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Általános tudnivalók
A dokumentáció használata

1
1

Általános tudnivalók

1.1

A dokumentáció használata
A kézikönyv a termék része, és fontos üzemeltetési és szervizelési információkat tartalmaz. A kézikönyv minden olyan személynek szól, aki a terméken szerelési, telepítési,
valamint üzembe helyezési és szervizelési munkát végez.
A kézikönyvet olvasható állapotban hozzáférhetővé kell tenni. Győződjön meg arról,
hogy a kézikönyvet a berendezés és az üzem felelősei, valamint a készüléken saját felelősségükre munkát végző személyek elolvasták és megértették. Ha valamiben bizonytalan, vagy további információra van szüksége, forduljon az SEW-EURODRIVE céghez.

1.2

A biztonsági tudnivalók felépítése

1.2.1

A jelzőszavak jelentése
Az alábbi táblázat a biztonsági utasításokra, az anyagi károk lehetőségére és az egyéb
tudnivalókra utaló jelzőszavak besorolását és jelentését ismerteti.
Jelzőszó

1.2.2

Jelentés

A figyelmen kívül hagyás
következményei

VESZÉLY!

Közvetlenül fenyegető veszély

Halál vagy súlyos testi sérülések

FIGYELMEZTETÉS!

Lehetséges veszélyhelyzet

Halál vagy súlyos testi sérülések

VIGYÁZAT!

Lehetséges veszélyhelyzet

Könnyebb testi sérülések

FIGYELEM!

Lehetséges anyagi károk

A hajtásrendszer vagy környezetének károsodása

MEGJEGYZÉS

Hasznos tudnivaló vagy tanács:
Megkönnyíti a hajtásrendszer kezelését.

Az adott fejezetre vonatkozó biztonsági tudnivalók felépítése
Az adott fejezetre vonatkozó biztonsági tudnivalók nem csak egy adott cselekvésre,
hanem egy témához tartozó cselekvések sorozatára is érvényesek. Az alkalmazott
piktogramok általános, vagy különleges veszélyre utalnak.
A következőkben egy adott fejezetre vonatkozó biztonsági tudnivaló formális felépítését
mutatjuk be:

JELZŐSZÓ!
A veszély jellege és forrása.
A figyelmen kívül hagyás lehetséges következménye(i).
•
1.2.3

Intézkedés(ek) a veszély elhárítására.

A beágyazott biztonsági tudnivalók felépítése
A beágyazott biztonsági tudnivalók közvetlenül a veszélyes művelet előtt vannak feltüntetve a cselekvési útmutatóban.
A következőkben egy beágyazott biztonsági tudnivaló formális felépítését mutatjuk be:
•

JELZŐSZÓ! A veszély jellege és forrása.
A figyelmen kívül hagyás lehetséges következménye(i).
– Intézkedés(ek) a veszély elhárítására.
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Általános tudnivalók
Szavatossági igények

1.3

1

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

1.4

Felelősség kizárása
A jelen dokumentációnak és a csatlakoztatott SEW-EURODRIVE készülékek dokumentációjának figyelembe vétele a biztonságos üzemeltetés és a megadott terméktulajdonságok, illetve teljesítményjellemzők elérésének alapfeltétele. Az üzemeltetési utasítás
figyelmen kívül hagyásából eredő tárgyi és vagyoni károkért, valamint személyi sérülésekért az SEW-EURODRIVE nem vállal felelősséget. A szavatosság ilyen esetekben
kizárt.

1.5

Szerzői jog
© 2012 – SEW-EURODRIVE. Minden jog fenntartva.
Bármilyen – akár kivonatos – sokszorosítás, feldolgozás, terjesztés és egyéb hasznosítás tilos.

1.6

További vonatkozó dokumentáció
A csatlakoztatott készülékekre a következő kiadványok és dokumentumok érvényesek:

1.7

•

"MOVIDRIVE® MDX60B/61B" üzemeltetési utasítás

•

"MOVITRAC® B" üzemeltetési utasítás

•

A funkcionális biztonságtechnikával rendelkező készülékeknél ezenkívül a kapcsolódó "Funkcionális biztonság" és a "Biztonságos lekapcsolás – Előírások" című
kézikönyvek.

•

Csak villamossági szakember telepítheti és helyezheti üzembe az érvényes balesetvédelmi előírások és a csatlakoztatott készülékek üzemeltetési utasításának
betartásával.

Terméknevek és védjegyek
A jelen dokumentációban található terméknevek az adott név tulajdonosának márkanevei vagy bejegyzett márkanevei.
EtherCAT® is registered trademark and patented technology, licensed by Beckhoff
Automation GmbH, Germany.
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Biztonsági tudnivalók
Buszrendszerek

2
2

Biztonsági tudnivalók

2.1

Buszrendszerek
A buszrendszer lehetővé teszi a frekvenciaváltók széleskörű hozzáigazítását a berendezés adottságaihoz. Mint minden buszrendszernél, itt is fennáll annak a veszélye,
hogy a paraméterek – és ezzel a készülék viselkedése – kívülről (a készülék szempontjából) nem észlelhető módon megváltoznak. Ez váratlan (nem ellenőrizetlen) rendszerviselkedést vonhat maga után.

2.2

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

2.3

Emelőmű-alkalmazások
A MOVIDRIVE® B és MOVITRAC® B frekvenciaváltót tilos emelőmű-alkalmazások biztonsági berendezéseként használni. Az anyagi károk és a személyi sérülések elkerülése érdekében biztonsági berendezésként alkalmazzon felügyeleti rendszereket vagy
mechanikus védelmi eszközöket.

2.4

Használaton kívül helyezés, megsemmisítés
Kérjük, tartsa be az érvényes nemzeti rendelkezéseket!
Szükséges esetén az egyes alkatrészeket egymástól külön, jellemzőiknek és a hatályos, országspecifikus megfelelőn ártalmatlanítsa, pl. mint:
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•

elektronikai hulladék

•

műanyag

•

lemez
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Bevezetés

3.1

Általános tudnivalók

3.1.1

A kézikönyv tartalma

3

Ez a felhasználói kézikönyv az alábbiak leírását tartalmazza:

3.1.2

•

A DFE24B EtherCAT® opcionális kártya beszerelése a MOVIDRIVE® MDX61B
hajtásszabályozóba.

•

A DFE24B EtherCAT® opcionális kártya használata a MOVITRAC® B frekvenciaváltóban és az UOH11B gateway-házban.

•

A MOVIDRIVE® MDX61B üzembe helyezése EtherCAT® terepibusz-rendszeren.

•

A MOVITRAC® B üzembe helyezése EtherCAT® gateway-en.

•

Az EtherCAT® master konfigurálása XML fájlokkal.

•

A MOVITOOLS® MotionStudio használata EtherCAT® hálózaton keresztül.

További szakirodalom
A MOVIDRIVE® B hajtásszabályozó és az EtherCAT® terepibusz-rendszer összekapcsolásának megkönnyítése érdekében a DFE24B EtherCAT® kommunikációs opció
jelen felhasználói kézikönyve mellett kérje a terepibusz-rendszereket ismertető alábbi
kiadványokat is:
•

"Kommunikáció és terepi busz készülékprofil MOVIDRIVE® B" kézikönyv

•

MOVIDRIVE® B rendszerkézikönyv

A "Kommunikáció és terepi busz eszközprofil MOVIDRIVE® B" c. kézikönyvben és a
MOVIDRIVE® B rendszerkézikönyvben a terepibusz-paraméterek leírása és kódolása
mellett a legkülönfélébb vezérlési megoldások és alkalmazási lehetőségek találhatók,
amelyeket a bemutatott rövid példák tesznek érthetőbbé.

3.2

Tulajdonságok

3.2.1

MOVIDRIVE® B, MOVITRAC® B és EtherCAT®
Az úgynevezett készülékprofil, vagyis a frekvenciaváltónak az EtherCAT® üzem alapjául szolgáló tulajdonságainak együttese, független a terepi busztól, így egységes.
Önnek felhasználóként így lehetősége nyílik arra, hogy a terepi busztól független hajtásalkalmazásokat fejlesszen. Ezáltal rendkívül könnyű az átállás más buszrendszerekre, pl. a DeviceNetre (DFD opció).

3.2.2

Hozzáférés minden információhoz
A MOVIDRIVE® B és MOVITRAC® B az EtherCAT® kommunikációs interfészen
keresztül digitális hozzáférést biztosít az összes hajtásparaméterhez és funkcióhoz.
A frekvenciaváltó vezérlése gyors, ciklikus folyamatadatokkal történik. A folyamatadatcsatorna az alapjelek megadása mellett (pl. fordulatszám-alapjel, felfutási és lefutási
meredekség [integrálási idő]) stb.) különféle hajtásvezérlő utasítások, mint pl. engedélyezés, szabályozótiltás, normál leállás, gyorsleállás stb. továbbítására szolgál. Ezen a
csatornán lehet ugyanakkor a frekvenciaváltóból a tényleges értékeket, mint pl. a tényleges fordulatszámot, az áramerősséget, a készülék állapotát, a hibakódot vagy a
referenciaüzeneteket kiolvasni.
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Bevezetés
Tulajdonságok

3
3.2.3

Ciklikus adatcsere EtherCAT® hálózaton keresztül
Az EtherCAT® master és a MOVIDRIVE® B és MOVITRAC® B frekvenciaváltó közötti
folyamatadat-csere rendszerint ciklikus. A ciklusidőt az EtherCAT® master tervezésekor
kell meghatározni.

3.2.4

Aciklikus adatcsere EtherCAT® hálózaton át
Az EtherCAT® specifikáció olyan aciklikus READ/WRITE műveleteket vezet be, amelyeknek átvitele az üzenetekkel együtt, a futó ciklikus buszüzemben történik meg, anélkül hogy az károsan befolyásolná az EtherCAT® hálózat folyamatadat-kommunikációjának teljesítményét.
A hajtásparaméterek olvasási és írási hozzáférése CoE (CAN application protocol over
EtherCAT®) szerint vagy VoE (Vendorspecific over EtherCAT®) műveletekkel megvalósított (Service Data Objects) műveletekkel lehetséges.
A paraméteradatok cseréjének ez a formája olyan alkalmazásokat tesz lehetővé, amelyek során minden fontos hajtásparamétert a fölérendelt automatizálási készülék kezel,
így magán a hajtásszabályozón nem kell manuális paraméterezést végezni.

3.2.5

Az EtherCAT® kommunikációs opció konfigurálása
Az EtherCAT® kommunikációs opciót úgy tervezték, hogy a terepi busszal kapcsolatos
minden beállítás az EtherCAT® rendszer indulásakor végezhető el. A frekvenciaváltó
így igen gyorsan integrálható az EtherCAT® környezetbe és kapcsolható be.

3.2.6

Felügyeleti funkciók
A terepibusz-rendszer hajtástechnikai alkalmazása olyan kiegészítő felügyeleti funkciók
alkalmazását követeli meg, mint a terepi busz időbeli felügyelete (terepibusz-időtúllépés, time out) vagy a különleges gyorsleállási műveletsorok. A MOVIDRIVE® B/
MOVITRAC® B felügyeleti funkcióit például célirányosan lehet az alkalmazásokhoz
illeszteni. Így például meghatározhatja, hogy a hajtásszabályozó buszhiba esetén
milyen hibareakciót váltson ki. Sok alkalmazás esetében gyorsleállást célszerű választani, de más hibareakciókat is beállíthat. Mivel a vezérlőkapcsok terepi busz üzemmódban is működnek, a hajtásszabályozó sorkapcsain keresztül, a terepi busztól függetlenül továbbra is kiadható gyorsleállási utasítás.

3.2.7

Diagnosztika
Az üzembe helyezéshez és szervizhez a MOVIDRIVE® B és MOVITRAC® B számos
diagnosztikai lehetőséget kínál. Az integrált terepibusz-monitor például lehetővé teszi a
fölérendelt vezérlés által küldött alapjelek és a tényleges értékek ellenőrzését is.
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4

Szerelési és telepítési tudnivalók
Ez a fejezet a DFE24B opcionális kártya MOVIDRIVE® MDX61B, MOVITRAC® B eszközbe és UOH11B gateway-házba történő beszerelésére és telepítésére vonatkozó
tudnivalókat tartalmaz.

4.1

DFE24B opcionális kártya beszerelése MOVIDRIVE® MDX61B készülékbe
MEGJEGYZÉS
•
•
•
•

A 0-s kiviteli méretű MOVIDRIVE® MDX61B esetében csak az SEW-EURODRIVE
végezheti az opcionális kártyák be- és kiszerelését.
Az opcionális kártyák felhasználó általi be- és kiszerelése csak az 1…7-os kiviteli
méretű MOVIDRIVE® MDX61B esetében lehetséges.
A DFE24B opcionális kártyát a terepibusz-kártyahelyre [1] kell beszerelni.
A DFE24B opcionális kártyát a MOVIDRIVE® B látja el feszültséggel. Külön tápfeszültség nem szükséges.

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
terepibusz-kártyahely [1]

4.1.1

Mielőtt hozzákezdene
A DFE24B opcionális kártyát a terepibusz-kártyahelyre kell beszerelni.
Az opcionális kártya be- vagy kiszerelésének megkezdése előtt tartsa be az
alábbiakat:
•

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

•

Megfelelő intézkedésekkel (földelőszalag, vezetőképes cipő stb. segítségével)
vezesse le saját töltését, mielőtt megérintené az opcionális kártyát.
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DFE24B opcionális kártya beszerelése MOVIDRIVE® MDX61B készülékbe

•

Az opcionális kártya beszerelése előtt vegye le a kezelőkészüléket és az előlapot
(lásd MOVIDRIVE® MDX60B/61B üzemeltetési utasítás, "Telepítés" c. fejezet).

•

Az opcionális kártya beszerelése után helyezze vissza a kezelőkészüléket és
az előlapot (lásd MOVIDRIVE® MDX60B/61B üzemeltetési utasítás, "Telepítés"
c. fejezet).

•

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

•

Az opcionális kártyát csak a pereménél fogja meg. Ne érjen az alkatrészekhez.
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4.1.2

4

Az opcionális kártyák be- és kiszerelésének elvi eljárásmódja

2.
1.

2.

1.
3.

3.
3.

4.

4.

1942024459

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

4.2

DFE24B opcionális kártya beszerelése MOVITRAC® B frekvenciaváltóba
MEGJEGYZÉS
•
•

4.2.1

A MOVITRAC® B esetében nincs szükség különleges firmware-állapotra.
A MOVITRAC® B esetében csak az SEW-EURODRIVE végezheti az opcionális
kártya be- ill. kiszerelését.

A rendszerbusz (SBus 1) bekötése a MOVITRAC® B és a DFE24B opció között

MOVITRAC® B
S1

[1]
[2]

S2

DFE 24B
RUN
ERR

ON

X44

OFF

FSC11B
X45

X46
AS
F1

HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7

0

1

X31

OUT

X30

IN

EtherCAT

H1
H2

X24

X12
+
DC 24 V =
–

24V IO
GND

X26

1
2
3
4
5
6
7
8
9

12 3 45 6 7

6764955147
[1]
[2]

S1 = ON (lezáró ellenállás aktiválva)
S2 = OFF (fenntartva)

MEGJEGYZÉS
•
•

14

A DFE24B kártyát, mivel beépített SBus lezáró ellenállással rendelkezik, mindig az
SBus kapcsolat elejére kell telepíteni.
A DFE24B SBus címe mindig 0.

X46

X26

Kapocskiosztás

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

Kapocskiosztás

X12:8

24 V DC bemenet

X12:9

GND, a bináris bemenetek referenciapotenciálja
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Az egyszerű kábelezés érdekében a DFE24B opcionális kártya 24 V-os egyenfeszültséggel ellátható a MOVITRAC® B X46:7 kapcsáról az X26:7 kapocsra kötve.
A MOVITRAC® B 24 V DC feszültségellátását magát ebben az esetben az X12:8 és
X12:9 kapcsokra kell kötni.
Aktiválja az FSC11B opción a buszlezáró ellenállást (S1 = ON).
4.2.2

A rendszerbusz (SBus 1) bekötése több MOVITRAC® B készülék között
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

S1
X12
+
DC 24 V =
-

24V IO
GND

1
2
3
4
5
6
7
8
9

X26
12 3 45 6 7

®

MOVITRAC B

MOVITRAC B

S2

S1

ON
OFF

X44

OFF

X44

FSC11B
X45

S2
ON

FSC11B

X46

X45

HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7

X46

HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7

6764958091

MOVITRAC® B

DFE24B UOH11B gateway-házon át

X46

Kapocskiosztás

X26

Kapocskiosztás

X46:1

SC11 (rendszerbusz bejövő, High)

X26:1

SC11 SBus +, CAN High

X46:2

SC12 (rendszerbusz bejövő, Low)

X26:2

SC12 SBus –, CAN Low

X46:3

GND (rendszerbusz-referencia)

X26:3

GND, CAN GND

X46:4

SC21 (rendszerbusz kimenő, High)

X46:5

SC22 (rendszerbusz kimenő, Low)

X46:6

GND (rendszerbusz-referencia)

X46:7

DC 24 V

X26:7

DC 24 V
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DFE24B opcionális kártya beszerelése MOVITRAC® B frekvenciaváltóba

X12

Kapocskiosztás

X12:8

DC +24 V-os bemenet

X12:9

GND, a bináris bemenetek referenciapotenciálja

Kérjük, vegye figyelembe:
•

2×2 eres, páronként sodrott és árnyékolt rézkábelt használjon (adatátviteli kábel rézfegyverzetű árnyékolással). Az árnyékolás mindkét végét nagy felületen kösse rá a
MOVITRAC® B elektronika-árnyékoló kapcsára. Kéteres kábelnél emellett kösse
össze az árnyékolás végeit a GND-vel. A kábelnek eleget kell tennie az alábbi
specifikációnak:
– Érkeresztmetszet: 0,25 mm2 (AWG18) … 0,75 mm2 (AWG18)
– Vezeték-ellenállás 1 MHz esetén 120 Ω
– Fajlagos kapacitás 1 kHz esetén ≤ 40 pF/m
Alkalmas CAN-Bus kábel vagy DeviceNet kábel.

