v PDO

Název

Přiřazení

Datový typ

Velikost v bytech

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

Automatické nastavení na provoz brány
Pomocí funkce autosetup je možné uvést doplněk DFE24B do provozu jako bránu bez
PC. Tato funkce se aktivuje pomocí přepínače DIP "AS" (AutoSetup).

UPOZORNĚNÍ
Zapnutí přepínače DIP "AS" (AutoSetup) vede k jednorázovému vykonání této funkce.
Poté musí přepínač DIP "AS" zůstat zapnutý. Vypnutím a opětovným zapnutím je
možné funkci vykonat znovu.
V prvním kroku hledá doplněk DFE24B na podřazené sběrnici SBus pohonové měniče,
což je signalizováno krátkým blikáním kontrolky H1 (systémová chyba). Pohonové
měniče musí mít přitom nastaveny různé adresy systémové sběrnice (SBus) (P881).
Doporučujeme zadávat adresy ve vzestupném pořadí od adresy 1 podle uspořádání
měničů ve spínací skříni. S každým nalezeným měničem se zobrazení procesu na
straně průmyslové sběrnice rozšíří o 3 slova.
Pokud není nalezen žádný měnič, zůstane kontrolka H1 rozsvícená. Systém registruje
maximálně 8 pohonových měničů.
Po ukončení vyhledávání vyměňuje DFE24B 3 datová slova procesu cyklicky s každým
z připojených pohonových měničů. Výstupní data procesů načte průmyslová sběrnice,
která je rozdělí do bloků po třech a odešle. Vstupní data procesů se odečítají z měničů
pohonů, skládají se dohromady a přenášejí se na řídicí jednotku průmyslové sběrnice.
Doba cyklu komunikace přes SBus činí 2 ms na jeden připojený prvek.
U aplikace s 8 měniči na systémové sběrnici tak doba cyklu aktualizace procesních dat
činí 8 x 2 ms = 16 ms.

UPOZORNĚNÍ
Spusťte funkci Autosetup znovu, pokud změníte obsazení procesních dat měničů připojených na DFE24B, neboť si doplněk DFE24B tato data jednorázově ukládá právě
při autosetupu. Po provedení funkce Autosetup se přiřazení dat procesů připojeným
měničům nesmí měnit ani dynamicky.
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5.4

Nastavení pohonového měniče MOVIDRIVE® MDX61B
Pro snadný provoz na průmyslové sběrnici je třeba provést následující nastavení.

6813340555

Pro účely řízení pohonového měniče MOVIDRIVE® B přes EtherCAT® je však třeba
měnič nejprve nastavit na zdroj řízení (P101) a zdroj žádaných hodnot (P100) =
FIELDBUS. Při nastavení na FIELDBUS je pohonový měnič připraven na příjem
požadovaných hodnot ze systému EtherCAT®. Nyní pohonový měnič MOVIDRIVE® B
reaguje na výstupní procesní data zasílaná z nadřazeného automatizačního zařízení.
Pohonový měnič MOVIDRIVE® B je možné po instalaci doplňkové karty EtherCAT® bez
dalšího nastavování ihned parametrizovat přes EtherCAT®. Tak je např. možné po
zapnutí nastavit všechny parametry z nadřazeného automatizačního zařízení.
Nadřazenému řízení se aktivování průmyslové sběrnice jako zdroje řízení a zdroje
požadovaných hodnot signalizuje nahozením bitu Fieldbus mode active ("Režim průmyslové sběrnice aktivován") ve stavovém slově.
Z bezpečnostně-technických důvodů musí být pohonový měnič MOVIDRIVE® B při
řízení přes průmyslovou sběrnici zároveň uvolněn i na straně svorek. Z toho důvodu je
třeba svorky zapojit a naprogramovat tak, aby se měnič uvolňoval přes vstupní svorky.
Nejjednodušší variantou uvolnění pohonového měniče na straně svorek je např. připojení vstupní svorky DIØØ (funkce /BLOKOVÁNÍ REGULÁTORU) na napětí +24 V a
nastavení vstupních svorek DIØ1 – DIØ7 na ŽÁDNÁ FUNKCE.
Postup pro kompletní uvedení pohonového měniče MOVIDRIVE® B do provozu s připojením na systém EtherCAT® je popsán v kapitolách "Chování při provozu v systému
EtherCAT®" a "Systém Motion Control přes EtherCAT®".
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5.5

Nastavení frekvenčního měniče MOVITRAC® B

3017475723

Aby bylo možné frekvenční měnič MOVITRAC® B řídit přes systém EtherCAT®, je třeba
parametry P100 Zdroj požadovaných hodnot a P101 Zdroj řízení nastavit na "SBus".
Nastavením na SBus se frekvenční měnič MOVITRAC® B naprogramuje na přebírání
požadovaných hodnot z doplňku DFE24B. Měnič MOVITRAC® B pak reaguje na
výstupní data procesů zasílaná z nadřazeného automatizačního zařízení. Aby se frekvenční měnič MOVITRAC® B při poruše komunikace přes SBus zastavil, je třeba
nastavit čas timeoutu SBus1 (P883) na jinou hodnotu, než 0 ms. SEW-EURODRIVE
doporučuje hodnotu v rozsahu 50 – 200 ms.
Nadřazenému řízení se aktivace zdroje řízení a zdroje požadovaných hodnot SBus
signalizuje prostřednictvím bitu "SBus-Mode active" ve stavovém slově.
Z bezpečnostně-technických důvodů musí být frekvenční měnič při řízení přes průmyslovou sběrnici zároveň uvolněn i na straně svorek. Z toho důvodu je třeba svorky zapojit
a naprogramovat tak, aby se měnič uvolňoval přes vstupní svorky. Nejjednodušší variantou uvolnění měniče na straně svorek je např. připojení vstupní svorky DIØ1 (funkce
CW/STOP) na signál +24 V a naprogramování zbývajících vstupních svorek na ŽÁDNÁ
FUNKCE.

UPOZORNĚNÍ
•

Nastavte parametr P881 adresa SBus ve vzestupné posloupnosti na hodnoty 1 – 8.

•

Adresa SBus 0 je používána bránou DFE24B a proto ji není možné využít.

Příručka – Rozhraní pro průmyslovou sběrnici DFE24B EtherCAT®

39

Chování při provozu v systému EtherCAT®

6

Řízení pohonového měniče MOVIDRIVE® MDX61B

6

Chování při provozu v systému EtherCAT®
V této kapitole je popsán princip chování pohonového měniče v systému EtherCAT® při
řízení přes pevně nakonfigurované procesní datové objekty (PDO) pro komunikaci přes
průmyslovou sběrnici.

6.1

Řízení pohonového měniče MOVIDRIVE® MDX61B
Řízení pohonového měniče MOVIDRIVE® B se provádí přes pevně nakonfigurovaná
PDO, která mají délku 10 vstupních/výstupních slov. Tato procesní datová slova se při
použití masteru EtherCAT® zobrazují přímo ve znázornění procesu a mohou být tak přímo kontaktována řídicím programem.

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

UPOZORNĚNÍ
Bližší informace ohledně řízení přes procesní datový kanál, zejména ohledně kódování řídicího a stavového slova, naleznete v příručce "Komunikace a profil zařízení
MOVIDRIVE® B pro průmyslovou sběrnici".
6.1.1

Příklad řízení pro TwinCAT s měničem MOVIDRIVE® MDX61B
Po zkopírování souboru SEW_DFE24B.xml do podadresáře TwinCAT "\IO\EtherCAT®"
je možné v režimu "offline mode" přidat měnič MOVIDRIVE® B pomocí volby "Append
Box" do struktury EtherCAT® (viz následující obrázek).

6813851275
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V režimu "online mode" (tj. spojeno s řetězcem EtherCAT®) je možné pomocí ikony
"Find devices" vyhledávat v řetězci EtherCAT® připojené měniče MOVIDRIVE® (viz
následující obrázek).

6813854987

Pro snadnou funkci průmyslové sběrnice není bezpodmínečně nutné definovat NC osy
pro každé nalezené zařízení.
Pro nejjednodušší způsob přenosu procesních dat jsou zapotřebí pouze oba PDO
InputData1 a OutputData1. Konfigurovatelné PDO můžete deaktivovat zrušením označení obou PDO (vstup a výstup), viz následující obrázek.

6813879051
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Nyní můžete spojit s programem PLC až 10 procesních datových slov nebo, jak je znázorněno na následujícím obrázku, můžete tato slova pro testovací účely dosadit ručně.

6813902347

Označte nejprve výstupní procesní data PO1. V následujícím okně zvolte záložku
"Online". Klikněte na ikonu "Write". Objeví se okno "Set Value Dialog". Zadejte Vaše
data do políčka "Dec" nebo "Hex". Stejným způsobem postupujte u výstupních procesních dat PO2.
Obsazení a kalibrace 10 vstupních a výstupních procesních datových slov se nastavují
v měniči MOVIDRIVE® B ve skupině parametrů 87_, nebo se definují přes program
IPOSplus® resp. přes aplikační modul.
Další informace naleznete v příručce "MOVIDRIVE® MDX60B/61B Komunikace a profil
zařízení pro průmyslovou sběrnici".
6.1.2

Timeout systému EtherCAT® (MOVIDRIVE® MDX61B)
Pokud dojde k poruše nebo k přerušení přenosu dat přes EtherCAT®, vyprší v měniči
MOVIDRIVE® MDX61B doba pro sledování odezvy naprogramovaná v masteru (standardní hodnota 100 ms). Kontrolka "ERR" doplňku DFE24B signalizuje, že nejsou přijímána žádná další využitelná data. Současně měnič MOVIDRIVE® MDX61B vykoná
chybovou reakci nastavenou v parametru P831 Reakce na timeout průmyslové
sběrnice.
P819 Timeout průmyslové sběrnice znázorňuje dobu sledování odezvy zadanou
masterem při rozběhu systému EtherCAT®. Změnu této doby timeoutu je možné provést
pouze prostřednictvím masteru. Změny provedené přes obslužné zařízení nebo pomocí
programu MOVITOOLS® se sice zobrazí, ale nejsou účinné a při dalším spuštění DP se
opět přepíší.

