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Observaţii generale
Folosirea documentaţiei

1
1

Observaţii generale

1.1

Folosirea documentaţiei
Manualul de utilizare este parte componentă a produsului, conţinând instrucţiuni importante pentru operare şi service. Manualul de utilizare se adresează tuturor persoanelor
care se ocupă de lucrările de montare, instalare, punere în funcţiune şi service la
produs.
Manualul de utilizare se va păstra într-un loc accesibil şi în stare lizibilă. Asiguraţi-vă că
persoanele responsabile de instalaţie, de funcţionarea acesteia, precum şi persoanele
care lucrează la aparat pe propria răspundere au citit în întregime şi au înţeles
instrucţiunile din manualul de utilizare. Dacă există neclarităţi sau dacă aveţi nevoie de
informaţii suplimentare adresaţi-vă la SEW-EURODRIVE.

1.2

Structura instrucţiunilor de siguranţă

1.2.1

Semnificaţia cuvintelor semnal
Următorul tabel prezintă clasificarea şi semnificaţia cuvintelor semnal pentru instrucţiunile de siguranţă, pentru indicaţiile privind eventualele daune materiale şi pentru alte
indicaţii.
Cuvânt-semnal

1.2.2

Legendă

Urmări în cazul nerespectării

PERICOL!

Pericol iminent

Deces sau accidente grave

AVERTIZARE!

Situaţie posibil periculoasă

Deces sau accidente grave

ATENŢIE!

Situaţie posibil periculoasă

Accidente uşoare

ATENŢIE!

Pericol de daune materiale

Deteriorarea sistemului de acţionare sau
a perifericelor sale

OBSERVAŢIE

Observaţie sau recomandare utilă:
Facilitează manipularea sistemului de
acţionare.

Structura instrucţiunilor de siguranţă referitoare la o anumită situaţie
Instrucţiunile de siguranţă referitoare la o anumită situaţie nu se aplică pentru o sigură
acţiune, ci pentru mai multe acţiuni aparţinând aceleiaşi teme. Pictogramele utilizate
indică un pericol general sau unul specific.
Aceasta este structura formală a unei instrucţiuni de siguranţă referitoare la o anumită
situaţie:

CUVÂNT SEMNAL!
Tipul pericolului şi sursa acestuia.
Posibile consecinţe în caz de nerespectare.
•
1.2.3

Măsuri pentru evitarea pericolului.

Structura instrucţiunilor de siguranţă inserate
Instrucţiunile de siguranţă inserate sunt direct integrate în descrierea modului de acţionare, imediat înaintea operaţiunii periculoase.
Aceasta este structura formală a unei instrucţiuni de siguranţă inserate:
•

CUVÂNT SEMNAL! Tipul pericolului şi sursa acestuia.
Posibile consecinţe în caz de nerespectare.
– Măsuri pentru evitarea pericolului.
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1.3

1

Dreptul la reclamaţii în garanţie
Respectarea instrucţiunilor din documentaţie reprezintă premisa necesară pentru funcţionarea fiabilă a produsului şi onorarea dreptului la reclamaţie în perioada de garanţie.
Citiţi cu atenţie manualul de utilizare înainte de a utiliza aparatul!
Verificaţi dacă manualul este lizibil şi accesibil persoanelor responsabile de instalaţie şi
de operarea acesteia, precum şi celor care lucrează pe proprie răspundere la acest
aparat.

1.4

Exonerarea de răspundere
Respectarea acestei documentaţii şi a documentaţiilor aferente aparatelor conectate de
la SEW-EURODRIVE reprezintă premisa de bază pentru funcţionarea sigură şi pentru
atingerea caracteristicilor produsului şi a caracteristicilor de putere specificate. SEWEURODRIVE nu îşi asumă nicio răspundere pentru accidentele, daunele materiale sau
economice produse din cauza nerespectării manualului de operare. Se exclude în acest
caz răspunderea pentru defectele apărute.

1.5

Drepturile de autor
© 2012 – SEW-EURODRIVE. Toate drepturile rezervate.
Este interzisă multiplicarea, modificarea, difuzarea sau alt mod de valorificare integrală
sau parţială a documentului.

1.6

Documentaţia aplicabilă
Pentru aparatele conectate sunt valabile următoarele documentaţii şi documente:

1.7

•

Manualul de operare "MOVIDRIVE® MDX60B/61B"

•

Manualul de operare "MOVITRAC® B"

•

La aparatele cu tehnică de siguranţă funcţională, suplimentar manualele adecvate
"Siguranţa funcţională" sau "Deconectarea sigură – condiţii".

•

Instalarea şi punerea în funcţiune numai de către electricieni specializaţi, respectând
normele în vigoare de prevenire a accidentelor, precum şi manualele de operare ale
aparatelor conectate.

Denumirea produsului şi marca
Denumirile de produs menţionate în prezenta documentaţie sunt mărci sau mărci înregistrate ale respectivului titular.
EtherCAT® is registered trademark and patented technology, licensed by Beckhoff
Automation GmbH, Germany.
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Instrucţiuni de siguranţă
Sisteme de magistrale

2
2

Instrucţiuni de siguranţă

2.1

Sisteme de magistrale
Cu ajutorul unui sistem de magistrală este posibilă ajustarea complexă a convertizoarelor la condiţiile specifice de exploatare. Ca la toate celelalte sisteme de magistrale,
există pericolul unei schimbări imperceptibile din exterior (în raport cu aparatul) a parametrilor şi deci a comportamentului aparatului. Acest lucru poate conduce la schimbarea
neaşteptată, necontrolată a comportamentului sistemului.

2.2

Funcţii de siguranţă
Este interzisă atribuirea funcţiilor de siguranţă convertizoarelor MOVIDRIVE® B şi
MOVITRAC® B fără un sistem de siguranţă supraordonat. Folosiţi sisteme de siguranţă
supraordonate pentru a garanta protecţia maşinilor şi a persoanelor. Asiguraţi-vă că
pentru aplicaţiile de siguranţă se respectă datele din documentaţiile "Siguranţa funcţională pentru MOVITRAC® B".

2.3

Aplicaţii în mecanisme de ridicat
Este interzisă utilizarea MOVIDRIVE® B şi MOVITRAC® B ca dispozitiv de siguranţă în
aplicaţiile pentru mecanisme de ridicat. Utilizaţi sisteme de supraveghere sau dispozitive de protecţie mecanice ca dispozitive de siguranţă, pentru a evita posibilele daune
materiale sau accidente.

2.4

Eliminarea deşeurilor
Vă rugăm să respectaţi reglementările naţionale actuale:
Eliminaţi deşeurile separat, în funcţie de componenţă şi normele naţionale existente,
ca de ex.:
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•

Deşeuri electronice

•

Mase plastice

•

Tablă
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Introducere

3.1

Generalităţi

3.1.1

Conţinutul acestui manual

3

Acest manual de utilizare descrie:

3.1.2

•

Montarea plachetei opţionale DFE24B EtherCAT® în convertizorul de tracţiune
MOVIDRIVE® MDX61B.

•

Utilizarea plachetei opţionale DFE24B EtherCAT® în convertizorul de frecvenţă
MOVITRAC® B şi în carcasa gateway UOH11B.

•

Punerea în funcţiune a MOVIDRIVE® MDX61B la sistemul fieldbus EtherCAT®.

•

Punerea în funcţiune a MOVITRAC® B la gateway EtherCAT®.

•

Configurarea EtherCAT® master prin intermediul fişierelor XML.

•

Operarea MOVITOOLS® MotionStudio prin EtherCAT®.

Documentaţie detaliată
Pentru conectarea simplă şi eficientă a MOVIDRIVE® B la sistemul de magistrală
EtherCAT®, pe lângă acest manual de utilizare pentru opţiunea de comunicare DFE24B
EtherCAT® sunt necesare următoarele documentaţii detaliate despre subiectul fieldbus:
•

Manualul "Comunicarea şi profilul aparatelor fieldbus MOVIDRIVE® B"

•

Manualul sistemului MOVIDRIVE® B

În manualul "Comunicarea şi profilul aparatelor fieldbus MOVIDRIVE® B" şi în manualul
sistemului MOVIDRIVE® B, pe lângă descrierea parametrilor fieldbus şi codificarea
acestora, sunt explicate diferitele concepte de comandă şi posibilităţi de aplicaţii sub
forma unor mici exemple.

3.2

Caracteristici

3.2.1

MOVIDRIVE® B, MOVITRAC® B şi EtherCAT®
Comportamentul de aparat al convertizorului, aşa-zisul profil al aparatului, care stă la
baza operării EtherCAT®, nu depinde de fieldbus şi aşadar este unitar. Pentru dvs., în
calitate de utilizator, există astfel şi posibilitatea se a dezvolta aplicaţii de acţionare independent de fieldbus. Aşadar trecerea la alte sisteme de magistrale, ca de ex. DeviceNet
(Option DFD), este posibilă într-un mod foarte simplu.

3.2.2

Acces la toate informaţiile
Prin intermediul interfeţei de comunicare EtherCAT®, MOVIDRIVE® B şi MOVITRAC®
B vă oferă un acces digital la toţi parametrii de acţionare şi toate funcţiile. Comanda convertizorului se realizează prin datele de proces rapide, ciclice. Prin intermediul acestui
canal de date de proces aveţi posibilitatea, pe lângă prestabilirea valorilor dorite (de ex.
turaţia dorită, durata integratoare pentru pornire/oprire etc.), aveţi şi posibilitatea de a
declanşa diferite funcţii de antrenare, ca de exemplu deblocarea, blocarea regulatorului,
oprirea normală, oprirea rapidă etc. Simultan, prin acest canal puteţi citi înapoi şi valorile
efective de la convertizor, ca de exemplu turaţia efectivă, curentul, starea aparatelor,
numărul de erori sau chiar şi semnalele de referinţă.
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3.2.3

Schimbul de date ciclic prin EtherCAT®
Schimbul de date de proces între EtherCAT® master şi convertizoarele MOVIDRIVE® B
şi MOVITRAC® B se efectuează de regulă ciclic. Durata ciclului este stabilită la proiectarea EtherCAT® master.

3.2.4

Schimbul de date aciclic prin EtherCAT®
Conform specificaţiei EtherCAT®, sunt introduse servicii aciclice READ/WRITE
(CITIRE/SCRIERE), care sunt transmise împreună cu telegramele în funcţionarea
curentă ciclică cu magistrală, fără a fi afectată performanţa comunicării datelor de
proces prin EtherCAT®.
Accesul la citire şi scriere pentru parametrii de acţionare este facilitat prin serviciile SDO
(Service Data Objects), care sunt implementate prin CoE (CAN application protocol
over EtherCAT®) sau prin serviciile VoE-Dienste (Vendorspecific over EtherCAT®).
Acest schimb de date pentru parametri vă permite accesul la aplicaţii, la care toţi parametrii importanţi sunt stocaţi în aparatul de automatizare supraordonat, astfel încât să
nu fie necesară parametrizarea manuală la convertizorul de tracţiune.

3.2.5

Configurarea opţiunii de comunicare EtherCAT®
În general, opţiunea de comunicare EtherCAT® este concepută astfel încât toate setările specifice fieldbus să se realizeze la pornirea sistemului EtherCAT®. Astfel, convertizorul de frecvenţă poate fi integrat şi pornit în cel mai scurt timp în mediul ambiant
EtherCAT®.

3.2.6

Funcţii de monitorizare
Utilizarea unui sistem fieldbus necesită pentru tehnica de acţionare funcţii suplimentare
de monitorizare, ca de ex. monitorizarea temporală a fieldbus (timeout fieldbus),
sau concepte de oprire rapidă. Puteţi adapta funcţiile de monitorizare ale
MOVIDRIVE® B/MOVITRAC® B de exemplu direcţionat la aplicaţia dvs. De ex., puteţi
determina ce reacţie la eroare trebuie să declanşeze convertizorul de tracţiune în cazul
unei erori pe magistrală. Pentru numeroase aplicaţii este justificată o oprire rapidă, dar
puteţi seta şi alte reacţii la eroare. Întrucât funcţionalitatea bornelor de comandă este
garantată şi în regimul fieldbus, puteţi realiza concepte de oprire rapidă independente
de fieldbus ca mai sus, prin intermediul bornelor convertizorului de tracţiune.

3.2.7

Diagnoza tehnică
Pentru punerea în funcţiune şi service, MOVIDRIVE® B şi MOVITRAC® B vă oferă
numeroase posibilităţi de diagnoză. Cu ajutorul monitorului fieldbus integrat, puteţi controla de exemplu atât valorile dorite trimise de comanda supraordonată, cât şi valorile
efective.
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4

Manual de montare şi instalare
În acest capitol primiţi instrucţiuni despre montarea şi instalarea plachetei opţionale
DFE24B în MOVIDRIVE® MDX61B, MOVITRAC® B şi carcasa gateway UOH11B.

4.1

Montarea plachetei opţionale DFE24B în MOVIDRIVE® MDX61B
OBSERVAŢIE
•
•
•
•

Montarea sau demontarea plachetelor opţionale la MOVIDRIVE® MDX61B
mărimea 0 se pot efectua numai de către SEW-EURODRIVE.
Montarea sau demontarea plachetelor opţionale de către utilizator sunt posibile
numai la MOVIDRIVE® MDX61B mărimea 1 până la 7.
Trebuie să introduceţi opţiunea DFE24B în slotul fieldbus [1].
Opţiunea DFE24B este alimentată cu tensiune de către MOVIDRIVE® B. Nu este
necesară o alimentare separată cu tensiune.

DFS11B
R

FS
FDO

1

2 FDO

3

4 LS

5

6 PS

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

F-ADDRESS

X31

[1]

BF

X30

0 1

9

5

6

1

20
21
22
23
24
25
26
AS

0 1

6052434187
[1] Slot fieldbus

4.1.1

Înainte de a începe
Placheta opţională DFE24B trebuie să fie introdusă în slotul fieldbus.
Respectaţi următoarele instrucţiuni înainte de a începe montarea sau demontarea
plachetei opţionale:
•

Scoateţi convertizorul de sub tensiune. Întrerupeţi 24 V CC şi tensiunea pe reţea.

•

Eliminaţi încărcătura electrică a propriului corp prin măsuri corespunzătoare (bandă
conductoare, pantofi care prezintă conductibilitate etc.) înaintea atingerii plachetei
opţionale.

•

Înaintea montării plachetei opţionale, scoateţi tastatura şi capacul frontal (vezi
manualul de operare MOVIDRIVE® MDX60B/61B, cap. "Instalarea").
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•

După montarea plachetei opţionale, aşezaţi la loc tastatura şi capacul frontal (vezi
manualul de operare MOVIDRIVE® MDX60B/61B, cap. "Instalarea").

•

Păstraţi placheta opţională în ambalajul original şi scoateţi-o numai imediat înaintea
montării.

•

Ţineţi placheta opţională numai de marginea platinei. Nu atingeţi elementele
constructive.
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Montarea plachetei opţionale DFE24B în MOVIDRIVE® MDX61B

4.1.2

4

Modul de lucru general la montarea şi demontarea unei plachete opţionale

2.
1.

2.

1.
3.

3.
3.

4.

4.

1942024459

1. Desfaceţi ambele şuruburi de fixare ale suportului plachetei opţionale. Scoateţi
suportul plachetei opţionale uniform (fără a încăleca!) din slot.
2. Desfaceţi cele 2 şuruburi de fixare ale tablei negre de acoperire de pe suportul plachetei opţionale. Scoateţi tabla neagră de acoperire.
3. Aşezaţi placheta opţională cu cele 3 şuruburi de fixare exact în orificiile prevăzute în
acest scop de pe suportul plachetei opţionale.
4. Aşezaţi din nou suportul plachetei opţionale cu placheta opţională montată în slot,
aplicând o presiune moderată. Fixaţi din nou suportul plachetei opţionale cu ambele
şuruburi de fixare.
5. Pentru demontarea plachetei opţionale, procedaţi în ordine inversă.
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Montarea plachetei opţionale DFE24B în MOVITRAC® B

4

4.2

Montarea plachetei opţionale DFE24B în MOVITRAC® B
OBSERVAŢIE
•
•

4.2.1

MOVITRAC® B nu necesită o versiune firmware specială.
Numai SEW-EURODRIVE poate monta sau demonta plachetele opţionale pentru
MOVITRAC® B.

Conectarea sistemului de magistrală (SBus 1) între un MOVITRAC® B şi opţiunea 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 (PORNIT) (rezistenţa terminală activată)
S2 = OFF (OPRIT) (rezervat)

OBSERVAŢIE
•
•

14

DFE24B dispune de o rezistenţă terminală SBus integrată şi trebuie să se instaleze
întotdeauna la începutul conexiunii SBus.
DFE24B are întotdeauna adresa SBus 0.

X46

X26

Asignarea bornelor

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

CC 24 V

X12

Asignarea bornelor

X12:8

Intrare CC 24 V

X12:9

Intrări binare potenţial de referinţă GND
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Montarea plachetei opţionale DFE24B în MOVITRAC® B

4

Pentru cablarea uşoară, opţiunea DFE24B poate fi alimentată cu tensiune continuă de
24 V de la X46:7 al MOVITRAC® B la X26:7. Alimentarea cu tensiune de 24 V CC a
MOVITRAC® B trebuie să fie conectată în acest caz la bornele X12:8 şi X12:9.
Activaţi rezistenţa terminală a magistralei (S1 = ON (PORNIT)) la opţiunea FSC11B.
4.2.2

Conectarea magistralei de sistem (SBus 1) între mai multe aparate MOVITRAC® B
®

MOVITRAC B
S1

DFE 24B

S2

RUN
ERR

ON

X44

OFF

FSC11B
X45

X46
AS
F1

HL⊥1 2 3 4 5 6 7

0

1

X31

OUT

X30

IN

EtherCAT

H1
H2

X24

MOVITRAC® B
S1

X12
+
DC 24 V =
-

24V IO
GND

X26

1
2
3
4
5
6
7
8
9

12 3 45 6 7

MOVITRAC® B

S2

S1

ON
OFF

X44

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 prin carcasa gateway UOH11B

X46

Asignarea bornelor

X26

Asignarea bornelor

X46:1

SC11 (intrare magistrală de sistem High)

X26:1

SC11 SBus +, CAN High

X46:2

SC12 (intrare magistrală de sistem Low)

X26:2

SC12 SBus –, CAN Low

X46:3

GND (referinţă magistrală de sistem)

X26:3

GND, CAN GND

X46:4

SC21 (ieşire magistrală de sistem High)

X26:7

CC 24 V

X46:5

SC22 (ieşire magistrală de sistem Low)

X46:6

GND (referinţă magistrală de sistem)

X46:7

CC 24 V

X12

Asignarea bornelor

X12:8

Intrare CC 24 V

X12:9

Intrări binare potenţial de referinţă GND
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Manual de montare şi instalare
Montarea plachetei opţionale DFE24B în MOVITRAC® B

Reţineţi:
•

Utilizaţi un cablu de cupru cu 2 x 2 fire torsadate în perechi şi ecranat (cablu pentru
transfer date cu strat de ecranare din sârmă de cupru). Aşezaţi stratul de ecranare
pe ambele părţi în contact cu borna de ecranare a sistemului electronic aferentă
MOVITRAC® B. La cablurile bifilare, conectaţi capetele firelor de ecranare suplimentar şi cu GND. Cablul va trebui să aibă următoarele specificaţii:
– Secţiunea firului 0,25 mm2 (AWG18) până la 0,75 mm2 (AWG18)
– Rezistenţă de linie 120 Ω la 1 MHz
– Armătură capacitivă ≤ 40 pF/m (12 pF/ft) la 1 kHz
Se recomandă cablurile CAN sau DeviceNet.

