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Všeobecné pokyny
Používanie dokumentácie

1
1

Všeobecné pokyny

1.1

Používanie dokumentácie
Príručka je súčasťou výrobku a obsahuje dôležité pokyny k prevádzke a servisu. Príručka sa obracia na všetky osoby, ktoré vykonávajú na výrobku montážne a inštalačné
práce, práce na uvedení do prevádzky a servisné práce.
Príručka sa musí sprístupniť v čitateľnom stave. Zabezpečte, aby túto príručku pracovníci zodpovední za zariadenie a za jeho prevádzku, ako aj pracovníci, ktorí pracujú na
zariadení na vlastnú zodpovednosť, úplne prečítali a porozumeli jej obsahu. Pri nejasnostiach alebo ďalšej potrebe informácií sa obráťte na SEW-EURODRIVE.

1.2

Štruktúra bezpečnostných pokynov

1.2.1

Význam signálnych slov
Nasledujúca tabuľka uvádza odstupňovanie a význam signálnych slov pre bezpečnostné pokyny, upozornenia na hmotné škody a ďalšie informácie.
Signálne slovo

1.2.2

Význam

Následky pri nerešpektovaní

NEBEZPEČENSTVO!

Bezprostredne hroziace nebezpečenstvo

Smrť alebo ťažké poranenia

UPOZORNENIE!

Možná, nebezpečná situácia

Smrť alebo ťažké poranenia

VÝSTRAHA!

Možná, nebezpečná situácia

Ľahké poranenia

POZOR!

Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd

Poškodenie systému pohonu
alebo jeho okolia

POZNÁMKA

Užitočná informácia alebo tip: Uľahčuje
zaobchádzanie so systémom pohonu.

Štruktúra bezpečnostných pokynov týkajúcich sa danej časti
Bezpečnostné pokyny vzťahujúce sa na určitý odsek neplatia iba pre špeciálnu manipuláciu, ale pre viacero manipulácií v rámci jednej témy. Použité piktogramy upozorňujú
na všeobecné alebo špecifické nebezpečenstvo.
Tu je uvedená formálna štruktúra bezpečnostného pokynu týkajúceho sa danej časti:

SIGNÁLNE SLOVO!
Druh a zdroj nebezpečenstva.
Možný(é) dôsledok(ky) pri nerešpektovaní pokynu.
•
1.2.3

Opatrenia na odvrátenie nebezpečenstva.

Štruktúra vložených bezpečnostných pokynov
Vložené bezpečnostné pokyny sú vložené priamo do návodu na manipuláciu pred
nebezpečným úkonom.
Tu je uvedená formálna štruktúra vloženého bezpečnostného pokynu:
•

SIGNÁLNE SLOVO! Druh a zdroj nebezpečenstva.
Možný(é) dôsledok(ky) pri nerešpektovaní pokynu.
– Opatrenia na odvrátenie nebezpečenstva.
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Všeobecné pokyny
Nároky vyplývajúce z ručenia

1.3

1

Nároky vyplývajúce z ručenia
Nedodržiavanie dokumentácie je predpokladom pre bezporuchovú prevádzku a
splnenie prípadných nárokov vyplývajúcich z ručenia. Príručku si preto prečítajte pred
používaním prístroja!
Zabezpečte, aby táto príručka bola v čitateľnom stave dostupná pracovníkom zodpovedným za zariadenie a za jeho prevádzku, ako aj pracovníkom, ktorí pracujú na zariadení na vlastnú zodpovednosť.

1.4

Vylúčenie zákonnej zodpovednosti
Dodržiavanie predkladanej dokumentácie a dokumentácie k pripojeným zariadeniam
SEW-EURODRIVE je základným predpokladom na bezpečnú prevádzku meničov
a na dosiahnutie uvedených vlastností a výkonových charakteristík výrobku. SEWEURODRIVE nezodpovedá za poškodenie zdravia, za vecné škody a za škody na
majetku, ktoré vzniknú nedodržaním pokynov v návode. Ručenie za vecné škody je
v takýchto prípadoch vylúčené.

1.5

Poznámka k autorským právam
© 2012 – SEW-EURODRIVE. Všetky práva vyhradené.
Akékoľvek – aj čiastočné – rozmnožovanie, upravovanie, šírenie a iné zhodnocovanie
je zakázané.

1.6

Súvisiace podklady
Pre pripojené prístroje platia nasledovné prospekty a dokumenty:

1.7

•

Prevádzkový návod "MOVIDRIVE® MDX60B/61B"

•

Prevádzkový návod "MOVITRAC® B"

•

Pri prístrojoch s funkčnou bezpečnostnou technikou doplňujúc k tomu vhodné
príručky "Funkčná bezpečnosť" alebo "Bezpečné odpojenie – Podmienky".

•

Iba elektrotechnický kvalifikovaný personál zariadenie inštaluje a uvádza do prevádzky za dodržiavania platných predpisov, ako aj návodov na obsluhu pripojených
prístrojov.

Názvy výrobkov a obchodné značky
Značky a názvy výrobkov uvedené v tomto dokumente sú obchodné značky alebo zapísané obchodné značky príslušných držiteľov vlastníckeho práva.
EtherCAT® is registered trademark and patented technology, licensed by Beckhoff
Automation GmbH, Germany.
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Bezpečnostné pokyny
Zbernicové systémy

2
2

Bezpečnostné pokyny

2.1

Zbernicové systémy
Prostredníctvom zbernicového systému je možné meniče prispôsobiť vo veľkých rozsahoch na jednotky zariadenia. Ako pri všetkých zbernicových systémoch existuje nebezpečenstvo zvonka (vztiahnuté na prístroj) neviditeľnej zmeny parametrov a tým zmeny
správania prístroja. To môže viesť k neočakávanému nekontrolovateľnému správaniu
systému.

2.2

Bezpečnostné funkcie
Meniče MOVIDRIVE® B a MOVITRAC® B nesmú bez nadradených bezpečnostných
systémov plniť žiadne bezpečnostné funkcie. Na zabezpečenie ochrany osôb a strojov
používajte nadradené bezpečnostné systémy. Zabezpečte, aby sa pre bezpečnostné
aplikácie dodržali údaje uvedené v nasledujúcej dokumentácii "Funkčná bezpečnosť
pre MOVITRAC® B".

2.3

Aplikácie pre zdvíhacie zariadenia
MOVIDRIVE® B a MOVITRAC® B sa nesmú pre aplikácie v zdvíhacích zariadeniach
používať v zmysle bezpečnostných zariadení. Ako bezpečnostné zariadenia použite
kontrolné (monitorovacie) systémy alebo mechanické ochranné zariadenia, aby sa
zabránilo ublíženiu na zdraví a vecným škodám.

2.4

Likvidácia
Dodržujte platné národné predpisy!
V prípade potreby likvidujte jednotlivé časti oddelene, podľa ich vlastností a v súlade
s existujúcimi predpismi, špecifickými pre danú krajinu, napr. ako:
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•

elektronický odpad

•

plasty

•

plech
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Úvod

3.1

Všeobecne

3.1.1

Obsah tejto príručky

3

Táto užívateľská príručka popisuje:

3.1.2

•

Montáž doplnkovej karty DFE24B EtherCAT® v meniči pohonu MOVIDRIVE® MDX61B.

•

Použitie doplnkovej karty DFE24B EtherCAT® v meniči frekvencie MOVITRAC® B
a v doplnkovej karty telese brány UOH11B.

•

Uvedenie MOVIDRIVE® do prevádzky MDX61B na zbernicovom systéme
EtherCAT®.

•

Uvedenie MOVITRAC® B do prevádzky na bráne EtherCAT®.

•

Konfigurácia EtherCAT®-Master pomocou súborov XML.

•

Prevádzka MOVITOOLS® MotionStudio cez EtherCAT®.

Pokračujúca literatúra
Pre jednoduché a efektívne napojenie MOVIDRIVE® B na systém priemyselnej zbernice EtherCAT® by ste mali popri tejto užívateľskej príručke ku komunikačnému doplnku
DFE24B EtherCAT® vyžiadať nasledujúce pokračujúce dokumentácie k téme priemyselných zberníc:
•

Príručka "Komunikácia a profil zariadenia priemyselnej zbernice MOVIDRIVE® B"

•

Systémová príručka MOVIDRIVE® B

V príručke "Komunikácia a profil zariadenia priemyselnej zbernice MOVIDRIVE® B"
a v systémovej príručke MOVIDRIVE® B sú okrem popisu parametrov zbernice a ich
kódovania formou malých príkladov objasnené rôzne koncepcie riadenia a možností
aplikácií v podobe malých prípadov.

3.2

Vlastnosti

3.2.1

MOVIDRIVE® B, MOVITRAC® B a EtherCAT®
Správanie prístrojov meniča brané za základ pre prevádzku EtherCAT®, takzvaný profil
prístroja, je nezávislé od priemyselnej zbernice a tým je jednotné. Pre vás ako používateľa sa tým naskytuje možnosť vyvinúť aplikácie pohonu nezávislé od priemyselnej
zbernice. Výmena ostatných zbernicových systémov ako napr. DeviceNet (možnosť
DFD) je takto ľahko možná.

3.2.2

Prístup ku všetkým informáciám
Cez komunikačné rozhranie EtherCAT® vám MOVIDRIVE® B a MOVITRAC® B poskytujú digitálny prístup ku všetkým parametrom pohonu a funkciám. Riadenie meniča sa
uskutočňuje cez rýchle, cyklické procesné údaje. Cez tento kanál procesných údajov
máte možnosť, popri zadaní požadovaných hodnôt (napr. požadované otáčky, čas
integrátora pre vysoký/nízky chod atď.) aktivovať tiež rozličné funkcie pohonu, ako napríklad uvoľnenie, blokovanie regulátora, normálne zastavenie, rýchle zastavenie atď.
Cez tento kanál môžete súčasne tiež spätne prečítať skutočné hodnoty meniča, ako
napríklad skutočné otáčky, elektrický prúd, stav prístroja, číslo chyby, alebo tiež referenčné hlásenia.
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3.2.3

Cyklická výmena dát cez EtherCAT®
Výmena procesných dát medzi EtherCAT®-Master a meničmi MOVIDRIVE® B
a MOVITRAC® B sa uskutočňuje spravidla cyklicky. Čas cyklu sa stanoví pri projektovaní EtherCAT®-Master.

3.2.4

Acyklická výmena dát cez EtherCAT®
Podľa špecifikácie EtherCAT® sa zavedú acyklické služby READ/WRITE, ktoré sa prenášajú spolu s telegramami v priebežných cyklických prenosoch prevádzky zbernice
bez toho, aby bola ovplyvnená komunikácia procesných dát cez EtherCAT® v jej
charakteristikách.
Prístup k čítaniu a písaniu na parametre pohonu je umožnený cez služby SDO (Service
Data Objects), ktoré sú implementované podľa CoE (CAN application protocol over
EtherCAT®) alebo cez služby VoE (Vendorspecific over EtherCAT®).
Táto výmena parametrov-dát vám umožní aplikácie, pri ktorých sú všetky dôležité parametre pohonu uložené v nadradenom automatizačnom zariadení, takže na samotnom
v meniči pohonu sa nebude musieť uskutočniť žiadne manuálne parametrizovanie.

3.2.5

Konfigurácia komunikačného doplnku EtherCAT®
Všeobecne je komunikačný doplnok EtherCAT® koncipovaný tak, že všetky nastavenia
špecifické pre priemyselnú zbernicu sa uskutočnia pri rozbehu systému EtherCAT®.
Tým sa môže menič frekvencie integrovať do prostredia EtherCAT® a zapnúť v najkratšom čase.

3.2.6

Kontrolné funkcie
Použite systému priemyselnej zbernice si pre techniku pohonov vyžaduje dodatočné
kontrolné funkcie ako napr. časová kontrola priemyselnej zbernice (časové oneskorenie
priemyselnej zbernice) alebo tiež koncepty rýchleho zastavenia. Kontrolné funkcie
MOVIDRIVE® B/MOVITRAC® B sa môžu napríklad cielene prispôsobiť na vašu aplikáciu. Môžete napr. určiť, ktoré reakcie na chyby má menič pohonu v prípade chyby zbernice zrušiť. Pre mnohé aplikácie bude zmysluplné rýchle zastavenie, môžete ale tiež
nastaviť iné reakcie na chyby. Pretože funkčnosť riadiacich svoriek je zaručená aj v prevádzke priemyselnej zbernice, môžete realizovať koncepty rýchleho zastavenia nezávislé od priemyselnej zbernice ako predtým, cez svorky meniča pohonu.

3.2.7

Diagnostika
Pre uvedenie do prevádzky a servis vám MOVIDRIVE® B a MOVITRAC® B poskytuje
početné možnosti diagnostiky. Pomocou integrovaného monitora priemyselnej zbernice
môžete napríklad kontrolovať ako požadované hodnoty poslané nadradeným riadením,
tak aj skutočné hodnoty.
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Montáž doplnkovej karty DFE24B do MOVIDRIVE® MDX61B

4

4

Pokyny k montáži a inštalácii
V tejto kapitole získate pokyny k montáži a inštalácii doplnkovej karty DFE24B
v MOVIDRIVE® MDX61B, MOVITRAC® B a v telese brány UOH11B.

4.1

Montáž doplnkovej karty DFE24B do MOVIDRIVE® MDX61B
POZNÁMKA
Montáž a demontáž doplnkových kariet MOVIDRIVE® MDX61B konštrukčnej
veľkosti 0 smie vykonávať iba SEW-EURODRIVE.
Montáž a demontáž doplnkových kariet používateľom možná iba v prípade
MOVIDRIVE® MDX61B konštrukčnej veľkosti 1 až 7.
Voliteľnú jednotku DFE24B musíte zapojiť do zásuvnej pozície priemyselnej
zbernice [1].
Voliteľná jednotka DFE24B je napájaná z MOVIDRIVE® B. Nie je potrebné samostatné napájanie.

•
•
•
•

DFS11B
R

FS
FDO

1

2 FDO

3

4 LS

5

6 PS

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

F-ADDRESS

X31

[1]

BF

X30

0 1

9

5

6

1

20
21
22
23
24
25
26
AS

0 1

6052434187
[1] zásuvná pozícia priemyselnej zbernice

4.1.1

Skôr než začnete
Doplnková karta DFE24B sa musí zasunúť do zásuvnej pozície priemyselnej zbernice.
Skôr ako začnete s montážou alebo demontážou doplnkových kariet, prečítajte si
nasledujúce upozornenia:
•

Menič odpojte od napätia. Pripojte DC 24 V a sieťové napájacie napätie.

•

Vhodnými pomôckami (uzemňovacia páska, vodivá podrážka a pod.) vybite elektrostatický náboj svojho tela predtým, než sa dotknete karty.

•

Pred montážou doplnkovej karty demontujte ovládaciu jednotku a predný kryt (pozri
prevádzkový návod MOVIDRIVE® MDX60B/61B, kap. "Inštalácia").

Príručka – Rozhranie priemyselnej zbernice DFE24B EtherCAT®
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Pokyny k montáži a inštalácii
Montáž doplnkovej karty DFE24B do MOVIDRIVE® MDX61B

•

Po montáži doplnkovej karty opäť nasaďte ovládaciu jednotku a predný kryt (pozri
prevádzkový návod MOVIDRIVE® MDX60B/61B, kap. "Inštalácia").

•

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

•

Karty sa dotýkajte len na jej okraji. Nedotýkajte sa žiadnych súčiastok.
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Pokyny k montáži a inštalácii
Montáž doplnkovej karty DFE24B do MOVIDRIVE® MDX61B

4.1.2

4

Základný postup pri montáži a demontáži doplnkovej karty

2.
1.

2.

1.
3.

3.
3.

4.

4.

1942024459

1. Uvoľnite dve upevňovacie skrutky držiaka karty. Držiak karty opatrne vytiahnite rovnomerným pohybom (nevzpriečiť!) zo zásuvnej pozície.
2. Odskrutkujte z držiaka karty 2 upevňovacie skrutky, ktoré pridŕžajú čierny plechový
kryt. Odnímte čierny plechový kryt.
3. Voliteľnú kartu priskrutkujte presne do vyznačených otvorov pomocou 3 upevňovacích skrutiek k držiaku karty.
4. Držiak s namontovanou kartou zasuňte do konektora a miernym tlakom zatlačte až
na doraz. Držiak karty opäť priskrutkujte upevňovacími skrutkami.
5. Pri demontáži karty postupujte v opačnom poradí.
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Pokyny k montáži a inštalácii
Montáž doplnkovej karty DFE24B do MOVITRAC® B

4

4.2

Montáž doplnkovej karty DFE24B do MOVITRAC® B
POZNÁMKA
•
•

4.2.1

MOVITRAC® B si nevyžaduje žiadny špeciálny stav firmvéru.
Doplnkové karty pre MOVITRAC® B smie montovať a demontovať iba SEWEURODRIVE.

Pripojenie systémovej zbernice (SBus 1) medzi MOVITRAC® B a doplnkovou kartou DFE24B

MOVITRAC® B
S1

[1]
[2]

DFE 24B

S2

RUN
ERR

ON

X44

OFF

FSC11B
X45

X46
AS
F1

HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7

0

1

X31

OUT

X30

IN

EtherCAT

H1
H2

X24

X12
+
DC 24 V =
–

24V IO
GND

X26

1
2
3
4
5
6
7
8
9

12 3 45 6 7

6764955147
[1]
[2]

S1 = ON (zakončovací odpor aktivovaný)
S2 = OFF (rezervované)

POZNÁMKA
•
•

14

DFE24B disponuje integrovaným zakončovacím odporom SBus a musí sa inštalovať vždy na začiatok pripojenia SBus.
DFE24B má vždy adresu SBus 0.