•

A vezeték megengedett teljes hossza függ a rendszerbusz (SBus) beállított adatátviteli sebességétől:
– 250 kBaud: 160 m (528 ft)
– 500 kBaud: 80 m (264 ft)
– 1000 kBaud: 40 m (132 ft)

•

A rendszerbusz végén a rendszerbusz-lezáró ellenállást be kell kapcsolni (S1 = ON).
A többi készüléknél a lezáró ellenállást ki kell kapcsolni (S1 = OFF). A DFE24B gatewaynek a rendszerbusz kezdeténél vagy végénél kell elhelyezkednie, és beépített
lezáró ellenállással rendelkezik.

MEGJEGYZÉS
Az SBus-on összekapcsolt készülékek között nem szabad potenciálkülönbségnek
lennie. A potenciálkülönbség kialakulását megfelelő megoldásokkal – pl. a készülékek
házainak külön vezetékkel történő összekötésével – meg kell akadályozni.
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4.3

4

A DFE24B/UOH11B gateway szerelése és telepítése
Az alábbi ábrán a DFE24B opció UOH11B:X26 gateway-házon keresztüli csatlakoztatása látható.
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

A gateway-ház tápellátása X26-on át DC 24 V-tal történik.
UOH11B gateway-ház
X26

Kapocskiosztás

X26:1

SC11 rendszerbusz +, CAN high

X26:2

SC12 rendszerbusz –, CAN low

X26:3

GND, CAN GND

X26:4

fenntartva

X26:5

fenntartva

X26:6

GND, CAN GND

X26:7

DC 24 V
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DFE24B opció csatlakoztatása és kapocsleírása

4
4.4

DFE24B opció csatlakoztatása és kapocsleírása

4.4.1

Cikkszám
Opció EtherCAT®-interfész DFE24B típus: 1821 126 7

MEGJEGYZÉS
•
•
A DFE24B elölnézete

DFE 24B
RUN
ERR

AS
F1

0

A DFE24B típusú "EtherCAT® interfész opció" csak MOVITRAC® B-vel és
MOVIDRIVE® MDX61B-vel együtt használható, MOVIDRIVE® MDX60B-vel nem.
A DFE24B opcionális kártyát a terepibusz-kártyahelyre kell beszerelni.
DIP
kapcsoló
Kapocs

Leírás

Funkció

RUN: EtherCAT® üzemjelző
LED (narancssárga/zöld)

A buszelektronika és a kommunikáció üzemállapotát
jelzi.

ERR: EtherCAT® hibajelző LED
(piros)

EtherCAT® hibát jelez.

1

DIP kapcsoló

AS
F1

auto-setup gateway üzemmódhoz
fenntartva

EtherCAT
Az előző készülékkel fennálló/aktív EtherCAT®
kapcsolatot jelzi.

IN

Link/Activity LED (zöld)

OUT

X30

X30 IN: bejövő EtherCAT®
kapcsolat

A következő készülékkel fennálló/aktív EtherCAT®
kapcsolatot jelzi.

X31

Link/Activity LED (zöld)
X31 OUT: kimenő EtherCAT®
kapcsolat

6764978827
MOVITRAC® B és UOH11B elölnézet
H1

Leírás

Funkció

H1 LED (piros)
H2 LED (zöld)

Rendszerhiba (csak gateway funkciónál)
fenntartva

X24 X terminal

RS-485 interfész PC-vel és MOVITOOLS® MotionStudio szoftverrel végzett diagnosztikához

H2

X24

155123467
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4.5

4

X30 IN / X31 OUT csatlakozókiosztás
Előkonfekcionált, árnyékolt, IEC 11801 2.0 kiadás, 5. kategória szerinti RJ45 dugaszolható csatlakozókat használjon.
[6]

[3] [2] [1]
12

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

3

6

B

3011902475

elölnézet
hátulnézet
Pin 1 TX+ Transmit Plus
Pin 2 TX− Transmit Minus
Pin 3 RX+ Receive Plus
Pin 6 RX− Receive Minus

DFE24B – EtherCAT® kapcsolat
A DFE24B opció a vonalszerű buszkialakításhoz két RJ45 csatlakozóval van felszerelve. Az EtherCAT® mastert (adott esetben további EtherCAT® slave-eken keresztül)
egy árnyékolt sodrott érpárú vezetékkel kell csatlakoztatni az X30 IN (RJ45) csatlakozóhoz. A további EtherCAT® készülékek az X31 OUT (RJ45) kapcson át csatlakoznak.

MEGJEGYZÉS
Az IEC 802.3 szerint a maximális vezetékhossz 100 Mbaud átviteli sebességű
Ethernet (100BaseT) esetében pl. két DFE24B között 100 m.

4.6

Buszkábel árnyékolása és fektetése
Kizárólag olyan árnyékolt kábeleket és összekötő elemeket használjon, amelyek teljesítik az IEC 11801 2.0 kiadás szerinti D osztály, 5. kategória követelményeit is.
A buszkábel szakszerű árnyékolása megfelelő mértékben csökkenti az ipari környezetben előforduló elektromos zavarjelek hatásait. Az árnyékolás kialakításánál ügyeljen az
alábbiakra:
•

Húzza meg szorosan a csatlakozók, a modulok és a potenciálkiegyenlítő vezetékek
rögzítőcsavarjait.

•

Kizárólag fémházas vagy fémbevonatú házzal szerelt csatlakozókat használjon.

•

Az árnyékolást nagy érintkezési felülettel kösse be a csatlakozóba.

•

A buszkábel árnyékolását mindkét végén kösse be.

•

A jelvezetékeket és a buszkábelt ne vezesse párhuzamosan az erősáramú kábelekkel (motortápvezetékekkel), hanem lehetőleg külön kábelcsatornában.

•

Ipari környezetben használjon fémből készült, földelt kábeltartó tálcákat.

•

A jelkábeleket és a hozzájuk tartozó potenciálkiegyenlítő vezetékeket egymáshoz
közel, a lehető legrövidebb úton vezesse.

•

Kerülje a buszkábelek dugaszolható csatlakozókkal való meghosszabbítását.

Kézikönyv – DFE24B EtherCAT® terepibusz-interfész
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Buszlezárás

4

•

A buszkábeleket szorosan a földpotenciálon lévő felületek mentén vezesse.

MEGJEGYZÉS
A rendszerek földpotenciálja közötti eltérés, illetve ingadozás esetén a mindkét végén
bekötött és földpotenciállal (PE) összekötött árnyékoláson kiegyenlítő áram folyhat.
Ilyen esetben – a vonatkozó VDE-előírások figyelembevételével – gondoskodjon a
megfelelő potenciálkiegyenlítésről.

4.7

Buszlezárás
Buszlezárás (pl. buszlezáró ellenállásokkal) nem szükséges. Az EtherCAT® eszköz
automatikusan felismeri, ha nem csatlakozik rá további készülék.

4.8

Állomáscímek beállítása
Az SEW-EURODRIVE gyártmányú EtherCAT® eszközöknek nincs a készüléken állítható címük. Felismerésük a buszstruktúrában elfoglalt helyük alapján történik, és ekkor az
EtherCAT® master rendel hozzájuk egy címet. Ez például a DBG60B kezelőkészülékkel
megjeleníthető (P093 paraméter).

4.9

A DFE24B opcionális kártya üzemi kijelzései
A DFE24B opcionális EtherCAT® kártyán található 2 világítódióda, amely a DFE24B és
az EtherCAT® rendszer aktuális állapotát jelzi.

DFE24B
RUN
ERR
6780432907
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4.9.1

4

RUN LED (zöld/narancs)
A RUN LED (zöld/narancssárga) a DFE24B állapotát jelzi.

4.9.2

Állapot

Állapot

Leírás

Ki

INIT

A DFE24B opció állapota INIT (inicializálás).

Zölden villog

PRE-OPERATIONAL

Mailbox kommunikáció lehetséges, de folyamatadat-kommunikáció nem.

Egyszeri
felvillanás
(zöld)

SAFE-OPERATIONAL

Mailbox és folyamatadat-kommunikáció lehetséges. A slave
kimeneteken még nincs jel.

Zöld

OPERATIONAL

Mailbox és folyamatadat-kommunikáció lehetséges.

Pislákoló
zöld

INITIALISATION vagy
BOOTSTRAP

A DFE24B opció éppen indul és még nem érte el az INIT
állapotot.
A DFE24B opció állapota BOOTSTRAP (betöltés). Éppen
a firmware letöltése történik.

Narancssárgán villog

NOT CONNECTED

A DFE24B opciót a bekapcsolást követően még nem szólította
meg EtherCAT® master.

ERR LED (piros)
A (piros) ERR LED az EtherCAT® hibákat jelzi.
Állapot

Hiba

Leírás

Ki

Nincs hiba

A DFE24B opció EtherCAT® kommunikációjának üzemi
állapota.

Pislákol

Rendszerindítási hiba

A készülék rendszerindítási hibát észlelt. Az INIT állapotot
elérte, de az AL állapotregiszterben a "Change" (módosítás)
paraméter értéke "0x01:change/error" (0x01:módosítás/hiba).

Villog

Érvénytelen
konfiguráció

Általános konfigurációs hiba.

Egyszeri
felvillanás

Felszólítás nélküli
állapotváltozás

A slave alkalmazás magától módosította az EtherCAT® állapotát. Az AL állapotregiszterben a "Change" (módosítás) paraméter értéke "0x01:change/error" (0x01:módosítás/hiba).

Kétszeri
felvillanás

Az alkalmazás
működésjelzőjének
időtúllépése

Időtúllépés történt az alkalmazás működésjelzőjénél
(watchdog).

Háromszori
felvillanás

Fenntartva

-

Négyszeri
felvillanás

Fenntartva

-

Be

PDI működésjelző
időtúllépése

Időtúllépés történt a PDI működésjelzőnél (watchdog).
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4

A kijelző állapotainak definíciója
Kijelző

Definíció

Be

A kijelző folyamatosan be van
kapcsolva.

Időbeli alakulás

Ki

A kijelző folyamatosan ki van
kapcsolva.

Pislákol

A kijelző 10 Hz-es egyenletes ütemben
váltakozva felgyullad és kialszik.

on

50ms

off

Egyszeri pislogás

A kijelző egyszer röviden felvillan,
majd sötét fázis következik.

on

50ms

3013055499

50ms

off

Villogva

A kijelző 2,5 Hz-es ütemben váltakozva felgyullad és kialszik (200 ms-ig
bekapcsolva, 200 ms-ig kikapcsolva).

Egyszeri
felvillanás

3013416843

on
200ms

200ms

off

A kijelző egyszer röviden felvillan
(200 ms), majd egy hosszabb sötét
fázis következik (1000 ms).

3013456907

on
off

200ms

1s

3013459851
Kétszeri felvillanás

A kijelző kétszer egymás után röviden
felvillan, majd sötét fázis következik.

on
200ms

200ms

200ms

1s

off

Háromszori
felvillanás

Négyszeri
felvillanás

4.9.3

A kijelző háromszor egymás után
röviden felvillan, majd sötét fázis
következik.
A kijelző négyszer egymás után
röviden felvillan, majd sötét fázis
következik.

3013463435

on
200ms

200ms

200ms

200ms

200ms

1s

off

3013466379

on
200ms
off

200ms

200ms

200ms

200ms

200ms

200ms

1s

3014762123

Link/Activity LED (zöld)

LED"Link/Activity"

X31

OUT

X30

IN

Minden bemenő EtherCAT® kábeleket fogadó EtherCAT® csatlakozóhoz (X30 IN) és
minden kimenő EtherCAT® kábeleket fogadó EtherCAT® csatlakozóhoz (X31 OUT) egy
"Link/Activity" LED tartozik. Ezek az előző vagy a következő készülékkel fennálló/aktív
EtherCAT® kapcsolatot jelzik.

6783085451
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4.9.4

4

Gateway LED-ek

H1 és H2 LED-ek

A H1 és a H2 LED a kommunikáció állapotát jelzi gateway üzemmódban.
H1
H2

X24

155123467
H1 Sys Fault LED (piros)

Csak gateway funkciónál

Állapot

Állapot

Leírás

Piros

Rendszerhiba

A gateway nincs konfigurálva vagy inaktív az
egyik hajtás.

Ki

SBus OK

A gateway megfelelően van konfigurálva.

Villog

Bus scan

A gateway ellenőrzi a buszt.

MEGJEGYZÉS
•
•

A (zöld) H2 LED jelenleg fenntartva.
Az X24 sorkapocsléc az RS485 interfész a PC-vel és MOVITOOLS® MotionStudio
szoftverrel végzett diagnosztikához.
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Tervezés, üzembe helyezés
Az XML-fájl érvényessége a DFE24B számára

5
5

Tervezés, üzembe helyezés
Ebben a fejezetben az EtherCAT® master tervezéséről és a hajtásszabályozó terepi
buszüzembe történő üzembe helyezéséről találhatók tudnivalók.

MEGJEGYZÉS
Az SEW honlapján (http://sew-eurodrive.com) a "Software" pontnál található a
DFE24B kártya XML fájljának aktuális verziója.

5.1

Az XML-fájl érvényessége a DFE24B számára
Az XML fájl a DFE24B kártya MOVIDRIVE® B készülékben terepibusz-opcióként és
MOVITRAC® B készülékben gatewayként vagy gateway-házként (UOH11B) való alkalmazásához szükséges.

MEGJEGYZÉS
Az XML fájl bejegyzéseit módosítani vagy kiegészíteni tilos. A frekvenciaváltónak a
módosított XML fájlból eredő hibás működéséért nem tudunk felelősséget vállalni!

5.2

EtherCAT® master tervezése XML fájllal MOVIDRIVE® B-hez

5.2.1

XML-fájl a DFE24B kommunikációs opció üzemeltetéséhez a MOVIDRIVE® B-n
Az
EtherCAT®
master
tervezéséhez
egy
XML-fájl
áll
rendelkezésre
(SEW_DFE24B.XML). Másolja a fájlt tervezőszoftverének egy speciális mappájába.
A részletes eljárás a kapcsolódó tervezőszoftver kézikönyvében található.
Az EtherCAT® Technology Group (ETG) által szabványosított XML-fájlokat minden
EtherCAT® master képes olvasni.

5.2.2

A tervezési eljárás
Az EtherCAT® terepibusz-interfésszel rendelkező MOVIDRIVE® B tervezéséhez a
következőképpen járjon el:
1. Telepítse (másolja be) az XML-fájlt a tervezőszoftver utasításainak megfelelően.
A szabályszerű telepítés után a slave résztvevők között (az SEW-EURODRIVE →
Drives pont alatt) megjelenik a MOVIDRIVE®+DFE24B elnevezésű készülék.
2. Az [Insert] (beillesztés) menüponttal adhatja hozzá a készüléket az EtherCAT®
struktúrába. A címkiosztás automatikusan történik. A könnyebb azonosítás
érdekében a készüléknek nevet adhat.
3. Válassza ki az alkalmazáshoz szükséges folyamatadat-konfigurációt (lásd a "Folyamatadat-objektumok (PDO) konfigurálása" fejezetet).
4. Kapcsolja össze az I/O-, illetve a periféria-adatokat az alkalmazás be- és kimeneti
adataival.
A tervezést követően elindítható az EtherCAT® kommunikáció. A RUN és az ERR LED
jelzi a DFE24B opció kommunikációs állapotát (lásd "A DFE24B opció üzemi kijelzései"
c. fejezet).
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5

Folyamatadat-objektumok (PDO) konfigurálása
Az EtherCAT® a CoE (CAN application protocol over EtherCAT®) változatban a
CANopen szabványban definiált folyamatadat-objektumokat (PDO) használja a master
és a slave közötti ciklikus kommunikációra. A CANopen szabvány szerint Rx (fogadás)
és Tx (küldés) folyamatadat-objektumokat különböztetünk meg.

Rx folyamatadatobjektumok

Az Rx folyamatadat-objektumokat (Rx-PDO) az EtherCAT® slave fogadja. Ezek kimeneti folyamatadatokat (vezérlési értékeket, alapjeleket, digitális kimeneti jeleket) szállítanak az EtherCAT® masterről az EtherCAT® slave-re.

