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Bendrosios nuorodos

1

Dokumentacijos naudojimas

1

Bendrosios nuorodos

1.1

Dokumentacijos naudojimas
Žinynas yra gaminio dalis. Joje pateiktos svarbios nuorodos dėl darbo ir techninės priežiūros. Žinynas skirtas visiems žmonėms, kurie montuoja, įrengia gaminį, pradeda jo
eksploataciją ir techniškai jį prižiūri.
Žinynas visada turi būti prieinamas ir įskaitomos būklės. Įsitikinkite, kad atsakingi už
įrenginį ir eksploataciją bei savo atsakomybe su prietaisu dirbantys asmenys būtų perskaitę ir supratę visą žinyną. Kilus klausimų ar pageidaudami išsamesnės informacijos,
kreipkitės į SEW-EURODRIVE.

1.2

Saugos nuorodų struktūra

1.2.1

Signalinių žodžių reikšmė
Toliau pateiktoje lentelėje pateikta saugos nuorodų, nuorodų dėl žalos ir kitų nuorodų
signalinių žodžių lygmenys ir reikšmė.
Signalinis žodis

1.2.2

Reikšmė

Nesilaikymo pasekmės

PAVOJUS!

Tiesiogiai gresiantis pavojus.

Mirtis arba sunkūs sužeidimai.

ĮSPĖJIMAS!

Potencialiai pavojinga situacija.

Mirtis arba sunkūs sužeidimai.

ATSARGIAI!

Potencialiai pavojinga situacija.

Lengvi sužeidimai.

DĖMESIO!

Materialinės žalos pavojus.

Pavaros sistemos arba jos aplinkos
apgadinimas.

NUORODA

Naudinga nuoroda arba patarimas.
Palengvina pavaros sistemos
eksploatavimą.

Su skirsniu susijusių saugos nuorodų struktūra
Su skirsniu susijusios saugos nuorodos galioja ne vienam konkrečiam veiksmui, bet
keletui su tam tikra tematika susijusių veiksmų. Naudojamos piktogramos atkreipia
dėmesį arba į bendrąjį, arba į specialųjį pavojų.
Čia parodyta formali su skirsniu susijusios saugos nuorodos struktūra:

SIGNALINIS ŽODIS!
Pavojaus rūšis ir jos šaltinis.
Galima (-os) nesilaikymo pasekmė (-s).
•
1.2.3

Pavojaus išvengimo priemonė (-s).

Integruotų saugos nuorodų struktūra
Integruotos saugos nuorodos įtrauktos į veiksmų instrukciją tiesiai prieš pavojingą
veiksmą.
Čia parodyta formali integruotos saugos nuorodos struktūra:
•

SIGNALINIS ŽODIS! Pavojaus rūšis ir jos šaltinis.
Galima (-os) nesilaikymo pasekmė (-s).
– Pavojaus išvengimo priemonė (-s).
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Bendrosios nuorodos
Garantinės pretenzijos

1.3

1

Garantinės pretenzijos
Dokumentacijos laikymasis užtikrina sklandžią eksploataciją ir teisę į garantinį aptarnavimą. Todėl prieš pradėdami dirbti su prietaisu pirmiausia perskaitykite žinyną!
Užtikrinkite, kad atsakingiems už įrenginį ir eksploataciją bei savo atsakomybe su prietaisu dirbantiems asmenims būtų prieinamas gerai įskaitomas žinynas.

1.4

Atsakomybės apribojimas
Paisant pateiktos dokumentacijos ir prijungtų SEW-EURODRIVE prietaisų dokumentacijos užtikrinamas saugus veikimas ir nurodytos gaminių savybės bei techninės charakteristikos. SEW-EURODRIVE neatsako už žalą asmenims ar turtui, kurią sukėlė šio eksploatacijos vadovo nuorodų nesilaikymas. Tokiais atvejais atsakomybė už daikto trūkumus netaikoma.

1.5

Autorių teisių pastaba
© 2012 – SEW-EURODRIVE. Visos teisės saugomos.
Bet kaip – taip pat ir dalimis – dauginti, keisti, platinti ir kitaip naudoti draudžiama.

1.6

Kartu galiojantys dokumentai
Prijungtiems prietaisams galioja šie leidiniai ir dokumentai:

1.7

•

Eksploatacijos vadovas "MOVIDRIVE® MDX60B/61B"

•

Eksploatacijos vadovas "MOVITRAC® B"

•

Prietaisams su funkcine saugos technika skirti papildomi žinynai "Funkcinė sauga"
arba "Saugus išjungimas – sąlygos".

•

Įrengti ir pradėti eksploatuoti gali tik kvalifikuotas personalas, laikydamasis galiojančių nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklių bei prijungtų prietaisų eksploatacijos
vadovų.

Gaminių pavadinimai ir prekės ženklai
Šioje dokumentacijoje minimi gaminių pavadinimai yra atitinkamo pavadinimo savininko
prekės ženklai arba registruotieji prekės ženklai.
EtherCAT® is registered trademark and patented technology, licensed by Beckhoff
Automation GmbH, Germany.
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Saugos nuorodos

2

Magistralių sistemos

2

Saugos nuorodos

2.1

Magistralių sistemos
Naudojant magistralių sistemas galima keitiklį įvairiai pritaikyti pagal įrenginio naudojimo
savybes. Kaip ir visose magistralių sistemose, gali iš išorės nepastebimai pasikeisti
parametrai (susiję su prietaisu), todėl pasikeis ir prietaiso veiksena. Dėl to sistemos
veiksena gali būti netikėta ir nekontroliuojama.

2.2

Saugos funkcijos
Keitikliai "MOVIDRIVE® B" ir "MOVITRAC® B" be viršesniųjų saugos sistemų negali
atlikti jokių saugos funkcijų. Mašinų ir asmenų apsaugai užtikrinti įrenkite viršesniąsias
saugos sistemas. Įsitikinkite, kad naudojant su sauga susijusias taikmenas bus paisoma
leidinyje ""MOVITRAC® B" funkcinė sauga" pateiktų duomenų.

2.3

Naudojimas kėlimo įrenginiuose
"MOVIDRIVE® B" ir "MOVITRAC® B" naudoti kėlimo įrenginiuose kaip saugos įtaiso
negalima. Saugantis nuo galimos materialinės žalos arba sužeidimų, kaip saugos įtaisą
naudokite kontrolės sistemas arba mechaninius apsaugos įtaisus.

2.4

Utilizavimas
Laikykitės vietinių reikalavimų!
Jei reikia, dalis utilizuokite atskirai, priklausomai nuo jų savybių ir šalyje galiojančių potvarkių, pvz., galima utilizuoti kaip:
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•

elektroninių dalių laužą,

•

plastiką,

•

skardą
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Bendroji dalis

3

Įvadas

3.1

Bendroji dalis

3.1.1

Šio žinyno turinys
Šiame žinyne pateikiama toliau nurodyta informacija.

3.1.2

•

"DFE24B" papildomos plokštės "EtherCAT®" montavimas į pavaros keitiklį
"MOVIDRIVE® MDX61B".

•

"DFE24B" papildomos plokštės "EtherCAT®" naudojimas
"MOVITRAC® B" ir tinklų sietuvo korpuse "UOH11B".

•

MOVIDRIVE® MDX61B eksploatavimo pradžia, prijungus prie lauko magistralių
sistemos "EtherCAT®".

•

MOVITRAC® B eksploatavimo pradžia, prijungus prie "EtherCAT®" tinklų sietuvo.

•

"EtherCAT®" valdančiojo įtaiso konfigūravimas pagal XML rinkmenas.

•

"MOVITOOLS® MotionStudio" eksploatavimas, naudojant "EtherCAT®".

dažnio

keitiklyje

Papildoma literatūra
Kad galėtumėte "MOVIDRIVE® B" paprastai ir veiksmingai prijungti prie lauko magistralių sistemos "EtherCAT®", turėtumėte užsisakyti ne tik šio ryšio priedo "DFE24B"
"EtherCAT®" naudotojo žinyną, bet ir papildomus, su lauko magistralėmis susijusius
leidinius:
•

Žinynas "MOVIDRIVE® B ryšys ir lauko magistralės prietaiso profilis"

•

"MOVIDRIVE® B sisteminis žinynas"

Žinyne "MOVIDRIVE® B ryšys ir lauko magistralės prietaiso profilis" ir MOVIDRIVE® B
sisteminiame žinyne aprašomi ne tik lauko magistralės parametrai ir jų kodavimas, bet
ir trumpais pavyzdžiais pateikiamos įvairiausios valdymo koncepcijos bei taikomųjų
programų naudojimo galimybės.

3.2

Savybės

3.2.1

MOVIDRIVE® B, MOVITRAC® B ir "EtherCAT®"
"EtherCAT®" veikimas, pagrįstas keitiklio prietaiso veiksena (taip vadinamuoju prietaiso
profiliu) nepriklauso nuo lauko magistralės, todėl visada yra vienodas. Todėl naudotojui
suteikiama galimybė pavaros taikomąsias programas ruošti nepriklausomai nuo lauko
magistralės. Lengva perjungti kitą magistralių sistemą, pvz., "DeviceNet" (DFD priedas).

3.2.2

Prieiga prie visos informacijos
Per "EtherCAT®" ryšio sąsają "MOVIDRIVE® B" ir "MOVITRAC® B" suteikia galimybę
naudotis skaitmenine prieiga prie visų pavaros parametrų ir funkcijų. Keitiklis valdomas
greitaisiais, cikliniais proceso duomenimis. Šiuo proceso duomenų kanalu galite parinkti
ne tik nustatytąsias vertes (pvz., nustatytąjį sūkių skaičių, integratoriaus laiko paleidimą
ir sustabdymą ir t. t.), bet ir aktyvinti įvairias pavaros funkcijas, pavyzdžiui, leidimo suteikimą, reguliatoriaus blokuotę, normalų stabdymą, greitąjį stabdymą ir t. t. Per šį kanalą
taip pat galite nuskaityti keitiklio esamas vertes, pavyzdžiui, esamo sūkių skaičiaus,
srovės, prietaiso būsenos, klaidos numerių ar atskaitos pranešimų.
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3

Savybės

3.2.3

Ciklinis apsikeitimas duomenimis per "EtherCAT®"
Apsikeitimas proceso duomenimis tarp "EtherCAT®" valdančiojo įtaiso ir keitiklių
"MOVIDRIVE® B" ir "MOVITRAC® B" dažniausiai vyksta ciklais. Ciklo laikas nustatomas
projektuojant "EtherCAT®" valdantįjį įtaisą.

3.2.4

Aciklinis apsikeitimas duomenimis per "EtherCAT®"
Atlikus "EtherCAT®" specifikaciją vykdomos aciklinės READ / WRITE funkcijos, kurios,
veikiant cikliniam magistralės režimui, perduodamos kartu su telegramomis, tačiau
neturi įtakos proceso duomenų ryšio funkcijai per "EtherCAT®".
Pavarų parametrų skaitymo ir rašymo prieigą galima aktyvinti SDO paslaugomis
(Service Data Objects), kurie realizuojami CoE (CAN application protocol over
EtherCAT®) arba VoE paslaugomis (Vendorspecific over EtherCAT®).
Taip keičiantis parametrų duomenimis galima naudoti taikomąsias programas, kurių visi
svarbiausi pavaros parametrai išsaugoti viršesniąjame automatizavimo prietaise, todėl
pavaros keitiklyje nereikia parametrų nustatyti ranka.

3.2.5

"EtherCAT®" ryšio priedo konfigūracija
Dažniausiai "EtherCAT®" ryšio priedas yra sukonstruotas taip, kad visos su magistrale
susijusios nuostatos parenkamos paleidžiant "EtherCAT®" sistemą. Taip dažnio keitiklį
galima greitai integruoti į "EtherCAT®" aplinką ir jį įjungti.

3.2.6

Kontrolės funkcijos
Naudojant lauko magistralių sistemą, pavaros technikai reikia papildomų kontrolės funkcijų, pvz., pagal laiką veikiančios lauko magistralės kontrolės įtaiso (lauko magistralės
skirtasis laikas) arba greitojo stabdymo koncepcijos. Pavyzdžiui, "MOVIDRIVE® B" /
"MOVITRAC® B" kontrolės funkcijas galite tikslingai priderinti savo taikomosioms programoms. Pvz., galite nustatyti, kurie pavaros keitiklio klaidų veiksmai turi būti aktyvinti
magistralėje įvykus klaidoms. Daugeliui taikomųjų programų prasminga naudoti greitojo
stabdymo funkciją, tačiau galite nustatyti ir kitus veiksmus, kurie bus atliekami įvykus
klaidai. Kadangi valdymo gnybtai veikia ir lauko magistralės režime, nuo lauko magistralės nepriklausančias greitojo stabdymo koncepcijas kaip ir anksčiau galite aktyvinti
pavaros keitiklio gnybtais.

3.2.7

Diagnostika
Naudojant "MOVIDRIVE® B" ir "MOVITRAC® B" galima rinktis įvairias eksploatavimo
pradžios ir priežiūros diagnostikos funkcijas. Integruotame lauko magistralės ekrane
galima patikrinti, pavyzdžiui, viršesniojo valdiklio siunčiamas nustatytąsias vertes bei
esamas vertes.
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"DFE24B" papildomos plokštės montavimas į "MOVIDRIVE® MDX61B"

4

Montavimo ir įrengimo nuorodos
Šiame skyriuje pateikiamos "DFE24B" papildomos plokštės montavimo ir įrengimo
"MOVIDRIVE® MDX61B", "MOVITRAC® B" bei tinklų sietuvo "UOH11B" korpuse
nuorodos.

4.1

"DFE24B" papildomos plokštės montavimas į "MOVIDRIVE® MDX61B"
NUORODA
•

0 konstrukcinio dydžio "MOVIDRIVE® MDX61B" papildomas plokštes įmontuoti ir
išmontuoti gali tik SEW-EURODRIVE darbuotojai.

•

Naudotojas papildomas plokštes įmontuoti ir išmontuoti gali tik naudodamas 1–7
konstrukcinio dydžio "MOVIDRIVE® MDX61B".

•

"DFE24B" priedą reikia įstatyti į lauko magistralės lizdą [1].

•

"DFE24B" priedui "MOVIDRIVE® B" tiekia el. įtampą. Atskiro įtampos tiekimo
šaltinio nereikia.

DFS11B
R

FS

2 FDO

3

4 LS

5

6 PS

X31

FDO

1

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

F-ADDRESS

[1]

BF

X30

0 1

9

5

6

1

20
21
22
23
24
25
26
AS

0 1

6052434187
[1] Lauko magistralės lizdas

4.1.1

Prieš pradėdami
"DFE24B" papildomą plokštę reikia įstatyti į lauko magistralės lizdą.
Prieš įstatydami ir išimdami papildomą plokštę, atkreipkite dėmesį į toliau
pateiktas nuorodas.
•

Išjunkite keitiklį iš maitinimo. Atjunkite DC 24 V ir el. tinklo įtampą.

•

Prieš liesdami papildomą plokštę, pasirūpinkite tinkamomis priemonėmis (elektrą
nuvedančia juosta, batais laidžiais padais ir pan.).

Žinynas – DFE24B EtherCAT® lauko magistralės sąsaja
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"DFE24B" papildomos plokštės montavimas į "MOVIDRIVE® MDX61B"

•

Prieš įmontuodami papildomą plokštę, nuimkite valdymo prietaisą ir priekinį gaubtą
(žr. eksploatacijos vadovo "MOVIDRIVE® MDX60B/61B" skyrių "Įrengimas").

•

Įmontavę papildomą plokštę, vėl uždėkite priekinį gaubtą ir valdymo prietaisą
(žr. eksploatacijos vadovo "MOVIDRIVE® MDX60B/61B" skyrių "Įrengimas").

•

Papildomą plokštę laikykite originalioje pakuotėje ir išimkite tik prieš pat montavimą.

•

Papildomą plokštę suimkite tik už plokštės krašto. Nelieskite konstrukcinių elementų.
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"DFE24B" papildomos plokštės montavimas į "MOVIDRIVE® MDX61B"

4.1.2

Principiniai veiksmai įmontuojant ir išmontuojant papildomą plokštę

2.
1.

2.

1.
3.

3.
3.

4.

4.

1942024459

1. Atsukite abu papildomos plokštės laikiklio varžtus. Papildomos plokštės laikiklį tolygiai traukite iš lizdo (nesulenkite!).
2. Atsukite ant papildomos plokštės laikiklio esančios juodos dengiamosios skardos
2 tvirtinimo varžtus. Nuimkite juodą dengiamąją skardą.
3. Papildomos plokštės 3 tvirtinimo varžtus tiksliai įstatykite į jiems skirtas angas, esančias papildomos plokštės laikiklyje.
4. Papildomos plokštės laikiklį su įmontuota papildoma plokšte tolygiai spausdami vėl
įstatykite į lizdą. Papildomos plokštės laikiklį vėl pritvirtinkite abiem tvirtinimo varžtais.
5. Papildoma plokštė išmontuojama atvirkštine eilės tvarka.
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"DFE24B" papildomos plokštės montavimas į "MOVITRAC® B"

4.2

"DFE24B" papildomos plokštės montavimas į "MOVITRAC® B"
NUORODA

4.2.1

•

"MOVITRAC® B" nebūtina jokia speciali aparatinės įrangos būsena.

•

"MOVITRAC® B" skirtas papildomas plokštės įmontuoti ir išmontuoti gali tik
SEW-EURODRIVE darbuotojai.

Sistemos magistralės (SBus 1) prijungimas tarp "MOVITRAC® B" ir priedo "DFE24B"

MOVITRAC® B
S1

[1]
[2]

S2

DFE 24B
RUN
ERR

ON

X44

OFF

FSC11B
X45

X46
AS
F1

HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7

0

1

X31

OUT

X30

IN

EtherCAT

H1
H2

X24

X12
+
DC 24 V =
–

24V IO
GND

X26

1
2
3
4
5
6
7
8
9

12 3 45 6 7

6764955147
[1]
[2]

S1 = ON (galinė varža aktyvinta)
S2 = OFF (rezervuota)

NUORODA

14

•

"DFE24B" integruota "SBus" galinė varža ir ją visada reikia įrengti "SBus" jungties
pradžioje.

•

"DFE24B" visada priskirtas 0 (nulinis) "SBus" adresas.