X46

X26

Priradenie svoriek

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

Priradenie svoriek

X12:8

Vstup DC 24 V

X12:9

GND Referenčný potenciál pre binárne vstupy
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4

Pre jednoduché pripojenie káblov je možné doplnkovú kartu DFE24B napájať 24 V jednosmerným napätím od X46:7 meniča MOVITRAC® B ku X26:7. Napájacie napätie
DC 24 V samotného MOVITRAC® B musí byť v tomto prípade pripojené ku svorkám
X12:8 a X12:9.
Na doplnkovej karte FSC11B aktivujte zakončovací odpor zbernice (S1 = ON).
4.2.2

Pripojenie systémovej zbernice (SBus 1) medzi viacerými zariadeniami MOVITRAC® B
MOVITRAC® B
S1

S2

DFE 24B
RUN
ERR

ON

X44

OFF

FSC11B
X45

X46
AS
F1

HL⊥1 2 3 4 5 6 7

0

1

X31

OUT

X30

IN

EtherCAT

H1
H2

®

X24

S1
X12
+
DC 24 V =
-

24V IO
GND

X26

1
2
3
4
5
6
7
8
9

®

MOVITRAC B

12 3 45 6 7

MOVITRAC B

S2

S1

ON

X44

OFF

X44

FSC11B
X45

S2
ON
OFF

FSC11B

X46

X45

HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7

X46

HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7

6764958091

MOVITRAC® B

DFE24B cez teleso brány UOH11B

X46

Priradenie svoriek

X26

Priradenie svoriek

X46:1

SC11 (systémová zbernica prichádzajúca High)

X26:1

SC11 SBus +, CAN High

X46:2

SC12 (systémová zbernica prichádzajúca Low)

X26:2

SC12 SBus –, CAN Low

X46:3

GND (systémová zbernica Vzťah)

X26:3

GND, CAN GND

X46:4

SC21 (systémová zbernica odchádzajúca High)

X46:5

SC22 (systémová zbernica odchádzajúca Low)

X46:6

GND (systémová zbernica Vzťah)

X46:7

DC 24 V

X26:7

DC 24 V

Príručka – Rozhranie priemyselnej zbernice DFE24B EtherCAT®

15

4

Pokyny k montáži a inštalácii
Montáž doplnkovej karty DFE24B do MOVITRAC® B

X12

Priradenie svoriek

X12:8

Vstup DC+24 V

X12:9

GND Referenčný potenciál pre binárne vstupy

Rešpektujte, prosím:
•

Použite 2 x 2-žilový tienený medený kábel so skrútenými pármi (kábel pre prenos dát
s tienením z medeného opletenia). Pripojte tienenie na oboch koncoch dostatočne
veľkou kontaktnou plochou na svorku tienenia elektroniky meniča MOVITRAC® B.
V prípade dvojžilových káblov okrem toho konce tienenia spojte s GND. Kábel musí
vyhovovať špecifikácii:
– Prierez vodičov 0,25 mm2 (AWG18) až 0,75 mm2 (AWG18)
– Odpor vedenia 120 Ω pri 1 MHz
– Merná kapacita ≤ 40 pF/m (12 pF/ft) pri 1 kHz
Vhodné sú káble CAN alebo DeviceNet.

•

Prípustná celková dĺžka kábla závisí od nastavenej prenosovej rýchlosti systémovej
zbernice SBus:
– 250 kBd: 160 m (528 ft)
– 500 kBd: 80 m (264 ft)
– 1000 kBd: 40 m (132 ft)

•

V jednotkách, ktoré sú pripojené na koniec kábla systémovej zbernice pripojte
zakončovací odpor (prepínač S1 = ON). V prípade iných prístrojov vypnite zakončovací odpor (prepínač S1 = OFF). Brána DFE24B musí byť vždy na začiatku alebo
konci kábla systémovej zbernice a má pevne zabudovaný zakončovací odpor.

POZNÁMKA
Medzi prístrojmi prepojenými prostredníctvom SBus sa nesmie vyskytovať žiadny rozdiel potenciálov. Rozdielu potenciálov treba zabrániť vhodnými opatreniami, napr.
pospájaním kostier jednotiek samostatným vodičom.
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Montáž a inštalácia brány DFE24B/UOH11B

4.3

4

Montáž a inštalácia brány DFE24B/UOH11B
Nasledovný obrázok zobrazuje pripojenie doplnkovej karty DFE24B prostredníctvom
telesa brány UOH11B:X26.
UOH11B
DFE 24B
RUN
ERR

AS
F1

0

1

X31

OUT

X30

IN

EtherCAT

H1
H2
X24

SEW Drive

X26
1234567

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

+ 24 V
GND

6764955147

Teleso brány je prostredníctvom X26 napájané DC 24 V.
Teleso brány UOH11B
X26

Priradenie svoriek

X26:1

SC11 systémová zbernica +, CAN high

X26:2

SC12 systémová zbernica –, CAN low

X26:3

GND, CAN GND

X26:4

rezervovaný

X26:5

rezervovaný

X26:6

GND, CAN GND

X26:7

DC 24 V
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Pokyny k montáži a inštalácii
Pripojenie a opis svoriek doplnkovej karty DFE24B

4
4.4

Pripojenie a opis svoriek doplnkovej karty DFE24B

4.4.1

Katalógové číslo
Doplnková karta s rozhraním EtherCAT® typu DFE24B: 1821 126 7

POZNÁMKA
•
•

Čelný pohľad DFE24B

Doplnková karta s rozhraním "EtherCAT® typu DFE24B" je možná iba v kombinácii
s MOVITRAC® B a MOVIDRIVE® MDX61B, nie s MOVIDRIVE® MDX60B.
Doplnková karta DFE24B sa musí zasunúť do zásuvnej pozície priemyselnej
zbernice.
DIP prepínač
Svorka

Opis

Funkcia

DFE 24B

RUN: EtherCAT® prevádzková
LED (oranžová/zelená)

Zobrazuje prevádzkový stav elektroniky zbernice
a komunikácie.

RUN

ERR: EtherCAT® chybová LED
(červená)

Zobrazuje chyby EtherCAT®.

ERR

AS
F1

0

1

DIP prepínač

AS
F1

Automatické nastavenie pre prevádzku brány
rezervovaný

EtherCAT
Zobrazuje, že existuje/je aktívne spojenie EtherCAT®
k predchádzajúcemu prístroju.

IN

LED Link/Activity (zelená)

OUT

X30

X30 IN: Vstupujúce spojenie
EtherCAT®

Zobrazuje, že existuje/je aktívne spojenie EtherCAT®
k nasledovnému prístroju.

X31

LED Link/Activity (zelená)
X31 OUT: Odchádzajúce
spojenie EtherCAT®

6764978827
Čelný pohľad MOVITRAC® B a UOH11B
H1

Opis

Funkcia

LED H1 (červená)
LED H2 (zelená)

Systémová chyba (len pre funkcionalitu brány)
rezervovaný

Svorka X24

Rozhranie RS485 pre diagnostiku cez PC a MOVITOOLS®
MotionStudio

H2

X24

155123467
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Obsadenie konektorov X30 IN / X31 OUT

4.5

4

Obsadenie konektorov X30 IN / X31 OUT
Používajte prefabrikované, tienené konektory RJ45 podľa IEC11801, výstup 2.0,
kategória 5.
[6]

[3] [2] [1]
12

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

3

6

B

3011902475

pohľad spredu
pohľad zozadu
Kolík 1 TX+ Transmit plus
Kolík 2 TX- Transmit mínus
Kolík 3 RX+ Receive plus
Kolík 6 RX- Receive mínus

Spojenie DFE24B – EtherCAT®
Doplnková karta DFE24B je vybavená pre lineárnu zbernicovú štruktúru s dvoma
konektormi RJ45. EtherCAT®-Master sa pripojí (príp. cez ďalšie EtherCAT®-Slaves)
s jedným párom tieneného vedenia Twisted na X30 IN (RJ45). Ďalšie prístroje
EtherCAT® sa potom pripoja cez X31 OUT (RJ45).

POZNÁMKA
Podľa IEC 802.3 činí maximálna dĺžka vedenia pre Ethernet 100 MBd 100 m
(100BaseT) napr. medzi dvoma DFE24B.

4.6

Tienenie a položenie kábla zbernice
Používajte výlučne tienené káble a spojovacie prvky, ktoré tiež spĺňajú požiadavky kategórie 5, trieda D podľa IEC11801 vydanie 2.0.
Odborné tienenie kábla zbernice tlmí elektrické infiltrácie, ktoré sa môžu vyskytnúť
v priemyselnom prostredí. Lepšie vlastnosti tienenia dosiahnete pomocou nasledujúcich opatrení:
•

Upevňovacie skrutky konektorov, modulov a vedení vyrovnania potenciálu utiahnite
pevne rukou.

•

Používajte výlučne konektory s kovovým alebo metalizovaným krytom.

•

Tienenie v konektore pripájajte veľkoplošne.

•

Tienenie kábla zbernice položte na obidvoch stranách.

•

Signálny kábel a kábel zbernice neklaďte paralelne k výkonovým káblom (vedenia
motora), ale podľa možnosti v oddelených káblových kanáloch.

•

V priemyselnom prostredí používajte kovové, uzemnené káblové podložky.

•

Signálny kábel a príslušné vyrovnanie potenciálu veďte najkratšou cestou v najmenšej vzdialenosti od seba.

•

Vyvarujte sa predĺženia káblov zbernice nad konektor.

Príručka – Rozhranie priemyselnej zbernice DFE24B EtherCAT®
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Zakončenie zbernice

4

•

Kábel zbernice veďte tesne pozdĺž existujúcich uzemnených plôch.

POZNÁMKA
Pri kolísaniach zemného potenciálu môže cez obojstranne pripojenú a so zemným
potenciálom (PE) spojenú clonu tiecť vyrovnávací prúd. V tomto prípade sa postarajte
o dostatočné vyrovnanie potenciálu podľa príslušných ustanovení VDE.

4.7

Zakončenie zbernice
Zakončenie zbernice (napr. s ukončovacími odpormi zbernice) nie je potrebné. Ak na
jednom EtherCAT®-Device nie je pripojený žiadny následný prístroj, bude tento automaticky rozpoznaný.

4.8

Nastavenie adresy stanice
EtherCAT®-Devices firmy SEW-EURODRIVE nemajú žiadnu adresu nastaviteľnú na prístroji. Budú rozpoznané cez polohu v štruktúre zbernice a dostanú potom z EtherCAT®Master pridelenú adresu. Túto je možné zobraziť prostredníctvom ovládacej jednotky
DBG60B (parameter P093).

4.9

Indikácie prevádzky doplnku DFE24B
Na doplnkovej karte DFE24B EtherCAT® sa nachádzajú 2 svetelné diódy, ktoré zobrazujú aktuálny stav DFE24B a systému EtherCAT®.

DFE24B
RUN
ERR
6780432907
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Indikácie prevádzky doplnku DFE24B

4.9.1

4

LED RUN (zelená/oranžová)
LED RUN (zelená/oranžová) signalizuje stav DFE24B.

4.9.2

Stav

Stav

Opis

Off (Vyp)

INIT

Doplnok DFE24B sa nachádza v stave INIT.

Zelená
blikajúca

PRE-OPERATIONAL

Komunikácia Mailbox je možná, ale žiadna komunikácia procesných dát.

Jednorazové
rozsvietenie
(zelená)

SAFE-OPERATIONAL

Komunikácia Mailbox a procesných dát je možná. Výstupy
Slave sa ešte nevypíšu.

Zelená

OPERATIONAL

Komunikácia Mailbox a procesných dát je možná.

Zelená
mihotajúca

INITIALISATION alebo
BOOTSTRAP

Doplnok DFE24B sa práve rozbieha a ešte nedosahuje stav
INIT.
Doplnok DFE24B sa nachádza v stave BOOTSTRAP. Firmvér
sa práve sťahuje.

Oranžová
blikajúca

NOT CONNECTED

Doplnok DFE24B po zapnutí ešte z EtherCAT®-Master
nezareagoval.

LED ERR (červená)
LED ERR (červená) indikuje chybu na EtherCAT®.
Stav

Chyba

Opis

Off (Vyp)

Žiadna chyba

Komunikácia EtherCAT® doplnku DFE24B sa nachádza
v pracovnom stave.

Mihotajúca

Chyba bootovania

Bola zistená chyba bootovania. Bol dosiahnutý stav INIT, ale
parameter "Change" (zmena) v AL-stavovom registri je nastavený na "0x01: change/error".

Blikajúca

Neplatná konfigurácia

Všeobecná chyba konfigurácie.

Jednorazové
zasvietenie

Nepožadovaná zmena
stavu

Aplikácia Slave zmenila samočinne stav EtherCAT®. Parameter
"Change" (zmena) v AL-stavovom registri je nastavený na
"0x01: change/error".

Dvojnásobné
zasvietenie

Časové oneskorenie
aplikačnej časovacej
jednotky (watchdog)

Pri aplikácii nastalo časové oneskorenie aplikačnej časovacej
jednotky (watchdog).

Trojnásobné
zasvietenie

rezervovaný

-

Štvornásobné zasvietenie

rezervovaný

-

Zap

PDI časové oneskorenie časovacej jednotky (watchdog)

Nastalo PDI časové oneskorenie časovacej jednotky
(watchdog).

Príručka – Rozhranie priemyselnej zbernice DFE24B EtherCAT®

21

Pokyny k montáži a inštalácii
Indikácie prevádzky doplnku DFE24B

4

Definícia indikačných stavov
Displej

Definícia

Zap

Indikácia je permanentne zapnutá.

Časový priebeh

Off (Vyp)

Indikácia je permanentne vypnutá.

Mihotajúca

Indikácia strieda medzi zapnutím
a vypnutím v súfazovosti s frekvenciou
10 Hz.

on

50ms

off

Jednorazové
kolísanie

Indikácia jednorazovo krátko zakolíše,
potom nastane fáza vypnutia.

on

50ms

3013055499

50ms

off

Blikajúca

Jednorazové
zasvietenie

Indikácia strieda medzi zapnutím
a vypnutím v súfazovosti s frekvenciou
2,5 Hz (200 ms zapnuté, 200 ms
vypnuté).

3013416843

on
200ms

200ms

off

Indikácia zasvieti raz krátko (200 ms),
potom nasleduje dlhšia fáza vypnutia
(1000 ms).

3013456907

on
off

200ms

1s

3013459851
Dvojnásobné
zasvietenie

Indikácia zasvieti dvakrát za sebou
krátko, potom nastane fáza vypnutia.

on
200ms

200ms

200ms

1s

off

Trojnásobné
zasvietenie

Indikácia zasvieti trikrát za sebou
krátko, potom nastane fáza vypnutia.

3013463435

on
200ms

200ms

200ms

200ms

200ms

1s

off

Štvornásobné
zasvietenie

Indikácia zasvieti štyrikrát za sebou
krátko, potom nastane fáza vypnutia.

on
200ms
off

4.9.3

3013466379
200ms

200ms

200ms

200ms

200ms

200ms

1s

3014762123

LED Link/Activity (zelená)

LED"Link/Activity"

X31

OUT

X30

IN

Každé pripojenie EtherCAT® pre prívodný kábel EtherCAT® (X30 IN) a pokračujúci
kábel EtherCAT® (X31 OUT) disponuje jedným LED "Link/Activity". Indikujú, či je
k dispozícii spojenie EtherCAT® k predchádzajúcemu prístroju alebo k nasledujúcemu
prístroju a či je aktívne.

6783085451
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Pokyny k montáži a inštalácii
Indikácie prevádzky doplnku DFE24B

4.9.4

4

LED diódy brány

LED H1 a H2

LED diódy H1 a H2 signalizujú stav komunikácie v rámci prevádzky brány.
H1
H2

X24

155123467
LED H1 systémová
chyba (červená)

Len pre funkciu brány

Stav

Stav

Opis

Červená

Chyba systému

Brána nie je nakonfigurovaná alebo jeden
z pohonov je neaktívny.

Off (Vyp)

SBus ok

Brána je správne nakonfigurovaná.

Bliká

Skenovanie zbernice

Brána skontroluje zbernicu.

POZNÁMKA
•
•

LED H2 (zelená) je v súčasnosti rezervovaná.
X-Terminal X24 je rozhranie RS485 pre diagnostiku prostredníctvom PC
a MOVITOOLS® MotionStudio.
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Platnosť súboru XML pre DFE24B

5
5

Projektovanie a uvedenie do prevádzky
V tejto kapitole získate informácie k projektovaniu EtherCAT®-Master a k uvedeniu do
prevádzky meniča pohonu pre prevádzku priemyselnej zbernice.

POZNÁMKA
Na domovskej stránke SEW (http://sew-eurodrive.com) nájdete v rubrike "Software"
(softvér) aktuálnu verziu súboru XML pre DFE24B.

5.1

Platnosť súboru XML pre DFE24B
Súbor XML je potrebný na použitie DFE24B ako doplnok priemyselnej zbernice
v MOVIDRIVE® B a ako brána v MOVITRAC® B alebo ako teleso brány (UOH11B).

POZNÁMKA
Zápisy v súbore XML sa nesmú meniť ani doplňovať. Za chybné funkcie meniča
z dôvodu modifikovaného súboru XML sa nemôže prevziať žiadne ručenie!

5.2

Projektovanie EtherCAT®-Master pre MOVIDRIVE® B so súborom XML

5.2.1

Súbor XML pre prevádzku komunikačného doplnku DFE24B na MOVIDRIVE® B
Pre projektovanie EtherCAT®-Master je k dispozícii jeden súbor XML
(SEW_DFE24B.XML). Tento súbor skopírujte do špeciálneho adresára vášho projektovacieho softvéru.
Podrobný postup môžete zistiť z príručiek zodpovedajúceho projektovacieho softvéru.
Súbory XML, štandardizované EtherCAT®-Technology Group (ETG), sa môžu čítať zo
všetkých EtherCAT®-Master.

5.2.2

Postup k projektovaniu
Pri projektovaní MOVIDRIVE® B s rozhraním priemyselnej zbernice EtherCAT® postupujte nasledovne:
1. Nainštalujte (skopírujte) súbor XML podľa zadaní vášho projektovacieho softvéru.
Po riadnej inštalácii sa pri účastníkoch Slave (pod SEW-EURODRIVE → Drives)
objaví s označením MOVIDRIVE+DFE24B.
2. Cez bod menu [Vložiť] môžete vložiť prístroj do štruktúry EtherCAT®. Adresa sa zadá
automaticky. Pre ľahšiu identifikáciu môžete prístroj opatriť názvom.
3. Zvoľte konfiguráciu procesných údajov potrebnú pre vašu aplikáciu (pozri kapitolu
"Konfigurácia objektov procesných údajov (PDO)").
4. Spojte vstupné/výstupné údaje resp. údaje periférie so vstupnými a výstupnými
údajmi aplikačného programu.
Po projektovaní môžete spustiť komunikáciu EtherCAT®. LED RUN a ERR vám signalizujú stav komunikácie DFE24B (pozri kapitolu "Indikácie prevádzky doplnku
DFE24B").
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Projektovanie EtherCAT®-Master pre MOVIDRIVE® B so súborom XML

5.2.3

5

Konfigurácia objektov procesných údajov (PDO)
EtherCAT® používa vo variante CoE (CAN application protocol over EtherCAT®) v štandarde CANopen definované objekty procesných údajov (PDO) pre cyklickú komunikáciu
medzi Master a Slave. Zhoda CANopen bude medzi objektmi procesných údajov
Rx (Receive) a Tx (Transmit) rozdielna.

