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Algemene aanwijzingen

1

Gebruik van de documentatie

1

Algemene aanwijzingen

1.1

Gebruik van de documentatie
Deze documentatie maakt deel uit van het product en bevat belangrijke aanwijzingen
voor het bedrijf en de service. De documentatie is geschreven voor alle personen die
montage-, installatie-, inbedrijfstellings- en onderhoudswerkzaamheden aan het product uitvoeren.
De documentatie moet leesbaar en toegankelijk zijn. Zorg ervoor dat personen die verantwoordelijk zijn voor de installatie en het bedrijf, alsmede personen die zelfstandig
aan de installatie werken de documentatie helemaal gelezen en begrepen hebben.
Neem bij onduidelijkheden of behoefte aan meer informatie contact op met SEWEURODRIVE B.V.

1.2

Opbouw van de veiligheidsaanwijzingen

1.2.1

Betekenis van de signaalwoorden
De volgende tabel laat de ernst van het gevaar en de betekenis van de signaalwoorden
zien voor veiligheidsaanwijzingen, waarschuwingen voor materiële schade en overige
aanwijzingen.
Signaalwoord

1.2.2

Betekenis

Gevolgen bij niet-inachtneming

GEVAAR!

Onmiddellijk gevaar

Dood of zwaar lichamelijk letsel

WAARSCHUWING!

Mogelijk gevaarlijke situatie

Dood of zwaar lichamelijk letsel

VOORZICHTIG!

Mogelijk gevaarlijke situatie

Licht lichamelijk letsel

LET OP!

Mogelijke materiële schade

Beschadiging van het aandrijfsysteem of zijn omgeving

AANWIJZING

Nuttige aanwijzing of tip:
vereenvoudigt de bediening
van het aandrijfsysteem.

Opbouw van de thematische veiligheidsaanwijzingen
De thematische veiligheidsaanwijzingen gelden niet alleen voor één speciale handeling,
maar voor meerdere handelingen binnen een thema. De gebruikte pictogrammen
duiden op een algemeen of specifiek gevaar.
Hieronder ziet u de formele opbouw van een thematische veiligheidsaanwijzing:

SIGNAALWOORD!
Soort gevaar en bron van het gevaar.
Mogelijke gevolgen bij niet-inachtneming.
•
1.2.3

Maatregel(en) ter voorkoming van het gevaar.

Opbouw van de geïntegreerde veiligheidsaanwijzingen
De geïntegreerde veiligheidsaanwijzingen zijn direct in de handelingsinstructies vóór de
gevaarlijke handeling ingebed.
Hieronder ziet u de formele opbouw van een geïntegreerde veiligheidsaanwijzing:
•

SIGNAALWOORD! Soort gevaar en bron van het gevaar.
Mogelijke gevolgen bij niet-inachtneming.
– Maatregel(en) ter voorkoming van het gevaar.
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1.3

1

Garantieaanspraken
De naleving van de documentatie is een voorwaarde voor het storingvrije bedrijf en de
honorering van eventuele garantieaanspraken. Lees daarom eerst het handboek,
voordat u met het apparaat gaat werken!
Controleer of het handboek goed leesbaar en beschikbaar is voor personen die verantwoordelijk zijn voor de installatie en het bedrijf, alsook voor personen die zelfstandig aan
de installatie werken.

1.4

Beperking van aansprakelijkheid
Het naleven van deze documentatie en de documenten over de aangesloten apparaten
van SEW-EURODRIVE is basisvoorwaarde voor het veilige bedrijf en het bereiken van
de opgegeven producteigenschappen en vermogensspecificaties. SEW-EURODRIVE
is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, schade aan installaties of eigendommen die
ontstaan door het niet naleven van deze technische handleiding. In dergelijke gevallen
vervalt de aansprakelijkheid voor defecten.

1.5

Auteursrechtelijke opmerking
© 2013 – SEW-EURODRIVE B.V. Alle rechten voorbehouden.
De (gedeeltelijke) verveelvuldiging, bewerking, verspreiding en overig gebruik zijn – in
welke vorm dan ook – verboden.

1.6

Relevante documenten
Voor de aangesloten apparatuur geldt de volgende documentatie:

1.7

•

Technische handleiding "Meerassige servoversterker MOVIAXIS®"

•

Configuratiehandboek "Meerassige servoversterker MOVIAXIS®"

•

Bij apparatuur met functionele veiligheidstechniek aanvullend erop de passende
handboeken "Functionele veiligheid" of "Veilige uitschakeling – voorwaarden".

•

De installatie en inbedrijfstelling mogen alleen worden uitgevoerd door elektrotechnisch geschoold personeel met inachtneming van de geldende veiligheidsvoorschriften en de technische handleidingen van de aangesloten apparatuur.

Productnamen en handelsmerken
De in deze documentatie vermelde productnamen zijn merken of gedeponeerde handelsmerken van de desbetreffende houders.
EtherCAT® is registered trademark and patented technology, licensed by Beckhoff
Automation GmbH, Germany.
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Veiligheidsaanwijzingen

2

Inleidende opmerkingen

2

Veiligheidsaanwijzingen
De volgende fundamentele veiligheidsaanwijzingen dienen ter voorkoming van persoonlijk letsel en materiële schade. De gebruiker moet garanderen dat de fundamentele
veiligheidsaanwijzingen worden gelezen en opgevolgd. Verzeker u ervan dat personen
die verantwoordelijk zijn voor de installatie en het bedrijf, alsook personen die zelfstandig aan de installatie werken, de technische handleiding volledig gelezen en
begrepen hebben. Neem bij onduidelijkheden of behoefte aan meer informatie contact
op met SEW-EURODRIVE B.V.

2.1

Inleidende opmerkingen
De volgende veiligheidsaanwijzingen hebben in de eerste plaats betrekking op de toepassing van MOVIAXIS®-apparaten. Neem bij de toepassing van meerdere SEW-componenten tevens de veiligheidsaanwijzingen voor de desbetreffende componenten in de
bijbehorende documentatie in acht.
Houd ook rekening met de aanvullende veiligheidsaanwijzingen in de verschillende
hoofdstukken van deze documentatie.

AANWIJZING
U beschikt hiermee over een communicatiesysteem dat het mogelijk maakt de
meerassige servoversterkers MOVIAXIS® in ruime mate aan te passen aan de
omstandigheden. Zoals bij alle bussystemen bestaat het gevaar dat parameters,
en dus het gedrag van het apparaat, worden gewijzigd zonder dat dit van buitenaf (voor wat betreft de servoversterker) zichtbaar is. Dit kan tot onverwacht
(ongecontroleerd) systeemgedrag leiden.

2.2

Algemeen
Installeer nooit beschadigde producten en stel deze niet in bedrijf. Meld beschadigingen
direct bij het transportbedrijf.
Tijdens het bedrijf kunnen meerassige servoversterkers, overeenkomstig hun beschermingsgraad, spanningsvoerende, ongeïsoleerde, eventueel bewegende of roterende
delen en hete oppervlakken hebben.
Bij niet-toegestane verwijdering van de vereiste afdekking, ondeskundig gebruik, bij
onjuiste installatie of bediening bestaat gevaar voor ernstig persoonlijk letsel of ernstige
schade aan installaties.
Raadpleeg deze documentatie voor meer informatie.

2.3

Doelgroep
Alle werkzaamheden met betrekking tot de installatie, inbedrijfstelling, het opheffen van
storingen en het onderhoud dienen door elektrotechnisch vakpersoneel te worden
verricht (neem hierbij IEC 60364 of CENELEC HD 384 of DIN VDE 0100 en IEC 60664
of DIN VDE 0110 en de nationale veiligheidsvoorschriften in acht).
Tot het elektrotechnisch geschoold personeel behoren volgens deze fundamentele veiligheidsaanwijzingen personen die vertrouwd zijn met de opstelling, montage, inbedrijfstelling en de werking van het product, en die de voor de desbetreffende werkzaamheden vereiste kwalificaties bezitten.
Alle werkzaamheden op het gebied van transport, opslag, bedrijf en afvoer moeten
worden uitgevoerd door personen die daarvoor goed zijn opgeleid.
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2.4

2

Transport, opslag
De aanwijzingen voor transport, opslag en deskundige bediening dienen in acht te
worden genomen.

2.5

Opstelling/montage
Let op de aanwijzingen in hoofdstuk 4 "Montage en installatie".