X46

X26

Gnybtų priskirtis

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

Gnybtų priskirtis

X12:8

DC 24 V įėjimas

X12:9

GND skaitmeninių įėjimų atskaitos potencialas
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"DFE24B" papildomos plokštės montavimas į "MOVITRAC® B"

Kad būtų lengva nutiesti kabelinius sujungimus, "DFE24B" priedui iš "MOVITRAC® B"
X46:7 gnybto į X26:7 gnybtą gali būti tiekiama 24 V nuolatinė įtampa. Paties
"MOVITRAC® B" DC 24 V įtampos tiekimo šaltinis šiuo atveju turi būti prijungtas prie
X12:8 ir X12:9 gnybtų.
"FSC11B" priede aktyvinkite magistralės galinę varžą (S1 = ON).
4.2.2

Sistemos magistralės (SBus 1) prijungimas keliems "MOVITRAC® B" prietaisams
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

12 3 45 6 7

®

MOVITRAC B

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" per tinklų sietuvo korpusą
"UOH11B"

X46

Gnybtų priskirtis

X26

Gnybtų priskirtis

X46:1

SC11 (sistemos įėjimo magistralė "High")

X26:1

SC11 "SBus" +, CAN High

X46:2

SC12 (sistemos įėjimo magistralė "Low")

X26:2

SC12 "SBus" –, CAN Low

X46:3

GND (sistemos magistralės atskaita)

X26:3

GND, CAN GND

X46:4

SC21 (sistemos išėjimo magistralė "High")

X46:5

SC22 (sistemos išėjimo magistralė "Low")
X26:7

DC 24 V

X46:6

GND (sistemos magistralės atskaita)

X46:7

DC 24 V
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"DFE24B" papildomos plokštės montavimas į "MOVITRAC® B"

X12

Gnybtų priskirtis

X12:8

DC+24 V įėjimas

X12:9

GND skaitmeninių įėjimų atskaitos potencialas

Dėmesio:
•

Naudokite 2 × 2 gyslų, poromis susuktą ir ekranuotą varinį kabelį (duomenų perdavimo kabelį su vario apypino ekranu). Prijunkite ekraną, kad abu jo galai kuo plačiau
liestųsi su "MOVITRAC® B" elektronikos ekranavimo gnybtu. Naudodami dvigyslį
kabelį, ekrano galus papildomai prijunkite prie GND. Kabelis turi atitikti šias
technines charakteristikas:
– Gyslų skerspjūvis nuo 0,25 mm2 (AWG18) iki 0,75 mm2 (AWG18)
– Laido varža 120 Ω, kai 1 MHz
– Maksimali ilginė talpa ≤ 40 pF/m (12 pF/ft), kai 1 kHz
Tinka CAN magistralės arba "DeviceNet" kabeliai.

•

Leistinas bendrasis kabelio ilgis priklauso nuo nustatytos "SBus" spartos bodais:
– 250 kBaud: 160 m (528 ft)
– 500 kBaud: 80 m (264 ft)
– 1000 kBaud: 40 m (132 ft)

•

Sisteminės jungties gale prijunkite sisteminės magistralės galinę varžą (S1 = ON).
Kituose prietaisuose išjunkite galinę varžą (S1 = OFF). "DFE24B" tinklų sietuvas
visada turi būti sisteminės magistralės jungties pradžioje arba gale ir jo galinė varža
nekinta.

NUORODA
Negali skirtis "SBus" magistrale sujungtų prietaisų potencialai. Potencialų skirtumui
išvengti imkitės tinkamų priemonių, pavyzdžiui, sujunkite prietaiso mases atskiru
laidu.
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"DFE24B" / "UOH11B" tinklų sietuvo montavimas ir įrengimas

4.3

"DFE24B" / "UOH11B" tinklų sietuvo montavimas ir įrengimas
Toliau esančiame paveikslėlyje parodytas "DFE24B" priedo prijungimas per tinklų
sietuvo "UOH11B:X26" korpusą.
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

Tinklų sietuvo korpusas per X26 maitinamas DC 24 V.
Tinklų sietuvo korpusas "UOH11B"
X26

Gnybtų priskirtis

X26:1

SC11 sisteminė magistralė +, CAN high

X26:2

SC12 sisteminė magistralė –, CAN low

X26:3

GND, CAN GND

X26:4

Rezervuota

X26:5

Rezervuota

X26:6

GND, CAN GND

X26:7

DC 24 V

Žinynas – DFE24B EtherCAT® lauko magistralės sąsaja

17

Montavimo ir įrengimo nuorodos

4

"DFE24B" priedo prijungimas ir gnybtų aprašymas

4.4

"DFE24B" priedo prijungimas ir gnybtų aprašymas

4.4.1

Artikulo numeris
Priedas – "EtherCAT®" sąsaja, "DFE24B" tipas: 1821 126 7

NUORODA

"DFE24B" vaizdas iš
priekio

DFE 24B
RUN
ERR

AS
F1

0

•

Priedą "EtherCAT®" sąsaja, "DFE24B" tipas galima naudoti tik su "MOVITRAC® B"
ir "MOVIDRIVE® MDX61B", negalima naudoti su "MOVIDRIVE® MDX60B".

•

"DFE24B" priedą reikia įstatyti į lauko magistralės lizdą.
DIP jungiklis
Gnybtas

Aprašymas

Funkcija

RUN: "EtherCAT®" eksploatavimo šviesos diodas
(oranžinis / žalias)

Rodo magistralės elektronikos eksploatavimo būseną
ir ryšį.

ERR: "EtherCAT®" klaidos
šviesos diodas (raudonas)

Rodo "EtherCAT®" klaidą.

1

DIP jungiklis

AS
F1

Tinklų sietuvo režimo automatinė sąranka
Rezervuota

IN

X30 IN: "EtherCAT®" įeinamoji
jungtis

OUT

Susiejimo / aktyvinimo šviesos
diodas (žalias)

X30

EtherCAT
Parodo, kad "EtherCAT®" jungtis su pirmiau esančiu
prietaisu yra / aktyvinta.

Parodo, kad "EtherCAT®" jungtis su toliau esančiu
prietaisu yra / aktyvinta.

X31

Susiejimo / aktyvinimo šviesos
diodas (žalias)
X31 OUT: "EtherCAT®"
siuntimo jungtis

6764978827
"MOVITRAC® B" ir "UOH11B" vaizdas iš
priekio
H1
H2

Aprašymas

Funkcija

H1 šviesos
diodas
(raudonas)
H2 šviesos
diodas (žalias)

Sistemos klaida (tik tinklų sietuvo funkcijoms)
Rezervuota

X24 X
terminalas

RS485 sąsaja, skirta diagnostikai per PC ir "MOVITOOLS®
MotionStudio"

X24

155123467
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X30 IN / X31 OUT kištukų priskirtis

4.5

X30 IN / X31 OUT kištukų priskirtis
Naudokite iš anksto sumontuotas, ekranuotas RJ45 kištukines jungtis, atitinkančias
IEC11801 2.0 leidimo 5 kategoriją.
[6]

[3] [2] [1]
12

3

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

6

B

3011902475

Vaizdas iš priekio
Vaizdas iš galo
Pin 1 TX+ Transmit Plus
Pin 2 TX− Transmit Minus
Pin 3 RX+ Receive Plus
Pin 6 RX− Receive Minus

"DFE24B" ir "EtherCAT®" jungtis
"DFE24B" priede linijinei magistralės struktūrai įrengti du RJ45 kištukai. "EtherCAT®"
valdantysis įtaisas (jei reikia, per papildomus "EtherCAT®" valdomuosius įtaisus) ekranuotu susuktosios poros laidu prijungtas prie X30 IN (RJ45). Tuomet kiti "EtherCAT®"
prietaisai prijungiami per X31 OUT (RJ45).

NUORODA
Remiantis IEC 802.3, didžiausias leistinas 100 MBaud eterneto (100BaseT) laido ilgis,
pvz., tarp dviejų "DFE24B", yra 100 m.

4.6

Magistralės kabelio ekranavimas ir nutiesimas
Naudokite tik ekranuotus kabelius ir jungiamuosius elementus, kurie atitinka IEC11801
2.0 leidime pateiktus reikalavimus 5 kategorijos D klasei.
Tinkamas magistralės kabelio ekranas slopina elektrinius pašalinius ryšius, kurie gali
atsirasti naudojant pramonės srityje. Toliau nurodytos priemonės užtikrina geriausias
ekrano savybes.
•

Ranka prisukite kištukų, modulių ir potencialų išlyginimo linijų tvirtinimo varžtus.

•

Naudokite tik kištukus metaliniu arba metalizuotu korpusu.

•

Kištuko ekraną prijunkite kuo plačiau.

•

Ekraną uždėkite abiejose magistralės kabelio pusėse.

•

Signalų ir magistralės kabelius tieskite ne lygiagrečiai galios kabeliams (variklio įvadams), o atskirtuose kabelių kanaluose (jei tai įmanoma).

•

Pramonės srityje naudokite metalinius, įžemintus kabelių latakus.

•

Signalų kabelius ir jiems priklausančius potencialų išlyginimo elementus tieskite kuo
mažesniu atstumu ir kuo trumpesniu keliu.

•

Magistralės kabelių stenkitės neilginti kištukinėmis jungtimis.
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Magistralės galinė apkrova

•

Magistralės kabelius tieskite palei esamus masės paviršius.

NUORODA
Jei įžeminimo potencialai svyruoja, abiejose pusėse prijungus ekraną ir jį prijungus
prie įžeminimo potencialo (PE) gali tekėti vienodinimo srovė. Šiuo atveju pasirūpinkite
tinkamu potencialų išlyginimo elementu, atitinkančiu įprastinius VDE nuostatus.

4.7

Magistralės galinė apkrova
Magistralės galinės apkrovos (pvz., su magistralės galinėmis varžomis) nereikia. Jei už
"EtherCAT®" prietaiso neprijungtas joks kitas prietaisas, tai bus atpažinta automatiškai.

4.8

Terminalo adreso nustatymas
SEW-EURODRIVE "EtherCAT®" prietaisuose negalima nustatyti adreso. Prietaisai
atpažįstami pagal padėtį magistralės struktūroje ir tuomet "EtherCAT®" valdantysis įtaisas priskiria adresą. Adresus galima matyti, pavyzdžiui, "DBG60B" valdymo prietaise
(P093 parametras).

4.9

"DFE24B" priedo darbo indikacijos
"DFE24B" papildomos plokštės "EtherCAT®" yra 2 šviesos diodai, kurie rodo esamą
"DFE24B" ir "EtherCAT®" sistemos būseną.

DFE24B
RUN
ERR
6780432907
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"DFE24B" priedo darbo indikacijos

4.9.1

4

LED RUN (žalias / oranžinis)
LED RUN (žalias / oranžinis) praneša apie "DFE24B" būseną.

4.9.2

Būklė

Būsena

Aprašymas

Išjungta

INIT

"DFE24B" priedo būsena yra INIT.

Žalias blyksi

PRE-OPERATIONAL

Galimas ryšys su pašto dėžute, tačiau negalima naudoti
proceso duomenų ryšio.

Įsižiebia
vieną kartą
(žalias)

SAFE-OPERATIONAL

Galimas ryšys su pašto dėžute ir proceso duomenimis.
Valdomieji išėjimai dar neišvesti.

Žalias

OPERATIONAL

Galimas ryšys su pašto dėžute ir proceso duomenimis.

Žalias mirksi

INITIALISATION arba
BOOTSTRAP

"DFE24B" priedas dabar paleidžiamas, tačiau dar nepasiekė
INIT būsenos.
"DFE24B" priedo būsena yra BOOTSTRAP. Šiuo metu
išjungiama aparatinė įranga.

Oranžinis
blyksi

NOT CONNECTED

Į įjungtą "DFE24B" priedą dar nesikreipė "EtherCAT®"
valdantysis įtaisas.

LED ERR (raudonas)
LED ERR (raudonas) rodo, kad "EtherCAT®" yra klaida.
Būklė

Klaida

Aprašymas

Išjungta

Nėra klaidos

"DFE24B" priedo "EtherCAT®" ryšys dar yra darbinėje
būsenoje.

Mirksi

Paleisties klaida

Aptikta paleisties klaida. INIT būsena pasiekta, tačiau parametre
AL būklės registre "Change" nustatyta "0x01:change/error".

Blyksi

Netinkama
konfigūracija

Bendroji konfigūracijos klaida.

Įsižiebia
vieną kartą

Nenurodytas būsenos
keitimas

Valdomoji taikmena savarankiškai pakeitė "EtherCAT®" būseną.
Parametre AL būklės registre "Change" nustatyta
"0x01:change/error".

Įsižiebia du
kartus

Kontrolės schemos
taikmenos skirtasis
laikas

Taikmenoje atsirado kontrolės schemos skirtojo laiko klaida.

Įsižiebia tris
kartus

Rezervuota

-

Įsižiebia
keturis kartus

Rezervuota

-

Įjungta

PDI kontrolės
schemos skirtasis
laikas

Pasibaigė PDI kontrolės schemos skirtasis laikas.
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"DFE24B" priedo darbo indikacijos

Rodomų būsenų apibrėžtis
Indikatorius

Apibrėžtis

Laiko charakteristika

Įjungta

Indikatorius įjungtas nuolat.

Išjungta

Indikatorius išjungtas nuolat.

Mirksi

Indikatorius sinfaziškai įsijungia ir
išsijungia 10 Hz dažniu.

on

50ms

off

50ms

3013055499
Sumirksi vieną
kartą

Indikatorius sumirksi vieną kartą ir
išsijungia.

on

50ms

off

3013416843
Blyksi

Indikatorius sinfaziškai įsijungia ir išsijungia 2,5 Hz dažniu (200 ms įjungtas,
200 ms išjungtas).

on
200ms

200ms

off

3013456907
Įsižiebia vieną
kartą

Indikatorius vieną kartą trumpam įsižiebia (200 ms), po to išsijungia ilgesniam
laikui (1000 ms).

on
off

200ms

1s

3013459851
Įsižiebia du kartus

Indikatorius sumirksi trumpai du kartus
iš eilės ir išsijungia.

on
200ms

200ms

200ms

1s

off

3013463435
Įsižiebia tris kartus

Indikatorius sumirksi trumpai tris kartus
iš eilės ir išsijungia.

on
200ms

200ms

200ms

200ms

200ms

1s

off

3013466379
Įsižiebia keturis
kartus

Indikatorius sumirksi trumpai keturis
kartus iš eilės ir išsijungia.

on
200ms

200ms

200ms

200ms

200ms

200ms

200ms

1s

off

3014762123

4.9.3

Susiejimo / aktyvinimo šviesos diodas (žalias)

LED"Link/Activity"

X31

OUT

X30

IN

Kiekvienoje "EtherCAT®" jungtyje, skirtoje "EtherCAT®" įeinamajam kabeliui (X30 IN) ir
papildomiems "EtherCAT®" kabeliams (X31 OUT) yra po "Link/Activity" šviesos diodą.
Jie rodo, ar "EtherCAT®" jungtis su pirmiau esančiu arba tolesniu prietaisu susieta ir
aktyvinta.

6783085451
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Montavimo ir įrengimo nuorodos

4

"DFE24B" priedo darbo indikacijos

4.9.4

Tinklų sietuvo šviesos diodai

H1 ir H2 šviesos
diodai

H1 ir H2 šviesos diodai informuoja apie ryšio būklę tinklų sietuvo režime.
H1
H2

X24

155123467
H1 Sys-Fault šviesos
diodas (raudonas)

Tik tinklų sietuvo funkcijai

Būklė

Būsena

Aprašymas

Raudonas

Sistemos klaida

Tinklų sietuvas nesukonfigūruotas arba
pavara neaktyvinta.

Išjungta

"SBus" veikia tinkamai

Tinklų sietuvas nesukonfigūruotas.

Blyksi

Magistralė skenuojama

Tinklų sietuvas tikrina magistralę.

NUORODA
•

H2 šviesos diodas (žalias) šiuo metu rezervuotas.

•

X terminalas X24 yra RS485 diagnostikos per PC ir "MOVITOOLS® MotionStudio"
sąsaja.
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5

XML rinkmenos galiojimas "DFE24B"

5

Projektavimas ir eksploatavimo pradžia
Šiame skyriuje pateikiama informacijos apie "EtherCAT®" valdančiojo įtaiso projektavimą ir lauko magistralės režimu naudojamo pavaros keitiklio eksploatavimo pradžią.

NUORODA
SEW interneto svetainės (http://sew-eurodrive.com) rubrikoje "Programinė įranga" yra
naujausia "DFE24B" priedo XML rinkmenos versija.

5.1

XML rinkmenos galiojimas "DFE24B"
Naudojant "DFE24B" priedą, XML rinkmenos "MOVIDRIVE® B" reikia kaip lauko
magistralės parinkties, o "MOVITRAC® B" arba tinklų sietuvo korpuse (UOH11B) kaip
tinklų sietuvo.

NUORODA
Draudžiama keisti arba papildyti XML rinkmenos įrašus. Neprisiimame atsakomybės
už netinkamą keitiklio veikimą dėl pakeistos XML rinkmenos!

5.2

"EtherCAT®" valdančiojo įtaiso projektavimas "MOVIDRIVE® B", naudojant
XML rinkmeną

5.2.1

XML rinkmena "DFE24B" ryšio priedui eksploatuoti "MOVIDRIVE® B"
"EtherCAT®" valdančiajam įtaisui projektuoti naudojama XML rinkmena
(SEW_DFE24B.XML). Nukopijuokite rinkmeną į specialų savo projektavimo programinės įrangos katalogą.
Išsamūs veiksmai pateikti atitinkamos projektavimo programinės įrangos žinynuose.
"EtherCAT® Technology Group (ETG)" standartizuotas XML rinkmenas gali nuskaityti
visi "EtherCAT®" valdantieji įtaisai.

5.2.2

Projektavimo veiksmai
Jei norite "MOVIDRIVE® B" projektuoti kartu su "EtherCAT®" lauko magistralės sąsaja,
atlikite nurodytus veiksmus.
1. Įdiekite (nukopijuokite) XML rinkmeną pagal projektavimo programinėje įrangoje
pateiktus duomenis. Tinkamai įdiegus prietaisas pasirodo tarp valdomųjų abonentų
(SEW-EURODRIVE → Drives (Pavaros)); jo pavadinimas yra MOVIDRIVE+DFE24B.
2. Per meniu punktą [Insert] (Įterpti) galite prietaisą įterpti į "EtherCAT®" struktūrą.
Adresas suteikiamas automatiškai. Kad būtų lengviau identifikuoti, galite prietaisui
skirti pavadinimą.
3. Parinkite savo taikomajai programai būtiną proceso duomenų konfigūraciją (skaitykite skyrių "Proceso duomenų objektų (PDO) konfigūracija").
4. Įvesties ir išvesties arba išorinės įrangos duomenis susiekite su taikomosios programos įvesties ir išvesties duomenimis.
Baigę projektuoti galite įjungti "EtherCAT®" ryšį. RUN ir ERR šviesos diodai praneša
apie "DFE24B" ryšio būklę (skaitykite skyrių ""DFE24B" priedo darbo indikacijos").
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"EtherCAT®" valdančiojo įtaiso projektavimas "MOVIDRIVE® B", naudojant XML rinkmeną

5.2.3

5

Proceso duomenų objektų (PDO) konfigūracija
"EtherCAT®" variante CoE (CAN application protocol over "EtherCAT®") "CANopenStandard" apibrėžtus proceso duomenų objektus (PDO) naudoja cikliniam ryšiui tarp
valdančiojo ir valdomojo įtaisų. "CANopen-konform" išskiriami proceso duomenų
objektai Rx (Receive) ir Tx (Transmit).