6.1.3

Reakce na timeout průmyslové sběrnice (MOVIDRIVE® MDX61B)
Pomocí parametru P831 Reakce na timeout průmyslové sběrnice se nastavuje chybová
reakce, která se spustí prostřednictvím sledování doby timeoutu průmyslové sběrnice.
Nastavená reakce by měla odpovídat konfiguraci systému master.
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6.2

Řízení frekvenčního měniče MOVITRAC® B (brána)
Řízení frekvenčních měničů připojených k bráně se provádí prostřednictvím kanálu procesních dat, který má pro každý měnič délku 3 vstupní/výstupní slova. Tato procesní
datová slova se při použití masteru EtherCAT® zobrazují přímo ve znázornění procesu
a mohou být tak bezprostředně kontaktována řídicím programem.
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 = výstupní procesní data / PI = vstupní procesní data
24 vstupních a výstupních datových slov v PDO brána následujícím způsobem předává
na nejvýše 8 měničů připojených přes SBus:
•

Slova 1, 2 a 3 na měnič s nejnižší adresou SBus (např. 1)

•

Slova 4, 5 a 6 na měnič s nejbližší vyšší adresou SBus (např. 2)

•

....

Pokud je na bráně připojeno méně než 8 frekvenčních měničů, nemají horní slova
v PDO žádný význam, nepředávají se na žádné zařízení.

UPOZORNĚNÍ
Bližší informace ohledně řízení přes procesní datový kanál, zejména ohledně kódování řídicího a stavového slova, naleznete v příručce "Komunikace a profil zařízení
MOVITRAC® B pro průmyslovou sběrnici".
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6.2.1

Příklad řízení pro TwinCAT s měničem MOVITRAC® B
Po zkopírování souboru SEW_DFE24B.xml do podadresáře TwinCAT "\IO\EtherCAT®"
je možné v režimu "offline mode" přidat bránu DFE24B pomocí volby "Append Box" do
struktury EtherCAT® (viz následující obrázek).

6814344715

V režimu "online mode" (tj. spojeno s řetězcem EtherCAT®) je možné pomocí ikony
"Find devices" vyhledávat v řetězci EtherCAT® připojené měniče MOVITRAC®
(viz následující obrázek).

3018087563

Není vhodné definovat pro nalezenou bránu DFE24B NC osu. Musela by pak být nadefinována vždy jedna osa pro každý měnič MOVITRAC® B připojený k bráně DFE24B. Pro
snadnou funkci průmyslové sběrnice není bezpodmínečně nutné definovat NC osy pro
každé nalezené zařízení.
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První 3 procesní datová slova se zašlou na první měnič MOVITRAC® B připojený k bráně DFE24B, mohou se spojit s programem PLC nebo mohou být pro testovací účely
vyplněna ručně (viz následující obrázek).

6814362123

Označte nejprve výstupní procesní data PO1. V následujícím okně zvolte záložku
"Online". Klikněte na ikonu "Write". Objeví se okno "Set Value Dialog". Zadejte Vaše
data do políčka "Dec" nebo "Hex". Stejným způsobem postupujte u výstupních procesních dat PO2.
Obsazení a kalibrace 3 vstupních a výstupních procesních datových slov se v měniči
MOVITRAC® B nastavuje ve skupině parametrů 87_ nebo se definuje pomocí programu
IPOSplus®.
Další informace naleznete v systémové příručce "MOVITRAC® B" a v příručce "Komunikace a profil zařízení MOVITRAC® B pro průmyslovou sběrnici".
6.2.2

Timeout sběrnice SBus
Pokud jeden nebo několik pohonových měničů na sběrnici SBus nelze kontaktovat ze
zařízení DFE24B, zobrazí brána ve stavovém slově 1 příslušného měniče chybový kód
F111 systémová chyba. Kontrolka H1 (systémová chyba) se rozsvítí. Chyba se objeví
rovněž na diagnostickém rozhraní X24. Aby se měnič zastavil, je zapotřebí nastavit
dobu timeoutu SBus (P883) při systémové chybě měniče MOVITRAC® B na jinou hodnotu než 0. Reakce na timeout se nastavuje v parametru P836.

6.2.3

Chyba zařízení
Brány jsou schopny při autotestu najít celou řadu chyb a následně se zablokovat.
Přesné chybové reakce a opatření pro odstranění chyb naleznete v seznamu chyb.
Chyba při autotestu vede k tomu, že se pro vstupní procesní data průmyslové sběrnice
při stavovém slově 1 u všech měničů zobrazí chyba F111 systémová chyba. Kontrolka
"H1" (systémová chyba) na doplňku DFE24B pak rovnoměrně bliká. Přesný chybový
kód je možné zobrazit přes diagnostické rozhraní X24 pomocí programu MOVITOOLS®
MotionStudio přes diagnostické rozhraní X24.
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6.2.4

Timeout průmyslové sběrnice na modulu DFE24B při provozu v režimu brány
Prostřednictvím parametru P831 Reakce na timeout průmyslové sběrnice můžete
nastavit, jak se má brána chovat při timeoutu komunikace přes EtherCAT®.

6.3

P831 Reakce na timeout
průmyslové sběrnice

Popis

Žádná reakce

Pohony na podřazené sběrnici SBus nadále pracují s poslední
požadovanou hodnotou.
Při přerušení komunikace přes EtherCAT® není možné tyto pohony
řídit.

PA_DATA = 0

Při rozpoznání timeoutu systému EtherCAT® se u veškerých
pohonů, u kterých byla provedena konfigurace procesních dat
s řídicím slovem 1 nebo 2, aktivuje rychlé zastavení. Pro tento
účel nastaví brána bity 0 – 2 řídicího slova na hodnotu 0.
Pohony je možné zastavit prostřednictvím rampy rychlého zastavení.

Parametrizace přes EtherCAT®
Přístup k parametrům pohonu probíhá u systému EtherCAT® přes obvyklé služby SDO
READ a WRITE, které jsou běžnou součástí protokolu CoE (CAN application protocol
over EtherCAT®).

UPOZORNĚNÍ

6.3.1

•

Parametrizaci měničů přes kanál parametrů EtherCAT® je možné využít pouze
u měničů MOVIDRIVE® MDX61B a parametrů brány DFE24B.

•

Kanál parametrů SDO EtherCAT® v současné době neposkytuje možnost datového přístupu k parametrům měničů nainstalovaných pod úrovní brány na systémové sběrnici.

•

Prostřednictvím služeb (Vendor specific over EtherCAT®) může systém
MOVITOOLS® MotionStudio přistupovat také k měničům MOVITRAC® B připojeným přes SBus k bráně (viz kap. "Provoz systému MOVITOOLS® MotionStudio
přes EtherCAT®").

Služby SDO READ a WRITE
V závislosti na masteru EtherCAT® nebo na dané konfiguraci je uživatelské rozhraní
znázorňováno různými způsoby. Vždy jsou však zapotřebí následující veličiny pro provádění příkazů SDO.
SDO READ

Popis

Adresa slave (16 bitů)

Adresa EtherCAT® měniče, ze kterého se má číst.

Index (16 bitů)
Subindex (8 bitů)

Adresa v knihovně Object Dictionary, ze které se má číst.

Data
Datová délka

Struktura pro ukládání přijatých dat a jejich délky.

SDO WRITE

Popis

Adresa slave (16 bitů)

Adresa EtherCAT® měniče, na který se mají data zapisovat.

Index (16 bitů)
Subindex (8 bitů)

Adresa v knihovně Object Dictionary, do které se má zapisovat.

Data
Datová délka

Struktura, do které se ukládají data určená pro zápis.

U služeb SDO READ a WRITE mohou být zapotřebí ještě další návěští a parametry:
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•

pro aktivaci funkce

•

pro hlášení zaneprázdněnosti nebo chyby
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6.3.2

•

pro sledování timeoutu

•

pro hlášení chyb při vykonávání funkcí

6

Příklad čtení parametru pro TwinCAT přes EtherCAT®
Pro čtení parametru je k dispozici funkce SDO READ. Je pro ni zapotřebí index parametru, který se má číst. Index parametrů si můžete nechat zobrazit ve stromu parametrů
pomocí příslušného nástroje.
Pro implementaci do TwinCAT je zapotřebí funkční modul FB_EcCoESdoRead. Tento
funkční modul naleznete v knihovně TcEtherCAT.lib. Můžete jej integrovat ve dvou
krocích.
1. Založení základu funkčního modulu FB_EcCoESdoRead
2. Vstupy funkčního modulu jsou obsazeny následovně:
– sNetID: informace o Net-ID masteru EtherCAT®
– nSlaveAddr: adresa EtherCAT® zařízení SEW, ze kterého se data mají číst.
– nIndex: hodnota indexu čteného parametru.
– nSubIndex: hodnota subindexu čteného parametru.
– pDstBuf: ukazatel datové oblasti, do které se mají ukládat načtené parametry.
– cbBufLen: maximální velikost paměti pro načtené parametry v bytech.
– bExecute: pozitivní změna impulzu spustí čtení.
– tTimeout: hodnota doby timeoutu funkčního modulu.
Výstupní příznaky bBusy a bError signalizují stav služby, nErrId pak případně číslo
chyby při nastaveném příznaku bError.
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Integrace funkčního modulu vypadá v systému TwinCAT následovně:

3018638731

Parametry SEW mají vždy datovou délku 4 byty (1 DWord). Kalibraci a přesný popis
naleznete v příručce "Komunikace a profil zařízení MOVITRAC® B pro průmyslovou
sběrnici".
Ve výše uvedeném příkladu bylo načteno napětí meziobvodu (index 8325, subindex 0).
Přijato bylo např. číslo 639000, které podle profilu zařízení pro průmyslovou sběrnici
odpovídá napětí 639 V.
6.3.3

Příklad zápisu parametru pro TwinCAT přes EtherCAT®
Pro zápis parametru je k dispozici funkce SDO WRITE. Je pro ní zapotřebí index parametru, který se má zapisovat. Index parametru si můžete nechat zobrazit v programu
SHELL nebo ve stromu parametrů pomocí klávesové zkratky [CTRL + F1].
Pro implementaci do TwinCAT je zapotřebí funkční modul FB_EcCoESdoWrite. Tento
funkční modul naleznete v knihovně TcEtherCAT.lib. Můžete jej integrovat ve dvou
krocích.
1. Založení základu funkčního modulu FB_EcCoESdoWrite
2. Vstupy funkčního modulu jsou obsazeny následovně:
– sNetID: informace o Net-ID masteru EtherCAT®
– nSlaveAddr: adresa EtherCAT® zařízení SEW, do kterého se mají data zapisovat.
– nIndex: hodnota indexu zapisovaného parametru.
– nSubIndex: hodnota subindexu zapisovaného parametru.
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– pDstBuf: ukazatel datové oblasti, ve které se naházejí zapisovaná data.
– cbBufLen: množství zasílaných dat v bytech.
– bExecute: pozitivní změna impulzu spustí zápis.
– tTimeout: hodnota doby timeoutu funkčního modulu.
Výstupní příznaky bBusy a bError signalizují stav služby, nErrId pak případně číslo
chyby při nastaveném příznaku bError
Integrace funkčního modulu vypadá v systému TwinCAT následovně:

3018642187

Parametry SEW mají vždy datovou délku 4 byty (1 DWord). Kalibraci a přesný popis
naleznete v příručce "Komunikace a profil zařízení MOVITRAC® B pro průmyslovou
sběrnici".
Ve výše uvedeném příkladu se nastavila interní požadovaná hodnota n11 (index 8489,
subindex 0) na otáčky 100 min–1. Podle příručky "Komunikace a profil zařízení
MOVITRAC® B pro průmyslovou sběrnici" je pro tento účel třeba požadované otáčky
vynásobit faktorem 1000.
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6.4

Návratové kódy parametrizace

6.4.1

Prvky
Při chybné parametrizaci se z pohonového měniče vrátí na parametrizující master různé
návratové kódy, které obsahují detailní informaci o příčině chyby. Tyto návratové kódy
jsou vždy strukturovány do následujících prvků.

6.4.2

•

Error-Class

•

Error-Code

•

Additional-Code

Error-Class
Pomocí prvku Error-Class (1 byte) je možné přesněji klasifikovat druh chyby.

6.4.3

Class (třída)
(hex)

Označení

Význam

1

vfd-state

stavová chyba virtuálního průmyslového zařízení

2

application-reference

chyba v aplikačním programu

3

definition

chyba definice

4

resource

zdrojová chyba

5

service

chyba při vykonávání služby

6

access

chyba přístupu

7

ov

chyba v seznamu objektů

8

other

jiná chyba

Error-Code
Prvek Error-Code (1 byte) umožňuje přesnější rozklíčování příčiny chyby v rámci prvku
Error-Class. Pro Error-Class 8 = jiná chyba je definován pouze Error-Code = 0 (jiný chybový kód). Přesnější rozklíčování se v tomto případě provádí přes Additional-Code.

6.4.4

Additional-Code
Prvek Additional-Code (2 byty) obsahuje detailní popis chyby.
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6

Seznam implementovaných chybových kódů pro služby SDO

Chybový
kód

ErrorClass

ErrorCode

Additional
Code

Označení

Popis

0x00000000

0

0

0

NO_ERROR

Žádná chyba

0x05030000

5

3

0

TOGGLE_BIT_NOT_CHANGED

Chyba v bitu toggle při segmentovaném přenosu.

0x05040000

5

4

0

SDO_PROTOCOL_TIMEOUT

Timeout při provádění služby.

0x05040001

5

4

1

COMMAND_SPECIFIER_UNKNOWN

Neznámá služba SDO.

0x05040005

5

4

5

OUT_OF_MEMORY

Přetečení paměti při vykonávání
služby SDO.

0x06010000

6

1

0

UNSUPPORTED_ACCESS

Nepřípustný přístup k indexu.

0x06010001

6

1

1

WRITE_ONLY_ENTRY

Index index je možné pouze
zapisovat a ne číst.

0x06010002

6

1

2

READ_ONLY_ENTRY

Index index je možné pouze číst
a ne zapisovat. Je aktivováno
blokování parametrů.

0x06020000

6

2

0

OBJECT_NOT_EXISTING

Objekt neexistuje, chybný index.
Doplňková karta pro tento index není
k dispozici.

0x06040041

6

4

41

OBJECT_CANT_BE_PDOMAPPED

Index nesmí být mapován do PDO.

0x06040042

6

4

42

MAPPED_OBJECTS_EXCEED_PDO

Počet mapovaných objektů je pro
PDO příliš vysoký.

0x06040043

6

4

43

PARAM_IS_INCOMPATIBLE

Nekompatibilní datový formát pro
daný index.

0x06040047

6

4

47

INTERNAL_DEVICE_INCOMPATIBILITY

Interní chyba zařízení.

0x06060000

6

6

0

HARDWARE ERROR

Interní chyba zařízení.

0x06070010

6

7

10

PARAM_LENGTH_ERROR

Datový formát indexu má chybnou
velikost.

0x06070012

6

7

12

PARAM_LENGTH_TOO_LONG

Datový formát je pro daný index
příliš velký.

0x06070013

6

7

13

PARAM_LENGTH_TOO_SHORT

Datový formát je pro daný index
příliš malý.

0x06090011

6

9

11

SUBINDEX_NOT_EXISTING

Subindex není implementován.

0x06090030

6

9

30

VALUE_EXCEEDED

Neplatná hodnota.

0x06090031

6

9

31

VALUE_TOO_GREAT

Příliš vysoká hodnota

0x06090032

6

9

32

VALUE_TOO_SMALL

Příliš nízká hodnota

0x06090036

6

9

36

MAX_VALUE_IS_LESS_THAN_MIN_VALUE

Horní hranice pro danou hodnotu je
nižší než dolní hranice

0x08000000

8

0

0

GENERAL_ERROR

Všeobecná chyba

0x08000020

8

0

20

DATA_CANNOT_BE_READ_OR_STORED

Chyba v přístupu k datům

0x08000021

8

0

21

DATA_CANNOT_BE_READ_OR_STORED_
BECAUSE_OF_LOCAL_CONTROL

Chyba v přístupu k datům kvůli
lokální poruše.

0x08000022

8

0

22

DATA_CANNOT_BE_READ_OR_STORED_
IN_THIS_STATE

Chyba v přístupu k datům kvůli stavu
zařízení.

0x08000023

8

0

23

NO_OBJECT_DICTIONARY_IS_PRESENT

Není k dispozici žádná objektová
knihovna.
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Provoz systému MOVITOOLS® MotionStudio přes EtherCAT®
Používání softwaru MOVITOOLS® MotionStudio je podrobně popsáno v příručce
"MOVITRAC® B komunikace a profil zařízení pro průmyslovou sběrnici" a v systémové
příručce MOVITRAC® B. V této kapitole jsou podrobně popsány pouze speciální charakteristiky komunikace přes EtherCAT®.

7.1

Pomocí systému MOVITOOLS® MotionStudio

7.1.1

Úkoly
Software nabízí průchodnost při vykonávání následujících úloh:

7.1.2
Přehled

•

Navazování komunikace se zařízeními

•

Vykonávání funkcí pomocí zařízení

Princip funkce
Následující obrázek znázorňuje princip funkce softwarového balíku MOVITOOLS®
MotionStudio.
Pamatujte na to, že toto znázornění zobrazuje pouze logické komunikační vazby a nikoli
hardwarová spojení.

Řízení zařízení
Úroveň zařízení

PLC

Řízení systému
y
Úroveň systému
Funkce

[1]
Nástroje

SEW Communication Server
SBus
Seriell

Parametrizace

Profibus
S7-MPI

Ethernet

Uvedení do provozu

[2]

ka
Vizualizace a diagnostika

[3]

Programování

[4]

Řízení jednotky
Průmyslová
úroveň

Firmware

Firmware

Firmware
Jednotka
Jednotk
Pohon

1194152459
[1] Komunikační kanál k průmyslové sběrnici nebo k systému Industrial Ethernet
[2] Softwarový systém MOVITOOLS® MotionStudio s integrovaným komunikačním serverem SEW
[3] Komunikace mezi prvky na průmyslové sběrnici nebo na Industrial Ethernet
[4] Komunikační kanál přes převodník rozhraní na SBus (CAN) nebo sériové rozhraní
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Správa přes
převodník rozhraní

Pokud Vaše zařízení podporují jako princip komunikace "SBus" nebo "Serial", je možné
pro správu použít vhodný převodník rozhraní.
Převodník rozhraní je přídavný hardware, který si můžete objednat u SEWEURODRIVE. S jeho pomocí spojíte řídicí PC s příslušným komunikačním doplňkem
zařízení.
Příslušný druh převodníku rozhraní, který je pro tento účel zapotřebí, závisí na komunikačních doplňcích daného zařízení.