•

Lungimea totală admisă a cablurilor depinde de rata baud setată pentru SBus:
– 250 kBaud: 160 m (528 ft)
– 500 kBaud: 80 m (264 ft)
– 1000 kBaud: 40 m (132 ft)

•

Activaţi rezistenţa terminală a magistralei de sistem la capătul conexiunii magistralei
de sistem (S1 = ON (PORNIT)). Dezactivaţi rezistenţa terminală a magistralei de
sistem la celelalte aparate (S1 = OFF (OPRIT)). Gateway DFE24B trebuie să se afle
întotdeauna la începutul şi la capătul conexiunii magistralei de sistem şi dispune de
o rezistenţă terminală montată fix.

OBSERVAŢIE
Între aparatele conectate la SBus nu trebuie să apară niciun decalaj de potenţial. Preveniţi apariţia unui decalaj de potenţial cu ajutorul unor măsuri adecvate, de exemplu
prin conectarea masei aparatelor cu un cablu separat.
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4.3

4

Montarea şi instalarea gateway DFE24B/UOH11B
Următoarea figură indică racordarea opţiunii DFE24B prin carcasa gateway
UOH11B:X26.
UOH11B
DFE 24B
RUN
ERR

AS
F1

0

1

X31

OUT

X30

IN

EtherCAT

H1
H2
X24

SEW Drive

X26
1234567

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

+ 24 V
GND

6764955147

Carcasa gateway este alimentată prin intermediul X26 cu 24 V CC.
Carcasa gateway UOH11B
X26

Asignarea bornelor

X26:1

Magistrala de sistem SC11 +, CAN high

X26:2

Magistrala de sistem SC12 –, CAN low

X26:3

GND, CAN GND

X26:4

Rezervat

X26:5

Rezervat

X26:6

GND, CAN GND

X26:7

CC 24 V
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Racordarea şi descrierea bornelor opţiunii DFE24B

4
4.4

Racordarea şi descrierea bornelor opţiunii DFE24B

4.4.1

Cod articol
Opţiunea Interfaţă EtherCAT® tip DFE24B: 1821 126 7

OBSERVAŢIE
•
•
Vedere frontală DFE24B

DFE 24B
RUN
ERR

AS
F1

0

Opţiunea "Interfaţă EtherCAT® tip DFE24B" este posibilă numai împreună cu
MOVITRAC® B şi MOVIDRIVE® MDX61B, nu cu MOVIDRIVE® MDX60B.
Opţiunea DFE24B trebuie să fie introdusă în slotul fieldbus.
Comutator
DIP
Bornă

Descriere

Funcţie

RUN (PORNIRE): LED de
serviciu EtherCAT®
(portocaliu/verde)

Indică regimul de funcţionare al sistemului electronic
al magistralei şi al comunicării.

ERR (EROARE): LED de eroare
EtherCAT® (roşu)

Indică erorile EtherCAT®.

1

Comutator DIP

AS
F1

Configurare automată pentru regimul gateway
Rezervat

IN

X30 IN: Intrare conexiune
EtherCAT®

OUT

LED Link/Activity (Legătură/
Activitate) (verde)

X30

EtherCAT
Indică faptul că conexiunea EtherCAT® la aparatul
anterior este disponibilă/activă.

Indică faptul că conexiunea EtherCAT® la aparatul
ulterior este disponibilă/activă.

X31

LED Link/Activity (Legătură/
Activitate) (verde)
X31 OUT: Ieşire conexiune
EtherCAT®

6764978827
Vedere frontală MOVITRAC® B şi UOH11B
H1

Descriere

Funcţie

LED H1 (roşu)
LED H2 (verde)

Eroare de sistem (doar pentru funcţionalitate gateway)
Rezervat

Terminal X24 X

Interfaţă RS485 pentru diagnoză cu PC şi MOVITOOLS®MotionStudio

H2

X24

155123467
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Alocarea ştecherelor X30 IN / X31 OUT

4.5

4

Alocarea ştecherelor X30 IN / X31 OUT
Utilizaţi conectori cu fişă preconfecţionaţi, ecranaţi, de tip RJ45, conform IEC 11801
ediţia 2.0, categoria 5.
[6]

[3] [2] [1]
12

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

3

6

B

3011902475

Vedere din faţă
Vedere din spate
Pinul 1 TX+ Transmit plus
Pinul 2 TX– Transmit minus
Pinul 3 TX+ Receive plus
Pinul 6 TX– Receive minus

Conexiune DFE24B – EtherCAT®
Opţiunea DFE24B este configurată pentru o structură liniară a magistralei cu doi conectori RJ45. Master EtherCAT® este racordat cu un cablu ecranat cu fire torsadate în
perechi la X30 IN (RJ45) (dacă este cazul prin alte dispozitive slave EtherCAT®). Alte
aparate EtherCAT® sunt racordate apoi prin X31 OUT (RJ45).

OBSERVAŢIE
Standardul IEC 802.3 prevede pentru cablul 100 Mbaud Ethernet (100BaseT) o lungime maximă de 100 m, de ex. între doi DFE24B.

4.6

Ecranarea şi instalarea cablurilor de magistrală
Utilizaţi exclusiv cabluri ecranate şi elemente de îmbinare din categoria 5, clasa D,
conform standardului IEC11801 ediţia 2.0.
Ecranarea corespunzătoare a cablurilor de magistrală are rolul de a reduce perturbaţiile
electrice apărute în mediile industriale. Pentru a realiza o ecranare optimă a cablurilor
se vor lua următoarele măsuri:
•

Strângeţi cu mâna şuruburile de fixare de la conectoare, module şi liniile de potenţial.

•

Utilizaţi exclusiv conectori cu carcasă metalică sau metalizată.

•

Întindeţi firele de ecranare pe o suprafaţă cât mai mare a conectorului.

•

Aplicaţi firele de ecranare ale cablului de magistrală pe ambele părţi.

•

Nu instalaţi cablurile de semnal şi de magistrală paralel cu cablurile de putere
(cabluri de motor), ci pe cât posibil în canale de cabluri separate.

•

Folosiţi în halele industriale console metalice pentru cabluri, legate la pământ.

•

Instalaţi cablurile de semnal şi cablurile aferente de potenţial la o distanţă mică între
ele, pe cel mai scurt traseu.

•

Evitaţi prelungirea cablurilor de magistrală cu ajutorul conectorilor cu fişă.
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4

•

Instalaţi cablurile de magistrală cât se poate de aproape de masă.

OBSERVAŢIE
În cazul unor variaţii ale potenţialului de legare la pământ, în stratul de ecranare
conectat la ambele capete şi legat la potenţialul de împământare (PE) poate apărea
un curent de compensare. În acest caz se va asigura o compensare suficientă a
potenţialului, cf. normelor tehnice VDE.

4.7

Terminal de magistrală
Nu este necesar un terminal de magistrală (de ex. cu rezistenţe terminale de magistrală). Dacă la un dispozitiv EtherCAT® nu este racordat niciun aparat ulterior, acesta
este recunoscut automat.

4.8

Setarea adresei staţiei
Dispozitivele EtherCAT® de la SEW-EURODRIVE nu au nicio adresă setabilă la aparat.
Acestea sunt recunoscute prin poziţia din structura magistralei şi apoi li se alocă o
adresă de către master EtherCAT®. Aceasta poate fi afişată de exemplu cu tastatura
DBG60B (parametrul P093).

4.9

Afişajele regimului de funcţionare pentru opţiunea DFE24B
Pe placheta opţională DFE24B EtherCAT® se află 2 diode luminiscente, care afişează
starea actuală a DFE24B şi a sistemului EtherCAT®.

DFE24B
RUN
ERR
6780432907
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Afişajele regimului de funcţionare pentru opţiunea DFE24B

4.9.1

4

LED RUN (PORNIRE) (verde/portocaliu)
LED-ul RUN (PORNIRE) (verde/portocaliu) semnalizează starea DFE24B.

4.9.2

Stare

Stare

Descriere

Stins

INIT (INIŢIALIZAT)

Opţiunea DFE24B se află în starea INIT (INIŢIALIZAT)

Verde
intermitent

PRE-OPERATIONAL
(PREOPERAŢIONAL)

Comunicarea cu căsuţa poştală este posibilă, dar nu există nicio
comunicare a datelor de proces.

O singură
aprindere
(verde)

SAFE-OPERATIONAL (OPERAŢIONAL ÎN STARE DE
SIGURANŢĂ)

Comunicarea cu căsuţa poştală şi cu datele de proces este
posibilă. Ieşirile slave nu sunt emise încă.

Verde

OPERATIONAL
(OPERAŢIONAL)

Comunicarea cu căsuţa poştală şi cu datele de proces este
posibilă.

Clipire verde

INITIALISATION
(INIŢIALIZARE) sau
BOOTSTRAP
(INSTRUCŢIUNE
INIŢIALĂ)

Opţiunea DFE24B porneşte imediat şi nu a atins încă starea
INIT (INIŢIALIZAT).
Opţiunea DFE24B se află în starea BOOTSTRAP (INSTRUCŢIUNE INIŢIALĂ) Firmware este descărcat imediat.

Portocaliu
intermitent

NOT CONNECTED
(NECONECTAT)

Opţiunea DFE24B nu a fost activată încă după pornire de către
un master EtherCAT®.

LED ERR (EROARE) (roşu)
LED-ul ERR (EROARE) (roşu) indică erorile la EtherCAT®.
Stare

Eroare

Descriere

Stins

Fără eroare

Comunicarea EtherCAT® a opţiunii DFE24B se află în starea de
lucru.

Clipire

Eroare de iniţializare

S-a determinat o eroare de iniţializare S-a atins starea INIT
(INIŢIALIZAT), dar parametrul "Change" (Schimbare) din
registrul de stare AL este setat la "0x01:change/error
(schimbare/eroare)".

Intermitent

Configurare nevalidă

Eroare generală de configurare.

O singură
aprindere

Modificare nesolicitată a stării

Aplicaţia slave a modificat independent starea EtherCAT®.
Parametrul "Change" (Schimbare) din registrul de stare AL este
setat la "0x01:change/error (schimbare/eroare)".

Două
aprinderi

Timeout la watchdog
pentru aplicaţie

În aplicaţie se realizează un timeout la watchdog.

Trei aprinderi

Rezervat

-

Patru
aprinderi

Rezervat

-

Pornit

Timeout watchdog PDI

Se realizează in timout la watchdog PDI.
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4

Definiţia stărilor afişajului
Afişaj

Definiţie

Pornit

Afişajul este pornit permanent.

Interval de timp

Stins

Afişajul este stins permanent.

Clipire

Afişajul comută între Pornit şi Stins
simultan cu o frecvenţă de 10 Hz.

on

50ms

off

O singură clipire

Afişajul clipeşte o dată scurt, apoi
urmează o fază de stingere.

on

50ms

3013055499

50ms

off

Intermitent

O singură
aprindere

Afişajul comută între Pornit şi Stins
simultan cu o frecvenţă de 2,5 Hz
(200 ms pornit, 200 ms stins).

3013416843

on
200ms

200ms

off

Afişajul se aprinde o dată scurt
(200 ms), apoi urmează o fază mai
lungă de stingere (1000 ms).

3013456907

on
off

200ms

1s

3013459851
Două aprinderi

Trei aprinderi

Afişajul se aprinde de două ori succesiv scurt, apoi urmează o fază de
stingere.

on
200ms

200ms

200ms

1s

off

Afişajul se aprinde de trei ori succesiv
scurt, apoi urmează o fază de stingere.

3013463435

on
200ms

200ms

200ms

200ms

200ms

1s

off

3013466379
Patru aprinderi

Afişajul se aprinde de patru ori succesiv scurt, apoi urmează o fază de
stingere.

on
200ms

200ms

200ms

200ms

200ms

200ms

200ms

1s

off

3014762123

4.9.3

LED Link/Activity (Legătură/Activitate) (verde)

LED"Link/Activity"

X31

OUT

X30

IN

Fiecare racord EtherCAT® pentru cablul EtherCAT® de intrare (X30 IN) şi cablul
EtherCAT® extins (X31 OUT) dispune de un LED "Link/Activity (Legătură/Activitate)".
Acestea indică dacă este disponibilă sau activă conexiunea EtherCAT® la aparatul anterior sau la aparatul următor.

6783085451
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4.9.4

4

LED-urile gateway

LED-urile H1 şi H2

LED-urile H1 şi H2 semnalizează starea de comunicare în regimul gateway.
H1
H2

X24

155123467
LED H1 Sys-Fault
(Eroare de sistem) (roşu)

Numai pentru funcţia gateway

Stare

Stare

Descriere

Roşu

Eroare sistem

Gateway nu este configurat sau un mecanism de acţionare este inactiv.

Stins

SBus ok

Gateway este configurat corect.

Semnalizează

Scanare magistrală

Gateway verifică magistrala.

OBSERVAŢIE
•
•

LED-ul H2 (verde) este momentan rezervat.
Terminal X24 este interfaţa RS485 pentru diagnoza prin PC şi MOVITOOLS®
MotionStudio.
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Valabilitatea fişierului XML pentru DFE24B

5
5

Proiectarea şi punerea în funcţiune
În acest capitol primiţi informaţii despre proiectarea master EtherCAT® şi despre
punerea în funcţiune a convertizorului de tracţiune pentru regimul fieldbus.

OBSERVAŢIE
Pe pagina de Internet SEW (http://sew-eurodrive.com) veţi găsi la rubrica "Software"
versiunea actuală a fişierului XML pentru DFE24B.

5.1

Valabilitatea fişierului XML pentru DFE24B
Fişierul XML este necesar pentru utilizarea DFE24B ca opţiune fieldbus în
MOVIDRIVE® B şi ca gateway în MOVITRAC® B sau drept carcasă gateway
(UOH11B).

OBSERVAŢIE
Înregistrările în fişierul XML nu trebuie să fie modificate sau completate. Nu ne putem
asuma nicio răspundere pentru funcţionările eronate ale convertizorului din cauza
unui fişier XML modificat!

5.2

Proiectarea master EtherCAT® pentru MOVIDRIVE® B cu fişierul XML

5.2.1

Fişier XML pentru operarea opţiunii de comunicare DFE24B la MOVIDRIVE® B
Pentru proiectarea master EtherCAT® este disponibil un fişier XML
(SEW_DFE24B.XML). Copiaţi acest fişier într-un registru special din software-ul dvs. de
proiectare.
Modul de lucru detaliat se regăseşte în manualele sofware-urilor de proiectare corespunzătoare.
Fşierele XML standardizate de EtherCAT®-Technology Group (ETG) pot fi citite de toate
dispozitivele master EtherCAT®.

5.2.2

Modul de lucru pentru proiectare
Pentru proiectarea MOVIDRIVE® B cu interfaţa fieldbus EtherCAT® procedaţi astfel:
1. Instalaţi (copiaţi) fişierul XML conform prevederilor software-ului dvs. de proiectare.
După instalarea corespunzătoare, aparatul apare la participanţii slave (la calea
SEW-EURODRIVE → Drives) cu denumirea MOVIDRIVE+DFE24B.
2. Prin intermediul punctului de meniu [Inserare] puteţi insera aparatul în structura
EtherCAT®. Adresa este emisă automat. Pentru identificarea uşoară, puteţi prevedea aparatul cu un nume.
3. Selectaţi configuraţia datelor de proces necesară pentru aplicaţia dvs. (vezi capitolul
"Configuraţia obiectelor datelor de proces (PDO)").
4. Conectaţi datele I/O, respectiv periferice cu datele de intrare şi ieşire ale programului
aplicaţie.
După proiectare, puteţi porni comunicarea EtherCAT®. LED-urile RUN (PORNIRE) şi
ERR (EROARE) vă semnalizează starea comunicării DFE24B (vezi capitolul "Afişajele
regimului de funcţionare pentru opţiunea DFE24B").
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Proiectarea master

5.2.3

EtherCAT®

Proiectarea şi punerea în funcţiune
pentru MOVIDRIVE® B cu fişierul XML

5

Configuraţia obiectelor datelor de proces (PDO)
EtherCAT® utilizează în varianta CoE (CAN application protocol over EtherCAT®)
obiectele datelor de proces (PDO) definite în norma CANopen pentru comunicarea
ciclică între master şi slave. Conform normei CANopen, se diferenţiază între obiectele
datelor de proces Rx (Receive (Primire)) şi Tx (Transmit (Transmitere)).

Obiectele datelor
de proces Rx

Obiectele datelor de proces Rx (Rx-PDO) sunt recepţionate de la slave EtherCAT®.
Acestea transportă date de ieşire ale procesului (valori de comandă, valori dorite, semnale digitale de ieşire) de la master EtherCAT® la slave EtherCAT®.

Obiectele datelor
de proces Tx

Obiectele datelor de proces Tx (TX-PDO) sunt trimise înapoi de la slave EtherCAT® la
master EtherCAT®. Acestea transportă date de intrare ale procesului (valori efective,
stare, informaţii digitale de intrare etc.).
În modul de lucru DFE24B al MOVIDRIVE® B se pot utiliza două tipuri PDO diferite
pentru datele ciclice de intrare şi de ieşire ale procesului.
•

OutputData1 (Date ieşire 1) (Standard 10 PO (10 PO standard))
PDO static cu 10 cuvinte de date ciclice de ieşire ale procesului, care sunt conectate
fix cu datele standard de proces ale MOVIDRIVE® B (vezi manualul "Comunicarea
şi profilul aparatelor fieldbus MOVIDRIVE® B").

•

OutputData2 (Date ieşire 2) (Configurable PO (PO configurabil))
PDO configurabil cu până la 10 cuvinte de date ciclice de ieşire ale procesului
(16 biţi) şi până la 8 variabile ciclice de sistem (32 biţi), care pot fi configurabile liber
cu diferitele date de proces ale convertizorului de tracţiune.

•

InputData1 (Date intrare 1) (Standard 10 PI (10 PI standard))
PDO static cu 10 cuvinte de date ciclice de intrare ale procesului, care sunt conectate
fix cu datele standard de proces ale MOVIDRIVE® (vezi manualul "Comunicarea şi
profilul aparatelor fieldbus MOVIDRIVE® B").