Rx proceso
duomenų objektai

Rx proceso duomenų objektus (Rx-PDO) gauna "EtherCAT®" valdantysis įtaisas. Jie
perduoda proceso išvesties duomenis (valdymo vertes, nustatytąsias vertes, skaitmeninius išėjimo signalus) iš "EtherCAT®" valdomojo įtaiso "EtherCAT®" valdančiajam įtaisui.

Tx proceso
duomenų objektai

Tx proceso duomenų objektus (TX-PDO) "EtherCAT®" valdantysis įtaisas vėl persiunčia
"EtherCAT®" valdančiajam įtaisui. Jie transportuoja proceso įvesties duomenis (esamas
vertes, būklę, skaitmeninę įėjimo informaciją ir t. t.).
"MOVIDRIVE® B" "DFE24B" darbo režime cikliniams proceso įvesties ir išvesties duomenims galima naudoti du skirtingus PDO tipus.
•

OutputData1 (Standard 10 PO)
Nuolatinis PDO, kuriame yra 10 ciklinių proceso išvesties duomenų žodžių, neatsiejamų nuo "MOVIDRIVE® B" standartinių proceso duomenų (skaitykite žinyną
""MOVIDRIVE® B" ryšys ir lauko magistralės prietaiso profilis").

•

OutputData2 (Configurable PO)
Konfigūruojamas PDO, kuriame yra iki 10 ciklinių proceso išvesties duomenų žodžių
(16 bitų) ir iki 8 ciklinių sistemos kintamųjų (32 bitų), kuriuos galima konfigūruoti ir
susieti su skirtingais pavaros keitiklio proceso duomenimis.

•

InputData1 (Standard 10 PI)
Nuolatinis PDO, kuriame yra 10 ciklinių proceso įvesties duomenų žodžių, neatsiejamų nuo "MOVIDRIVE® B" standartinių proceso duomenų (skaitykite žinyną
"MOVIDRIVE® B" ryšys ir lauko magistralės prietaiso profilis").

•

InputData2 (Configurable PI)
Konfigūruojamas PDO, kuriame yra iki 10 ciklinių proceso įvesties duomenų žodžių
(16 bitų) ir iki 8 ciklinių sistemos kintamųjų (32 bitų), kuriuos galima konfigūruoti ir
susieti su skirtingais pavaros keitiklio proceso duomenimis.
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"EtherCAT®" valdančiojo įtaiso projektavimas "MOVIDRIVE® B", naudojant XML rinkmeną

"DFE24B" "MOVIDRIVE® B" galimų proceso duomenų objektų (PDO) sąrašas

Indeksas

Dydis

Pavadinimas

Mapping

Sync-Manager

Sync-Unit

1600hex
(5632dec)

6 baitai

OutputData1 (Standard 10 PDO)

Fiksuotasis turinys

2

0

1602hex
(5634dec)

2–52 baitai

OutputData2 (Configurable PO)

-

2

0

1A00hex
(6656dec)

20 baitų

InputData1 (Standard 10PI)

Fiksuotasis turinys

3

0

1A01hex
(6657dec)

2–52 baitai

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

Pavyzdys: Nuolatinis PDO 10-čiai ciklinių proceso duomenų žodžių

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

PO 1

PO 2

PO 3

PO 4

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

PO 5

PO 6

PO 7

PO 8

PO 9 PO 10

MOVIDRIVE®
®
IPOSplus Process Data 4...10

6783362315

Su "OutputData1" objektu perduoti proceso išvesties duomenys nuolat priskirti pagal
toliau pateiktą lentelę. Proceso išvesties duomenis PO1–PO3 galima per pavaros keitiklio "MOVIDRIVE® B" proceso duomenų parametrus susieti su skirtingais proceso
duomenimis (valdymo žodžiais, nustatytosiomis vertėmis) (skaitykite žinyną
"MOVIDRIVE® B" ryšys ir lauko magistralės prietaiso profilis"). PO4–PO10 proceso
išvesties duomenimis galima naudotis tik "IPOSplus®".
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"EtherCAT®" valdančiojo įtaiso projektavimas "MOVIDRIVE® B", naudojant XML rinkmeną

Sukonfigūruotų proceso išvesties duomenų priskirtis "PDO OutputData 1"

Indeksas.
Poindeksis

Poslinkis PDO

Pavadinimas

Duomenų tipas

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

Dydis baitais

2

Pavyzdys: Sukonfigūruotų proceso įvesties duomenų priskirtis "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

Su "InputData1" objektu perduoti proceso išvesties duomenys nuolat priskirti pagal
toliau pateiktą lentelę. PO1–PO3 proceso įvesties duomenis galima per pavaros keitiklio
"MOVIDRIVE® B" proceso duomenų parametrus susieti su skirtingais proceso duomenimis (būsenos žodžiais, esamomis vertėmis) (skaitykite žinyną "MOVIDRIVE® B" ryšys
ir lauko magistralės prietaiso profilis"). Proceso įvesties duomenimis nuo PI4 iki PI10
galima naudotis tik "IPOSplus®".
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"EtherCAT®" valdančiojo įtaiso projektavimas "MOVIDRIVE® B", naudojant XML rinkmeną

Indeksas.
Poindeksis

Poslinkis PDO

Pavadinimas

Duomenų tipas

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

Dydis baitais

2

NUORODA
Jei perduodama mažiau nei 10 proceso duomenų žodžių arba reikia pritaikyti PDO
atvaizdavimą, tuomet vietoje statinių PDO reikia naudoti konfigūruojamuosius PDO.
Konfigūruojamieji PDO iki 8 "IPOSplus®" variantų ir 10 proceso duomenų žodžių
OutputData2 ir InputData2 perduodamus proceso duomenis pagal proceso duomenų
informaciją galima įvairiai konfigūruoti pagal toliau pateiktą lentelę. Galima konfigūruoti
ne tik DINT tipo 32 bitų kintamuosius, bet ir standartinius proceso duomenis PO1–PO10
bei PI1–PI10. Taip PDO galima tikslingai konfigūruoti pagal naudojamą taikmeną.
Laisvai konfigūruojamas PDO atvaizdavimas, skirtas "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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"EtherCAT®" valdančiojo įtaiso projektavimas "MOVIDRIVE® B", naudojant XML rinkmeną

Laisvai konfigūruojamas PDO atvaizdavimas, skirtas "InputData 2":
max. 10 Process Data
PI1..10(UINT)

1. Variable

PI1

2. Variable

®

max. 8 IPOSplus
Variables (DINT)

7. Variable

PI10

8. Variable

cycl. InputData2
acycl. Mailbox
(Configurable PI) Communication

6791950091
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"EtherCAT®" valdančiojo įtaiso projektavimas "MOVIDRIVE® B", naudojant XML rinkmeną

Konfigūruojamų proceso įvesties ir išvesties duomenų, skirtų PDO "OutputData2" ir "InputData2", priskirtis
Didžiausią galimą PDO "OutputData2" ir "InputData2" kiekį lemia

30

•

10 proceso duomenų žodžių (UINT tipas)

•

8 "IPOSplus®" kintamieji (DINT tipas)
Indeksas.
Poindeksis

Pavadinimas

Duomenų
tipas

2AF8.0hex
(11000.0dec)

Template IposVar
(0...1023)

"IPOSplus®" kintamųjų šablonas

2CBD.0hex
(11453.0dec)

ModuloCtrl
(H453)

Modulio funkcijos valdymo žodis

2CBE.0hex
(11454.0dec)

ModTagPos
(H454)

Modulio paskirties padėtis

2CBF.0hex
(11455.0dec)

ModActPos
(H455)

Modulio esama padėtis

2CC0.0hex
(11456.0dec)

ModCount
(H456)

Modulio skaitinė vertė

2CD1.0hex
(11473.0dec)

StatusWord
(H473)

IPOS būsenos žodis

2CD2.0hex
(11474dec)

Scope474

Tiesioginis srities kintamasis

2CD3.0hex
(11475.0dec)

Scope475
(H475)

Tiesioginis srities kintamasis

2CD6.0hex
(11478.0dec)

AnaOutIPOS2
(H478)

DIO11B priedo 2 analoginis
išėjimas

2CD7.0hex
(11478.0dec)

AnaOutIPOS
(H479)

DIO11B priedo analoginis išėjimas

2CD8.0hex
(11480.0dec)

OptOutIPOS
(H480)

Pasirenkami skaitmeniniai išėjimai

2CD9.0hex
(11481.0dec)

StdOutIPOS
(H481)

2CDA.0hex
(11482.0dec)

OutputLevel
(H482)

Skaitmeninių išėjimų būklė

2CDB.0hex
(11483.0dec)

InputLevel
(H483)

Skaitmeninių įėjimų būklė

2CDC.0hex
(11484.0dec)

ControlWord
(H484)

IPOSplus® valdymo žodis

2CE4.0hex
(11492.0dec)

TargetPos
(H492)

Paskirties padėtis

2CE7.0hex
(11495.0dec)

LagDistance
(H495)

Slinkties atstumas

2CEB.0hex
(11499.0dec)

SetpPosBus
(H499)

Magistralės padėties nustatytoji
vertė

2CEC.0hex
(11500.0dec)

TpPos2_VE
(H500)

Virtualiojo daviklio jutiklinio
zondo 2 padėtis

2CED.0hex
(11501.0dec)

TpPos1_VE
(H501)

Virtualiojo daviklio jutiklinio
zondo 1 padėtis

2CEE.0hex
(11502.0dec)

TpPos2_Abs
(H502)

Jutiklinio zondo 2 padėtis

2CEF.0hex
(11503dec)

TpPos1_Abs
(H503)

Jutiklinio zondo 1 padėtis

DINT

Dydis
baitais

4

Read
(Nuskai
tyti)
Write
(Rašyti)

4

Prieigos atributas

Standartiniai skaitmeniniai išėjimai

Žinynas – DFE24B EtherCAT® lauko magistralės sąsaja

Projektavimas ir eksploatavimo pradžia

"EtherCAT®" valdančiojo įtaiso projektavimas "MOVIDRIVE® B", naudojant XML rinkmeną

Indeksas.
Poindeksis

Pavadinimas

2CF0.0hex
(11504.0dec)

TpPos2_Ext
(H504)

Jutiklinio zondo 2 padėtis išorėje

2CF1.0hex
(11505.0dec)

TpPos2_Mot
(H505)

Variklio daviklio jutiklinio zondo 2
padėtis

2CF2.0hex
(11506.0dec)

TpPos1_Ext
(H506)

Jutiklinio zondo 1 padėtis išorėje

2CF3.ohex
(11507.0dec)

TpPos1_Mot
(H507)

Variklio jutiklinio zondo 1 padėtis

2CF4.0hex
(11508.0dec)

ActPos_Mot16bit
(H508)

2CF5.0hex
(11509dec)

ActPos_Abs
(H509)

Actual Position Absolut Encoder

2CF6.0hex
(11510.0dec)

ActPos_Ext
(H510)

Išorinio daviklio X14 esama padėtis

2CF7.0hex
(11511.0dec)

ActPos_Mot
(H511)

Variklio daviklio esama padėtis

3DB8.0hex
(15800.0dec)

PO1

Standartinis proceso išvesties
duomenų žodis PO1

3DB9.0hex
(15801.0dec)

PO2

Standartinis proceso išvesties
duomenų žodis PO2

3DBA.0hex
(15802.0dec)

PO3

Standartinis proceso išvesties
duomenų žodis PO3

3DBB.0hex
(15803.0dec)

PO4

Standartinis proceso išvesties
duomenų žodis PO4

3DBC.0hex
(15804.0dec)

PO5

Standartinis proceso išvesties
duomenų žodis PO5

3DBD.0hex
(15805.0dec)

PO6

Standartinis proceso išvesties
duomenų žodis PO6

3DBE.0hex
(15806.0dec)

PO7

Standartinis proceso išvesties
duomenų žodis PO7

3DBF.0hex
(15807.0dec)

PO8

Standartinis proceso išvesties
duomenų žodis PO8

3DC0.0hex
(15808.0dec)

PO9

Standartinis proceso išvesties
duomenų žodis PO9

3DC1.0hex
(15801.0dec)

PO10

Standartinis proceso išvesties
duomenų žodis PO10

3E1C.0hex
(15900.0dec)

PI1

3E1D.0hex
(1590010dec)

PI2

Standartinis proceso įvesties
duomenų žodis PI2

3E1E.0hex
(15902.0dec)

PI3

Standartinis proceso įvesties
duomenų žodis PI3

3E1F.0hex
(15903.0dec)

PI4

Standartinis proceso įvesties
duomenų žodis PI4

3E20.0hex
(15904.0dec)

PI5

Standartinis proceso įvesties
duomenų žodis PI5

3E21.0hex
(15905.0dec)

PI6

Standartinis proceso įvesties
duomenų žodis PI6

3E22.0hex
(15906.0dec)

PI7

Standartinis proceso įvesties
duomenų žodis PI7

3E23.0hex
(15907.0dec)

PI8

Standartinis proceso įvesties
duomenų žodis PI8

3E24.0hex
(15908.0dec)

PI9

Standartinis proceso įvesties
duomenų žodis PI9

3E25.0hex
(15909.0dec)

PI10

Standartinis proceso įvesties
duomenų žodis PI10

Žinynas – DFE24B EtherCAT® lauko magistralės sąsaja

Duomenų
tipas

DINT

UINT

Dydis
baitais

4

2

Read
(Nuskai
tyti)
Write
(Rašyti)

4

2

5

Prieigos atributas

Actual Position Motor 16 Bit

Standartinis proceso įvesties
duomenų žodis PI1
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NUORODA
Proceso duomenų objektų konfigūracijos galiojimas.

5.3

•

Į laisvai konfigūruojamus proceso duomenų objektus "OutputData2" ir "InputData2"
negalima įterpti jokių ciklinių proceso išvesties duomenų PO1–10, jei kartu suprojektuoti "OutputData1" arba "InputData1".

•

Proceso duomenų objektų negalima konfigūruoti daug kartų.

•

Kaip proceso duomenis galima konfigūruoti tik standartinius proceso duomenų
objektus PO1–PO10, PI1–PI10 arba "IPOSplus®" kintamuosius (11 000.0–12 023.0
indeksai).

"EtherCAT®" valdančiojo įtaiso projektavimas "MOVITRAC® B" / tinklų
sietuvui, naudojant XML rinkmeną
Šiame skyriuje aprašytas "EtherCAT®" valdančiojo
"MOVITRAC® B" ir "DFE24B" tinklų sietuvu / "UOH11B".

5.3.1

įtaiso

projektavimas

su

XML rinkmenos "MOVITRAC® B" ir tinklų sietuvo korpuso "UOH11B" režimui
"EtherCAT®" valdančiajam įtaisui projektuoti naudojama XML rinkmena
(SEW_DFE24B.XML). Nukopijuokite rinkmeną į specialų savo projektavimo programinės įrangos katalogą.
Išsamūs veiksmai pateikti atitinkamos projektavimo programinės įrangos žinynuose.
"EtherCAT® Technology Group (ETG)" standartizuotas XML rinkmenas gali nuskaityti
visi "EtherCAT®" valdantieji įtaisai.

5.3.2

Projektavimo veiksmai
Jei norite "MOVIDRIVE® B" / tinklų sietuvą projektuoti kartu su "EtherCAT®" sąsaja,
atlikite nurodytus veiksmus.
1. Įdiekite (nukopijuokite) XML rinkmeną pagal projektavimo programinėje įrangoje
pateiktus duomenis. Tinkamai įdiegus prietaisas pasirodo tarp valdomųjų abonentų
(SEW-EURODRIVE → Drives (Pavaros)); jo pavadinimas yra "DFE24B" tinklų
sietuvas.
2. Per meniu punktą [Insert] (Įterpti) galite prietaisą įterpti į "EtherCAT®" struktūrą.
Adresas suteikiamas automatiškai. Kad būtų lengviau identifikuoti, galite prietaisui
skirti pavadinimą.
3. Įvesties ir išvesties arba išorinės įrangos duomenis susiekite su taikomosios programos įvesties ir išvesties duomenimis.
Baigę projektuoti galite įjungti "EtherCAT®" ryšį. RUN ir ERR šviesos diodai praneša
apie "DFE24B" priedo ryšio būklę (skaitykite skyrių "DFE24B" priedo darbo indikacijos").
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"EtherCAT®" valdančiojo įtaiso projektavimas "MOVITRAC® B" / tinklų sietuvui, naudojant XML

5.3.3

PDO konfigūracija "MOVITRAC® B" "DFE24B" tinklų sietuvui
Eksploatuojant "MOVITRAC® B" skirtą "DFE24B" tinklų sietuvą, cikliniams įvesties ir
išvesties duomenims naudojama po vieną PDO.
•

"OutputData1" (Standard 24 PO)
Nuolatinis PDO, kuriame yra 24 cikliniai proceso išvesties duomenų žodžiai, ir kurie
susieti su daugiausia 8 pavaldžių "MOVITRAC® B" pavarų proceso duomenimis.

•

"InputData1" (Standard 24 PI)
Nuolatinis PDO, kuriame yra 24 cikliniai proceso įvesties duomenų žodžiai, ir kurie
susieti su daugiausia 8 pavaldžių "MOVITRAC® B" pavarų proceso duomenimis.