Navázání
komunikace
se zařízeními

Pro navázání komunikace se zařízeními je zapotřebí, aby byl
MOVITOOLS® MotionStudio integrován SEW Communication Server.

v softwaru

Pomocí SEW Communication Server můžete nastavit komunikační kanály. Jakmile je
jednou provedeno nastavení, komunikují zařízení pomocí svých komunikačních doplňků přes tyto komunikační kanály. Je možné provozovat nejvýše 4 komunikační kanály
současně.
MOVITOOLS® MotionStudio podporuje následující druhy komunikačních kanálů:
•

Sériový (RS485) přes převodník rozhraní

•

Systémovou sběrnici (SBus) přes převodník rozhraní

•

Ethernet

•

EtherCAT®

•

Fieldbus (PROFIBUS DP/DP-V1)

•

Tool Calling Interface

V závislosti na daném zařízení a jeho komunikačních doplňcích jsou k dispozici tyto
druhy komunikačních kanálů:
Vykonávání funkcí
pomocí zařízení

Software nabízí průchodnost při vykonávání následujících funkcí:
•

Parametrizace (např. ve stromu parametrů zařízení)

•

Uvedení do provozu

•

Vizualizace a diagnostika

•

Programování

Pro vykonávání funkcí zařízení jsou v softwaru MOVITOOLS® MotionStudio integrovány následující základní komponenty:
•

MotionStudio

•

MOVITOOLS®

MOVITOOLS® MotionStudio poskytuje pro každý typ zařízení a jeho funkce vhodné
nástroje.
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7.2

První kroky

7.2.1

Spuštění systému a založení projektu
Pokud chcete spustit systém MOVITOOLS® MotionStudio a založit projekt, postupujte
následujícím způsobem:
1. Spusťte MOVITOOLS® MotionStudio z nabídky Start systému Windows pod následující položkou:
[Start] / [Programs] / [SEW] / [MOVITOOLS MotionStudio] /
[MOVITOOLS MotionStudio]
2. Založte projekt s uvedením názvu a místa ukládání dat.

7.2.2

Navázání komunikace a prohledání sítě
Pokud chcete pomocí systému MOVITOOLS® MotionStudio navázat komunikaci a prohledat Vaši síť, postupujte následujícím způsobem:
1. Nastavte komunikační kanál pro komunikaci s vašimi zařízeními.
Detailní informace o konfiguraci komunikačního kanálu a o příslušném způsobu
komunikace naleznete v odstavci "Komunikace přes ...".
2. Prohledejte vaši síť (vyhledávání zařízení). Pro zahájení prohledávání klikněte na
tlačítko [Start Network Scan] [1] na panelu nástrojů.

[1]
9007200387461515
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7.2.3

Konfigurace zařízení
Pokud chcete zařízení konfigurovat, postupujte následujícím způsobem:
1. Označte zařízení (zpravidla výkonovou část [1]) v náhledu sítě.
2. Pravým tlačítkem myši otevřete kontextové menu, zobrazí se nástroje určené ke
konfiguraci zařízení.

[1]

2446350859

V uvedeném příkladu se zobrazí kontextové menu s nástroji pro zařízení MOVIFIT®.
Režim komunikace je "online" a zařízení je prohledáváno v náhledu sítě.
3. Zvolte nástroj (např. "Parameter Tree" = strom parametrů). Tím dojde ke konfiguraci
zařízení

2446355211
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7.3

Režim komunikace

7.3.1

Přehled
MOVITOOLS® MotionStudio rozlišuje dva režimy komunikace "online" a "offline".
Režim komunikace můžete sami určit. V závislosti na zvoleném režimu komunikace se
zobrazí specifická nabídka nástrojů pro režim offline nebo online odpovídající danému
zařízení.
Následující obrázek znázorňuje oba druhy nástrojů:

HDD

[2]

[3]

RA
M

[1]

Offline nástroje

Online nástroje

[4]

9007200497934219
[1]
[2]
[3]
[4]
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Pevný disk řídicího PC
Operační paměť řídicího PC
Řídicí PC
Zařízení

Nástroje

Popis

Offline
nástroje

Změny provedené pomocí offline nástrojů se nejprve uloží "POUZE" do operační paměti [2].
• Uložte projekt, aby se změny uložily na pevný disk [1] Vašeho řídicího PC [3].
• Pokud chcete změny přenést do Vašeho zařízení [4], spusťte funkci "Download
(PC->unit)".

Online
nástroje

Změny provedené pomocí online nástrojů se nejprve uloží "POUZE" do zařízení [4].
• Pokud chcete změny přenést do operační paměti [2], spusťte funkci "Upload (unit->PC)".
• Uložte projekt, aby se změny uložily na pevný disk [1] Vašeho řídicího PC [3].
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UPOZORNĚNÍ

7.3.2

•

Režim "online" NENÍ potvrzením, že jste v daný okamžik ve spojení se zařízením,
nebo že je zařízení připraveno ke komunikaci. Pokud tuto informaci potřebujete,
řiďte se údaji uvedenými v odstavci "Nastavení cyklického testu dostupnosti" v online nápovědě (nebo v příručce) systému MOVITOOLS® MotionStudio.

•

Příkazy pro správu projektu (např. "download", "upload" atd.), stav online a funkce
"Unit Scan" pracují nezávisle na nastaveném komunikačním režimu.

•

Systém MOVITOOLS® MotionStudio se spustí v komunikačním režimu, který byl
nastaven před posledním uzavřením.

Nastavení komunikačního režimu (online nebo offline)
Pokud chcete nastavit komunikační režim, postupujte následujícím způsobem:
1. Zvolte komunikační režim:
•

"Switch to online mode" [1], pro funkce (online nástroje), které se mají projevit
přímo v zařízení.

•

"Switch to offline mode" [2], pro funkce (offline nástroje), které se mají projevit ve
Vašem projektu.

[1]

[2]
9007200389198219

[1] Symbol "Switch to online mode"
(přepnout na režim online)
[2] Symbol "Switch to offline mode"
(přepnout na režim offline)

2. Označte uzel zařízení
3. Pravým tlačítkem myši otevřete kontextové menu, zobrazí se nástroje určené ke
konfiguraci zařízení.
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7.4

Komunikace přes EtherCAT®

7.4.1

Přehled
EtherCAT® poskytuje uživateli kromě cyklických procesních dat také acyklické parametrické služby. Tato acyklická výměna dat probíhá přes mailovou bránu masteru
EtherCAT®.
Prostřednictvím mailové brány v masteru EtherCAT® se přidávají parametrizační služby
z programu MOVITOOLS® MotionStudio do zpráv EtherCAT®. Zpětná hlášení pohonů
se ze zařízení EtherCAT® slave přenášejí stejnou cestou na mailovou bránu a dále do
programu MOVITOOLS® MotionStudio.
Při instalaci mailové brány a systému MOVITOOLS® MotionStudio je třeba rozlišovat
následující případy:
•

Případ 1: Instalace na jednom zařízení (→ str. 59)
– Master EtherCAT® i systém MOVITOOLS® MotionStudio běží na jednom zařízení. Není proto zapotřebí žádný další hardware.

•

Případ 2: Instalace na různých zařízeních (bez řídicí jednotky SEW) (→ str. 60)
– Master EtherCAT® a systém MOVITOOLS® MotionStudio běží na různých zařízeních. Tento případ nastává, pokud není k dispozici žádný vhodný operační systém
(na bázi Windows), nebo pokud má být software MOVITOOLS® MotionStudio provozován z jiného PC. Master EtherCAT® potřebuje druhé rozhraní Ethernet spojené
s řídicím PC, na kterém běží software MOVITOOLS® MotonStudio.

•

Případ 3: Instalace na různých zařízeních (s řídicí jednotkou SEW jako masterem
EtherCAT®)
– Topologie sítě je identická s případem 2. Pokud používáte řídicí jednotku SEW,
musíte v softwaru MOVITOOLS® MotionStudio pouze nastavit řídicí přístup pro
tuto jednotku. Routování přes mailovou bránu a komunikace přes EtherCAT®
a podřazenými pohony pak proběhnou automaticky.
Pro účely servisního přístupu k řídicí jednotce SEW jsou k dispozici systémy
PROFIBUS nebo Ethernet (SMLP, nikoli EtherCAT®). Detaily naleznete v dokumentaci k řídicím jednotkám SEW.

UPOZORNĚNÍ
Neobsazená rozhraní EtherCAT® na zařízení slave v systému EtherCAT® se nesmějí
používat pro správu.
•
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Používejte pro správu pouze k tomu určená rozhraní na masteru EtherCAT®.

Příručka – Rozhraní pro průmyslovou sběrnici DFE24B EtherCAT®

Provoz systému MOVITOOLS® MotionStudio přes EtherCAT®

7

Komunikace přes EtherCAT®

Případ 1: Instalace
na jednom zařízení

Obrázek znázorňuje 1. případ: Master EtherCAT® i systém MOVITOOLS® MotionStudio jsou nainstalovány na jednom zařízení.
[2]

[1]

[3]

MBX

[4]

EtherCAT

EtherCAT

EURODRIVE

[5]
EURODRIVE

3266486283
[1]Monitor
[2] PC s masterem EtherCAT® včetně integrované mailové brány (MBX) a softwaru MOVITOOLS®
MotionStudio
[3] Interní routování IP
[4] Rozhraní EtherCAT®
[5] Zařízení (příklad) s rozhraním EtherCAT®
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Případ 2: Instalace
na různých
zařízeních

Obrázek znázorňuje 2. případ: Master EtherCAT® a řídicí PC se softwarem
MOVITOOLS® MotionStudio jsou nainstalovány na různých zařízeních.

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[1]

MBX

EtherCAT

EtherCAT

EURODRIVE

[7]
EURODRIVE

3266490251
[1] PC s rozhraním ethernet a programem MOVITOOLS® MotionStudio
[2] Síť Ethernet
[3] Servisn rozhraní na masteru EtherCAT®
[4] Interní routování IP
[5] Master EtherCAT® (např. systém TwinCAT) s integrovanou mailovou bránou (MBX)
[6] Rozhraní EtherCAT®
[7] Zařízení (příklad) s rozhraním EtherCAT®
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7.4.2

Konfigurace mailové brány v masteru EtherCAT®
•

Aktivujte podporu VoE/EoE pro řízení EtherCAT®.