Tx folyamatadatobjektumok

A Tx folyamatadat-objektumokat (TX-PDO) az EtherCAT® slave küldi vissza az
EtherCAT® masternek. Ezek bemeneti folyamatadatokat (tényleges értékeket, állapotokat, digitális bemeneti információkat stb.) szállítanak.
A MOVIDRIVE® B DFE24B üzemmódjában két különböző PDO-típus használható
a ciklikus be- és kimeneti folyamatadatokhoz.
•

OutputData1 (standard 10 PO)
Statikus PDO 10 ciklikus kimeneti folyamatadat-szóval, amelyek rögzítetten össze
vannak kapcsolva a MOVIDRIVE® B standard folyamatadataival (lásd
a "MOVIDRIVE® B kommunikáció és terepi busz készülékprofil" c. tervezési
kézikönyvet).

•

OutputData2 (Configurable PO)
Konfigurálható PDO max. 10 ciklikus kimeneti folyamatadat-szóval (16 bit) és max.
8 ciklikus rendszerváltozóval (32 bit), amelyek szabadon konfigurálható módon
a hajtásszabályozó különböző folyamatadataival kapcsolhatók össze.

•

InputData1 (standard 10 PI)
Statikus PDO 10 ciklikus bemeneti folyamatadat-szóval, amelyek rögzítetten össze
vannak kapcsolva a MOVIDRIVE® B standard folyamatadataival (lásd
a "MOVIDRIVE® B kommunikáció és terepi busz készülékprofil" c. tervezési
kézikönyvet).

•

InputData2 (Configurable PI)
Konfigurálható PDO max. 10 ciklikus bemeneti folyamatadat-szóval (16 bit) és max.
8 ciklikus rendszerváltozóval (32 bit), amelyek szabadon konfigurálható módon
a hajtásszabályozó különböző folyamatadataival kapcsolhatók össze.
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A lehetséges folyamatadat-objektumok (PDO) listája DFE24B MOVIDRIVE® B esetében

Index

Méret

Név

Mapping
(leképezés)

1600hex
(5632dec)

6 bájt

OutputData1 (Standard 10 PDO)

1602hex
(5634dec)

2 – 52 bájt

1A00hex
(6656dec)
1A01hex
(6657dec)

Ethernet
Header

Sync Manager

Sync unit

rögzített
tartalom

2

0

OutputData2 (Configurable PO)

-

2

0

20 bájt

InputData1 (Standard 10PI)

rögzített
tartalom

3

0

2 – 52 bájt

InputData2 (Configurable PI)

-

3

0

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

Példa: Statikus PDO 10 ciklikus folyamatadat-szóhoz

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

Az OutputData1 által szállított kimeneti folyamatadatok hozzárendelése az alábbi táblázatnak megfelelően rögzített. A PO1 – PO3 kimeneti folyamatadatok folyamatadatkonfigurálással a MOVIDRIVE® B hajtásszabályozóban különböző folyamatadatokkal
(vezérlőszók, alapjelek) kapcsolhatók össze (lásd a "MOVIDRIVE® B kommunikáció és
terepi busz készülékprofil" c. tervezési kézikönyvet). A PO4…PO10 kimeneti folyamatadat csak az IPOSplus®-on belül áll rendelkezésre.
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Az OutputData1 PDO rögzítetten konfigurált kimeneti folyamatadatainak kiosztása

Index.Subindex

Ofszet a PDO-ban

Név

Adattípus

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

Méret [bájt]

2

Példa: Az InputData1 PDO rögzítetten konfigurált bemeneti folyamatadatainak kiosztása

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

Az InputData1 által szállított bemeneti folyamatadatok hozzárendelése az alábbi táblázatnak megfelelően rögzített. A PI1 – PI3 kimeneti folyamatadatok folyamatadatkonfigurálással a MOVIDRIVE® B hajtásszabályozóban különböző folyamatadatokkal
(vezérlőszók, alapjelek) kapcsolhatók össze (lásd a "MOVIDRIVE® B kommunikáció és
terepi busz készülékprofil" c. tervezési kézikönyvet). A PI4…PI10 bemeneti folyamatadat csak az IPOSplus®-on belül áll rendelkezésre.
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Index.Subindex

Ofszet a PDO-ban

Név

Adattípus

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

Méret [bájt]

2

MEGJEGYZÉS
Ha 10 folyamatadat-szónál kevesebbet kell átvinni vagy illeszteni kell a PDO
mappinget, akkor a statikus PDO helyett konfigurálható PDO-t kell használni.
Konfigurálható PDO max. 8 IPOSplus® változóhoz és 10 folyamatadat-szóhoz
Az OutputData2 és az InputData2 által szállított folyamatadatok a folyamatadat-információkkal az alábbi táblázatnak megfelelően változtatható módon konfigurálhatók. A DINT
típusú 32 bites változókon kívül a PO1…PO10 és PI1…PI10 standard folyamatadatok
is konfigurálhatók. Ezáltal a PDO-k célirányosan az alkalmazáshoz konfigurálhatók.
Szabadon konfigurálható PDO mapping az OutputData 2-höz:
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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Szabadon konfigurálható PDO mapping az InputData 2-höz:
max. 10 Process Data
PI1..10(UINT)

1. Variable

PI1

2. Variable

®

max. 8 IPOSplus
Variables (DINT)

7. Variable

PI10

8. Variable

cycl. InputData2
acycl. Mailbox
(Configurable PI) Communication

6791950091
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Az OutputData2 és InputData2 PDO konfigurálható be- és kimeneti folyamatadatainak kiosztása
Az OutputData2 és InputData2 konfigurálható PDO maximális kiépítése

30

•

10 folyamatadat-szó (UINT típus)

•

8 IPOSplus®-változók (DINT típus)
Index.Subindex

Név

Adattípus

2AF8.0hex
(11000.0dec)

Sablon IposVar
(0...1023)

Sablon IPOSplus®-változókhoz

2CBD.0hex
(11453.0dec)

ModuloCtrl
(H453)

A Modulo funkció vezérlőszava

2CBD.0hex
(11454.0dec)

ModTagPos
(H454)

Modulo célpozíció

2CBF.0hex
(11455.0dec)

ModActPos
(H455)

Modulo tényleges pozíció

2CC0.0hex
(11456.0dec)

ModCount
(H456)

Modulo számlálóérték

2CD1.0hex
(11473.0dec)

StatusWord
(H473)

IPOS állapotszó

2CD2.0hex
(11474dec)

Scope474

Közvetlen scope változó

2CD3.0hex
(11475.0dec)

Scope475
(H475)

Közvetlen scope változó

2CD6.0hex
(11478.0dec)

AnaOutIPOS2
(H478)

A DIO11B opció 2. analóg kimenete

2CD7.0hex
(11478.0dec)

AnaOutIPOS
(H479)

A DIO11B opció analóg kimenete

2CD8.0hex
(11480.0dec)

OptOutIPOS
(H480)

Opcionális digitális kimenetek

2CD9.0hex
(11481.0dec)

StdOutIPOS
(H481)

2CDA.0hex
(11482.0dec)

OutputLevel
(H482)

A digitális kimenetek állapota

2CDB.0hex
(11483.0dec)

InputLevel
(H483)

A digitális bemenetek állapota

2CDC.0hex
(11484.0dec)

ControlWord
(H484)

IPOSplus®-vezérlőszó

2CE4.0hex
(11492.0dec)

TargetPos
(H492)

Célhelyzet

2CE7.0hex
(11495.0dec)

LagDistance
(H495)

Követési távolság

2CEB.0hex
(11499.0dec)

SetpPosBus
(H499)

Buszpozíció alapjel

2CEC.0hex
(11500.0dec)

TpPos2_VE
(H500)

Touch Probe, 2. pozíció, virtuális
jeladó

2CED.0hex
(11501.0dec)

TpPos1_VE
(H501)

Touch Probe, 1. pozíció, virtuális
jeladó

2CEE.0hex
(11502.0dec)

TpPos2_Abs
(H502)

Touch Probe, 2. pozíció

2CEF.0hex
(11503dec)

TpPos1_Abs
(H503)

Touch Probe, 1. pozíció

DINT

Méret
[bájt]

4

Read
Write

4

Hozzáférési attribútum

Standard digitális kimenetek
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Index.Subindex

Név

2CF0.0hex
(11504.0dec)

TpPos2_Ext
(H504)

Touch Probe, 2. pozíció, külső

2CF1.0hex
(11505.0dec)

TpPos2_Mot
(H505)

Touch Probe, 2. pozíció,
motorjeladó

2CF2.0hex
(11506.0dec)

TpPos1_Ext
(H506)

Touch Probe, 1. pozíció, külső

2CF3.ohex
(11507.0dec)

TpPos1_Mot
(H507)

Touch Probe, 1. pozíció, motor

2CF4.0hex
(11508.0dec)

ActPos_Mot16
bit (H508)

2CF5.0hex
(11509dec)

ActPos_Abs
(H509)

Tényleges pozíció, abszolútértékjeladó

2CF6.0hex
(11510.0dec)

ActPos_Ext
(H510)

Tényleges pozíció, X14 külső
jeladó

2CF7.0hex
(11511.0dec)

ActPos_Mot
(H511)

Tényleges pozíció, motorjeladó

3DB8.0hex
(15800.0dec)

PO1

Standard kimeneti folyamatadat-szó
PO1

3DB9.0hex
(15801.0dec)

PO2

Standard kimeneti folyamatadat-szó
PO2

3DBA.0hex
(15802.0dec)

PO3

Standard kimeneti folyamatadat-szó
PO3

3DBB.0hex
(15803.0dec)

PO4

Standard kimeneti folyamatadat-szó
PO4

3DBC.0hex
(15804.0dec)

PO5

Standard kimeneti folyamatadat-szó
PO5

3DBD.0hex
(15805.0dec)

PO6

Standard kimeneti folyamatadat-szó
PO6

3DBE.0hex
(15806.0dec)

PO7

Standard kimeneti folyamatadat-szó
PO7

3DBF.0hex
(15807.0dec)

PO8

Standard kimeneti folyamatadat-szó
PO8

3DC0.0hex
(15808.0dec)

PO9

Standard kimeneti folyamatadat-szó
PO9

3DC1.0hex
(15801.0dec)

PO10

Standard kimeneti folyamatadat-szó
PO10

3E1C.0hex
(15900.0dec)

PI1

3E1D.0hex
(1590010dec)

PI2

Standard bemeneti folyamatadatszó PI2

3E1E.0hex
(15902.0dec)

PI3

Standard bemeneti folyamatadatszó PI3

3E1F.0hex
(15903.0dec)

PI4

Standard bemeneti folyamatadatszó PI4

3E20.0hex
(15904.0dec)

PI5

Standard bemeneti folyamatadatszó PI5

3E21.0hex
(15905.0dec)

PI6

Standard bemeneti folyamatadatszó PI6

3E22.0hex
(15906.0dec)

PI7

Standard bemeneti folyamatadatszó PI7

3E23.0hex
(15907.0dec)

PI8

Standard bemeneti folyamatadatszó PI8

3E24.0hex
(15908.0dec)

PI9

Standard bemeneti folyamatadatszó PI9

3E25.0hex
(15909.0dec)

PI10

Standard bemeneti folyamatadatszó PI10
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Adattípus

DINT

UINT

Méret
[bájt]

4

2

Read
Write

4

2

5

Hozzáférési attribútum

Tényleges pozíció, motor, 16 bites

Standard bemeneti folyamatadatszó PI1
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5

MEGJEGYZÉS
A folyamatadat-objektumok konfigurációjának elfogadhatósága:
•
•
•

5.3

Az OutputData2 és InputData2 szabadon konfigurálható folyamatadat-objektumokba nem illeszthető be PO1…10 ciklikus kimeneti folyamatadat, ha ugyanakkor
OutputData1 vagy InputData1 objektumot is terveztek.
A folyamatadat-objektumok többszörös konfigurálása nem lehetséges.
Csak a PO1…PO10, PI1…PI10 folyamatadat-objektumok vagy IPOSplus®-változók (11000.0 – 12023.0 index) konfigurálhatók folyamatadatként.

EtherCAT® master tervezése XML fájllal MOVITRAC® B-hez / gatewayhez
Ez a fejezet az EtherCAT® master tervezését írja le MOVITRAC® B és DFE24B
gateway / UOH11B esetén.

5.3.1

XML fájlok MOVITRAC® B frekvenciaváltóban és UOH11B gateway-házban történő
üzemeltetéshez
Az
EtherCAT®
master
tervezéséhez
egy
XML-fájl
áll
rendelkezésre
(SEW_DFE24B.XML). Másolja ezt a fájlt tervezőszoftverének egy speciális mappájába.
A részletes eljárás a kapcsolódó tervezőszoftver kézikönyvében található.
Az EtherCAT® Technology Group (ETG) által szabványosított XML-fájlokat minden
EtherCAT® master képes olvasni.

5.3.2

A tervezési eljárás
Kérjük, az alábbiak szerint járjon el az EtherCAT® interfésszel használt MOVITRAC® B
/ gateway tervezésekor:
1. Telepítse (másolja be) az XML-fájlt a tervezőszoftver utasításainak megfelelően.
A szabályszerű telepítés után a slave résztvevők között (az SEW EURODRIVE →
Drives pont alatt) megjelenik a DFE24B-Gateway elnevezésű készülék.
2. Az [Insert] (beillesztés) menüponttal illesztheti be a készüléket az EtherCAT® struktúrába. A címkiosztás automatikusan történik. A könnyebb azonosítás érdekében a
készüléknek nevet adhat.
3. Kapcsolja össze az I/O-, illetve a periféria-adatokat az alkalmazás be- és kimeneti
adataival.
A tervezést követően elindítható az EtherCAT® kommunikáció. A RUN és az ERR LED
jelzi a DFE24B opció kommunikációs állapotát (lásd "A DFE24B opció üzemi kijelzései"
c. fejezet).
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5.3.3

Tervezés, üzembe helyezés
master tervezése XML fájllal MOVITRAC® B-hez / gatewayhez

5

PDO konfiguráció MOVITRAC® B-hez való DFE24B gateway-hez
A MOVITRAC® B-hez való DFE24B gateway üzemmódban egy-egy PDO-típus használható a ciklikus be- és kimeneti folyamatadatokhoz.
•

OutputData1 (standard 24 PO)
Statikus PDO 24 ciklikus kimeneti folyamatadat-szóval, amelyek rögzítetten össze
vannak kapcsolva a max. 8 alárendelt MOVITRAC® B hajtás folyamatadataival.

•

InputData1 (standard 24 PI)
Statikus PDO 24 ciklikus bemeneti folyamatadat-szóval, amelyek rögzítetten össze
vannak kapcsolva a max. 8 alárendelt MOVITRAC® B hajtás folyamatadataival.

A lehetséges folyamatadat-objektumok (PDO) listája DFE24B gateway esetében:

Ethernet
Header

Index

Méret

Név

Mapping
(leképezés)

1601hex
(5633dec)

48 bájt

OutputData1 (Standard 24 PO)

1A01hex
(6657dec)

48 bájt

InputData1 (Standard 24 PI)

Frame
Header

EtherCAT
Data
Header

EtherCAT
Master

Sync unit

rögzített
tartalom

2

0

rögzített
tartalom

3

0

Drive

...

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

Sync Manager

MOVITRAC® B

Unit = SBus-Address:

1

EURODRIVE

2

EURODRIVE

3

EURODRIVE

4

EURODRIVE

5

EURODRIVE

6

EURODRIVE

7

EURODRIVE

8

EURODRIVE

6800525835

Kézikönyv – DFE24B EtherCAT® terepibusz-interfész

33

5
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EtherCAT® master tervezése XML fájllal MOVITRAC® B-hez / gatewayhez

Példa: Az OutputData1 rögzítetten konfigurált kimeneti folyamatadatainak kiosztása

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

PO2

PO3

PO4

Drive 1
PO1...PO3

PO5

PO6

PO22 PO23 PO24

Drive 2
PO1...PO3

Drive 8
PO1...PO3
6800528779

Az OutputData1 által szállított kimeneti folyamatadatok hozzárendelése az alábbi táblázatnak megfelelően rögzített. A PO1 – PO3 kimeneti folyamatadatok minden frekvenciaváltóhoz a folyamatadat-paraméterezés útján a MOVITRAC® B hajtásszabályozóban különböző folyamatadatokkal (vezérlőszók, alapjelek) kapcsolhatók össze (lásd
"MOVITRAC® B" üzemeltetési utasítást).
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Index.Subindex

Ofszet a PDOban

Név

Hozzárendelés

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

Adattípus

UINT

Méret [bájt]

2
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Index.Subindex

Ofszet a PDOban

Név

Hozzárendelés

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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UINT

5

Méret [bájt]

2
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A rögzítetten konfigurált bemeneti folyamatadatok kiosztása (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

Az InputData1 által szállított bemeneti folyamatadatok hozzárendelése az alábbi táblázatnak megfelelően rögzített. A PI1 – PI3 kimeneti folyamatadatok folyamatadatkonfigurálással a MOVITRAC® B frekvenciaváltóban különböző folyamatadatokkal
(vezérlőszók, alapjelek) kapcsolhatók össze (lásd a "MOVITRAC® B" üzemeltetési
utasítást).
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Index.Subindex

Ofszet a PDO-ban

Név

Hozzárendelés

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

Adattípus

UINT

Méret [bájt]

2
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5

Index.Subindex

Ofszet a PDO-ban

Név

Hozzárendelés

Adattípus

Méret [bájt]

3E2B.0hex
(15915.0dec)

30.0

PI16

Drive 6 PI1

UINT

2

3E2C.0hex
(15916.0dec)

32.0

PI17

Drive 6 PI2

3E2D.0hex
(15917.0dec)

34.0

PI18

Drive 6 PI3

3E2E.0hex
(15918.0dec)

36.0

PI19

Drive 7 PI1

3E2F.0hex
(15919.0dec)

38.0

PI20

Drive 7 PI2

3E30.0hex
(15920.0dec)

40.0

PI21

Drive 7 PI3

3E31.0hex
(15921.0dec)

42.0

PI22

Drive 8 PI1

3E32.0hex
(15922.0dec)

44.0

PI23

Drive 8 PI2

3E33.0hex
(15923.0dec)

46.0

PI24

Drive 8 PI3

Auto-setup gateway üzemmódhoz
Az Auto-setup funkció segítségével a DFE24B gateway-ként személyi számítógép nélkül is üzembe helyezhető. A funkció az "AS" (Auto-Setup) DIP kapcsolóval indítható.