"DFE24B" tinklų sietuvo galimų proceso duomenų objektų (PDO) sąrašas

Ethernet
Header

Indeksas

Dydis

Pavadinimas

Mapping

Sync-Manager

Sync-Unit

1601hex
(5633dec)

48 baitai

"OutputData1" (Standard 24 PO)

Fiksuotasis turinys

2

0

1A01hex
(6657dec)

48 baitai

"InputData1" (Standard 24 PI)

Fiksuotasis turinys

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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"EtherCAT®" valdančiojo įtaiso projektavimas "MOVITRAC® B" / tinklų sietuvui, naudojant XML

Pavyzdys: Sukonfigūruotų proceso išvesties duomenų priskirtis "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

Su "OutputData1" objektu perduoti proceso išvesties duomenys nuolat priskirti pagal
toliau pateiktą lentelę. Kiekvieno keitiklio proceso išvesties duomenis PO1–PO3 galima
per pavaros keitiklio "MOVITRAC® B" proceso duomenų parametrus susieti su skirtingais proceso duomenimis (valdymo žodžiais, nustatytosiomis vertėmis) (skaitykite eksploatacijos vadovą "MOVITRAC® B" ryšys ir lauko magistralės prietaiso profilis").
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Indeksas.
Poindeksis

Poslinkis PDO

Pavadinimas

Priskirtis

3DB8.0hex
(15800.0dec)

0.0

PO1

Drive 1 PO1

3DB9.0hex
(15801.0dec)

2.0

PO2

Drive 1 PO2

3DBA.0hex
(15802.0dec)

4.0

PO3

Drive 1 PO3

3DBB.0hex
(15803.0dec)

6.0

PO4

Drive 2 PO1

3DBC.0hex
(15804.0dec)

8.0

PO5

Drive 2 PO2

3DBD.0hex
(15805.0dec)

10.0

PO6

Drive 2 PO3

3DBE.0hex
(15806.0dec)

12.0

PO7

Drive 3 PO1

3DBF.0hex
(15807.0dec)

14.0

PO8

Drive 3 PO2

3DC0.0hex
(15808.0dec)

16.0

PO9

Drive 3 PO3

3DC1.0hex
(15809.0dec)

18.0

PO10

Drive 4 PO1

3DC2.0hex
(15810.0dec)

0.0

PO11

Drive 4 PO2

3DC3.0hex
(15811.0dec)

2.0

PO12

Drive 4 PO3

3DC4.0hex
(15812.0dec)

4.0

PO13

Drive 5 PO1

3DC5.0hex
(15813.0dec)

6.0

PO14

Drive 5 PO2

3DC6.0hex
(15814.0dec)

8.0

PO15

Drive 5 PO3

Duomenų
tipas

UINT

Dydis baitais

2
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Indeksas.
Poindeksis

Poslinkis PDO

Pavadinimas

Priskirtis

3DC7.0hex
(15815.0dec)

10.0

PO16

Drive 6 PO1

3DC8.0hex
(15816.0dec)

12.0

PO17

Drive 6 PO2

3DC9.0hex
(15817.0dec)

14.0

PO18

Drive 6 PO3

3DCA.0hex
(15818.0dec)

16.0

PO19

Drive 7 PO1

3DCB.0hex
(15819.0dec)

18.0

PO20

Drive 7 PO2

3DCC.0hex
(15820.0dec)

18.0

PO21

Drive 7 PO3

3DCD.0hex
(15821.0dec)

18.0

PO22

Drive 8 PO1

3DCE.0hex
(15822.0dec)

18.0

PO23

Drive 8 PO2

3DCF.0hex
(15823.0dec)

18.0

PO24

Drive 8 PO3
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"EtherCAT®" valdančiojo įtaiso projektavimas "MOVITRAC® B" / tinklų sietuvui, naudojant XML

Sukonfigūruotų proceso įvesties duomenų priskirtis (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

Su "InputData1" objektu perduoti proceso išvesties duomenys nuolat priskirti pagal
toliau pateiktą lentelę. PO1–PO3 proceso įvesties duomenis galima per dažnio keitiklio
"MOVITRAC® B" proceso duomenų parametrus susieti su skirtingais proceso duomenimis (būsenos žodžiais, esamomis vertėmis) (skaitykite eksploatacijos vadovą
"MOVITRAC® B").
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Indeksas.
Poindeksis

Poslinkis PDO

Pavadinimas

Priskirtis

3E1C.0hex
(15900.0dec)

0.0

PI1

Drive 1 PI1

3E1D.0hex
(15901.0dec)

2.0

PI2

Drive 1 PI2

3E1E.0hex
(15902.0dec)

4.0

PI3

Drive 1 PI3

3E1F.0hex
(15903.0dec)

6.0

PI4

Drive 2 PI1

3E20.0hex
(15904.0dec)

8.0

PI5

Drive 2 PI2

3E21.0hex
(15905.0dec)

10.0

PI6

Drive 2 PI3

3E22.0hex
(15906.0dec)

12.0

PI7

Drive 3 PI1

3E23.0hex
(15907.0dec)

14.0

PI8

Drive 3 PI2

3E24.0hex
(15908.0dec)

16.0

PI9

Drive 3 PI3

3E25.0hex
(15909.0dec)

18.0

PI10

Drive 4 PI1

3E26.0hex
(15910.0dec)

20.0

PI11

Drive 4 PI2

3E27.0hex
(15911.0dec)

22.0

PI12

Drive 4 PI3

3E28.0hex
(15912.0dec)

24.0

PI13

Drive 5 PI1

3E29.0hex
(15913.0dec)

26.0

PI14

Drive 5 PI2

3E2A.0hex
(15914.0dec)

28.0

PI15

Drive 5 PI3

Duomenų
tipas

UINT

Dydis baitais

2
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"EtherCAT®" valdančiojo įtaiso projektavimas "MOVITRAC® B" / tinklų sietuvui, naudojant XML

5.3.4

Indeksas.
Poindeksis

Poslinkis PDO

Pavadinimas

Priskirtis

Duomenų
tipas

Dydis baitais

3E2B.0hex
(15915.0dec)

30.0

PI16

Drive 6 PI1

UINT

2

3E2C.0hex
(15916.0dec)

32.0

PI17

Drive 6 PI2

3E2D.0hex
(15917.0dec)

34.0

PI18

Drive 6 PI3

3E2E.0hex
(15918.0dec)

36.0

PI19

Drive 7 PI1

3E2F.0hex
(15919.0dec)

38.0

PI20

Drive 7 PI2

3E30.0hex
(15920.0dec)

40.0

PI21

Drive 7 PI3

3E31.0hex
(15921.0dec)

42.0

PI22

Drive 8 PI1

3E32.0hex
(15922.0dec)

44.0

PI23

Drive 8 PI2

3E33.0hex
(15923.0dec)

46.0

PI24

Drive 8 PI3

Tinklų sietuvo režimo automatinė sąranka
Naudojant automatinės sąrankos funkciją galima "DFE24B" pradėti eksploatuoti kaip
tinklų sietuvą, nenaudojant PC. Funkcija aktyvinama DIP jungikliu "AS" (Auto-Setup).

NUORODA
Įjungus DIP jungiklį "AS" (Auto-Setup) funkcija atliekama vieną kartą. Po to DIP jungiklis "AS" turi likti įjungtas. Funkciją galima iš naujo aktyvinti išjungus ir vėl įjungus
jungiklį.
Pirmiausia "DFE24B" pavaldžioje "SBus" ieško pavaros keitiklių; apie šį veiksmą informuoja trumpai sublyksintis H1 šviesos diodas (sistemos klaida). Naudojant pavaros keitiklius, tam turi būti nustatyti skirtingi "SBus" adresai (P881). Mes rekomenduojame
adresus skirstomojoje spintoje priskirti pradedant nuo 1-ojo didėjančia tvarka, pagal keitiklių išdėstymą. Radus pavaros keitiklį, proceso atvaizde lauko magistralė kiekvieną
kartą papildoma 3 žodžiais.
Jei keitiklio nepavyksta rasti, H1 šviesos diodas neužgęsta. Atsižvelgiama daugiausiai į
8 pavaros keitiklius.
Pasibaigus paieškai "DFE24B" su kiekvienu prijungtu pavaros keitikliu ciklais keičiasi
3 proceso duomenų žodžiais. Lauko magistralė nuskaito proceso išvesties duomenis,
juos suskirsto į blokus po 3 ir išsiunčia. Pavarų keitikliai proceso įvesties duomenis
nuskaito, susieja ir perduoda lauko magistralės valdančiajam įtaisui.
"SBus" ryšio ciklo laikas yra 2 ms kiekvienam abonentui.
Jei taikomojoje programoje prie "SBus" prijungti 8 keitikliai, proceso duomenų atnaujinimo ciklo laikas yra 8 x 2 ms = 16 ms.

NUORODA
Jei pakeitėte prie "DFE24B" prijungtų pavaros keitiklių proceso duomenų priskirtį, iš
naujo įjunkite automatinės sąrankos funkciją, nes "DFE24B" šias vertes vieną kartą
išsaugo vykstant automatinei sąrankai. Pasibaigus automatinei sąrankai, prijungtų
pavaros keitiklių proceso duomenų priskirties negalima keisti dinamiškai.
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Pavaros keitiklio "MOVIDRIVE® MDX61B" nustatymas

5.4

Pavaros keitiklio "MOVIDRIVE® MDX61B" nustatymas
Kad būtų paprasta eksploatuoti lauko magistralę, būtini parinkti toliau nurodytus
nuostatus.

6813340555

Tačiau kad būtų galima pavaros keitiklį "MOVIDRIVE® B" valdyti per "EtherCAT®",
pirmiausia reikia nustatyti, kad valdymo šaltinis (P101) ir nustatytosios vertės šaltinis
(P100) = LAUKO MAGISTRALĖ. Perjungus nuostatą LAUKO MAGISTRALĖ, pavaros
keitikliui nustatomas nustatytosios vertės perėmimas iš "EtherCAT®". Dabar pavaros
keitiklis "MOVIDRIVE® B" reaguoja į viršesniojo automatizavimo prietaiso siųstus proceso išvesties duomenis.
Įrengus "EtherCAT®" papildomą plokštę, pavaros keitiklio "MOVIDRIVE® B" parametrus
galima iš karto nustatyti per "EtherCAT®". Todėl, pavyzdžiui, įjungus galima visus parametrus nustatyti viršesniuoju automatizavimo prietaisu.
Apie aktyvintą valdymo ir nustatytosios vertės šaltinį LAUKO MAGISTRALĖ viršesniajam valdikliui praneša bitu "Aktyvintas lauko magistralės režimas" būsenos žodyje.
Kad pavaros keitiklį "MOVIDRIVE® B" būtų galima valdyti lauko magistralės sistema, dėl
saugos technikos leidimas turi būti perduotas ir gnybtais. Be to, gnybtus reikia prijungti
ir užprogramuoti taip, kad keitikliui leidimas būtų perduotas įėjimo gnybtais. Paprasčiausias būdas pavaros keitikliui leidimą perduoti gnybtais yra, pvz., prie įėjimo gnybto DIØØ
(funkcija / REGULIATORIAUS BLOKUOTĖ) prijungti +24 V signalą ir įėjimo gnybtams
DIØ1–DIØ7 užprogramuoti NEVEIKIA.
Visi pavaros keitiklio "MOVIDRIVE® B" su "EtherCAT®" jungtimi eksploatavimo pradžios
veiksmai aprašyti skyriuose "EtherCAT®" darbo režimai" ir "Judesių kontrolė per
"EtherCAT®"".
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Dažnio keitiklio "MOVITRAC® B" nustatymas

5.5

Dažnio keitiklio "MOVITRAC® B" nustatymas

3017475723

Norint valdyti dažnio keitiklį "MOVITRAC® B" per "EtherCAT®", parametruose P100
Nustatytosios vertės šaltinis ir P101 Valdymo šaltinis reikia nustatyti "SBus". Parinkus
nuostatą "SBus", dažnio keitikliui "MOVITRAC® B" nustatomas nustatytosios vertės
perėmimo iš "DFE24B" parametras. Dabar dažnio keitiklis "MOVITRAC® B" reaguoja į
viršesniojo automatizavimo prietaiso siųstus proceso išvesties duomenis. Kad dažnio
keitiklis "MOVITRAC® B" sustotų nutrūkus "SBus" ryšiui, parametre "SBus1" skirtasis
laikas (P883) nustatytas laikas negali būti lygus 0 ms. SEW-EURODRIVE rekomenduoja įvesti vertę nuo 50 iki 200 ms.
Apie aktyvintą valdymo ir nustatytosios vertės šaltinį "SBus" viršesniajam valdikliui praneša bitu "Aktyvintas "SBus" režimas" būsenos žodyje.
Kad dažnio keitiklį būtų galima valdyti lauko magistralės sistema, dėl saugos technikos
leidimas turi būti perduotas ir gnybtais. Be to, gnybtus reikia prijungti ir užprogramuoti
taip, kad keitikliui leidimas būtų perduotas įėjimo gnybtais. Paprasčiausias būdas dažnio
keitikliui leidimą perduoti gnybtais yra, pvz., prie įėjimo gnybto DIØ1 (funkcija
DEŠINĖN / STABDYTI) prijungti +24 V signalą ir likusiems įėjimo gnybtams užprogramuoti NEVEIKIA.

NUORODA
•

Parametre P881 "SBus" adresas didėjančia eilės tvarka nustatykite vertes nuo
1 iki 8.

•

"SBus" 0 (nulinį) adresą naudoja "DFE24B" tinklų sietuvas, todėl jo naudoti
negalima.

Žinynas – DFE24B EtherCAT® lauko magistralės sąsaja

39

"EtherCAT®" darbo režimai

6

Pavaros keitiklio "MOVIDRIVE® MDX61B" valdymas

6

"EtherCAT®" darbo režimai
Šiame skyriuje aprašomi pagrindiniai prie "EtherCAT®" prijungto pavaros keitiklio veiksmai, kai valdoma sukonfigūruotais proceso duomenų objektais (PDO), skirtais lauko
magistralės ryšiui.

6.1

Pavaros keitiklio "MOVIDRIVE® MDX61B" valdymas
Pavaros keitiklis "MOVIDRIVE® B" valdomas sukonfigūruotais PDO, kurių ilgis yra
10 įvesties / išvesties žodžių. Naudojant "EtherCAT®" valdantįjį įtaisą šie proceso duomenų žodžiai tiesiogiai pavaizduojami proceso atvaizde, todėl juos galima valdyti tiesiog
iš valdymo programos.

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

NUORODA
Daugiau informacijos apie proceso duomenų kanalo valdymą, ypač apie valdymo ir
būsenos žodžio kodavimą, rasite žinyne ""MOVIDRIVE® B" ryšys ir lauko magistralės
prietaiso profilis".
6.1.1

"TwinCAT" su "MOVIDRIVE® MDX61B" valdymo pavyzdys
Kai rinkmena SEW_DFE24B.xml nukopijuojama į "TwinCAT" pakatalogį "\IO\EtherCAT®",
"offline" režime galite "MOVIDRIVE® B" įterpti į "EtherCAT®" struktūrą per "Append box"
(Įterpti langelį) (žr. toliau esantį paveikslėlį).

6813851275
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"online" režime (t. y. prijungus prie "EtherCAT®" linijos) galima simboliu "Ieškoti prietaisų" ieškoti, ar "EtherCAT®" linijoje nėra prijungtų "MOVIDRIVE®" (žr. toliau esantį
paveikslėlį).

6813854987

Kad lauko magistralės veikimas nebūtų apsunkintas, nebūtina kiekvienam rastam prietaisui nustatyti NC ašis.
Proceso duomenims perduoti pakanka dviejų PDO – "InputData1" ir "OutputData1".
Konfigūruojamuosius PDO galima išaktyvinti pašalinus ties abiem PDO ("Input" ir
"Output") nustatytą žymą (žr. toliau esantį paveikslėlį).

6813879051
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Dabar su PLV programa galite susieti iki 10 proceso duomenų žodžių arba, kaip pavaizduota toliau esančiame paveikslėlyje, aprašyti ranka, jei norite išbandyti.

6813902347

Pirmiausia pažymėkite proceso išvesties duomenis PO1. Tolesniame langelyje parinkite registro kortelę "Online" (Prijungta). Spustelėkite komandinį mygtuką "Write"
(Rašyti). Atidaromas langas "Set Value Dialog" (Nustatyti vertes dialogo lange).
Laukelyje "Dec" arba "Hex" įveskite savo duomenis. Taip pat nustatyti proceso išvesties
duomenų PO2 parametrus.
10 proceso įvesties ir išvesties duomenų žodžių priskirtis ir mastelis nustatomi
"MOVIDRIVE® B" parametrų grupėje 87_ arba apibrėžiami "IPOSplus®" programoje
arba taikomosios programos modulyje.
Daugiau informacijos apie tai rasite žinyne ""MOVIDRIVE® MDX60B/61B" Ryšio ir lauko
magistralės prietaiso profilis".
6.1.2

"EtherCAT®" skirtasis laikas ("MOVIDRIVE® MDX61B")
Jei sutrinka arba nutrūksta duomenų perdavimas "EtherCAT®", skaičiuojamas
"MOVIDRIVE® MDX61B" valdomajame įtaise užprogramuotas suveikimo kontrolės
laikas (standartinė vertė – 100 ms). "DFE24B" ERR šviesos diodas praneša, kad
negauta jokių naujų naudingųjų duomenų. "MOVIDRIVE® MDX61B" kartu vykdo P831
Reakcija – lauko magistralės skirtasis laikas parinktą reakciją į klaidą.
P819 Lauko magistralės skirtasis laikas rodo valdančiajame įtaise "EtherCAT®" nurodytą suveikimo kontrolės laiką. Šį skirtąjį laiką galima pakeisti tik valdančiuoju įtaisu.
Valdymo prietaisu arba "MOVITOOLS®" atlikti pakeitimai bus parodyti, tačiau nebus taikomi ir kitą kartą paleidus vėl bus perrašyti.

6.1.3

Reakcija – lauko magistralės skirtasis laikas ("MOVIDRIVE® MDX61B")
Parametre P831 Reakcija – lauko magistralės skirtasis laikas nustatoma reakcija į
klaidą, kurią aktyvina lauko magistralės skirtojo laiko kontrolė. Parametre parinkta
nuostata turėtų atitikti valdančiosios sistemos projektavimo duomenis.
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6.2

Dažnio keitiklio "MOVITRAC® B" (tinklų sietuvas) valdymas
Prie tinklų sietuvo prijungtas dažnio keitiklis valdomas proceso duomenų kanalu,
kuriame kiekvienam skaitikliui tenka po 3 įvesties / išvesties žodžius. Naudojant
"EtherCAT®" valdantįjį įtaisą, šie proceso duomenų žodžiai tiesiogiai pavaizduojami
proceso atvaizde ir juos galima valdyti tiesiog iš valdymo programos.
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 = proceso išvesties duomenys / PI = proceso įvesties duomenys
PDO 24 proceso įvesties ir išvesties duomenų žodžius tinklų sietuvas daugiausiai 8 per
"SBus" prijungtiems keitikliams perduoda taip:
•

1, 2 ir 3 žodžiai keitikliui, kuriam priskirtas pirmutinis "SBus" adresas (pvz., 1)

•

4, 5 ir 6 žodžiai keitikliui, kuriam priskirtas tolesnis "SBus" adresas (pvz., 2)

•

....

Jei prie tinklų sietuvo prijungta mažiau nei 8 dažnio keitikliai, aukštesnieji PDO žodžiai
neturi reikšmės ir neperduodami jokiam prietaisui.

NUORODA
Daugiau informacijos apie proceso duomenų kanalo valdymą, ypač apie valdymo ir
būsenos žodžio kodavimą, rasite žinyne "MOVITRAC® B" ryšys ir lauko magistralės
prietaiso profilis".
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6.2.1

"TwinCAT" su "MOVITRAC® B" valdymo pavyzdys
Kai rinkmena SEW_DFE24B.xml nukopijuojama į "TwinCAT" pakatalogį "\IO\EtherCAT®",
"offline" režime galite "DFE24B" tinklų sietuvą įterpti į "EtherCAT®" struktūrą per "Append
box" (Įterpti langelį) (žr. toliau esantį paveikslėlį).

6814344715

"EtherCAT®"

"online" režime (t. y. prijungus prie
linijos) galima simboliu "Ieškoti prietaisų" ieškoti, ar "EtherCAT®" linijoje nėra prijungtų "MOVITRAC®" prietaisų (žr. toliau
esantį paveikslėlį).

3018087563

Rastam "DFE24B" tinklų sietuvui nėra labai prasminga priskirti NC ašį. Ašį reikėtų
nustatyti kiekvienam prie "DFE24B" tinklų sietuvo prijungtam "MOVITRAC® B". Kad
lauko magistralės veikimas nebūtų apsunkintas, nebūtina kiekvienam rastam prietaisui
nustatyti NC ašis.
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Pirmaisiais 3 proceso duomenų žodžiais apsikeičiama su pirmuoju prie "DFE24B" tinklų
sietuvo prijungtu "MOVITRAC® B", juos galima susieti su PLV programa arba aprašyti
ranka, jei reikia išbandyti (žr. toliau esantį paveikslėlį).