•

Aktivujte spojení s TCP/IP a routování IP.

•

Určete IP adresu mailové brány EtherCAT®. Zpravidla zadává IP adresu řídicí
nástroj (např. TwinCAT) a tato adresa by se neměla měnit.

V programu TwinCAT firmy Beckhoff vypadají uvedená nastavení následovně:

3267403275
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7.4.3

Nastavení sítě na řídicím PC
Pokud software MOVITOOLS® MotionStudio a master EtherCAT®-běží na jednom PC,
není třeba provádět žádná další nastavení.
Pokud je master EtherCAT® připojen k síti Ethernet pomocí rozhraní pro správu, mohou
počítače ve stejné podsíti, které jsou vybaveny softwarem MOVITOOLS® MotionStudio
přistupovat k pohonům SEW připojeným k systému EtherCAT®. Při tomto procesu se
zprávy z řídicího počítače přenášejí přes rozhraní Ethernet masteru EtherCAT® na mailovou bránu (tzv. routing).
Vždy jsou k dispozici dvě varianty routingu :
1. Varianta: Definováním statického postupu.
V této variantě se do routovací tabulky řídicího počítače přidá záznam, který přenáší
řídicí údaje přes master EtherCAT® na mailovou bránu.
Příkaz pro založení statického postupu se v příkazovém řádku DOS zadává následujícím způsobem:
route –p add [cíl] MASK [maska sítě] [brána]

[3]
[2]
[1]

9007202522149259
®

[1]
[2]
[3]

®

[cíl]: odpovídá IP adrese mailové brány EtherCAT v masteru EtherCAT
[maska sítě]: nastavuje se zpravidla na 255.255.255.255 (hostrouting)
[brána]: odpovídá IP adrese masteru EtherCAT® (rozhraní pro správu) v síti Ethernet

2. Varianta: Přístup k bráně mailbox určením standardní brány na řídicím počítači.
U této varianty se jako standardní brána zadává IP adresa masteru EtherCAT®.
•

Otevřete na řídicím PC dialog pro nastavení vlastností sítě.

•

Proveďte následující nastavení podle Vaší sítě:
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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IP adresa řídicího PC
maska podsítě řídicího PC
IP adresa masteru EtherCAT® (rozhraní pro správu) v síti Ethernet
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7.4.4

7

Kontrola nastavení sítě
Nezávisle na tom, zda software MOVITOOLS® MotionStudio a master EtherCAT® běží
na jednom PC nebo zda se k mailové bráně EtherCAT® přistupuje pomocí routingu, je
třeba provést kontrolu nastavení sítě.
Pokud chcete pomocí příkazu "Ping" zkontrolovat, zda je správně nastavena komunikační cesta k mailové bráně EtherCAT®, postupujte následujícím způsobem:
•

Otevřete v řídicím PC okno s příkazovým řádkem.

•

Zadejte příkaz "Ping" a IP adresu mailové brány EtherCAT®. Pro výše popsané
síťové nastavení (jako příklad) má kompletní příkaz následující podobu:
Ping 169.254.61.254

•

Pokud na příkaz "Ping" nepřijde žádná odpověď, opakujte kroky zmíněné v obou
předchozích odstavcích:
– Konfigurace mailové brány v masteru EtherCAT® (→ str. 61)
– Nastavení sítě na řídicím PC (→ str. 62)

UPOZORNĚNÍ
Nastavení masteru EtherCAT® se nepřevezmou
•

Pokud se nastavení masteru EtherCAT® nepřevezmou, proveďte "reboot".
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7.4.5

Nastavení komunikace v softwaru MOVITOOLS® MotionStudio

Konfigurace
komunikačního
kanálu pomocí
EtherCAT®

Při konfigurování komunikačního kanálu přes EtherCAT® postupujte následujícím
způsobem:
1. Klikněte na symbol "Configure communication plugs" (konfigurovat komunikační
připojení) [1] na panelu nástrojů.

[1]
9007200388082827
[1]

Symbol "Configure communication plugs"

Poté se otevře okno "Configure communication connections".
[2]

[3]
[1]

18014399653863307
[1]
[2]
[3]

Rozbalovací seznam "Type of
communication" (typ komunikace)
Zatrhávací políčko "Activate" (aktivovat)
Tlačítko [Edit] (upravit)

2. V rozbalovacím seznamu [1] zvolte typ komunikace "Ethernet".
V tomto příkladu je pro 1. komunikační kanál zvolen způsob komunikace "Ethernet" [2].
3. Klikněte na tlačítko [Edit] [3] v pravé části okna.
Následně se zobrazí nastavení pro způsob komunikace "Ethernet".
4. Nastavte parametry komunikace. Postupujte tak, jak je popsáno v následujícím
odstavci "Nastavení komunikačních parametrů pro EtherCAT®".
Nastavení
komunikačních
parametrů pro
EtherCAT®

Pokud chcete nastavit komunikační parametry pro komunikaci přes EtherCAT®, postupujte následujícím způsobem:
1. Nastavte protokol EtherCAT®. Zvolte pro tento účel záložku "EtherCAT® settings"
(nastavení EtherCAT®)
2. Aktivujte možnost "Activate EtherCAT®" (aktivovat EtherCAT®)
3. V případě potřeby proveďte změnu zadaných parametrů komunikace. Řiďte se přitom detailním popisem parametrů komunikace pro EtherCAT®.
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4. Pokud chcete přidat IP adresu, klikněte na symbol [Add IP address] (přidat
IP adresu) [2].

[1]

[2]

[3]

18014399831358731
[1]

[2]
[3]

Zatrhávací políčko "Activate access without
master" (aktivovat přístup bez masteru)
Upozornění: Aktivujte pouze tehdy, pokud
není k dispozici master.
Symbol [Add IP address] (přidat IP adresu)
Políčko "IP address" (IP adresa)

Pokud není k dispozici žádný master
EtherCAT®, je možné v softwaru MOVITOOLS®
MotionStudio aktivovat parametrizační master.

5. Zadejte IP adresu mailové brány (v masteru EtherCAT®) do políčka "IP address" [3]
a klikněte na tlačítko [OK].
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Komunikační
parametry pro
EtherCAT®

Následující tabulka popisuje komunikační parametry pro EtherCAT®:
Parametry komunikace

Popis

Upozornění

Timeout

Doba v [ms], po kterou klient
vyčkává po odeslání dotazu na
server.

•
•

Rozsah prohledávání od:

Startovní adresa pro rozsah prohledávání v systému EtherCAT®

Rozsah prohledávání do:

Koncová adresa pro rozsah prohledávání v systému EtherCAT®

Pokud zde uvedete příslušné
hodnoty, můžete rozsah prohledávání v systému EtherCAT®
omezit a tím zkrátit dobu
prohledávání.

IP adresa masteru EtherCAT®

IP adresa mailové brány
v masteru EtherCAT®

7.5

Vykonávání funkcí pomocí zařízení

7.5.1

Parametrizace zařízení

Standardní nastavení: 200 ms
V případě potřeby tuto hodnotu zvyšte, pokud zpožďování komunikace vede
k poruchám.

-

Parametrizaci zařízení je možné provádět ve stromu parametrů. Strom znázorňuje
všechny parametry zařízení seskupené do složek.
Pomocí kontextového menu a panelu nástrojů můžete provádět správu parametrů zařízení. V následujících krocích je znázorněno, jak lze parametry číst a upravovat.
7.5.2

Čtení a změna parametrů zařízení
Pokud chcete číst nebo upravovat parametry zařízení, postupujte následujícím
způsobem:
1. Přejděte do požadovaného náhledu (projekt nebo síť)
2. Zvolte režim komunikace:
•

Klikněte na symbol "Switch to online mode" [1], pokud chcete parametry číst /
upravovat přímo na zařízení.

•

Klikněte na symbol "Switch to offline mode" [2], pokud chcete číst / upravovat
projekt.

[1]

[2]
9007200389198219

[1] Symbol "Switch to online mode"
[2] Symbol "Switch to offline mode"

3. Zvolte zařízení, které chcete parametrizovat.
4. Otevřete kontextové menu a zvolte příkaz [Startup] / [Parameter tree] (uvedení do
provozu / strom parametrů).
Následně se v pravé části obrazovky otevře náhled stromu parametrů ("Parameter
tree").
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5. Rozbalte strom parametrů až k požadovanému uzlu.

947217163

6. Poklepejte myší pro zobrazení konkrétní skupiny parametrů zařízení.
7. Pokud měníte numerické hodnoty v zadávacích políčkách, potvrďte změny tlačítkem
Enter.

UPOZORNĚNÍ
•

7.5.3

Detailní informace o parametrech zařízení naleznete v seznamu parametrů
zařízení.

Uvedení zařízení do provozu (online)
Při uvádění zařízení do provozu (online) postupujte následujícím způsobem:
1. Přejděte na síťovou úroveň.
2. Klikněte na symbol "Switch to online mode" [1] na panelu zástupců.

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

3. Zvolte zařízení, které chcete uvést do provozu.
4. Otevřete kontextové menu a zvolte příkaz [Startup] / [Startup]
Otevře se asistent pro uvedení do provozu.
5. Řiďte se pokyny v tomto asistentu a nakonec nahrajte data pro uvedení do provozu
do Vašeho zařízení.
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Motion Control přes EtherCAT®
V této kapitole získáte informace o funkcích systému EtherCAT®, které umožňují taktově synchronizovaný provoz měniče MOVIDRIVE® B na masteru EtherCAT®, který je
zapotřebí pro aplikace Motion Control.