MEGJEGYZÉS
Az "AS" (Auto-Setup) DIP kapcsoló bekapcsolásának hatására a funkció egyszer
lefut. Azután az "AS" DIP kapcsolónak bekapcsolva kell maradnia. A funkciót a
kapcsoló ki- és bekapcsolásával lehet ismételten lefuttatni.
Az első lépésben a DFE24B megkeresi a hozzárendelt SBus buszrendszerre csatlakoztatott hajtásszabályozókat, s ezt a H1 (rendszerhiba) LED rövid villogása jelzi. Ehhez a
hajtásszabályozóknál eltérő SBus-címeket (P881) kell beállítani. A címeket 1-től kezdve
növekvő sorrendben úgy célszerű kiosztani, hogy egyben utaljanak a frekvenciaváltók
elhelyezkedésére a kapcsolószekrényben. Minden egyes hajtásszabályozó megtalálása után a buszoldali folyamatleképezés 3 szóval bővül.
Ha a rendszer nem talál hajtásszabályozót, akkor a H1 LED folyamatosan világít.
A funkció legfeljebb 8 hajtásszabályozót képes kezelni.
A keresés után a DFE24B ciklikusan 3 folyamatadat-szót cserél minden csatlakoztatott
hajtásszabályozóval. A kimeneti folyamatadatokat olvassa a terepi buszról, 3-as tömbökre osztja és elküldi. A bemeneti folyamatadatokat beolvassa a hajtásszabályzóktól,
összefűzi és elküldi a terepibusz-master felé.
Az SBus-kommunikáció ciklusideje résztvevőnként 2 ms.
Így az SBus hálózaton 8 frekvenciaváltóval rendelkező alkalmazásnál a folyamatadataktualizálás ciklusideje 8 × 2 ms = 16 ms.

MEGJEGYZÉS
Az auto-setup funkciót ismételten le kell futtatni, ha megváltozik a DFE24B-re csatlakoztatott hajtásszabályozók folyamatadat-kiosztása, mivel a DFE24B az auto-setup
által meghatározott értékeket tárolja. Hasonlóképpen, az auto-setup után a csatlakoztatott hajtásszabályozók folyamatadat-kiosztását sem szabad dinamikusan megváltoztatni.
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Tervezés, üzembe helyezés
A MOVIDRIVE® MDX61B hajtásszabályozó beállítása

5

5.4

A MOVIDRIVE® MDX61B hajtásszabályozó beállítása
A terepi busz egyszerű üzemeltetéséhez az alábbi beállítások szükségesek.

6813340555

A MOVIDRIVE® B hajtásszabályozó EtherCAT® rendszeren keresztül történő vezérléséhez azt előzőleg át kell kapcsolni a vezérlés forrására (P101) és az alapjel forrására
(P100) = terepi busz (FIELDBUS). A terepi busz (FIELDBUS) beállításával a hajtásszabályozó az EtherCAT®-ről történő alapjel-átvételre parametrizálható. Ekkor a
MOVIDRIVE®® B hajtásszabályozó reagál a fölérendelt automatizálási készülék által
küldött kimeneti folyamatadatokra.
A MOVIDRIVE® B hajtásszabályozó az opcionális EtherCAT® kártya telepítése után
további beállítások nélkül azonnal parametrizálható az EtherCAT®-en át. Így pl. a
bekapcsolás után az összes paramétert be lehet állítani a fölérendelt automatizálási
készülékről.
A fölérendelt vezérlés felé a terepi busz (FIELDBUS) vezérlő- és alapjelforrásként történő aktiválását a "Terepi busz üzemmód aktív (Fieldbus mode active)" bittel jelzi az
állapotszóban.
Biztonságtechnikai okokból a MOVIDRIVE® B hajtásszabályzót terepi buszról történő
vezérlés esetén is engedélyezni kell a sorkapcsokról. Ezért a sorkapcsokat úgy kell
kiosztani és programozni, hogy a hajtásszabályozó a bemeneti kapcsokon keresztül
kapjon engedélyezést. A hajtásszabályozó működését sorkapocsról úgy lehet a legegyszerűbben engedélyezni, hogy pl. +24 V jelet kapcsolunk a DIØØ (/CONTROLLER
INHIBIT = szabályozótiltás) bemeneti kapocsra, és a DIØ1…DIØ7 bemeneti kapcsot
"nincs funkciója" (NO FUNCTION) értékre programozzuk.
Az EtherCAT® interfészről vezérelt MOVIDRIVE® B hajtásszabályozó komplett üzembe
helyezésének menete a "Üzemi tulajdonságok az EtherCAT® hálózaton" und "MotionControl az EtherCAT® hálózaton át" fejezetekben van leírva.
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B frekvenciaváltó beállítása

5

MOVITRAC®

A MOVITRAC® B frekvenciaváltó beállítása

3017475723

Az EtherCAT® interfészről vezérelt MOVITRAC® B frekvenciaváltó vezérléséhez
a P100 alapjel forrása és P101 vezérlés forrása paramétereknek "SBus"-ra kell beállítva
lenniük. A rendszerbusz (SBus) beállításával a MOVITRAC® B frekvenciaváltó
a DFE24B-ről történő alapjel-átvételre parametrizálható. Ekkor a MOVITRAC® B hajtásszabályozó reagál a fölérendelt automatizálási készülék által küldött kimeneti folyamatadatokra. Ahhoz, hogy a MOVITRAC® B frekvenciaváltó az SBus-kommunikáció
zavara esetén leálljon, az SBus1 időtúllépés paramétert (P883) 0 ms-tól eltérő értékre
kell beállítani. Az SEW-EURODRIVE 50…200 ms tartományba eső értéket javasol.
A fölérendelt vezérlés felé a rendszerbusz (SBus) vezérlő- és alapjelforrásként történő
aktiválását a "Rendszerbusz üzemmód aktív (SBus mode active)" bittel jelzi az
állapotszóban.
Biztonságtechnikai okokból a frekvenciaváltót terepi buszról történő vezérlés esetén is
engedélyezni kell a sorkapcsokról. Ezért a sorkapcsokat úgy kell kiosztani és programozni, hogy a hajtásszabályozó a bemeneti kapcsokon keresztül kapjon engedélyezést. A frekvenciaváltó működését sorkapocsról úgy lehet a legegyszerűbben engedélyezni, hogy pl. +24 V jelet kapcsolunk a DIØ1 (CW/STOP = jobbra/állj) bemeneti
kapocsra, és a többi bemeneti kapcsot "nincs funkciója" (NO FUNCTION) értékre
programozzuk.

MEGJEGYZÉS
•
•

A P881 SBus address (rendszerbusz-cím) paramétert állítsa növekvő sorrendben
1…8 értékre.
A 0 SBus címet a DFE24B gateway használja, ezért az nem használható.
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Üzemi tulajdonságok az EtherCAT® hálózaton
A MOVIDRIVE® MDX61B hajtásszabályozó vezérlése

6
6

Üzemi tulajdonságok az EtherCAT® hálózaton
Ez a fejezet a hajtásszabályozónak az EtherCAT® rendszerben mutatott elvi tulajdonságait írja le terepibusz-kommunikációra való, rögzített konfigurációjú folyamatadatobjektumokon (PDO-kon) keresztüli vezérlés esetében.

6.1

A MOVIDRIVE® MDX61B hajtásszabályozó vezérlése
A MOVIDRIVE® B hajtásszabályozó vezérlése 10 I/O szó hosszúságú, rögzített
konfigurációjú PDO-kon át történik. Ezek a folyamatadat-szavak EtherCAT® master
alkalmazása esetén közvetlenül a folyamatképbe lesznek leképezve, így a vezérlőprogram közvetlenül megszólíthatja őket.

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

MEGJEGYZÉS
A folyamatadat-csatornán keresztül történő vezérléssel, különösen a vezérlő- és állapotszó kódolásával kapcsolatos közelebbi információkat lásd a "Kommunikáció és
terepibusz-készülékprofil MOVIDRIVE® B" kézikönyvben.
6.1.1

Vezérlési példa TwinCAT és MOVIDRIVE® MDX61B esetében
Miután bemásolta az SEW_DFE24B.xml fájlt bemásolták az "\IO\EtherCAT®" TwinCAT
alkönyvtárba, "offline mode" üzemmódban az "Append box" (doboz hozzáadása) menüponttal adhatja hozzá a MOVIDRIVE® készüléket az EtherCAT® struktúrához (lásd az
alábbi ábrát).

6813851275
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6

"Online mode" üzemmódban (azaz az EtherCAT® ágra kapcsolva) a "Find devices"
(eszközök keresése) ikonnal megkeresheti az EtherCAT® ágra csatlakoztatott
MOVIDRIVE® készülékeket (lásd az alábbi ábrát).

6813854987

A terepi busz egyszerű működéséhez nem kell feltétlenül minden megtalált készülékhez
NC tengelyeket létrehozni.
A folyamatadat-átvitel legegyszerűbb formájához csak az InputData1 és OutputData1
PDO szükséges. A konfigurálható PDO-k a két PDO (Input és Output) jelölésének eltávolításával inaktiválhatók (lásd alábbi ábrát).

6813879051
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6

Ekkor max. 10 folyamatadat-szó kapcsolható össze PLC programmal, vagy mint az
ábrán látható, tesztcélokra kézzel írható.

6813902347

Először jelölje ki a PO1 kimeneti folyamatadatokat. A következő ablakban válassza ki
az "Online" fület. Kattintson a "Write" (írás) gombra. Megjelenik a "Set Value Dialog"
(értékmegadás párbeszédablak). A "Dec" vagy a "Hex" mezőben adja meg az adatokat.
A PO2 kimeneti folyamatadatokkal ugyanígy járjon el.
A 10 be- és kimeneti folyamatadat-szó kiosztása és skálázása a MOVIDRIVE® B készülék 87_-es paramétercsoportjában állítható be, vagy IPOSplus® programmal vagy alkalmazásmodullal definiálható.
További információk a "MOVIDRIVE® MDX60B/61B Kommunikáció és terepi busz eszközprofil" kézikönyvben találhatók.
6.1.2

EtherCAT®-időtúllépés (MOVIDRIVE® MDX61B)
Ha az EtherCAT® adatátvitele zavart vagy megszakadt, akkor a MOVIDRIVE® MDX61B
kivárja a masteren betervezett megszólalási időtúllépést (a standard érték 100 ms).
A DFE24B "ERR" LED-je jelzi, hogy újabb hasznos adatok fogadása nem történik.
Ezzel egyidejűleg a MOVIDRIVE® MDX61B végrehajtja a P831 Fieldbus Timeout
response által választott hibareakciót.
A P819 Fieldbus Timeout paraméter a master által az EtherCAT® indulásakor megadott
megszólalási időtúllépést mutatja. Ez az időtúllépési idő csak a masteren keresztül
módosítható. A kezelőkészülék vagy a MOVITOOLS® segítségével végzett módosítások kijelzésre kerülnek ugyan, de nem lépnek érvénybe, és a következő indításkor ismét
felülíródnak.

6.1.3

A terepi busz időtúllépési reakciója (Fieldbus Timeout Response, MOVIDRIVE® MDX61B)
A P831 Fieldbus Timeout response paraméterrel adható meg a hibára adott reakció,
amelyet a terepi busz időtúllépés-ellenőrzése vált ki. Az itt paraméterezett beállításnak
a master rendszer beállításához kell igazodnia.
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6.2

6

AMOVITRAC® B frekvenciaváltó vezérlése (gateway)
A gateway-re csatlakoztatott frekvenciaváltó vezérlése a frekvenciaváltónként 3 I/O szó
hosszúságú folyamatadat-csatornán keresztül történik. Ezek a folyamatadat-szavak
EtherCAT® master alkalmazása esetén közvetlenül a folyamatképbe lesznek leképezve, így a vezérlőprogram közvetlenül megszólíthatja őket.
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 = kimeneti folyamatadatok / PI = bemeneti folyamatadatok
A PDO 24 be- és kimeneti folyamatadat-szavát a gateway az alábbiak szerint továbbvezeti az SBus-on át csatlakoztatott max. 8 SBus frekvenciaváltóra:
•

az 1., a 2. és a 3. szót a legkisebb SBus-címmel (pl. 1) rendelkező frekvenciaváltóra

•

a 4., az 5. és a 6. szót a következő nagyobb SBus-címmel (pl. 2) rendelkező frekvenciaváltóra

•

....

Ha 8-nál kevesebb frekvenciaváltó csatlakozik a gateway-re, akkor a PDO felső szavainak nincs jelentősége, azokat nem vezetik tovább egy készülékre sem.

MEGJEGYZÉS
A folyamatadat-csatornán keresztül történő vezérléssel, különösen a vezérlő- és állapotszó kódolásával kapcsolatos közelebbi információkat lásd a "Kommunikáció és
terepibusz-készülékprofil MOVITRAC® B" kézikönyvben.
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6
6.2.1

TwinCAT és MOVITRAC® B vezérlési példája (gateway)
Miután bemásolta az SEW_DFE24B.xml fájlt bemásolták az "\IO\EtherCAT®" TwinCAT
alkönyvtárba, "offline mode" üzemmódban az "Append box" (doboz hozzáadása) menüponttal adhatja hozzá a DFE24B gateway készüléket az EtherCAT® struktúrához (lásd
az alábbi ábrát).

6814344715

EtherCAT®

"Online mode" üzemmódban (azaz az
ágra kapcsolva) a "Find devices"
(eszközök keresése) ikonnal megkeresheti az EtherCAT® ágra csatlakoztatott
MOVITRAC® készülékeket (lásd az alábbi ábrát).

3018087563

A megtalált DFE24B gateway-hez NC-tengelyt létrehozni nem célszerű. A DFE24B
gateway-re csatlakoztatott minden MOVITRAC® B számára létre kellene hozni egy tengelyt. A terepi busz egyszerű működéséhez nem kell feltétlenül minden megtalált készülékhez NC tengelyeket létrehozni.
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6

Az első 3 folyamatadat-szó a DFE24B gateway-re csatlakoztatott első MOVITRAC® B
készülékkel kerül cserére, összekapcsolhatók PLC programmal, vagy tesztcélokra
kézzel írhatók (lásd alábbi ábrát).

6814362123

Először jelölje ki a PO1 kimeneti folyamatadatokat. A következő ablakban válassza ki
az "Online" fület. Kattintson a "Write" (írás) gombra. Megjelenik a "Set Value Dialog"
(értékmegadás párbeszédablak). A "Dec" vagy a "Hex" mezőben adja meg az adatokat.
A PO2 kimeneti folyamatadatokkal ugyanígy járjon el.
A 3 be- és kimeneti folyamatadat-szó kiosztása és skálázása a MOVITRAC® B készülék
87_-es paramétercsoportjában állítható be, vagy IPOSplus® programmal definiálható.
Erről további információ a "MOVITRAC® B" rendszerkézikönyvben és a "MOVITRAC®
B kommunikáció és terepi busz készülékprofil" c. kézikönyvben található.
6.2.2

SBUS időtúllépés
Ha a DFE24B a rendszerbuszon lévő egy vagy több hajtásszabályozót nem képes
elérni, akkor a gateway a hozzá tartozó hajtásszabályozó 1. állapotszavába F111
System error (rendszerhiba) hibakódot ír. A H1 (rendszerhiba) LED világít. A hibát az
X24 diagnosztikai interfész is jelzi. A hajtásszabályozó leállásához a MOVITRAC® B
rendszerhiba P883 SBus időtúllépés paraméterét 0-tól eltérő értékre kell beállítani.
Az időtúllépési reakció a P836 paraméterrel állítható be.