•

InputData2 (Date intrare 2) (Configurable PI (PI configurabil))
PDO configurabil cu până la 10 cuvinte de date ciclice de intrare ale procesului
(16 biţi) şi până la 8 variabile ciclice de sistem (32 biţi), care pot fi configurabile liber
cu diferitele date de proces ale convertizorului de tracţiune.
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Lista posibilelor obiecte ale datelor de proces (PDO) pentru DFE24B MOVIDRIVE® B

Index

Mărime

Denumire

Mapping

1600hex
(5632zec)

6 Byte
(octet)

OutputData1 (Date ieşire 1)
(Standard 10 PDO (10 PDO
standard))

Conţinut fix

2

0

1602hex
(5634zec)

2 – 52 Byte
(octet)

OutputData2 (Date ieşire 2)
(Configurable PO
(PO configurabil))

-

2

0

1A00hex
(6656zec)

20 Byte
(octet)

InputData1 (Date intrare 1)
(Standard 10PI (10PI standard))

Conţinut fix

3

0

1A01hex
(6657zec)

2 – 52 Byte
(octet)

InputData2 (Date intrare 2)
(Configurable PI
(PI configurabil))

-

3

0

Ethernet
Header

Frame
Header

EtherCAT
Data
Header

Manager
sincronizare

Drive

...

EtherCAT
Master

cycl. InputData1
(Standard 10 PI)

FCS

SEW
Drive

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

EtherCAT

Unitate
sincronizare

acycl. Mailbox
Communication

3015235467

Exemplu: PDO static pentru 10 cuvinte de date ciclice

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

Datele de ieşire ale procesului transportate cu OutputData1 (Date ieşire 1) sunt atribuite
fix conform următorului tabel. Datele de ieşire ale procesului PO1 – PO3 pot fi conectate
prin parametrizarea datelor de proces în convertizorul de tracţiune MOVIDRIVE® B cu
diferite date de proces (cuvinte de control, valori dorite) (vezi manualul "Comunicarea şi
profilul aparatelor fieldbus MOVIDRIVE® B"). Datele de ieşire ale procesului PO4 –
PO10 sunt disponibile numai în cadrul IPOSplus®.
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Asignarea datelor de ieşire ale procesului configurate fix pentru PDO OutputData 1 (Date ieşire 1)

Index.Subindex

Offset în PDO

Denumire

Tip date

3DB8.0hex
(15800.0zec)

0.0

PO1

UINT

3DB9.0hex
(15801.0zec)

2.0

PO2

UINT

3DBA.0hex
(15802.0zec)

4.0

PO3

UINT

3DBB.0hex
(15803.0zec)

6.0

PO4

UINT

3DBC.0hex
(15804.0zec)

8.0

PO5

UINT

3DBD.0hex
(15805.0zec)

10.0

PO6

UINT

3DBE.0hex
(15806.0zec)

12.0

PO7

UINT

3DBF.0hex
(15807.0zec)

14.0

PO8

UINT

3DC0.0hex
(15808.0zec)

16.0

PO9

UINT

3DC1.0hex
(15809.0zec)

18.0

PO10

UINT

Mărime în octeţi

2

Exemplu: Asignarea datelor de intrare ale procesului configurate fix pentru PDO InputData 1 (Date intrare 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

Datele de intrare ale procesului transportate cu InputData1 (Date intrare 1) sunt atribuite
fix conform următorului tabel. Datele de intrare ale procesului PI1 – PI3 pot fi conectate
prin parametrizarea datelor de proces în convertizorul de tracţiune MOVIDRIVE® B cu
diferite date de proces (cuvinte de stare, valori efective) (vezi manualul "Comunicarea
şi profilul aparatelor fieldbus MOVIDRIVE® B"). Datele de intrare ale procesului PI4
până la PI10 sunt disponibile numai în cadrul IPOSplus®.
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Index.Subindex

Offset în PDO

Denumire

Tip date

3E1C.0hex
(15900.0zec)

0.0

PI1

UINT

3E1D.0hex
(15901.0zec)

2.0

PI2

UINT

3E1E.0hex
(15902.0zec)

4.0

PI3

UINT

3E1F.0hex
(15903.0zec)

6.0

PI4

UINT

3E20.0hex
(15904.0zec

8.0

PI5

UINT

3E21.0hex
(15905.0zec

10.0

PI6

UINT

3E22.0hex
(15906.0zec)

12.0

PI7

UINT

3E23.0hex
(15907.0zec)

14.0

PI8

UINT

3E24.0hex
(15908.0zec)

16.0

PI9

UINT

3E25.0hex
(15909.0zec)

18.0

PI10

UINT

Mărime în octeţi

2

OBSERVAŢIE
Dacă trebuie să se transmită mai puţin de 10 cuvinte de date sau configurarea PDO
trebuie să fie adaptată, atunci în locul PDO statice trebuie să se utilizeze PDO configurabile.
PDO configurabile pentru până la 8 variante IPOSplus® şi 10 cuvinte de date
Datele de proces transportate cu OutputData2 (Date ieşire 2) şi InputData2 (Date intrare
2) pot fi configurate variabil cu informaţiile datelor de proces conform următorului tabel.
Pe lângă variabilele de 32 biţi ale tipului DINT, se pot configura şi datele standard de
proces PO1 – PO10 şi PI1 – PI10. Astfel PDO sunt configurabile direcţionat pentru situaţia aplicaţiei.
Configurarea PDO liberă pentru OutputData 2 (Date ieşire 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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Configurarea PDO liberă pentru InputData 2 (Date intrare 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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Asignarea datelor configurabile de intrare şi ieşire ale procesului pentru PDO OutputData2 (Date ieşire 2) şi
InputData2 (Date intrare 2)
Dezasamblarea maximă a OutputData2 (Date ieşire 2) şi InputData2 (Date intrare 2)
PDO configurabile rezultă cu

30

•

10 cuvinte de date (tipul UINT)

•

8 variabile IPOSplus® (tipul DINT)
Index.Subindex

Denumire

Tip date

2AF8.0hex
(11000.0zec)

Template
(Şablon)
IposVar
(0...1023)

Şablon pentru variabilele IPOSplus®

2CBD.0hex
(11453.0zec)

ModuloCtrl
(H453)

Cuvântul de control al funcţiei
Modulo

2CBE.0hex
(11454.0zec)

ModTagPos
(H454)

Poziţia-ţintă Modulo

2CBF.0hex
(11455.0zec)

ModActPos
(H455)

Poziţia efectivă Modulo

2CC0.0hex
(11456.0zec)

ModCount
(H456)

Valoarea contorului Modulo

2CD1.0hex
(11473.0zec)

StatusWord
(H473)

Cuvântul de stare IPOS

2CD2.0hex
(11474zec)

Scope474

Variabilă directă pentru domeniu

2CD3.0hex
(11475.0zec)

Scope475
(H475)

Variabilă directă pentru domeniu

2CD6.0hex
(11478.0zec)

AnaOutIPOS2 (H478)

Ieşire analogică 2 opţiunea DIO11B

2CD7.0hex
(11478.0zec)

AnaOutIPOS
(H479)

Ieşire analogică opţiunea DIO11B

2CD8.0hex
(11480.0zec)

OptOutIPOS
(H480)

2CD9.0hex
(11481.0zec)

StdOutIPOS
(H481)

Ieşiri digitale standard

2CDA.0hex
(11482.0zec)

OutputLevel
(H482)

Stare ieşiri digitale

2CDB.0hex
(11483.0zec)

InputLevel
(H483)

Stare intrări digitale

2CDC.0hex
(11484.0zec)

ControlWord
(H484)

Cuvânt de control IPOSplus®

2CE4.0hex
(11492.0zec)

TargetPos
(H492)

Poziţie-ţintă

2CE7.0hex
(11495.0zec)

LagDistance
(H495)

Distanţă port-cablu

2CEB.0hex
(11499.0zec)

SetpPosBus
(H499)

Valoarea dorită a poziţiei
magistralei

2CEC.0hex
(11500.0zec)

TpPos2_VE
(H500)

Poziţia 2 a sondei tactile pentru
traductorul virtual

2CED.0hex
(11501.0zec)

TpPos1_VE
(H501)

Poziţia 1 a sondei tactile pentru
traductorul virtual

2CEE.0hex
(11502.0zec)

TpPos2_Abs
(H502)

Poziţia 2 a sondei tactile

2CEF.0hex
(11503zec)

TpPos1_Abs
(H503)

Poziţia 1 a sondei tactile

DINT

Mărime
în octeţi

4

Read
(Citire)
Write
(Scriere)

4

Atribut de acces

Ieşiri digitale opţionale
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Index.Subindex

Denumire

2CF0.0hex
(11504.0zec)

TpPos2_Ext
(H504)

Poziţia 2 a sondei tactile externe

2CF1.0hex
(11505.0zec)

TpPos2_Mot
(H505)

Poziţia 2 a sondei tactile la traductorul motorului

2CF2.0hex
(11506.0zec)

TpPos1_Ext
(H506)

Poziţia 1 a sondei tactile externe

2CF3.ohex
(11507.0zec)

TpPos1_Mot
(H507)

Poziţia 1 a sondei tactile la motor

2CF4.0hex
(11508.0zec)

ActPos_Mot16
bit (H508)

2CF5.0hex
(11509zec)

ActPos_Abs
(H509)

Poziţia efectivă la codorul absolut

2CF6.0hex
(11510.0zec)

ActPos_Ext
(H510)

Poziţia efectivă la traductorul extern
X14

2CF7.0hex
(11511.0zec)

ActPos_Mot
(H511)

Poziţia efectivă la traductorul
motorului

3DB8.0hex
(15800.0zec)

PO1

Cuvânt de date de ieşire standard
al procesului PO1

3DB9.0hex
(15801.0zec)

PO2

Cuvânt de date de ieşire standard
al procesului PO2

3DBA.0hex
(15802.0zec)

PO3

Cuvânt de date de ieşire standard
al procesului PO3

3DBB.0hex
(15803.0zec)

PO4

Cuvânt de date de ieşire standard
al procesului PO4

3DBC.0hex
(15804.0zec)

PO5

Cuvânt de date de ieşire standard
al procesului PO5

3DBD.0hex
(15805.0zec)

PO6

Cuvânt de date de ieşire standard
al procesului PO6

3DBE.0hex
(15806.0zec)

PO7

Cuvânt de date de ieşire standard
al procesului PO7

3DBF.0hex
(15807.0zec)

PO8

Cuvânt de date de ieşire standard
al procesului PO8

3DC0.0hex
(15808.0zec)

PO9

Cuvânt de date de ieşire standard
al procesului PO9

3DC1.0hex
(15801.0zec)

PO10

Cuvânt de date de ieşire standard
al procesului PO10

3E1C.0hex
(15900.0zec)

PI1

3E1D.0hex
(1590010zec)

PI2

Cuvânt de date de intrare standard
al procesului PI2

3E1E.0hex
(15902.0zec)

PI3

Cuvânt de date de intrare standard
al procesului PI3

3E1F.0hex
(15903.0zec)

PI4

Cuvânt de date de intrare standard
al procesului PI4

3E20.0hex
(15904.0zec

PI5

Cuvânt de date de intrare standard
al procesului PI5

3E21.0hex
(15905.0zec

PI6

Cuvânt de date de intrare standard
al procesului PI6

3E22.0hex
(15906.0zec)

PI7

Cuvânt de date de intrare standard
al procesului PI7

3E23.0hex
(15907.0zec)

PI8

Cuvânt de date de intrare standard
al procesului PI8

3E24.0hex
(15908.0zec)

PI9

Cuvânt de date de intrare standard
al procesului PI9

3E25.0hex
(15909.0zec)

PI10

Cuvânt de date de intrare standard
al procesului PI10
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Tip date

DINT

UINT

Mărime
în octeţi

4

2

Read
(Citire)
Write
(Scriere)

4

2

5

Atribut de acces

Poziţia efectivă la motor 16 biţi

Cuvânt de date de intrare standard
al procesului PI1

31

Proiectarea şi punerea în funcţiune
Proiectarea master EtherCAT® pentru MOVITRAC® B/gateway cu fişier XML

5

OBSERVAŢIE
Plauzibilitatea configuraţiei obiectelor de date de proces:
•

•
•

5.3

În obiectele de date de proces configurabile liber OutputData2 (Date ieşire 2) şi
InputData2 (Date intrare 2) nu se pot insera datele de ieşire ciclice ale procesului
PO1 – 10, dacă se proiectează simultan OutputData1 (Date de ieşire 1) sau
InputData1 (Date de intrare 1).
Nu este posibilă o configuraţie multiplă a obiectelor de date de proces.
Se pot configura numai obiectele de date de proces standard PO1 – PO10, PI1 –
PI10 sau variabilele IPOSplus® (indici 11000.0 – 12023.0) ca date de proces.

Proiectarea master EtherCAT® pentru MOVITRAC® B/gateway cu fişier XML
În acest capitol se descrie proiectarea master EtherCAT® cu MOVITRAC® B şi gateway
DFE24B/UOH11B.

5.3.1

Fişierele XML pentru funcţionarea în MOVITRAC® B şi carcasa gateway UOH11B
Pentru proiectarea master EtherCAT® este disponibil un fişier XML
(SEW_DFE24B.XML). Copiaţi acest fişier într-un registru special din software-ul dvs. de
proiectare.
Modul de lucru detaliat se regăseşte în manualele sofware-urilor de proiectare corespunzătoare.
Fşierele XML standardizate de EtherCAT®-Technology Group (ETG) pot fi citite de toate
dispozitivele master EtherCAT®.

5.3.2

Modul de lucru pentru proiectare
Pentru proiectarea MOVITRAC® B/gateway cu interfaţa EtherCAT® procedaţi astfel:
1. Instalaţi (copiaţi) fişierul XML conform prevederilor software-ului dvs. de proiectare.
După instalarea corespunzătoare, aparatul apare la participanţii slave (la calea
SEW-EURODRIVE → Drives) cu denumirea DFE24B-Gateway.
2. Prin intermediul punctului de meniu [Inserare] puteţi insera aparatul în structura
EtherCAT®. Adresa este emisă automat. Pentru identificarea uşoară, puteţi prevedea aparatul cu un nume.
3. Conectaţi datele I/O, respectiv periferice cu datele de intrare şi ieşire ale programului
aplicaţie.
După proiectare, puteţi porni comunicarea EtherCAT®. LED-urile RUN (PORNIRE) şi
ERR (EROARE) vă semnalizează starea comunicării opţiunii DFE24B (vezi capitolul
"Afişajele regimului de funcţionare pentru opţiunea DFE24B").
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Configuraţia PDO pentru gateway DFE24B pentru MOVITRAC® B
La operarea gateway DFE24B pentru MOVITRAC® B, se utilizează câte un PDO pentru
datele ciclice de intrare şi ieşire ale procesului.
•

OutputData1 (Date ieşire 1) (Standard 24 PO (24 PO standard))
PDO static cu 24 de cuvinte de date de ieşire ciclice ale procesului, care sunt conectate fix cu cele maximum 8 mecanisme de acţionare MOVITRAC® B subordonate.

•

InputData1 (Date intrare 1) (Standard 24 PI (24 PI standard))
PDO static cu 24 de cuvinte de date de intrare ciclice ale procesului, care sunt conectate fix cu cele maximum 8 mecanisme de acţionare MOVITRAC® B subordonate.

Lista posibilelor obiecte ale datelor de proces (PDO) pentru gateway DFE24B:

Ethernet
Header

Index

Mărime

Denumire

Mapping

1601hex
(5633zec)

48 Byte
(octet)

OutputData1 (Date ieşire 1)
(Standard 24 PO (24 PO
standard))

Conţinut fix

2

0

1A01hex
(6657zec)

48 Byte
(octet)

InputData1 (Date intrare 1)
(Standard 24 PI (24 PI
standard))

Conţinut fix

3

0

Frame
Header

EtherCAT
Data
Header

EtherCAT
Master

...

Unitate
sincronizare

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

Manager
sincronizare

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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Exemplu: Asignarea datelor de ieşire ale procesului configurate fix pentru OutputData 1 (Date ieşire 1)

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

PO2

PO3

Drive 1
PO1...PO3

PO4

PO5

PO6

Drive 2
PO1...PO3

PO22 PO23 PO24
Drive 8
PO1...PO3
6800528779

Datele de ieşire ale procesului transportate cu OutputData1 (Date ieşire 1) sunt atribuite
fix conform următorului tabel. Datele de ieşire ale procesului PO1 – PO3 pot fi conectate
pentru fiecare convertizor prin parametrizarea datelor de proces în convertizorul de tracţiune MOVITRAC® B cu diferite date de proces (cuvinte de control, valori dorite) (vezi
manualul de operare "MOVITRAC® B").
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Index.Subindex

Offset în PDO

Denumire

Clasificare

3DB8.0hex
(15800.0zec)

0.0

PO1

Drive (Mecanism de
acţionare) 1 PO1

3DB9.0hex
(15801.0zec)

2.0

PO2

Drive (Mecanism de
acţionare) 1 PO2

3DBA.0hex
(15802.0zec)

4.0

PO3

Drive (Mecanism de
acţionare) 1 PO3

3DBB.0hex
(15803.0zec)

6.0

PO4

Drive (Mecanism de
acţionare) 2 PO1

3DBC.0hex
(15804.0zec)

8.0

PO5

Drive (Mecanism de
acţionare) 2 PO2

3DBD.0hex
(15805.0zec)

10.0

PO6

Drive (Mecanism de
acţionare) 2 PO3

3DBE.0hex
(15806.0zec)

12.0

PO7

Drive (Mecanism de
acţionare) 3 PO1

3DBF.0hex
(15807.0zec)

14.0

PO8

Drive (Mecanism de
acţionare) 3 PO2

3DC0.0hex
(15808.0zec)

16.0

PO9

Drive (Mecanism de
acţionare) 3 PO3

3DC1.0hex
(15809.0zec)

18.0

PO10

Drive (Mecanism de
acţionare) 4 PO1

3DC2.0hex
(15810.0zec)

0.0

PO11

Drive (Mecanism de
acţionare) 4 PO2

3DC3.0hex
(15811.0zec)

2.0

PO12

Drive (Mecanism de
acţionare) 4 PO3

3DC4.0hex
(15812.0zec)

4.0

PO13

Drive (Mecanism de
acţionare) 5 PO1

3DC5.0hex
(15813.0zec)

6.0

PO14

Drive (Mecanism de
acţionare) 5 PO2

3DC6.0hex
(15814.0zec)

8.0

PO15

Drive (Mecanism de
acţionare) 5 PO3

Tip date

Mărime în octeţi

UINT

2
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Proiectarea master

EtherCAT®

Proiectarea şi punerea în funcţiune
pentru MOVITRAC® B/gateway cu fişier XML

Index.Subindex

Offset în PDO

Denumire

Clasificare

3DC7.0hex
(15815.0zec)

10.0

PO16

Drive (Mecanism de
acţionare) 6 PO1

3DC8.0hex
(15816.0zec)

12.0

PO17

Drive (Mecanism de
acţionare) 6 PO2

3DC9.0hex
(15817.0zec)

14.0

PO18

Drive (Mecanism de
acţionare) 6 PO3

3DCA.0hex
(15818.0zec)

16.0

PO19

Drive (Mecanism de
acţionare) 7 PO1

3DCB.0hex
(15819.0zec)

18.0

PO20

Drive (Mecanism de
acţionare) 7 PO2

3DCC.0hex
(15820.0zec)

18.0

PO21

Drive (Mecanism de
acţionare) 7 PO3

3DCD.0hex
(15821.0zec)

18.0

PO22

Drive (Mecanism de
acţionare) 8 PO1

3DCE.0hex
(15822.0zec)

18.0

PO23

Drive (Mecanism de
acţionare) 8 PO2

3DCF.0hex
(15823.0zec)

18.0

PO24

Drive (Mecanism de
acţionare) 8 PO3
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Tip date

Mărime în octeţi

UINT

2
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Proiectarea şi punerea în funcţiune
Proiectarea master EtherCAT® pentru MOVITRAC® B/gateway cu fişier XML

Asignarea datelor de intrare ale procesului configurate fix pentru (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

Datele de intrare ale procesului transportate cu InputData1 (Date intrare 1) sunt atribuite
fix conform următorului tabel. Datele de intrare ale procesului PI1 – PI3 pot fi conectate
prin parametrizarea datelor de proces în convertizorul de frecvenţă MOVITRAC® B cu
diferite date de proces (cuvinte de stare, valori efective) (vezi manualul de operare
"MOVITRAC® B").