8.1

Úvod EtherCAT®
Tato kapitola popisuje funkce a pojmy, které jsou využívány pro taktově synchronizovaný provoz pohonových měničů SEW v systému EtherCAT®. Podrobnější technickou
dokumentaci k systému EtherCAT® Vám poskytne organizace uživatelů EtherCAT®,
např. na adrese www.EtherCAT®.org, a výrobci zařízení master pro EtherCAT®.
Na bázi kaskádové regulace, která je v technice pohonů běžná, jsou v následujících
odstavcích popsány principy a mechanizmy pro aplikace Motion Control.
[2]

[1]

xref

vref

xact

vact

[3]

tref

[4]

M

V

[5]

X

[5]

X

[6]

6821660555
xref
xact
vref
vact
tref

Požadovaná hodnota polohy
Skutečná hodnota polohy
Požadovaná hodnota otáček
Skutečná hodnota otáček
Požadovaná hodnota krouticího momentu

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

Regulátor polohy
Regulátor otáček
Koncový stupeň měniče
Poháněný stroj (zátěž)
Snímač (V = otáčky; X = pozice)
Doplňkový snímač dráhy

Vychází se z požadované hodnoty polohy (xref). Společně se skutečnou hodnotou
polohy (xact) vypočte regulátor polohy [1] požadovanou hodnotu otáček (vref). Regulátor
otáček [2] vypočte z požadované a skutečné hodnoty otáček požadovanou hodnotu
krouticího momentu (tref), která v motoru napájeném z koncového stupně měniče [3]
vyvolá příslušný krouticí moment. Podle protiběžně působícího momentu od hnaného
stroje [4] se na motoru nastaví otáčky (měření pomocí snímače [5]). V závislosti na otáčkách motoru dojde ke změně polohy, která je měřena snímačem polohy [5]. Podle dané
aplikace je nyní možné v měniči nebo v nadřazeném řízení uzavřít regulační obvody pro
krouticí moment, otáčky nebo pozici.Měnič MOVIDRIVE® B může převzít všechny regulační obvody včetně regulace polohy. Tímto způsobem je možné provést polohovací
chod převzetím požadované polohy na měnič (např. aplikační modul "Polohování sběrnice"). Na řízení se odesílá aktuální poloha a pokud je polohovací příkaz uzavřen, hlášení o dokončení.
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V aplikaci Motion Control se spravují polohovací chody s cílovou pozicí a pojezdové
parametry jako je rychlost a časy ramp pro Motion Controller, tedy zpravidla pro nadřazené řízení. Na měnič se pak z vypočtené křivky dráhy ve velmi krátkých časových intervalech přenáší požadovaná rychlost (viz kap. "Režim Velocity") nebo požadovaná
poloha (viz kap. "Režim Position"). Měnič pak nastaví tuto požadovanou rychlost nebo
požadovanou pozici a zašle zpět hlášení o aktuální pozici. Motion Controller má informaci o tom, kdy byl polohovací příkaz uzavřen.
Jelikož nadřazené řízení cyklicky přenáší požadované hodnoty, vypočtou se v tomto
řízení také urychlovací a zpožďovací rampy. Pro tento účel se nevyužívá žádná integrovaná funkce rampy pohonu.
8.1.1

Taktová synchronizace
Řízení načte pro každý regulační cyklus skutečnou hodnotu pozice a z diference pozice
(dx) a času (dt) posledního regulačního intervalu vypočte aktuální otáčky (dx/dt) a případně další veličiny jako je zrychlení, nárůst zrychlení atd.
Regulační časové úseky řízení a přenosu sběrnice stejně jako interní cyklus zpracování
měniče a případně externích snímačů přitom musí být vzájemně synchronizovány.

Příklad

Následující příklad znázorňuje, jak vznikají efekty aliasingu, pokud řízení, sběrnice,
měnič nebo snímač nepracují v taktové synchronizaci (→ následující obrázek).
•

Regulační interval řízení: 5 ms

•

Takt sběrnice: 5 ms, synchronní s řízením

•

Doba zpracování v měniči: 5 ms, není synchronní
dtS

[A]

1

2

3

4

5

[B]

[C]

dtG

[A]
[B]

dx

Řídicí interval dtS
Cyklus sběrnice

dx

dx

dx

dx

6823481739
[C]
dx

Časový interval měniče nebo snímače dtG
Rozdíl pozice (překonaná vzdálenost)

Jelikož v tomto případě měnič nebo snímač a řízení nejsou synchronizovány, dochází
kvůli nedokonalým křemíkovým oscilátorům obou zařízení k postupnému vzájemnému
posunutí. To může vést ke vzniku skoků v přenášené hodnotě polohy.
Zatímco v časových intervalech 1 až 3 je zjištěna pouze nepatrná nepřesnost rychlosti
(v = dx/dtS ≈ dx/dtG), ve čtvrtém řídicím intervalu vznikne při výpočtu rychlosti výrazná
chyba (v = 2dx/dtS). Tyto, v daném snímacím intervalu chybně vypočtené, otáčky vedou
k výrazné reakci regulačních algoritmů řízení a může dojít i ke vzniku chybového hlášení.
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Výše popsaná problematika, která vyplývá z diskrétního snímání v rozdílných systémech, je za normálních okolností na závadu pouze v aplikacích Motion Control, pokud
je doba cyklu řízení krátká nebo řádově stejně velká jako interní doba zpracování pro
měnič a externí snímače.
Systém EtherCAT® je v principu konstruován tak, aby byl cyklus sběrnice synchronní
s řídicím cyklem.

UPOZORNĚNÍ
Mechanismus Distributed Clock také umožňuje současně synchronizovat interní
cyklus zpracování v měniči.
V měniči MOVIDRIVE® B se synchronizace časových cyklů a převzetí dat řídí přes
paměť RAM dual-port doplňku DFE24B.
Režim Velocity
[1]

[3]

[2]

Xref

vref

Xact

vact

[A]

tref

[4]

M

V

[5]

X

[5]

X

[6]

[C]
[B]

6823492875

xref
xact

Požadovaná hodnota polohy
Skutečná hodnota polohy

[1]
[2]

Regulátor polohy
Regulátor otáček

[A]
[B]

vref
vact
tref

Požadovaná hodnota otáček
Skutečná hodnota otáček
Požadovaná hodnota
krouticího momentu

[3]
[4]
[5]

Koncový stupeň měniče
[C]
Poháněný stroj
Snímač (V = otáčky; X = pozice)

[6]

Doplňkový snímač dráhy

Řízení
Rozhraní pro průmyslovou
sběrnici
Měnič

V režimu Velocity se z řízení na měnič přenáší požadovaná hodnota otáček (resp. rychlosti) a přečte se skutečná hodnota pozice z měniče nebo z odděleného snímače.
V režimu Velocity představuje měnič jednoduchý člen pro řízení otáček. Regulační
časové úseky řízení a přenosu sběrnice stejně jako interního cyklu zpracování měniče
a snímačů přitom musí být vzájemně sesynchronizovány.
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Kalibrace polohy, sledování přípustných rozsahů pojezdu případně koncových spínačů
stejně jako zadávání ramp v závislosti na zátěži a sledování vlečných chyb jsou činnosti
realizované v nadřazeném řízení. Nejedná se tedy o úkoly prováděné měničem
MOVIDRIVE® B.
Aby nevznikala příliš velká zrychlení u delších regulačních intervalů (> 1 ms), nepřebírá
se požadovaná hodnota otáček z měniče MOVIDRIVE® B přímo, ale jako lineárně interpolovaná hodnota. To znamená, že při cyklu požadovaných hodnot v délce 5 ms
nenastavuje řízení v měniči MOVIDRIVE® B požadovanou změnu otáček každých 5 ms
jedním krokem, nýbrž vždy po 5 malých krocích o délce 1 ms.
Režim Position
[1]

Xref

vref

tref

vact

Xact

[A]

[3]

[2]

[4]

M

V

[5]

X

[5]

X

[6]

[C]
[B]
6823509003

xref
xact

Požadovaná hodnota polohy
Skutečná hodnota polohy

[1]
[2]

vref
vact
tref

Požadovaná hodnota otáček
[3]
Skutečná hodnota otáček
[4]
Požadovaná hodnota krouticího [5]
momentu
[6]

Regulátor polohy
Regulátor otáček

[A]
[B]

Koncový stupeň měniče
[C]
Poháněný stroj
Snímač (V = otáčky; X = pozice)

Řízení
Rozhraní pro průmyslovou
sběrnici
Měnič

Doplňkový snímač dráhy

V režimu Position se z řízení na měnič cyklicky přenáší požadovaná hodnota polohy
a přečte se skutečná hodnota pozice z měniče nebo z odděleného snímače.
V režimu Position měnič kopíruje požadovanou hodnotu pozice, která se neustále mění,
a sám generuje ze skutečné hodnoty pozice (z [5] nebo [6]) potřebnou požadovanou
hodnotu otáček pro regulátor otáček [2]. Regulační časové úseky řízení a přenosu sběrnice stejně jako interních cyklů zpracování měniče a snímačů přitom musí být vzájemně
sesynchronizovány.
Po zkalibrování polohy v řízení podle polohy v měniči je možné provádět sledování přípustných rozsahů pojezdu nebo koncových spínačů v měniči. Poté je třeba detailně překontrolovat správnost nastavení ramp v závislosti na zátěži a sledování vlečné chyby
v měniči.
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0
Aby nevznikala příliš velká zrychlení u delších regulačních intervalů (> 1 ms), nepřebírá
se požadovaná hodnota polohy z měniče MOVIDRIVE® B přímo, ale jako lineárně interpolovaná hodnota. To znamená, že při cyklu požadovaných hodnot v délce 5 ms
nenastavuje řízení v měniči MOVIDRIVE® B požadovanou změnu polohy každých 5 ms
jedním krokem, nýbrž vždy po 5 malých krocích o délce 1 ms.