6814362123

Pirmiausia pažymėkite proceso išvesties duomenis PO1. Tolesniame langelyje parinkite registro kortelę "Online" (Prijungta). Spustelėkite komandinį mygtuką "Write"
(Rašyti). Atidaromas langas "Set Value Dialog" (Nustatyti vertes dialogo lange). Laukelyje "Dec" arba "Hex" įveskite savo duomenis. Taip pat nustatyti proceso išvesties
duomenų PO2 parametrus.
3 proceso įvesties ir išvesties duomenų žodžių priskirtis ir mastelis nustatomi
"MOVITRAC® B" parametrų grupėje 87_ arba apibrėžiami "IPOSplus®" programoje.
Daugiau informacijos apie tai rasite sisteminiame žinyne ""MOVITRAC® B" ir žinyne
"MOVITRAC® B" ryšys ir lauko magistralės prietaiso profilis".
6.2.2

"SBus" skirtasis laikas
Jei "DFE24B" nebegali susisiekti su vienu ar keliais pavaros keitikliais, prijungtais prie
"SBus", tinklų sietuvas atitinkamo keitiklio 1 būsenos žodyje įterpia klaidos kodą F111
Sistemos klaida. Šviečia H1 šviesos diodas (sistemos klaida). Klaida rodoma ir diagnostikos sąsajoje X24. Kad keitiklis sustotų, "MOVITRAC® B" sistemos klaidos parametre "SBus" skirtasis laikas (P883) negalima nustatyti 0. Skirtojo laiko reakcija nustatoma P836 parametre.

6.2.3

Prietaiso klaida
Įjungus savitikrą tinklų sietuvai aptinka įvairių klaidų ir po to užsiblokuoja. Klaidų sąraše
pateikiamos tikslios reakcijos į klaidą ir klaidų šalinimo būdai. Jei įjungus savitikrą randama klaida, visų keitiklių lauko magistralės proceso įvesties duomenų 1 būsenos
žodžiuose įterpiama klaida F111 Sistemos klaida. Tuomet tolygiai blyksi "DFE24B" "H1"
šviesos diodas (sistemos klaida). Tikslus klaidos kodas pateikiamas tinklų sietuvo būsenos rodmenyje, "MOVITOOLS® MotionStudio" diagnostikos sąsajoje X24.
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6.2.4

"DFE24B" lauko magistralės skirtasis laikas tinklų sietuvo režime
Parametre P831 Reakcija – lauko magistralės skirtasis laikas galite nustatyti, kokius
veiksmus turi atlikti tinklų sietuvas pasibaigus "EtherCAT®" ryšio skirtajam laikui.

6.3

P831 Reakcija – lauko
magistralės skirtasis laikas

Aprašymas

Nereaguoja

Prie pavaldžiosios "SBus" prijungtos pavaros toliau naudoja
paskutinę nustatytąją vertę.
Nutrūkus "EtherCAT®" ryšiui, šios pavaros nebus valdomos.

PA_DATA = 0

Atpažinus "EtherCAT®" skirtojo laiko pabaigą, visoms pavaroms,
kurioms priskirta proceso duomenų konfigūracija su 1 arba 2 valdymo žodžiu, aktyvinama greitojo stabdymo funkcija. Tam tinklų
sietuvas valdymo žodyje vietoje 0–2 nustato 0.
Pavaros sustabdomos greitojo tiesinio stabdymo funkcija.

Parametrų nustatymas per "EtherCAT®"
Naudojant "EtherCAT®", prieiga prie pavaros parametrų gaunama per CoE (CAN application protocol over "EtherCAT®") įprastas SDO funkcijas READ ir WRITE.

NUORODA

6.3.1

•

Keitiklio parametrus per "EtherCAT®" parametrų kanalą galima nustatyti tik naudojant "MOVIDRIVE® MDX61B" ir "DFE24B" tinklų sietuvo parametrus.

•

Šiuo metu per "EtherCAT®" parametrų kanalą SDO neleidžia naudotis keitiklių,
"SBus" įrengtų po tinklų sietuvu, parametrų duomenimis.

•

Naudojant VoE funkcijas (Vendor specific over EtherCAT®), "MOVITOOLS®
MotionStudio" gali pasiekti ir per "SBus" prie tinklų sietuvo prijungtus
"MOVITRAC® B" (skaitykite skyrių ""MOVITOOLS® MotionStudio" eksploatavimas
per "EtherCAT®"").

SDO funkcijos READ ir WRITE
Taikmenos vaizdavimas priklauso nuo "EtherCAT®" valdomojo įtaiso arba projektavimo
aplinkos. SDO komandoms vykdyti visada reikia toliau nurodytų dydžių.
SDO-READ

Aprašymas

Valdomieji adresai
(16 bitų)

Keitiklio, kurio duomenis reikia nuskaityti, "EtherCAT®", adresas.

Indeksas (16 bitų)
Poindeksis (8 bitai)

Adresas "Object Dictionary", kurio duomenis reikia nuskaityti.

Duomenys
Duomenų ilgis

Gautų duomenų išsaugojimo ir jų ilgių struktūra.

SDO-WRITE

Aprašymas

Valdomieji adresai
(16 bitų)

Keitiklio "EtherCAT®" adresas, kuriuo turi būti įrašyti duomenys.

Indeksas (16 bitų)
Poindeksis (8 bitai)

Adresas "Object Dictionary", kuris turi būti aprašytas.

Duomenys
Duomenų ilgis

Struktūra, kokia turi būti išsaugoti įrašomi duomenys.

SDO funkcijose READ ir WRITE gali reikėti papildomų žymų ir parametrų:
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•

funkcijai aktyvinti;

•

pranešti apie veikimą ar klaidos pranešimą;

•

skirtajam laikui kontroliuoti;

•

pranešti apie klaidas vykdant.
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6

"TwinCAT" parametrų nuskaitymo per "EtherCAT®" pavyzdys
Parametrui nuskaityti naudojama SDO-READ funkcija. Tam reikia nuskaitomo parametro indekso. Parametro indeksą galite pamatyti parametrų struktūroje spustelėję
mygtuko etiketę.
Norint vykdyti "TwinCAT" sistemoje, reikia funkcinio bloko "FB_EcCoESdoRead". Šį
funkcinį bloką rasite bibliotekoje "TcEtherCAT.lib". Funkcinį bloką galite įdiegti dviem
etapais.
1. Funkcinio bloko "FB_EcCoESdoRead" objekto egzemplioriaus sukūrimas
2. Funkcinio bloko įėjimai priskirti, kaip nurodyta:
– sNetID: nurodomas "EtherCAT®" valdančiojo įtaiso "Net-ID".
– nSlaveAddr: SEW prietaiso, kurio duomenis reikia nuskaityti, EtherCAT®,
adresas.
– nIndex: nurodomas nuskaitomojo parametro indeksas.
– nSubIndex: nurodomas nuskaitomojo parametro poindeksis.
– pDstBuf: rodyklė ties duomenų sritimi, kurioje turi būti išsaugoti nuskaityti
parametrai.
– cbBufLen: didžiausias atminties kiekis nuskaitomiems parametrams (baitais).
– bExecute: teigiamas frontas pradeda nuskaitymo procesą.
– tTimeout: nurodomas funkcinio bloko skirtasis laikas.
Išėjimo gairelės bBusy ir bError informuoja apie funkcijos būseną, nErrId, o prireikus ir
klaidos numeris pateikiami, kai nustatyta gairelė bError.
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Funkcinį bloką integravus į "TwinCAT", programa atrodo taip:

3018638731

SEW parametro duomenų ilgis visada yra 4 baitai (1 DWord). Informacijos apie mastelį
ir tikslų aprašymą rasite žinyne ""MOVITRAC® B" ryšys ir lauko magistralės prietaiso
profilis".
Viršuje esančiame pavyzdyje buvo nuskaityta tarpinės grandinės įtampa (indeksas
8325, poindeksis 0). Gaunamas, pvz., skaitmuo 639 000, kuris pagal lauko magistralės
prietaiso profilį atitinka 639 V įtampą.
6.3.3

Parametro įrašymo į "TwinCAT" per "EtherCAT®" pavyzdys
Parametrui įrašyti naudojama SDO-WRITE funkcija. Tam reikia įrašomo parametro
indekso. Parametro indeksą galite rasti SHELL programoje arba parametrų struktūroje
paspaudę mygtukus [STRG + F1].
Norint vykdyti "TwinCAT" sistemoje, reikia funkcinio bloko "FB_EcCoESdoWrite". Šį
funkcinį bloką rasite bibliotekoje "TcEtherCAT.lib". Šį funkcinį bloką galite įdiegti dviem
etapais.
1. Funkcinio bloko "FB_EcCoESdoWrite" objekto egzemplioriaus sukūrimas
2. Funkcinio bloko įėjimai priskirti, kaip nurodyta:
– sNetID: nurodomas "EtherCAT®" valdančiojo įtaiso "Net-ID".
– nSlaveAddr: SEW prietaiso, kurio duomenis reikia įrašyti, "EtherCAT®" adresas.
– nIndex: nurodomas įrašomojo parametro indeksas.
– nSubIndex: nurodomas įrašomojo parametro poindeksis.
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– pDstBuf: rodyklė yra ties duomenų sritimi, kurioje yra įrašytini parametrai.
– cbBufLen: siunčiamų duomenų skaičius baitais.
– bExecute: teigiamas frontas pradeda įrašymo procesą.
– tTimeout: nurodomas funkcinio bloko skirtasis laikas.
Išėjimo gairelės bBusy ir bError informuoja apie funkcijos būseną, nErrId, o prireikus
rodomas ir klaidos numeris, kai nustatyta gairelė bError.
Funkcinį bloką integravus į "TwinCAT", programa atrodo taip:

3018642187

SEW parametro duomenų ilgis visada yra 4 baitai (1 DWord). Informacijos apie mastelį
ir tikslų aprašymą rasite žinyne ""MOVITRAC® B" ryšys ir lauko magistralės prietaiso
profilis".
Viršuje esančiame pavyzdyje nustatyta, kad sūkių skaičiaus vidinė nustatytoji vertė n11
(indeksas 8489, poindeksis 0) yra 100 min–1. Remiantis žinynu ""MOVITRAC® B" ryšys
ir lauko magistralės prietaiso profilis", norimą sūkių skaičių reikia padauginti iš koeficiento 1000.
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6.4

Parametrų grąžinimo kodai

6.4.1

Elementai
Netinkamai nustačius parametrus, pavaros keitiklis parametrus nustatančiam valdančiajam įtaisui perduoda įvairius parametrų grąžinimo kodus, kuriuose pateikiamos išsamios klaidų priežastys. Dažniausiai šių grąžinimo kodų struktūra suskirstyta į nurodytus
elementus.

6.4.2

•

Error-Class

•

Error-Code

•

Additional-Code

Error-Class
Elementu "Error-Class" (Klaidos klasė) (1 baitas) klaidos rūšis priskiriama tikslesnei
klasei.

6.4.3

Class (hex)

Pavadinimas

Reikšmė

1

vfd-state

Virtualiojo lauko magistralės prietaiso būsenos klaida

2

application-reference

Taikomosios programos klaida

3

definition

Apibrėžties klaida

4

resource

Išteklių klaida

5

service

Klaida teikiant paslaugas

6

access

Prieigos klaida

7

ov

Klaida objekto kataloge

8

other

Kita klaida

Error-Code
Elementas "Error-Code" (Klaidos kodas) (1 baitas) nurodo tikslesnį klaidos priežasties
kodą elemente "Error-Class". Klaidoje Error-Class 8 = kita klaida apibrėžtas tik ErrorCode = 0 (Kitas klaidas kodas). Šiuo atveju išsamesnė informacija pateikiama kode
Additional-Code (Papildomas kodas).

6.4.4

Additional-Code
"Additional-Code" (Papildomas kodas) (2 baitai) pateikiamus išsamus klaidos aprašas.
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SDO funkcijose atsiradusių klaidų kodų sąrašas

Klaidos
kodas

ErrorClass

ErrorCode

Additional
Code

Pavadinimas

Aprašymas

0x00000000

0

0

0

NO_ERROR

Klaidos nėra.

0x05030000

5

3

0

TOGGLE_BIT_NOT_CHANGED

Klaida perjungimo bite, vykstant
segmentiniam perdavimui.

0x05040000

5

4

0

SDO_PROTOCOL_TIMEOUT

Skirtojo laiko pabaiga teikiant
paslaugas.

0x05040001

5

4

1

COMMAND_SPECIFIER_UNKNOWN

Nežinoma SDO funkcija.

0x05040005

5

4

5

OUT_OF_MEMORY

Naudojant SDO funkcijas perpildyta
atmintis.

0x06010000

6

1

0

UNSUPPORTED_ACCESS

Neleistina prieiga prie indekso.

0x06010001

6

1

1

WRITE_ONLY_ENTRY

Indeksą galima tik aprašyti,
nuskaityti negalima.

0x06010002

6

1

2

READ_ONLY_ENTRY

Indeksą galima tik nuskaityti,
aprašyti negalima; aktyvinta
parametrų blokuotė.

0x06020000

6

2

0

OBJECT_NOT_EXISTING

Tokio objekto nėra, neteisingas
indeksas.
Tokiam indeksui papildomos
plokštės nėra.

0x06040041

6

4

41

OBJECT_CANT_BE_PDOMAPPED

Indekso negalima atvaizduoti PDO.

0x06040042

6

4

42

MAPPED_OBJECTS_EXCEED_PDO

Atvaizduotų objektų skaičius per
didelis PDO.

0x06040043

6

4

43

PARAM_IS_INCOMPATIBLE

Duomenų formatas nesuderinamas
su indeksu.

0x06040047

6

4

47

INTERNAL_DEVICE_INCOMPATIBILITY

Vidinė prietaiso klaida.

0x06060000

6

6

0

HARDWARE ERROR

Vidinė prietaiso klaida.

0x06070010

6

7

10

PARAM_LENGTH_ERROR

Indeksui netinkamas duomenų
formato dydis.

0x06070012

6

7

12

PARAM_LENGTH_TOO_LONG

Indeksui per didelis duomenų
formatas.

0x06070013

6

7

13

PARAM_LENGTH_TOO_SHORT

Indeksui per mažas duomenų
formatas.

0x06090011

6

9

11

SUBINDEX_NOT_EXISTING

Tokio poindeksio nėra.

0x06090030

6

9

30

VALUE_EXCEEDED

Tokia vertė netaikoma.

0x06090031

6

9

31

VALUE_TOO_GREAT

Vertė per didelė.

0x06090032

6

9

32

VALUE_TOO_SMALL

Vertė per maža.

0x06090036

6

9

36

MAX_VALUE_IS_LESS_THAN_MIN_VALUE

Vertės viršutinė riba yra mažesnė nei
apatinė riba.

0x08000000

8

0

0

GENERAL_ERROR

Bendroji klaida.

0x08000020

8

0

20

DATA_CANNOT_BE_READ_OR_STORED

Prieigos prie duomenų klaida.

0x08000021

8

0

21

DATA_CANNOT_BE_READ_OR_STORED_
BECAUSE_OF_LOCAL_CONTROL

Prieigos prie duomenų klaida dėl
vietinio valdiklio.

0x08000022

8

0

22

DATA_CANNOT_BE_READ_OR_STORED_
IN_THIS_STATE

Prieigos prie duomenų klaida dėl
prietaiso būsenos.

0x08000023

8

0

23

NO_OBJECT_DICTIONARY_IS_PRESENT

Nėra "Object dictionary".
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7

"MOVITOOLS® MotionStudio" eksploatavimas per "EtherCAT®"
Apie inžinerinės programinės įrangos "MOVITOOLS® MotionStudio" naudojimą išsamiai aprašyta žinyne "MOVITRAC® B" ryšys ir lauko magistralės prietaiso profilis" bei
sisteminiame žinyne "MOVITRAC® B". Šiame skyriuje išsamiai aprašyti tik ryšio
palaikymo per "EtherCAT®" ypatumai.

7.1

Per "MOVITOOLS® MotionStudio"

7.1.1

Užduotys
Naudojant programinės įrangos paketą galima vykdyti toliau nurodytas užduotis:

7.1.2

•

užmegzti ryšį su prietaisais;

•

prietaisais vykdyti funkcijas.

Veikimo būdas

Apžvalga

Toliau pateiktame paveikslėlyje parodytas programinės įrangos paketo "MOVITOOLS®
MotionStudio" veikimo būdas.
Atkreipkite dėmesį, kad šiame paveikslėlyje rodomi loginiai ryšių santykiai, o ne aparatinės įrangos jungtys.

Įrenginio valdymas
Įrenginio lygmuo

PLV

Sistemos
stemos valdymas
Sistemos
stemos lygmuo
Funkcijos

[1]
Įrankiai

Parametrų nustatymass

SEW ryšio serveris
SBus
Seriell

Profibus
S7-MPI

Ethernet

a
Eksploatacijos pradžia

[2]

Vizualizavimas ir
diagnostika

[3]

Programavimas

[4]

Prietaiso valdymas
Lauko magistralės
lygmuo

Aparatinė įranga

Aparatinė įranga

Aparatinė įranga
Prietaisai
Pavaros

1194152459
[1] Ryšio su lauko magistrale arba pramonės srityje naudojamu eternetu
[2] Programinės įrangos paketas "MOVITOOLS® MotionStudio" su integruotu SEW ryšio serveriu
[3] Ryšys tarp lauko magistralės arba pramonės srityje naudojamo eterneto abonentų
[4] Ryšio kanalas per sąsajos keitiklį su "SBus" (CAN) arba nuosekliąja sąsaja
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Konstravimas per
sąsajos keitiklį

Jei prietaise gali būti naudojamas ryšio priedas "SBus" arba "Seriell", konstruodami
galite naudoti tinkamą sąsajos keitiklį.
Sąsajos keitiklis yra papildoma aparatinė įranga, kurią galite įsigyti iš SEWEURODRIVE. Savo inžinerinį PC prijungsite prie prietaiso atitinkamo ryšio priedo.
Būtino sąsajos keitiklio rūšis priklauso nuo susijusio prietaiso ryšio priedų.

Ryšio su prietaisas
užmezgimas

Norint prietaisams prijungti ryšį, programinės įrangos pakete "MOVITOOLS® MotionStudio" yra įrengtas SEW ryšio serveris.
Naudodami SEW ryšio serverį įrengsite ryšio kanalus. Vieną kartą įrengus, prietaisai,
naudodami savo ryšio priedus, toliau veikia per šiuos ryšių kanalus. Iš karto galima naudoti daugiausia 4 ryšio kanalus.
"MOVITOOLS® MotionStudio" gali naudoti toliau nurodyto tipo ryšio kanalus:
•

Nuoseklioji sąsaja (RS485) per sąsajos keitiklį;

•

Sistemos magistralė ("SBus") per sąsajos keitiklį;

•

Eternetas;

•

"EtherCAT®";

•

Lauko magistralė (PROFIBUS DP/DP-V1);

•

"Tool Calling" sąsaja.