2.6

Elektrische aansluiting
Neem de geldende nationale veiligheidsvoorschriften, bijv. BGV A3 (voorschriften van
de beroepsverenigingen), in acht tijdens werkzaamheden aan onder spanning staande
meerassige servoversterkers.
De elektrische installatie moet volgens de geldende voorschriften worden uitgevoerd,
bijv. kabeldoorsneden, beveiligingen, aardverbinding. Verdere aanwijzingen met
betrekking tot dit onderwerp zijn opgenomen in de documentatie.
Aanwijzingen voor de EMC-genormeerde installatie – zoals de afscherming, aarding,
het plaatsen van filters en het leggen van de leidingen – staan in de documentatie van
de meerassige servoversterkers. Deze aanwijzingen moeten ook bij CE-gemarkeerde
meerassige servoversterkers altijd in acht worden genomen. De fabrikant van de installatie of machine is verantwoordelijk voor de inachtneming van de in de EMC-wetgeving
vereiste grenswaarden.
Veiligheidsmaatregelen en beveiligingsvoorzieningen moeten aan de geldende voorschriften voldoen, bijv. EN 60204 of EN 61800-5-1.
Noodzakelijke veiligheidsmaatregel: aarding van het apparaat.
Alleen in spanningsloze toestand mogen leidingen aangesloten en schakelaars bediend
worden.

2.7

Inbedrijfstelling/bedrijf
U mag de veldbusinterface XFE24A EtherCAT® alleen installeren en in bedrijf stellen
met inachtneming van de geldende veiligheidsvoorschriften en de technische handleiding "Meerassige servoversterker MOVIAXIS®"!
Let op de aanwijzingen in hoofdstuk 5 "Configuratie en inbedrijfstelling EtherCAT®".
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Inleiding

3

Algemeen

3

Inleiding

3.1

Algemeen

3.1.1

Inhoud van dit handboek
In dit gebruikershandboek wordt het volgende beschreven:

3.1.2

•

De inbedrijfstelling van MOVIAXIS® op het EtherCAT®-veldbussysteem.

•

De configuratie van de EtherCAT®-master met XML-bestanden.

•

Het gebruik van MOVITOOLS® MotionStudio via EtherCAT®.

Aanvullende literatuur
Om de MOVIAXIS® eenvoudig en effectief aan het veldbussysteem EtherCAT® te koppelen, dient u behalve dit gebruikershandboek voor de communicatie-optie XFE24A
EtherCAT® de volgende uitgebreide documentatie over het thema veldbus te bestellen:
•

Technische handleiding "Meerassige servoversterker MOVIAXIS®"

•

Configuratiehandboek "Meerassige servoversterker MOVIAXIS®"

Het configuratiehandboek "Meerassige servoversterker MOVIAXIS®" bevat een overzicht van alle parameters van de servoversterker die via de verschillende communicatieinterfaces, zoals systeembus, maar ook via de veldbusinterface gelezen en geschreven
kunnen worden.

3.2

Eigenschappen
Met de optie XFE24A kan de meerassige servoversterker MOVIAXIS® dankzij de krachtige universele veldbusinterface via EtherCAT® aan overkoepelende automatiseringssystemen worden gekoppeld.

3.2.1

MOVIAXIS® en EtherCAT®
Het gedrag van de servoversterker waarop de EtherCAT®-werking is gebaseerd, het
zogenaamde apparaatprofiel, is veldbusonafhankelijk en zodoende uniform. Als
gebruiker kunt u daardoor aandrijfapplicaties ontwikkelen die onafhankelijk zijn van de
veldbus. Omschakelen van andere bussystemen, zoals bijvoorbeeld Profibus (optie
XFP11A), is dan ook gemakkelijk.

3.2.2

Toegang tot alle informatie
Via de EtherCAT® communicatie-interfaces biedt MOVIAXIS® digitale toegang tot alle
aandrijfparameters en functies. De aansturing van de servoversterker vindt plaats via de
snelle, cyclische procesdata. Via dit procesdatakanaal bestaat de mogelijkheid om,
behalve het opgeven van setpoints (zoals toerental, integratortijd voor acceleratie en
deceleratie, etc.), ook verschillende aandrijffuncties zoals vrijgave, regelaarblokkering,
normale stop, snelstop, etc. te activeren. Tegelijkertijd kunt u via dit kanaal ook actuele
waarden uit de servoversterker teruglezen zoals actueel toerental, stroom, regelaarstatus, foutnummer of referentiemeldingen.

10

Handboek – MOVIAXIS® Veldbusinterface XFE24A EtherCAT®

Inleiding
Eigenschappen

3.2.3

3

Cyclische data-uitwisseling via EtherCAT®
De data-uitwisseling tussen de EtherCAT®-master en de meerassige servoversterker –
MOVIAXIS® verloopt gewoonlijk cyclisch. De cyclustijd wordt bij de configuratie van de
EtherCAT®-master vastgelegd.

3.2.4

Acyclische data-uitwisseling via EtherCAT®
Na de EtherCAT®-specificatie worden acyclische READ-/WRITE-instructies ingevoerd,
die samen met de telegrammen in het lopende cyclische busbedrijf overgedragen
worden, zonder dat de procesdatacommunicatie via EtherCAT® beïnvloed wordt.
De lees- en schrijftoegang tot de aandrijfparameters is mogelijk via SDO-instructies
(Service Data Objects), die volgens CoE (CAN application protocol over EtherCAT®) of
via VoE-instructies (Vendorspecific over EtherCAT®) geïmplementeerd zijn.
Dankzij deze uitwisseling van parameterdata zijn applicaties mogelijk waarbij alle
belangrijke aandrijfparameters in het overkoepelende automatiseringsapparaat worden
opgeslagen. U hoeft de parameters dus niet handmatig in de servoversterker in te
stellen.

3.2.5

Configuratie van de EtherCAT®-communicatie-optie
In het algemeen is de EtherCAT®-communicatie-optie zodanig ontworpen dat alle veldbusspecifieke instellingen tijdens de inschakeling van het EtherCAT®-systeem worden
gemaakt. Daardoor kan de servoversterker snel in de EtherCAT®-omgeving worden
geïntegreerd en ingeschakeld.

3.2.6

Bewakingsfuncties
De toepassing van een veldbussysteem vereist extra bewakingsfuncties voor de aandrijftechniek, zoals de tijdelijke bewaking van de veldbus (veldbustime-out) of snelstopconcepten. De bewakingsfuncties van de MOVIAXIS® kunt u bijvoorbeeld doelgericht
op uw toepassing afstemmen. Zo kunt u bijvoorbeeld bepalen hoe de servoversterker in
geval van een busfout moet reageren. Voor veel applicaties zal een snelstop zinvol zijn,
u kunt echter ook andere foutreacties instellen. Daar de functionaliteit van de besturingsklemmen ook bij veldbustoepassing wordt gewaarborgd, kunt u noodstopconcepten onafhankelijk van de veldbus nog altijd via de klemmen van de servoversterker
realiseren.

3.2.7

Diagnose
De meerassige servoversterker MOVIAXIS® biedt talrijke diagnosemogelijkheden voor
de inbedrijfstelling en de service. Met de geïntegreerde veldbusmonitor kunt u bijvoorbeeld zowel de door de overkoepelende besturing verzonden setpoints als de actuele
waarden controleren.

3.2.8

PDO-Editor
Daarnaast krijgt u veel aanvullende informatie over de toestand van de gehele procesdatastroom. De PDO-editor biedt samen met de pc-software MOVITOOLS® MotionStudio een comfortabele diagnosemogelijkheid, waarmee alle aandrijfparameters
(inclusief de veldbusparameters) kunnen worden ingesteld en gedetailleerde informatie
over de toestand van de veldbus en het apparaat kan worden opgevraagd.
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Montage- en installatievoorschriften

4

Voorwaarde

4

Montage- en installatievoorschriften

4.1

Voorwaarde
Voor bedrijf met het EtherCAT®-bussysteem mogen alleen MOVIAXIS®-apparaten
gebruikt worden die aan de volgende criteria voldoen:
•

de identificatie "XFE24A" staat op het typeplaatje;

•

het component XFE24A is al in de fabriek ingebouwd. Informatie over de insteekplaatsen van de optiekaarten is te vinden in de technische handleiding "Meerassige
servoversterker MOVIAXIS®".