Rx-objekty
procesných údajov

Rx-objekty procesných údajov (Rx-PDO) sa prijímajú z EtherCAT®-Slave. Transportujú
výstupné údaje procesu (riadiace hodnoty, požadované hodnoty, digitálne výstupné
signály) z EtherCAT®-Master na EtherCAT®-Slave.

Tx-objekty
procesných údajov

Tx-objekty procesných údajov (TX-PDO) sa z EtherCAT®-Slave pošlú späť na
EtherCAT®-Master. Transportujú vstupné údaje procesu (skutočné hodnoty, stav, digitálne vstupné informácie atď.).
V rámci prevádzkového režimu DFE24B meniča MOVIDRIVE® B je možné použiť dva
rôzne typy PDO pre cyklické procesné vstupné a výstupné údaje.
•

OutputData1 (štandard 10 PO)
Statické PDO s 10 cyklickými procesnými slovami výstupných údajov, ktoré sú pevne
spojené so štandardnými procesnými údajmi MOVIDRIVE® B (pozri príručku
"Komunikácia a profil zariadenia priemyselnej zbernice MOVIDRIVE® B").

•

OutputData2 (Configurable PO)
Konfigurovateľné PDO s max. 10 cyklickými procesnými slovami výstupných údajov
(16 Bit) a max. 8 cyklickými systémovými premennými (32 Bit), ktoré je možné
voľným konfigurovaním spojiť s rôznymi procesnými údajmi meniča pohonu.

•

InputData1 (štandard 10 PI)
Statické PDO s 10 cyklickými procesnými slovami vstupných údajov, ktoré sú pevne
spojené so štandardnými procesnými údajmi MOVIDRIVE® B (pozri príručku
"Komunikácia a profil zariadenia priemyselnej zbernice MOVIDRIVE® B").

•

InputData2 (Configurable PI)
Konfigurovateľné PDO s max. 10 cyklickými procesnými slovami vstupných údajov
(16 Bit) a max. 8 cyklickými systémovými premennými (32 Bit), ktoré je možné
voľným konfigurovaním spojiť s rôznymi procesnými údajmi meniča pohonu.
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Zoznam možných objektov procesných údajov (PDO) pre DFE24B MOVIDRIVE® B

Index

Veľkosť

Označenie

Mapping

Sync-Manager

Sync-Unit

1600hex
(5632dec)

6 Byte

OutputData1 (štandard 10 PDO)

pevný
obsah

2

0

1602hex
(5634dec)

2 – 52 Byte

OutputData2 (Configurable PO)

-

2

0

1A00hex
(6656dec)

20 Byte

InputData1 (štandard 10PI)

pevný
obsah

3

0

1A01hex
(6657dec)

2 – 52 Byte

InputData2 (Configurable PI)

-

3

0

Ethernet
Header

Frame
Header

EtherCAT
Data
Header

Drive

...

EtherCAT
Master

SEW
Drive

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

EtherCAT

cycl. InputData1
(Standard 10 PI)

FCS

acycl. Mailbox
Communication

3015235467

Príklad: Statické PDO pre 10 cyklických slov procesných údajov

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

PO 1

PO 2

PO 3

PO 4

PO 5

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

PO 6

PO 7

PO 8

PO 9 PO 10

MOVIDRIVE®
®
IPOSplus Process Data 4...10

6783362315

Procesné výstupné údaje transportované s OutputData1 sú pevne priradené podľa
nasledujúcej tabuľky. Procesné výstupné údaje PO1 – PO3 je možné prostredníctvom
nastavenia parametrov procesných dát v meniči pohonu MOVIDRIVE® B spojiť s rôznymi procesnými údajmi (riadiace slová, požadované hodnoty) (pozri príručku "Komunikácia a profil zariadenia priemyselnej zbernice MOVIDRIVE® B"). Procesné výstupné
údaje PO4 – PO10 sú k dispozícii iba v rámci IPOSplus®.
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5

Obsadenie pevne konfigurovaných procesných výstupných údajov pre PDO OutputData 1

Index.Subindex

Offset v PDO

Označenie

Typ údajov

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

Veľkosť v Byte

2

Príklad: Obsadenie pevne konfigurovaných procesných vstupných údajov pre PDO InputData 1

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

PI 2

PI 3

PI 4

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

PI 6

PI 7

PI 8

PI 9

PI 10

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

Procesné vstupné údaje transportované s InputData1 sú pevne priradené podľa nasledujúcej tabuľky. Procesné vstupné údaje PI1 – PI3 je možné prostredníctvom nastavenia parametrov procesných dát v meniči pohonu MOVIDRIVE® B spojiť s rôznymi procesnými údajmi (stavové slová, skutočné hodnoty) (pozri príručku "Komunikácia a profil
zariadenia priemyselnej zbernice MOVIDRIVE® B"). Procesné vstupné údaje PI4 až
PI10 sú k dispozícii iba v rámci IPOSplus®.
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Index.Subindex

Offset v PDO

Označenie

Typ údajov

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

Veľkosť v Byte

2

POZNÁMKA
Ak sa má preniesť menej ako 10 slov procesných údajov, alebo ak sa má prispôsobiť
PDO Mapping, potom sa namiesto statických PDO musia použiť konfigurovateľné
PDO.
Konfigurovateľné PDO pre max. 8 variant IPOSplus® a 10 slov procesných údajov
Procesné údaje transportované s OutputData2 a InputData2 je možné variabilne konfigurovať s procesnými dátami podľa nasledovnej tabuľky. Okrem 32-bitových premenných typu DINT je možné konfigurovať aj štandardné procesné údaje PO1 – PO10 a
PI1 – PI10. Tým je možné PDO konfigurovať pre daný prípad použitia.
Voľne konfigurovateľný PDO Mapping pre OutputData 2:
acycl. Mailbox cycl. OutputData2
Communication (Configurable PO)
PO1

1. Variable

PO2

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

28

6. Variable

7. Variable

PO10

8. Variable

®

max. 8 IPOSplus
Variables (DINT)

6791947147
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5

Voľne konfigurovateľný PDO Mapping pre InputData 2:
max. 10 Process Data
PI1..10(UINT)

1. Variable

PI1

®

max. 8 IPOSplus
Variables (DINT)

2. Variable

7. Variable

PI10

8. Variable

cycl. InputData2
acycl. Mailbox
(Configurable PI) Communication

6791950091
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Obsadenie konfigurovateľných procesných vstupných a výstupných údajov pre PDO OutputData2 a
InputData2
Maximálny rozsah konfigurovateľných PDO OutputData2 a InputData2 vyplýva z

30

•

10 slov procesných údajov (typ UINT)

•

8 premenných IPOSplus® (typ DINT)
Index.Subindex

Označenie

Typ
údajov

Veľkosť
v Byte

Read
Write

Prístupový atribút

2AF8.0hex
(11000.0dec)

Šablóna
IposVar
(0...1023)

Šablóna pre premenné IPOSplus®

2CBD.0hex
(11453.0dec)

ModuloCtrl
(H453)

Riadiace slovo funkcie Modulo

2CBE.0hex
(11454.0dec)

ModTagPos
(H454)

Modulo cieľová poloha

2CBF.0hex
(11455.0dec)

ModActPos
(H455)

Modulo skutočná poloha

2CC0.0hex
(11456.0dec)

ModCount
(H456)

Modulo hodnota počítadla

2CD1.0hex
(11473.0dec)

StatusWord
(H473)

IPOS stavové slovo

2CD2.0hex
(11474dec)

Scope474

Priama premenná Scope

2CD3.0hex
(11475.0dec)

Scope475
(H475)

Priama premenná Scope

2CD6.0hex
(11478.0dec)

AnaOutIPOS2
(H478)

Analógový výstup 2 doplnok
DIO11B

2CD7.0hex
(11478.0dec)

AnaOutIPOS
(H479)

Analógový výstup doplnok DIO11B

2CD8.0hex
(11480.0dec)

OptOutIPOS
(H480)

2CD9.0hex
(11481.0dec)

StdOutIPOS
(H481)

Štandardné digitálne výstupy

2CDA.0hex
(11482.0dec)

OutputLevel
(H482)

Stav digitálnych výstupov

2CDB.0hex
(11483.0dec)

InputLevel
(H483)

Stav digitálnych vstupov

2CDC.0hex
(11484.0dec)

ControlWord
(H484)

Riadiace slovo IPOSplus®

2CE4.0hex
(11492.0dec)

TargetPos
(H492)

Cieľová poloha

2CE7.0hex
(11495.0dec)

LagDistance
(H495)

Vlečná vzdialenosť

2CEB.0hex
(11499.0dec)

SetpPosBus
(H499)

Požadovaná hodnota polohy
zbernice

2CEC.0hex
(11500.0dec)

TpPos2_VE
(H500)

Poloha meracieho dotyku 2 virtuálneho snímača

2CED.0hex
(11501.0dec)

TpPos1_VE
(H501)

Poloha meracieho dotyku 1 virtuálneho snímača

2CEE.0hex
(11502.0dec)

TpPos2_Abs
(H502)

Poloha meracieho dotyku 2

2CEF.0hex
(11503dec)

TpPos1_Abs
(H503)

Poloha meracieho dotyku 1

Voliteľné digitálne výstupy
DINT

4

4
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Index.Subindex

Označenie

Typ
údajov

2CF0.0hex
(11504.0dec)

TpPos2_Ext
(H504)

Poloha meracieho dotyku 2 externe

2CF1.0hex
(11505.0dec)

TpPos2_Mot
(H505)

Poloha meracieho dotyku 2
snímača motora

2CF2.0hex
(11506.0dec)

TpPos1_Ext
(H506)

Poloha meracieho dotyku 1 externe

2CF3.ohex
(11507.0dec)

TpPos1_Mot
(H507)

Poloha meracieho dotyku 1 motora

2CF4.0hex
(11508.0dec)

ActPos_Mot16
bit (H508)

2CF5.0hex
(11509dec)

ActPos_Abs
(H509)

Skutočná poloha absolútneho
snímača

2CF6.0hex
(11510.0dec)

ActPos_Ext
(H510)

Skutočná poloha externého
snímača X14

2CF7.0hex
(11511.0dec)

ActPos_Mot
(H511)

Skutočná poloha snímača motora

3DB8.0hex
(15800.0dec)

PO1

Štandardné procesné výstupné
slovo PO1

3DB9.0hex
(15801.0dec)

PO2

Štandardné procesné výstupné
slovo PO2

3DBA.0hex
(15802.0dec)

PO3

Štandardné procesné výstupné
slovo PO3

3DBB.0hex
(15803.0dec)

PO4

Štandardné procesné výstupné
slovo PO4

3DBC.0hex
(15804.0dec)

PO5

Štandardné procesné výstupné
slovo PO5

3DBD.0hex
(15805.0dec)

PO6

Štandardné procesné výstupné
slovo PO6

3DBE.0hex
(15806.0dec)

PO7

Štandardné procesné výstupné
slovo PO7

3DBF.0hex
(15807.0dec)

PO8

Štandardné procesné výstupné
slovo PO8

3DC0.0hex
(15808.0dec)

PO9

Štandardné procesné výstupné
slovo PO9

3DC1.0hex
(15801.0dec)

PO10

Štandardné procesné výstupné
slovo PO10

3E1C.0hex
(15900.0dec)

PI1

3E1D.0hex
(1590010dec)

PI2

Štandardné procesné vstupné
slovo PI2

3E1E.0hex
(15902.0dec)

PI3

Štandardné procesné vstupné
slovo PI3

3E1F.0hex
(15903.0dec)

PI4

Štandardné procesné vstupné
slovo PI4

3E20.0hex
(15904.0dec)

PI5

Štandardné procesné vstupné
slovo PI5

3E21.0hex
(15905.0dec)

PI6

Štandardné procesné vstupné
slovo PI6

3E22.0hex
(15906.0dec)

PI7

Štandardné procesné vstupné
slovo PI7

3E23.0hex
(15907.0dec)

PI8

Štandardné procesné vstupné
slovo PI8

3E24.0hex
(15908.0dec)

PI9

Štandardné procesné vstupné
slovo PI9

3E25.0hex
(15909.0dec)

PI10

Štandardné procesné vstupné
slovo PI10

DINT

UINT
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Veľkosť
v Byte

4

2

Read
Write

4

2

5

Prístupový atribút

Skutočná poloha motora 16-Bit

Štandardné procesné vstupné
slovo PI1
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POZNÁMKA
Správnosť konfigurácie objektov procesných údajov:
•
•
•

5.3

Do voľne konfigurovateľných objektov procesných údajov OutputData2 a InputData2
nie je možné vkladať žiadne cyklické procesné výstupné údaje PO1 – 10, ak sú
súčasne naprojektované OutputData1 alebo InputData1.
Viacnásobná konfigurácia objektov procesných údajov nie je možná.
Ako procesné dáta je možné konfigurovať iba štandardné objekty procesných údajov
PO1 – PO10, PI1 – PI10 alebo premenné IPOSplus® (indexy 11000.0 – 12023.0).

Projektovanie EtherCAT®-Master pre MOVITRAC® B/bránu so súborom XML
V tejto kapitole je popísané projektovanie EtherCAT®-Master a MOVITRAC® B a bránou
DFE24B/UOH11B.

5.3.1

Súbory XML pre prevádzku v MOVITRAC® B a v telese brány UOH11B
Pre projektovanie EtherCAT®-Master je k dispozícii jeden súbor XML
(SEW_DFE24B.XML). Tento súbor skopírujte do špeciálneho adresára vášho projektovacieho softvéru.
Podrobný postup môžete zistiť z príručiek zodpovedajúceho projektovacieho softvéru.
Súbory XML, štandardizované EtherCAT®-Technology Group (ETG), sa môžu čítať zo
všetkých EtherCAT®-Master.

5.3.2

Postup k projektovaniu
Pri projektovaní MOVITRAC® B/brány s rozhraním EtherCAT® postupujte nasledovne:
1. Nainštalujte (skopírujte) súbor XML podľa zadaní vášho projektovacieho softvéru.
Po riadnej inštalácii sa pri účastníkoch Slave (pod SEW-EURODRIVE → Drives)
objaví s označením brána DFE24B.
2. Cez bod menu [Vložiť] môžete vložiť prístroj do štruktúry EtherCAT®. Adresa sa zadá
automaticky. Pre ľahšiu identifikáciu môžete prístroj opatriť názvom.
3. Spojte vstupné/výstupné údaje resp. údaje periférie so vstupnými a výstupnými
údajmi aplikačného programu.
Po projektovaní môžete spustiť komunikáciu EtherCAT®. LED RUN a ERR vám signalizujú stav komunikácie doplnku DFE24B (pozri kapitolu "Indikácie prevádzky doplnku
DFE24B").
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5.3.3

5

Konfigurácia PDO pre bránu DFE24B pre MOVITRAC® B
Pri prevádzke brány DFE24B pre MOVITRAC® B je možné použiť po jednom PDO pre
cyklické procesné vstupné a výstupné údaje.
•

OutputData1 (štandard 24 PO)
Statický PDO s 24 cyklickými procesnými slovami výstupných údajov, ktoré sú pevne
spojené s procesnými údajmi maximálne 8 podradených pohonov MOVITRAC® B.

•

InputData1 (štandard 24 PI)
Statický PDO s 24 cyklickými procesnými slovami vstupných údajov, ktoré sú pevne
spojené s procesnými údajmi maximálne 8 podradených pohonov MOVITRAC® B.

Zoznam možných objektov procesných údajov (PDO) pre bránu DFE24B:

Ethernet
Header

Index

Veľkosť

Označenie

Mapping

Sync-Manager

Sync-Unit

1601hex
(5633dec)

48 Byte

OutputData1 (štandard 24 PO)

pevný
obsah

2

0

1A01hex
(6657dec)

48 Byte

InputData1 (štandard 24 PI)

pevný
obsah

3

0

Frame
Header

EtherCAT
Data
Header

EtherCAT
Master

...