8.2

Nastavení v měniči MOVIDRIVE® B pomocí programu MOVITOOLS®
MotionStudio

8.2.1

Nastavení pro režim Velocity
Pro řízení měniče MOVIDRIVE® B v systému Motion Control s taktově synchronizovaným zadáváním otáček je třeba v programu MOVITOOLS® MotionStudio provést následující nastavení parametrů (viz následující obrázek).

6824418187
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•

P100 setpoint source (zdroj požadovaných hodnot) = fieldbus (průmyslová sběrnice)

•

P101 control source (zdroj řízení) = fieldbus (průmyslová sběrnice)

•

P700 operating mode (provozní režim) = SERVO + IPOS nebo CFC + IPOS

•

P870 setpoint description (popis požadované hodnoty) PO1 = control word 1

•

P873 actual value description PI1 = status word 1

Příručka – Rozhraní pro průmyslovou sběrnici DFE24B EtherCAT®

®

Motion Control přes EtherCAT®

I

Nastavení v měniči MOVIDRIVE B pomocí programu MOVITOOLS® MotionStudio

8

0
Následně je třeba aktivovat synchronizaci řídicí jednotky na síť EtherCAT®. Pro tento
účel proveďte následující nastavení parametrů viz následující obrázek):

6824421131

•

P887 synchronization ext. controller = ON

•

P888 synchronization time SBus [ms] = 1
Nastavená doba synchronizace musí přesně odpovídat cyklu sběrnice.

•

P916 ramp type = interpolation velocity

•

P970 DPRAM synchronization = YES

•

P971 synchronization phase = 0
V parametru P971 je možné při výskytu efektů aliasingu optimalizovat polohu fází.
Standardně nastavujte polohu fází na hodnotu 0 ms.
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Nastavení v měniči MOVIDRIVE® B pomocí programu MOVITOOLS® MotionStudio

0
8.2.2

Nastavení pro Position-Mode
Pro řízení měniče MOVIDRIVE® B v systému Motion Control s taktově synchronizovaným zadáváním polohy je třeba v programu MOVITOOLS® MotionStudio provést následující nastavení parametrů (viz následující obrázek).

6824424715

•

P100 setpoint source (zdroj požadovaných hodnot) = fieldbus (průmyslová sběrnice)

•

P101 control source (zdroj řízení) = fieldbus (průmyslová sběrnice)

•

P700 operating mode (provozní režim) = SERVO + IPOS nebo CFC + IPOS

•

P87x Process data description
V závislosti na řízení a na dané aplikaci je možné použít řídicí a stavové slovo. Řídicí
a stavové slovo je možné nastavit pomocí parametrů P870 – P876 nebo v proměnných IPOSplus® a manipulovat s nimi podle daných funkcí stavového stroje řídicí jednotky Motion Controller.
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0
Následně je třeba aktivovat synchronizaci řídicí jednotky na síť EtherCAT®. Pro tento
účel proveďte následující nastavení parametrů viz následující obrázek):

6824421131

•

P887 synchronization ext. controller = ON

•

P888 synchronization time SBus [ms] = 1
Nastavená doba synchronizace musí přesně odpovídat cyklu sběrnice.

•

P916 ramp type = interpolation position 16 bit

•

P970 DPRAM synchronization = YES

•

P971 synchronization phase = 0
V parametru P971 je možné při výskytu efektů aliasingu optimalizovat polohu fází.
Standardně nastavujte polohu fází na hodnotu 0 ms.

8.3

Nastavení v masteru EtherCAT®
Aby byla možná synchronizace časových intervalů, je třeba aktivovat funkci Distributed
Clock. Cyklus sběrnice musí přesně odpovídat době synchronizace nastavené v parametru P888. Kromě toho aktivujte systém watchdog pro sledování timeoutu pouze na
Syncmanager 0x1000 (Output Data).
Pevně obsazené PDO (InputData1 a OutputData1) je třeba deaktivovat.
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0
8.3.1

Nastavení pro režim Velocity
•

Požadovaná hodnota otáček se zapisuje prostřednictvím konfigurovatelného PDO2
přímo do systémové proměnné H499 a je kalibrována následujícím způsobem:
– 1 článek Ô 0,2 1/min, tj. hodnota 5000 Ô 1000 1/min
Veličiny používané v řízení je třeba před přenosem na měnič odpovídajícím způsobem nakalibrovat.

•

Řídicí slovo je přenášeno pomocí PDO1 společně s požadovanou hodnotou otáček
v PDO2.

•

Poloha, která je přenášena na řízení, se vyčte pomocí konfigurovatelného PDO2 přímo ze systémové proměnné H511. Poloha je kalibrována následujícím způsobem:
– 4096 článků odpovídá přesně jedné otáčce
Načtenou polohu je pak třeba nakalibrovat podle veličin používaných v řízení.

•

8.3.2

Stavové slovo je přenášeno pomocí PI1 společně s požadovanou hodnotou polohy
v PDO2.

Nastavení pro režim Position
•

Žádaná hodnota polohy se přes konfigurovatelný objekt PDO2 zapíše přímo do
systémové proměnné H499 a má následující kalibraci:
– 1 otáčka motoru Ô 216
Veličiny používané v řízení je třeba před přenosem na měnič odpovídajícím způsobem nakalibrovat.

•

Řídicí slovo může být přenášeno následujícími způsoby:
– přes PO1 společně s požadovanou hodnotou polohy v PDO2
– nebo, pokud je zapotřebí optimalizace stavového stroje, přímo na systémovou
proměnnou v systému IPOSplus®. Přizpůsobení stavového stroje podle dané aplikace se pak provádí jako program IPOSplus® nebo jako program PLC v systému
Motion Control.

•

Poloha, která je přenášena na řízení, se vyčte pomocí konfigurovatelného PDO2 přímo ze systémové proměnné H508. Poloha je kalibrována následujícím způsobem:
– 1 otáčka motoru Ô 216
Načtenou polohu je pak třeba nakalibrovat podle veličin používaných v řízení.

•

76

Stavové slovo je možné přenášet buď přes PI1 společně s požadovanou hodnotou
polohy v PDO2, nebo, v případě specifického přizpůsobení stavového stroje podle
dané aplikace v systému IPOSplus® přímo ze systémové proměnné systému
IPOSplus®.
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Příklad pro TwinCAT

8

0

8.4

Příklad pro TwinCAT

8.4.1

Parametrizace taktově synchronního provozu
Proveďte nastavení uvedená na následujících obrázcích.

6824466059

Pro taktově synchronní provoz zvolte možnost "DC for synchronization" na záložce DC
(Distributed Clock). Dbejte na to, aby doba cyklu uvedená v políčku "Cycle time" přesně
odpovídala době synchronizace nastavené v P888.

6824750603
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I

8

Motion Control přes EtherCAT®
Příklad pro TwinCAT

0
Aktivujte sledování timeoutu pro Syncmanager 0x1000. Pro tento účel označte v okně
"Edit Sync Manager" možnost "Watchdog Trigger" (viz následující obrázek).

6824775435

8.4.2

Parametrizace osy NC
Následně se provede parametrizace osy NC (viz následující obrázek).

6824778379

Zvolte v záložce "Settings" v poli "Axis Type" možnost "Standard" a v poli "Unit" systémovou jednotku (např. °).
V záložce "Global" nastavte maximální rychlost a sledování vlečné chyby.
V záložce "Dynamics" nastavte časy ramp.

UPOZORNĚNÍ
Provedená nastavení musí odpovídat mechanice a příslušným nastavením v měniči.
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Příklad pro TwinCAT

8

0
8.4.3

Parametrizace snímače
Jako snímač (pod položkou "Axis x_Enc") je definován "CANopen DS402" a parametrizace se provádí následujícím způsobem (viz následující obrázek).

6824949131

Kalibrační faktor se spočítá z následujícího vztahu:
360° /(4096 inc/ot) = 0,087890625 °/inc
8.4.4

Režim Velocity
V režimu Velocity se jako pohon (pod položkou "Axis x_Drive") zvolí "Drive connected
to KLXXX...." V záložce "Analog" se zadávají následující hodnoty (viz následující
obrázek).

6824952587

Požadované otáčky ("Reference Velocity") = maximální otáčky motoru × 6 se uvedou
s přepočítávacím faktorem "at Output Ratio [0.0 – 1.0]" = (max. otáčky motoru × 5) / 215.
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8

I

Motion Control přes EtherCAT®
Příklad pro TwinCAT

0
V obsazení PDO se deaktivuje PDO1 a v PDO2 se definují požadované otáčky a řídicí
slovo nebo skutečná pozice (H511) a stavové slovo (viz následující obrázky).

6824949131

V obsazení PDO se deaktivuje PDO1 a v PDO2 se definují požadované otáčky a řídicí
slovo nebo skutečná pozice (H511) a stavové slovo (viz následující obrázky).

6824997515

6824993931
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I

Příklad pro TwinCAT

8

0
Nakonec se požadované otáčky a skutečná pozice pohonu spojí s osou NC a řídicí
i stavové slovo 1 jsou řízeny pomocí PLC task v souladu s popisem uvedeným v profilu
zařízení pro průmyslovou sběrnici (viz následující obrázek).

6825043211
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Diagnostické postupy

9

Diagnostika chyb

9.1

Diagnostické postupy
Níže popsané diagnostické postupy znázorňují postup při analýze chyb pro následující
problémy:
•

Měnič nepracuje v systému EtherCAT®

•

Měnič není možné řídit masterem EtherCAT®

Další pokyny k parametrizaci měniče pro různé aplikace na průmyslové sběrnici naleznete v systémové příručce "Komunikace a profil zařízení MOVIDRIVE® MDX60B/61B"
a v systémové příručce MOVIDRIVE® MDX60B/61B.
Krok 1: Zkontrolujte správné připojení měniče k systému EtherCAT®
Je konektor sběrnice připojen na master / měnič?