6827866763

AANWIJZING
Voor de installatie van de EtherCAT®-bus kunnen in de handel verkrijgbare kabels, die
voor het EtherCAT®-bussysteem gespecificeerd zijn, gebruikt worden.
De EtherCAT®-kabels zitten niet bij de inhoud van de levering van SEWEURODRIVE.
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4

Stekerbezetting

4.2

Stekerbezetting
Gebruik geprefabriceerde, afgeschermde RJ45-stekerverbindingen volgens IEC 11801,
uitgave 2.0, categorie 5.
[6]

[3] [2] [1]
12

3

A

6

B
6828323851

A = vooraanzicht
B = achteraanzicht
[1] Pin 1 TX+ Transmit Plus
[2] Pin 2 TX– Transmit Minus
[3] Pin 3 RX+ Receive Plus
[6] Pin 6 RX– Receive Minus

4.2.1

Verbinding XFE24A – EtherCAT®
De optie XFE24A is voorzien van een lijnvormige busstructuur met twee RJ45-connectoren. De EtherCAT®-master wordt (eventueel via andere EtherCAT®-slaves) met
een afgeschermde, twisted-pairkabel op de X30IN (RJ45) aangesloten. Overige
EtherCAT®-apparaten worden dan via de X31OUT (RJ45) aangesloten.

AANWIJZING
Conform IEC 802.3 bedraagt de maximale kabellengte voor 100 MBaud ethernet
100 m (100BaseT), bijvoorbeeld tussen twee XFE24A.

4.3

Buskabels afschermen en leggen
Gebruik uitsluitend afgeschermde kabels en verbindingselementen die aan de eisen
van categorie 5, klasse D, volgens IEC11801, uitgave 2.0 voldoen.
Een vakkundige afscherming van de buskabel dempt de elektrische emissies die in een
industriële omgeving kunnen optreden. Met de volgende maatregelen bereikt u een
optimale afscherming:
•

Draai de bevestigingsschroeven van stekers, modules en potentiaalvereffeningsleidingen stevig vast.

•

Gebruik uitsluitend stekers met een metalen of gemetalliseerde behuizing.

•

Sluit de afscherming in de steker aan op een groot contactoppervlak.

•

Aard de afscherming van de buskabel aan beide zijden.

•

Leg de signaal- en buskabels niet parallel aan de vermogenskabels (motorleidingen), maar zo mogelijk in gescheiden kabelgoten.

•

Gebruik in industriële omgevingen metalen, geaarde kabelgoten.

•

Leid de signaalkabels en de bijbehorende potentiaalvereffeningsleiding indien nodig
op geringe afstand van elkaar via de kortste weg.

•

Vermijd verlenging van buskabels met behulp van stekerverbindingen.

Handboek – MOVIAXIS® Veldbusinterface XFE24A EtherCAT®

13

Montage- en installatievoorschriften

4

Busafsluiting

•

Leid de buskabels vlak langs de aanwezige aardingsvlakken.

AANWIJZING
Bij schommelingen van het aardpotentiaal kan via de aan beide zijden aangesloten en
met het aardpotentiaal (PE) verbonden afscherming een vereffeningsstroom vloeien.
Zorg in dit geval voor een toereikende potentiaalvereffening conform de desbetreffende VDE-bepalingen.

4.4

Busafsluiting
Een busafsluiting (bijv. met busafsluitweerstanden) is niet noodzakelijk. Als er op een
EtherCAT®-apparaat geen andere apparaten aangesloten zijn, wordt dit automatisch
herkend.

4.5

Stationsadres instellen
EtherCAT®-apparaten van SEW-EURODRIVE hebben geen op het apparaat instelbaar
adres. Deze worden via de positie in de busstructuur herkend en krijgen dan een adres
toegewezen door de EtherCAT®-master. Deze kan met behulp van MOVITOOLS® –
MotionStudio of de index 8454.0 weergegeven worden.

4.6

Bedrijfsindicaties van de optie XFE24A
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

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

Schakelaar F1 (zonder functie)
LED RUN; kleur: groen/oranje
Led ERR; kleur: rood
Led Link IN; kleur: groen
Led Link OUT; kleur: groen

6830104715
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4.6.1

4

Led RUN (groen/oranje)
De LED RUN (groen/oranje) geeft de toestand van de XFE24A weer.

Status

Toestand

Beschrijving

Uit

INIT

De optie XFE24A heeft een INIT-status.

Groen
knipperend

PRE-OPERATIONAL

Mailbox-communicatie is mogelijk, maar geen procesdata-communicatie.

Licht eenmaal op
(groen)

SAFE-OPERATIONAL

Mailbox- en procesdata-communciatie is mogelijk. De slave-uitgangen worden
nog niet uitgegeven.

Groen

OPERATIONAL

Mailbox- en procesdata-communciatie is mogelijk.

Groen flikkerend

INITIALISATIE of
BOOTSTRAP

Oranje
knipperend

NOT CONNECTED

De optie XFE24A gaat net omhoog en heeft de INIT-toestand nog niet bereikt.
De optie XFE24A heeft een BOOTSTRAP-status. De firmware wordt net
gedownload.
®
De optie XFE24A wordt na het inschakelen nog niet door een EtherCAT -master
geactiveerd.

4.6.2

Led ERR (rood)
De LED ERR (rood) geeft een fout aan de EtherCAT® aan.

Status

Fout

Uit

Geen fout

Beschrijving
De EtherCAT®-communicatie van de optie XFE24A bevindt zich in de
operationele status.

Flikkerend

Bootfout

Er is een Boot-fout geconstateerd. De INIT-toestand is bereikt, maar de parameter "Change" in het AL-statusregister is ingesteld op "0x01:change/error".

Knipperend

Ongeldige configuratie

Licht eenmaal op

Niet-vereiste
statusverandering

Algemene configuratiefout.
De slave-toepassing heeft de EtherCAT®-status automatisch veranderd. De
parameter "Change" in het AL-statusregister is ingesteld op "0x01:change/error".

Licht tweemaal
op

Time-out van de
watchdog-toepassing

Bij de toepassing is een watchdog-time-out opgetreden.

Licht driemaal op

Gereserveerd

-

Licht viermaal op

Gereserveerd

-

Aan

PDI watchdog – time-out

Er is een PDI watchdog-time-out opgetreden.
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Definitie van de displaystatus
Display

definitie

Tijdsverloop

Aan

Het display is permanent ingeschakeld.

Uit

Het display is permanent uitgeschakeld.

Flikkerend

Het display wisselt in-fase tussen aan
en uit met een frequentie van 10 Hz.

50ms
on

off
50ms

3013055499
Flikkert eenmaal

Het display flikkert eenmaal kort en
gaat daarna uit.

on

50ms

off

3013416843
Knipperend

Het display wisselt in-fase tussen aan
en uit met een frequentie van 2,5 Hz
(200 ms ingeschakeld, 200 ms uitgeschakeld).

on
200ms

200ms

off

3013456907
Licht eenmaal op

Het display licht eenmaal kort op
(200 ms) en gaat daarna voor langere
tijd uit (1000 ms).

on
200ms

1s

off

3013459851
Licht tweemaal op

Het display licht tweemaal achter
elkaar kort op en daarna uit.

on
200ms

200ms

200ms

1s

off

3013463435
Licht driemaal op

Het display licht driemaal achter elkaar
kort op en gaat daarna uit.

on
200ms

200ms

200ms

200ms

200ms

1s

off

3013466379
Licht viermaal op

Het display licht viermaal achter elkaar
kort op en gaat daarna uit.

on
200ms

200ms

200ms

200ms

200ms

200ms

200ms

1s

off

3014762123

4.6.3

Led Link/Activity (groen)

LED"Link/Activity"

X31

OUT

X30

IN

Elke EtherCAT®-aansluiting voor inkomende EtherCAT®-kabels (X30 IN) en doorlopende EtherCAT®-kabels (X31 OUT) beschikt over een LED "Link/Activity". Ze geven
aan of de EtherCAT®-verbinding naar het vorige apparaat of naar het volgende apparaat beschikbaar en actief is.

6783085451
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5

Configuratie en inbedrijfstelling
In dit hoofdstuk krijgt u informatie over de configuratie van de EtherCAT®-master en de
inbedrijfstelling van de servoversterker voor het veldbusbedrijf.

AANWIJZING
Op de SEW-homepage (http://www.sew-eurodrive.com) vindt u in de rubriek "Software" de actuele versie van de XML-bestanden voor de XFE24A.

5.1

Geldigheid van het XML-bestand voor XFE24A
Het XML-bestand is nodig bij de toepassing van de XFE24A als veldbusoptie in
MOVIAXIS®.

AANWIJZING
De ingevoerde gegevens in de XML-bestanden mogen niet worden veranderd of aangevuld. Voor het onjuist functioneren van de servoversterker vanwege een gemodificeerd XML-bestand kan geen aansprakelijkheid genomen worden!