36

Index.Subindex

Offset în PDO

Denumire

Clasificare

3E1C.0hex
(15900.0zec)

0.0

PI1

Drive (Mecanism
de acţionare) 1 PI1

3E1D.0hex
(15901.0zec)

2.0

PI2

Drive (Mecanism
de acţionare) 1 PI2

3E1E.0hex
(15902.0zec)

4.0

PI3

Drive (Mecanism
de acţionare) 1 PI3

3E1F.0hex
(15903.0zec)

6.0

PI4

Drive (Mecanism
de acţionare) 2 PI1

3E20.0hex
(15904.0zec

8.0

PI5

Drive (Mecanism
de acţionare) 2 PI2

3E21.0hex
(15905.0zec

10.0

PI6

Drive (Mecanism
de acţionare) 2 PI3

3E22.0hex
(15906.0zec)

12.0

PI7

Drive (Mecanism
de acţionare) 3 PI1

3E23.0hex
(15907.0zec)

14.0

PI8

Drive (Mecanism
de acţionare) 3 PI2

3E24.0hex
(15908.0zec)

16.0

PI9

Drive (Mecanism
de acţionare) 3 PI3

3E25.0hex
(15909.0zec)

18.0

PI10

Drive (Mecanism
de acţionare) 4 PI1

3E26.0hex
(15910.0zec)

20.0

PI11

Drive (Mecanism
de acţionare) 4 PI2

3E27.0hex
(15911.0zec)

22.0

PI12

Drive (Mecanism
de acţionare) 4 PI3

3E28.0hex
(15912.0zec)

24.0

PI13

Drive (Mecanism
de acţionare) 5 PI1

3E29.0hex
(15913.0zec)

26.0

PI14

Drive (Mecanism
de acţionare) 5 PI2

3E2A.0hex
(15914.0zec)

28.0

PI15

Drive (Mecanism
de acţionare) 5 PI3

Tip date

Mărime în octeţi

UINT

2
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pentru MOVITRAC® B/gateway cu fişier XML

5

Index.Subindex

Offset în PDO

Denumire

Clasificare

Tip date

Mărime în octeţi

3E2B.0hex
(15915.0zec)

30.0

PI16

Drive (Mecanism
de acţionare) 6 PI1

UINT

2

3E2C.0hex
(15916.0zec)

32.0

PI17

Drive (Mecanism
de acţionare) 6 PI2

3E2D.0hex
(15917.0zec)

34.0

PI18

Drive (Mecanism
de acţionare) 6 PI3

3E2E.0hex
(15918.0zec)

36.0

PI19

Drive (Mecanism
de acţionare) 7 PI1

3E2F.0hex
(15919.0zec)

38.0

PI20

Drive (Mecanism
de acţionare) 7 PI2

3E30.0hex
(15920.0zec)

40.0

PI21

Drive (Mecanism
de acţionare) 7 PI3

3E31.0hex
(15921.0zec)

42.0

PI22

Drive (Mecanism
de acţionare) 8 PI1

3E32.0hex
(15922.0zec)

44.0

PI23

Drive (Mecanism
de acţionare) 8 PI2

3E33.0hex
(15923.0zec)

46.0

PI24

Drive (Mecanism
de acţionare) 8 PI3

Configurare automată pentru regimul gateway
Cu ajutorul funcţiei Auto-Setup (Configurare automată), este posibilă punerea în funcţiune a DFE24B ca gateway fără PC. Aceasta este activată prin comutatorul DIP "AS"
(Auto-Setup (Configurare automată)).

OBSERVAŢIE
Activarea comutatorului DIP "AS" (Auto-Setup (Configurare automată)) cauzează o
execuţie unică a funcţiei. Apoi comutatorul DIP "AS" rămâne activat. Prin dezactivare şi reactivare se poate executa din nou funcţia.
În primul pas, DFE24B caută în SBus subordonat convertizoarele de tracţiune şi le
indică prin clipirea scurtă a LED-ului H1 (eroare de sistem). La convertizoarele de tracţiune, trebuie să se seteze în acest scop adrese SBus diferite (P881). Recomandăm să
emiteţi adresele de la adresa 1 în ordine crescătoare după dispunerea convertizoarelor
în dulapul de comandă. Pentru fiecare convertizor de tracţiune găsit, imaginea procesului este extinsă cu 3 cuvinte pe pagina fieldbus.
Dacă nu s-a găsit niciun convertizor de tracţiune, atunci LED-ul H1 rămâne aprins.
Se iau în considerare maximum 8 convertizoare de tracţiune.
După căutare, DFE24B schimbă ciclic 3 cuvinte de date cu fiecare convertizor de tracţiune conectat. Datele de ieşire ale procesului sunt citite de fieldbus, sunt împărţite în
blocuri de câte 3 şi sunt trimise. Datele de intrare ale procesului sunt citite de convertizoarele de tracţiune, sunt grupate şi sunt transmise către master fieldbus.
Durata ciclului de comunicare SBus este de 2 ms pentru fiecare participant.
La o aplicaţie cu 8 convertizoare la SBus, durata ciclului de actualizare a datelor de
proces este de 8 x 2 ms = 16 ms.

OBSERVAŢIE
Executaţi din nou Auto-Setup (Configurarea automată), dacă modificaţi asignarea
datelor de proces ale convertizoarelor de tracţiune conectate la DFE24B, deoarece
DFE24B salvează aceste valori o singură dată la Auto-Setup (Configurarea automată). Simultan, asignările datelor de proces ale convertizoarelor de tracţiune nu mai
pot fi modificate dinamic după Auto-Setup (Configurarea automată).
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5

5.4

Setarea convertizorului de tracţiune MOVIDRIVE® MDX61B
Pentru operarea simplă a fieldbus sunt necesare următoarele setări.

6813340555

Pentru comanda convertizorului de frecvenţă MOVIDRIVE® B prin EtherCAT®, acesta
trebuie să fie comutat în prealabil la sursa de comandă (P101) şi sursa de valori dorite
(P100) = FIELDBUS. Cu ajutorul setării la FIELDBUS, convertizorul de tracţiune este
parametrizat la preluarea valorii dorite de către EtherCAT®. Acum convertizorul de tracţiune MOVIDRIVE® B reacţionează la datele de ieşire ale procesului trimise de aparatul
de automatizare supraordonat.
Convertizorul de tracţiune MOVIDRIVE® B poate fi parametrizat imediat după instalarea
plachetei opţionale EtherCAT® fără alte setări, prin EtherCAT®. Astfel, de exemplu,
după pornire pot fi setaţi toţi parametrii de către aparatul de automatizare supraordonat.
Comanda supraordonată semnalizează activarea sursei de comandă şi de valori dorite
FIELDBUS cu bitul "Mod Fieldbus activ" în cuvântul de stare.
Din motive de siguranţă, convertizorul de tracţiune MOVIDRIVE® B trebuie să fie
deblocat pentru comandă prin sistemul fieldbus, suplimentar şi pe partea bornelor. În
continuare, bornele trebuie să fie conectate şi programate astfel încât convertizorul să
fie deblocat prin intermediul bornelor de intrare. Cea mai simplă variantă, deblocarea
convertizorului de tracţiune de pe partea bornelor, este de ex. conectarea bornei de
intrare DIØØ (funcţionare/BLOCAREA REGULATORULUI) cu semnalul de +24 V şi
programarea bornelor de intrare DIØ1 – DIØ7 la FĂRĂ FUNCŢIE.
Procedura pentru punerea completă în funcţiune a convertizorului de tracţiune
MOVIDRIVE® B cu conexiunea EtherCAT® este descrisă în capitolele "Comportamentul de funcţionare la EtherCAT®" şi "Motion-Control prin EtherCAT®".
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5.5

5

Setarea convertizorului de frecvenţă MOVITRAC® B

3017475723

Pentru comanda convertizorului de frecvenţă MOVITRAC® B prin EtherCAT®, parametrii P100 Sursă de valori dorite şi P101 Sursă de comandă trebuie să fie setaţi la "SBus".
Cu ajutorul setării la SBus, convertizorul de frecvenţă MOVITRAC® B este parametrizat
la preluarea valorii dorite de către DFE24B. Acum convertizorul de frecvenţă
MOVITRAC® B reacţionează la datele de ieşire ale procesului trimise de aparatul de
automatizare supraordonat. Astfel încât convertizorul de frecvenţă MOVITRAC® B să se
oprească în cazul comunicării SBus defecte, este necesar ca Interval timeout SBus1
(P883) să nu fie egal cu 0 ms. SEW-EURODRIVE recomandă o valoare din intervalul
50 – 200 ms.
Comanda supraordonată semnalizează activarea sursei de comandă şi de valori dorite
SBus cu bitul "Mod SBus activ" în cuvântul de stare.
Din motive de siguranţă, convertizorul de frecvenţă trebuie să fie deblocat pentru
comandă prin sistemul fieldbus, suplimentar şi pe partea bornelor. În continuare, bornele trebuie să fie conectate şi programate astfel încât convertizorul să fie deblocat prin
intermediul bornelor de intrare. Cea mai simplă variantă, deblocarea convertizorului de
frecvenţă de pe partea bornelor, este de ex. conectarea bornei de intrare DIØ1 (funcţionare/DREAPTA/BLOCARE) cu semnalul de +24 V şi programarea celorlalte borne de
intrare la FĂRĂ FUNCŢIE.

OBSERVAŢIE
•
•

Parametrizaţi parametrul P881 Adresă SBus în ordine crescătoare la valorile 1 – 8.
Adresa SBus 0 se utilizează de către gateway DFE24B şi aşadar nu trebuie să fie
folosită.

Manual – interfaţă fieldbus DFE24B EtherCAT®

39

Comportamentul de funcţionare la EtherCAT®
Comanda convertizorului de tracţiune MOVIDRIVE® MDX61B

6
6

Comportamentul de funcţionare la EtherCAT®
Acest capitol descrie comportamentul de principiu al convertizorului de tracţiune
EtherCAT® la comanda prin obiectele de date de proces (PDO) configurate fix pentru
comunicarea fieldbus.

6.1

Comanda convertizorului de tracţiune MOVIDRIVE® MDX61B
Comanda convertizorului de tracţiune MOVIDRIVE® B se realizează prin PDO configurate fix, care au lungimea de 10 cuvinte I/O. Aceste cuvinte de date sunt ilustrate la utilizarea unui master EtherCAT® direct în imaginea procesului şi astfel pot fi apelate direct
de către programul de comandă.

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

OBSERVAŢIE
Informaţiile detaliate despre comanda prin canalul de date de proces, în special pentru
codificarea cuvântului de comandă şi de stare, se regăsesc în manualul "Comunicarea şi profilul aparatelor fieldbus MOVIDRIVE® B".
6.1.1

Exemplu de comandă în TwinCAT cu MOVIDRIVE® MDX61B
După ce fişierul SEW_DFE24B.xml a fost copiat în subdirectorul TwinCAT "\IO\
EtherCAT®", puteţi insera în "modul offline" un MOVIDRIVE® B prin "Inserare casetă"
în structura EtherCAT® (vezi figura următoare).

6813851275
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6

În "modul online" (adică legat la şirul EtherCAT®), cu ajutorul simbolului "Căutare aparate" puteţi căuta în şirul EtherCAT®MOVIDRIVE® conectate (vezi figura următoare).

6813854987

Pentru funcţionalitatea fieldbus simplă trebuie să fie stabilite obligatoriu axe NC pentru
fiecare aparat găsit.
Pentru cea mai simplă formă a transmiterii datelor de proces sunt necesare numai cele
două PDO InputData1 (Date intrare 1) şi OutputData1 (Date ieşire 1). Puteţi dezactiva
PDO configurabile, îndepărtând marcajul la ambele PDO (Input (Intrare) şi Output
(Ieşire)) (vezi figura următoare).

6813879051
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6

Acum puteţi interconecta până la 10 cuvinte de date cu programul PLC sau le puteţi
descrie pentru testarea manuală, conform figurii următoare.

6813902347

Marcaţi iniţial datele de ieşire ale procesului PO1. În fereastra următoare selectaţi fişa
de registru "Online". Faceţi clic pe butonul "Write" (Scriere). Se apelează fereastra "Set
Value Dialog" (Fereastră de dialog setare valoare). Introduceţi aici datele dvs. în câmpul
"Dec" (Zec.) sau "Hex" (Hex.). Procedaţi în acelaşi mod cu datele de ieşire ale procesului PO2.
Asignarea şi scalarea celor 10 cuvinte de date de intrare şi ieşire ale procesului se
setează în MOVIDRIVE® B în grupa de parametri 87_ sau se definesc printr-un program
IPOSplus® sau un modul de aplicaţie.
Informaţiile detaliate despre acest lucru se regăsesc în manualul "MOVIDRIVE®
MDX60B/61B comunicare şi profil de aparate fieldbus".
6.1.2

Timeout EtherCAT® (MOVIDRIVE® MDX61B)
Dacă transmiterea datelor prin EtherCAT® este defectă sau întreruptă, în MOVIDRIVE®
MDX61B se derulează durata de monitorizare a reacţiei proiectată în master (valoarea
standard 100 ms). LED-ul "ERR" (EROARE) al DFE24B semnalizează faptul că nu s-au
primit date utilizator noi. Simultan, MOVIDRIVE® MDX61B realizează reacţia la eroare
selectată cu P831 Reacţie timeout fieldbus.
P819 Timeout fieldbus indică durata de monitorizare a reacţiei predefinită de master la
pornirea EtherCAT®. Modificarea acestei durate de timeout se poate realiza numai prin
intermediul master. Modificările efectuate prin tastatură sau MOVITOOLS® sunt afişate,
dar nu au niciun efect şi sunt suprascrise la următoarea pornire.

6.1.3

Reacţie timeout fieldbus (MOVIDRIVE® MDX61B)
Cu P831 Reacţie timeout fieldbus se parametrizează reacţia la eroare, care se declanşează prin monitorizarea timeout fieldbus. Setarea parametrizată aici trebuie să fie
adaptată numai la proiectarea sistemului master.
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6

Comanda convertizorului de frecvenţă MOVITRAC® B (gateway)
Comanda convertizorului de frecvenţă conectat la gateway se realizează prin canalul de
date de proces, care are lungimea de 3 cuvinte I/O pentru fiecare convertizor. Aceste
cuvinte de date sunt ilustrate la utilizarea unui master EtherCAT® direct în imaginea procesului şi pot fi apelate imediat de către programul de comandă.
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 = datele de ieşire ale procesului/PI = datele de intrare ale procesului
Cele 24 de cuvinte de date de intrare şi ieşire ale procesului din PDO sunt transmise de
gateway supă cum urmează la cele până la 8 convertizoare conectate prin SBus:
•

Cuvintele 1, 2 şi 3 la convertizorul cu cea mai mică adresă SBus (de ex. 1)

•

Cuvintele 4, 5 şi 6 la convertizorul cu cea mai mare adresă SBus (de ex. 2)

•

....

Dacă sunt conectate mai puţin de 8 convertizoare de frecvenţă la gateway, cuvintele de
mai sus nu au semnificaţie în PDO şi nu sunt transmise la niciun aparat.

OBSERVAŢIE
Informaţiile detaliate despre comanda prin canalul de date de proces, în special pentru
codificarea cuvântului de comandă şi de stare, se regăsesc în manualul "Comunicarea şi profilul aparatelor fieldbus MOVITRAC® B".
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6.2.1

Exemplu de comandă în TwinCAT cu MOVITRAC® B
După ce fişierul SEW_DFE24B.xml a fost copiat în subdirectorul TwinCAT "\IO\
EtherCAT®", puteţi insera în "modul offline" un gateway DFE24B prin "Inserare casetă"
în structura EtherCAT® (vezi figura următoare).

6814344715

EtherCAT®),

În "modul online" (adică legat la şirul
cu ajutorul simbolului "Căutare aparate" puteţi căuta în şirul EtherCAT® aparatele MOVITRAC® conectate (vezi figura
următoare).

3018087563

Generarea unei adrese NC pentru un gateway DFE24B găsit nu este rezonabilă. Trebuie să se genereze o axă pentru fiecare MOVITRAC® B conectat la gateway DFE24B.
Pentru funcţionalitatea fieldbus simplă trebuie să fie stabilite obligatoriu axe NC pentru
fiecare aparat găsit.
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6

Primele 3 cuvinte de date sunt înlocuite cu primul MOVITRAC® B conectat la gateway
DFE24B; acestea pot fi conectate la programul PLC sau pot fi descrise pentru testarea
manuală (vezi figura următoare).

6814362123

Marcaţi iniţial datele de ieşire ale procesului PO1. În fereastra următoare selectaţi fişa
de registru "Online". Faceţi clic pe butonul "Write" (Scriere). Se apelează fereastra "Set
Value Dialog" (Fereastră de dialog setare valoare). Introduceţi aici datele dvs. în câmpul
"Dec" (Zec.) sau "Hex" (Hex.). Procedaţi în acelaşi mod cu datele de ieşire ale procesului PO2.
Asignarea şi scalarea celor 3 cuvinte de date de intrare şi ieşire ale procesului se
setează în MOVITRAC® B în grupa de parametri 87_ sau se definesc printr-un
pro0gram IPOSplus®.
Informaţiile detaliate despre acest lucru se regăsesc în manualul sistemului
"MOVITRAC® B" şi în manualul "Comunicarea şi profilul aparatelor fieldbus
MOVITRAC® B".
6.2.2

Timeout SBus
Dacă unul sau mai multe convertizoare de tracţiune de la SBus nu mai pot fi apelate de
DFE24B, gateway afişează codul de eroare F111 Eroare de sistem la cuvântul de stare
1 al convertizorului aferent. LED-ul H1 (eroare de sistem) luminează. Eroarea este afişată şi prin interfaţa de diagnoză X24. Astfel încât convertizorul să se oprească este
necesar ca Durata timeout SBus (P883) a erorii de sistem MOVITRAC® B să fie setată
neegală cu 0. Reacţia la timeout este setată prin parametrul P836.