NE →

[A]

NESVÍTÍ
→

[A]

NE →

[A]

ANO →

[A]

NE →

[B]

→

[C]

→

[C]

→

[C]

ANO
↓
Jak se chová kontrolka Link/activity na doplňku DFE24B?
ON
↓
Je měnič fyzicky správně připojen k systému EtherCAT®? Zkontrolujte
správné připojení systému EtherCAT® na X30 IN (příchozí spojení
EtherCAT®) / X31 OUT (odchozí spojení EtherCAT®).
ANO
↓
Pokračujte krokem 2: Jak se chová kontrolka RUN?
[A]

Zkontrolujte zapojení kabelů sběrnice!

Krok 2: Jak se chová kontrolka RUN?
NESVÍTÍ

Byl slave přepnut masterem do stavu INIT?

Bliká zeleně

Slave je ve stavu PRE-OPERATIONAL.

Jednorázově
zeleně blikne

Slave je ve stavu SAFE-OPERATIONAL.

Svítí zeleně

Slave je ve stavu OPERATIONAL.

[A]
[B]
[C]
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Proveďte rozběh sběrnice v masteru.
Doplněk DFE24B je vadný.
Pokračujte krokem 3: Jak se chová kontrolka ERR?
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Krok 3: Jak se chová kontrolka ERR?
Nesvítí

Případ 1: Kontrolka RUN svítí zeleně (slave je ve stavu OPERATIONAL).
↓

Komunikace přes EtherCAT® je na doplňku DFE24B v pracovním stavu.
Případ 2:
• Kontrolka RUN bliká zeleně (slave je ve stavu PREOPERATIONAL
• Kontrolka RUN jednou zeleně blikne (slave je ve stavu SAFEOPERATIONAL)
↓
Proveďte rozběh sběrnice v masteru a uveďte slave do stavu OPERATIONAL.
↓
Spusťte komunikaci procesních dat.
Mihotavé
světlo

Předpoklad:
• Kontrolka RUN bliká zeleně (slave je ve stavu PREOPERATIONAL)
• Kontrolka RUN jednou zeleně blikne (slave je ve stavu SAFEOPERATIONAL)
↓
Byla zjištěna bootovací chyba. Spusťte doplněk DFE24B.
↓
Pokud kontrolka ERR nadále mihotavě bliká, je doplněk DFE24B vadný.

Dvakrát čer- Případ 1: Kontrolka RUN svítí zeleně (slave je ve stavu OPERATIONAL).
veně blikne
↓
Timeout průmyslové sběrnice, přiveďte výstupní data procesu.
Případ 2:
• Kontrolka RUN bliká zeleně (slave je ve stavu PREOPERATIONAL)
• Kontrolka RUN jednou zeleně blikne (slave je ve stavu SAFEOPERATIONAL)
↓
Timeout systému Watchdog → proveďte rozběh sběrnice v masteru a uveďte
slave do stavu OPERATIONAL.
↓
Spusťte komunikaci procesních dat.
Jednorázo- Předpoklad:
vě červeně • Kontrolka RUN bliká zeleně (slave je ve stavu PREOPERATIONAL)
blikne
• Kontrolka RUN jednou zeleně blikne (slave je ve stavu SAFEOPERATIONAL)
↓
Došlo k nevyžádané změně stavu. Odstraňte chybu konfigurace a poté proveďte
rozběh sběrnice v masteru.
↓
Uveďte slave do stavu OPERATIONAL.
↓
Spusťte komunikaci procesních dat.

Příručka – Rozhraní pro průmyslovou sběrnici DFE24B EtherCAT®

83

Diagnostika chyb

9

Seznam chyb

Bliká

9.2

Předpoklad:
• Kontrolka RUN bliká zeleně (slave je ve stavu PREOPERATIONAL)
• Kontrolka RUN jednou zeleně blikne (slave je ve stavu SAFEOPERATIONAL)
↓
Došlo k neplatné konfiguraci. Odstraňte chybu konfigurace a poté proveďte
rozběh sběrnice v masteru.
↓
Uveďte slave do stavu OPERATIONAL.
↓
Spusťte komunikaci procesních dat.

Seznam chyb
UPOZORNĚNÍ
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•

Následující seznam chyb platí pro doplněk DFE24B v režimu brány.

•

Při provozu doplňku DFE24B v měniči MOVIDRIVE® B naleznete příslušné chybové kódy v návodu k obsluze MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

Chybový
kód

Označení

Reakce

Příčina

Opatření

17

Stack Overflow

Zastavení
komunikace
systémové sběrnice

18

Stack Underflow

Zastavení
komunikace
systémové sběrnice

19

NMI

Zastavení
komunikace
systémové sběrnice

20

Undefined
Opcode

Zastavení
komunikace
systémové sběrnice

Porucha elektroniky měniče, příp.
elektromagnetické rušení.

Zkontrolujte, příp. opravte uzemnění
a stínění. Při opětovném výskytu
kontaktujte servisní středisko SEW

21

Protection Fault

Zastavení
komunikace
systémové sběrnice

22

Illegal Word
Operand Access

Zastavení
komunikace
systémové sběrnice

23

Illegal
Instruction
Access

Zastavení
komunikace
systémové sběrnice

25

Eeprom

Zastavení
komunikace
systémové sběrnice

Chyba přístupu na EEPROM

Proveďte tovární nastavení, reset
a novou parametrizaci DFE. Při opětovném výskytu problému konzultujte
situaci se servisním střediskem SEW.

28

Timeout
průmyslové
sběrnice

Implicitní nastavení:
PO-data = 0
Chybová činnost
nastavitelná přes
P831

V určené době nedošlo k žádné komunikaci mezi jednotkami master a slave.

•

37

Chyba
Watchdog

Zastavení
komunikace
systémové sběrnice

Chyba běhu systémového softwaru

Kontaktujte servisní středisko SEW

45

Chyba
inicializace

Zastavení
komunikace
systémové sběrnice

Chyba po samočinném testu při resetu.

Proveďte reset. Při opakovaném
výskytu problému konzultujte situaci
se servisním střediskem SEW.

•

Překontrolujte komunikaci
masteru.
Prodlužte timeout průmyslové
sběrnice (sledování odezvy)
v masteru nebo sledování
vypněte
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Chybový
kód

Označení

Reakce

Příčina

Opatření

111

Systémová
chyba Device
Timeout

Žádná

Všímejte si prosím červené kontrolky
systémové chyby (H1) doplňku DFx.
Jestliže tato kontrolka svítí červeně
nebo bliká, nedošlo v průběhu času
timeoutu k navázání komunikace s jedním nebo více zařízeními připojenými
na systémovou sběrnici. Pokud červená kontrolka systémové chyby (H1)
bliká, je samotné zařízení DFx v chybovém stavu. Chyba F111 se pak hlásila
pouze přes průmyslovou sběrnici na
řízení.

Překontrolujte napájecí napětí, kabeláž systémové sběrnice a ukončovací
odpory. Vypněte a znovu zapněte
jednotku DFx. Pokud chyba nezmizí,
proveďte diagnostiku pomocí diagnostického rozhraní a realizujte příslušná opatření podle této tabulky.
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kVA

10

i

f

n

Technické údaje

Doplněk DFE24B pro MOVIDRIVE® MDX61B

P Hz

10

Technické údaje

10.1

Doplněk DFE24B pro MOVIDRIVE® MDX61B
Doplněk DFE24B (MOVIDRIVE® MDX61B)
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Objednací číslo

1821 126 7

Příkon

P=3W

Standardy

IEC 61158, IEC 61784-2

Přenosová rychlost

100 MBaud, plně duplexní

Připojovací technika

2× RJ45 (8x8 modularJack)

Uzavření sběrnice

Není integrováno, neboť se zakončení sběrnice aktivuje automaticky.

OSI Layer

Ethernet II

Adresa stanice

Nastavení přes master EtherCAT® (zobrazení přes P093).

Název souboru XML

SEW_DFE24B.xml

Vendor ID

0x59 (CANopenVendor ID)

EtherCAT® services

•
•

Verze firmwaru měniče
MOVIDRIVE® B

824 854 0.18 nebo vyšší (zobrazení přes P076).

Pomůcky pro uvedení do
provozu

•
•

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

Software MOVITOOLS® MotionStudio ve verzi 5.40 nebo vyšší
Obslužné zařízení DBG60B
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Doplněk DFE24B pro MOVITRAC B a tělo brány

10.2

kVA

i

f

n

10

P Hz

Doplněk DFE24B pro MOVITRAC® B a tělo brány

5.5

4.5

DFE 24B
RUN
ERR

1

257.5

IN
X30

28

X31

OUT

185

0

EtherCAT

234.5

224

AS
F1

22.5

30

100
6825746443
Doplněk DFE24B (brána MOVITRAC® B)
Externí napájecí napětí

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

Standardy

IEC 61158, IEC 61784-2

Přenosová rychlost

100 MBaud, plně duplexní

Technika připojení

2× RJ45 (8x8 modularJack)

Uzavření sběrnice

Není integrováno, neboť se uzavření sběrnice aktivuje automaticky.

OSI Layer

Ethernet II

Adresa stanice

Nastavení přes master EtherCAT® (zobrazení přes P093).

Název souboru XML

SEW_DFE24B.xml

Vendor ID

0x59 (CANopenVendor ID)

®

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

EtherCAT services

•
•

Verze firmwaru měniče
MOVITRAC® B

Není zapotřebí žádná konkrétní verze firmwaru.

Pomůcky pro uvedení do
provozu

•
•

Software MOVITOOLS® MotionStudio ve verzi 5.40 nebo vyšší
Obslužné zařízení FBG60B
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