5.2

Configuratie van de EtherCAT®-master voor MOVIAXIS® met XML-bestand

5.2.1

XML-bestand voor bedrijf met MOVIAXIS®
Voor de configuratie van de EtherCAT®-master staat een XML-bestand
(SEW_XFE24A.XML) ter beschikking. Kopieer dit bestand naar een speciale directory
in de configuratiesoftware.
De gedetailleerde procedure kunt u in de handboeken van de betreffende configuratiesoftware vinden.
De door de EtherCAT®-technologiegroep (ETG) gestandaardiseerde XML-bestanden
kunnen door alle EtherCAT®-masters gelezen worden.

5.2.2

Procedure voor de configuratie
Voor de configuratie van de MOVIAXIS® met EtherCAT®-veldbusinterface gaat u als
volgt te werk:
1. Installeer (kopieer) het XML-bestand overeenkomstig de instructies van uw configuratiesoftware. Nadat het apparaat correct geïnstalleerd is, verschijnt het bij de slave-deelnemers (onder SEW-EURODRIVE → Drives) met de aanduiding MOVIDRIVE+XFE24A.
2. Via de menuoptie [Insert] kunt u het apparaat in de EtherCAT®-structuur voegen. Het
adres wordt automatisch toegewezen. Om de identificatie te vergemakkelijken kunt
u het apparaat een naam geven.
3. Kies de voor uw toepassing vereiste procesdata-configuratie (zie hoofdstuk "PDOconfiguratie voor het bedrijf in de MOVIAXIS®").
4. Koppel vervolgens de I/O- of periferieadressen aan de in- en uitgangsdata van het
applicatieprogramma.
Na de configuratie kunt u de EtherCAT®-communicatie starten. De LED's RUN en ERR
geven de communicatiestatus van de XFE24A weer (zie hoofdstuk "Bedrijfsindicaties
van de optie XFE24A" en het hoofdstuk "Foutdiagnose").

Handboek – MOVIAXIS® Veldbusinterface XFE24A EtherCAT®

17

Configuratie en inbedrijfstelling

5

Configuratie van de EtherCAT®-master voor MOVIAXIS® met XML-bestand

5.2.3

PDO-configuratie voor het bedrijf in de MOVIAXIS®
EtherCAT® gebruikt in de variant CoE (CAN application protocol over EtherCAT®) de in
de CANopen-standaard gedefinieerde procesdata-objecten (PDO) voor de cyclische
communicatie tussen master en slave. Conform CANopen wordt onderscheid gemaakt
tussen de procesdata-objecten Rx (Receive) en Tx (Transmit).

Rx-procesdataobjecten

Rx-procesdataobjecten (Rx-PDO) worden door de EtherCAT®-slave ontvangen. Zij
transporteren procesuitgangsdata (besturingswaarden, setpoints, digitale uitgangssignalen) van de EtherCAT®-master naar de EtherCAT®-slave.

Tx-procesdataobjecten

Tx-procesdata-objecten (TX-PDO) worden van de EtherCAT®-slave naar de
EtherCAT®-master teruggestuurd. Zij transporteren procesingangsdata (actuele
waarden, status, digitale ingangsinformatie enz.).
Voor de communicatie met MOVIAXIS® via de XFE24A is een PDO-type voor de cyclische procesingangs- en -uitgangsdata beschikbaar.
•

OutputData1 (standaard 16 PO)
Statische PDO met 16 cyclische procesuitgangsdatawoorden die sterk met de standaardprocesdata van de MOVIAXIS® verbonden zijn (zie configuratiehandboek
"Meerassige servoversterker MOVIAXIS®").

•

InputData1 (standaard 16 PI)
Statische PDO met 16 cyclische procesingangsdatawoorden die sterk met de standaardprocesdata van de MOVIAXIS® verbonden zijn (zie configuratiehandboek
"Meerassige servoversterker MOVIAXIS®").

Lijst met mogelijke procesdataobjecten (PDO) voor XFE24A MOVIAXIS®

Index

Grootte

Naam

Mapping

1600hex
(5632dec)

32 byte

OutputData1 (Standaard 16 PO)

Vaste
inhoud

Sync-manager
2

Sync-unit
0

1A00hex
(6656dec)

32 byte

InputData1 (Standaard 16 PI)

Vaste
inhoud

3

0

Statische PDO voor 16 cyclische procesdatawoorden

acycl. Mailbox cycl. OutputData1
Communication (Standard 16 PO)

PO 1

PO 2

PO 3

PO 4

PO 5 ...

PO12 PO13 PO14 PO15 PO 16
6905413515

De door OutputData1 getransporteerde procesuitgangsdata worden vast toegewezen
volgens de volgende tabel. De procesuitgangsdata PO1 – PO16 kunnen via de PDOeditor in de meerassige servoversterker MOVIAXIS® met verschillende procesdata
(stuurwoorden, setpoints) worden gekoppeld (zie configuratiehandboek "Meerassige
servoversterker MOVIAXIS®").
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Bezetting van de vaste geconfigureerde procesuitgangsdata voor PDO OutputData 1

Index.subindex

Offset in PDO

Naam

Datatype

3DB8.0hex
(15800.0dec)

0.0

PO1

UINT

3DB9.0hex
(15801.0dec)

2.0

PO2

UINT

3DBA.0hex
(15802.0dec)

4.0

PO3

UINT

3DBB.0hex
(15803.0dec)

6.0

PO4

UINT

3DBC.0hex
(15804.0dec)

8.0

PO5

UINT

3DBD.0hex
(15805.0dec)

10.0

PO6

UINT

3DBE.0hex
(15806.0dec)

12.0

PO7

UINT

3DBF.0hex
(15807.0dec)

14.0

PO8

UINT

3DC0.0hex
(15808.0dec)

16.0

PO9

UINT

3DC1.0hex
(15809.0dec)

18.0

PO10

UINT

3DC2.0hex
(15810.0dec)

20.0

PO11

UINT

3DC3.0hex
(15811.0dec)

22.0

PO12

UINT

3DC4.0hex
(15812.0dec)

24.0

PO13

UINT

3DC5.0hex
(15813.0dec)

26.0

PO14

UINT

3DC6.0hex
(15814.0dec)

28.0

PO15

UINT

3DC7.0hex
(15815.0dec)

30.0

PO16

UINT

Grootte in byte

2
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Bezetting van de vaste geconfigureerde procesingangsdata voor PDO OutputData 1

PI 1

PI 2

PI 3

PI 4

PI 5

...

PI 12

PI 13

PI 14

PI 15 PI 16

cycl. InputData1 acycl. Mailbox
(Standard 16 PI) Communication
6906082699

De door InputData1 getransporteerde procesingangsdata worden vast toegewezen volgens de volgende tabel. De procesingangsdata PI1 – PI16 kunnen via de PDO-editor in
de meerassige servoversterker MOVIAXIS® met verschillende procesdata (statuswoorden, setpoints) worden gekoppeld (zie configuratiehandboek "Meerassige servoversterker MOVIAXIS®").

20

Index.subindex

Offset in PDO

Naam

Datatype

3E1C.0hex
(15900.0dec)

0.0

PI1

UINT

3E1D.0hex
(15901.0dec)

2.0

PI2

UINT

3E1E.0hex
(15902.0dec)

4.0

PI3

UINT

3E1F.0hex
(15903.0dec)

6.0

PI4

UINT

3E20.0hex
(15904.0dec)

8.0

PI5

UINT

3E21.0hex
(15905.0dec)

10.0

PI6

UINT

3E22.0hex
(15906.0dec)

12.0

PI7

UINT

3E23.0hex
(15907.0dec)

14.0

PI8

UINT

3E24.0hex
(15908.0dec)

16.0

PI9

UINT

3E25.0hex
(15909.0dec)

18.0

PI10

UINT

3E26.0hex
(15910.0dec)

20.0

PI11

UINT

3E27.0hex
(15911.0dec)

22.0

PI12

UINT

3E28.0hex
(15912.0dec)

24.0

PI13

UINT

3E29.0hex
(15913.0dec)

26.0

PI14

UINT

3E2A.0hex
(15914.0dec)

28.0

PI15

UINT

3E2B.0hex
(15915.0dec)

30.0

PI16

UINT

Grootte in byte

2
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5.3

Instellingen aan de MOVIAXIS® aan de hand van het voorbeeld
van de eenassige positionering

5.3.1

Instellingen met de software-wizard
Voor het eenvoudige veldbusbedrijf zijn de volgende voorbereidingen en instellingen
vereist.
•

Voer eerst de motorinbedrijfstelling uit. De motorinbedrijfstelling wordt uitvoerig
beschreven in de technische handleiding "Meerassige servoversterker MOVIAXIS®".