FCS

DFE 24B
RUN

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

ERR

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

AS
F1

0

1

EtherCAT

X31

OUT

X30

IN

EtherCAT

Drive

MOVITRAC® B

Unit = SBus-Address:

1

EURODRIVE

2

EURODRIVE

3

EURODRIVE

4

EURODRIVE

5

EURODRIVE

6

EURODRIVE

7

EURODRIVE

8

EURODRIVE

6800525835
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Príklad: Obsadenie pevne konfigurovaných procesných výstupných údajov pre OutputData 1

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

PO2

PO3

PO4

Drive 1
PO1...PO3

PO5

PO6

Drive 2
PO1...PO3

PO22 PO23 PO24
Drive 8
PO1...PO3
6800528779

Procesné výstupné údaje transportované s OutputData1 sú pevne priradené podľa
nasledujúcej tabuľky. Procesné výstupné údaje PO1 – PO3 je možné pre každý menič
prostredníctvom nastavenia parametrov procesných dát v meniči pohonu MOVITRAC®
B spojiť s rôznymi procesnými údajmi (riadiace slová, požadované hodnoty) (pozri
príručku "Komunikácia a profil zariadenia priemyselnej zbernice MOVITRAC® B").
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Index.Subindex

Offset v PDO

Označenie

Priradenie

3DB8.0hex
(15800.0dec)

0.0

PO1

Pohon 1 PO1

3DB9.0hex
(15801.0dec)

2.0

PO2

Pohon 1 PO2

3DBA.0hex
(15802.0dec)

4.0

PO3

Pohon 1 PO3

3DBB.0hex
(15803.0dec)

6.0

PO4

Pohon 2 PO1

3DBC.0hex
(15804.0dec)

8.0

PO5

Pohon 2 PO2

3DBD.0hex
(15805.0dec)

10.0

PO6

Pohon 2 PO3

3DBE.0hex
(15806.0dec)

12.0

PO7

Pohon 3 PO1

3DBF.0hex
(15807.0dec)

14.0

PO8

Pohon 3 PO2

3DC0.0hex
(15808.0dec)

16.0

PO9

Pohon 3 PO3

3DC1.0hex
(15809.0dec)

18.0

PO10

Pohon 4 PO1

3DC2.0hex
(15810.0dec)

0.0

PO11

Pohon 4 PO2

3DC3.0hex
(15811.0dec)

2.0

PO12

Pohon 4 PO3

3DC4.0hex
(15812.0dec)

4.0

PO13

Pohon 5 PO1

3DC5.0hex
(15813.0dec)

6.0

PO14

Pohon 5 PO2

3DC6.0hex
(15814.0dec)

8.0

PO15

Pohon 5 PO3

Typ údajov

UINT

Veľkosť v Byte

2
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Index.Subindex

Offset v PDO

Označenie

Priradenie

3DC7.0hex
(15815.0dec)

10.0

PO16

Pohon 6 PO1

3DC8.0hex
(15816.0dec)

12.0

PO17

Pohon 6 PO2

3DC9.0hex
(15817.0dec)

14.0

PO18

Pohon 6 PO3

3DCA.0hex
(15818.0dec)

16.0

PO19

Pohon 7 PO1

3DCB.0hex
(15819.0dec)

18.0

PO20

Pohon 7 PO2

3DCC.0hex
(15820.0dec)

18.0

PO21

Pohon 7 PO3

3DCD.0hex
(15821.0dec)

18.0

PO22

Pohon 8 PO1

3DCE.0hex
(15822.0dec)

18.0

PO23

Pohon 8 PO2

3DCF.0hex
(15823.0dec)

18.0

PO24

Pohon 8 PO3
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Obsadenie pevne konfigurovaných procesných vstupných údajov (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

Procesné vstupné údaje transportované s InputData1 sú pevne priradené podľa nasledujúcej tabuľky. Procesné vstupné údaje PI1 – PI3 je možné prostredníctvom nastavenia parametrov procesných dát v meniči frekvencie MOVITRAC® B spojiť s rôznymi
procesnými údajmi (stavové slová, skutočné hodnoty) (pozri prevádzkový návod
"MOVITRAC® B").
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Index.Subindex

Offset v PDO

Označenie

Priradenie

3E1C.0hex
(15900.0dec)

0.0

PI1

Pohon 1 PI1

3E1D.0hex
(15901.0dec)

2.0

PI2

Pohon 1 PI2

3E1E.0hex
(15902.0dec)

4.0

PI3

Pohon 1 PI3

3E1F.0hex
(15903.0dec)

6.0

PI4

Pohon 2 PI1

3E20.0hex
(15904.0dec)

8.0

PI5

Pohon 2 PI2

3E21.0hex
(15905.0dec)

10.0

PI6

Pohon 2 PI3

3E22.0hex
(15906.0dec)

12.0

PI7

Pohon 3 PI1

3E23.0hex
(15907.0dec)

14.0

PI8

Pohon 3 PI2

3E24.0hex
(15908.0dec)

16.0

PI9

Pohon 3 PI3

3E25.0hex
(15909.0dec)

18.0

PI10

Pohon 4 PI1

3E26.0hex
(15910.0dec)

20.0

PI11

Pohon 4 PI2

3E27.0hex
(15911.0dec)

22.0

PI12

Pohon 4 PI3

3E28.0hex
(15912.0dec)

24.0

PI13

Pohon 5 PI1

3E29.0hex
(15913.0dec)

26.0

PI14

Pohon 5 PI2

3E2A.0hex
(15914.0dec)

28.0

PI15

Pohon 5 PI3

Typ údajov

UINT

Veľkosť v Byte

2
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5.3.4

5

Index.Subindex

Offset v PDO

Označenie

Priradenie

Typ údajov

Veľkosť v Byte

3E2B.0hex
(15915.0dec)

30.0

PI16

Pohon 6 PI1

UINT

2

3E2C.0hex
(15916.0dec)

32.0

PI17

Pohon 6 PI2

3E2D.0hex
(15917.0dec)

34.0

PI18

Pohon 6 PI3

3E2E.0hex
(15918.0dec)

36.0

PI19

Pohon 7 PI1

3E2F.0hex
(15919.0dec)

38.0

PI20

Pohon 7 PI2

3E30.0hex
(15920.0dec)

40.0

PI21

Pohon 7 PI3

3E31.0hex
(15921.0dec)

42.0

PI22

Pohon 8 PI1

3E32.0hex
(15922.0dec)

44.0

PI23

Pohon 8 PI2

3E33.0hex
(15923.0dec)

46.0

PI24

Pohon 8 PI3

Automatické nastavenie pre prevádzku brány
Pomocou funkcie Automatické nastavenie je uvedenie DFE24B do prevádzky ako brány
bez PC. Aktivuje sa prepínačom DIP "AS" (Automatické nastavenie).

POZNÁMKA
Zapnutie prepínača DIP "AS" (Automatické nastavenie) spustí jednorazové vykonanie
funkcie. Potom musí prepínač DIP "AS" zostať zapnutý. Vypnutím a opätovným
zapnutím je možné funkciu vykonať opäť.
V prvom kroku vyhľadá DFE24B na podradenej systémovej zbernici SBus meniče
pohonu a zobrazí to krátkym blikaním LED H1 (systémová chyba). V prípade meničov
pohonu je za týmto účelom potrebné nastaviť rôzne adresy systémovej zbernice (P881).
Odporúčame zadávať adresy od adresy 1 v stúpajúcom poradí podľa usporiadania
meničov v rozvodnej skrini. Pri každom nájdenom meniči pohonu sa procesný obraz na
strane priemyselnej zbernice rozšíri o 3 slová.
Ak sa nepodarilo nájsť žiadne meniče pohonu, LED H1 zostane svietiť. Zohľadňuje sa
maximálne 8 meničov pohonu.
Po vyhľadávaní si DFE24B cyklicky vymení 3 procesné údaje s každým pripojeným
meničom pohonu. Priemyselná zbernica načíta procesné výstupné údaje, rozdelí ich do
blokov po 3 a odošle ich. Meniče pohonu prečítajú a zhrnú procesné vstupné údaje a
odošlú ich Masteru priemyselnej zbernice.
Čas cyklu komunikácie systémovej zbernice sú 2 ms na jedného účastníka.
V prípade aplikácie s 8 meničmi na systémovej zbernici je potom čas cyklu aktualizácie
procesných údajov 8 x 2 ms = 16 ms.

POZNÁMKA
Opäť vykonajte automatické nastavenie, ak ste zmenili obsadenie procesných dát
meničov pripojených ku DFE24B, pretože DFE24B si tieto hodnoty ukladá jednorazovo pri automatickom nastavení. Súčasne sa po automatickom nastavení nesmie
viac dynamicky meniť obsadenie procesných dát pripojených meničov pohonu.
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5

5.4

Nastavenie meniča pohonu MOVIDRIVE® MDX61B
Pre jednoduchú prevádzku priemyselnej zbernice sú potrebné nasledujúce nastavenia.

6813340555

Za účelom riadenia meniča pohonu MOVIDRIVE® B prostredníctvom EtherCAT® sa
však tento najskôr musí prepnúť na zdroj riadiacich signálov (P101) zdroj riadiacich signálov (P100) = PRIEMYSELNÁ ZBERNICA. Nastavením na PRIEMYSELNÁ ZBERNICA sa menič pohonu nastaví na preberanie požadovanej hodnoty z EtherCAT®.
Teraz menič pohonu MOVIDRIVE® B reaguje na procesné výstupné údaje vysielané
nadriadeným automatizačným zariadením.
Menič pohonu MOVIDRIVE® B je možné po inštalácii doplnkovej karty EtherCAT®
nastaviť bez ďalších nastavení hneď prostredníctvom EtherCAT®. Vďaka tomu je napríklad možné po zapnutí nastavenie všetkých parametrov nadradeným automatizačným
zariadením.
Nadradenému riadeniu je aktivácia zdroja riadiacich signálov a požadovanej hodnoty
PRIEMYSELNÁ ZBERNICA signalizovaná bitom "Režim priemyselnej zbernice aktívny"
v stavovom slove.
Z bezpečnostno-technických dôvodov sa musí menič pohonu MOVIDRIVE® B uvoľniť
na riadenie cez systém priemyselnej zbernice navyše aj na strane svoriek. Následkom
toho sa svorky musia zapojiť a naprogramovať tak, aby sa menič uvoľnil prostredníctvom vstupných svoriek. Najjednoduchšou možnosťou ako uvoľniť na strane svoriek
menič pohonu, je napr. pripojenie vstupnej svorky DIØØ (funkcia /BLOKOVANIE
REGULÁTORA) s +24 V signálom a naprogramovanie vstupných svoriek DIØ1 – DIØ7
na ŽIADNU FUNKCIU.
Postup pre kompletné uvedenie meniča MOVIDRIVE® B s EtherCAT® do prevádzky
popísaný v kapitolách "Prevádzková charakteristika na EtherCAT®" a "Motion-Control
cez EtherCAT®".
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5.5

5

Nastavenie meniča frekvencie MOVITRAC® B

3017475723

Na riadenie meniča frekvencie MOVITRAC® B prostredníctvom EtherCAT® musia byť
nastavené parametre P100 zdroj požadovanej hodnoty a P101 zdroj riadiacich signálov
na "systémovú zbernicu SBus". Nastavením na systémovej zbernici sa menič frekvencie MOVITRAC® B nastaví na preberanie požadovaných hodnôt z DFE24B. Teraz
menič frekvencie MOVITRAC® B reaguje na procesné výstupné údaje vysielané nadriadeným automatizačným zariadením. Aby sa menič frekvencie MOVITRAC® B pri chybe
komunikácie systémovej zbernice zastavil, je potrebné, nastaviť hodnotu SBus1 doba
časového oneskorenia (P883) nerovnú 0 ms. SEW-EURODRIVE odporúča hodnotu
v rozsahu 50 – 200 ms.
Nadradenému riadeniu je aktivácia zdroja riadiacich signálov a požadovanej hodnoty
systémovej zbernice signalizovaná bitom "Režim systémovej zbernice aktívny"
v stavovom slove.
Z bezpečnostno-technických dôvodov sa musí menič frekvencie uvoľniť na riadenie cez
systém priemyselnej zbernice navyše aj na strane svoriek. Následkom toho sa svorky
musia zapojiť a naprogramovať tak, aby sa menič uvoľnil prostredníctvom vstupných
svoriek. Najjednoduchšou možnosťou odblokovať na strane svoriek menič frekvencie,
je napr. pripojenie vstupnej svorky DIØ1 (funkcia VPRAVO/STOP) s +24 V signálom
a naprogramovanie ostatných vstupných svoriek na ŽIADNU FUNKCIU.

POZNÁMKA
•
•

Nastavte parameter P881 adresa systémovej zbernice SBus v stúpajúcom poradí
na hodnoty 1 – 8.
Adresa systémovej zbernice SBus 0 je používaná bránou DFE24B a preto sa
nesmie používať.
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6
6

Prevádzková charakteristika na EtherCAT®
Táto kapitola popisuje principiálne správanie meniča pohonu na EtherCAT® pri ovládaní
cez pevne konfigurované objekty procesných údajov (PDO) pre komunikáciu priemyselnej zbernice.

6.1

Riadenie meniča pohonu MOVIDRIVE® MDX61B
Riadenie meniča pohonu MOVIDRIVE® B sa uskutočňuje cez pevne konfigurovaný
PDO, ktorý je v dĺžke 10 vstupných/výstupných slov. Tieto slová procesných údajov sa
vytvoria pri používaní EtherCAT®-Master priamo v procesnom obraze a môžu byť tak
priamo zistené riadiacim programom.

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

POZNÁMKA
Bližšie informácie k riadeniu cez kanál procesných údajov, zvlášť ku kódovaniu riadiaceho a stavového slova, zistite, prosím, z príručky "Komunikácia a profil zariadenia
priemyselnej zbernice MOVIDRIVE® B".
6.1.1

Príklad riadenia v TwinCAT s MOVIDRIVE® MDX61B
Potom čo súbor SEW_DFE24B.xml bol skopírovaný do adresára TwinCAT
"\IO\EtherCAT®", v "režime offline", vložte MOVIDRIVE® B cez "Vložiť box" do štruktúry
EtherCAT® (pozri nasledujúci obrázok).

6813851275
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6

V "režime online" (t. j. spojené s vetvou EtherCAT®) môžete so symbolom "Hľadať prístroje" prehľadať vetvy EtherCAT® podľa pripojeného MOVIDRIVE® (pozri nasledujúci
obrázok).

6813854987

Pre jednoduchšiu funkčnosť priemyselnej zbernice sa nemusia bezpodmienečne založiť
NC-osi pre každý nájdený prístroj.
Pre najjednoduchšiu podobu prenosu procesných dát sú potrebné iba PDO InputData1a
OutputData1. Konfigurovateľné PDO môžete deaktivovať odstránením označenia
obidvoch PDO (Input a Output) (pozri nasledujúci obrázok).

6813879051
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6

Teraz môžete spojiť až 10 slov procesných údajov s PLC programom alebo ako je ukázané na nasledujúcom obrázku, popísať na testovanie ručne.

6813902347

Označte najprv procesné výstupné údaje PO1. V nasledujúcom okne zvoľte kartu
registra "Online". Kliknite na ikonku "Write" (písať). Vyvolá sa okno "Set Value Dialog"
(dialóg pre nastavenie hodnôt). Tu zadajte vaše údaje v poli "Dec" alebo "Hex". Rovnakým spôsobom postupujte s procesnými výstupmi údajmi PO2.
Obsadenie a škálovanie 10 vstupných a výstupných slov procesných údajov sa pri
MOVIDRIVE® B nastavuje v skupine parametrov 87_ alebo sa definuje prostredníctvom
programu IPOSplus® alebo aplikačného modulu.
Ďalšie informácie nájdete v príručke "MOVIDRIVE® MDX60B/61B Komunikácia a profil
zariadenia priemyselnej zbernice".
6.1.2

Prekročenie časového limitu EtherCAT® (MOVIDRIVE® MDX61B)
Ak dôjde k narušeniu alebo prerušeniu dátového prenosu cez EtherCAT®, potom
v MOVIDRIVE® MDX61B uplynie čas kontroly komunikácie naprojektovaný v Masteri
(štandardná hodnota 100 ms). LED "ERR" doplnku DFE24B signalizuje, že nie sú prijímané žiadne užitočné údaje. MOVIDRIVE® MDX61B súčasne vykoná chybovú reakciu
zvolenú s P831 Reakcia na prekročenie časového limitu priemyselnej zbernice.
P819 Prekročenie časového limitu priemyselnej zbernice zobrazuje pri spúšťaní
EtherCAT® Masterom nastavený čas kontroly komunikácie. Zmena času prekročenia
časového limitu je možná iba prostredníctvom Mastera. Zmeny pomocou ovládacej jednotky alebo MOVITOOLS® sa síce zobrazujú, nie sú však účinné, a pri ďalšom spustení
sa opäť prepíšu.

6.1.3

Reakcia na prekročenie časového limitu priemyselnej zbernice (MOVIDRIVE® MDX61B)
S P831 Reakcia na prekročenie časového limitu priemyselnej zbernice sa parametrizuje
reakcia na chyby, ktorá sa aktivuje cez "Kontrola časového oneskorenia priemyselnej
zbernice". Tu parametrizované nastavenie by sa malo prispôsobiť na projektovanie
meracieho systému.
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6.2

6

Riadenie meniča frekvencie MOVITRAC® B (brána)
Riadenie meničov frekvencie pripojených ku bráne sa uskutočňuje prostredníctvom
kanálu procesných údajov, ktorý má na každý menič dĺžku 3 vstupných/výstupných slov.
Tieto slová procesných údajov sa vytvoria pri používaní EtherCAT®-Master priamo
v procesnom obraze a môžu byť tak bezprostredne zistené riadiacim programom.
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 = procesné výstupné údaje / PI = procesné vstupné údaje
24 vstupných a výstupných slov procesných údajov v PDO brána odosiela nasledovným
spôsobom až 8 meničom pripojeným k systémovej zbernici:
•

Slovo 1, 2 a 3 meniča s najnižšou adresou systémovej zbernice (napr. 1)

•

Slovo 4, 5 a 6 meniča s najvyššou adresou systémovej zbernice (napr. 2)

•

....

Ak je k bráne pripojených menej ako 8 meničov frekvencie, potom vyššie uvedené slová
v PDO nemajú význam a neodosielajú sa žiadnemu zariadeniu.

POZNÁMKA
Bližšie informácie k riadeniu cez kanál procesných údajov, zvlášť ku kódovaniu riadiaceho a stavového slova, zistite, prosím, z príručky "Komunikácia a profil zariadenia
priemyselnej zbernice MOVITRAC® B".

Príručka – Rozhranie priemyselnej zbernice DFE24B EtherCAT®

43

Prevádzková charakteristika na EtherCAT®
Riadenie meniča frekvencie MOVITRAC® B (brána)

6
6.2.1

Príklad riadenia v TwinCAT s MOVITRAC® B
Potom čo súbor SEW_DFE24B.xml bol skopírovaný do adresára TwinCAT
"\IO\EtherCAT®", v "režime offline", vložte bránu DFE24B cez "Vložiť box" do štruktúry
EtherCAT® (pozri nasledujúci obrázok).

6814344715

EtherCAT®)

V "režime online" (t. j. spojené s vetvou
môžete so symbolom "Hľadať prístroje" prehľadať vetvy EtherCAT® podľa pripojeného MOVITRAC® (pozri nasledujúci
obrázok).

3018087563

Vytvárať NC-os pre nájdenú bránu DFE24B nemá veľký význam. Bolo by potrebné
vytvoriť os pre každý menič MOVITRAC® B pripojený k bráne DFE24B. Pre jednoduchšiu funkčnosť priemyselnej zbernice sa nemusia bezpodmienečne založiť NC-osi pre
každý nájdený prístroj.
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6

Prvé 3 slová procesných údajov sa vymenia s prvým MOVITRAC® B pripojeným k bráne
DFE24B a je možné ich prepojiť s programom PLC alebo ručne popísať za účelom
testovania (pozri nasledujúci obrázok).