6.2.3

Készülékhiba
A gateway készülékek az önellenőrzés során sokféle hibát felismernek, és a hiba felismerése esetén reteszelik magukat. A pontos hibareakciókat és azok elhárítását a hibalista tartalmazza. Az önellenőrzés során észlelt hiba eredményeképpen a busz bemeneti folyamatadataiban mindegyik frekvenciaváltó 1. állapotszavába az F111 System
error (rendszerhiba) hibakód kerül beírásra. Ekkor a DFE24B "H1" (rendszerhiba) LEDje egyenletesen villog. A MOVITOOLS® MotionStudio az X24 diagnosztikai interfész
segítségével a gateway állapotkijelzésénél kijelzi a pontos hibakódot.
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6
6.2.4

DFE24B terepi busz időtúllépés gateway-üzemben
A P831 Fieldbus Timeout Response paraméterrel állítható be, hogy a gateway hogyan
viselkedjen az EtherCAT®-kommunikáció időtúllépése esetén.

6.3

P831 A terepi busz időtúllépésére adott reakció

Leírás

Nincs reakció

Az alárendelt SBus hajtásai az utolsó alapjellel működnek tovább.
Az EtherCAT®-kommunikáció megszakadása esetén ezek a hajtások nem vezérelhetők.

PA_DATA = 0

EtherCAT®-időtúllépés észlelésekor minden 1. vezérlőszavas vagy
2. vezérlőszavas folyamatadat-konfigurációval rendelkező hajtásnál
aktiválódik a gyorsleállás. Ehhez a gateway a vezérlőszó 0…2. bitjének értékét 0-ra állítja.
A hajtások a gyorsleállási rámpa mentén leállnak.

Paraméterezés EtherCAT® hálózaton keresztül
EtherCAT® esetén a hajtásparamétereket a CoE (CANopen over EtherCAT®) szokásos
READ és WRITE SDO műveleteivel lehet elérni.

MEGJEGYZÉS
•
•
•

6.3.1

A frekvenciaváltók EtherCAT® paramétercsatornán keresztüli paraméterezése
csak a MOVIDRIVE® MDX61B és a DFE24B gateway paraméterei esetében alkalmazható.
Az SDO EtherCAT® paramétercsatorna jelenleg nem biztosít adathozzáférési
lehetőséget az SBus-ra a gateway alá telepített frekvenciaváltók paramétereihez.
VoE-szolgáltatással (Vendor specific over EtherCAT®) a MOVITOOLS® MotionStudio szintén hozzáférhet az SBus-on át a gateway-re csatlakoztatott
MOVITRAC® B-hez (lásd "A MOVITOOLS® MotionStudio üzemeltetése
EtherCAT® hálózaton keresztül" fejezetet).

A READ és WRITE SDO művelet
Az EtherCAT® mastertől és a tervezési környezettől függően a felhasználói interfész
különbözőképpen jelenik meg. Az SDO parancsok végrehajtásához azonban mindig a
következő jellemzők szükségesek.
SDO READ

Leírás

Slave cím (16 bit)

Az olvasandó frekvenciaváltó EtherCAT® címe.

Index (16 bit)
Subindex (8 bit)

Cím az olvasandó Object Dictionary-ben.

Adatok
Adathossz

A fogadott adatok és azok hosszának tárolására szolgáló struktúra.

SDO WRITE

Leírás

Slave cím (16 bit)

Az írandó frekvenciaváltó EtherCAT® címe.

Index (16 bit)
Subindex (8 bit)

Cím az írandó Object Dictionary-ben.

Adatok
Adathossz

Az írandó adatokat tartalmazó struktúra.

A READ és a WRITE SDO műveletnél még további flagekre és paraméterekre is szükség lehet:
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•

a funkció aktiválásához

•

az "üzemel" jelzéshez vagy a hibaüzenethez

•

az időtúllépés-ellenőrzéshez

•

a végrehajtáskor fellépő hibák jelzéséhez
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6.3.2

6

TwinCAT példa paraméter olvasására EtherCAT®-en át
A paraméter olvasására az SDO READ funkció áll rendelkezésre. Ehhez az olvasandó
paraméter indexe szükséges. A paraméterindexet a paraméterfában az elemleírás
segítségével tekintheti meg.
A TwinCAT hálózatban történő megvalósításhoz az FB_EcCoESdoRead funkciómodul
szükséges. Ez a funkciómodul a TcEtherCAT.lib könyvtárban található. Ezt a funkciómodult két lépésben integrálhatja.
1. Az FB_EcCoESdoRead funkciómodul egy példányának létrehozása
2. A funkciómodul bemenetei a következőképpen vannak lefoglalva:
– sNetID: Az EtherCAT® master Net-ID-jének megadása.
– nSlaveAddr: Az olvasandó SEW készülék EtherCAT® címe.
– nIndex: Az olvasandó paraméter indexének megadása.
– nSubIndex: Az olvasandó paraméter subindexének megadása.
– pDstBuf: Mutató arra az adatterületre, ahol az olvasott paramétert el kell helyezni.
– cbBufLen: Az olvasandó paraméter maximális tárterülete, bájtban megadva.
– bExecute: A pozitív él indítja az olvasási műveletet.
– tTimeout: A funkciómodul időtúllépési idejének megadása.
A bBusy és bError kimeneti flag a művelet állapotát jelzi; beállított bError flag esetén az
nErrId a hibaszámot tartalmazza.
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6

A funkciómodul integrációja TwinCAT hálózatban a következőképpen néz ki:

3018638731

Az SEW paraméterek adathossza mindig 4 bájt (1 DWord). A skálázás és a részletes
leírás a "MOVITRAC® B Kommunikáció és terepi busz-készülékprofil" c. kézikönyvben
található.
A fenti példában a közbensőköri feszültséget olvastuk ki (Index 8325, Subindex 0).
A fogadott érték pl. a 639000 szám, ami a terepibusz-készülékprofil szerint 639 V
feszültségnek felel meg.
6.3.3

TwinCAT példa paraméter írására EtherCAT®-en át
A paraméter írására az SDO WRITE funkció áll rendelkezésre. Ehhez az írandó
paraméter indexe szükséges. A paraméterindex a SHELL programban vagy
a paraméterfában a [CTRL + F1] billentyűkombinációval jeleníthető meg.
A TwinCAT hálózatban történő megvalósításhoz az FB_EcCoESdoWrite funkciómodul
szükséges. Ez a funkciómodul a TcEtherCAT.lib könyvtárban található. Ezt a funkciómodult két lépésben integrálhatja.
1. Az FB_EcCoESdoWrite funkciómodul egy példányának létrehozása
2. A funkciómodul bemenetei a következőképpen vannak lefoglalva:
– sNetID: Az EtherCAT® master Net-ID-jének megadása.
– nSlaveAddr: Az írandó SEW készülék EtherCAT® címe.
– nIndex: Az írandó paraméter indexének megadása.
– nSubIndex: Az írandó paraméter subindexének megadása.
– pDstBuf: Mutató arra az adatterületre, ahol az írandó adatok találhatók.
– cbBufLen: Az elküldendő adatok mennyisége bájtban megadva.
– bExecute: a pozitív él indítja az írási műveletet.
– tTimeout: A funkciómodul időtúllépési idejének megadása.
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6

A bBusy és bError kimeneti flag a művelet állapotát jelzi; beállított bError flag esetén az
nErrId a hibaszámot tartalmazza.
A funkciómodul integrációja TwinCAT hálózatban a következőképpen néz ki:

3018642187

Az SEW paraméterek adathossza mindig 4 bájt (1 DWord). A skálázás és a részletes
leírás a "MOVITRAC® B Kommunikáció és terepi busz-készülékprofil" c. kézikönyvben
található.
A fenti példában az n11 belső alapjelet (Index 8489, Subindex 0) állítottuk be 100 minfordulatszámra. A "MOVITRAC® B Kommunikáció és terepi busz-készülékprofil"
c. kézikönyv szerint ehhez a kívánt fordulatszámot meg kell szorozni 1000-rel.

1
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6
6.4

Paraméterezés visszatérési (return) kódjai

6.4.1

Elemek
Hibás paraméterezéskor a hajtásszabályozó különböző visszatérési kódokat küld a
paraméterező master felé, amelyek a hiba okáról nyújtanak részletes információt.
A visszatérési kódok általában strukturált felépítéssel az alábbi elemekbe kerülnek.

6.4.2

•

Error class (hibaosztály)

•

Error code (hibakód)

•

Additional code (kiegészítő hibakód)

Error class (hibaosztály)
A hibaosztály (1 bájt) pontosabban behatárolja a hiba fajtáját.

6.4.3

Osztály (hex)

Megnevezés

Jelentés

1

vfd state

Állapothiba a virtuális terepi készülékben

2

application reference

Hiba a felhasználói programban

3

definition

Definíciós hiba

4

resource

Erőforráshiba

5

service

Hiba a művelet végrehajtásakor

6

access

Hozzáférési hiba

7

ov

Hiba az objektumlistában

8

other

Egyéb hiba

Error code (hibakód)
A hibakód elem (1 bájt) a hiba okának a hibaosztályon belüli pontosabb azonosítását
teszi lehetővé. Az Error class 8 = egyéb hiba hibaosztályban csak az Error code = 0
(egyéb hibakód) van definiálva. A részletes feltárást ebben az esetben az Additional
code (kiegészítő hibakód) segíti.

6.4.4

Additional code (kiegészítő hibakód)
A kiegészítő hibakód (2 bájt) tartalmazza a hiba részletes leírását.
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6.4.5

6

Az SDO műveletek implementált hibakódjai

Hibakód

Error
class
(hibaosztály)

Error
code
(hibakód)

Kiegészítő hibakód

Megnevezés

Leírás

0x00000000

0

0

0

NO_ERROR

Nincs hiba.

0x05030000

5

3

0

TOGGLE_BIT_NOT_CHANGED

Hiba a toggle bitben szegmentált
átvitel esetén.

0x05040000

5

4

0

SDO_PROTOCOL_TIMEOUT

Időtúllépés a művelet
végrehajtásakor.

0x05040001

5

4

1

COMMAND_SPECIFIER_UNKNOWN

Ismeretlen SDO művelet.

0x05040005

5

4

5

OUT_OF_MEMORY

Memóriatúlcsordulás az SDO
művelet végrehajtásakor.

0x06010000

6

1

0

UNSUPPORTED_ACCESS

Nem megengedett indexhozzáférés.

0x06010001

6

1

1

WRITE_ONLY_ENTRY

Az index csak írható, nem olvasható.

0x06010002

6

1

2

READ_ONLY_ENTRY

Az index csak olvasható, nem írható;
aktív a paramétertiltás.

0x06020000

6

2

0

OBJECT_NOT_EXISTING

Az objektum nem létezik,
téves index.
Az indexhez nincs opcionális kártya.

0x06040041

6

4

41

OBJECT_CANT_BE_PDOMAPPED

Az index nem képezhető le PDO-ba.

0x06040042

6

4

42

MAPPED_OBJECTS_EXCEED_PDO

Túl sok a leképezett objektum
a PDO-hoz.

0x06040043

6

4

43

PARAM_IS_INCOMPATIBLE

Inkompatibilis adatformátum
az indexnél.

0x06040047

6

4

47

INTERNAL_DEVICE_INCOMPATIBILITY

Készüléken belüli hiba.

0x06060000

6

6

0

HARDWARE ERROR

Készüléken belüli hiba.

0x06070010

6

7

10

PARAM_LENGTH_ERROR

Az index adatformátumának mérete
téves.

0x06070012

6

7

12

PARAM_LENGTH_TOO_LONG

Az index adatformátuma túl hosszú.

0x06070013

6

7

13

PARAM_LENGTH_TOO_SHORT

Az index adatformátuma túl rövid.

0x06090011

6

9

11

SUBINDEX_NOT_EXISTING

A subindex nincs megvalósítva.

0x06090030

6

9

30

VALUE_EXCEEDED

Érvénytelen érték.

0x06090031

6

9

31

VALUE_TOO_GREAT

Az érték túl nagy.

0x06090032

6

9

32

VALUE_TOO_SMALL

Az érték túl kicsi.

0x06090036

6

9

36

MAX_VALUE_IS_LESS_THAN_MIN_VALUE

Az érték felső határa kisebb, mint az
alsó határ.

0x08000000

8

0

0

GENERAL_ERROR

Általános hiba.

0x08000020

8

0

20

DATA_CANNOT_BE_READ_OR_STORED

Adathozzáférési hiba.

0x08000021

8

0

21

DATA_CANNOT_BE_READ_OR_STORED_
BECAUSE_OF_LOCAL_CONTROL

Adathozzáférési hiba helyi vezérlés
miatt.

0x08000022

8

0

22

DATA_CANNOT_BE_READ_OR_STORED_
IN_THIS_STATE

Adathozzáférési hiba
készülékállapot miatt.

0x08000023

8

0

23

NO_OBJECT_DICTIONARY_IS_PRESENT

Nincs Object dictionary
(objektumkönyvtár).
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7
7

A MOVITOOLS® MotionStudio üzemeltetése EtherCAT® hálózaton
keresztül
A MOVITOOLS® MotionStudio tervezőszoftver részletes leírása a "MOVITRAC® B
Kommunikáció és terepi busz-készülékprofil" c. kézikönyvben, valamint a MOVITRAC®
B rendszerkézikönyvben található. Ebben a fejezetben csupán az EtherCAT® hálózaton
keresztüli kommunikáció sajátosságait mutatjuk be részletesen.

7.1

A MOVITOOLS® MotionStudio szoftverről

7.1.1

Feladatok
Ez a szoftvercsomag átjárhatóságot biztosít az alábbi feladatok végrehajtásánál:

7.1.2

•

kommunikáció felépítése készülékekkel

•

Funkciók végrehajtása a készülékekkel

Működési elv

Áttekintés

Az alábbi ábra a MOVITOOLS® MotionStudio szoftvercsomag működési elvét mutatja be.
Vegye figyelembe, hogy ez az ábra csupán a logikai kommunikációs kapcsolatokat
mutatja be, nem a hardverkapcsolatokat.

Berendezésvezérlés
Berendezésszint

PLC

Vezérlőpult
ezérlőpult
Vezérlőszint
ezérlőszint

[1]

Funkciók

Eszközök

Paraméterezés

SEW kommunikációs szerver
SBus
Soros

Profibus
S7-MPI

Ethernet

Üzembe helyezés

[2]

Megjelenítés és diag.

[3]

Programozás

[4]

Készülékvezérlő
Terepi szint
Firmware

Firmware

Firmware
Készülék
Hajtások

1194152459
[1] kommunikációs csatorna a terepi buszhoz vagy az Industrial Ethernet hálózathoz
[2] MOVITOOLS® MotionStudio szoftvercsomag beépített SEW Communication Server modullal
[3] kommunikáció a terepi busz vagy az Industrial Ethernet résztvevői között
[4] kommunikációs csatorna az SBus (CAN) és az interfész-átalakító között vagy soros csatorna
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Tervezés interfészátalakítón
keresztül

7

Ha a készülékei támogatják az "SBus" vagy "Serial" kommunikációs opciót, akkor
a tervezéshez használhat megfelelő interfész-átalakítót.
Az interfész-átalakító egy, az SEW-EURODRIVE vállalattól beszerezhető kiegészítő
hardver. Segítségével kapcsolja össze tervező PC-jét a készülék megfelelő kommunikációs opciójával.
A szükséges interfész-átalakító típusát az adott készülék kommunikációs opcióitól függ.

Kommunikáció
felépítése
készülékekkel

A készülékekkel folytatott kommunikáció beállítására a MOVITOOLS® MotionStudio
szoftvercsomagba integrálták az SEW Communication Server-t.
Az SEW Communication Server segítségével elvégezhető a kommunikációs csatornák beállítása. Ha egyszer beállították őket, a készülékek saját kommunikációs opcióikkal kommunikálnak ezeken a kommunikációs csatornákon át. Egyidejűleg legfeljebb
4 kommunikációs csatorna üzemeltethető.
A MOVITOOLS® MotionStudio a kommunikációs csatornák következő fajtáit támogatja:
•

soros (RS-485) interfész-átalakítón át

•

rendszerbusz (SBus) interfész-átalakítón át

•

Ethernet

•

EtherCAT®

•

terepi busz (PROFIBUS DP/DP-V1)

•

Tool Calling Interface

A készüléktől és annak kommunikációs opcióitól függően e kommunikációs csatornák
némelyike közül választhat.
Funkciók
végrehajtása a
készülékekkel

Ez a szoftvercsomag átjárhatóságot biztosít az alábbi funkciók végrehajtásánál:
•

paraméterezés (például a készülék paraméterfájában)

•

Üzembe helyezés

•

Megjelenítés és diagnosztika

•

Programozás

Annak érdekében, hogy a készülékkel funkciókat hajtathasson végre, a MOVITOOLS®
MotionStudio szoftvercsomagba a következő alapkomponenseket integrálták:
•

MotionStudio

•

MOVITOOLS®

A MOVITOOLS® MotionStudio megfelelő eszközöket kínál minden készüléktípushoz.
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7
7.2

Kezdő lépések

7.2.1

A szoftver indítása és projekt létrehozása
A MOVITOOLS® MotionStudio szoftver indításához és projekt létrehozásához a következőképpen járjon el:
1. Indítsa el a MOVITOOLS® MotionStudio-t a Windows Start menü alábbi menüpontjának segítségével:
[Start] / [Összes program] / [SEW] / [MOVITOOLS-MotionStudio] / [MOVITOOLSMotionStudio]
2. Nevét és tárolóhelyét megadva hozzon létre egy projektet.