•

De instellingen van alle communicatieparameters en de PDO-configuratie voert u uit
met de "technologie-editor eenassige positionering" (Single axis positioning). Raadpleeg hiervoor het handboek "Technologie-editor eenassige positionering".

Voor het positioneerbedrijf via de procesdata-interface wordt aanbevolen alle vereiste
parameterinstellingen en procesdataconfiguraties met de grafische software-wizard
"Single axis positioning" uit te voeren. Raadpleeg daarvoor het handboek "Technologieeditor eenassige positionering".

6834008971
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5.3.2

Handmatige instellingen
Handmatige instellingen van de communicatie-instellingen en PDO-configuraties:
•

Start de PDO-Editor.

6833792395

•

Voor bedrijf met een EtherCAT®-bussysteem moet een vrije "IN buffer" (bijv. IN
buffer 0) voor het EtherCAT®-bedrijf geconfigureerd worden:
– Number of data words: 16 bij firmwarestatus 21
0 ... 15 bij firmwarestatus 22 of hoger
Bij EtherCAT® met MOVIAXIS® worden altijd 16 datawoorden verzonden.
"Number of data words" bepaalt hoeveel van de 16 verzonden datawoorden
gebruikt worden.
– Time-out interval
Hier kan de bewakingstijd voor de "IN buffer" ingesteld worden. Als de procesdatacommunicatie de ingestelde tijd overschrijdt, wordt de foutmelding 67 "Error
PDO Timeout" weergegeven.
Instelbereik 0... 20....100000 ms (0 ms komt overeen met gedeactiveerd,
standaard 100 ms).
– Update: On
Procesdata vernieuwen.

22
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AANWIJZING
Om veiligheidstechnische redenen moet de servoversterker MOVIAXIS® voor de
besturing via het EtherCAT®-bussysteem bovendien op de klemmen worden vrijgegeven. Hiervoor moet op de ingang DI00 (Functie "Eindtrapvrijgave") DC +24 V staan.
De procedure voor de complete inbedrijfstelling van de servoversterker MOVIAXIS®
met EtherCAT®-koppeling wordt in de technische handleiding "Meerassige servoversterker MOVIAXIS®" beschreven.
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6

Gedrag bij EtherCAT®
Dit hoofdstuk beschrijft het principiële gedrag van de servoversterker aan de EtherCAT®
bij aansturing over de vast geconfigureerde procesdata-objecten (PDO) voor de veldbuscommunicatie.

6.1

Besturing van de meerassige servoversterker MOVIAXIS®
De meerassige servoversterker MOVIAXIS® wordt bestuurd via de vast geconfigureerde PDO's, die 16 I/O-woorden lang zijn. Deze procesdatawoorden worden bij de
toepassing van een EtherCAT®-master direct in het procesimage weergegeven en
kunnen direct door het besturingsprogramma worden aangesproken.

EtherCAT
Master

Ethernet
Header

Frame
Header

EtherCAT

SEW
Drive

EtherCAT Data
Header

SEW
Drive

Drive 1

SEW
Drive

Drive 2

Drive 3

I/O

...

FCS

3008266251

AANWIJZING
Meer informatie over de besturing via het procesdatakanaal, vooral over de configuratie van het besturings- en statuswoord vindt u in de technische handleiding en het
configuratiehandboek "Meerassige servoversterker MOVIAXIS®".

AANWIJZING
Voor de juiste werking van gesynchroniseerde toepassingen dienen al naargelang het
synchronisatiemechanisme timingvereisten door de master in acht te worden
genomen:
•

Synchronisatie via Distributed Clock (DC):
Het procesdatatelegram moet vlak voor de DC binnenkomen. De firma Beckhoff
beveelt een maximale tijd van 10 % (t.o.v. de DC-cyclus) aan voor de DC.

•

Synchronisatie via gesynchroniseerde procesdata:
Het servosysteem MOVIAXIS® staat een maximale jitter van het EtherCAT®-procesdatatelegram (o.a. setpoints van de master) toe van ± 40 µs. Als deze jittergrens overschreden wordt, kan een synchrone bewerking niet meer gegarandeerd
worden. Bij problemen moet u de synchronisatiekwaliteit van uw EtherCAT®master controleren.

24
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6.1.1

Besturingsvoorbeeld in TwinCAT met MOVIAXIS®
Nadat het bestand SEW_XFE24A.xml naar de TwinCAT-subdirectory "\IO\EtherCAT®"
gekopieerd is, kunt u in de offline-modus een MOVIAXIS® invoegen in de EtherCAT®structuur via "Append box" (zie volgende afbeelding).

6813851275

In de online-modus (d.w.z. gekoppeld aan de EtherCAT®-kabel) kunt u met het symbool
"Find Devices" de EtherCAT®-kabel doorzoeken naar aangesloten MOVIAXIS® (zie volgende afbeelding).

6813854987

Voor eenvoudige veldbusfunctionaliteit hoeven niet per se NC-assen voor ieder
gevonden apparaat aangemaakt te worden.
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Nu kunt u maximaal 16 procesdatawoorden met het plc-programma verbinden of, zoals
getoond wordt in de volgende afbeelding, handmatig beschrijven om te worden getest.

6813902347

Markeer eerst de procesuitgangsdata PO1. In het volgende venster selecteert u het tabblad "Online". Klik op de knop "Write" om verder te gaan. Het venster "Set Value Dialog"
wordt geopend. Voer in het veld "Dec" of "Hex" uw gegevens in. Ga op dezelfde manier
verder met de procesuitgangsdata PO2.

26
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6.1.2

EtherCAT® time-out-bewaking (MOVIAXIS®)
Met de parameter "Communication\Basic settings\Communication option" (optie communicatie\basisinstellingen\communicatie) kan de bewakingstijd voor de EtherCAT®optiekaart XFE24A ingesteld worden. Als deze bewakingstijd tijdens de procesdatacommunicatie overschreden wordt, wordt er een foutmelding weergegeven. Zie hoofdstuk 6.1.3 voor foutreacties.
Parameterinstelling Timeout: 0 ... 100 ... 650000 ms.

AANWIJZING
Tot de firmwarestatus 21.5 wordt de instelling van 1000 ms aanbevolen.

6862354571
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6.1.3

Fieldbus timeout response
Met de reactie "Fieldbus timeout" (veldbus-time-out) worden de parameters van de foutreactie ingesteld die via de "fieldbus-timeout-monitoring" (veldbus-time-out-bewaking)
wordt geactiveerd. De hier geparametreerde instelling moet compatibel zijn met de configuratie van het mastersysteem.
De standaardinstelling van de reactie "Fieldbus timeout" (veldbus-time-out) is: Emergency stop/waiting (noodstop/wachtend).

6871919883

Waardebereik:
•

0 = geen reactie

•

1 = alleen weergeven

•

2 = eindtrapblokkering / vergrendeld

•

3 = stop bij noodstopgrens / vergrendeld

•

5 = eindtrapblokkering / wachtend

•

6 = stop bij noodstopgrens / wachtend

•

8 = stop bij applicatiegrens / wachtend

•

9 = stop bij applicatiegrens / vergrendeld

•

10 = stop bij systeemgrens / wachtend

•

11 = stop bij systeemgrens / vergrendeld

Bij uitval van een te verwachten process data (procesgegeven) stelt de fieldbus timeout
response (reactie veldbus-time-out) de foutreactie in de IN-buffer in. Voordat de foutmelding komt, is de process data (procesgegeven) echter al een keer ontvangen, maar
bleef daarna uit. Na een reset staat de as in de toestand C3 en wacht op "process data"
(procesgegevens) (geen fout, maar een toestand).
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6.2

6

Parameterinstelling via EtherCAT®
Bij EtherCAT® verkrijgt men toegang tot de bedrijfsparameters via de in CoE (CAN
application protocol over EtherCAT®) gebruikelijke SDO-instructies READ en WRITE.

AANWIJZING
Via VoE- (Vendor specific over EtherCAT®) instructies kan MOVITOOLS® -MotionStudio toegang krijgen tot alle apparaatfuncties.
6.2.1

SDO-instructies READ en WRITE
De weergave van de gebruikersinterface is afhankelijk van de EtherCAT®-master of
configuratieomgeving. De volgende grootheden zijn echter altijd nodig voor de uitvoering van de SDO-commando’s.
SDO-READ

Beschrijving

Slave-adres (16 bit)

EtherCAT®-adres van de servoversterker waarvan moet worden gelezen.