6.2.3

Erori ale aparatelor
Dispozitivele gateway recunosc la autotest o serie de erori şi apoi le reduc. Reacţiile
exacte la erori şi măsurile de remediere se regăsesc în lista erorilor. O eroare la autotest
cauzează afişarea erorii F111 Eroare de sistem la datele de intrare ale procesului
fieldbus la cuvintele de stare 1 ale tuturor convertizoarelor. LED-ul "H1" (Eroare de
sistem) de la DFE24B clipeşte apoi regulat. Codul de eroare exact se afişează în starea
gateway cu MOVITOOLS® MotionStudio prin interfaţa de diagnoză X24.
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6.2.4

Timeout fieldbus al DFE24B în regimul gateway
Prin intermediul parametrului P831 Reacţie la timeout fieldbus puteţi seta modul în care
trebuie să se comporte gateway la un timeout al comunicării EtherCAT®.

6.3

P831 Reacţie la timeout fieldbus

Descriere

Nicio reacţie

Mecanismele de acţionare de la SBus subordonat lucrează în continuare cu ultima valoare dorită.
În cazul comunicării EtherCAT® întrerupte, aceste mecanisme de
acţionare nu pot fi comandate.

PA_DATA (DATE PO) = 0

În cazul recunoaşterii unui timeout EtherCAT®, se activează oprirea
rapidă la toate mecanismele de acţionare care dispun de o configuraţie a datelor de proces cu cuvântul de comandă 1 sau 2. Pentru
aceasta, gateway setează biţii 0 – 2 ai cuvântului de comandă la
valoarea 0.
Mecanismele de acţionare sunt oprite cu rampa de oprire rapidă.

Parametrizarea prin EtherCAT®
Accesul la parametrii mecanismului de acţionare se efectuează la EtherCAT® prin
serviciile SDO READ (CITIRE) şi WRITE (SCRIERE) uzuale din CoE (CAN application
protocol over EtherCAT®).

OBSERVAŢIE
•
•
•

6.3.1

Parametrizarea convertizoarelor prin canalul de parametri EtherCAT® se poate utiliza numai la MOVIDRIVE® MDX61B şi la parametrii gateway DFE24B.
Canalul de parametri EtherCAT® SDO nu oferă în prezent nicio posibilitate de
acces la datele parametrilor convertizoarelor, care sunt instalate sub dispozitivele
gateway la SBus.
Prin intermediul serviciilor VoE (Vendor specific over EtherCAT®), MOVITOOLS®
MotionStudio poate avea acces şi la MOVITRAC® B conectat prin SBus la
gateway (vezi capitolul "Modul de lucru al MOVITOOLS® MotionStudio prin
EtherCAT®").

Servicii SDO READ (CITIRE) şi WRITE (SCRIERE)
În funcţie de master EtherCAT® sau de mediul de proiectare, interfaţa utilizatorului este
reprezentată diferit. Dar sunt necesare întotdeauna următoarele mărimi pentru executarea comenzii SDO.
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SDO-READ (CITIRE SDO)

Descriere

Adresa slave (16 biţi)

Adresa EtherCAT® a convertizorului din care trebuie să se citească.

Index (16 biţi)
Subindex (8 biţi)

Adresa din Object Dictionary (Dicţionarul de obiecte) din care trebuie să se
citească.

Date
Lungime date

Structura pentru stocarea datelor recepţionate şi a lungimii acestora.

SDO-WRITE (SCRIERE SDO)

Descriere

Adresa slave (16 biţi)

Adresa EtherCAT® a convertizorului în care trebuie să se scrie datele.

Index (16 biţi)
Subindex (8 biţi)

Adresa din Object Dictionary (Dicţionarul de obiecte) care trebuie să fie
descrisă.

Date
Lungime date

Structura în care sunt stocate datele de scris.
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La serviciile SDO READ (CITIRE) şi WRITE (SCRIERE), pot fi necesare şi alte marcaje
şi alţi parametri:

6.3.2

•

pentru activarea funcţiei

•

pentru mesajul de lucru sau mesajul de eroare

•

pentru monitorizarea timeout

•

pentru semnalarea erorilor la execuţie

Exemplu pentru citirea unui parametru în TwinCAT prin EtherCAT®
Pentru citirea unui parametru este disponibilă funcţia SDO-READ (SDO CITIRE).
Pentru aceasta, este necesar indexul parametrului de citit. Indexul parametrilor se poate
fişa în structura ramificată a parametrilor prin sfatul de ecran.
Pentru implementarea în TwinCAT, este necesar modulul de funcţii FB_EcCoESdoRead.
Regăsiţi acest modul de funcţii în biblioteca TcEtherCAT.lib. Puteţi integra acest modul de
funcţii în doi paşi.
1. Stocarea unei instanţe a modulului de funcţii FB_EcCoESdoRead
2. Intrările modulului funcţional sunt asignate după cum urmează:
– sNetID: Indicarea Net-ID al master EtherCAT®
– nSlaveAddr: Adresa EtherCAT® a aparatului SEW din care trebuie să se citească
datele.
– nIndex: Indicarea indexului parametrului de citit.
– nSubIndex: Indicarea subindexului parametrului de citit.
– pDstBuf: Indicator al intervalului de date în care trebuie să fie stocaţi parametrii
citiţi.
– cbBufLen: Dimensiunea maximă a memoriei pentru parametrii de citit în octeţi.
– bExecute: Un front pozitiv începe procesul de citire.
– tTimeout: Indicarea duratei de timeout a modulului de funcţii.
Marcajele de ieşire bBusy şi bError semnalizează starea serviciului, nErrId, dacă este
cazul numărul de erori la marcajul setat bError.
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Integrarea modulului de funcţii arată după cum urmează în TwinCAT:

3018638731

Parametrii SEW au întotdeauna o lungime a datelor de 4 octeţi (1 cuvânt de date). Scalarea şi o descriere exactă se regăsesc în manualul "Comunicarea şi profilul aparatelor
fieldbus MOVITRAC® B".
În exemplul indicat mai sus s-a citit tensiunea circuitului intermediar (Index 8325,
Subindex 0). Se recepţionează de ex. numărul 639000, care corespunde unei tensiuni
de 639 V conform profilului aparatelor fieldbus.
6.3.3

Exemplu pentru scrierea unui parametru în TwinCAT prin EtherCAT®
Pentru scrierea unui parametru este disponibilă funcţia SDO-WRITE (SDO SCRIERE).
Pentru aceasta, este necesar indexul parametrului de scris. Indexul parametrilor se
poate afişa în programul SHELL sau în structura ramificată a parametrilor prin combinaţia de taste [CTRL + F1].
Pentru implementarea în TwinCAT, este necesar modulul de funcţii FB_EcCoESdoWrite.
Regăsiţi acest modul de funcţii în biblioteca TcEtherCAT.lib. Puteţi integra acest modul de
funcţii în doi paşi.
1. Stocarea unei instanţe a modulului de funcţii FB_EcCoESdoWrite
2. Intrările modulului funcţional sunt asignate după cum urmează:
– sNetID: Indicarea Net-ID al master EtherCAT®
– nSlaveAddr: Adresa EtherCAT® a aparatului SEW din care trebuie să se scrie
datele.
– nIndex: Indicarea indexului parametrului de scris.
– nSubIndex: Indicarea subindexului parametrului de scris.
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– pDstBuf: Indicator al intervalului de date în care se află datele de scris.
– cbBufLen: Numărul datelor de trimis în octeţi.
– bExecute: Un front pozitiv începe procesul de scriere.
– tTimeout: Indicarea duratei de timeout a modulului de funcţii.
Marcajele de ieşire bBusy şi bError semnalizează starea serviciului, nErrId, dacă este
cazul numărul de erori la marcajul setat bError.
Integrarea modulului de funcţii arată după cum urmează în TwinCAT:

3018642187

Parametrii SEW au întotdeauna o lungime a datelor de 4 octeţi (1 cuvânt de date). Scalarea şi o descriere exactă se regăsesc în manualul "Comunicarea şi profilul aparatelor
fieldbus MOVITRAC® B".
În exemplul indicat mai sus s-a setat valoarea dorită internă n11 (Index 8489, Subindex 0)
la o turaţie de 100 rot./min. Conform manualului "Comunicarea şi profilul aparatelor
fieldbus MOVITRAC® B", turaţi dorită trebuie să se înmulţească cu factorul 1000.
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6.4

Codurile de revenire ale parametrizării

6.4.1

Elemente
În cazul parametrizării eronate, convertizorul de tracţiune trimite înapoi diferite coduri de
revenire la dispozitivul master de parametrizat, care oferă informaţii despre cauza erorii.
În general, aceste coduri de revenire sunt integrat structurat în următoarele elemente.

6.4.2

•

Error-Class (Clasa de erori)

•

Error-Code (Codul de eroare)

•

Additional-Code (Codul suplimentar)

Error-Class (Clasa de erori)
Cu elementul Error-Class (Clasa de erori) (1 octet) se clasifică mai exact tipul erorii.
Clasa (hex)

6.4.3

Denumire

Legendă

1

vfd-state (stare vfd)

Eroarea de stare a aparatului de câmp virtual

2

application-reference
(referinţă aplicaţie)

Eroare în programul aplicaţie

3

definition (definiţie)

Eroare definiţie

4

resource (resursă)

Eroare resursă

5

service (serviciu)

Eroare la execuţia serviciului

6

access (acces)

Eroare acces

7

ov

Eroare în registrul de obiecte

8

other (altele)

Alte erori

Error-Code (Codul de eroare)
Elementul Error-Code (Codul de eroare) (1 octet) facilitează o codificare mai precisă a
motivului erorii în cadrul Error-Class (Clasei de eroare). Pentru Error-Class (Clasa de
eroare) 8 = Alte erori este definit numai Error-Code (Codul de eroare) = 0 (Alt cod de
eroare). Codificarea detalită se efectuează în acest caz în Additional-Code (Codul
suplimentar).

6.4.4

Additional-Code (Codul suplimentar)
Additional-Code (Codul suplimentar) (2 octeţi) conţine descrierea detaliată a erorii.
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6.4.5

6

Lista codurilor de eroare implementate pentru serviciile SDO

Cod eroare

ErrorClass
(Clasa
de erori)

ErrorCode
(Codul
de
eroare)

Additional
Code

Denumire

Descriere

0x00000000

0

0

0

NO_ERROR (FĂRĂ EROARE)

Fără eroare.

0x05030000

5

3

0

TOGGLE_BIT_NOT_CHANGED (BIT DE
COMUTARE NEMODIFICAT)

Eroate în bitul de comutare la
trasnferul segmentat.

0x05040000

5

4

0

SDO_PROTOCOL_TIMEOUT (TIMEOUT
PROTOCOL SDO)

Timeout la execuţia serviciului.

0x05040001

5

4

1

COMMAND_SPECIFIER_UNKNOWN
(PECIFICATOR DE COMANDĂ
NECUNOSCUT)

Serviciu SDO necunoscut.

0x05040005

5

4

5

OUT_OF_MEMORY (MEMORIE EPUIZATĂ)

Depăşirea memoriei la execuţai
serviciilor SDO.

0x06010000

6

1

0

UNSUPPORTED_ACCESS (ACCES
NEPERMIS)

Acces nepermis la un idex.

0x06010001

6

1

1

WRITE_ONLY_ENTRY (INTRARE NUMAI
SCRIERE)

Indexul poate fi numai descris,
nu şi citit.

0x06010002

6

1

2

READ_ONLY_ENTRY (INTRARE NUMAI
CITIRE)

Indexul poate fi numai citit, nu
descris; blocarea parametrilor
este activă.

0x06020000

6

2

0

OBJECT_NOT_EXISTING (OBIECTUL NU
EXISTĂ)

Obiectul nu există, index eronat.
Placheta opţională pentru acest
index nu este disponibilă.

0x06040041

6

4

41

OBJECT_CANT_BE_PDOMAPPED
(OBIECTUL NU POATE FI CONFIGURAT
PDO)

Indexul nu poate fi configurat
într-un PDO.

0x06040042

6

4

42

MAPPED_OBJECTS_EXCEED_PDO
(OBIECTELE CONFIGURATE DEPĂŞESC
PDO)

Numărul de obiecte configurate
este prea mare pentru PDO.

0x06040043

6

4

43

PARAM_IS_INCOMPATIBLE (PARAMETRUL
ESTE INCOMPATIBIL)

Format de date incompatibil
pentru index.

0x06040047

6

4

47

INTERNAL_DEVICE_INCOMPATIBILITY
(INCOMPATIBILITATE DISPOZITIV INTERN)

Eroare internă a aparatului.

0x06060000

6

6

0

HARDWARE ERROR (EROARE HARDWARE)

Eroare internă a aparatului.

0x06070010

6

7

10

PARAM_LENGTH_ERROR (EROARE
LUNGIME PARAMETRU)

Formatul de date pentru index
are dimensiunea eronată.

0x06070012

6

7

12

PARAM_LENGTH_TOO_LONG (LUNGIMEA
PARAMETRULUI PREA MARE)

Formatul de date pentru index
este prea mare.

0x06070013

6

7

13

PARAM_LENGTH_TOO_SHORT (LUNGIMEA
PARAMETRULUI PREA MICĂ)

Formatul de date pentru index
este prea mic.

0x06090011

6

9

11

SUBINDEX_NOT_EXISTING (SUBINDEXUL
NU EXISTĂ)

Subindexul nu este implementat.

0x06090030

6

9

30

VALUE_EXCEEDED (VALOARE DEPĂŞITĂ)

Valoare nevalidă.

0x06090031

6

9

31

VALUE_TOO_GREAT (VALOARE PREA
MARE)

Valoare prea mare

0x06090032

6

9

32

VALUE_TOO_SMALL (VALOARE PREA MICĂ)

Valoare prea mică

0x06090036

6

9

36

MAX_VALUE_IS_LESS_THAN_MIN_VALUE
(VALOAREA MAX. ESTE MAI MICĂ DECÂT
VALOAREA MIN.)

Limita superioară pentru valoare
este mai mică decât limita
inferioară

0x08000000

8

0

0

GENERAL_ERROR (EROARE GENERALĂ)

Eroare generală

0x08000020

8

0

20

DATA_CANNOT_BE_READ_OR_STORED
(DATELE NU POT FI CITITE SAU STOCATE)

Eroare de acces la date

0x08000021

8

0

21

DATA_CANNOT_BE_READ_OR_STORED_
BECAUSE_OF_LOCAL_CONTROL (DATELE
NU POT FI CITITE SAU STOCATE DIN CAUZA
COMENZII LOCALE)

Eroare de acces la date din
cauza comenzii locale.

0x08000022

8

0

22

DATA_CANNOT_BE_READ_OR_STORED_IN
_THIS_STATE (DATELE NU POT FI CITITE
SAU STOCATE ÎN ACEASTĂ STARE)

Eroare de acces la date din
cauza stării aparatului.

0x08000023

8

0

23

NO_OBJECT_DICTIONARY_IS_PRESENT
(NU ESTE PEREZENT NICIUN DICŢIONAR
DE OBIECTE)

Nu este disponibil niciun dicţionar de obiecte.

Manual – interfaţă fieldbus DFE24B EtherCAT®

51

Operarea MOVITOOLS® MotionStudio prin EtherCAT®
Informaţii despre MOVITOOLS® MotionStudio

7
7

Operarea MOVITOOLS® MotionStudio prin EtherCAT®
Utilizarea software-ului de proiectare MOVITOOLS® MotionStudio este descrisă detaliat
în manualul "MOVITRAC® B comunicare şi profil de aparate fieldbus", precum şi în
manualul de sistem MOVITRAC® B. În acest capitol sunt reprezentate detaliat numai
particularităţile la comunicarea cu EtherCAT®.

7.1

Informaţii despre MOVITOOLS® MotionStudio

7.1.1

Funcţii
Pachetul de soft vă ajută la realizarea următoarelor funcţii:

7.1.2

•

Stabilirea comunicaţiilor cu aparatele

•

Execuţia funcţiilor cu aparatele

Principiu de funcţionare

Generalităţi

Următoarea reprezentare vă indică principiul de funcţionare a pachetului software
MOVITOOLS® MotionStudio.
Reţineţi că această reprezentare indică numai denumirile logice de comunicare şi nu
conexiunile hardware.

Comanda instalaţiei
Nivelul instalaţiei

PLC

Comanda sistemului
Nivelul sistemului
Funcţii

[1]
Tools

Parametrizare

Server de comunicare SEW
SBus
Seriell

Profibus
S7-MPI

Ethernet

Punere în funcţiune

[2]

are
Vizualizare şi diagnosticare

[3]

Programare

[4]

Comanda aparatului
Nivelul câmpului
Firmware

Firmware

Firmware
Unităţi
Mecanisme
Mecanis
de acţionare
acţio

1194152459
[1] Canal de comunicare cu fieldbus sau Industrial Ethernet
[2] Pachet software MOVITOOLS® MotionStudio cu SEW Communication Server integrat
[3] Comunicare între participanţii la fieldbus sau Industrial Ethernet
[4] Canal de comunicare prin adaptorul de interfaţă la SBus (CAN) sau serial

52

Manual – interfaţă fieldbus DFE24B EtherCAT®

Operarea MOVITOOLS® MotionStudio prin EtherCAT®
Informaţii despre MOVITOOLS® MotionStudio

Operaţiuni
tehnologice prin
adaptorul de
interfaţă

7

Dacă aparatele dvs. sunt acceptate ca opţiune de comunicare "SBus" sau "Serială",
pentru operaţiunile tehnologice puteţi folosi un adaptor de interfaţă corespunzător.
Adaptorul de interfaţă este o componentă hardware suplimentară, care poate fi obţinută
de la SEW-EURODRIVE. În acest mod conectaţi PC-ul dvs. pentru operaţiuni tehnologice cu opţiunea de comunicare respectivă a aparatului.
Tipul adaptorului de interfaţă de care aveţi nevoie depinde de opţiunile de comunicare
ale respectivului aparat.