7.2.2

A kommunikáció felépítése és a hálózat pásztázása
Annak érdekében, hogy a MOVITOOLS® MotionStudio-val felépítse a kommunikációt
és végigpásztázza hálózatát, a következőképpen járjon el:
1. Rendezzen be egy
kommunikációra.

kommunikációs

csatornát

a

készülékeivel

folytatott

A kommunikációs csatorna konfigurálásáról és az adott kommunikációs fajtáról az
érintett kommunikációs mód fejezetében találhatók részletek.
2. Végezze el a hálózat pásztázását (készülékkeresés). Nyomja meg ehhez
a ikonsorban lévő [Netzwerk-Scan start] [1] gombot.

[1]
9007200387461515
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7.2.3

7

Készülékek konfigurálása
Egy készülék konfigurálásához a következőképpen járjon el:
1. Jelölje meg a készüléket (általában az erősáramú részt [1]) a hálózati nézetben.
2. Nyissa meg a jobb egérgombbal a helyi menüt a készülék konfigurálási eszközeinek
megjelenítéséhez.

[1]

2446350859

A példában egy MOVIFIT® készülék eszközeit tartalmazó helyi menü látható.
Az "Online" kapcsolómód aktív és a készüléket a hálózati nézetben pásztázták.
3. A készülék konfigurálásához válassza ki az eszközt (például a "Parameter tree" =
paraméterfa).

2446355211
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7
7.3

Kapcsoló üzemmód

7.3.1

Áttekintés
A MOVITOOLS® MotionStudio "Online" vagy "Offline" kapcsolási módot különböztet
meg. A kapcsolási módot Ön határozza meg. A program a választott kapcsolási módtól
függően készülékspecifikusan felkínálja önnek az offline vagy online eszközöket.
A következő rész a kétfajta eszközt írja le:

HDD

[2]

[3]

RA
M

[1]

Offline eszköz

Online eszköz

[4]

9007200497934219
[1]
[2]
[3]
[4]
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a tervező PC merevlemeze
a tervező PC operatív tára
tervező PC
készülék

Tools

Leírás

Offline
eszközök

Az offline eszközökkel végzett változtatások először "CSAK" a munkatárhelyre [2] hatnak ki.
• Mentse el a projektjét, hogy a változtatások rákerüljenek tervező PC-je [3]
merevlemezére [1].
• Ha a változtatásokat az eszközére [4] is át kívánja vinni, futtassa le a "Download
(PC -> unit)" (letöltés [PC -> készülék])funkciót.

Online
eszközök

Az online eszközökkel végzett változtatások először "CSAK" a készülékre [4] hatnak ki.
• Ha a változtatásokat át kívánja vinni a munkatárhelyre [2], futtassa le az "Upload
(unit -> PC)" (feltöltés [készülék -> PC])funkciót.
• Mentse el a projektjét, hogy a változtatások rákerüljenek tervező PC-je [3]
merevlemezére [1].

Kézikönyv – DFE24B EtherCAT® terepibusz-interfész

A MOVITOOLS® MotionStudio üzemeltetése EtherCAT® hálózaton
Kapcsoló üzemmód

7

MEGJEGYZÉS
•

Az "Online" kapcsolómód NEM jelent visszacsatolást arról, hogy Ön össze van
kapcsolva a készülékkel vagy arról, hogy a készülék kommunikációra kész. Ha
szüksége van ilyen visszacsatolásra, kövesse a "Ciklikus elérési teszt beállítása"
fejezetet a MOVITOOLS® MotionStudio online súgójában (vagy a kézikönyvben).
A projektadminisztráció (például "Download = letöltés, Upload = feltöltés stb.), az
online készülékállapot, valamint a "unit scan" (készülékek pásztázása) parancsok
a beállított kapcsolási módtól függetlenül működnek.
A MOVITOOLS® MotionStudio abban a kapcsolómódban indul, amelyet Ön a
bezárás előtt beállított.

•
•

7.3.2

Kapcsolómód (online vagy offline) beállítása
A kapcsolómód beállításának menete:
1. Válassza ki a kapcsolómódot:
•

"online-módra váltáshoz" [1], olyan funkciókhoz (online eszközök), amelyek
közvetlenül hatnak a készülékre.

•

"offline-módra váltáshoz" [2], olyan funkciókhoz (offline eszközök), amelyek
közvetlenül hatnak az ön projektjére.

[1]

[2]
9007200389198219

[1] "Váltás online üzemmódra" ikon
[2] "Váltás offline üzemmódra" ikon

2. Jelölje ki a készülékjegyeket
3. Nyissa meg a jobb egérgombbal a helyi menüt a készülék konfigurálási eszközeinek
megjelenítéséhez.
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7
7.4

Kommunikáció EtherCAT® hálózaton keresztül

7.4.1

Áttekintés
Az EtherCAT® a ciklikus folyamatadatokon kívül aciklikus paraméterműveleteket is biztosít a felhasználó számára. Ez az aciklikus adatcsere az EtherCAT® master mailbox
gateway-én keresztül zajlik.
Az EtherCAT® master mailbox gateway-én át a paraméterműveleteket a MOVITOOLS®
MotionStudio illeszti be az EtherCAT® üzenetekbe. A hajtások visszajelzéseit az
EtherCAT® slave ugyanezen az úton a mailbox gateway-re küldi, és tovább
a MOVITOOLS® MotionStudio programnak.
A mailbox gateway és a MOVITOOLS® MotionStudio telepítésénél az alábbi eseteket
különböztetjük meg:
•

1. eset: Telepítés ugyanarra a készülékre (→ 59)
– Az EtherCAT® master és a MOVITOOLS® MotionStudio ugyanazon a készüléken fut. Ehhez nincs szükség további hardverre.

•

2. eset: Telepítés különböző készülékekre (SEW vezérlő nélkül) (→ 60)
– Az EtherCAT® master és a MOVITOOLS® MotionStudio különböző készülékeken fut. Ez az eset akkor következik be, ha nem áll rendelkezésre megfelelő (Windows alapú) operációs rendszer, vagy ha a MOVITOOLS® MotionStudio programot egy másik számítógépről szeretnék üzemeltetni. Az EtherCAT® masternek
ilyenkor egy második Ethernet interfészre van szüksége, amely azzal a tervező
PC-vel van összekötve, amelyen a MOVITOOLS® MotionStudio fut.
3. eset: Telepítés különböző készülékekre (az EtherCAT®master egy SEW vezérlő)

•

– A hálózati topológia megegyezik a 2. esettel. Ha SEW vezérlőt használ, akkor
a MOVITOOLS® MotionStudio programban csak az ehhez tartozó tervezői
bemenetet kell beállítania. A mailbox gateway-en keresztüli útvonalválasztás és
az alárendelt hajtásokkal folytatott EtherCAT® kommunikáció automatikusan
zajlik.
Az SEW vezérlő tervezői hozzáféréséhez PROFIBUS vagy Ethernet (SMLP, nem
EtherCAT®) kapcsolatot használhat Az ide vonatkozó részleteket az SEW vezérlők dokumentációja tartalmazza.

MEGJEGYZÉS
Egy EtherCAT® slave ki nem osztott EtherCAT® interfészeit nem szabad tervezéshez
használni.
•
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A tervezéshez kizárólag az EtherCAT® master erre szolgáló interfészét használja.
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1. eset: Telepítés
ugyanarra a
készülékre

7

Az ábrán az 1. eset látható: Az EtherCAT® master és a MOVITOOLS® MotionStudio
ugyanarra a készülékre van telepítve.
[2]

[1]

[3]

MBX

[4]

EtherCAT

EtherCAT

EURODRIVE

[5]
EURODRIVE

3266486283
[1] monitor
[2] PC EtherCAT® masterrel telepített mailbox gateway-jel (MBX) és MOVITOOLS® MotionStudio programmal
[3] belső IP útvonalválasztás
[4] EtherCAT® interfész
[5] készülékek (példaszerűen) EtherCAT® interfészekkel
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7
2. eset: Telepítés
különböző
készülékekre

Az ábrán a 2. eset látható: Az EtherCAT® master és a MOVITOOLS® MotionStudio
programot futtató tervező PC ugyanarra a készülékre van telepítve.

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[1]

MBX

EtherCAT

EtherCAT

EURODRIVE

[7]
EURODRIVE

3266490251
[1] PC Ethernet interfésszel és MOVITOOLS® MotionStudio programmal
[2] Ethernet hálózat
[3] az EtherCAT® master tervezői interfésze
[4] belső IP útvonalválasztás
[5] EtherCAT® master (például TwinCAT rendszer) telepített mailbox gateway-el (MBX)
[6] EtherCAT® interfész
[7] készülékek (példaszerűen) EtherCAT® interfészekkel
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7.4.2

7

Az EtherCAT® master mailbox gateway-ének konfigurálása
•

Aktiválja az EtherCAT® vezérlés VoE/EoE támogatását.

•

Aktiválja a TCP/IP stack és az IP útvonalválasztás kapcsolatát.

•

Határozza meg az EtherCAT® mailbox gateway IP-címét. Az IP-címet rendszerint
a tervezőeszköz (például TwinCAT) adja meg, azt nem módosítják.

A Beckhoff cég TwinCAT programjában az említett beállítások a következőképpen
néznek ki:

3267403275
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7
7.4.3

Hálózat beállítása a tervező PC-n
ha a MOVITOOLS® MotionStudio és az EtherCAT® master ugyanazon a PC-n fut, akkor
nem kell további hálózat beállításokat végeznie.
Ha az EtherCAT® master egy tervezői interfészen keresztül kapcsolódik egy Ethernet
hálózathoz, akkor a PC-k az MOVITOOLS® MotionStudio programmal együtt ugyanabban az alhálózatban érik el az EtherCAT® hálózatra csatlakozó SEW hajtásokat.
Ehhez a tervező PC üzenetei az EtherCAT® master Ethernet-interfészén keresztül
jutnak el a mailbox gateway-hez (ún. útvonalválasztás).
Alapvetően az útvonalválasztás két változata áll rendelkezésre:
1. Változat: Statikus útvonal (route) definiálása.
Ebben a változatban a tervező PC útvonalválasztó táblázatában egy olyan bejegyzést kell megadni, amely a tervezési adatokat az EtherCAT® masteren keresztül
irányítja a mailbox gateway-hez.
A statikus útvonal létrehozásának parancsa a DOS ablakban:
route –p add [cél] MASK [alhálózati maszk] [gateway]

[3]
[2]
[1]

9007202522149259
[cél]: az EtherCAT® master EtherCAT® mailbox gateway-ének IP-címe
[alhálózati maszk]: általában az 255.255.255.255 értéket kell beállítani (host routing)
[gateway]: az Ethernet hálózatba kapcsolt EtherCAT® master (tervezői interfész) IP-címe

[1]
[2]
[3]

2. Változat: Hozzáférés a mailbox gateway-hez a tervező PC-n az alapértelmezett
gateway-t meghatározva. Ebben a változatban alapértelmezett gateway-ként az
EtherCAT® master IP-címét kell megadni.
•

Nyissa meg a tervező PC-n a hálózati tulajdonságok beállítására szolgáló
párbeszédablakot.

•

Végezze el a következő beállításokat a hálózatnak megfelelően:
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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7

A hálózati beállítások ellenőrzése
A hálózati beállítást mindenképpen ellenőrizni kell, függetlenül attól, hogy a
MOVITOOLS® MotionStudio és az EtherCAT® master ugyanazon a PC-n fut vagy az
EtherCAT® mailbox gateway-hez való hozzáférés útvonalválasztón keresztül történik.
használja a ping parancsot az EtherCAT® mailbox gateway-hez vezető kommunikációs
útvonal megfelelő beállításának ellenőrzéséhez; ehhez a következőképpen járjon el:
•

Nyissa meg a tervező PC-n egy DOS-os parancs megadására használható parancssort.

•

Írja be a "ping" parancsot és az EtherCAT® mailbox gateway IP-címét. A (példaként)
bemutatott hálózati beállításnál a parancssor a következőképpen néz ki:
Ping 169.254.61.254

•

Ha nem kap választ a ping parancsra, ismételje meg a két előző szakaszban leírt
lépéseket:
– Az EtherCAT® master mailbox gateway-ének konfigurálása (→ 61. oldal)
– Hálózat beállítása a tervező PC-n (→ 62. oldal)

MEGJEGYZÉS
A számítógép nem veszi át az EtherCAT® master beállításait
•

Ha a számítógép nem veszi át az EtherCAT® master beállításait, akkor indítsa újra
a számítógépet.
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7.4.5

Kommunikációs beállítások a MOVITOOLS® MotionStudio programban

A kommunikációs
csatorna
konfigurálása
EtherCAT®
hálózattal

Az EtherCAT® hálózatban használt kommunikációs csatorna konfigurálásához a következőképpen járjon el:
1. Kattintson az eszköztár "Configure communication plugs" (kommunikációs csatlakozások konfigurálása) ikonra [1].

[1]
9007200388082827
[1]

"Configure communication plugs" (kommunikációs csatlakozások konfigurálása) ikon

Eredményeként megnyílik a "Kommunikációs csatlakozók konfigurálása" ablak.
[2]

[3]
[1]

18014399653863307
[1]
[2]
[3]

"Type of communication" (kommunikációfajta)
kiválasztó lista
"Activate" (aktiválás) ellenőrző mező
[Edit] (szerkesztés) gomb

2. A kommunikáció fajtájaként a listából [1] válassza ki az "Ethernet" bejegyzést.
Ebben a példában a 1. kommunikációs csatorna kommunikációjának fajtája
"Ethernet" [2] .
3. Nyomja meg az [Edit] [3] gombot az ablak jobb oldali részén.
Eredményeként megjelennek az "Ethernet" kommunikációfajta beállításai.
4. Állítsa be a kommunikációs paramétereket. Ehhez járjon el a következő,
"Az EtherCAT® hálózat kommunikációs paramétereinek beállítása" c. fejezetben
leírtak szerint.
Az EtherCAT®
hálózat
kommunikációs
paramétereinek
beállítása

Az EtherCAT® hálózaton keresztüli kommunikáció kommunikációs paramétereinek
beállításához a következőképpen járjon el:
1. Állítsa be az EtherCAT® protokollt. Ehhez válassza ki az "EtherCAT® settings"
(EtherCAT® beállítások) fület.
2. Jelölje meg az "Activate EtherCAT®" (EtherCAT® aktiválása) jelölőnégyzetet.
3. Szükség esetén módosítsa a megadott kommunikációs paramétereket. Ehhez használja az EtherCAT® hálózat kommunikációs paramétereinek részletes leírását.
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4. Egy IP cím hozzáadására kattintson az [Add IP address] (IP cím hozzáadása) [2]
ikonra.

[1]

[2]

[3]

18014399831358731
[1]

[2]
[3]

"Activate access without master" (hozzáférés aktiválása master nélkül) jelölőnégyzet
Megjegyzés: Csak akkor jelölje meg,
ha nincs más master a hálózatban.
[Add IP address] ikon
"IP address" (IP-cím) beviteli mező

Ha a hálózathoz nem tartozik EtherCAT®
master, akkor a MOVITOOLS® MotionStudio
programban aktiválhat egy paraméterező
mastert.

5. Adja meg a mailbox gateway (az EtherCAT® masterét) az "IP address" (IP cím) beviteli mezőben [3], majd kattintson az [OK] gombra.
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Az EtherCAT®
hálózat
kommunikációs
paraméterei

A következő táblázat az EtherCAT® kommunikációs paramétereinek leírását tartalmazza:
Kommunikációs paraméter

Leírás

Megjegyzés

Időtúllépés

Várakozási idő [ms]-ban, amennyit a kliens lekérdezés után a
szerver válaszára vár.

•

Pásztázási tartomány kezdete:

Az EtherCAT® pásztázási tartományának kezdő címe

Pásztázási tartomány vége:

Az EtherCAT® pásztázási tartományának végső címe

Ha itt értékeket ad meg, akkor
ezzel behatárolhatja az
EtherCAT® pásztázási tartományát, ami lerövidíti a pásztázás
időtartamát.

Az EtherCAT® master IP-címe

Az EtherCAT® master mailbox
gateway-ének IP-címe

7.5

Funkciók végrehajtása a készülékekkel

7.5.1

Készülékek paraméterezése

•

Alapértelmezett beállítás:
200 ms
Adott esetben növelje az értéket, ha a kommunikáció késleltetése zavarokat okoz.