Index (16 bit)
Subindex (8 bit)

Adres in de Object Dictionary waarvan moet worden gelezen.

Gegevens
Datalengte

Structuur voor het opslaan van de ontvangen data en hun lengten.

SDO-WRITE

Beschrijving

Slave-adres (16 bit)

EtherCAT®-adres van de servoversterker waarop de data moeten worden
geschreven.

Index (16 bit)
Subindex (8 bit)

Adres in de Object Dictionary waar moet worden geschreven.

Gegevens
Datalengte

Structuur waarin de geschreven data opgeslagen zijn.

Bij de SDO-instructies READ en WRITE kunnen nog verdere flags en parameters
vereist zijn:
•

bij de activering van de functie;

•

bij de actiefmelding of foutmelding;

•

bij de time-outbewaking;

•

bij foutmeldingen tijdens de uitvoering.

Handboek – MOVIAXIS® Veldbusinterface XFE24A EtherCAT®

29

Gedrag bij EtherCAT®

6

Parameterinstelling via EtherCAT®

6.2.2

Lezen van een parameter in TwinCAT via EtherCAT®
Bij het lezen van een parameter is de functie SDO-READ beschikbaar. Daarvoor is de
index van de gelezen parameter vereist. De parameterindex kunt u in de parameterboom boven de tooltip laten weergeven.
Voor de implementatie in TwinCAT is het functieblok FB_EcCoESdoRead vereist.
U vindt dit functieblok in de bibliotheek TcEtherCAT®.lib. U kunt dit functieblok ook in
twee stappen integreren.
1. Aanmaken van een instance van het functieblok FB_EcCoESdoRead
2. De ingang van het functieblok wordt als volgt toegewezen:
– sNetID: weergave Net-ID van de EtherCAT®-master.
– nSlaveAddr: EtherCAT®-adres van het SEW-apparaat waarvan de data moeten
worden gelezen.
– nIndex: Index van de te lezen parameters.
– nSubIndex: Weergave subindex van de te lezen parameter.
– pDstBuf: Pointer naar het databereik waarin de gelezen parameter opgeslagen
moet worden.
– cbBufLen: Maximale geheugengrootte in bytes voor de te lezen parameters.
– bExecute: Een positieve flank start de leesprocedure.
– tTimeout: weergave time-outperiode van het functieblok.
De uitgangsflags bBusy en bError geven de status van de instructies aan, nErrId toont
eventueel het foutnummer bij de betreffende flag bError.
De integratie van het functieblok ziet er in TwinCAT als volgt uit:

3018638731

In het voorbeeld hierboven wordt de tussenkringspanning uitgelezen (index 8325,
subindex 0). Bijvoorbeeld het getal 639000 wordt ontvangen, dat volgens het veldbusapparaatprofiel overeenkomt met een spanning van 639 V.
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6.2.3

6

Schrijven van een parameter in TwinCAT via EtherCAT®
Bij het schrijven van een parameter is de functie SDO-WRITE beschikbaar. Daarvoor is
de index van de te schrijven parameters vereist. De parameterindex kunt u opvragen in
het programma SHELL of in de parameterboom via de toetscombinatie [Ctrl + F1].
Voor de implementatie in TwinCAT is het functieblok FB_EcCoESdoWrite vereist.
U vindt dit functieblok in de bibliotheek TcEtherCAT®.lib. U kunt dit functieblok ook in
twee stappen integreren.
1. Aanmaken van een instance van het functieblok FB_EcCoESdoWrite
2. De ingang van het functieblok wordt als volgt toegewezen:
– sNetID: weergave Net-ID van de EtherCAT®-master.
– nSlaveAddr: EtherCAT®-adres van het SEW-apparaat waarvan de data moeten
worden geschreven.
– nIndex: weergave index van de geschreven parameter.
– nSubIndex: weergave subindex van de geschreven parameter.
– pDstBuf: Pointer naar het databereik waarin de te schrijven data zich bevinden.
– cbBufLen: Aantal fouten bij het verzenden van data in bytes.
– bExecute: een positieve flank start de schrijfprocedure.
– tTimeout: weergave time-outperiode van het functieblok.
De uitgangsflags bBusy en bError geven de status van de instructie aan, nErrID toont
eventueel het foutnummer bij de betreffende flag bError.
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De integratie van het functieblok ziet er in TwinCAT als volgt uit:

3018642187

SEW-parameters hebben altijd een datalengte van 4 bytes (1 DWord). De scaling
en een nauwkeurige beschrijving vindt u in het handboek "Configuratiehandboek
MOVIAXIS®".
In het voorbeeld hierboven wordt het interne setpoint n11 (index 8489, subindex 0) op
een toerental van 100 min-1 ingesteld.
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6.3

Returncodes van de parametrering

6.3.1

Elementen

6

Bij een onjuiste parametrering worden door de servoversterker verschillende returncodes teruggestuurd naar de master die de parameters instelt. Deze codes geven gedetailleerd uitsluitsel over de oorzaak van de fout. In het algemeen zijn deze returncodes
in de volgende elementen gestructureerd opgebouwd.

6.3.2

•

Error-Class

•

Error-Code

•

Additional-Code

Error-Class
Met het element Error class (1 byte) wordt de foutsoort nader geclassificeerd.

6.3.3

Class (hex)

Aanduiding

Betekenis

1

vfd state

Statusfout van het virtuele veldapparaat

2

application reference

Fout in het toepassingsprogramma

3

definition

Definitiefout

4

resource

Bronfout

5

service

Fout bij uitvoering van instructie

6

access

Toegangsfout

7

ov

Fout in de objectindex

8

other

Andere fout

Error-Code
Het element Error code (1 byte) geeft nauwkeurige informatie over de oorzaak van de
fout binnen de Error class. Voor Error class 8 = Other error is alleen Error code = 0
(andere foutcode) gedefinieerd. De gedetailleerde informatie staat in dit geval in de
Additional code.

6.3.4

Additional-Code
De Additional code (2 bytes) bevat de gedetailleerde foutbeschrijving.
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6.3.5

Lijst van de geïmplementeerde foutcodes voor SDO-instructies

Foutcode

34

ErrorClass

ErrorCode

Additional
Code

Aanduiding

Beschrijving

0x00000000

0

0

0

NO_ERROR

Geen fout.

0x05030000

5

3

0

TOGGLE_BIT_NOT_CHANGED

Fout in toggle-bit bij de gesegmenteerde overdracht.

0x05040000

5

4

0

SDO_PROTOCOL_TIMEOUT

Time-out bij uitvoering van instructie.

0x05040001

5

4

1

COMMAND_SPECIFIER_UNKNOWN

Onbekende SDO-instructie.

0x05040005

5

4

5

OUT_OF_MEMORY

Geheugenoverloop bij uitvoering van
SDO-instructie.

0x06010000

6

1

0

UNSUPPORTED_ACCESS

Ongeldige toegang tot een index.

0x06010001

6

1

1

WRITE_ONLY_ENTRY

Index mag alleen beschreven, niet
gelezen worden.

0x06010002

6

1

2

READ_ONLY_ENTRY

Index mag alleen gelezen, niet
beschreven worden; parameterblokkering actief.

0x06020000

6

2

0

OBJECT_NOT_EXISTING

Object bestaat niet, verkeerde
index.
Encoderoptiekaart voor deze index
is niet beschikbaar.

0x06040041

6

4

41

OBJECT_CANT_BE_PDOMAPPED

Index mag niet in een PDO gemapt
worden.

0x06040042

6

4

42

MAPPED_OBJECTS_EXCEED_PDO

Aantal gemapte objecten is te groot
voor PDO.

0x06040043

6

4

43

PARAM_IS_INCOMPATIBLE

Incompatibele data-indeling voor
index.

0x06040047

6

4

47

INTERNAL_DEVICE_INCOMPATIBILITY

Interne apparaatfout.

0x06060000

6

6

0

HARDWARE ERROR

Interne apparaatfout.

0x06070010

6

7

10

PARAM_LENGTH_ERROR

Data-indeling voor index heeft
verkeerde grootte.

0x06070012

6

7

12

PARAM_LENGTH_TOO_LONG

Data-indeling voor index te groot.

0x06070013

6

7

13

PARAM_LENGTH_TOO_SHORT

Data-indeling voor index te klein.

0x06090011

6

9

11

SUBINDEX_NOT_EXISTING

Subindex niet geïmplementeerd.