6814362123

Označte najprv procesné výstupné údaje PO1. V nasledujúcom okne zvoľte kartu
registra "Online". Kliknite na ikonku "Write" (písať). Vyvolá sa okno "Set Value Dialog"
(dialóg pre nastavenie hodnôt). Tu zadajte vaše údaje v poli "Dec" alebo "Hex". Rovnakým spôsobom postupujte s procesnými výstupmi údajmi PO2.
Obsadenie a škálovanie 3 vstupných a výstupných slov procesných údajov sa pri
MOVITRAC® B nastavuje v skupine parametrov 87_ alebo sa definuje prostredníctvom
programu IPOSplus®.
Ďalšie informácie nájdete v systémovej príručke "MOVITRAC® B" a v príručke
"Komunikácia a profil zariadenia priemyselnej zbernice MOVITRAC® B".
6.2.2

Prekročenie časového limitu priemyselnej zbernice
Ak DFE24B nemôže komunikovať s jedným alebo viacerými meničmi pohonu na systémovej zbernici, potom brána zobrazí na stavovom slove 1 príslušného meniča kód
chyby F111 Systémová chyba. LED H1 (systémováchyba) svieti. Chyba je zobrazovaná
aj prostredníctvom diagnostického rozhrania X24. Aby sa menič zastavil, je potrebné,
nastaviť hodnotu času oneskorenia systémovej zbernice (P883) systémovej chyby
MOVITRAC® B nerovnú 0. Reakcia na prekročenie časového limitu sa nastavuje prostredníctvom parametra P836.

6.2.3

Chyba zariadenia
Brány pri autoteste rozpoznajú viacero chýb a následne sa zablokujú. Presné reakcie
na chyby a opatrenia na odstránenie nájdete v zozname porúch. Chyba pri autoteste má
za následok, že na procesných vstupných údajoch priemyselnej zbernice pri stavových
slovách 1 všetkých meničov sa zobrazí chyba F111 Systémová chyba. LED "H1"
(systémová chyba) na DFE24B následne rovnomerne bliká. Presný kód chyby sa zobrazuje v stave brány s MOVITOOLS® MotionStudio prostredníctvom diagnostického
rozhrania X24.
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6
6.2.4

Prekročenie časového limitu priemyselnej zbernice DFE24B v rámci prevádzky s bránou.
Prostredníctvom parametra P831 Reakcia na prekročenie časového limitu priemyselnej
zbernice môžete nastaviť, ako sa má brána správať pri prekročení časového limitu
komunikácie EtherCAT®.

6.3

P831 Reakcia na prekročenie
časového limitu priemyselnej
zbernice

Opis

Žiadna reakcia

Pohony na podradenej systémovej zbernici ďalej pracujú s poslednou
požadovanou hodnotou.
Pri prerušenej komunikácii EtherCAT® tieto pohony nie je možné riadiť.

PA_DATA = 0

Pri rozpoznaní prekročenia časového limitu EtherCAT® sa pri všetkých
pohonoch, ktoré vykazujú konfiguráciu procesných údajov s riadiacim
slovom 1 alebo 2, aktivuje rýchle zastavenie. Za tým účelom brána
nastaví bity 0 – 2 riadiaceho slova na hodnotu 0.
Pohony sa zastavia prostredníctvom rampy rýchleho zastavenia.

Parametrizovanie cez EtherCAT®
Prístup na parametre pohonu sa uskutočňuje u EtherCAT® cez služby SDO READ a
WRITE bežné v CoE (CAN application protocol over EtherCAT®).

POZNÁMKA
•
•
•

6.3.1

Parametrizáciu meničov prostredníctvom kanálu parametrov EtherCAT® je možné
použiť iba pri MOVIDRIVE® MDX61B a parametroch brány DFE24B.
Kanál parametrov EtherCAT® SDO v súčasnosti neumožňuje dátový prístup
k parametrom meničov, ktoré sú nainštalované pod bránou na systémovej zbernici.
Prostredníctvom služieb VoE (Vendor specific over EtherCAT®) môže
MOVITOOLS® MotionStudio pristupovať aj na zariadenia MOVITRAC® B pripojené k bráne prostredníctvom systémovej zbernice (pozri kapitolu "Prevádzka
MOVITOOLS® MotionStudio cez EtherCAT®").

Služby SDO READ a WRITE
Podľa EtherCAT®-Master alebo projektovaného prostredia je rozhranie používateľa
znázornené rozdielne. Na vykonanie príkazu SDO sú ale vždy potrebné nasledujúce
veličiny.
SDO-READ

Opis

Adresa Slave (16 bitov)

Adresa EtherCAT® meniča, z ktorého sa má čítať.

Index (16 bitov)
Subindex (8 bitov)

Adresa v Object Dictionary, z ktorej sa má čítať.

Dáta
Dátová dĺžka

Štruktúra na uloženie prijatých dát a ich dĺžky.

SDO-WRITE

Opis

Adresa Slave (16 bitov)

Adresa EtherCAT® meniča, na ktorú sa majú písať dáta.

Index (16 bitov)
Subindex (8 bitov)

Adresa v Object Dictionary, ktorá sa má písať.

Dáta
Dátová dĺžka

Štruktúra, v ktorej sú uložené písané dáta.

Pri službách SDO READ a WRITE môžu byť potrebné ešte ďalšie identifikátory
a parametre:
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•

na aktivovanie funkcie

•

na hlásenie o In-práci alebo chybové hlásenie
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6.3.2

•

na kontrolu časového oneskorenia

•

na hlásenie chýb pri realizácii

6

Príklad čítania jedného parametra v TwinCAT cez EtherCAT®
Na čítanie jedného parametra je k dispozícii funkcia SDO-READ. K tomu bude potrebný
index čítaného parametra. Index parametra si môžete nechať zobraziť v strome parametrov cez Tooltip.
Na implementovanie do TwinCAT bude potrebný funkčný modul FB_EcCoESdoRead.
Tento funkčný modul nájdete v knižnici TcEtherCAT®lib. Tento funkčný modul môžete
integrovať v dvoch krokoch.
1. Založenie jednej inštancie funkčného modulu FB_EcCoESdoRead
2. Vstupy funkčného modulu sú obsadené nasledovne:
– sNetID: Údaj Net-ID EtherCAT®-Master
– nSlaveAddr: Adresa EtherCAT® prístroja SEW, z ktorého sa majú čítať dáta.
– nIndex: Údaj indexu posledného parametra.
– nSubIndex: Údaj subindexu posledného parametra.
– pDstBuf: Ukazovateľ na rozsahu dát, v ktorom sa majú uložiť čítané parametre.
– cbBufLen: Maximálna veľkosť pamäti pre parametre, ktoré sa majú čítať, v Byte.
– bExecute: Pozitívna hrana impulzu spustí proces čítania.
– tTimeout: Údaj doby časového oneskorenia funkčného modulu.
Identifikátory výstupu bBusy a bError signalizujú stav služby, nErrId príp. číslo chyby pri
nastavenom identifikátore bError.
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6

Integrácia funkčného modulu vyzerá v TwinCAT nasledovne:

3018638731

Parametre SEW majú vždy dátovú dĺžku 4 Byte (1 DWord). Škálovanie a presný popis nájdete v príručke "Komunikácia a profil zariadenia priemyselnej zbernice MOVITRAC® B".
V hore zobrazenom príklade bol prečítaný medziobvod napätia (index 8325,
subindex 0). Prijme sa napr. číslo 639000, ktoré podľa profilu prístroja priemyselnej
zbernice zodpovedá napätiu 639 V.
6.3.3

Príklad písania jedného parametra v TwinCAT cez EtherCAT®
Na písanie jedného parametra je k dispozícii funkcia SDO-WRITE. K tomu bude
potrebný index písaného parametra. Index parametra si môžete nechať zobraziť v programe SHELL alebo v strome parametrov cez kombináciu tlačidiel [STRG + F1].
Na implementovanie do TwinCAT bude potrebný funkčný modul FB_EcCoESdoWrite.
Tento funkčný modul nájdete v knižnici TcEtherCAT®lib. Tento funkčný modul môžete
integrovať v dvoch krokoch.
1. Založenie jednej inštancie funkčného modulu FB_EcCoESdoWrite
2. Vstupy funkčného modulu sú obsadené nasledovne:
– sNetID: Údaj Net-ID EtherCAT®-Master
– nSlaveAddr: Adresa EtherCAT® prístroja SEW, z ktorého sa majú písať dáta.
– nIndex: Údaj indexu písaného parametra.
– nSubIndex: Údaj subindexu písaného parametra.
– pDstBuf: Ukazovateľ na rozsahu dát, v ktorom sa majú nachádzať písané dáta.
– cbBufLen: Počet posielaných údajov v Byte.
– bExecute: Pozitívna hrana impulzu spustí proces písania.
– tTimeout: Údaj doby časového oneskorenia funkčného modulu.
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6

Identifikátory výstupu bBusy a bError signalizujú stav služby, nErrId príp. číslo chyby pri
nastavenom identifikátore bError
Integrácia funkčného modulu vyzerá v TwinCAT nasledovne:

3018642187

Parametre SEW majú vždy dátovú dĺžku 4 Byte (1 DWord). Škálovanie a presný popis nájdete v príručke "Komunikácia a profil zariadenia priemyselnej zbernice MOVITRAC® B".
V hore zobrazenom príklade bola nastavená interná požadovaná hodnota n11 (index
8489, subindex 0) na otáčky 100 min–1. Podľa príručky "Komunikácia a profil zariadenia
priemyselnej zbernice MOVITRAC® B" je za tým účelom potrebné požadované otáčky
vynásobiť faktorom 1000.
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6
6.4

Vratný kód parametrizovania

6.4.1

Prvky
Pri chybnom parametrizovaní sa zo servozosilňovača odovzdajú späť rozličné vratné
kódy na parametrizovaný Master, ktoré poskytujú odborné vysvetlenie o príčine chyby.
Všeobecne sú tieto vratné kódy usporiadané štruktúrovane do nasledovných prvkov.

6.4.2

•

Trieda chyby

•

Kód chyby

•

Additional-Code (Doplnkový kód)

Trieda chyby
S týmto prvkom Trieda chyby (1 Byte) sa druh chyby klasifikuje presnejšie.

6.4.3

Trieda (hex)

Označenie

Význam

1

vfd-state

Stavová chyba virtuálneho priemyselného prístroja

2

application-reference

Chyba v aplikačnom programe

3

definition

Chyba definície

4

resource

Chyba zdrojov

5

service

Chyba pri realizácii služby

6

access

Počítadlo prístupu

7

ov

Chyba v adresári objektu

8

other

Iná chyba

Kód chyby
Prvok Kód chyby (1 Byte) umožňuje presnejší rozpis dôvodu chyby v rámci triedy chyby.
Pre triedu chyby 8 = Iná chyba je definovaný iba kód chyby = 0 (iný kód chyby).
Podrobný rozpis nastane v tomto prípade v Additional-Code (doplnkový kód).

6.4.4

Additional-Code (Doplnkový kód)
Doplnkový kód (2 Byte) obsahuje podrobnejší popis chyby.
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6.4.5

6

Zoznam implementovaných kódov chyby pre služby SDO

Chybový
kód

Trieda
chyby

Kód
chyby

Doplnkový kód

Označenie

Opis

0x00000000

0

0

0

NO_ERROR

Žiadna chyba.

0x05030000

5

3

0

TOGGLE_BIT_NOT_CHANGED

Chyba v Togglebit pri segmentovanom transfere.

0x05040000

5

4

0

SDO_PROTOCOL_TIMEOUT

Časové oneskorenie pri realizácii
služby

0x05040001

5

4

1

COMMAND_SPECIFIER_UNKNOWN

Neznáma služba SDO.

0x05040005

5

4

5

OUT_OF_MEMORY

Preplnenie pamäti pri realizácii
služby SDO.

0x06010000

6

1

0

UNSUPPORTED_ACCESS

Nedovolený prístup na jeden index.

0x06010001

6

1

1

WRITE_ONLY_ENTRY

Index sa smie iba písať, nie čítať.

0x06010002

6

1

2

READ_ONLY_ENTRY

Index sa smie iba čítať, nie písať;
blokovanie parametrov aktívne

0x06020000

6

2

0

OBJECT_NOT_EXISTING

Objekt neexistuje, nesprávny index.
Doplnková karta pre tento index nie
je k dispozícii.

0x06040041

6

4

41

OBJECT_CANT_BE_PDOMAPPED

Index sa nesmie zmapovať v PDO.

0x06040042

6

4

42

MAPPED_OBJECTS_EXCEED_PDO

Počet mapovaných objektov je príliš
veľký pre PDO.

0x06040043

6

4

43

PARAM_IS_INCOMPATIBLE

Nekompatibilný dátový formát pre
index.

0x06040047

6

4

47

INTERNAL_DEVICE_INCOMPATIBILITY

Interná chyba prístroja.

0x06060000

6

6

0

HARDWARE ERROR

Interná chyba prístroja.

0x06070010

6

7

10

PARAM_LENGTH_ERROR

Dátový formát pre index má
nesprávnu veľkosť.

0x06070012

6

7

12

PARAM_LENGTH_TOO_LONG

Dátový formát pre index je príliš
veľký.

0x06070013

6

7

13

PARAM_LENGTH_TOO_SHORT

Dátový formát pre index je príliš
malý.

0x06090011

6

9

11

SUBINDEX_NOT_EXISTING

Subindex nie je implementovaný.

0x06090030

6

9

30

VALUE_EXCEEDED

Neplatná hodnota.

0x06090031

6

9

31

VALUE_TOO_GREAT

Hodnota je príliš veľká

0x06090032

6

9

32

VALUE_TOO_SMALL

Hodnota je príliš malá

0x06090036

6

9

36

MAX_VALUE_IS_LESS_THAN_MIN_VALUE

Horná hranica pre hodnotu je
menšia ako dolná hranica

0x08000000

8

0

0

GENERAL_ERROR

Všeobecná chyba

0x08000020

8

0

20

DATA_CANNOT_BE_READ_OR_STORED

Chyba prístupu na údaje

0x08000021

8

0

21

DATA_CANNOT_BE_READ_OR_STORED_
BECAUSE_OF_LOCAL_CONTROL

Chyba prístupu na údaje kvôli lokálnemu riadeniu.

0x08000022

8

0

22

DATA_CANNOT_BE_READ_OR_STORED_
IN_THIS_STATE

Chyba prístupu na údaje kvôli stavu
prístroja.

0x08000023

8

0

23

NO_OBJECT_DICTIONARY_IS_PRESENT

Žiadny Object dictionary nie je
k dispozícii.
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7

Prevádzka MOVITOOLS® MotionStudio cez EtherCAT®
Využívanie softvéru Engineering MOVITOOLS® MotionStudio sa podrobne popisuje
v príručke "MOVITRAC® B Komunikácia a profil prístroja priemyselnej zbernice", ako aj
v systémovej príručke MOVITRAC® B. V tejto kapitole sa podrobne zobrazia iba zvláštnosti pri komunikácii cez EtherCAT®.

7.1

O MOVITOOLS® MotionStudio

7.1.1

Úlohy
Programový balík umožňuje konzistentné vykonávanie týchto úloh:

7.1.2
Prehľad

•

Vytvorenie komunikácie so zariadeniami

•

Vykonávanie funkcií zariadeniami

Funkčný princíp
Nasledujúce
zobrazenie
vám
MOVITOOLS® MotionStudio.

ukáže

funkčný

princíp

balíku

softvéru

Rešpektujte, že zobrazenie ukazuje iba logické komunikačné vzťahy, a nie hardvérové
spojenia.

Riadenie zariadenia
Úroveň zariadenia

PLC

Riadenie
adenie systému
y
Úroveň
roveň systému
Funkcie

[1]
Nástroje

Parametrizovanie

SEW-komunikačný server
SBus
Sériový

Profibus
S7-MPI

Ethernet

ky
Uvedenie do prevádzky

[2]

Vizualizácia a diag.

[3]

Programovanie

[4]

Riadenie prístroja
Úroveň poľa
Firmvér

Firmvér

Firmvér
Prístroje
Pohony

1194152459
[1] Komunikačný kanál k priemyselnej zbernici alebo priemyselnému Ethernet
[2] Balík softvéru MOVITOOLS® MotionStudio s integrovaným SEW-Communication-Server (komunikačným
serverom SEW)
[3] Komunikácia medzi účastníkmi na priemyselnej zbernici alebo Industrial Ethernet (priemyselnom Ethernete)
[4] Komunikačný kanál cez prevodník rozhrania k SBus (CAN) alebo sériovo
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O MOVITOOLS® MotionStudio

Engineering
cez prevodník
rozhrania

7

Keď vaše prístroje podporujú ako komunikačný doplnok "SBus" alebo "Seriell"
("Sériovo"), môžete na Engineering použiť vhodný prevodník rozhrania.
Prevodník rozhrania je prídavný hardvér, ktorý si môžete zakúpiť cez SEWEURODRIVE. Tým spojíte váš Engineering-PC so zodpovedajúcim komunikačným
doplnkom prístroja.
Aký druh prevodníka rozhrania potrebujete, závisí od komunikačných doplnkov príslušného prístroja.

Vytvorenie
komunikácie so
zariadeniami

Na nastavenie komunikácie k prístrojom je v balíku softvéru MOVITOOLS® integrovaný
MotionStudio komunikačného servera SEW.
Pomocou komunikačného servera SEW nastavíte komunikačné kanály. Prístroje, keď
sú raz nastavené, komunikujú pomocou svojich komunikačných doplnkov cez tieto
komunikačné kanály. Môžete súčasne prevádzkovať maximálne 4 komunikačné kanály.
MOVITOOLS® MotionStudio podporuje nasledovné druhy komunikačných kanálov:
•

Sériový (RS485) cez prevodník rozhrania

•

Systémová zbernica (SBus) cez prevodník rozhrania

•

Ethernet

•

EtherCAT®

•

Priemyselná zbernica (PROFIBUS DP/DP-V1)

•

Tool Calling Interface

V závislosti od zariadenia a jeho komunikačných doplnkov máte k dispozícii výber
komunikačných kanálov.
Vykonávanie
funkcií
zariadeniami

Programový balík umožňuje konzistentné vykonávanie týchto funkcií:
•

Parametrizovanie (napríklad v strome parametrov prístroja)

•

Uvedenie do prevádzky

•

Vizualizácia a diagnostika

•

Programovanie

Na vykonávanie funkcií prístrojmi sú v softvérovom balíku MOVITOOLS® MotionStudio
integrované nasledujúce základné komponenty:
•

MotionStudio

•

MOVITOOLS®

MOVITOOLS® MotionStudio poskytuje pre každý typ prístroja a jeho funkcie nasledujúce nástroje.
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7
7.2

Prvé kroky

7.2.1

Spustenie programu a vytvorenie projektu
Program MOVITOOLS® MotionStudio spustíte a projekt založíte týmto spôsobom:
1. Spusťte MOVITOOLS® MotionStudio zo štartovacieho menu Windows v tejto
položke menu:
[Start] / [Všetky
MotionStudio]

programy] / [SEW] / [MOVITOOLS-MotionStudio] / [MOVITOOLS-

2. Založte projekt s menom a miestom uloženia.
7.2.2

Vytvorenie komunikácie a skenovanie siete
Pri vytváraní komunikácie s programom MOVITOOLS® MotionStudio a skenovaní siete
postupujte takto:
1. Vytvorte komunikačný kanál, aby ste mohli komunikovať s jednotkou.
Podrobnejšie údaje o nakonfigurovaní komunikačného kanála a príslušnom druhu
komunikácie nájdete v odseku "Komunikácia cez...".
2. Naskenujte vašu sieť (sken prístroja). Na tento účel kliknite na ikonu [Spustiť sken
siete] [1] na lište s ikonami.