Stabilirea
comunicaţiilor
cu aparatele

Pentru configurarea comunicării cu aparatele, în pachetul software MOVITOOLS®
MotionStudio a fost integrat un SEW Communication Server.
Cu acest SEW Communication Server se vor configura canalele de comunicare. După
aceea, unităţile din sistem vor putea comunica cu ajutorul opţiunilor existente, folosind
aceste canale de comunicare. Se pot folosi simultan maxim 4 canale de comunicare.
MOVITOOLS® MotionStudio acceptă următoarele tipuri de canale de comunicare:
•

serial (RS485) prin adaptor de interfaţă

•

magistrală de sistem (SBUS), via adaptor de interfaţă

•

Ethernet

•

EtherCAT®

•

Magistrala de câmp (PROFIBUS DP/DP-V1)

•

Tool Calling Interface

Canalul de comunicare specific depinde de unitatea şi opţiunile de comunicare setate.
Execuţia funcţiilor
cu aparatele

Pachetul de soft vă ajută la realizarea următoarelor funcţii:
•

Parametrizarea (de exemplu în structura ramificată de parametri ai unităţii)

•

Punere în funcţiune

•

Vizualizarea şi diagnoza tehnică

•

Programarea

Pentru a executa funcţiile cu aparatele, în pachetul software MOVITOOLS®
MotionStudio au fost integrate următoarele componente de bază:
•

MotionStudio

•

MOVITOOLS®

MOVITOOLS® MotionStudio oferă instrumentele adecvate pentru fiecare tip de aparat
şi funcţiile acestuia.
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7.2

Primii paşi

7.2.1

Pornirea softului şi generarea unui proiect
Procedaţi în modul următor pentru a porni MOVITOOLS® MotionStudio şi a genera un
nou proiect:
1. Porniţi MOVITOOLS® MotionStudio din meniul de start Windows, folosind următorul
submeniu:
[Start] / [Programe] / [SEW] / [MOVITOOLS-MotionStudio] / [MOVITOOLSMotionStudio]
2. Generaţi un nou proiect, cu o nouă denumire şi un loc de memorie.

7.2.2

Stabilirea comunicaţiilor şi scanarea reţelei
Pentru a stabili comunicaţiile cu ajutorul MOVITOOLS® MotionStudio şi a scana
reţeaua, procedaţi în modul următor:
1. Setaţi un canal de comunicare pentru a putea lua legătura cu aparatele.
Informaţiile detailate privitoare la configurarea unui canal de comunicare şi la respectivul tip de comunicare se regăsesc în secţiunea "Comunicarea prin...".
2. Scanaţi reţeaua (scanare aparate). Pentru aceasta, apăsaţi pe butonul [Start
network scan] (Pornire scanare reţea) [1] din bara de simboluri.

[1]
9007200387461515
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7

Configurarea aparatelor
Pentru a configura un aparat, procedaţi după cum urmează:
1. Marcaţi aparatul (de regulă modulul de putere [1]) din vizualizarea reţelei.
2. Deschideţi meniul contextual cu tasta dreaptă a mouse-ului pentru a afişa instrumentele pentru configurarea aparatului.

[1]

2446350859

În exemplu se indică meniul contextual cu instrumentele pentru un aparat MOVIFIT®.
Modulul de conectare este "Online" şi aparatul a fost scanat în vizualizarea reţelei.
3. Selectaţi instrumentul (de exemplu "Parameter tree" (Structura ramificată a parametrilor)) pentru a configura apratul.

2446355211
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7.3

Modul de conectare

7.3.1

Generalităţi
MOVITOOLS® MotionStudio diferenţiază între modurile de conectare "Online" şi
"Offline". Modul de comunicare va fi stabilit de utilizator. Instrumentele offline sau online
disponibile vor fi afişate specific aparatelor în funcţie de modul de conectare selectat.
În figura următoare sunt descrise cele două categorii de utilizare:

HDD

[2]

[3]

RA
M

[1]

Offline Tools

Online Tools

[4]

9007200497934219
[1]
[2]
[3]
[4]

56

Harddisk PC inginerie
Memorie de lucru PC inginerie
PC pentru operaţii tehnologice
Aparat

Tools

Descriere

Offline
Tools

Modificările realizate cu utilitarele offline au întâi efect NUMAI asupra memoriei de lucru [2].
• Salvaţi proiectul dvs. pentru ca modificările să fie salvate pe hard disc-ul [1] PC-ului
pentru operaţii tehnologice [3].
• Dacă vreţi să transferaţi modificările în unitatea dvs. [4], executaţi funcţia "Download
(PC -> unitate)".

Online
Tools

Modificările realizate cu utilitarele online au întâi efect NUMAI asupra unităţii [4].
• Dacă vreţi să transferaţi modificările în memoria de lucru [2], executaţi funcţia "Upload
(unitate -> PC)".
• Salvaţi proiectul dvs. pentru ca modificările să fie salvate pe hard disc-ul [1] PC-ului
pentru operaţii tehnologice [3].
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OBSERVAŢIE
•

Modul de comunicare "Online" NU este un mesaj de răspuns la întrebarea dacă s-a
realizat legătura cu unitatea respectivă sau dacă acea unitate poate comunica. Dacă
aveţi nevoie de acest răspuns, respectaţi secţiunea "Configurarea testelor ciclice de
accesibilitate" din ajutorul online al (sau din manualul) MOVITOOLS® MotionStudio.
Comenzile din administratorul de proiect (de ex. "Download" (Descărcare),
"Upload" (Încărcare) etc.), cele referitoare la starea online a aparatelor şi cele de
tip "scaner aparate" se execută indiferent de modul de conectare selectat.
MOVITOOLS® MotionStudio va porni în modul de conectare pe care l-aţi setat înaintea închiderii.

•
•

7.3.2

Setarea modului de conectare (online sau offline)
Pentru a seta modul de conectare, procedaţi după cum urmează:
1. Alegeţi modul de comunicare:
•

"schimbare în mod online" [1], pentru funcţiile (online tools) care au efect direct
asupra unităţii.

•

"schimbare în mod offline" [2], pentru funcţiile (offline tools) care au efect asupra
proiectului.

[1]

[2]
9007200389198219

[1] Simbol "comutare în modul online"
[2] Simbol "comutare în modul offline"

2. Marcaţi nodul de unitate
3. Deschideţi meniul contextual cu tasta dreaptă a mouse-ului pentru a afişa instrumentele pentru configurarea aparatului.
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7.4

Comunicarea prin EtherCAT®

7.4.1

Generalităţi
EtherCAT® pune la dispoziţia utilizatorului servicii aciclice pentru parametri, pe lângă
datele ciclice de proces. Acest schimb aciclic de date are loc prin gateway cu tie poştală
al dispozitivului master EtherCAT®.
Prin intermediul gateway cutie poştală din dispozitivul master EtherCAT® se inserează
serviciile de parametrizare de la MOVITOOLS® MotionStudio în telegrama EtherCAT®.
Semnalele de răspuns ale mecanismelor de acţionare sunt transmise de către dispozitivul slave EtherCAT® pe aceeaşi cale către gateway cutie poştală şi mai departe la
MOVITOOLS® MotionStudio.
Pentru instalarea gateway cutie poştală şi MOVITOOLS® MotionStudio se diferenţiază
următoarele cazuri:
•

Cazul 1: Instalarea pe acelaşi aparat (→ pag. 59)
– Master EtherCAT® şi MOVITOOLS® MotionStudio rulează pe acelaşi aparat.
Aşadar nu este necesar hardware suplimentar.

•

Cazul 2: Instalarea pe aparate diferite (fără controler SEW) (→ pag. 60)
– Master EtherCAT® şi MOVITOOLS® MotionStudio rulează pe aparate diferite.
Acest caz apare dacă nu este disponibil niciun sistem de operare (bazat pe Windows) sau MOVITOOLS® MotionStudio trebuie să fie operat de un alt PC. Master
EtherCAT® necesită o a doua interfaţă Ethernet, care este conectată la PC-ul
pentru operaţii tehnologice şi rulează pe MOVITOOLS® MotionStudio.
Cazul 3: Instalarea pe aparate diferite (cu controler SEW ca master EtherCAT®)

•

– Topologia reţelei este identică cu cazul 2. Dacă utilizaţi un controler SEW, aveţi
trebuie să setaţi în MOVITOOLS® MotionStudio numai de accesul la operaţiuni
tehnologice pentru acesta. Devierea prin gateway cutie poştală şi comunicarea
EtherCAT® cu mecanismele de acţionare subordonate se realizează automat.
La accesul pentru operaţii tehnologice de la controlerul SEW vă stau la dispoziţie
PROFIBUS sau Ethernet (SMLP, nu EtherCAT®). Detaliile despre acest lucru se
regăsesc în documentaţia despre controlerele SEW.

OBSERVAŢIE
Interfeţele EtherCAT® neasignate la un dispozitiv slave EtherCAT® nu trebuie să fie
utilizate pentru operaţiuni tehnologice.
•
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Pentru operaţiunile tehnologice utilizaţi exclusiv interfaţa prevăzută în acest scop
de la master EtherCAT®.
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Cazul 1: Instalarea
pe acelaşi aparat

7

Reprezentarea indică primul caz: Master EtherCAT® şi MOVITOOLS® MotionStudio
sunt instalate pe acelaşi aparat.
[2]

[1]

[3]

MBX

[4]

EtherCAT

EtherCAT

EURODRIVE

[5]
EURODRIVE

3266486283
[1] Monitor
[2] PC cu master EtherCAT®, inclusiv gateway cutie poştală integrat (MBX) şi MOVITOOLS® MotionStudio
[3] Deviere IP internă
[4] Interfaţă EtherCAT®
[5] Aparate (de exemplu) cu interfeţe EtherCAT®
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Cazul 2: Instalarea
pe aparate diferite

Reprezentarea indică al doilea caz: Master EtherCAT® şi PC pentru operaţiuni tehnologice cu MOVITOOLS® MotionStudio sunt instalate pe aparate diferite.

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[1]

MBX

EtherCAT

EtherCAT

EURODRIVE

[7]
EURODRIVE

3266490251
[1] PC cu interfaţă Ethernet şi MOVITOOLS® MotionStudio
[2] Reţea Ethernet
[3] Interfaţa pentru operaţiuni tehnologice a dispozitivului master EtherCAT®
[4] Deviere IP internă
[5] Master EtherCAT® (de exemplu sistemul TwinCAT) cu gateway cutie poştală integrat (MBX)
[6] Interfaţă EtherCAT®
[7] Aparate (de exemplu) cu interfeţe EtherCAT®
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7

Configurarea gateway cutie poştală în master EtherCAT®
•

Activaţi asistenţa VoE/EoE a comenzii EtherCAT®

•

Activaţi conexiunea la TCP/IP-Stack şi IP-Routing.

•

Stabiliţi adresa IP a gateway cutie poştală EtherCAT®. De regulă, adresa IP este
emisă de instrumentul pentru operaţiuni tehnologice (de ex. TwinCAT) şi nu trebuie
să fie modificată.

În programul TwinCAT al firmei Beckhoff, setările menţionate arată după cum urmează:

3267403275
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7.4.3

Setarea reţelei la PC-ul pentru operaţiuni tehnologice
Dacă MOVITOOLS® MotionStudio şi master EtherCAT® rulează pe acelaşi PC, nu trebuie să efectuaţi alte setări de reţea.
Dacă master EtherCAT® este conectat printr-o interfaţă pentru operaţiuni tehnologice
la o reţea Ethernet, PC-urile din acceaşi subreţea pot avea acces cu MOVITOOLS®
MotionStudio la mecanismele de acţionare SEW din EtherCAT®. Pentru aceasta, telegrama de la PC-ul pentru operaţiuni tehnologice este direcţionată prin interfaţa Ethernet
a dispozitivului master EtherCAT® către gateway cutie poştală (aşa-numita deviere).
În principiu sunt disponibile două variante de deviere:
1. Varianta: Prin definirea unei rute statice.
În această variantă, în tabelul de deviere al PC-ului pentru operaţiuni tehnologice
este inserată o înregistrare prin master EtherCAT® către gateway cutie poştală.
Comanda pentru stocarea unei rute statice este următoarea în DOS-Box:
route (rută) –p add (adăugare) [destinaţie] MASK (ECRAN) [ecran
de reţea] [gateway]

[3]
[2]
[1]

9007202522149259
[Destinaţie]: corespunde adresei IP a gateway cutie poştală EtherCAT® din master EtherCAT®
[Ecran de reţea]: este setat de regulă la255.255.255.255 (deviere gazdă)
[Gateway]: corepounde adresei IP a dispozitivului master EtherCAT® (interfaţă pentru operaţiuni tehnologice) în reţeaua Ethernet

[1]
[2]
[3]

2. Varianta: Accesul la gateway cutie poştală prin stabilirea gateway standard la PC-ul
pentru operaţiuni tehnologice. În această variantă, este indicată drept gateway
standard adresa IP a dispozitivului master EtherCAT®.
•

Pe PC-ul pentru operaţiuni tehnologice, deschideţi fereastra de dialog pentru
setarea caracteristicilor reţelei.

•

Efectuaţi următoarele înregistrări în conformitate cu reţeaua:
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
(Adresă IP):
Subnet mask
(Ecran subreţea):
Standard gateway
(Gateway standard):
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Adresa IP a PC-ului pentru operaţiuni tehnologice
Ecranul de subreţea al PC-ului pentru operaţiuni tehnologice
Adresa IP dispozitivului master EtherCAT® (interfaţă pentru operaţiuni tehnologice) în reţeaua Ethernet
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7

Verificarea setărilor reţelei
Indiferent dacă MOVITOOLS® MotionStudio şi master EtherCAT® rulează pe acelaşi
PC sau sunt accesate prin devierea la gateway cutie poştală EtherCAT®, trebuie să se
verifice setarea reţelei.
Pentru a verifica cu comanda ping dacă este configurată corect calea de comunicare la
gateway cutie poştală EtherCAT®, procedaţi după cum urmează:
•

Deschideţi pe PC-ul dvs. pentru operaţiuni tehnologice o fereastră de solicitare a
introducerii pentru introducerea unei comenzi DOS.

•

Introduceţi "Ping" şi adresa IP a gateway cutie poştlă EtherCAT®. Pentru setarea
descrisă a reţelei (de exemplu) linia de comandă completă este:
Ping 169.254.61.254

•

În cazul în care comanda Ping nu primeşte niciun răspuns, repetaţi paşii din ambele
secţiuni anterioare:
– Configurarea gateway cutie poştală în master EtherCAT® (→ pag. 61)
– Setarea reţelei la PC-ul pentru operaţiuni tehnologice (→ pag. 62)

OBSERVAŢIE
Setările dispozitivului master EtherCAT® nu sunt preluate
•

Dacă setările dispozitivului master EtherCAT® nu sunt preluate, efectuaţi o repornire.
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7.4.5

Setările de comunicare din MOVITOOLS® MotionStudio

Configurarea
canalului de
comunicare cu
EtherCAT®

Pentru a configura un canal de comunicare pentru EtherCAT®, procedaţi după cum
urmează:
1. Executaţi un clic pe "Configure communication connections" (Configurare conexiuni
de comunicare) [1] din bara de simboluri.

[1]
9007200388082827
[1]

Simbol "Configure communication connections"
(Configurare conexiuni de comunicare)

Pe ecran apare fereastra "Configure communication connections" (Configurare
conexiuni de comunicare).
[2]

[3]
[1]

18014399653863307
[1]
[2]
[3]

Lista de selecţie "Type of communication"
(Tip comunicare)
Câmp de control "Activate" (Activare)
Buton [Edit]

2. Selectaţi din lista [1] tipul de comunicare "Ethernet".
În exemplu este activat primul canal de comunicre cu tipul de comunicare "Ethernet"
activat [2].
3. Apăsaţi pe butonul [Edit] (Editare) [3] din partea dreaptă a ferestrei.
Pe ecran vor apărea setările tipului de comunicare "Ethernet".
4. Setaţi parametrii de comunicare. Procedaţi în modul descris în secţiunea următoare
"Setarea parametrilor de comunicare pentru EtherCAT®".
Setarea
parametrilor de
comunicare pentru
EtherCAT®

Pentru a seta parametrii de comunicare prin EtherCAT®, procedaţi după cum urmează:
1. Configuraţi protocolul EtherCAT®. Pentru aceasta, selectaţi fişa de registru
"EtherCAT® settings" (Setări EtherCAT®).
2. Activaţi câmpul de control "Activate EtherCAT®" (Activare EtherCAT®).
3. Modificaţi la nevoie parametrii de comunicare anteriori. Respectaţi descrierea detailată a parametrilor de comunicare pentru EtherCAT®.
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4. Pentru a adăuga o adresă IP, faceţi clic pe simbolul [Adăugare adresă IP] [2].

[1]

[2]

[3]

18014399831358731
[1]

[2]
[3]

Câmpul de control "Activate access without
master" (Activare acces fără master)
Observaţie: Activaţi numai dacă nu este
disponibil niciun alt master.
Simbolul [Add IP adress] (Adăugare adresă IP)
Câmpul de date "IP address" (Adresă IP)

Dacă nu este disponibil niciun master
EtherCAT®, în MOVITOOLS® MotionStudio
se poate activa un master de parametrizare.

5. Introduceţi adresa IP a gateway cutie poştală (în master EtherCAT®) în câmpul de
date "IP address" (Adresă IP) [3] şi faceţi clic pe butonul [OK].
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Parametrii de
comunicare pentru
EtherCAT®

Tabelul următor descrie parametrii de comunicare pentru EtherCAT®:
Parametru de comunicare

Descriere

Observaţie

Timeout

Timpul în [ms] pe care îl aşteaptă
clientul până când primeşte de la
server răspunsul la o interogare.

•
•

Interval de scanare de la:

Adresa de pornire pentru intervalul de scanare EtherCAT®

Interval de scanare până la:

Adresa de oprire pentru intervalul
de scanare EtherCAT®

Dacă introduceţi valori aici, puteţi
limita intervalul de scanare
EtherCAT® şi astfel puteţi reduce
durata scanării.

Adresa IP master EtherCAT®

Adresa IP a gateway cutie poştală în master EtherCAT®

7.5

Execuţia funcţiilor cu aparatele

7.5.1

Parametrizarea aparatelor

Setare implicită: 200 ms
Măriţi această valoare dacă
întârzierile apărute în comunicaţii produc erori.

-

Parametrizaţi aparatele în structura ramificată a parametrilor. Acesta indică toţi parametrii aparatelor, grupaţi în registre.
Cu ajutorul meniului contextual sau al barei de simboluri puteţi administra parametrii
aparatelor. Modul de citire sau modificare a parametrilor aparatelor este descris în paşii
următori.
7.5.2

Citirea sau modificarea parametrilor aparatelor
Pentru a citi sau a modifica parametrii aparatelor, procedaţi după cum urmează:
1. Alegeţi modul de vizualizare dorit (proiect sau reţea)
2. Alegeţi modul de comunicare:
•

Faceţi clic pe simbolul "comutare în modul online" [1], dacă doriţi să citiţi/modificaţi parametrii direct în aparat.

•

Faceţi clic pe simbolul "comutare în modul offline" [2], dacă doriţi să citiţi/modificaţi parametrii în proiect.