0x06090030

6

9

30

VALUE_EXCEEDED

Ongeldige waarde.

0x06090031

6

9

31

VALUE_TOO_GREAT

Waarde te groot

0x06090032

6

9

32

VALUE_TOO_SMALL

Waarde te klein

0x06090036

6

9

36

MAX_VALUE_IS_LESS_THAN_MIN_VALUE

Bovengrens voor de waarde is
kleiner dan de ondergrens

0x08000000

8

0

0

GENERAL_ERROR

Algemene fout

0x08000020

8

0

20

DATA_CANNOT_BE_READ_OR_STORED

Fout bij toegang tot data

0x08000021

8

0

21

DATA_CANNOT_BE_READ_OR_STORED_
BECAUSE_OF_LOCAL_CONTROL

Fout bij toegang tot data vanwege
lokale besturing.

0x08000022

8

0

22

DATA_CANNOT_BE_READ_OR_STORED_
IN_THIS_STATE

Fout bij toegang tot data vanwege
apparaatstatus.

0x08000023

8

0

23

NO_OBJECT_DICTIONARY_IS_PRESENT

Geen object dictionary beschikbaar.
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7

Bedrijf van de MOVITOOLS® MotionStudio via EtherCAT®
Het gebruik van de engineering-software MOVITOOLS® MotionStudio wordt uitvoering
beschreven in het handboek "MOVITRAC® B communicatie en veldbus-apparaatprofiel" evenals in het systeemhandboek MOVITRAC® B. In dit hoofdstuk worden alleen de
bijzonderheden bij de communicatie via EtherCAT® uitvoering weergegeven.

7.1

Over MOVITOOLS® MotionStudio

7.1.1

Taken
Met dit softwarepakket kunt u de volgende taken consistent uitvoeren:

7.1.2

•

Communicatie met apparaten tot stand brengen

•

Functies uitvoeren met de apparaten

Werkingsprincipe

Overzicht

In de volgende afbeelding is het werkingsprincipe te zien van het softwarepakket
MOVITOOLS® MotionStudio.
Houd er rekening mee dat deze afbeelding alleen de logische communicatierelaties
toont en niet de hardwareverbindingen.

Installatiebesturing
Installatieniveau

PLC

Systeembesturing
ysteembesturing
Systeemniveau
ysteemniveau
Functies

[1]
Tools

Parametrering

SEW Communication Server
SBus
Serieel

Profibus
S7-MPI

Ethernet

Inbedrijfstelling

[2]

Visualisatie en diag.

[3]

Programmering

[4]

Apparaatbesturing
Veldniveau
Firmware

Firmware

Firmware
Apparaten
Aandrijvingen
Aandrijving

1194152459
[1] Communicatiekanaal met Fieldbus (veldbus) of Industrial Ethernet (industrieel ethernet)
[2] Softwarepakket MOVITOOLS® MotionStudio met geïntegreerde SEW-Communication-Server
(SEW-communicatieserver)
[3] Communicatie tussen deelnemers aan de Fieldbus (veldbus) of Industrial Ethernet (industrieel ethernet)
[4] Communicatiekanaal via interface-omvormer naar de SBus (CAN) of Serial (serieel)
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Engineering
via interfaceomvormer

Als uw apparaten de communicatie-optie "SBus" of "serieel" ondersteunen, kunt u voor
de engineering een geschikte interface-omvormer gebruiken.
De interface-omvormer is extra hardware die u bij SEW-EURODRIVE kunt kopen.
Hiermee kunt u een verbinding tot stand brengen tussen uw engineering-pc en de overeenkomstige communicatie-optie van het apparaat.
Welke soort interface-omvormer u nodig heeft, hangt af van de communicatie-opties
van het betreffende apparaat.

Communicatie
met apparaten tot
stand brengen

Om de communicatie met de apparaten in te stellen is de SEW Communication Server
in het softwarepakket MOVITOOLS® MotionStudio geïntegreerd.
Met de SEW Communication Server stelt u de communicatiekanalen in. Zodra deze
ingesteld zijn, communiceren de apparaten met behulp van hun communicatie-opties
via deze communicatiekanalen. U kunt maximaal vier communicatiekanalen tegelijkertijd gebruiken.
MOVITOOLS® MotionStudio ondersteunt de volgende typen communicatiekanalen:
•

Serieel (RS485) via interface-omvormer

•

Systeembus (SBus) via interface-omvormer

•

Ethernet

•

EtherCAT®

•

Veldbus (PROFIBUS DP/DP-V1)

•

Tool Calling Interface

Welke communicatiekanalen beschikbaar zijn hangt af van het apparaat en zijn communicatie-opties.
Functies uitvoeren
met de apparaten

Met dit softwarepakket kunt u de volgende taken consistent uitvoeren:
•

Parametrering (bijvoorbeeld in de parameterboom van het apparaat)

•

Inbedrijfstelling

•

Visualisatie en diagnose

•

Programmering

Om de functies met de apparaten uit te voeren zijn de volgende basiscomponenten in
het softwarepakket MOVITOOLS® MotionStudio geïntegreerd:
•

MotionStudio

•

MOVITOOLS®

MOVITOOLS® MotionStudio heeft voor elk apparaattype en zijn functies de passende
tools.
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7.2

Eerste stappen

7.2.1

Software starten en project aanlegen
Ga als volgt te werk om MOVITOOLS® MotionStudio te starten en een project aan te
leggen:
1. Start MOVITOOLS® MotionStudio vanuit het WINDOWS-startmenu onder het volgende menupunt:
[Start] / [All Programs] / [SEW] / [MOVITOOLS-MotionStudio] /
[MOVITOOLS-MotionStudio]
2. Leg een project aan met naam en locatie.

7.2.2

Communicatie tot stand brengen en netwerk scannen
Ga als volgt te werk om met MOVITOOLS® MotionStudio de communicatie tot stand te
brengen en uw netwerk te scannen:
1. Stel een communicatiekanaal in om met uw apparaten te communiceren.
Gedetailleerde informatie om een communicatiekanaal te configureren en over de
betreffende communicatiesoort, vindt u in de paragraaf "Communicatie via ...".
2. Scan uw netwerk (apparaatscan). Druk hiervoor op de knop [Start network scan] [1]
in de knoppenbalk.

[1]
9007200387461515

Handboek – MOVIAXIS® Veldbusinterface XFE24A EtherCAT®

37

Bedrijf van de MOVITOOLS® MotionStudio via EtherCAT®

7

Eerste stappen

7.2.3

Apparaten configureren
Ga als volgt te werk om een apparaat te configureren:
1. Markeer het apparaat (meestal het vermogensdeel [1]) in het netwerkaanzicht.
2. Open met de rechtermuisknop het contextmenu om de tools voor het configureren
van het apparaat weer te geven.

[1]

2446350859

In dit voorbeeld wordt het contextmenu weergegeven met de tools voor een
MOVIFIT®-apparaat. De verbindingsmodus is "Online" en het apparaat werd in het
netwerkaanzicht gescand.
3. Selecteer het tool (bijvoorbeeld "Parameter tree" (parameterboom)), om het apparaat te configureren.

2446355211
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7.3

Verbindingsmodus

7.3.1

Overzicht
MOVITOOLS® MotionStudio maakt onderscheid tussen de verbindingsmodi "Online" en
"Offline". De verbindingsmodus bepaalt u zelf. Afhankelijk van de geselecteerde verbindingsmodus worden er apparaatspecifieke offline-tools of online-tools aangeboden.
De volgende afbeelding laat de twee soorten tools zien:

HDD

[2]

[3]

RA
M

[1]

Offline-tool

Online-tool

[4]

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

Harde schijf van de engineering-pc
Werkgeheugen van de engineering-pc
Engineering-pc
Apparaat

Tools

Beschrijving

Offlinetools

Wijzigingen met offline-tools hebben eerst "ALLEEN" invloed op het werkgeheugen [2].
• Sla uw project op om de wijzigingen op de harde schijf [1] van uw engineering-pc [3]
te beveiligen.
• Als u de wijzigingen ook aan uw apparaat [4] wilt doorgeven, voer dan de functie
"Downloaden (PC->apparaat)" uit,

Onlinetools

Wijzigingen met online-tools hebben eerst "ALLEEN" invloed op het apparaat [4].
• Als u deze wijzigingen aan het werkgeheugen [2] wilt doorgeven, voer dan de functie
"Uploaden (apparaat->PC)" uit,
• Sla uw project op om de wijzigingen op de harde schijf [1] van uw engineering-pc [3]
te beveiligen.
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AANWIJZING

7.3.2

•

De verbindingsmodus "Online" is GEEN terugmelding dat u momenteel verbonden
bent met het apparaat of dat het apparaat gereed is voor communicatie. Neem de
paragraaf "Cyclische bereikbaarheidstest instellen" in de online-hulp (of in het
handboek) van MOVITOOLS® MotionStudio in acht als u deze terugmelding nodig
heeft.