[1]
9007200387461515
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7.2.3

7

Konfigurácia prístrojov
Pri konfigurovaní prístroja postupujte takto:
1. Označte prístroj (spravidla výkonová časť [1]) v náhľade siete.
2. Pre zobrazenie Tools (nástrojov) na konfigurovanie prístroja otvorte pomocou
pravého tlačidla myšky kontextové menu.

[1]

2446350859

V príklade je ukázané kontextové menu s Tools (nástrojom) pre prístroj MOVIFIT®.
Spojovací režim je "Online" a prístroj bol naskenovaný v náhľade siete.
3. Na konfiguráciu prístroja zvoľte nástroj (napríklad "Parameter tree" ("Strom
parametrov")).

2446355211
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7
7.3

Spojovací režim

7.3.1

Prehľad
Program MOVITOOLS® MotionStudio rozlišuje medzi spojovacími režimami "Online" a
"Offline". Spojovacie režimy sa určia sami. V závislosti od zvoleného spojovacieho
režimu vám budú ponúknuté nástroje Offline alebo nástroje Online špecificky pre prístroj.
Nasledujúci obrázok popisuje obidva druhy nástrojov:
[2]

[3]

RA
M

[1]

HDD

Offline-nástroj

Online-nástroj

[4]

9007200497934219
[1]
[2]
[3]
[4]
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Pevný disk Engineering-PC
Pracovná pamäť Engineering-PC
Engineering-PC
Zariadenie

Nástroje

Opis

Nástroje
Offline

Zmeny s nástrojmi Offline majú vplyv najprv "IBA" na pracovnú pamäť [2].
• Uložte váš projekt, aby ste zabezpečili zmeny na pevnom disku [1] vášho
Engineering-PC [3].
• Ak by ste chceli preniesť zmeny aj na váš prístroj [4], vykonajte funkciu "Stiahnuť
(PC->Prístroj)".

Nástroje
Online

Zmeny s nástrojmi Online majú vplyv najprv "IBA" na prístroj [4].
• Ak by ste chceli preniesť tieto zmeny do pracovnej pamäti [2], vykonajte funkciu "Načítať
(Prístroj->PC)",
• Uložte váš projekt, aby ste zabezpečili zmeny na pevnom disku [1] vášho
Engineering-PC [3].
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POZNÁMKA
•

Spojovací režim "Online" nie je ŽIADNE spätné hlásenie,že ste práve spojení s prístrojom, alebo že je prístroj pripravený na komunikáciu. Ak potrebujete spätné hlásenie, dodržiavajte odsek "Nastavenie cyklického testu dosiahnuteľnosti" v onlinepomoci (alebo v príručke) programu MOVITOOLS® MotionStudio.
Príkazy správy projektu (napríklad "Stiahnuť", "Načítať" atď.), Online-stavu prístroja, ako aj "Skenovanie prístrojov", pracujú nezávisle od nastaveného spojovacieho režimu.
Program MOVITOOLS® MotionStudio sa spustí v spojovacom režime, ktorý ste
nastavili pred zatvorením.

•
•

7.3.2

Nastavenie spojovacieho režimu (Online alebo Offline)
Na nastavenie spojovacieho režimu postupujte nasledovne:
1. Zvoľte spojovací režim:
•

"prechod do režimu Online" [1], pre funkcie (Online nástroja), ktoré majú priamo
vplyv na prístroj.

•

"prechod do režimu Offline" [2], pre funkcie (Offline nástroja), ktoré majú priamo
vplyv na projekt.

[1]

[2]
9007200389198219

[1] Symbol "prechod do režimu Online"
[2] Symbol "prechod do režimu Offline"

2. Označte uzol prístroja
3. Pre zobrazenie Tools (nástrojov) na konfigurovanie prístroja otvorte pomocou
pravého tlačidla myšky kontextové menu.
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7
7.4

Komunikácia cez EtherCAT®

7.4.1

Prehľad
EtherCAT® dáva používateľovi popri cyklických procesných údajoch k dispozícii acyklický servis parametrov. Táto acyklická výmena dát sa uskutočňuje cez MailboxGateway EtherCAT®-Master.
Cez Mailbox-Gateway v EtherCAT®-Master sa vložia služby parametrizovania cez
program MOVITOOLS® MotionStudio do telegramov EtherCAT®. Spätné hlásenia
pohonov sa prenesú cez EtherCAT®-Slave rovnakou cestou na Mailbox-Gateway a
ďalej na MOVITOOLS® MotionStudio.
Pre inštaláciu Mailbox-Gateways a MOVITOOLS® MotionStudio treba rozlišovať nasledovné prípady:
•

Prípad 1: Inštalácia na tom istom prístroji (→ str. 59)
– EtherCAT®-Master a MOVITOOLS® MotionStudio bežia na tom istom prístroji.
Preto nebude potrebný žiadny prídavný hardvér.

•

Prípad 2: Inštalácia na rozdielnych prístrojoch (bez kontrolnej jednotky SEW)
(→ str. 60)
– EtherCAT®-Master a MOVITOOLS® MotionStudio bežia na rozdielnych prístrojoch. Tento prípad nastane, keď nie je k dispozícii vhodný operačný systém (založený na Windows) alebo MOVITOOLS® MotionStudio sa má prevádzkovať
z iného PC. EtherCAT®-Master potrebuje druhé rozhranie Ethernet, s ktorým
Engineering-PC beží spojene na MOVITOOLS® MotonStudio.

•

Prípad 3: Inštalácia na rozdielnych prístrojoch (s kontrolnou jednotkou SEW ako
EtherCAT®-Master)
– Sieťová topológia je identická s prípadom 2. Keď používate kontrolnú jednotku
SEW, potrebujete v programe MOVITOOLS® MotionStudio nastaviť pre ňu iba
prístup Engineering. Routing cez Mailbox-Gateway a komunikáciu EtherCAT®
k uloženým pohonom sa uskutoční automaticky.
Ako prístup Engineering ku kontrolnej jednotke SEW je vám k dispozícii
PROFIBUS alebo Ethernet (SMLP, nie EtherCAT®). Podrobnosti k tomu zistíte
v dokumentáciách ku kontrolným jednotkám SEW.

POZNÁMKA
Neobsadené rozhrania EtherCAT® na jednom EtherCAT®-Slave sa nesmú na
Engineering používať.
•
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Na Engineering používajte výlučne na tento účel plánované rozhranie na
EtherCAT®-Master.
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Prípad 1: Inštalácia
na tom istom
prístroji

7

Zobrazenie ukazuje 1. prípad: EtherCAT®-Master a MOVITOOLS® MotionStudio sú
inštalované na tom istom prístroji.
[2]

[1]

[3]

MBX

[4]

EtherCAT

EtherCAT

EURODRIVE

[5]
EURODRIVE

3266486283
[1] Monitor
[2] PC s EtherCAT®-Master vrát. integrovaného Mailbox-Gateway (MBX) a MOVITOOLS® MotionStudio
[3] Interný IP-Routing
[4] Rozhranie EtherCAT®
[5] Prístroje (príkladne) s rozhraniami EtherCAT®
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Prípad 2: Inštalácia
na rozdielnych
prístrojoch

Zobrazenie
ukazuje
2.
prípad:
EtherCAT®-Master
a
Engineering-PC
®
s MOVITOOLS MotionStudio sú inštalované na rozdielnych prístrojoch.

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[1]

MBX

EtherCAT

EtherCAT

EURODRIVE

[7]
EURODRIVE

3266490251
[1] PC s rozhraním Ethernet a MOVITOOLS® MotionStudio
[2] Sieť Ethernet
[3] Rozhranie Engineering EtherCAT®-Master
[4] Interný IP-Routing
[5] EtherCAT®-Master (napríklad TwinCAT systém) s integrovaným Mailbox-Gateway (MBX)
[6] Rozhranie EtherCAT®
[7] Prístroje (príkladne) s rozhraniami EtherCAT®
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7.4.2

7

Konfigurácia Mailbox-Gateways v EtherCAT®-Master
•

Aktivujte podporu VoE/EoE riadenia EtherCAT®.

•

Aktivujte spojenie k TCP/IP-Stack a IP-Routing.

•

Stanovte IP-adresu EtherCAT®-Mailbox-Gateway. Spravidla sa zadáva IP-adresa
Engineering-Tool (napríklad TwinCAT) a nemala by sa meniť.

V programe TwinCAT firmy Beckhoff vyzerajú uvedené nastavenia nasledovne:

3267403275
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7
7.4.3

Nastavenie siete na Engineering-PC
Keď MOVITOOLS® MotionStudio a EtherCAT®-Master bežia na tom istom PC, nemusíte vykonávať žiadne ďalšie nastavenia siete.
Ak je EtherCAT®-Master pripojený cez rozhranie Engineering na sieť Ethernet, môžu
mať PC v rovnakej subsieti s MOVITOOLS® MotionStudio prístup na pohony SEW na
EtherCAT®. K tomu sa telegramy z Engineering-PC vedú cez rozhranie Ethernet
EtherCAT®-Master k Mailbox-Gateway (tzv. Routing).
Zásadne sú k dispozícii dva varianty Routing:
1. Variant: Prostredníctvom definície statickej cesty.
V tomto variante sa v tabuľke Routing Engineering-PC pripojí jeden zápis, ktorý
vedie údaje Engineering cez EtherCAT®-Master k Mailbox-Gateway.
Príkaz na založenie jednej statickej cesty je uložený v boxe DOS:
route –p add [cieľ] MASK [sieťová maska] [brána]

[3]
[2]
[1]

9007202522149259
[Cieľ]: zodpovedá IP-adrese EtherCAT®-Mailbox-Gateways v EtherCAT®-Master
[Sieťová maska]: sa spravidla nastaví na 255.255.255.255 (Hostrouting)
[Brána]: zodpovedá IP-adrese EtherCAT®-Master (rozhranie Engineering) v sieti Ethernet

[1]
[2]
[3]

2. Variant: Prístup na Mailbox-Gateway stanovením štandardnej brány na EngineeringPC. V tomto variante sa ako štandardná brána uvádza IP-adresa EtherCAT®-Master.
•

Na Engineering-PC otvorte dialóg na nastavenie vlastností siete.

•

Uskutočnite nasledujúce zápisy vhodné k sieti:
Use the following IP address
IP address
Subnet mask
Standard gateway

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

3267406603
IP address:
Subnet mask:
Standard gateway:
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IP-adresa Engineering-PC
Maska podsiete Engineering-PC
IP-adresa EtherCAT®-Master (rozhranie Engineering) v sieti Ethernet
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7

Kontrola nastavení siete
Nastavenie siete by sa malo uskutočniť v závislosti od toho, či MOVITOOLS®
MotionStudio a EtherCAT®-Master bežia na tom istom PC alebo majú prístup cez Routing na EtherCAT®-Mailbox-Gateway.
Aby bolo možné skontrolovať pomocou príkazu Ping, či je komunikačná cesta
k EtherCAT®-Mailbox-Gateway správne nastavená, postupujte nasledovne:
•

Na vašom Engineering-PC otvorte okno na zadávanie požiadaviek na zadanie jedného príkazu DOS.

•

Zadajte "Ping" a IP-adresu EtherCAT®-Mailbox-Gateway. Pre popisované nastavenie siete (ako príklad) kompletný príkazový riadok znie:
Ping 169.254.61.254

•

Ak príkaz Ping nie je prijatý, zopakujte kroky obidvoch predchádzajúcich odsekov:
– Konfigurácia Mailbox-Gateways v EtherCAT®-Master (→ str. 61)
– Nastavenie siete na Engineering-PC (→ str. 62)

POZNÁMKA
Nastavenia EtherCAT®-Master sa neprevezmú
•

Keď sa neprevezmú nastavenia EtherCAT®-Masters, vykonajte "Reštart".
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7
7.4.5

Komunikačné nastavenia v MOVITOOLS® MotionStudio

Konfigurovanie
komunikačného
kanála
s EtherCAT®

Pri konfigurovaní jedného komunikačného kanála pre EtherCAT® postupujte
nasledovne:
1. Kliknite na symbol "Configure communication plugs" ("Konfigurovanie komunikačných pripojení") [1] na lište so symbolmi.

[1]
9007200388082827
[1]

Symbol "Configure communication plugs"
("Konfigurovanie komunikačných pripojení")

Ako výsledok sa otvorí okno "Configure communication connections" ("Konfigurovanie komunikačných pripojení").
[2]

[3]
[1]

18014399653863307
[1]
[2]
[3]

Výberový zoznam "Type of communication"
("Druh komunikácie")
Kontrolné pole "Activate" ("Aktivovať")
Ikonka [Edit] ([Spracovať])

2. Z výberového zoznamu [1] zvoľte druh komunikácie "Ethernet".
V príklade je 1. komunikačný kanál aktivovaný s druhom komunikácie "Ethernet" [2].
3. Stlačte ikonku [Edit] ([Spracovať]) [3] v pravom okne.
Ako výsledok sa zobrazia nastavenia druhu komunikácie "Ethernet".
4. Nastavte parametre komunikácie. Postupujte tak, ako je popísané v odseku "Nastavenie parametrov komunikácie pre EtherCAT®".
Nastavenie
parametrov
komunikácie
pre EtherCAT®

Pre nastavenie parametrov komunikácie cez EtherCAT® postupujte nasledovne:
1. Nastavte protokol EtherCAT®. Zvoľte k tomu kartu registra "EtherCAT® settings"
("Nastavenia EtherCAT®")
2. Aktivujte kontrolné pole "Activate EtherCAT®" ("Aktivovanie EtherCAT®")
3. V prípade potreby zmeňte zadané komunikačné parametre. Prevezmite pritom
detailný popis komunikačných parametrov pre EtherCAT®.
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4. Na pripojenie IP-adresy kliknite na symbol [Add IP address] ([Pripojiť IP-adresu]) [2].

[1]

[2]

[3]

18014399831358731
[1]

[2]
[3]

Kontrolné pole "Activate access without
master" ("Aktivovanie prístupu bez Master")
Poznámka: Aktivujte iba vtedy, keď nie je
k dispozícii žiadny iný Master.
Symbol [Add IP address] ([Pripojiť IP-adresu])
Zadávacie pole "IP-address" ("IP-adresa")

Ak by nemal byť k dispozícii žiadny EtherCAT®Master, môže sa v MOVITOOLS® MotionStudio
aktivovať Master parametrizácie.

5. Zapíšte IP-adresu Mailbox-Gateways (v EtherCAT®-Master) do zadávacieho poľa
"IP-address" ("IP-adresa") [3] a kliknite na ikonu [OK].
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Nastavenie
parametrov
komunikácie
pre EtherCAT®

Nasledujúca tabuľka popisuje parametre komunikácie pre EtherCAT®:
Parametre komunikácie

Opis

Poznámka

Prekročenie časového limitu

Čas čakania v [ms], ktorý po
otázke čaká klient na odpoveď
servera.

•

Skenovací rozsah:

Adresa štart pre skenovací
rozsah EtherCAT®

Skenovací rozsah do:

Adresa stop pre skenovací
rozsah EtherCAT®

Ak tu chcete zadať hodnoty,
môžete obmedziť skenovací
rozsah EtherCAT® a tým skrátiť
dobu skenovania.

IP-adresa EtherCAT®-Master

IP-adresa Mailbox-Gateways
v EtherCAT®-Master

7.5

Vykonávanie funkcií zariadeniami

7.5.1

Parametrizovanie prístrojov

•

Štandardné nastavenie:
200 ms
Ak oneskorenie komunikácie
spôsobuje poruchy, príp.
zvýšte hodnotu.

-

Parametrizovanie prístrojov v strome parametrov. Ukazuje parametre prístroja, zoskupené v priečinkoch.
Pomocou kontextového menu a lišty so symbolmi môžete spravovať parametre prístroja. Keď čítate alebo meníte parametre prístroja, ukážu sa vám nasledovné kroky.
7.5.2

Čítanie alebo zmena parametrov prístroja
Pri čítaní alebo zmene parametrov prístroja postupujte takto:
1. Zmeňte želaný pohľad (Pohľad na projekt alebo pohľad na sieť)
2. Zvoľte spojovací režim:
•

Kliknite na symbol "prechod do režimu Online" [1], keď chcete priamo na prístroji
čítať/zmeniť parametre.

•

Kliknite na symbol "prechod do režimu Offline" [2], keď chcete čítať/zmeniť parametre v projekte.

[1]

[2]
9007200389198219

[1] Symbol "prechod do režimu Online"
[2] Symbol "prechod do režimu Offline"

3. Vyberte zariadenie, ktoré chcete parametrizovať.
4. Otvorte kontextové menu a vyberte príkaz [Startup] / [Parameter tree] ([Uvedenie do
prevádzky] / [Strom parametrov].)
Ako výsledok sa otvorí náhľad "Parameter tree" ("Strom parametrov") v pravej časti
obrazovky.
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5. Rozovrite "Parameter tree" ("Strom parametrov") až po želaný uzol.

947217163

6. Na zobrazenie určitej skupiny parametrov prístroja kliknite dvakrát.
7. Ak meníte v zadávacích poliach číselné hodnoty, potvrďte to zadávacím tlačidlom.

POZNÁMKA
•

7.5.3

Podrobnejšie údaje k parametrom prístroja dostanete zo zoznamu parametrov
k prístroju.