-

A készülékeket a paraméterfában paraméterezheti, amely minden készülékparamétert
mappákba rendezve jelenít meg.
A készülékparamétereket a helyi menü és az ikonsor segítségével állíthatja be.
A készülék-paramétereket olvasását vagy módosítását a következő lépésekben
mutatjuk be.
7.5.2

Készülék-paraméterek olvasása vagy módosítása
A készülékparaméterek olvasáshoz vagy módosításához a következőképpen járjon el:
1. Váltson a kívánt nézetre (projektnézet vagy hálózati nézet)
2. Válassza ki a kapcsolómódot:
•

Kattintson a "Switch to Online mode" (váltás online üzemmódra) ikonra [1], ha
közvetlenül a készüléken szeretne paramétereket olvasni / módosítani.

•

Kattintson a "Switch to Offline mode" (váltás offline üzemmódra) ikonra [2], ha
a projektben szeretne paramétert olvasni / módosítani.

[1]

[2]
9007200389198219

[1] "Switch to Online mode" (váltás online
üzemmódra) ikon
[2] "Switch to Offline mode" (váltás offline
üzemmódra) ikon

3. Válassza ki a paraméterezni kívánt készüléket.
4. Nyissa meg a helyi menüt, és válassza ki a [Startup] (üzembe helyezés) / [Parameter
tree] (paraméterfa) parancsot.
Eredményeként megnyílik a képernyő jobb oldali részén lévő "Parameter tree" (paraméterfa) nézet.
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5. Nyissa le a "Paraméterfát" egészen a kívánt csomópontig.

947217163

6. Kattintson duplán készülékparaméterek meghatározott csoportjának megnyitására.
7. Ha megváltoztatja a beírómezők számértékeit, enter gombbal erősítse meg.

MEGJEGYZÉS
•

7.5.3

A készülékparaméterek részletes adatai a készülékhez tartozó paraméterlistában találhatók.

A készülékek üzembe helyezése (online)
A készülékek (online) üzembe helyezéséhez a következőképpen járjon el:
1. Váltson hálózati nézetre.
2. Kattintson az eszköztár "Switch to online mode" (váltás online üzemmódra)
ikonjára [1].

[1]
9007200438771211
[1] "Switch to Online mode"
(váltás online üzemmódra) ikon

3. Válassza ki az üzembe helyezni kívánt készüléket.
4. Nyissa meg a helyi menüt, és válassza ki a [Startup] (üzembe helyezés) / [Startup]
(üzembe helyezés) parancsot.
Ennek eredményeként megnyílik az üzembe helyezési varázsló.
5. Kövesse az üzembe helyezési varázsló utasításait és ezt követően töltse be készülékének üzembe helyezési adatait.
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Motion Control EtherCAT® hálózaton keresztül
Ebben a fejezetben a MOVIDRIVE® B készüléknek a Motion Control alkalmazáshoz
szükséges ütemszinkron üzemét az EtherCAT® masteren lehetővé tevő EtherCAT®
funkcióról találhatók információk.

8.1

EtherCAT® – bevezetés
Ez a fejezet azokat a funkciókat és fogalmakat írja le, amelyek az SEW hajtásszabályozónak az EtherCAT® hálózaton történő ütemszinkron üzemeltetésére szolgálnak.
Az EtherCAT® hálózatról további átfogó műszaki információt az EtherCAT® felhasználók szervezeténél, például a www.EtherCAT®.org címen és az EtherCAT® masterrendszerek gyártóinál kaphat.
A hajtástechnikában szokásos kaszkádvezérlésből kiindulva
bemutatjuk a Motion Control alkalmazások elvi működését.
[2]

[1]

xref

vref

xact

vact

az

[3]

tref

alábbiakban
[4]

M

V

[5]

X

[5]

X

[6]

6821660555
xref
xact
vref
vact
tref

pozíció-alapjel
tényleges pozícióérték
fordulatszám-alapjel
tényleges fordulatszámérték
forgatónyomaték-alapjel

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

helyzetszabályozó
fordulatszám-szabályozó
a frekvenciaváltó végfoka
hajtott gép (terhelés)
jeladó (V = fordulatszám; X = helyzet)
opcionális szakaszjeladó

A kiindulási alap egy pozíció-alapjel (xref). A helyzetszabályozó [1] a tényleges pozícióértékkel (xact) együtt kiszámítja a fordulatszám-alapjelet (vref). A fordulatszám-szabályozó [2] a fordulatszám-alapjelből és a tényleges fordulatszámértékből kiszámítja a forgatónyomaték-alapjelet (tref), ami a hajtásszabályozó végfoka [3] által árammal ellátott
motorban nyomatékot kelt. A hajtott gép [4] ellennyomatékától függően áll be a motor
fordulatszáma (mérés jeladóval [5]). A motorfordulatszámtól függően helyzetváltozás
adódik, amelyet a motoron levő helyzetjeladó [5] érzékel. A frekvenciaváltóban vagy
a fölérendelt vezérlésben ekkor az alkalmazástól függően zárható a forgatónyomaték,
a fordulatszám vagy a helyzet szabályozási köre. A MOVIDRIVE® B képes átvállalni
minden szabályozási kört, beleértve a helyzetszabályozást is. A pozicionálás ily módon
végrehajtható úgy, hogy csak a pozíció-alapjelet adja át a frekvenciaváltónak (pl. "Bus
Positioning" = buszpozicionálás alkalmazásmodul). A vezérlés megkapja az aktuális
helyzetet és – ha lezárult a pozicionálási feladat – a "készre jelentést".

68

Kézikönyv – DFE24B EtherCAT® terepibusz-interfész

Motion Control EtherCAT® hálózaton keresztül
EtherCAT® – bevezetés

I

8

0
Motion Control alkalmazásokban a célhelyzettel és a mozgatási paraméterekkel (sebesség és rámpaidők) megadott a pozicionálásokat a Motion Controller – tehát rendszerint
a fölérendelt vezérlés – kezeli. A frekvenciaváltó azután a számított pályagörbe alapján
nagyon rövid időközönként sebesség-alapjelet (lásd a "Fordulatszám-alapjel interfész
(sebesség üzemmód)" c. fejezetet) vagy pozíció-alapjelet (lásd a "Pozíció-alapjel interfész (pozíció üzemmód)" c. fejezetet) kap. A frekvenciaváltó beállítja ezt a sebességalapjelet vagy pozíció-alapjelet, és visszajelzi a tényleges helyzetet. Maga a Motion
Controller tudja, mikor zárult le a pozicionálási feladat.
Mivel a fölérendelt vezérlés ciklikusan viszi át az alapjeleket, a gyorsulási és lassítási
rámpákat is ez a vezérlés számítja ki. Erre nem a hajtásba integrált rámpafunkció
szolgál.
8.1.1

Ütemszinkronitás
A vezérlés minden szabályozási ciklushoz beolvassa a pozíció-alapjelet, és az utolsó
szabályozási intervallum pozíciókülönbségéből (dx) és időkülönbségéből (dt) kiszámítja
az aktuális fordulatszámot (dx/dt) és adott esetben a további jellemzőket, mint a gyorsulás, a másodrendű gyorsulás stb.
A vezérlés, a buszátvitel szabályozási időtárcsáját, és a frekvenciaváltó, adott esetben
a külső jeladók belső feldolgozási ciklusát egymáshoz képest szinkronizálni kell.

Példa

Egy példán bemutatjuk, hogyan keletkezik durvulási (aliasing) hatás, ha a vezérlés,
a busz, a frekvenciaváltó vagy a jeladók nem ütemszinkronban működnek (→ alábbi
ábra).
•

A vezérlés szabályozási időtárcsája: 5 ms

•

Buszütem: 5 ms, a vezérléssel szinkronban

•

Feldolgozási idő a frekvenciaváltóban: 5 ms, nem szinkron
dtS

[A]

1

2

3

4

5

[B]

[C]

dtG

[A]
[B]

dx

vezérlési intervallum, dtS
buszciklus

dx

dx

dx

dx

6823481739
[C]
dx

frekvenciaváltó vagy jeladó időtárcsája, dtG
helyzetkülönbség (megtett szakasz)

Mivel ebben a példában a frekvenciaváltó vagy jeladó és a vezérlés nincs szinkronizálva, a két készülék nem ideális kvarcoszcillátorából adódóan az időtárcsák lassan
eltávolodnak egymástól. Ez ugrásokhoz vezethet az átvitt pozícióértékben.
Míg az 1–3. vezérlési intervallumban csak csekély pontatlanságú sebességet (v =
dx/dtS ≈ dx/dtG) kapunk, a negyedik vezérlési intervallumban jelentős hiba lép fel
a számított sebességnél (v = 2dx/dtS). Az erre a letapogatási intervallumra helytelenül
számított fordulatszám a vezérlés szabályozási algoritmusaiból erős reakciót vált ki,
akár hibaüzenetet is eredményezhet.
A különböző rendszerekben történő diszkrét letapogatásból adódó fent leírt probléma
normál esetben a Motion Control alkalmazásokban csak akkor zavaró, ha a vezérlés
ciklusideje kicsi vagy azonos nagyságrendű, mint a frekvenciaváltó és a külső jeladók
belső feldolgozási ciklusa.
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Az EtherCAT® alapvetően úgy épül fel, hogy a vezérlési és a buszciklus szinkronban
van.

MEGJEGYZÉS
A Distributed Clock (megosztott óra) lehetővé teszi, hogy a frekvenciaváltó belső feldolgozási ciklusát is szinkronizálják.
A MOVIDRIVE® B-ben az időtárcsák és az adatátvétel szinkronizációja a DFE24B
opció Dual Port RAM-ján át vezérelt.
Sebesség
üzemmód
[1]

[3]

[2]

Xref

vref

Xact

vact

[A]

tref

[4]

M

V

[5]

X

[5]

X

[6]

[C]
[B]

xref
xact
vref
vact
tref

pozíció-alapjel
tényleges pozícióérték
fordulatszám-alapjel
tényleges fordulatszámérték
forgatónyomaték-alapjel

6823492875

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

helyzetszabályozó
[A]
fordulatszám-szabályozó
[B]
a frekvenciaváltó végfoka
[C]
hajtott gép
jeladó (V = fordulatszám; X = helyzet)
opcionális szakaszjeladó

vezérlés
terepibusz-interfész
frekvenciaváltók

Sebesség üzemmódban a vezérlés fordulatszám- (ill. sebesség-) alapjelet visz át a frekvenciaváltóra és a tényleges pozícióértéket a frekvenciaváltóról vagy külső jeladóról
olvassa be.
Sebesség üzemmódban a frekvenciaváltó egyszerű fordulatszám-állító beavatkozószerv. A vezérlés, a buszátvitel szabályozási időtárcsáját, és a frekvenciaváltó, a jeladó
belső feldolgozási ciklusát egymáshoz képest szinkronizálni kell.
A pozíció referenciájának meghatározása, a megengedett elmozdulási tartományok
vagy végálláskapcsolók felügyelete, valamint a terhelésfüggő rámpaadatok megadása
és a követési hiba felügyelete a fölérendelt vezérlésben van megvalósítva, nem
a MOVIDRIVE® B feladata.
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Annak érdekében, hogy a nagyobb szabályozási intervallumoknál (>1 ms) elkerülje
a túlzott gyorsulásokat, a MOVIDRIVE® B nem közvetlenül, hanem lineárisan interpolálva veszi át a fordulatszám-alapjeleket. Ez azt jelenti, hogy vezérlés 5 ms-os alapjelciklusa esetén a MOVIDRIVE® B készülékben a kívánt fordulatszám-változás nem
5 ms-onként egy nagy lépésben, hanem 5 külön 1 ms időtartamú kis lépésben történik
meg.
pozíció üzemmód
[1]

Xref

vref

tref

vact

Xact

[A]

[3]

[2]

[4]

M

V

[5]

X

[5]

X

[6]

[C]
[B]

6823509003

xref
xact
vref
vact
tref

pozíció-alapjel
tényleges pozícióérték
fordulatszám-alapjel
tényleges fordulatszámérték
forgatónyomaték-alapjel

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

helyzetszabályozó
[A]
fordulatszám-szabályozó
[B]
a frekvenciaváltó végfoka
[C]
hajtott gép
jeladó (V = fordulatszám; X = helyzet)
opcionális szakaszjeladó

vezérlés
terepibusz-interfész
frekvenciaváltók

Pozíció üzemmódban a vezérlés ciklikusan pozíció-alapjelet visz át a frekvenciaváltóra
és a tényleges pozícióértéket a frekvenciaváltóról vagy külső jeladóról olvassa vissza.
Pozíció üzemmódban a frekvenciaváltó az állandóan változó pozíció-alapjelet követi és
a tényleges pozícióértékből ([5] vagy [6]) maga generálja a fordulatszám-alapjelet a fordulatszám-szabályozó [2] számára. A vezérlés, a buszátvitel szabályozási időtárcsáját,
és a frekvenciaváltó, a jeladó belső feldolgozási ciklusait egymáshoz képest szinkronizálni kell.
Miután a vezérlés pozíciójának referenciáját a frekvenciaváltó pozíciójához igazították,
megtörténhet a frekvenciaváltó megengedett elmozdulási tartományainak vagy végálláskapcsolóinak felügyelete. A terhelésfüggő rámpaadatok, valamint a követési hiba felügyeletének beállítását a frekvenciaváltón részletesen ellenőrizni kell.
Annak érdekében, hogy a nagyobb szabályozási intervallumoknál (>1 ms) elkerülje
a túlzott gyorsulásokat, a MOVIDRIVE® B nem közvetlenül, hanem lineárisan interpolálva veszi át a pozíció-alapjeleket. Ez azt jelenti, hogy vezérlés 5 ms-os alapjel-ciklusa
esetén a MOVIDRIVE® B készülékben a kívánt pozícióváltozás nem 5 ms-onként egy
nagy lépésben, hanem 5 külön 1 ms időtartamú kis lépésben történik meg.
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MOVIDRIVE® B beállítása MOVITOOLS® MotionStudio szoftverrel

0

8.2

MOVIDRIVE® B beállítása MOVITOOLS® MotionStudio szoftverrel

8.2.1

A sebesség üzemmód beállításai
A MOVIDRIVE® B ütemszinkron fordulatszám-megadással történő Motion Control
vezérléséhez a MOVITOOLS® MotionStudio szoftverben a következő paraméterbeállításokat kell elvégezni lásd alábbi ábrát):

6824418187
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•

P100 alapjel-forrás = terepi busz (fieldbus)

•

P101 vezérlés forrása= terepi busz (fieldbus)

•

P700 üzemmód = SERVO + IPOS vagy CFC + IPOS

•

P870 PA1 alapjel-leírás = 1. vezérlőszó

•

P873 PE1 tényleges érték leírása = 1. állapotszó
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0
Ezt követően aktiválni kell a kontrollernek az EtherCAT® hálózathoz való szinkronizálását. Ehhez a következő paraméter-beállításokat végezze el (lásd alábbi ábrát):

6824421131

•

P887 Külső vezérlés szinkronizálása = BE (on)

•

P888 SBus szinkronizálási idő [ms] = 1
A beállított szinkronizálási idő pontosan a buszciklusnak feleljen meg.

•

P916 Rámpaalak = sebesség-interpolálás (interpolation velocity)

•

P970 DPRAM szinkronizálás = IGEN (yes)

•

P971 Szinkronizálási fázis = 0
A P971 paraméternél durvulási (aliasing) hatás esetén optimalizálható a fázishelyzet. Normál esetben 0 ms-os fázishelyzetet állítson be.

Kézikönyv – DFE24B EtherCAT® terepibusz-interfész

73

I

8

Motion Control EtherCAT® hálózaton keresztül
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0
8.2.2

A pozíció üzemmód beállításai
A MOVIDRIVE® B ütemszinkron pozíciómegadással történő Motion Control vezérléséhez a MOVITOOLS® MotionStudio szoftverben a következő paraméter-beállításokat
kell elvégezni (lásd alábbi ábrát):

6824424715

•

P100 alapjel-forrás = terepi busz (fieldbus)

•

P101 vezérlés forrása= terepi busz (fieldbus)

•

P700 üzemmód = SERVO + IPOS vagy CFC + IPOS

•

P87x Folyamatadat-leírás
Vezérléstől és alkalmazástól függően használható a vezérlő- és állapotszó.
A vezérlő- és állapotszó a P870…P876 paraméterrel állítható be vagy IPOSplus®
változókban vihető át és ott a Motion Controller állapotgépének funkcióihoz illeszkedően kezelhető.
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0
Ezt követően aktiválni kell a kontrollernek az EtherCAT® hálózathoz való szinkronizálását. Ehhez a következő paraméter-beállításokat végezze el (lásd alábbi ábrát):

6824421131

•

P887 Külső vezérlés szinkronizálása = BE (on)

•

P888 SBus szinkronizálási idő [ms] = 1
A beállított szinkronizálási idő pontosan a buszciklusnak feleljen meg.

•

P916 Rámpaalak = helyzet-interpolálás, 16 bit (interpolation position 16 Bit)

•

P970 DPRAM szinkronizálás = IGEN (yes)

•

P971 Szinkronizálási fázis = 0
A P971 paraméternél durvulási (aliasing) hatás esetén optimalizálható a fázishelyzet. Normál esetben 0 ms-os fázishelyzetet állítson be.