[1]

[2]
9007200389198219

[1] Simbol "comutare în modul online"
[2] Simbol "comutare în modul offline"

3. Alegeţi unitatea pe care vreţi să o parametrizaţi.
4. Deschideţi meniul contextual şi selectaţi comanda [Startup] (Pornire)/[Parameter
tree] (Structura ramificată a parametrilor).
Pe ecran apare în partea dreaptă "Structura ramificată a parametrilor".
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5. Deschideţi "structura ramificată" până la nodul dorit.

947217163

6. Executaţi un clic dublu pentru a afişa o anumită grupă de parametri.
7. După ce aţi schimbat anumite valori din câmpurile de date, confirmaţi aceasta cu
tasta enter.

OBSERVAŢIE
•

7.5.3

Pentru informaţii detailate despre parametrii aparatelor, vezi lista de parametri
a aparatului.

Punerea în funcţiune a aparatelor (online)
Pentru a pune în funcţiune (online) aparatele, procedaţi după cum urmează:
1. Comutaţi în modul de vizualizare reţea.
2. Faceţi clic pe simbolul "comutare în modul online" [1] din bara de simboluri.

[1]
9007200438771211
[1] Simbol "comutare în modul online"

3. Alegeţi unitatea pe care vreţi să o puneţi în funcţiune.
4. Deschideţi meniul contextual şi alegeţi instrucţiunea [Startup] (Pornire)/[Startup]
(Pornire).
Pe ecran apare asistentul pentru punerea în funcţiune.
5. Urmaţi instrucţiunile date de asistent şi încărcaţi apoi unitatea cu datele de punere în
funcţiune.
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8

Motion-Control prin EtherCAT®
În acest capitol primiţi informaţii despre funcţiile EtherCAT®, care facilitează o funcţionare sincronizată a MOVIDRIVE® B la un master EtherCAT®, necesară pentru aplicaţiile Motion-Control.

8.1

Introducere EtherCAT®
Acest capitol descrie funcţiile şi termenii care se utilizează pentru funcţionarea sincronizată a convertizorului de tracţiune SEW la EtherCAT®. Informaţiile tehnice detaliate
despre EtherCAT® se pot primi de la organizaţia utilizatorilor EtherCAT®, de ex. la
www.EtherCAT.org şi de la producătorii sistemelor master EtherCAT®.
Pornind de la regulatoarele în cascadă uzuale din tehnologia de acţionare, mai jos sunt
descrise mecanismele de bază pentru aplicaţiile Motion-Control.
[2]

[1]

xref

vref

xact

vact

[3]

tref

[4]

M

V

[5]

X

[5]

X

[6]

6821660555
xref
xact
vref
vact
tref

Valoarea dorită a poziţiei
Valoarea efectivă a poziţiei
Valoarea dorită a turaţiei
Valoarea efectivă a turaţiei
Valoarea dorită a cuplului

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

Regulator de poziţie
Regulator de turaţie
Treapta finală a convertizorului
Maşina acţionată (sarcină)
Traductor (V = turaţie; X = poziţie)
Traductor opţional al distanţei

Se porneşte de la o valoare dorită a poziţiei (xref). Împreună cu valoarea efectivă a poziţiei (xact), regulatorul de poziţie [1] calculează o valoare dorită a turaţiei (vref). Regulatorul de turaţie [2] calculează valoarea dorită a cuplului (tref) din valoarea dorită şi efectivă a turaţiei, care produce un cuplu în motorul alimentat de treapta finală a convertizorului [3]. În funcţie de momentul de rezistenţă cauzat de maşina acţionată [4], se setează
o turaţie la motor (măsurare prin intermediul traductorului [5]). În funcţie de turaţia motorului, rezultă o modificare a poziţiei, care este înregistrată la motor printr-un traductor de
poziţie [5]. În funcţie de aplicaţie, se pot conecta acum circuitele de reglare pentru cuplu,
turaţie sau poziţie la convertizor sau la comanda supraordonată. MOVIDRIVE® B poate
prelua toate circuitele de reglare, inclusiv reglarea poziţiei. În acest mod se poate
efectua o cursă de poziţionare numai prin transmiterea unei poziţii dorite către convertizor (de ex. modulul de aplicaţie "Poziţionare magistrală"). La comandă se trimite poziţia
actuală şi, dacă este conectată solicitarea poziţionării, un "mesaj de stare pregătită".
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În aplicaţiile Motion-Control se administrează cursa de poziţionare cu poziţia-ţintă şi
parametrii de deplasare, cum ar fi viteza şi duratele rampelor în Motion-Controller – aşadar, de regulă în comanda supraordonată. La convertizor se transmite apoi din curba
calculată a căii, la intervale foarte scurte de timp, o viteză nominală (vezi capitolul "Mod
viteză") sau o poziţie nominală (vezi capitolul "Mod poziţie"). Convertizorul resetează
apoi această viteză nominală sau poziţie nominală şi semnalează poziţia actuală.
Motion-Controller ştie când este încheiată solicitarea de poziţionare.
Întrucât comanda supraordonată transmite ciclic valorile dorite, sunt calculate şi rampele de accelerare şi decelerare în această comandă. Pentru aceasta se utilizează o
funcţie de rampă integrată în mecanismul de acţionre.
8.1.1

Sincronizarea impulsului
Pentru fiecare ciclu de reglare, comanda citeşte valoarea efectivă a poziţiei şi calculează turaţia actuală (dx/dt) din diferenţa poziţiei (dx) şi diferenţa duratei (dt) ale ultimului
interval de reglare, precum şi eventuale alte mărimi, cum ar fi acceleraţia, şocul etc.
Intervalele de timp pentru reglare ale comenzii, transmiterea către magistrală şi ciclul
intern de prelucrare de la convertizor şi, dacă este cazul, traductoarele externe trebuie
să fie sincronizate între ele.

Exemplu

Într-un exemplu trebuie să se clarifice cum apar efectele de suprapunere, în cazul în
care comanda, magistrala, convertizorul sau traductorul nu funcţionează sincronizat
(→ figura următoare).
•

Intervalele de timp pentru reglare ale comenzii: 5 ms

•

Impuls magistrală: 5 ms, sincronizat cu comanda

•

Durata de prelucrare în convertizor: 5 ms, nesincronizat
dtS

[A]

1

2

3

4

5

[B]

[C]

dtG

[A]
[B]

dx

Interval de comandă dtS
Ciclu magistrală

dx

dx

dx

dx

6823481739
[C]
dx

Intervalul de timp al convertizorului sau traductorului dtG
Diferenţa poziţiei (distanţa derulată înapoi)

Întrucât în acest exemplu convertizorul sau traductorul şi comanda nu sunt sincronizate,
din cauza oscilatoarelor cu cuarţ neideale ale ambelor aparate, intervalele de timp trec
lent unul pe lângă celălalt. Acest lucru poate conduce la salturi în valoarea transmisă a
poziţiei.
Dacă în timpul intervalelor de comandă de la 1 la 3 se determină numai o viteză redusă
şi imprecisă (v = dx/dtS ≈ dx/dtG), în al patrulea interval de comandă apare o eroare
clară la calcularea vitezei (v = 2dx/dtS). Această turaţie calculată greşit pentru un
interval de scanare conduce la reacţii puternice ale algoritmilor de reglare în comandă
şi poate declanşa chiar şi mesaje de eroare.
Problema descrisă mai sus, care rezultă din scanarea discretă în sisteme diferite, apare
în mod normal ca defecţiune numai în aplicaţiile Motion-Control, dacă durata ciclului
comenzii este mică sau se află în aceeaşi mărime ca şi ciclul intern de prelucrare de la
convertizor şi traductoarele externe.
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EtherCAT® este construit în principiu astfel încât ciclurile magistralei şi comenzii să fie
sincronizate.

OBSERVAŢIE
Cu ajutorul mecanismului Distributed Clock se permite şi sincronizarea intervalului
intern de timp pentru prelucrare al convertizorului.
În MOVIDRIVE® B este comandată sincronizarea intervalelor de timp şi a preluării
datelor prin portul dual RAM al opţiunii DFE24B.
Modul viteză
[1]

[3]

[2]

Xref

vref

Xact

vact

[A]

tref

[4]

M

V

[5]

X

[5]

X

[6]

[C]
[B]

xref
xact
vref
vact
tref

Valoarea dorită a poziţiei
Valoarea efectivă a poziţiei
Valoarea nominală a turaţiei
Valoarea efectivă a turaţiei
Valoarea dorită a cuplului

6823492875

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

Regulator de poziţie
[A]
Regulator de turaţie
[B]
Treapta finală a convertizorului
[C]
Maşină acţionată
Traductor (V = turaţie; X = poziţie)
Traductor opţional al distanţei

Controller
Interfaţă fieldbus
Convertizor

În modul viteză se citesc valoarea dorită a turaţiei (respectiv a vitezei) transmisă de
comandă către convertizor şi valoarea efectivă a poziţiei de la convertizor sau un traductor separat.
În modul viteză, convertizorul este un simplu element de acţionare pentru turaţie. Intervalele de timp pentru reglare ale comenzii, transmiterea către magistrală şi ciclul intern
de prelucrare de la convertizor şi traductor trebuie să fie sincronizate între ele.
Referenţierea poziţiei, monitorizarea intervalelor de deplasare permise sau a întrerupătoarelor de capăt de cursă, precum şi predefinirea rampei în funcţie de sarcină şi monitorizarea erorilor de transport cablu se realizează în comanda supraordonată şi nu
reprezintă sarcini ale MOVIDRIVE® B.
Pentru a evita accelerările nedorit de mari la intervalele de reglare mai mari (> 1 ms),
valoarea dorită a turaţiei nu este preluată direct de MOVIDRIVE® B, ci este interpolată
liniar. Acest lucru înseamnă că la un ciclu al valorii dorite de 5 ms de la comandă în
MOVIDRIVE® B modificarea dorită a turaţiei nu este setată la 5 ms în paşi mari, ci în
câte 5 paşi mici cu durata de 1 ms.
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0
Modul poziţie
[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

Valoarea dorită a poziţiei
Valoarea efectivă a poziţiei
Valoarea nominală a turaţiei
Valoarea efectivă a turaţiei
Valoarea dorită a cuplului

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

Regulator de poziţie
Regulator de turaţie
Treapta finală a convertizorului
Maşină acţionată
Traductor (V = turaţie; X = poziţie)
Traductor opţional al distanţei

[A]
[B]
[C]

Controller
Interfaţă fieldbus
Convertizor

În modul poziţie se citesc înapoi valoarea dorită a poziţiei transmisă ciclic de comandă
către convertizor şi valoarea efectivă a poziţiei de la convertizor sau un traductor
separat.
În modul poziţie, convertizorul urmează valoarea dorită a poziţiei, care se modifică permanent, şi generează valoarea dorită necesară a turaţiei pentru regulatorul de turaţie [2]
din valoarea efectivă a poziţiei (din [5] şi [6]). Intervalele de timp pentru reglare ale
comenzii, transmiterea către magistrală şi ciclul intern de prelucrare de la convertizor şi
traductor trebuie să fie sincronizate între ele.
După o referenţiere a poziţiei din comandă la poziţia din convertizor, monitorizarea se
poate realiza de la intervalele de deplasare permise sau întrerupătoarele de capăt de
cursă la convertizor. Setarea rezonabilă a unei predefiniri a rampei în funcţie de sarcină,
precum şi o monitorizare a erorii de transport cablu în convertizor trebuie să fie verificate
ulterior în detaliu.
Pentru a evita accelerările nedorit de mari la intervalele de reglare mai mari (> 1 ms),
valoarea dorită a turaţiei nu este preluată direct de MOVIDRIVE® B, ci este interpolată
liniar. Acest lucru înseamnă că la un ciclu al valorii dorite de 5 ms de la comandă în
MOVIDRIVE® B modificarea dorită a poziţiei nu este setată la 5 ms în paşi mari, ci în
câte 5 paşi mici cu durata de 1 ms.
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Setările în MOVIDRIVE® B cu MOVITOOLS® MotionStudio

0

8.2

Setările în MOVIDRIVE® B cu MOVITOOLS® MotionStudio

8.2.1

Setările pentru modul viteză
Pentru comanda unui MOVIDRIVE® B în aplicaţiile Motion-Control cu predefinirea sincronizată a turaţiei, trebuie să efectuaţi următoarele setări ale parametrilor în
MOVITOOLS® MotionStudio (vezi figura următoare).

6824418187
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•

P100 sursă de valori dorite = fieldbus

•

P101 sursă de comandă = fieldbus

•

P700 mod de lucru = SERVO + IPOS sau CFC + IPOS

•

P870 descrierea valorii sorite PO1 = cuvânt de control 1

•

P873 descrierea valorii efective PI1 = cuvânt de stare 1
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8

0
Ulterior trebuie să activaţi sincronizarea controlerului la reţeaua EtherCAT®. Pentru
aceasta, efectuaţi următoarele setări ale parametrilor (vezi figura următoare).

6824421131

•

P887 sincronizare ext. Comandă = PORNITĂ

•

P888 durată sincronizare SBus [ms] = 1
Durata de sincronizare setată trebuie să corespundă exact cu ciclul magistralei.

•

P916 forma rampei = interpolarea vitezei

•

P970 sincronizare DPRAM = DA

•

P971 faza de sincronizare = 0
În P971 se poate optimiza poziţia fazelor la efectele de suprapunere. Setaţi în mod
standard o poziţie a fazei de 0 ms.
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Motion-Control prin EtherCAT®
Setările în MOVIDRIVE® B cu MOVITOOLS® MotionStudio

0
8.2.2

Setările pentru modul poziţie
Pentru comanda unui MOVIDRIVE® B în aplicaţiile Motion-Control cu predefinirea sincronizată a poziţiei, trebuie să efectuaţi următoarele setări ale parametrilor în
MOVITOOLS® MotionStudio (vezi figura următoare).

6824424715

•

P100 sursă de valori dorite = fieldbus

•

P101 sursă de comandă = fieldbus

•

P700 mod de lucru = SERVO + IPOS sau CFC + IPOS

•

P87x Descrierea datelor de proces
În funcţie de comandă şi aplicaţie, se pot utiliza cuvântul de control sau cuvântul de
stare. Cuvântul de control şi cuvântul de stare se pot seta cu parametrii P870 – P876
sau se pot transmite în variabilele IPOSplus® şi acolo se operează adecvat pentru
funcţiile maşinii de stare a Motion-Controller.
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0
Ulterior trebuie să activaţi sincronizarea controlerului la reţeaua EtherCAT®. Pentru
aceasta, efectuaţi următoarele setări ale parametrilor (vezi figura următoare).

6824421131

•

P887 sincronizare ext. Comandă = PORNITĂ

•

P888 durată sincronizare SBus [ms] = 1
Durata de sincronizare setată trebuie să corespundă exact cu ciclul magistralei.

•

P916 forma rampei = interpolarea poziţiei 16 biţi

•

P970 sincronizare DPRAM = DA

•

P971 faza de sincronizare = 0
În P971 se poate optimiza poziţia fazelor la efectele de suprapunere. Setaţi în mod
standard o poziţie a fazei de 0 ms.

8.3

Setările la master EtherCAT®
Pentru sincronizarea intervalelor de timp, trebuie să activaţi funcţia Distributed Clock.
Ciclul magistralei trebuie să corespundă exact duratei de sincronizare setate în parametrul P888. Activaţi suplimentar watchdog pentru monitorizarea timeout numai pentru
administratorul de sincronizare 0x1000 (Output Data (Date ieşire)).
PDO asignate fix (InputData1 (Date intrare 1)) şi OutputData1 (Date ieşire 1)) trebuie să
fie dezactivate.
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Motion-Control prin EtherCAT®
Setările la master EtherCAT®

0
8.3.1

Setările pentru modul viteză
•

Valoarea dorită a turaţiei este scrisă prin PDO2 configurabil direct în variabila de
sistem H499 şi este scalată după cum urmează:
– 1 cifră Ô 0,2 rot./min, adică o valoare de 5000 Ô 1000 rot./min
Mărimile utilizate în comandă trebuie să fie scalate corespunzător înaintea transmiterii la convertizor.

•

Cuvântul de control este transmis prin PDO1 împreună cu valoarea dorită a turaţiei
la PDO2.

•

Poziţia care este transmisă către comandă este citită prin PDO2 configurabil direct
de către variabila de sistem H511. Poziţia este scalată după cum urmează:
– 4096 de cifre corespund exact unei rotaţii
Poziţia citită trebuie să fie scalată apoi la mărimile utilizate în comandă.

•

8.3.2

Cuvântul de stare este transmis prin PI1 împreună cu valoarea efectivă a poziţiei la
PDO2.

Setările pentru modul poziţie
•

Valoarea dorită a poziţiei este scrisă prin PDO2 configurabil direct în variabila de
sistem H499 şi este scalată după cum urmează:
– 1 rotaţie a motorului Ô 216
Mărimile utilizate în comandă trebuie să fie scalate corespunzător înaintea transmiterii la convertizor.

•

Cuvântul de control se poate transmite după cum urmează:
– prin PO1 împreună cu valoarea dorită a poziţiei în PDO2
– sau dacă este necesară o optimizare a maşinii de stare, direct la o variabilă de
sistem în IPOSplus®. Adaptarea specifică aplicaţiei a maşinii de stare este executată apoi ca program IPOSplus® sau ca program PLC în Motion-Controller.

•

Poziţia care este transmisă către comandă este citită prin PDO2 configurabil direct
de către variabila de sistem H508. Poziţia este scalată după cum urmează:
– 1 rotaţie a motorului Ô 216
Poziţia citită trebuie să fie scalată apoi la mărimile utilizate în comandă.

•
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Cuvântul de stare poate fi transmis fie prin PI1 împreună cu valoarea dorită a poziţiei
în PDO2, fie poate fi citit la o adaptare specifică aplicaţiei a maşinii de stare în
IPOSplus® de către o variabilă de sistem în IPOSplus®.
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8.4

Exemplu TwinCAT

8.4.1

Parametrizarea funcţionării sincronizate
Efectuaţi setările indicate în figurile următoare.

6824466059

Selectaţi pentru funcţionarea sincronizată opţiunea "DC for synchronization" (DC pentru
sincronizare) pe fişa de registru DC (Distributed Clock). Aveţi grijă ca durata ciclului din
câmpul "Cycle time" (Durată ciclu) să corespundă exact cu durata de sincronizare setată
în P888.

6824750603
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Motion-Control prin EtherCAT®
Exemplu TwinCAT

0
Activaşi monitorizarea timeout pentru administratorul de sincronizare 0x1000. Pentru
aceasta, marcaţi în fereastra "Edit Sync Manager" (Editare administrator de sincronizare) opţiunea "Watchdog Trigger" (Declanşator watchdog) (vezi figura următoare).

6824775435

8.4.2

Parametrizarea axei NC
Ulterior se parametrizează axa NC (vezi figura următoare).

6824778379

Selectaţi pe fişa de registru "Settings" (Setări) în câmpul "Axis Type" (Tip axă) opţiunea
"Standard" şi în câmpul "Unit" (Unitate ) unitatea de sistem (de ex. °).
Pe fişa de registru "Global" setaţi viteza maximă şi monitorizarea erorii de transport
cablu.
Pe fişa de registru "Dynamics" (Dinamică) setaţi duratele rampelor.