Priklausomai nuo prietaiso ir jo ryšio priedų, galima rinktis vieną iš nurodytų ryšio kanalų.
Funkcijų vykdymas
prietaisais

Naudojant programinės įrangos paketą galima vykdyti toliau nurodytas funkcijas.
•

Parametrų nustatymas (pavyzdžiui, prietaiso parametrų struktūroje).

•

Eksploatacijos pradžia.

•

Vizualizavimas ir diagnostika.

•

Programavimas.

Kad būtų galima prietaisais vykdyti funkcijas, programinės įrangos
"MOVITOOLS® MotionStudio" integruoti šie pagrindiniai komponentai:
•

"MotionStudio"

•

MOVITOOLS®

pakete

"MOVITOOLS® MotionStudio" yra bet kuriam prietaiso tipui ir jo funkcijoms pritaikyti
įrankiai.
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7.2

Pirmieji žingsniai

7.2.1

Programinės įrangos paleistis ir projekto sukūrimas
Norėdami paleisti "MOVITOOLS® MotionStudio" ir sukurti projektą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1. "MOVITOOLS® MotionStudio" paleiskite iš "Windows", naudodami toliau nurodytus
meniu punktus:
[Start] / [Programs] / [SEW] / [MOVITOOLS MotionStudio] / [MOVITOOLS
MotionStudio]
2. Kurdami projektą nurodykite pavadinimą ir išsaugojimo vietą.

7.2.2

Ryšio užmezgimas ir kompiuterių tinklo peržiūra
Kad per "MOVITOOLS® MotionStudio" galėtumėte užmegzti ryšį ir peržiūrėti savo kompiuterių tinklą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1. Įrenkite ryšio kanalą, kad galėtumėte palaikyti ryšį su savo prietaisais.
Išsamesnių duomenų apie ryšio kanalo konfigūravimą ir susijusio ryšio rūšį rasite
skyriuje "Ryšys per...".
2. Peržiūrėkite savo kompiuterių tinklą (prietaisų paieška). Tam simbolių juostoje
spragtelėkite komandinį mygtuką [Start network scan] [1] (Paleisti tinklo peržiūrą).

[1]
9007200387461515
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7.2.3

Prietaisų konfigūravimas
Jei norite sukonfigūruoti prietaisą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1. Tinklo vaizde pažymėkite prietaisą (dažniausiai žymimas galios dalytuvas [1]).
2. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite kontekstinį meniu, kad būtų parodyti prietaiso
konfigūravimo įrankiai.

[1]

2446350859

Pavyzdyje rodomas kontekstinis meniu su "MOVIFIT®" prietaiso įrankiais. Prijungimo režimas yra "Online" (Prijungtas) ir prietaisas buvo peržiūrėtas tinklo vaizde.
3. Norėdami sukonfigūruoti prietaisą, parinkite įrankį (pavyzdžiui, "Parameter tree"
(Parametrų struktūra)).

2446355211
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Prijungimo režimas

7.3

Prijungimo režimas

7.3.1

Apžvalga
"MOVITOOLS® MotionStudio" išskiriami du prijungimo režimai – "Online" (Prijungta) ir
"Offline" (Atjungta). Prijungimo režimą nustatysite patys. Priklausomai nuo parinkto prijungimo režimo, pateikiami prietaisui naudojami "Offline" arba "Online" įrankiai.
Toliau pateiktame paveikslėlyje parodytos abi įrankių rūšys:

HDD

[2]

[3]

RA
M

[1]

"Offline" režimo įrankiai

"Online" režimo įrankiai

[4]

9007200497934219
[1]
[2]
[3]
[4]
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Inžinerinio PC standusis diskas
Inžinerinio PC darbinė atmintis
Inžinerinis PC
Prietaisas

Įrankiai

Aprašymas

"Offline"
režimo
įrankiai

"Offline" režimo įrankiais pakeistos nuostatos iš pradžių taikomos "TIK" darbinei atminčiai [2].
• Išsaugokite savo projektą, kad jūsų inžinerinio PC [3] standžiajame diske [1] būtų išsaugoti pakeitimai.
• Jei pakeitimus norite perduoti ir prietaisui [4], aktyvinkite funkciją "Download (PC -> unit)"
(Įkelti (PC -> prietaisas)).

"Online"
režimo
įrankiai

"Online" režimo įrankiais pakeistos nuostatos iš pradžių taikomos "TIK" prietaisui [4].
• Jei pakeitimus norite taikyti ir darbinei atminčiai [2], aktyvinkite funkciją "Upload
(unit -> PC)" (Išsiųsti (PC -> prietaisas)).
• Išsaugokite savo projektą, kad jūsų inžinerinio PC [3] standžiajame diske [1] būtų išsaugoti pakeitimai.

Žinynas – DFE24B EtherCAT® lauko magistralės sąsaja

"MOVITOOLS® MotionStudio" eksploatavimas per "EtherCAT®"

7

Prijungimo režimas

NUORODA

7.3.2

•

Prijungimo režimas "Online" NĖRA grįžtamasis atsakas, kad esate prisijungę prie
prietaiso arba, kad prietaisas yra pasirengęs užmegzti ryšį. Jei reikia tokio grįžtamojo atsako, internetiniame žinyne arba "MOVITOOLS® MotionStudio" žinyne
skaitykite skirsnį "Ciklinio pasiekiamumo testo nustatymas".

•

Projektų valdymo komandos (pavyzdžiui, įkėlimo, siuntimo ir t. t.), prietaiso
"Online" būklė bei prietaiso nuskaitymo funkcija veikia nepriklausomai nuo
nustatyto prijungimo režimo.

•

"MOVITOOLS® MotionStudio" įsijungia prieš išjungiant nustatytu prijungimo
režimu.

Prijungimo režimo ("Online" arba "Offline") nustatymas
Norėdami nustatyti prijungimo režimą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1. Parinkite prijungimo režimą:
•

"Switch to online mode" (perjungti "online" režimą) [1] naudojamas funkcijoms
("Online" įrankiai), kurios turi būti taikomos prietaisui;

•

"Switch to offline mode" (perjungti "offine" režimą) [2] naudojamas funkcijoms
("Offline" įrankiai), kurios turi būti taikomos jūsų projektui.

[1]

[2]
9007200389198219

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

2. Pažymėkite prietaiso mazgą.
3. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite kontekstinį meniu, kad būtų parodyti prietaiso
konfigūravimo įrankiai.
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7.4

Ryšys per "EtherCAT®"

7.4.1

Apžvalga
"EtherCAT®" naudotojas gali naudoti ne tik ciklinius proceso duomenis, bet ir aciklinius
parametrus. Aciklinis apsikeitimas duomenimis vyksta per "EtherCAT®" valdančiojo
įtaiso pašto dėžutės tinklų sietuvą.
Per "EtherCAT®" valdančiojo įtaiso pašto dėžutės tinklų sietuvą "MOVITOOLS® MotionStudio" parametrų nustatymo funkcijos įterpiamos į "EtherCAT®" telegramas.
"EtherCAT®" valdomasis įtaisas tokiu pat būdu pavarų grįžtamojo ryšio signalus perduoda pašto dėžutės tinklų sietuvui ir "MOVITOOLS® MotionStudio".
Įrengiant pašto dėžutės tinklų sietuvą ir "MOVITOOLS® MotionStudio" išskiriami toliau
nurodyti atvejai.
•

1 atvejis: įrengimas tame pačiame prietaise (→ psl. 59)
– "EtherCAT®" valdantysis įtaisas ir "MOVITOOLS® MotionStudio" veikia tame
pačiame prietaise. Todėl nereikia jokios papildomos aparatinės įrangos.

•

2 atvejis: įrengimas skirtinguose prietaise (be SEW reguliatoriaus) (→ psl. 60)
– "EtherCAT®" valdantysis įtaisas ir "MOVITOOLS® MotionStudio" veikia skirtinguose prietaisuose. Šis įrengimo būdas naudojamas tuomet, kai nėra tinkamos
operacinės sistemos (su "Windows") arba "MOVITOOLS® MotionStudio" turi būti
valdomas iš kito PC. "EtherCAT®" valdančiajam įtaisui reikia antros eterneto
sąsajos, prijungtos prie inžinerinio PC, kuriame veikia "MOVITOOLS® MotionStudio".

•

3 atvejis: įrengimas skirtinguose prietaisuose (su SEW reguliatoriumi, veikiančiu kaip
"EtherCAT®" valdantysis įtaisas)
– Tinklo konfigūracija tokia pat, kaip nurodyta 2 būde. Jei naudojate SEW reguliatorių, "MOVITOOLS® MotionStudio" turite nustatyti tik inžinerinę prieigą prie šios
sistemos. Maršrutas per pašto dėžutės tinklų sietuvą ir "EtherCAT®" ryšį su pavaldžiosiomis pavaromis parenkamas automatiškai.
SEW reguliatoriaus inžinerinė prieiga gali būti PROFIBUS arba eternetas
(SMLP, ne "EtherCAT®"). Išsamesnės informacijos rasite SEW reguliatorių
dokumentacijoje.

NUORODA
Nepriskirtų "EtherCAT®" sąsajų "EtherCAT®" valdomajame įtaise negalima naudoti
inžinerijai.
•
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Inžinerijai naudokite tik tam numatytas "EtherCAT®" valdančiojo įtaiso sąsajas.
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1 atvejis: įrengimas
tame pačiame
prietaise

Iliustracijoje parodytas 1 atvejis: "EtherCAT®" valdantysis įtaisas ir "MOVITOOLS®
MotionStudio" įrengti tame pačiame prietaise.
[2]

[1]

[3]

MBX

[4]

EtherCAT

EtherCAT

EURODRIVE

[5]
EURODRIVE

3266486283
[1] Ekranas
[2] PC su "EtherCAT®" valdančiuoju įtaisu ir integruotu pašto dėžutės tinklų sietuvu (MBX) ir
"MOVITOOLS® MotionStudio"
[3] Vidinis IP maršrutizatorius
[4] "EtherCAT®" sąsaja
[5] Prietaisai (pavyzdiniai) su "EtherCAT®" sąsajomis
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2 atvejis: įrengimas
skirtinguose
prietaisuose

Iliustracijoje parodytas 2 atvejis: "EtherCAT®" valdantysis įtaisas ir inžinerinis PC su
"MOVITOOLS® MotionStudio" įrengti skirtinguose prietaisuose.

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[1]

MBX

EtherCAT

EtherCAT

EURODRIVE

[7]
EURODRIVE

3266490251
PC su eterneto sąsaja ir "MOVITOOLS® MotionStudio"
Eterneto tinklas
"EtherCAT®" valdančiojo įtaiso inžinerinė sąsaja
Vidinis IP maršrutizatorius
"EtherCAT®" valdantysis įtaisas (pavyzdžiui, "TwinCAT" sistema) su integruotu pašto dėžutės tinklų
sietuvu (MBX)
[6] "EtherCAT®" sąsaja
[7] Prietaisai (pavyzdiniai) su "EtherCAT®" sąsajomis

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
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7.4.2

Pašto dėžutės tinklų sietuvo konfigūracija "EtherCAT®" valdančiajame įtaise
•

Aktyvinkite "EtherCAT®" valdiklio VoE / EoE priežiūros įrangą.

•

Aktyvinkite jungtį su TCP / IP dėklu ir IP maršrutizatoriumi.

•

Nustatykite "EtherCAT®" pašto dėžutės tinklų sietuvo IP adresą. IP adresą dažniausiai suteikia inžineriniai įrankiai (pavyzdžiui, "TwinCAT") ir jų keisti nereikia.

"Beckhoff" programoje "TwinCAT" minėtos nuostatos atrodo taip:

3267403275
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7.4.3

Tinklo nustatymas inžineriniame PC
Jei "MOVITOOLS® MotionStudio" ir "EtherCAT®" valdantysis įtaisas veikia tame
pačiame PC, kitų tinklo nuostatų parinkti nereikia.
Jei "EtherCAT®" valdantysis įtaisas prie eterneto tinklo prijungtas per inžinerinę sąsają,
tame pačiame potinklyje su "MOVITOOLS® MotionStudio" veikiantys PC gali naudoti
SEW pavarų, prijungtų prie "EtherCAT®" duomenis. Tam inžinerinio PC telegramos per
"EtherCAT®" valdančiojo įtaiso eterneto sąsają perduodamos pašto dėžutės tinklų sietuvui (tai vadinama maršrutizavimu).
Iš esmės naudojami du maršrutų parinkimo variantai:
1. Variantas: apibrėžiami nuolatiniai maršrutai.
Šiame variante į inžinerinio PC maršrutų parinkimo lentelę įtraukiamas įrašas, kuris
per "EtherCAT®" valdantįjį įtaisą inžinerinius duomenis perduoda pašto dėžutės
tinklų sietuvui.
Nuolatinių maršrutų parinkimo komandos DOS lange:
route –p add [tikslas] MASK [tinklo kaukė] [tinklų sietuvas]

[3]
[2]
[1]

9007202522149259
[Tikslas]: atitinka "EtherCAT®" pašto dėžutės tinklų sietuvo IP adresą "EtherCAT®" valdančiajame įtaise
[Tinklo kaukė]: dažniausiai nustatoma 255.255.255.255 (pagrindinis maršrutas)
[Tinklų sietuvas]: atitinka "EtherCAT®" valdančiojo įtaiso (inžinerinės sąsajos) IP adresą eterneto tinkle

[1]
[2]
[3]

2. Variantas: prieiga prie pašto dėžutės tinklų sietuvo inžineriniame PC nustačius standartinius tinklų sietuvus. Šiame variante standartinio tinklų sietuvo adresas yra
"EtherCAT®" valdančiojo įtaiso IP adresas.
•

Inžineriniame PC atidarykite tinklo savybių nustatymo dialogo langą.

•

Įrašykite toliau nurodytus tinklo duomenis:
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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Inžinerinio PC IP adresas
Inžinerinio PC potinklio kaukė
"EtherCAT®" valdančiojo įtaiso (inžinerinės sąsajos) IP adresas eterneto tinkle
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7

Tinklo nuostatų tikrinimas
Tinklo nuostatas reikėtų tikrinti visada, nepriklausomai nuo to, ar "MOVITOOLS®
MotionStudio" ir "EtherCAT®" valdantysis įtaisas veikia tame pačiame PC, ar
"EtherCAT®" pašto dėžutės tinklų sietuvas pasiekiamas nurodytu maršrutu.
Jei ryšio patikrinimo komanda norite patikrinti, ar nustatytas tinkamas ryšio su
"EtherCAT®" pašto dėžutės tinklų sietuvu maršrutas, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
•

Inžineriniame PC atidarykite įvesties langą DOS komandai įvesti.

•

Įveskite "Ping" (Ryšio patikrinimas) ir "EtherCAT®" pašto dėžutės tinklų sietuvo
IP adresą. Visas aprašytas tinklo nuostatas (kaip pavyzdys) atrodo taip:
Ping 169.254.61.254

•

Jei negaunama atsako į "Ping" komandą, pakartokite dviejuose ankstesniuose
skyriuose aprašytus etapus.
– Pašto dėžutės tinklų sietuvo konfigūracija "EtherCAT®" valdančiajame įtaise
(→ psl. 61)
– Tinklo nustatymas inžineriniame PC (→ psl. 62)

NUORODA
"EtherCAT®" valdančiojo įtaiso nuostatos nepatvirtinamos
•

Jei nepatvirtinamos "EtherCAT®" valdančiojo įtaiso nuostatos, įjunkite "Reboot"
(Perkrovimas) funkciją.
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7.4.5

Ryšio nuostatos "MOVITOOLS® MotionStudio"

Ryšio kanalo
konfigūravimas
naudojant
"EtherCAT®"

Jei norite sukonfigūruoti "EtherCAT®" skirtą ryšio kanalą, atlikite toliau nurodytus
veiksmus.
1. Simbolių juostoje spustelėkite simbolį "Configure communication plugs" (Konfigūruoti ryšio jungtis) [1].

[1]
9007200388082827
[1]

Simbolis "Configure communication plugs"

Atidaromas langas "Configure communication connections".
[2]

[3]
[1]

18014399653863307
[1]
[2]
[3]

Parinkčių meniu "Type of communication"
(Ryšio rūšis)
Kontrolinis langelis "Activate" (Aktyvinti)
Komandinis mygtukas [Edit] (Redaguoti)

2. Parinkčių meniu [1] parinkite ryšio rūšį "Ethernet" (eternetas).
Pavyzdyje aktyvintas 1 ryšio kanalas, kurio ryšio rūšis yra "Ethernet" [2].
3. Patvirtinkite dešinėje lango dalyje esančiu komandiniu mygtuku [Edit] [3].
Parodomos ryšio rūšies "Ethernet" nuostatos.
4. Nustatykite ryšio parametrus. Atlikite skyriuje ""EtherCAT®" ryšio parametrų
nustatymas" aprašytus veiksmus.
"EtherCAT®"
ryšio parametrų
nustatymas

Jei norite nustatyti ryšiui per "EtherCAT®" skirtus ryšio parametrus, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1. Sukurkite "EtherCAT®" protokolą. Paspauskite registro kortelę "EtherCAT® settings"
(""EtherCAT®" nuostatos").
2. Aktyvinkite kontrolinį langelį "Activate EtherCAT®" (aktyvinti "EtherCAT®").
3. Jei reikia, pakeiskite įvestus ryšio parametrus. Tai atlikdami naudokitės išsamiu
"EtherCAT®" ryšio parametrų aprašymu.
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4. Jei norite įterpti IP adresą, spustelėkite simbolį [Add IP address] (Pridėti IP adresą) [2].

[1]

[2]

[3]

18014399831358731
[1]

[2]
[3]

Kontrolinis langelis "Activate access without
maste" (Aktyvinti prieigą be valdančiojo
įtaiso)
Nuoroda: aktyvinkite tik tuomet, kai nėra kitų
valdančiųjų įtaisų.
Simbolis [Add IP address] (Pridėti IP adresą)
Įvesties laukas "IP address" (IP adresas)

Jei nėra kitų "EtherCAT®" valdančiųjų įtaisų,
"MOVITOOLS® MotionStudio" galima aktyvinti
parametrų nustatymo valdantįjį įtaisą.

5. Įvesties laukelyje "IP address" [3] įveskite pašto dėžutės tinklų sietuvo ("EtherCAT®"
valdančiojo įtaiso) IP adresą ir spustelėkite komandinį mygtuką [OK].
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"EtherCAT®"
ryšio parametrai

Toliau pateiktoje lentelėje aprašomi "EtherCAT®" ryšio parametrai:
Ryšio parametras

Aprašymas

Nuoroda

Skirtasis laikas

Laukimo laikas [ms], kiek
užklausą pateikęs klientas laukia
atsakymo iš serverio.

•
•

Peržiūros sritis nuo:

"EtherCAT®" peržiūros srities
pradinis adresas.

Peržiūros sritis iki:

"EtherCAT®" peržiūros srities
galinis adresas.