Uvedenie zariadení do prevádzky (Online)
Pri uvedení zariadení (Online) do prevádzky postupujte takto:
1. Prepnite sa do náhľadu siete.
2. Kliknite na symbol "prechod do režimu Online" [1] na lište s ikonami.

[1]
9007200438771211
[1] Symbol "prechod do režimu Online"

3. Vyberte zariadenie, ktoré chcete uviesť do prevádzky.
4. Otvorte kontextové menu a vyberte príkaz [Startup] / [Startup] ([Uvedenie do
prevádzky] / [Uvedenie do prevádzky]).
Otvorí sa Sprievodca pre uvedenie do prevádzky.
5. Riaďte sa pokynmi Sprievodcu pre uvedenie do prevádzky a následne do vášho
zariadenia nahrajte dáta pre uvedenie do prevádzky.
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Motion-Control cez EtherCAT®
V tejto kapitole získate informácie k funkciám EtherCAT®, ktoré umožňujú pre aplikácie
Motion-Control potrebnú taktovo synchrónnu prevádzku MOVIDRIVE® B na jednom
EtherCAT®-Master.

8.1

Zavedenie EtherCAT®
Táto kapitola popisuje funkcie a pojmy, ktoré sa využijú pre taktovo synchrónnu
prevádzku SEW-meniča pohonu na EtherCAT®. Rozsiahle pokračujúce technické
informácie k EtherCAT® dostanete u organizácie užívateľov EtherCAT® napr. na
www.EtherCAT®org a u výrobcov systémov EtherCAT®-Master.
Vychádzajúc z kaskádovej regulácie bežnej v technike pohonov sa popisujú v nasledujúcej časti principiálne aplikácie pre Motion-Control.
[2]

[1]

xref

vref

xact

vact

[3]

tref

[4]

M

V

[5]

X

[5]

X

[6]

6821660555
xref
xact
vref
vact
tref

Požadovaná hodnota polohy
Skutočná hodnota polohy
Požadovaná hodnota otáčok
Skutočná hodnota otáčok
Požadovaná hodnota krútiaceho momentu

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

Regulátor polohy
Regulátor otáčok
Koncový stupeň meniča
Poháňaný stroj (zaťaženie)
Snímač (V = otáčky; X = poloha)
Voliteľný snímač dráhy

Vychádza sa z požadovanej hodnoty polohy (xref). Spolu so skutočnou hodnotou polohy
(xact) regulátor polohy [1] vypočíta požadovanú hodnotu otáčok (vref). Regulátor otáčok
[2] vypočíta z požadovanej a skutočnej hodnoty otáčok požadovanú hodnotu krútiaceho
momentu (tref), ktorá v motore poháňaného koncovým stupňom meniča [3] vyvolá krútiaci moment. Podľa protipôsobiaceho momentu cez poháňaný stroj [4] sa nastavia
otáčky (meranie pomocou snímača [5]) na motore. Podľa otáčok motora vyplýva zmena
polohy, ktorá sa zaznamenáva na motore snímačom polohy [5]. Podľa aplikácie sa
môžu teraz uzatvoriť iba regulačné okruhy pre krútiaci moment, otáčky alebo polohu v
meniči alebo v nadradenom riadení. MOVIDRIVE® B môže prevziať všetky regulačné
okruhy vrátane regulácie polohy. Týmto spôsobom sa môže zrealizovať polohovací
chod iba odovzdaním požadovanej polohy na menič (napr. aplikačný modul "Polohovanie zbernice"). Na riadenie sa pošle aktuálna poloha a keď je úloha polohovania ukončená, pošle "hlásenie Hotovo".
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V aplikáciách Motion-Control sa spravuje polohovací chod s cieľovou polohou a parametre pojazdu ako rýchlosť a časy rampy v kontrolnej jednotke Motion – teda spravidla
v nadradenom riadení. Na menič sa potom z vypočítanej krivky dráhy prenesie vo veľmi
krátkych časových intervaloch požadovaná rýchlosť (pozri kapitolu "Režim Velocity")
alebo požadovaná poloha (pozri kapitolu "Režim polohy"). Menič potom nastaví túto
požadovanú rýchlosť alebo požadovanú polohu a zahlási naspäť aktuálnu polohu.
Kontrolná jednotka Motion vie sama, kedy je ukončená úloha polohovania.
Pretože nadradené riadenie cyklicky prenáša požadované hodnoty, vypočítajú sa aj
rampy zrýchlenia a oneskorenia v tomto riadení. Na tento účel nie je využívaná žiadna
funkcia rampy.
8.1.1

Synchrónnosť taktu
Riadenie si pre každý regulačný cyklus vypočíta skutočnú hodnotu polohovania a z rozdielu polohy (dx) a rozdielu času (dt) posledného regulovaného intervalu vypočíta aktuálne otáčky (dx/dt) a príp. ďalšie veličiny ako zrýchlenie, náraz atď.
Regulované časové intervaly riadenia, prenosu zbernice a interného cyklu odpracovania
z meniča a príp. externých snímačov musia byť pritom navzájom synchronizované.

Príklad

Na príklade sa má ozrejmiť, ako vznikajú Aliasing efekty, keď riadenie, zbernice, menič
alebo snímač nepracujú synchrónne v takte (→ nasledujúci obrázok).
•

Regulovaný časový interval riadenia: 5 ms

•

Takt zbernice: 5 ms, synchrónny k riadeniu

•

Čas odpracovania v meniči: 5 ms, nesynchrónny
dtS

[A]

1

2

3

4

5

[B]

[C]

dtG

[A]
[B]

dx

dx

Interval riadenia dtS
Cyklus zbernice

dx

dx

dx

6823481739
[C]
dx

Časový interval meniča alebo snímača dtG
Rozdiel polohy (prejdená dráha)

Pretože v tomto príklade menič alebo snímač a riadenie nie sú synchronizované, podmienene neideálnymi kremennými oscilátormi obidvoch prístrojov časové intervaly
pomaly na seba driftujú. To môže viesť k skokom v prenášanej hodnote polohy.
Zatiaľ čo v intervaloch riadenia 1 až 3 sa zistí iba malá nepresná rýchlosť (v = dx/dtS ≈
dx/dtG), vo štvrtom intervale riadenia nastane pri výpočte rýchlosti zreteľná chyba (v =
2dx/dtS). Tieto otáčky nesprávne vypočítané pre interval snímania vedú k silným reakciám regulačných logaritmov v riadení a môžu dokonca aktivovať chybové hlásenia.
Hore popísaná problematika, ktorá vyplýva z diskrétneho snímania v rozličných systémoch, sa normálne vyskytuje v aplikáciách Motion-Control rušivo iba vtedy, keď čas
cyklu riadenia je menší alebo v rovnakom usporiadaní veľkostí ako interný odpracovaný
cyklus meniča a externých snímačov.
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EtherCAT® je principiálne usporiadaný tak, že cyklus zbernice a riadenia sú synchrónne.

POZNÁMKA
S mechanizmom Distributed Clock sa tiež umožní, že interný časový interval odpracovania meniča sa súčasne synchronizuje.
V MOVIDRIVE® B sa riadi synchronizácia časových intervalov a prevzatie dát cez
duálny port RAM doplnku DFE24B.
Režim Velocity
[1]

[3]

[2]

Xref

vref

Xact

vact

[A]

tref

[4]

M

V

[5]

X

[5]

X

[6]

[C]
[B]

xref
xact
vref
vact
tref

Požadovaná hodnota polohy
Skutočná hodnota polohy
Požadovaná hodnota otáčok
Skutočná hodnota otáčok
Požadovaná hodnota krútiaceho momentu

6823492875

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

Regulátor polohy
Regulátor otáčok
Koncový stupeň meniča
Poháňaný stroj
Snímač (V = otáčky;
X = poloha)
Voliteľný snímač dráhy

[A]
[B]
[C]

Riadenie
Rozhranie priemyselnej zbernice
Meniče

V režime Velocity sa prenáša z riadenia na menič požadovaná hodnota otáčok (resp.
rýchlosti) a skutočná hodnota polohy sa číta z meniča alebo samostatného snímača.
V režime Velocity je menič jednoduchý nastavovací prvok otáčok. Regulované časové
intervaly riadenia, prenosu zbernice a interného cyklu odpracovania z meniča a snímača musia byť pritom navzájom synchronizované.
Referencovanie polohy, kontrola prípustných oblastí pojazdu alebo koncových spínačov, ako aj zadanie rampy závislé od zaťaženia a kontrola vlečnej chyby sa realizujú
v nadradenom riadení a nie sú úlohou MOVIDRIVE® B.
Aby sa zabránilo nechcene vysokým zrýchleniam pri väčších regulovaných intervaloch
(> 1 ms), požadovaná hodnota otáčok MOVIDRIVE® B sa nepreberá priamo, ale preberá sa lineárne interpolovaná. To znamená, že pri jednom cykle požadovanej hodnoty
5 ms z riadenia v MOVIDRIVE® B sa nastaví želaná zmena polohy nie každých 5 ms
v jednom veľkom kroku, ale vždy v 5 malých krokoch v trvaní vždy 1 ms.
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Režim polohy
[1]

Xref

vref

[4]

tref

vact

Xact

[A]

[3]

[2]

M

V

[5]

X

[5]

X

[6]

[C]
[B]

6823509003

xref
xact
vref
vact
tref

Požadovaná hodnota polohy
Skutočná hodnota polohy
Požadovaná hodnota otáčok
Skutočná hodnota otáčok
Požadovaná hodnota krútiaceho momentu

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

Regulátor polohy
Regulátor otáčok
Koncový stupeň meniča
Poháňaný stroj
Snímač (V = otáčky;
X = poloha)
Voliteľný snímač dráhy

[A]
[B]
[C]

Riadenie
Rozhranie priemyselnej zbernice
Meniče

V režime polohy sa prenáša cyklicky z riadenia na menič požadovaná hodnota polohy
a skutočná hodnota polohy sa číta z meniča alebo samostatného snímača.
V režime polohy sleduje menič neustále meniacu sa požadovanú hodnotu polohy a zo
skutočnej hodnoty polohy (z [5] alebo [6]) generuje samočinne potrebnú požadovanú
hodnotu otáčok pre regulátor otáčok [2]. Regulované časové intervaly riadenia, prenosu
zbernice a interného cyklu odpracovania z meniča a snímača musia byť pritom navzájom synchronizované.
Po referencovaní polohy v riadení na polohu v meniči sa môže uskutočniť kontrola dovolených oblastí pojazdu alebo koncových spínačov v meniči. Zmysluplné nastavenie
zadania rampy závislého od zaťaženia, ako aj kontroly vlečnej chyby v meniči sa musí
skontrolovať podrobne.
Aby sa zabránilo nechcene vysokým zrýchleniam pri väčších regulovaných intervaloch
(> 1 ms), požadovaná hodnota polohy MOVIDRIVE® B sa nepreberá priamo, ale preberá sa lineárne interpolovaná. To znamená, že pri jednom cykle požadovanej hodnoty
5 ms z riadenia v MOVIDRIVE® B sa nastaví želaná zmena polohy nie každých 5 ms
v jednom veľkom kroku, ale vždy v 5 malých krokoch v trvaní vždy 1 ms.
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8.2

Nastavenia v MOVIDRIVE® B s MOVITOOLS® MotionStudio

8.2.1

Nastavenia pre režim Velocity
Na riadenie MOVIDRIVE® B v rámci aplikácií Motion-Control so synchrónnym taktovým
zadaním otáčok musíte v MOVITOOLS® MotionStudio vykonať nasledovné nastavenia
parametrov (pozri nasledovný obrázok).

6824418187

72

•

P100 Zdroj požadovanej hodnoty = priemyselná zbernica

•

P101 Zdroj riadiacich signálov = priemyselná zbernica

•

P700 Prevádzkový režim = SERVO + IPOS alebo CFC + IPOS

•

P870 Opis požadovanej hodnoty PO1 = riadiace slovo 1

•

P873 Opis skutočnej hodnoty PI1 = stavové slovo 1

Príručka – Rozhranie priemyselnej zbernice DFE24B EtherCAT®
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Motion-Control cez EtherCAT®
B s MOVITOOLS® MotionStudio

I

MOVIDRIVE®

8

0
Následne musíte aktivovať synchronizáciu riadiacich jednotiek so sieťou EtherCAT®. Za
tým účelom vykonajte nasledovné nastavenia parametrov (pozri nasledujúci obrázok).

6824421131

•

P887 Synchronizácia ext. Riadenie = ZAPNUTÉ

•

P888 Čas synchronizácie systémovej zbernice SBus [ms] = 1
Nastavený čas synchronizácie musí presne zodpovedať cyklu zbernice.

•

P916 Tvar rampy = interpolácia rýchlosti

•

P970 DPRAM synchronizácia = ÁNO

•

P971 Fáza synchronizácie = 0
Pri P971 je možné v prípade Aliasingu optimalizovať dĺžku fázy. Štandardne
nastavte dĺžku fázy 0 ms.
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0
8.2.2

Nastavenia pre režim polohy
Na riadenie MOVIDRIVE® B v rámci aplikácií Motion-Control so synchrónnym taktovým
zadaním polohy musíte v MOVITOOLS® MotionStudio vykonať nasledovné nastavenia
parametrov (pozri nasledovný obrázok).

6824424715

•

P100 Zdroj požadovanej hodnoty = priemyselná zbernica

•

P101 Zdroj riadiacich signálov = priemyselná zbernica

•

P700 Prevádzkový režim = SERVO + IPOS alebo CFC + IPOS

•

P87x Opis procesných dát
V závislosti od riadenia a aplikácie je možné použiť riadiace a stavové slovo. Riadiace a stavové slovo je možné nastaviť prostredníctvom parametrov P870 – P876
alebo preniesť v rámci premenných IPOSplus® a tam ich obsluhovať spôsobom
zodpovedajúcim funkciám stavového zariadenia riadiacej jednotky pohybu.
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Následne musíte aktivovať synchronizáciu riadiacich jednotiek so sieťou EtherCAT®. Za
tým účelom vykonajte nasledovné nastavenia parametrov (pozri nasledujúci obrázok).

6824421131

•

P887 Synchronizácia ext. Riadenie = ZAPNUTÉ

•

P888 Čas synchronizácie systémovej zbernice SBus [ms] = 1
Nastavený čas synchronizácie musí presne zodpovedať cyklu zbernice.

•

P916 Tvar rampy = interpolácia polohy 16 Bit

•

P970 DPRAM synchronizácia = ÁNO

•

P971 Fáza synchronizácie = 0
Pri P971 je možné v prípade Aliasingu optimalizovať dĺžku fázy. Štandardne
nastavte dĺžku fázy 0 ms.

8.3

Nastavenia na EtherCAT®-Master
Na synchronizáciu časových intervalov musíte aktivovať funkciu Distributed Clock.
Cyklus zbernice musí presne zodpovedať času synchronizácie nastavenej v parametre
P888. Okrem toho aktivujte časovaciu jednotku kontroly časového oneskorenia iba pre
Syncmanager 0x1000 (Output Data) (výstupné údaje).
Pevne nastavené PDO (InputData1a OutputData1) sa musia deaktivovať.
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8.3.1

Nastavenia pre režim Velocity
•

Požadovaná hodnota otáčok sa zapisuje prostredníctvom konfigurovateľného PDO2
priamo do systémovej premennej H499 a je škálovaná nasledovne:
– 1 číslica Ô 0,2 1/min, tzn. hodnota 5000 Ô 1000 1/min
Veličiny použité v riadení sa pred prenosom do meniča musia zodpovedajúco
odškálovať.

•

Riadiace slovo cez PDO1 sa spolu s požadovanou hodnotou otáčok prenesie do
PDO2.

•

Poloha, ktorá sa prenáša do riadenia, sa číta prostredníctvom konfigurovateľného
PDO2 priamo zo systémovej premennej H511. Poloha sa škáluje nasledovne:
– 4096 číslic zodpovedá presne jednej otáčke
Načítaná hodnota sa následne musí preškálovať na veličiny použité v riadení.

•
8.3.2

Stavové slovo cez PI1 sa spolu so skutočnou hodnotou polohy prenesie do PDO2.

Nastavenia pre režim polohy
•

Požadovaná hodnota polohy sa zapisuje prostredníctvom konfigurovateľného PDO2
priamo do systémovej premennej H499 a je škálovaná nasledovne:
– 1 otáčka motora Ô 216
Veličiny použité v riadení sa pred prenosom do meniča musia zodpovedajúco
odškálovať.

•

Riadiace slovo je možné preniesť nasledovným spôsobom:
– cez PO1 spolu s požadovanou hodnotou polohy v POD2
– alebo ak je potrebná optimalizácia stavového zariadenia, priamo systémovej
premennej v IPOSplus®. Prispôsobenie stavového zariadenia špecifické pre danú
aplikáciu sa potom vykoná ako program IPOSplus® alebo ako program PLC v kontrolnej jednotke pohybu (Motion).

•

Poloha, ktorá sa prenáša do riadenia, sa číta prostredníctvom konfigurovateľného
PDO2 priamo zo systémovej premennej H508. Poloha sa škáluje nasledovne:
– 1 otáčka motora Ô 216
Načítaná hodnota sa následne musí preškálovať na veličiny použité v riadení.

•
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Stavové slovo je možné prenášať prostredníctvom PI1 spolu s požadovanou
hodnotou polohy do PDO2 alebo v prípade prispôsobenia stavového zariadenia špecifického pre danú aplikáciu v IPOSplus® je možné ho načítať priamo zo systémovej
premennej IPOSplus®.

Príručka – Rozhranie priemyselnej zbernice DFE24B EtherCAT®

Motion-Control cez EtherCAT®
Príklad TwinCAT

I

8

0

8.4

Príklad TwinCAT

8.4.1

Parametrizovanie taktovo synchrónnej prevádzky
Uskutočnite nastavenia ukázané na nasledujúcich obrázkoch.

6824466059

Pre taktovo synchrónnu prevádzku zvoľte možnosť "DC for synchronization" (DC na
synchronizáciu) na karte registra DC (Distributed Clock). Dávajte pozor na to, aby čas
cyklu v poli "Cycle time" (Čas cyklu) zodpovedal presne času synchronizácie nastavenom v P888.

6824750603
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Aktivujte kontrolu časového oneskorenia pre Syncmanager 0x1000. K tomu v okne "Edit
Sync Manager" označte možnosť "Watchdog Trigger" (spúšťač časovacej jednotky)
(pozri nasledujúci obrázok).