OBSERVAŢIE
Setările efectuate trebuie să fie adecvate pentru sistemul mecanic şi setările corespunzătoare din convertizor.
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8.4.3

Parametrizarea traductorului
În calitate de traductor (la "Axis x_Enc" (Axa x_Enc)) este definit "CANopen DS402" şi
este parametrizat după cum urmează (vezi figura următoare).

6824949131

Factorul de scalare rezultă din următoarea formulă:
360° /(4096 inc/rotaţie) = 0,087890625°/inc
8.4.4

Modul viteză
În modul viteză se selectează ca mecanism de acţionare (la "Axis x_Drive" (Axa
x_mecanism de acţionare)) "Drive connected to KLXXX..." (Mecanism de acţionare
conectat la KLXXX...). Pe fişa de registru "Analog" se indică următoarele valori (vezi
figura următoare).

6824952587

Turaţia nominală ("Reference Velocity" (Viteza de referinţă)) = turaţia maximă a motorului x 6 este indicată cu factorul de conversie "at Output Ratio [0.0 – 1.0]" (La rata de
ieşire [0.0 – 1.0]) = (turaţia maximă a motorului x 5) / 215.
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Motion-Control prin EtherCAT®
Exemplu TwinCAT

0
În asignarea PDO, PDO1 este dezactivat şi PDO2 defineşte turaţia nominală şi cuvântul
de control sau poziţia efectivă (H511) şi cuvântul de stare (vezi figurile următoare).

6824949131

În asignarea PDO, PDO1 este dezactivat şi PDO2 defineşte turaţia nominală şi cuvântul
de control sau poziţia efectivă (H511) şi cuvântul de stare (vezi figurile următoare).

6824997515

6824993931
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Ulterior sunt conectate turaţia nominală şi poziţia efectivă a mecanismului de acţionare
cu axa NC, iar cuvântul de control şi de stare 1 este comandat cu sarcina PLC conform
descrierii din profilul aparatelor fieldbus (vezi figura următoare).

6825043211
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9

Diagnoza tehnică

9.1

Procese de diagnoză
Procesele de diagnoză descrise mai jos vă indică modul de lucru pentru analiza erorilor
în următoarele cazuri de probleme:
•

Convertizorul nu funcţionează la EtherCAT®

•

Convertizorul nu se poate comanda cu master EtherCAT®

Alte indicaţii speciale pentru parametrizarea convertizorului pentru diferite aplicaţii
fieldbus se regăsesc în manualul "Comunicarea şi profilul aparatelor fieldbus
MOVIDRIVE® MDX60B/61B", precum şi în manualul de sistem MOVIDRIVE®
MDX60B/61B.
Operaţiunea 1: Verificaţi conectarea corectă a convertizorului la EtherCAT®.
Conectorul de magistrală este conectat la master/convertizor?

NU →

[A]

STINS →

[A]

NU →

[A]

DA
↓
Cum se comportă LED-ul Link/activity (Legătură/activitate) la opţiunea
DFE24B?
PORNIT
↓
Convertizorul este conectat corect din punct de vedere fizic la
EtherCAT®? Verificaţi racordul corect EtherCAT® la X30 IN (conexiune
EtherCAT® de intrare)/X31 OUT (conexiune EtherCAT® de ieşire).
DA
↓
Continuare cu pasul 2: Cum se comportă LED-ul RUN (PORNIRE)?
[A]

Verificaţi cablarea magistralei!

Operaţiunea 2: Cum se comportă LED-ul RUN (PORNIRE)?
STINS

Master a comutat slave în starea INIT (INIŢIALIZAT)?

Clipeşte verde

Slave este în starea PRE-OPERATIONAL
(PREOPERAŢIONAL).

Se aprinde o dată Slave este în starea SAFE-OPERATIONAL
verde
(OPERAŢIONAL ÎN STARE DE SIGURANŢĂ).
Luminează verde
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Slave este în starea OPERATIONAL
(OPERAŢIONAL).

DA →

[A]

NU →

[B]

→

[C]

→

[C]

→

[C]

[A]

Efectuaţi pornirea magistralei în master.

[B]

Opţiunea DFE24B este defectă.

[C]

Continuare cu pasul 3: Cum se comportă LED-ul ERR (EROARE)?
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Operaţiunea 3: Cum se comportă LED-ul ERR (EROARE)?
STINS

Cazul 1: LED-ul RUN (PORNIRE) luminează verde (slave este în starea
OPERATIONAL (OPERAŢIONAL)).
↓

Comunicarea EtherCAT® a opţiunii DFE24B se află în starea de lucru.
Cazul 2:
• LED-ul RUN (PORNIRE) clipeşte verde (slave este în starea
PRE-OPERATIONAL (PREOPERAŢIONAL))
• LED-ul RUN (PORNIRE) luminează o dată verde (slave este în starea
SAFE-OPERATIONAL (OPERAŢIONAL ÎN STARE DE SIGURANŢĂ)).
↓
Efectuaţi pornirea magistralei şi aduceţi slave în starea OPERATIONAL
(OPERAŢIONAL).
↓
Porniţi comunicarea datelor de proces.
Clipire

Condiţie:
• LED-ul RUN (PORNIRE) clipeşte verde (slave este în starea
PRE-OPERATIONAL (PREOPERAŢIONAL))
• LED-ul RUN (PORNIRE) luminează o dată verde (slave este în starea
SAFE-OPERATIONAL (OPERAŢIONAL ÎN STARE DE SIGURANŢĂ)).
↓
S-a determinat o eroare de iniţializare Activaţi opţiunea DFE24B.
↓
Dacă LED-ul ERR (EROARE) clipeşte în continuare, opţiunea DFE24B este
defectă.

Clipeşte de Cazul 1: LED-ul RUN (PORNIRE) luminează verde (slave este în starea
două ori
OPERATIONAL (OPERAŢIONAL)).
roşu
↓
Timeout fieldbus, conectarea datelor de proces.
Cazul 2:
• LED-ul RUN (PORNIRE) clipeşte verde (slave este în starea
PRE-OPERATIONAL (PREOPERAŢIONAL))
• LED-ul RUN (PORNIRE) luminează o dată verde (slave este în starea
SAFE-OPERATIONAL (OPERAŢIONAL ÎN STARE DE SIGURANŢĂ))
↓
Timeout watchdog → Efectuaţi pornirea magistralei şi aduceţi slave în starea
OPERATIONAL (OPERAŢIONAL).
↓
Porniţi comunicarea datelor de proces.
Se aprinde Condiţie:
o dată roşu • LED-ul RUN (PORNIRE) clipeşte verde (slave este în starea
PRE-OPERATIONAL (PREOPERAŢIONAL))
• LED-ul RUN (PORNIRE) luminează o dată verde (slave este în starea
SAFE-OPERATIONAL (OPERAŢIONAL ÎN STARE DE SIGURANŢĂ)).
↓
A apărut o modificare nesolicitată a stării. Remediaţi eroarea de configurare şi
efectuaţi apoi o pornire a magistralei în master.
↓
Aduceţi slave în starea OPERATIONAL (OPERAŢIONAL).
↓
Porniţi comunicarea datelor de proces.
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9

Intermitent

9.2

Condiţie:
• LED-ul RUN (PORNIRE) clipeşte verde (slave este în starea
PRE-OPERATIONAL (PREOPERAŢIONAL))
• LED-ul RUN (PORNIRE) luminează o dată verde (slave este în starea
SAFE-OPERATIONAL (OPERAŢIONAL ÎN STARE DE SIGURANŢĂ)).
↓
A apărut o configuraţie nevalidă. Remediaţi eroarea de configurare şi efectuaţi
apoi o pornire a magistralei în master.
↓
Aduceţi slave în starea OPERATIONAL (OPERAŢIONAL).
↓
Porniţi comunicarea datelor de proces.

Listă erori
OBSERVAŢIE
•
•

Cod
eroare

Denumire

Reacţie

17

Stack Overflow
(Flux excesiv
lot)

Oprirea comunicării
SBus

18

Stack Underflow
(Flux insuficient
lot)

Oprirea comunicării
SBus

19

NMI

Oprirea comunicării
SBus

20

Undefined
Opcode (Cod de
operare
nedefinit)

Oprirea comunicării
SBus

21

Protection Fault
(Eroare de
protecţie)

Oprirea comunicării
SBus

22

Illegal Word
Operand Access
(Acces ilegal la
operator cuvânt)

Oprirea comunicării
SBus

23

Illegal
Instruction
Access (Acces
ilegal la
instrucţiuni)

Oprirea comunicării
SBus

25

Eeprom

28

Timeout fieldbus

37
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Următoarea listă de erori este valabilă pentru opţiunea DFE24B în regimul
gateway.
La operarea opţiunii DFE24B în MOVIDRIVE® B regăsiţi codurile de eroare aferente în manualul de operare MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

Eroare
watchdog

Cauză

Măsură

Sistemul electronic al convertizorului
defect, eventual din cauza efectului
CEM

Verificaţi şi îmbunătăţiţi împământările
şi ecranările. În cazul repetării acestei
erori consultaţi service-ul SEW.

Oprirea comunicării
SBus

Eroare de accesare EEPROM

Apelaţi setarea implicită, efectuaţi
resetarea şi parametrizaţi din nou
DFE. În cazul repetării acestei erori
consultaţi service-ul SEW.

Implicit: Date PO = 0
Reacţia la eroare
setabilă prin P831

În respectivul intervalului proiectat de
monitorizare a declanşării nu a avut loc
nicio comunicare între Master şi Slave.

•
•

Oprirea comunicării
SBus

Eroare în execuţia softului de sistem.

Contactaţi service-ul SEW.

Verificaţi rutina de comunicare a
unităţii Master
Prelungirea duratei timeout
fieldbus (monitorizarea reacţiei) în
proiectarea master sau oprirea
monitorizării
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Cod
eroare

Denumire

Reacţie

Cauză

Măsură

45

Eroare
iniţializare

Oprirea comunicării
SBus

Eroare după autotest la resetare.

Efectuaţi resetarea. În cazul repetării
acestei erori consultaţi service-ul
SEW.

111

Eroare de
sistem timeout
dispozitiv

Fără

Aveţi în vedere LED-ul roşu pentru erori
de sistem (H1) al DFx. Dacă acest LED
luminează sau clipeşte roşu, unul sau
mai mulţi participanţi la SBus nu pot fi
accesaţi pe durata de timeout. Dacă
LED-ul roşu pentru erori de sistem (H1)
clipeşte, DFx se află în starea de
eroare. Eroarea F111 a fost semnalată
atunci numai prin fieldbus către
comandă.

Verificaţi alimentarea cu tensiune şi
cablarea SBus, verificaţi rezistenţele
terminale SBus. Opriţi şi reporniţi
DFx. Dacă eroarea se menţine, apelaţi-o prin interfaţa de diagnoză şi
efectuaţi măsura descrisă în acest
tabel.

Manual – interfaţă fieldbus DFE24B EtherCAT®

9

85

kVA

10

i

f

n

Date tehnice
Opţiunea DFE24B pentru MOVIDRIVE® MDX61B

P Hz

10

Date tehnice

10.1

Opţiunea DFE24B pentru MOVIDRIVE® MDX61B
Opţiunea DFE24B (MOVIDRIVE® MDX61B)
Cod articol

1821/126/7

Putere consumată

P=3W

Standarde

IEC 61158, IEC 61784-2

Rata baud

100 MBaud full duplex

Elemente de conectare

2 × RJ45 (8x8 mufă modulară)

Terminal de magistrală

Neintegrat, deoarece terminalul de magistrală este activat automat.

Nivel OSI

Ethernet II

Adresă staţie

Setare prin intermediul master EtherCAT® (afişaj cu P093).

Denumire fişier XML

SEW_DFE24B.xml

Vendor ID

0x59 (CANopenVendor ID)

Servicii EtherCAT

86

®

•
•

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

Versiune firmware
MOVIDRIVE® B

824 854 0.18 sau superioară (afişaj cu P076).

Instrumente auxiliare
pentru punerea în
funcţiune

•
•

Software pentru operaţiuni tehnologice MOVITOOLS® MotionStudio de
la versiunea 5.40
Tastatură DBG60B
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Opţiunea DFE24B pentru

10.2

MOVITRAC®

Date tehnice
B şi carcasa gateway

kVA

i

f

n

10

P Hz

Opţiunea DFE24B pentru MOVITRAC® B şi carcasa gateway

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
Opţiunea DFE24B (gateway MOVITRAC® B)
Alimentare externă cu
tensiune

U = CC 24 V (-15 %, +20 %)
Imax = CC 200 mA
Pmax = 3.4 W

Standarde

IEC 61158, IEC 61784-2

Rata baud

100 MBaud full duplex

Elemente de conectare

2 × RJ45 (8x8 mufă modulară)

Terminal de magistrală

Neintegrat, deoarece terminalul de magistrală este activat automat.

Nivel OSI

Ethernet II

Adresă staţie

Setare prin intermediul master EtherCAT® (afişaj cu P093).

Denumire fişier XML

SEW_DFE24B.xml

Vendor ID

0x59 (CANopenVendor ID)

Servicii EtherCAT®

•
•

Versiune firmware
MOVITRAC® B

Nu este necesară o anumită versiune firmware.

Instrumente auxiliare
pentru punerea în
funcţiune

•
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•

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

Software pentru operaţiuni tehnologice MOVITOOLS® MotionStudio de
la versiunea 5.40
Tastatură FBG60B
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Adresă staţie ................................................ 86, 87
Alocarea ştecherelor X30 IN/OUT ......................19
Asignarea bornelor ..............................................18
C
Canal de comunicare
principiu de funcţionare ................................52
Cod articol ...........................................................86
Codurile de revenire ale parametrizării ...............50
Comanda MOVITRAC® B la EtherCAT® ............43
exemplu de comandă în TwinCAT ...............44
Comportamentul de funcţionare la EtherCAT® ...40
Comunicare
comunicarea cu EtherCAT® .........................64
Comutator DIP ....................................................18
Configurarea obiectelor datelor de proces Rx
(Receive (Primire)) şi
Tx (Transmit (Transmitere)) ................................25
Cuvânt semnal, semnificaţie .................................6
D
Date tehnice DFE24B .........................................86
Denumirea produsului şi marca ............................7
Diagnoza tehnică ................................................82
Documentaţia aplicabilă ........................................7
Documentaţie detaliată .........................................9
Dreptul la reclamaţii în garanţie ............................7
Drepturile de autor ................................................7
E
Ecranarea şi instalarea cablurilor
de magistrală ......................................................19
Elemente de conectare ................................ 86, 87
Eliminarea deşeurilor ............................................8
EtherCAT®
comunicarea cu EtherCAT® .........................64
Execuţia funcţiilor cu aparatele .................... 53, 66
Exonerarea de răspundere ...................................7
F
Fişier XML .................................................... 86, 87
pentru funcţionarea în MOVITRAC® B/
carcasa gateway UOH11B ..............32
proiectarea master EtherCAT® pentru
MOVIDRIVE® B ...............................24
valabilitate ....................................................24
Folosirea documentaţiei ........................................6
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Funcţii
principiu de funcţionare ............................... 52
Funcţii de siguranţă .............................................. 8
I
Instrucţiuni de instalare ...................................... 11
Instrucţiuni de siguranţă ....................................... 8
aplicaţii în mecanisme de ridicat .................... 8
documentaţia aplicabilă ................................. 7
eliminarea deşeurilor ..................................... 8
funcţii de siguranţă ........................................ 8
sisteme de magistrale .................................... 8
structura instrucţiunilor de siguranţă
inserate ............................................. 6
structura instrucţiunilor de siguranţă
referitoare la o anumită situaţie ........ 6
structură ......................................................... 6
Instrumente
principiu de funcţionare ............................... 52
Introducere ........................................................... 9
conţinutul acestui manual .............................. 9
L
LED ERR (EROARE) (roşu) ............................... 21
LED Link/Activity (Legătură/Activitate) (verde) ... 22
LED RUN (PORNIRE) (verde) ........................... 21
LED-uri de stare ................................................. 20
definiţia stărilor afişajului ............................. 22
ERR (EROARE) (roşu) ................................ 21
Link/Activity (Legătură/Activitate) (verde) .... 22
RUN (PORNIRE) (verde) ............................. 21
LED-urile gateway H1 şi H2 ............................... 23
M
Manual de montare şi instalare .......................... 11
MOVITRAC® B şi EtherCAT® .............................. 9
O
Observaţii generale .............................................. 6
dreptul la reclamaţie în perioada
de garanţie ........................................ 7
drepturile de autor ......................................... 7
exonerarea de răspundere ............................ 7
folosirea documentaţiei .................................. 6
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P
Parametri
citirea/modificarea parametrilor aparatelor ...66
parametrii pentru EtherCAT® .......................66
parametrizarea aparatelor în structura
ramificată a parametrilor ..................66
Parametrizare prim EtherCAT®
servicii SDO READ (CITIRE) şi WRITE
(SCRIERE) ......................................46
Parametrizare prin EtherCAT®
exemplu pentru citirea unui parametru în
TwinCAT ..........................................47
exemplu pentru scrierea unui parametru în
TwinCAT ..........................................48
Parametrizarea prin EtherCAT® .........................46
Privire de ansamblu asupra sistemului
principiu de funcţionare ................................52
Procese de diagnoză pentru analiza erorilor ......82
Proiectare
mod de lucru la MOVITRAC® B/gateway .....32
Proiectarea master EtherCAT® pentru
MOVIDRIVE® B ..................................................24
Proiectarea şi punerea în funcţiune ....................24
Punere în funcţiune
punerea în funcţiune a aparatului .................67

T
TCP/IP
comunicarea cu EtherCAT® ........................ 64
Terminal de magistrală ..........................20, 86, 87
Timeout
SBus ............................................................ 45
Tipuri de comunicare
principiu de funcţionare ............................... 52
TwinCAT
comunicarea cu EtherCAT® ........................ 64
U
Utilizarea adecvată ............................................ 52
X
X30 IN/OUT, alocarea ştecherelor ..................... 19

R
Racordarea EtherCAT® la FSE24B ....................19
Racordarea FSE24B la EtherCAT® ....................19
Racordarea şi asignarea bornelor .......................18
Reţea
comunicarea cu EtherCAT® .........................64
principiu de funcţionare ................................52
S
SBus
timeout ..........................................................45
Schimbul de date prin EtherCAT® ......................10
Semnificaţia cuvintelor semnal .............................6
Setarea adresei staţiei ........................................20
Setarea convertizorului de frecvenţă
MOVITRAC® B ....................................................39
Sisteme de magistrale
instrucţiuni de siguranţă .................................8
Stabilirea comunicaţiilor cu aparatele .................53
Structura instrucţiunilor de siguranţă inserate .......6
Structura instrucţiunilor de siguranţă referitoare
la o anumită situaţie ..............................................6
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