Čia įvedę vertes galite apriboti
"EtherCAT®" peržiūros sritį ir
sutrumpinti peržiūros trukmę.

"EtherCAT®" valdančiojo įtaiso
IP adresas

Pašto dėžutės tinklų sietuvo
"EtherCAT®" valdančiajame įtaise
IP adresas.

7.5

Funkcijų vykdymas prietaisais

7.5.1

Prietaisų parametrų nustatymas

Numatytoji nuostata: 200 ms
Prireikus padidinkite vertę,
jei dėl delsos atsiranda ryšio
triktis.

-

Prietaisų parametrų nustatymas parametrų struktūroje Rodomi visi prietaiso parametrai,
sugrupuoti aplankuose.
Prietaisų parametrus galite valdyti kontekstiniais meniu ir simbolių juosta. Toliau aprašomas prietaiso parametrų nuskaitymas ir jų keitimas.
7.5.2

Prietaiso parametrų nuskaitymas arba keitimas
Jei norite nuskaityti arba pakeisti prietaiso parametrus, atlikite toliau nurodytus
veiksmus.
1. Perjunkite norimą vaizdą (projekto arba tinklo vaizdą).
2. Parinkite prijungimo režimą:
•

spustelėkite simbolį "Switch to online mode" [1] (perjungti "online" režimą), jei
norite nuskaityti / keisti prietaiso parametrus;

•

spustelėkite simbolį "Switch to offline mode" [2] (perjungti "offline" režimą), jei
norite nuskaityti / keisti projekto parametrus.

[1]

[2]
9007200389198219

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

3. Parinkite prietaisą, kurio parametrus norite nustatyti.
4. Atidarykite kontekstinį meniu ir parinkite komandą [Startup] / [Parameter tree]
(Eksploatavimo pradžia / parametrų struktūra).
Dešinėje ekrano pusėje atidaromas vaizdas "Parameter tree" (Parametrų struktūra).
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5. Verskite "Parameter tree" (Parametrų struktūra), kol rasite pageidaujamą mazgą.

947217163

6. Jei norite peržiūrėti tam tikrą prietaiso parametrų grupę, spustelėkite ant jos du
kartus.
7. Jei įvesties laukeliuose keičiate skaitines vertes, jas patvirtinkite įvesties mygtuku.

NUORODA
•

7.5.3

Išsamesnių duomenų apie prietaiso parametrus rasite prietaiso parametrų
sąraše.

Prietaisų eksploatavimo pradžia (Online)
Jei norite pradėti eksploatuoti prietaisus (Online), atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1. Perjunkite tinklo vaizdą.
2. Simbolių juostoje spustelėkite simbolį "Switch to online mode" (Perjungti "online"
režimą) [1].

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

3. Parinkite prietaisą, kurį norite pradėti eksploatuoti.
4. Atidarykite kontekstinį meniu ir parinkite komandą [Startup] / [Startup] (Eksploatavimo pradžia / eksploatavimo pradžia).
Atidaromas eksploatavimo pradžios pagelbiklis.
5. Vadovaukitės eksploatavimo pradžios pagelbiklio instrukcijomis ir po to į prietaisą
įkelkite eksploatavimo pradžios duomenis.
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"Motion-Control" funkcija per "EtherCAT®"
Šiame skyriuje rasite informacijos apie "EtherCAT®" funkcijas, kurios užtikrina sinchronišką "MOVIDRIVE® B", prijungto prie "EtherCAT®" valdančiojo įtaiso, veikimą, būtiną
"Motion-Control" taikomosioms programoms.

8.1

"EtherCAT®" pristatymas
Šiame skyriuje aprašomos funkcijos ir sąvokos, naudojamos prie "EtherCAT®" prijungto
SEW pavaros keitiklio veikimui sinchroniškais taktais. Išsamesnės papildomos techninės informacijos apie "EtherCAT®" gausite "EtherCAT®" naudotojų organizacijoje,
pvz., adresu www.EtherCAT.org ir iš "EtherCAT®" valdančiųjų sistemų gamintojų.
Remiamasi tuo, kad pavarų technikai įprastai naudojami pakopiniai reguliatoriai, todėl
toliau aprašomi principiniai "Motion-Control" taikomųjų programų mechanizmai.
[2]

[1]

xref

vref

xact

vact

[3]

tref

[4]

M

V

[5]

X

[5]

X

[6]

6821660555
xref
xact
vref
vact
tref

Padėties nustatytoji vertė
Padėties esama vertė
Sūkių skaičiaus nustatytoji vertė
Sūkių skaičiaus esama vertė
Sukimo momento nustatytoji vertė

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

Padėties reguliatorius
Sūkių skaičiaus reguliatorius
Keitiklio galinė pakopa
Varomoji mašina (apkrova)
Daviklis (V = sūkių skaičius; X = padėtis)
Pasirenkamas atkarpos daviklis

Remiamasi padėties nustatytąja verte (xref). Kartu su padėties nustatytąja verte (xact)
padėties reguliatorius [1] apskaičiuoja sūkių skaičiaus nustatytąją vertę (vref). Sūkių
skaičiaus reguliatorius [2] pagal sūkių skaičiaus nustatytą ir esamą vertes apskaičiuoja
sukimo momento nustatytąją vertę (tref), dėl kurios variklis, kuriam keitiklio galinė
pakopa [3] tiekia srovę, veikia nurodytu sukimo momentu. Variklio sūkių skaičius nustatomas (matuojant davikliu [5]), priklausomai nuo varomosios mašinos [4] pasipriešinimo.
Priklausomai nuo variklio sūkių skaičiaus, pasikeičia padėtis, kurią užfiksuoja variklio
padėties daviklis [5]. Dabar, priklausomai nuo taikomosios programos, galima prijungti
sukimo momento, sūkių skaičiaus reguliavimo kontūrus arba padėtį keitiklyje ar viršesniajame valdiklyje. "MOVIDRIVE® B" gali perimti visus reguliavimo kontūrus, įskaitant ir padėties reguliavimą. Todėl padėties nustatymo eiga gali būti vykdoma tik keitikliui perdavus nustatytosios padėties vertę (pvz., taikomosios programos modulis
"Magistralės padėties nustatymas"). Valdikliui nusiunčiama informacija apie esamą
padėtį ir, jei padėties nustatymo užduotis baigta, pranešimas "ready message" (Baigta).

68

Žinynas – DFE24B EtherCAT® lauko magistralės sąsaja

"Motion-Control" funkcija per "EtherCAT®"

8

"EtherCAT®" pristatymas

Judėjimo reguliatoriaus taikomosiose programose valdoma padėties nustatymo eiga su
paskirties padėtimi ir poslinkio parametrai, pavyzdžiui, greitis ir tiesinės funkcijos laikas
judėjimo reguliatoriuje; dažniausiai tai atlieka viršesnysis valdiklis. Tuomet keitikliui
pagal apskaičiuotą erdvinę trajektoriją labai dažnai perduodamas nustatytasis greitis
(skaitykite skyrių "Greičio režimas") arba nustatytoji padėtis (skaitykite skyrių "Padėties
režimas"). Keitiklis nustato šį nustatytąjį greitį arba nustatytąją padėtį ir praneša apie
esamą padėtį. Judėjimo reguliatorius nustato, kada padėties nustatymo užduotis yra
baigta.
Kadangi viršesnysis valdiklis nustatytąsias vertes perduoda ciklais, šiame valdiklyje
apskaičiuojamos ir greitėjimo bei lėtėjimo tiesinės funkcijos. Tam nereikia naudoti jokių
pavaroje integruotų tiesinių funkcijų.
8.1.1

Taktų sinchroniškumas
Per kiekvieną reguliavimo ciklą valdiklis nuskaito padėties nustatytąsias vertes ir pagal
paskutiniojo reguliavimo intervalo padėties skirtumą (dx) ir laiko skirtumą (dt) apskaičiuoja esamą sūkių skaičių (dx/dt), o prireikus ir kitus dydžius, pvz., greitinimą, atitraukimą
ir t. t.
Valdiklio reguliavimo laiko kvantai, magistralės perdavimo elementai, keitiklio vidiniai
apdorojimo ciklai, o prireikus ir išoriniai davikliai turi būti sinchronizuoti tarpusavyje.

Pavyzdys

Iš šio pavyzdžio turėtų paaiškėti, kaip susidaro susitapatinimo efektai, kai valdiklio,
magistralės, keitiklio arba daviklio taktai nėra sinchroniški (→ toliau pateiktą paveikslėlį).
•

Valdiklio reguliavimo laiko kvantas: 5 ms

•

Magistralės taktas: 5 ms, sinchroniškai valdikliui

•

Apdirbimo laikas keitiklyje 5 ms, nesinchroniškai
dtS

[A]

1

2

3

4

5

[B]

[C]

dtG

[A]
[B]

dx

Valdymo intervalas dtS
Magistralės ciklas

dx

dx

dx

dx

6823481739
[C]
dx

Keitiklio arba daviklio laiko kvantas dtG
Padėties skirtumas (nuvažiuota atkarpa)

Kadangi šiame pavyzdyje keitiklis arba daviklis ir valdiklis nėra sinchronizuoti, dėl nevienodai veikiančių abiejų prietaisų kvarcinių osciliatorių, laiko kvantai lėtai prasilenkia.
Dėl to gal vykti perduotos padėties vertės šuoliai.
Valdymo intervaluose nuo 1 iki 3 užfiksuojamas tik nedidelis greičio netikslumas
(v = dx/dtS ≈ dx/dtG), o ketvirtajame valdymo intervale apskaičiuojant greitį užfiksuojama
daug didesnė paklaida (v = 2dx/dtS). Netinkamai zondavimo intervalui apskaičiuotas
sūkių skaičius turi įtakos valdiklio reguliavimo algoritmams, todėl gali būti perduota
klaidų pranešimų.
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Dėl diskrečiojo skenavimo skirtingose sistemose atsirandančios aukščiau aprašytos
problemos dažniausiai sutrikimus sukelia tik judesio reguliavimo taikomosiose sistemose, kai valdiklio ciklas trunka trumpai arba tiek pat, kiek keitiklio ir išorinių daviklių
apdirbimo ciklas.
Iš esmės "EtherCAT®" struktūra yra tokia, kad magistralės ir valdymo ciklai veikia
sinchroniškai.

NUORODA
Naudojant Distributed Clock (Paskirstytieji taktų signalai) kartu galima sinchronizuoti
ir keitiklio vidinį apdirbimo laiko kvantą.
"MOVIDRIVE® B" sinchronizavimą ir duomenų perėmimą valdo "DFE24B" priedo
dviejų jungčių atmintimi.
Greičio režimas
[1]

[3]

[2]

Xref

vref

Xact

vact

[A]

tref

[4]

M

V

[5]

X

[5]

X

[6]

[C]
[B]

xref
xact
vref
vact
tref

Padėties nustatytoji vertė
Padėties esama vertė
Sūkių skaičiaus nustatytoji
vertė
Sūkių skaičiaus esama vertė
Sukimo momento nustatytoji
vertė

6823492875

[1]
[2]
[3]

Padėties reguliatorius
Sūkių skaičiaus reguliatorius
Keitiklio galinė pakopa

[4]
[5]

Varomoji mašina
Daviklis (V = sūkių skaičius;
X = padėtis)
Pasirenkamas atkarpos daviklis

[6]

[A]
[B]
[C]

Valdiklis
Lauko magistralės sąsaja
Keitiklis

Greičio režime valdiklis keitikliui perduoda sūkių skaičiaus (arba greičio) nustatytąją
vertę ir keitiklis arba atskiras daviklis nuskaito padėties esamą vertę.
Greičio režime keitiklis veikia kaip paprastas sūkių skaičiaus valdymo elementas. Valdiklio reguliavimo laiko kvantai, magistralės perdavimo elementai, keitiklio ir daviklio
vidinis apdorojimo ciklas turi būti sinchronizuoti tarpusavyje.
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Viršesniojo valdiklio, o ne "MOVIDRIVE® B" užduotis yra nustatyti padėties atskaitą,
kontroliuoti leistinas judėjimo sritis arba galinius jungiklius, nuo apkrovos priklausančius
tiesinio kitimo duomenis ir kontroliuoti slinkties paklaidas.
Kad esant ilgesniems reguliavimo intervalams (> 1 ms) būtų galima išvengti nepageidaujamo greitinimo, sūkių skaičiaus nustatytoji vertė iš "MOVIDRIVE® B" perimama ne
tiesiogiai, o po linijinės interpoliacijos. Vadinasi, kai nustatytosios vertės ciklas yra 5 ms,
valdiklis "MOVIDRIVE® B" norimą sūkių skaičiaus pakeitimą atlieka ne iš karto per vieną
etapą kas 5 ms, o keičia 5 trumpais 1 ms etapais.
Padėties režimas
[1]

Xref

vref

tref

vact

Xact

[A]

[3]

[2]

[4]

M

V

[5]

X

[5]

X

[6]

[C]
[B]
6823509003

xref
xact
vref
vact
tref

Padėties nustatytoji vertė
Padėties esama vertė
Sūkių skaičiaus nustatytoji
vertė
Sūkių skaičiaus esama vertė
Sukimo momento nustatytoji
vertė

[1]
[2]
[3]

Padėties reguliatorius
Sūkių skaičiaus reguliatorius
Keitiklio galinė pakopa

[4]
[5]

Varomoji mašina
Daviklis (V = sūkių skaičius;
X = padėtis)
Pasirenkamas atkarpos daviklis

[6]

[A]
[B]
[C]

Valdiklis
Lauko magistralės sąsaja
Keitiklis

Padėties režime valdiklis keitikliui perduoda padėties nustatytąją vertę ir keitiklis arba
atskiras daviklis nuskaito padėties esamą vertę.
Padėties režime keitiklis prisitaiko prie nuolat kintančios padėties nustatytosios vertės ir
pagal padėties esamą vertę (pagal [5] arba [6]) pats sūkių skaičiaus reguliatoriui [2]
generuoja reikiamą sūkių skaičiaus nustatytąją vertę. Valdiklio reguliavimo laiko kvantai,
magistralės perdavimo elementai, keitiklio ir daviklio vidiniai apdirbimo ciklai turi būti
sinchronizuoti tarpusavyje.
Valdiklyje nustačius padėties atskaitą pagal keitiklio padėtį, leistinas judėjimo sritis arba
galinius jungiklius gali kontroliuoti keitiklis. Šiuo atveju reikia kruopščiai patikrinti, ar
prasmingai nustatyti nuo apkrovos priklausantys tiesinio kitimo duomenys ir slinkties
paklaidos kontrolė keitiklyje.
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Kad esant ilgesniems reguliavimo intervalams (> 1 ms) būtų galima išvengti nepageidaujamo greitinimo, padėties nustatytoji vertė iš "MOVIDRIVE® B" perimama ne tiesiogiai, o po linijinės interpoliacijos. Vadinasi, kai nustatytosios vertės ciklas yra 5 ms, valdiklis "MOVIDRIVE® B" norimą padėties pakeitimą atlieka ne iš karto per vieną etapą
kas 5 ms, o 5 trumpais etapais kas 1 ms.

8.2

Nuostatos "MOVIDRIVE® B", naudojant "MOVITOOLS® MotionStudio"

8.2.1

Greičio režimo nuostatos
Norint valdyti "MOVIDRIVE® B" judėjimo reguliavimo taikomosiose programose su
nurodytu sūkių skaičiumi, "MOVITOOLS® MotionStudio" reikia nustatyti toliau nurodytus
parametrus (žr. toliau pateiktą paveikslėlį).

6824418187

72

•

P100 Nustatytosios vertės šaltinis = lauko magistralė

•

P101 Valdymo šaltinis = lauko magistralė

•

P700 Darbo režimas = SERVO + IPOS arba CFC + IPOS

•

P870 Nustatytosios vertės aprašymas PO1 = 1 valdymo žodis

•

P873 Esamos vertės aprašymas PI1 = 1 būsenos žodis
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Po to "EtherCAT®" tinkle turite aktyvinti reguliatoriaus sinchronizavimo funkciją.
Nustatykite toliau nurodytus parametrus (žr. toliau pateiktą paveikslėlį).

6824421131

•

P887 Išor. sinchronizavimas Valdiklis = ĮJUNGTAS

•

P888 "SBus" sinchronizavimo laikas [ms] = 1
Nustatytas sinchronizavimo laikas turi tiksliai atitikti magistralės laiką.

•

P916 Tiesinio kitimo forma = greičio interpoliacija

•

P970 DPRAM sinchronizavimas = TAIP

•

P971 Sinchronizavimo fazė = 0
P971 parametre galima optimizuoti fazės padėtį, jei atsiranda sutapatinimo efektas.
Standartiškai nustatoma 0 ms fazės padėtis.
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8.2.2

Padėties režimo nuostatos
Norint valdyti "MOVIDRIVE® B" judėjimo reguliavimo taikomosiose programose su
nurodyta sinchroniškų taktų padėtimi, "MOVITOOLS® MotionStudio" reikia nustatyti
toliau nurodytus parametrus (žr. toliau pateiktą paveikslėlį).

6824424715

•

P100 Nustatytosios vertės šaltinis = lauko magistralė

•

P101 Valdymo šaltinis = lauko magistralė

•

P700 Darbo režimas = SERVO + IPOS arba CFC + IPOS

•

P87x Proceso duomenų aprašymas
Priklausomai nuo valdiklio ir taikomosios programos, galima naudoti valdymo ir
būsenos žodį. Valdymo ir būsenos žodžius galima nustatyti P870–P876 parametruose arba perkelti į "IPOSplus®" kintamuosius ir ten valdyti, atsižvelgiant į judėjimo
reguliavimo būklės įrenginio funkcijas.
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"Motion-Control" funkcija per "EtherCAT®"

8

"EtherCAT®" valdančiojo įtaiso nuostatos

Po to "EtherCAT®" tinkle turite aktyvinti reguliatoriaus sinchronizavimo funkciją.
Nustatykite toliau nurodytus parametrus (žr. toliau pateiktą paveikslėlį).

6824421131

•

P887 Išor. sinchronizavimas Valdiklis = ĮJUNGTAS

•

P888 "SBus" sinchronizavimo laikas [ms] = 1
Nustatytas sinchronizavimo laikas turi tiksliai atitikti magistralės laiką.

•

P916 Tiesinio kitimo forma = padėties interpoliacija (16 bitų)

•

P970 DPRAM sinchronizavimas = TAIP

•

P971 Sinchronizavimo fazė = 0
P971 parametre galima optimizuoti fazės padėtį, jei atsiranda sutapatinimo efektas.
Standartiškai nustatoma 0 ms fazės padėtis.