6824775435

8.4.2

Parametrizovanie NC-osi
Následne sa parametrizuje NC-os (pozri nasledujúci obrázok).

6824778379

Na karte registra "Settings" (nastavovacie hodnoty) v poli "Axis Type" (typ osi) zvoľte
možnosť "Standard" (štandard) a v poli "Unit" (jednotka) systémovú jednotku (napr. °).
Na karte registra "Global" (globálne) nastavte maximálnu rýchlosť a kontrolu vlečnej
chyby.
Na karte registra "Dynamics" (dynamika) nastavte časy rampy.

POZNÁMKA
Uskutočnené nastavenia sa musia hodiť k mechanike a zodpovedajúcim nastaveniam
v meniči.
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8.4.3

Parametrizovanie snímača
Ako snímač (pod "Axis x_Enc") sa definuje "CANopen DS402" a parametrizuje sa nasledovne (pozri nasledujúci obrázok).

6824949131

Škálovací súčiniteľ vyplýva z nasledujúceho vzorca:
360° /(4096 prír./ot.) = 0,087890625 °/prír.
8.4.4

Režim Velocity
V režime Velocity sa ako pohon (pod "Axis x_Drive") zvolí "Drive connected to
KLXXX...". Na karte registra "Analog" (analogicky) sa uvedú nasledovné hodnoty (pozri
nasledujúci obrázok).

6824952587

Požadované otáčky ("Reference Velocity") = (maximálne otáčky motora) × 6 sa uvedú
s prepočítacím súčiniteľom "at Output Ratio [0.0...1.0]" = (maximálne otáčky motora
x 5) / 215.
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8

I

Motion-Control cez EtherCAT®
Príklad TwinCAT

0
V rámci obsadenia PDO sa deaktivuje PDO1 a v PDO2 sa definujú požadované otáčky
a riadiace slovo alebo skutočná poloha (H511) a stavové slovo (pozri nasledovné
obrázky).

6824949131

V rámci obsadenia PDO sa deaktivuje PDO1 a v PDO2 sa definujú požadované otáčky
a riadiace slovo alebo skutočná poloha (H511) a stavové slovo (pozri nasledovné
obrázky).

6824997515

6824993931
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Motion-Control cez EtherCAT®
Príklad TwinCAT

I

8

0
Nakoniec sa požadované otáčky a skutočná hodnota polohy spoja s NC-osou a riadiace
slovo a stavové slovo 1 sa nastavia s PLC-Task zodpovedajúc popisu v profile zariadenia priemyselnej zbernice (pozri nasledujúci obrázok).

6825043211
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Diagnostika chýb

9.1

Diagnostické procesy
Diagnostické procesy popísané v nasledujúcej časti vám ukazujú postup k analýze chýb
nasledujúcich problémových prípadov:
•

Menič nepracuje na EtherCAT®

•

Menič nemôže byť ovládaný EtherCAT®-Mastrom.

Ďalšie pokyny špeciálne k parametrizovaniu meniča pre rozličné aplikácie priemyselnej
zbernice získate v príručke "Komunikácia a profil zariadenia priemyselnej zbernice
MOVIDRIVE® MDX60B/61B", ako aj v systémovej príručke MOVIDRIVE® MDX60B/61B.
Krok 1: Skontrolujte správne pripojenie meniča ku EtherCAT®
Je konektor zbernice zastrčený na Master/meniči?

NIE →

[A]

VYP →

[A]

NIE →

[A]

ÁNO →

[A]

NIE →

[B]

→

[C]

→

[C]

→

[C]

ÁNO
↓
Ako sa správa LED Link/activity na doplnku DFE24B?
ZAP
↓
Je menič pripojený fyzicky korektne na EtherCAT®? Skontrolujte
korektné pripojenie EtherCAT® na X30 IN (prívodné spojenie EtherCAT®)
/ X31 OUT (výstupné spojenie EtherCAT®).
ÁNO
↓
Ďalej krokom 2: Ako sa správa LED RUN?
[A]

Skontrolujte kabeláž zbernice!

Krok 2: Ako sa správa LED RUN?
VYP

Prepol Master Slave do stavu INIT?

Bliká zelená

Slave je v stave PRE-OPERATIONAL.

Zasvieti raz
zelená

Slave je v stave SAFE-OPERATIONAL.

Svieti zelená

Slave je v stave OPERATIONAL.

[A]
[B]
[C]

82

Vykonajte spustenie zbernice v Master.
Doplnok DFE24B chybný.
Ďalej krokom 3: Ako sa správa LED ERR?
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Krok 3: Ako sa správa LED ERR?
VYP

Prípad 1: LED RUN svieti zeleno (Slave je v stave OPERATIONAL).
↓

Komunikácia EtherCAT® doplnku DFE24B sa nachádza v pracovnom stave.
Prípad 2:
• LED RUN bliká zeleno (Slave je v stave PRE-OPERATIONAL)
• LED RUN zasvieti raz zeleno (Slave je v stave SAFE-OPERATIONAL).
↓
Vykonajte spustenie zbernice Master a dostaňte Slave do stavu OPERATIONAL.
↓
Spustite komunikáciu procesných údajov.
Mihotajúca

Predpoklad:
• LED RUN bliká zeleno (Slave je v stave PRE-OPERATIONAL)
• LED RUN zasvieti raz zeleno (Slave je v stave SAFE-OPERATIONAL).
↓
Bola zistená chyba bootovania. Nabootujte doplnok DFE24B.
↓
Ak LED ERR mihoce naďalej, je doplnok DFE24B chybný.

Bliká
dvakrát
červeno

Prípad 1: LED RUN svieti zeleno (Slave je v stave OPERATIONAL).
↓
Časové oneskorenie priemyselnej zbernice, pripojte procesné výstupné údaje.
Prípad 2:
• LED RUN bliká zeleno (Slave je v stave PRE-OPERATIONAL)
• LED RUN zasvieti raz zeleno (Slave je v stave SAFE-OPERATIONAL).
↓
Časové oneskorenie časovacej jednotky (watchdog) → Vykonajte spustenie
zbernice Master a dostaňte Slave do stavu OPERATIONAL.
↓
Spustite komunikáciu procesných údajov.

Zasvieti raz Predpoklad:
červená
• LED RUN bliká zeleno (Slave je v stave PRE-OPERATIONAL)
• LED RUN zasvieti raz zeleno (Slave je v stave SAFE-OPERATIONAL).
↓
Vyskytla sa nepožadovaná zmena stavu. Odstráňte chybu konfigurácie a
následne vykonajte spustenie zbernice v Master.
↓
Dostaňte Slave do stavu OPERATIONAL.
↓
Spustite komunikáciu procesných údajov.
Blikajúca

Predpoklad:
• LED RUN bliká zeleno (Slave je v stave PRE-OPERATIONAL)
• LED RUN zasvieti raz zeleno (Slave je v stave SAFE-OPERATIONAL).
↓
Vyskytla sa neplatná konfigurácia. Odstráňte chybu konfigurácie a následne
vykonajte spustenie zbernice v Master.
↓
Dostaňte Slave do stavu OPERATIONAL.
↓
Spustite komunikáciu procesných údajov.
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9
9.2

Zoznam chýb
POZNÁMKA
•
•

84

Nasledovný zoznam porúch platí pre doplnok DFE24B v rámci prevádzky
s bránou.
Pri prevádzke doplnku DFE24B v MOVIDRIVE® B nájdete príslušné kódy chyby
v návode na obsluhu MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

Chybový
kód

Označenie

Reakcia

Príčina

Opatrenie

17

Stack Overflow

Zastavenie komunikácie systémovej
zbernice

18

Stack Underflow

Zastavenie komunikácie systémovej
zbernice

19

NMI

Zastavenie komunikácie systémovej
zbernice

20

Undefined
Opcode

Zastavenie komunikácie systémovej
zbernice

Porucha elektroniky meniča, príp. vplyv
elektromagnetického rušenia

Skontrolovať a podľa potreby opraviť
pripojenie uzemnenia a tienenia.
Pri opakovanom výskyte problému
kontaktovať servisné stredisko SEW.

21

Protection Fault

Zastavenie komunikácie systémovej
zbernice

22

Illegal Word
Operand Access

Zastavenie komunikácie systémovej
zbernice

23

Illegal Instruction Access

Zastavenie komunikácie systémovej
zbernice

25

Eeprom

Zastavenie komunikácie systémovej
zbernice

Chyba pri prístupe na EEPROM

Obnoviť štandardné nastavenie
z výroby, vykonať reset a znova
nastaviť DFE. Pri opakovanom
výskyte problému kontaktovať
servisné stredisko SEW.

28

Feldbus Timeout

Štandardná hodnota: PO dáta = 0
Reakcia na chybu
nastaviteľná prostredníctvom P831

V rámci nakonfigurovanej kontroly
komunikácie sa neuskutočnila žiadna
komunikácia medzi riadiacou stanicou
a podriadenou stanicou (Master
a Slave).

•
•

Skontrolovať komunikačné rutiny
Mastera
Timeout priemyselnej zbernice
(kontrola komunikácie) predĺžiť
v konfigurácii Mastera alebo
kontrolu vypnúť

37

Chyba časovacej jednotky
(Watchdog)

Zastavenie komunikácie systémovej
zbernice

Chyba v chode systémového softvéru.

Konzultovať so servisom SEW.

45

Chyba
inicializácie

Zastavenie komunikácie systémovej
zbernice

Chyba po autoteste po resete.

Resetujte. Pri opakovanom výskyte
problému kontaktovať servisné stredisko SEW.

111

Systémová
chyba Device
Timeout

Žiadna

Dbajte, prosím, na červenú LED (H1)
DFx systémovej chyby. Ak táto LED
svieti alebo bliká na červeno, potom sa
nepodarilo nadviazať komunikáciu
s jedným alebo viacerými účastníkmi
na systémovej zbernici v rámci doby
časového oneskorenia. Ak bliká červená LED (H1) systémovej chyby, potom
sa aj DFx nachádza v chybnom stave.
Chyba F111 bola potom ohlásená riadeniu iba prostredníctvom priemyselnej
zbernice.

Skontrolujte napájanie a kabeláž
systémovej zbernice, skontrolujte
zakončovacie odpory systémovej
zbernice. Vypnúť a znova zapnúť
DFx. Ak chyba pretrváva, chybu vyvolajte prostredníctvom diagnostického
rozhrania a vykonajte opatrenie popísané v tejto tabuľke.
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Technické údaje

10.1

Doplnok DFE24B pre MOVIDRIVE® MDX61B

kVA

i

f

n

10

P Hz

Doplnok DFE24B (MOVIDRIVE® MDX61B)
Katalógové číslo

1821 126 7

Príkon

P=3W

Normy

IEC 61158, IEC 61784-2

Prenosová rýchlosť

100 MBd plne duplexná

Technológia pripojenia

2 × RJ45 (8x8 modularJack)

Zakončenie zbernice

Neintegrované, pretože zakončenie zbernice sa aktivuje automaticky.

OSI Layer

Ethernet II

Staničná adresa

Nastavenie cez EtherCAT®-Master (signalizácia s P093)

Názov súboru XML

SEW_DFE24B.xml

Vendor ID

0x59 (CANopenVendor ID)

®

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

EtherCAT services

•
•

Stav firmvéru
MOVIDRIVE® B

824 854 0.18 alebo vyššie (signalizácia s P076).

Pomôcky na uvedenie do
prevádzky

•
•

Softvér Engineering MOVITOOLS® MotionStudio od verzie 5.40
Ovládacia jednotka DBG60B
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10

kVA

i
10.2

f

n

Technické údaje
Doplnok DFE24B pre MOVITRAC® B a teleso brány

P Hz

Doplnok DFE24B pre MOVITRAC® B a teleso brány

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
Doplnok DFE24B (brána MOVITRAC® B)
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Externý zdroj napájania

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

Normy

IEC 61158, IEC 61784-2

Prenosová rýchlosť

100 MBd plne duplexná

Technológia pripojenia

2 × RJ45 (8x8 modularJack)

Zakončenie zbernice

Neintegrované, pretože zakončenie zbernice sa aktivuje automaticky.

OSI Layer

Ethernet II

Staničná adresa

Nastavenie cez EtherCAT®-Master (signalizácia s P093)

Názov súboru XML

SEW_DFE24B.xml

Vendor ID

0x59 (CANopenVendor ID)

EtherCAT® services

•
•

Stav firmvéru
MOVITRAC® B

Nie je potrebná žiadna špeciálna verzia firmvéru.

Pomôcky na uvedenie do
prevádzky

•
•

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

Softvér Engineering MOVITOOLS® MotionStudio od verzie 5.40
Ovládacia jednotka FBG60B

Príručka – Rozhranie priemyselnej zbernice DFE24B EtherCAT®

Index

Index
B
Bezpečnostné funkcie ...........................................8
Bezpečnostné pokyny ...........................................8
Aplikácie pre zdvíhacie zariadenia .................8
Bezpečnostné funkcie ....................................8
Likvidácia ........................................................8
Súvisiaca dokumentácia .................................7
Štruktúra bezpečnostných pokynov v rámci
odseku ...............................................6
Štruktúra vložených bezpečnostných
pokynov .............................................6
Zbernicové systémy .......................................8
Bezpečnostné upozornenia
Štruktúra .........................................................6
D
Diagnostické procesy k analýze chýb .................82
Diagnostika chýb .................................................82
DIP prepínač .......................................................18
Druhy komunikácie
Funkčný princíp ............................................52
E
EtherCAT®
Komunikácia s EtherCAT® ...........................64
F
Funkcie
Funkčný princíp ............................................52
K
Katalógové číslo ..................................................85
Komunikačný kanál
Funkčný princíp ............................................52
Komunikácia
Komunikácia s EtherCAT® ...........................64
Konfigurujte objekty procesných údajov
Rx (Receive) a Tx (Transmit) ..............................25
L
LED diódy brány H1 a H2 ...................................23
LED ERR (červená) ............................................21
LED Link/Activity (zelená) ...................................22
LED RUN (zelená) ..............................................21
Likvidácia ..............................................................8

N
Nastavenie adresy stanice ................................. 20
Nastavenie meniča frekvencie
MOVITRAC® B ................................................... 39
Nároky vyplývajúce z ručenia ............................... 7
Nástroje
Funkčný princíp ........................................... 52
Názvy výrobkov a obchodné značky .................... 7
O
Obsadenie konektorov X30 IN/OUT .................. 19
P
Parametre
Čítanie/zmena parametrov prístroja ............ 66
Parametre pre EtherCAT® ........................... 66
Parametrizovanie prístrojov v strome
parametrov ..................................... 66
Parametrizovanie cez EtherCAT® ...................... 46
Príklad na čítanie jedného parametra
v TwinCAT ...................................... 47
Príklad na písanie jedného parametra
v TwinCAT ...................................... 48
Služby SDO READ a WRITE ...................... 46
Pokračujúca literatúra .......................................... 9
Pokyny k montáži a inštalácii ............................. 11
Pokyny na inštaláciu .......................................... 11
Používanie dokumentácie .................................... 6
Používanie v súlade s určením .......................... 52
Poznámka k autorským právam ........................... 7
Prekročenie časového limitu
Priemyselná zbernica .................................. 45
Prevádzková charakteristika na EtherCAT® ...... 40
Priemyselná zbernica
Prekročenie časového limitu ........................ 45
Pripojenie a priradenie svoriek ........................... 18
Pripojenie EtherCAT® ku FSE24B ..................... 19
Pripojenie FSE24B ku EtherCAT® ..................... 19
Priradenie svoriek .............................................. 18
Projektovanie
Postup pri MOVITRAC® B/bráne ................. 32
Projektovanie a uvedenie do prevádzky ............ 24
Projektovanie EtherCAT®-Master pre
MOVIDRIVE® B .................................................. 24

M
MOVITRAC® B a EtherCAT® ................................9

Príručka – Rozhranie priemyselnej zbernice DFE24B EtherCAT®

87

Index

R
Riadenie MOVITRAC® B na EtherCAT® ............43
Príklad riadenia v TwinCAT ..........................44
S
Sieť
Funkčný princíp ............................................52
Komunikácia s EtherCAT® ...........................64
Signálne slovo, význam ........................................6
Staničná adresa ........................................... 85, 86
Stavové LED .......................................................20
Definícia indikačných stavov ........................22
ERR (červená) ..............................................21
Link/Activity (zelená) ....................................22
RUN (zelená) ................................................21
Súbor XML ................................................... 85, 86
Platnosť ........................................................24
Projektovanie EtherCAT®-Master pre
MOVIDRIVE® B ...............................24
Pre prevádzku v MOVITRAC® B/telese
brány UOH11B ................................32
Súvisiace podklady ...............................................7
Systémový prehľad
Funkčný princíp ............................................52

V
Vratný kód parametrizovania ............................. 50
Všeobecné pokyny ............................................... 6
Nároky vyplývajúce z ručenia ........................ 7
Používanie dokumentácie ............................. 6
Poznámka k autorským právam .................... 7
Vylúčenie zákonnej zodpovednosti ............... 7
Vykonávanie funkcií zariadeniami ................ 53, 66
Vylúčenie zákonnej zodpovednosti ...................... 7
Vytvorenie komunikácie so zariadeniami ........... 53
Výmena dát cez EtherCAT® .............................. 10
Význam signálnych slov ....................................... 6
X
X30 IN/OUT, obsadenie konektorov .................. 19
Z
Zakončenie zbernice ..............................20, 85, 86
Zbernicové systémy
Všeobecné bezpečnostné pokyny ................. 8

Š
Štruktúra bezpečnostných pokynov týkajúcich
sa danej časti ........................................................6
Štruktúra vložených bezpečnostných pokynov .....6
T
TCP/IP
Komunikácia s EtherCAT® ...........................64
Technické údaje DFE24B ...................................85
Technológia pripojenia ................................. 85, 86
Tienenie a položenie kábla zbernice ...................19
TwinCAT
Komunikácia s EtherCAT® ...........................64
U
Uvedenie do prevádzky
Uvedenie prístroja do prevádzky ..................67
Ú
Úvod .....................................................................9
Obsah tejto príručky .......................................9

88

Príručka – Rozhranie priemyselnej zbernice DFE24B EtherCAT®

SEW-EURODRIVE—Driving the world

SEW-EURODRIVE
Driving the world

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023
D-76642 Bruchsal/Germany
Phone +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
sew@sew-eurodrive.com

www.sew-eurodrive.com