8.3

Beállítások az EtherCAT® masteren
Az időtárcsa-szinkronizáláshoz aktiválni kell a Distributed Clock (megosztott óra) funkciót. A buszciklus pontosan feleljen meg a P888 paraméterrel beállított szinkronizálási
időnek. Ezenkívül csak a Syncmanager 0x1000 (Output Data) időtúllépés-felügyeletének működésjelzőjét (watchdog) aktiválja.
A rögzített konfigurációjú PDO-kat (InputData1 és OutputData1) inaktiválni kell.
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0
8.3.1

A sebesség üzemmód beállításai
•

A fordulatszám-alapjelet a konfigurálható PDO2 közvetlenül a H499 rendszerváltozóba írja, skálázása a következő:
– 1 digit Ô 0,2 1/min, azaz 5000 Ô 1000 1/min
A vezérlésben használt jellemzőket a frekvenciaváltóra való átvitel előtt megfelelően
skálázni kell.

•

A vezérlőszó PDO1-en át történő átvitele a PDO2-ben található fordulatszám-alapjel
átvitelével együtt történik.

•

A vezérlésre átvitt pozíció beolvasása a konfigurálható PDO2-n át közvetlenül
a H511 rendszerváltozóba történik. A pozíció skálázása a következő:
– 4096 digit pontosan egy fordulatnak felel meg
A beolvasott pozíciót aztán a vezérlésben használt jellemzőre kell skálázni.

•

8.3.2

Az állapotszó PI1-en át történő átvitele a PDO2-ben található tényleges pozícióérték
átvitelével együtt történik.

A pozíció üzemmód beállításai
•

A pozíció-alapjelet a konfigurálható PDO2 közvetlenül a H499 rendszerváltozóba
írja, skálázása a következő:
– 1 motorfordulat Ô 216
A vezérlésben használt jellemzőket a frekvenciaváltóra való átvitel előtt megfelelően
skálázni kell.

•

A vezérlőszó a következőképpen vihető át:
– PO1-en át, a PDO2-ben található pozíció-alapjellel együtt
– vagy ha az állapotgép optimalizálása szükséges, közvetlenül egy rendszerváltozóra az IPOSplus®-ban. Az állapotgép alkalmazásspecifikus illesztése akkor
IPOSplus® programként vagy PLC-programként hajtható végre a Motion Controllerben.

•

A vezérlésre átvitt pozíció beolvasása a konfigurálható PDO2-n át közvetlenül
a H508 rendszerváltozóba történik. A pozíció skálázása a következő:
– 1 motorfordulat Ô 216
A beolvasott pozíciót aztán a vezérlésben használt jellemzőre kell skálázni.

•
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Az állapotszó vagy a PI1-en át a PDO2-ben található tényleges pozícióértékkel
együtt vihető át, vagy az állapotgép alkalmazásspecifikus illesztése esetén az
IPOSplus®-ban közvetlenül az IPOSplus® rendszerváltozójába olvasható be.
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0

8.4

TwinCAT példa

8.4.1

Ütemszinkron üzem paraméterezése
Végezze el a következő ábrákon látható beállításokat.

6824466059

Az ütemszinkron üzemhez válassza ki a DC (Distributed Clock = megosztott óra) fülön
a "DC for synchronization" (megosztott óra szinkronizáláshoz) opciót. Ügyeljen arra,
hogy a "Cycle time" (ciklusidő) mezőben megadott ciklusidő pontosan megfeleljen
a P888 paraméternél beállított szinkronizálási időnek.

6824750603
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Motion Control EtherCAT® hálózaton keresztül
TwinCAT példa

0
Aktiválja a Syncmanager 0x1000 időtúllépés-felügyeletét. Ehhez az "Edit Sync
Manager" ablakban jelölje meg a "Watchdog Trigger" opciót (lásd alábbi ábrát).

6824775435

8.4.2

NC-tengely paraméterezése
Ezt követően paraméterezze az NC-tengelyt (lásd az alábbi ábrát).

6824778379

A "Settings" (beállítások) fülön az "Axis Type" (tengelytípus) mezőben válassza ki a
"Standard" (alapértelmezett) opciót és a "Unit" (egység) mezőben a rendszeregységet
(pl. °).
A "Global" (globális) fülön állítsa be a maximális sebességet és a követési hiba
felügyeletét.
A "Dynamics" (dinamikák) fülön állítsa be a rámpaidőket.

MEGJEGYZÉS
Az elvégzett beállításoknak illeszkedniük kell a mechanikához és a frekvenciaváltó
megfelelő beállításaihoz.
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0
8.4.3

Jeladó paraméterezése
A jeladót (az "Axis x_Enc" pont alatt) "CANopen DS402"-ként definiálja és a következőképpen paraméterezze (lásd az alábbi ábrát).

6824949131

A skálázási tényező az alábbi képletből adódik:
360° /(4096 imp./fordulat) = 0,087890625 °/imp.
8.4.4

Sebesség üzemmód
Sebesség üzemmódban hajtásként (az "Axis x_Drive" pont alatt) a "Drive connected to
KLXXX…" (hajtás csatlakoztatva KLXXX…-hez) beállítást válassza. Az "Analog"
(analóg) fülön adja meg a következő értékeket (lásd az alábbi ábrát):

6824952587

A fordulatszám-alapjel ("Reference Velocity") = motor maximális fordulatszáma × 6 az "at
Output Ratio [0.0…1.0]" átszámítási tényezővel = (motor maximális fordulatszáma × 5) /
215 adható meg.
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TwinCAT példa

0
A PDO kiosztásnál inaktiválja a PDO1-et és a PDO2-ben definiálja a fordulatszám-alapjelet és a vezérlőszót vagy a tényleges pozíciót (H511) és az állapotszót (lásd alábbi
ábrát).

6824949131

A PDO kiosztásnál inaktiválja a PDO1-et és a PDO2-ben definiálja a fordulatszám-alapjelet és a vezérlőszót vagy a tényleges pozíciót (H511) és az állapotszót (lásd alábbi
ábrát).

6824997515

6824993931
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0
Végül a hajtás fordulatszám-alapjelét és tényleges pozícióját össze kell kapcsolni az
NC-tengellyel és az 1. vezérlő- és állapotszót a PLC-taszkkal a terepibusz-készülékprofilban található leírásnak megfelelően kell vezérelni (lásd alábbi ábrát).

6825043211
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Hibakeresés

9.1

Diagnosztikai műveletek
Az alábbiakban leírt diagnosztikai műveletek a következő problémás esetek hibaelemzésének módját mutatják be:
•

A frekvenciaváltó nem működik az EtherCAT® hálózaton.

•

A frekvenciaváltó nem vezérelhető az EtherCAT® masterrel.

További tudnivalók – kifejezetten a frekvenciaváltó különböző terepibusz-alkalmazásokhoz való paraméterezéséről a "MOVIDRIVE® MDX60B/61B Kommunikáció és terepi
busz eszközprofil" kézikönyvben és a MOVIDRIVE® MDX60B/61B rendszerkézikönyvben találhatók.
1. lépés: Ellenőrizze a frekvenciaváltó helyes csatlakoztatását az EtherCAT®-en.
Be van dugva a buszcsatlakozó a masteren / a frekvenciaváltón?

NEM →

[A]

SÖTÉT →

[A]

NEM →

[A]

IGEN →

[A]

NEM →

[B]

→

[C]

→

[C]

→

[C]

IGEN
↓
Mit mutat a DFE24B opció Link/Activity LED-je?
BE
↓
A frekvenciaváltó fizikailag helyesen van az EtherCAT®-re csatlakoztatva? Ellenőrizze, hogy helyesen csatlakozik-e az EtherCAT® az
X30 IN (bejövő EtherCAT® kapcsolat), illetve az X31 OUT (kimenő
EtherCAT® kapcsolat) csatlakozókhoz.
IGEN
↓
Folytassa a 2. lépéssel: Mit mutat a RUN LED?
[A]

Ellenőrizze a busz kábelezését!

2. lépés: Mit mutat a RUN LED?
OFF (ki)

A master INIT állapotba kapcsolta a slave-t?

zölden villog

A slave állapota PRE-OPERATIONAL.

egyszer zölden
felvillan

A slave állapota SAFE-OPERATIONAL.

zölden világít

A slave állapota OPERATIONAL.

[A]
[B]
[C]
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Hajtsa végre a buszindítást a masteren.
Hibás a DFE24B opció.
Folytassa a 3. lépéssel: Mit mutat az ERR LED?

Kézikönyv – DFE24B EtherCAT® terepibusz-interfész

Hibakeresés
Diagnosztikai műveletek

9

3. lépés: Mit mutat az ERR LED?
OFF (ki)

1. eset: A RUN LED zölden világít (a slave állapota OPERATIONAL).
↓

A DFE24B opció EtherCAT® kommunikációja üzemi állapotban van.
2. eset:
• A RUN LED zölden villog (a slave állapota PRE-OPERATIONAL).
• A RUN LED egyszer zölden felvillan (a slave állapota SAFE-OPERATIONAL).
↓
Hajtsa végre a buszindítást a masteren és állítsa a slave-et OPERATIONAL
állapotba.
↓
Indítsa el a folyamatadat-kommunikációt.
Pislákol

Feltétel:
• A RUN LED zölden villog (a slave állapota PRE-OPERATIONAL).
• A RUN LED egyszer zölden felvillan (a slave állapota SAFE-OPERATIONAL).
↓
A készülék rendszerindítási hibát észlelt. Indítsa újra a DFE24B opciót.
↓
Ha az ERR LED továbbra is villog, a DFE24B opció hibás.

Kétszer
pirosan
villog

1. eset: A RUN LED zölden világít (a slave állapota OPERATIONAL).
↓
Terepibusz-időtúllépés, kapcsolja rá a kimeneti folyamatadatokat.
2. eset:
• A RUN LED zölden villog (a slave állapota PRE-OPERATIONAL).
• A RUN LED egyszer zölden felvillan (a slave állapota SAFE-OPERATIONAL).
↓
A működésjelző időtúllépése → Hajtsa végre a buszindítást a masteren és állítsa
a slave-t OPERATIONAL állapotba.
↓
Indítsa el a folyamatadat-kommunikációt.

Egyszer
pirosan
felvillan

Feltétel:
• A RUN LED zölden villog (a slave állapota PRE-OPERATIONAL).
• A RUN LED egyszer zölden felvillan (a slave állapota SAFE-OPERATIONAL).
↓
Nem kért állapotváltozás lépett fel. Hárítsa el a konfigurációs hibát és azt
követően végezze el a buszindítást a masteren.
↓
Állítsa a slave-et OPERATIONAL állapotba.
↓
Indítsa el a folyamatadat-kommunikációt.

Villog

Feltétel:
• A RUN LED zölden villog (a slave állapota PRE-OPERATIONAL).
• A RUN LED egyszer zölden felvillan (a slave állapota SAFE-OPERATIONAL).
↓
Érvénytelen konfiguráció lépett fel. Hárítsa el a konfigurációs hibát és azt
követően végezze el a buszindítást a masteren.
↓
Állítsa a slave-et OPERATIONAL állapotba.
↓
Indítsa el a folyamatadat-kommunikációt.
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9.2

Hibalista
MEGJEGYZÉS
•
•
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Az alábbi hibalista a DFE24B opció gateway üzemére vonatkozik.
Ha a DFE24B opció MOVIDRIVE® B készülékben üzemel, a hozzá tartozó hibakódok a MOVIDRIVE® MDX60B/61B üzemeltetési utasításában találhatók.

Hibakód

Megnevezés

Reakció

Ok

Intézkedés

17

Stack Overflow
(veremtúlcsordulás)

Az SBus kommunikáció
leállása

18

Stack Underflow
(veremalulcsordulás)

Az SBus kommunikáció
leállása

19

NMI (nem maszkolható megszakítás)

Az SBus kommunikáció
leállása

20

Undefined
Opcode
(nem definiált
műveleti kód)

Az SBus kommunikáció
leállása
A frekvenciaváltó elektronikájában
zavar lépett fel, esetleg külső elektromágneses hatás miatt.

Ellenőrizze a földcsatlakozásokat
és az árnyékolásokat, szükség esetén javítsa meg. A hiba ismételt fellépése esetén forduljon az SEW
szervizhez.

21

Protection Fault
(védelmi hiba)

Az SBus kommunikáció
leállása

22

Illegal Word
Operand Access
(érvénytelen
szóoperandushozzáférés)

Az SBus kommunikáció
leállása

23

Illegal Instruction Access
(érvénytelen
utasítás-hozzáférés)

Az SBus kommunikáció
leállása

25

EEPROM

Az SBus kommunikáció
leállása

Hiba az EEPROM-hozzáférés során

Hívja be a gyári beállítást, hajtson
végre alaphelyzetbe állítást (Reset)
és paraméterezze újra a DFE-t.
A hiba újbóli fellépése esetén forduljon az SEW szervizhez.

28

Fieldbus
Timeout
(terepibuszidőtúllépés)

Alapértelmezés:
PO-adatok= 0
A hibareakció a P831
paraméterrel beállítható

A tervezett felügyeleti időn belül nem
jött létre kommunikáció a master és
slave között.

•

37

Watchdog Error
(felügyeleti hiba)

Az SBus kommunikáció
leállása

Hiba a rendszerszoftver futásában.

Kérjen tanácsot az SEW
szervizétől.

45

Inicializálás hiba

Az SBus kommunikáció
leállása

Önellenőrzéskor fellépő hiba alaphelyzetbe állításnál (a reset során).

Hajtson végre resetet. A hiba ismételt fellépése esetén forduljon az
SEW szervizhez.

111

Device Timeout
rendszerhiba

nincs

Vegye figyelembe a DFx piros rendszerhiba-jelző LED-jét (H1). Ha ez a
LED pirosan világít vagy villog, a
rendszerbusz egy vagy több résztvevőjét nem lehetett megszólítani az
időtúllépési időn belül. Ha a piros
rendszerhiba-jelző LED (H1) villog,
maga a DFx hibásodott meg. Az
F111-es hiba ekkor csak a terepi
buszon keresztül jut a vezérléshez.

Ellenőrizze a tápellátást, valamint
az SBus kábelezését és lezáró
ellenállásait. Kapcsolja ki és be a
DFx kártyát. A hibajelzés megismétlődése esetén kérdezze le a hibát a
diagnosztikai interfészen keresztül,
majd a kapott eredménytől függően
végezze el az e táblázatban megadott intézkedést.

•

Ellenőrizze a master kommunikációs rutinját
A master tervben növelje meg
az időtúllépés értékét (timeout),
vagy kapcsolja ki a figyelést.
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Műszaki adatok
DFE24B opció MOVIDRIVE® MDX61B-hez

10

Műszaki adatok

10.1

DFE24B opció MOVIDRIVE® MDX61B-hez

kVA

i

f

n

10

P Hz

DFE24B opció (MOVIDRIVE® MDX61B)
Cikkszám

1821 126 7

Teljesítményfelvétel

P=3W

Szabványok

IEC 61158, IEC 61784-2

Adatátviteli sebesség

100 Mbaud full duplex

A csatlakozás módja

2 × RJ45 (8×8 modular jack)

Buszlezárás

Nem integrált, mivel a buszlezárás automatikusan aktiválódik.

OSI Layer

Ethernet II

Állomáscímek

Beállítás EtherCAT® masteren át (kijelzés a P093 paraméterrel)

XML-fájl neve

SEW_DFE24B.xml

Vendor ID

0x59 (CANopen Vendor ID)

®

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

EtherCAT műveletek

•
•

Firmware-állapot
MOVIDRIVE® B

824 854 0.18 vagy újabb (kijelzés a P076 paraméterrel)

Üzembe helyezési
segédeszköz

•
•
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MOVITOOLS® MotionStudio tervezőeszköz 5.40 verziótól
DBG60B kezelőkészülék
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kVA

i
10.2

f

n

Műszaki adatok
DFE24B opció MOVITRAC® B és UOH11B gateway-ház számára

P Hz

DFE24B opció MOVITRAC® B és UOH11B gateway-ház számára

5.5

4.5

DFE 24B
RUN
ERR

1

28

X31

OUT

185

257.5

IN

234.5

0

EtherCAT

X30

224

AS
F1

22.5

30

100
6825746443
DFE24B (MOVITRAC® B gateway) opció

86

Külső feszültségellátás

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

Szabványok

IEC 61158, IEC 61784-2

Adatátviteli sebesség

100 Mbaud full duplex

A csatlakozás módja

2 × RJ45 (8×8 modular jack)

Buszlezárás

Nem integrált, mivel a buszlezárás automatikusan aktiválódik.

OSI Layer

Ethernet II

Állomáscímek

Beállítás EtherCAT® masteren át (kijelzés a P093 paraméterrel)

XML-fájl neve

SEW_DFE24B.xml

Vendor ID

0x59 (CANopen Vendor ID)

EtherCAT® műveletek

•
•

Firmware-állapot
MOVITRAC® B

Különleges firmware-állapot nem szükséges.

Üzembe helyezési
segédeszköz

•
•

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

MOVITOOLS® MotionStudio tervezőeszköz 5.40 verziótól
FBG60B kezelőkészülék
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