8.3

"EtherCAT®" valdančiojo įtaiso nuostatos
Jei norite sinchronizuoti laiko kvantus, turite aktyvinti funkciją "Distributed Clock".
Magistralės ciklas turi tiksliai atitikti P888 parametre nustatytą sinchronizavimo laiką.
Skirtojo laiko kontrolės schemą aktyvinkite tik sinchronizavimo tvarkytuvei 0x1000
("Output Data").
Priskirti PDO ("InputData1" ir "OutputData1") turi būti išaktyvinti.
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"Motion-Control" funkcija per "EtherCAT®"

8

"EtherCAT®" valdančiojo įtaiso nuostatos

8.3.1

Greičio režimo nuostatos
•

Sūkių skaičiaus nustatytoji vertė konfigūruojamuoju PDO2 parametru tiesiogiai įrašoma į sistemos kintamąjį H499, o mastelis nustatomas taip:
– 1 skiltis Ô 0,2 1/min., t. y. 5000 vertė Ô 1000 1/min.
Valdiklyje naudojamų dydžių mastelį taip pat reikia nustatyti prieš juos perduodant
keitikliui.

•

Valdymo žodis PDO1 parametru perduodamas PDO2 kartu su sūkių skaičiaus
nustatytąja verte.

•

Valdikliui perduodama padėtis per konfigūruojamąjį PDO2 nuskaitoma tiesiogiai iš
sistemos kintamojo H511. Padėties mastelis nustatytas taip:
– 4096 skilčių tiksliai atitinka vieną apsukimą
Tuomet nuskaitytos padėties mastelį reikia nustatyti pagal valdiklyje naudojamus
dydžius.

•
8.3.2

Būsenos žodis PI1 parametru perduodamas PDO2 kartu su padėties esama verte.

Padėties režimo nuostatos
•

Padėties nustatytoji vertė konfigūruojamuoju PDO2 parametru tiesiogiai įrašoma į
sistemos kintamąjį H499, o mastelis nustatomas taip:
– 1 variklio apsisukimas Ô 216
Valdiklyje naudojamų dydžių mastelį taip pat reikia nustatyti prieš juos perduodant
keitikliui.

•

Būsenos žodį galima perduoti šiais būdais:
– per PO1 kartu su PDO2 nustatyta padėties nustatytąja verte
– arba, jei reikia optimizuoti būklės įrenginį, tiesiogiai "IPOSplus®" esančiam sistemos
kintamajam. Tuomet būklės įrenginio pritaikymas pagal taikomąją programą vykdomas kaip "IPOSplus®" programa arba PLV programa judėjimo reguliatoriuje.

•

Valdikliui perduodama padėtis per konfigūruojamąjį PDO2 nuskaitoma tiesiogiai iš
sistemos kintamojo H508. Padėties mastelis nustatytas taip:
– 1 variklio apsisukimas Ô 216
Tuomet nuskaitytos padėties mastelį reikia nustatyti pagal valdiklyje naudojamus
dydžius.

•
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Būsenos žodį galima PI1 parametru perduoti kartu su PDO2 nustatyta padėties
nustatytąja verte arba, būklės įrenginį pritaikant pagal taikomąją programą, "IPOSplus®"
tiesiogiai nuskaityti nuo sistemos kintamojo, nurodyto "IPOSplus®".
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"Motion-Control" funkcija per "EtherCAT®"

8

"TwinCAT" pavyzdys

8.4

"TwinCAT" pavyzdys

8.4.1

Sinchroniškų taktų režimo parametrų nustatymas
Parinkite toliau pateiktuose paveikslėliuose parodytus nuostatus.

6824466059

Sinchroniškų taktų režimui parinkite priedą "DC for synchronization" (DC prieš sinchronizavimą), esantį DC (Distributed Clock) registro kortelėje. Atkreipkite dėmesį, kad laukelyje "Cycle time" (Ciklo laikas) nustatytas ciklo laikas atitiktų P888 nustatytą sinchronizavimo laiką.

6824750603
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"Motion-Control" funkcija per "EtherCAT®"

8

"TwinCAT" pavyzdys

Aktyvinkite sinchronizavimo tvarkytuvės 0x1000 skirtojo laiko kontrolę. Tam lange "Edit
Sync Manager" (Redaguoti sinchronizavimo tvarkytuvę) pažymėkite "Watchdog
Trigger" (Trigerio kontrolės schema) (žr. toliau pateiktą paveikslėlį).

6824775435

8.4.2

NC ašių parametrų nustatymas
Po to nustatomi NC ašių parametrai (žr. toliau pateiktą paveikslėlį).

6824778379

Registro kortelės "Settings" (Nuostatos) laukelyje "Axis Type" (Ašies tipas) nustatykite
parinktį "Standard" (Standartinis), o laukelyje "Unit" (Blokas) – sistemos bloką (pvz.).
Registro kortelėje "Global" (Bendrieji duomenys) nustatykite didžiausią greitį ir slinkties
klaidos kontrolę.
Registro kortelėje "Dynamics" (Dinamika) nustatykite tiesinio kitimo laiką.

NUORODA
Parinkti nuostatai turi būti pritaikyti mechanikai ir atitinkamoms keitiklio nuostatoms.

78

Žinynas – DFE24B EtherCAT® lauko magistralės sąsaja

"Motion-Control" funkcija per "EtherCAT®"

8

"TwinCAT" pavyzdys

8.4.3

Daviklio parametrų nustatymas
Apibrėžta ("Axis x_Enc"), kad daviklis yra "CANopen DS402", kuriam nustatyti toliau
nurodyti parametrai (žr. toliau pateiktą paveikslėlį).

6824949131

Mastelio koeficientas apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:
360° /(4096 inc/apsisukimas) = 0,087890625 °/inc
8.4.4

Greičio režimas
Greičio režime parenkama pavara ("Axis x_Drive") "Drive connected to KLXXX..."
(Prie KLXXX... prijungta pavara). Registro kortelėje "Analog" (Analoginis) įvedamos
tokios vertės (žr. toliau pateiktą paveikslėlį).

6824952587

Nustatytasis sūkių skaičius ("Reference Velocity") = variklio didžiausias sūkių skaičius
× 6 nurodomas su perskaičiavimo koeficientu "at Output Ratio [0.0–1.0]" = (didžiausias
variklio sūkių skaičius × 5) / 215.
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"Motion-Control" funkcija per "EtherCAT®"
"TwinCAT" pavyzdys

PDO priskirtyje išaktyvinamas PDO1, o PDO2 apibrėžiamas nustatytasis sūkių skaičius
ir valdymo žodis arba esama padėtis (H511) ir būsenos žodis (žr. toliau pateiktą
paveikslėlį).

6824949131

PDO priskirtyje išaktyvinamas PDO1, o PDO2 apibrėžiamas nustatytasis sūkių skaičius
ir valdymo žodis arba esama padėtis (H511) ir būsenos žodis (žr. toliau pateiktą
paveikslėlį).

6824997515

6824993931
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"Motion-Control" funkcija per "EtherCAT®"

8

"TwinCAT" pavyzdys

Po to pavaros nustatytasis sūkių skaičius ir esama padėtis susiejami su NC ašimi, o
valdymo ir 1 būsenos žodis PLV užduotimi valdomi pagal lauko magistralės prietaiso
profilio aprašymą (žr. toliau pateiktą paveikslėlį).

6825043211
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9

Diagnostikos eiga

9

Klaidų diagnostika

9.1

Diagnostikos eiga
Toliau aprašytose diagnostikos eigose pateikiami klaidų analizavimo veiksmai, jei
atsiranda toliau nurodytų problemų:
•

Neveikia "EtherCAT®" keitiklis;

•

Keitiklio nepavyksta valdyti "EtherCAT®" valdančiuoju įtaisu.

Daugiau nuorodų apie specialius keitiklio parametrus, skirtus įvairioms lauko magistralės
taikomosioms programoms rasite žinyne "MOVIDRIVE® MDX60B/61B" ryšys ir lauko
magistralės prietaiso profilis" bei sisteminiame žinyne "MOVIDRIVE® MDX60B/61B".
1 etapas: tikrinimas, ar keitiklis tinkamai prijungtas prie "EtherCAT®".
Ar magistralės kištukas prijungtas prie valdančiojo įtaiso / keitiklio?

NE →

[A]

IŠJUNGTAS →

[A]

NE →

[A]

TAIP →

[A]

NE →

[B]

→

[C]

Vieną kartą įsižie- Valdomasis įtaisas yra SAVE-OPERATIONAL
bia žalia spalva
būsenoje.

→

[C]

Šviečia žaliai

→

[C]

TAIP
↓
Kaip veikia "DFE24B" priedo šviesos diodas Link/activity?
ĮJN.
↓
Ar keitiklis pagal fizikinius duomenis tinkamai prijungtas prie "EtherCAT®"?
Patikrinkite, ar "EtherCAT®" tinkamai prijungtas prie X30 IN (įeinamoji
"EtherCAT®" jungtis) / X31 OUT (išeinamoji "EtherCAT®" jungtis).
TAIP
↓
Toliau 2 etapas: Kaip veikia RUN šviesos diodas?
[A]

Patikrinkite magistralės kabelinius sujungimus!

2 etapas: Kaip veikia RUN šviesos diodas?
IŠJUNGTAS

Blyksi žaliai

[A]
[B]
[C]
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Ar valdantysis įtaisas valdomajam įtaisui perjungė
INIT būseną?
Valdomasis įtaisas yra PRE-OPERATIONAL
būsenoje.

Valdomasis įtaisas yra OPERATIONAL būsenoje.
Valdančiajame įtaise paleiskite magistralę.
Sugedo "DFE24B" priedas.
Toliau 3 etapas: Kaip veikia ERR šviesos diodas?
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9

3 etapas: Kaip veikia ERR šviesos diodas?
IŠJUNGTAS

1 atvejis: RUN šviesos diodas šviečia žaliai (valdomasis įtaisas yra
OPERATIONAL būsenoje).
↓

"DFE24B" priedo "EtherCAT®" ryšys dar yra darbinėje būsenoje.
2 atvejis:
• RUN šviesos diodas blyksi žaliai (valdomasis įtaisas yra PRE-OPERATIONAL
būsenoje).
• RUN šviesos diode vieną kartą įsižiebia žalia spalva (valdomasis įtaisas yra
SAVE-OPERATIONAL būsenoje).
↓
Valdančiajame įtaise paleiskite magistralę ir valdomajame įtaise nustatykite
OPERATIONAL būseną.
↓
Prijunkite proceso duomenų ryšį.
Mirksi

Būtina sąlyga:
• RUN šviesos diodas blyksi žaliai (valdomasis įtaisas yra PRE-OPERATIONAL
būsenoje).
• RUN šviesos diode vieną kartą įsižiebia žalia spalva (valdomasis įtaisas yra
SAVE-OPERATIONAL būsenoje).
↓
Aptikta paleisties klaida. Paleiskite "DFE24B" priedą.
↓
Jei ERR šviesos diodas mirksi toliau, vadinasi, sugedo "DFE24B" priedas.

Sublyksi
du kartus
raudonai

1 atvejis: RUN šviesos diodas šviečia žaliai (valdomasis įtaisas yra
OPERATIONAL būsenoje).
↓
Prijunkite lauko magistralės skirtąjį laiką, proceso išvesties duomenis.
2 atvejis:
• RUN šviesos diodas blyksi žaliai (valdomasis įtaisas yra PRE-OPERATIONAL
būsenoje).
• RUN šviesos diode vieną kartą įsižiebia žalia spalva (valdomasis įtaisas yra
SAVE-OPERATIONAL būsenoje).
↓
Skirtojo laiko kontrolės schema → Valdančiajame įtaise paleiskite magistralę ir
valdomajame įtaise nustatykite OPERATIONAL būseną.
↓
Prijunkite proceso duomenų ryšį.

Vieną kartą Būtina sąlyga:
įsižiebia
• RUN šviesos diodas blyksi žaliai (valdomasis įtaisas yra PRE-OPERATIONAL
raudona
būsenoje).
spalva
• RUN šviesos diode vieną kartą įsižiebia žalia spalva (valdomasis įtaisas yra
SAVE-OPERATIONAL būsenoje).
↓
Atsirado nelauktų būsenos pakitimų. Pašalinkite konfigūracijos klaidą ir po to
valdančiuoju įtaisu vėl paleiskite magistralę.
↓
Valdomajam įtaisui nustatykite OPERATIONAL būseną.
↓
Įjunkite proceso duomenų ryšį.
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9

Klaidų sąrašas

Blyksi

9.2

Būtina sąlyga:
• RUN šviesos diodas blyksi žaliai (valdomasis įtaisas yra PRE-OPERATIONAL
būsenoje).
• RUN šviesos diode vieną kartą įsižiebia žalia spalva (valdomasis įtaisas yra
SAVE-OPERATIONAL būsenoje).
↓
Įsijungę netinkama konfigūracija. Pašalinkite konfigūracijos klaidą ir po to valdančiuoju įtaisu vėl paleiskite magistralę.
↓
Valdomajam įtaisui nustatykite OPERATIONAL būseną.
↓
Įjunkite proceso duomenų ryšį.

Klaidų sąrašas
NUORODA

Klaidos
kodas
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•

Šis klaidų sąrašas taikomas "DFE24B" priedui, veikiančiam tinklų sietuvo režimu.

•

Jei "DFE24B" priedą eksploatuojate "MOVIDRIVE® B", atitinkamus klaidų kodus
rasite eksploatacijos vadove "MOVIDRIVE® MDX60B/61B".

Pavadinimas

Reakcija

Priežastis

Priemonė

17

Stack Overflow

Nutrūko "SBus" ryšys.

18

Stack Underflow

Nutrūko "SBus" ryšys.

19

NMI

Nutrūko "SBus" ryšys.

20

Undefined
Opcode

Nutrūko "SBus" ryšys.
Sutriko keitiklio elektronikos veikimas,
tai galėjo nutikti dėl EMS poveikio.

Patikrinkite ir jei reikia pataisykite įžeminimo jungtis ir ekranavimą. Jeigu
klaida rodoma vėl, kreipkitės į SEW
techninės priežiūros tarnybą.

21

Protection Fault

Nutrūko "SBus" ryšys.

22

Illegal Word
Operand Access

Nutrūko "SBus" ryšys.

23

Illegal Instruction Access

Nutrūko "SBus" ryšys.

25

Eeprom

Nutrūko "SBus" ryšys.

Kreipties į EEPROM klaida.

Įjunkite gamyklines nuostatas, atkurkite vertes ir iš naujo nustatykite DFE
parametrą. Jeigu klaida pasirodo vėl,
kreipkitės į SEW techninės priežiūros
tarnybą.

28

Lauko magistralės skirtasis
laikas

Numatyta:
PO duomenys = 0
Klaidų reakciją galima
nustatyti P831.

Pagal užprogramuotą suveikimo
kontrolės laiką tarp valdančiojo ir
valdomojo įtaisų ryšys neužmegztas.

•

37

Kontrolės
schemos klaida

Nutrūko "SBus" ryšys.

Sisteminės programinės įrangos vykdymo klaida.

Kreipkitės į SEW techninės priežiūros
tarnybą.

45

Iniciacijos klaida

Nutrūko "SBus" ryšys.

Klaida po savitikros atkūrus duomenis.

Atkurkite duomenis. Jei klaida rodoma
vėl, kreipkitės į SEW techninės priežiūros tarnybą.

111

Prietaiso skirtojo
laiko sistemos
klaida

Reakcijos nėra.

Atkreipkite dėmesį į DFx raudoną sistemos klaidos šviesos diodą (H1). Jei
šis šviesos diodas šviečia arba blyksi
raudonai, gali būti, jog per skirtąjį laiką
nesuveikė vienas ar keli "SBus" abonentai. Jei blyksi raudonas sistemos
klaidos šviesos diodas (H1), sugedo
pats DFx. Tada F111 klaida valdikliui
bus perduota tik lauko magistrale.

Patikrinkite įtampos tiekimą ir "SBus"
kabelinius sujungimus, patikrinkite
"SBus" galines varžas. DFx išjunkite
ir vėl įjunkite. Jei klaidos nepavyksta
pašalinti, klaidos užklauskite diagnostikos sąsajoje ir imkitės šioje
lentelėje aprašytų priemonių.

•

Patikrinkite valdančiojo įtaiso
ryšio veikimo režimą.
Užprogramuokite ilgesnį valdančiojo įtaiso lauko magistralės
skirtąjį laiką (suveikimo kontrolę)
arba išjunkite kontrolę.
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"DFE24B" priedas, skirtas "MOVIDRIVE® MDX61B"

10

Techniniai duomenys

10.1

"DFE24B" priedas, skirtas "MOVIDRIVE® MDX61B"

10

"DFE24B" priedas ("MOVIDRIVE® MDX61B")
Artikulo numeris

1821 126 7

Imamoji galia

P=3W

Standartai

IEC 61158, IEC 61784-2

Sparta bodais

100 MBaud, dupleksinė jungtis

Prijungimo technika

2 × RJ45 (8x8 modulinis lizdas)

Magistralės galinė
apkrova

Neintegruota, nes magistralės galinė apkrova aktyvinama automatiškai.

OSI lygis

II eternetas

Terminalo adresas

Nustatymas "EtherCAT®" valdančiuoju įtaisu (rodmuo P093).

XML rinkmenos
pavadinimas

SEW_DFE24B.xml

Vendor ID

0x59 (CANopenVendor ID)

"EtherCAT®" funkcijos

•
•

"MOVIDRIVE® B" aparatinės įrangos būklė

824 854 0.18 arba aukštesnis (rodmuo P076).

Eksploatavimo pradžios
pagalbinės priemonės

•
•

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

Inžinerinė programinė įranga "MOVITOOLS® MotionStudio" nuo
5.40 versijos
Valdymo prietaisas DBG60B
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10

"DFE24B" priedas, skirtas "MOVITRAC® B", ir tinklų sietuvo korpusas

10.2

"DFE24B" priedas, skirtas "MOVITRAC® B", ir tinklų sietuvo korpusas

5.5

4.5

DFE 24B
RUN
ERR

1

28

X31

OUT

185

257.5

IN

234.5

0

EtherCAT

X30

224

AS
F1

22.5

30

100
6825746443
"DFE24B" priedas ("MOVITRAC® B" tinklų sietuvas)
Išorinis įtampos šaltinis

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

Standartai

IEC 61158, IEC 61784-2

Sparta bodais

100 MBaud, dupleksinė jungtis

Prijungimo technika

2 × RJ45 (8x8 modulinis lizdas)

Magistralės galinė
apkrova

Neintegruota, nes magistralės galinė apkrova aktyvinama automatiškai.

OSI lygis

II eternetas

Terminalo adresas

Nustatymas "EtherCAT®" valdančiuoju įtaisu (rodmuo P093).

XML rinkmenos
pavadinimas

SEW_DFE24B.xml

Vendor ID

0x59 (CANopenVendor ID)

"EtherCAT

®"

funkcijos

•
•

"MOVITRAC® B" aparatinės įrangos būklė

Nebūtina jokia speciali aparatinės įrangos būsena.

Eksploatavimo pradžios
pagalbinės priemonės

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

Inžinerinė programinė įranga "MOVITOOLS® MotionStudio" nuo
5.40 versijos
Valdymo prietaisas FBG60B
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Atsakomybės apribojimas .....................................7
Autorių teisių pastaba ...........................................7
B
Bendrosios nuorodos ............................................6
atsakomybės apribojimas ...............................7
autorių teisių pastaba .....................................7
dokumentacijos naudojimas ...........................6
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D
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E
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"MOVIDRIVE® B" ................................................24
F
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