•

De opdrachten van het projectbeheer (bijv. "Downloaden", "Uploaden", etc.), de
online-apparaatstatus en de "apparaatscan" werken onafhankelijk van de ingestelde communicatiemodus.

•

MOVITOOLS® MotionStudio start in de communicatiemodus die vóór het sluiten
ingesteld was.

Verbindingsmodus (online of offline) instellen
Ga als volgt te werk om de verbindingsmodus in te stellen:
1. Selecteer de verbindingsmodus:
•

"Switch to online-modus" [1] voor functies (online-tools) die het apparaat direct
moeten beïnvloeden.

•

"Switch to offline-modus" [2] voor functies (offline-tools) die het project moeten
beïnvloeden.

[1]

[2]
9007200389198219

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

2. Markeer het knooppunt van het apparaat
3. Open met de rechtermuisknop het contextmenu om de tools voor het configureren
van het apparaat weer te geven.
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7.4

Communicatie via EtherCAT®

7.4.1

Overzicht

7

Dankzij EtherCAT® heeft de gebruiker naast de cyclische procesdata ook de beschikking over acyclische parameterinstructies. Deze acyclische dataoverdracht vindt plaats
via de gateway van de mailbox van de EtherCAT®-master.
De parameterinstructies van de MOVITOOLS® MotionStudio worden via de gateway
van de mailbox in de EtherCAT®-master in de EtherCAT®-telegrammen ingevoerd. De
terugmeldingen van de aandrijvingen worden door de EtherCAT®-slave op dezelfde
manier naar de gateway van de mailbox en verder naar de MOVITOOLS®-MotionStudio
verzonden.
Voor d einstallatie van de gateway van de mailbox en MOVITOOLS® MotionStudio moet
een onderscheid gemaakt worden tussen de volgende gevallen:
•

Scenario 1: Installatie op hetzelfde apparaat (→ pag. 42)
– EtherCAT®-master en MOVITOOLS® MotionStudio lopen op hetzelfde apparaat.
Daarom is er geen extra hardware nodig.

•

Scenario 2: Installatie op verschillende apparaten (zonder SEW-controller) (→ pag. 43)
– EtherCAT®-master en MOVITOOLS® MotionStudio lopen op verschillende
apparaten. Dit gebeurt als er geen geschikt (op Windows baserend) besturingssysteem beschikbaar is of als MOVITOOLS® MotionStudio op een andere PC
moet worden gebruikt. De EtherCAT®-master heeft een tweede ethernetinterface nodig die met de engineering-PC verbonden is waarop de
MOVITOOLS® MotonStudio loopt.

•

Scenario 3: Installatie op verschillende apparaten (met SEW-controller als
EtherCAT®-master)
– De netwerktopologie is identiek aan geval 2. Als u een SEW-controller gebruikt,
hoeft u in MOVITOOLS® MotionStudio alleen de engineering-toegang hiervoor in
te stellen. De routing via de gateway van de mailbox en de EtherCAT®-communicatie met de lagere aandrijvingen gebeurt automatisch.
Als engineering-toegang tot de SEW-controller zijn PROFIBUS of ethernet
(SMLP, niet EtherCAT®) beschikbaar. Details hierover vindt u in de documentatie
bij de SEW-controllers.

AANWIJZING
Niet bezette EtherCAT®-interfaces op een EtherCAT®-slave mogen niet voor engineering worden gebruikt.
•

Gebruik voor de engineering uitsluitend de daarvoor bestemde interface op de
EtherCAT®-master.
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Scenario 1:
Installatie op
hetzelfde apparaat

De afbeelding laat het 1e geval zien: EtherCAT®-master en MOVITOOLS® MotionStudio zijn op hetzelfde apparaat geïnstalleerd.
[2]

[1]

[3]

MBX

[4]

EtherCAT

EtherCAT

EURODRIVE

[5]
EURODRIVE

3266486283
[1] Monitor
[2] PC met EtherCAT®-master incl. geïntegreerde gateway van de mailbox (MBX) en MOVITOOLS®
MotionStudio
[3] Interne IP-routing
[4] EtherCAT®-interface
[5] Apparaten (bijvoorbeeld) met EtherCAT®-interfaces
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Scenario 2:
Installatie op
verschillende
apparaten

De afbeelding laat het 2e geval zien: EtherCAT®-master en engineering-PC met
MOVITOOLS® MotionStudio zijn op verschillende apparaten geïnstalleerd.

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[1]

MBX

EtherCAT

EtherCAT

EURODRIVE

[7]
EURODRIVE

3266490251
[1] PC met ethernet-interface en MOVITOOLS® MotionStudio
[2] Ethernet-netwerk
[3] Engineering-interface van de EtherCAT®-master
[4] Interne IP-routing
[5] EtherCAT®-master (bijv. TwinCAT-systeem) met geïntegreerde gateway van de mailbox (MBX)
[6] EtherCAT®-interface
[7] Apparaten (bijvoorbeeld) met EtherCAT®-interfaces
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7.4.2

Configuratie van de gateway van de mailbox in de EtherCAT®-master
•

Activeer de VoE/EoE-ondersteuning van de EtherCAT®-besturing.

•

Activeer de verbinding met TCP/IP-stack en de IP-routing.

•

Leg het IP-adres van de gateway van de mailbox van EtherCAT® vast. Gewoonlijk
wordt het IP-adres door het engineering-tool (bijv. TwinCAT) toegewezen en mag
niet veranderd worden.

In het programma TwinCAT van Beckhoff zien de genoemde instellingen er als volgt uit:

3267403275
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7.4.3

Netwerk op de engineering-PC instellen
Als MOVITOOLS® MotionStudio en EtherCAT®-master op dezelfde PC lopen, hoeft u
geen verdere netwerkinstellingen uit te voeren.
Als de EtherCAT®-master via een engineering-interface op een ethernet-netwerk is
aangesloten, hebben PC's in hetzelfde subnet met MOVITOOLS® MotionStudio toegang tot SEW-aandrijvingen op de EtherCAT®. Hiertoe worden de telegrammen van de
engineering-PC via de ethernet-interface van de EtherCAT®-master naar de gateway
van de mailbox geleid (zgn. routing).
In principe zijn er twee uitvoeringen voor routing beschikbaar:
1. Variant: Door definitie van een statische route.
Bij deze uitvoering wordt een opdracht toegevoegd aan de routingtabel van de
engineering-PC, waardoor de engineeringdata via de EtherCAT®-master naar de
gateway van de mailbox geleid worden.
Het commando bij het aanmaken van een statische route is in de DOS-box:
route –p add [Target] MASK [Netmask ] [Gateway]

[3]
[2]
[1]

9007202522149259
[Doel]: komt overeen met het IP-adres van de EtherCAT® gateway van de mailbox in de
EtherCAT®-master
[Netscherm]: wordt gewoonlijk op 255.255.255.255 ingesteld (hostrouting)
[Gateway]: komt overeen met het IP-adres van de EtherCAT®-master (engineering-interface) in het
ethernet-netwerk

[1]
[2]
[3]

2. Variant: Toegang tot de gateway van de mailbox door het vastleggen van de standaardgateways op de engineering-PC. Bij deze uitvoering wordt als standaardgateway het IP-adres van de EtherCAT®-master opgegeven.
•

Open op de engineering-PC de dialoog voor het instellen van de netwerkeigenschappen.

•

Voer de volgende invoeren, passend bij het netwerk uit:

Use the following IP address
IP address
Subnet mask
Standard gateway

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

3267406603
IP address:
Subnet mask:
Standaardgateway:

IP-adres van de engineering-PC
Subnet-adres van de engineering-PC
IP-adres van de EtherCAT®-master (engineering-interface) in het
ethernet-netwerk
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7.4.4

Netwerkinstellingen controleren
Onafhankelijk van het feit of MOVITOOLS® MotionStudio en EtherCAT®-master op
dezelfde PC lopen of dat er via routing toegang is tot de EtherCAT® gateway van de
mailbox, moet de netwerkinstelling worden gecontroleerd.
Om met het ping-commando te controleren of het communicatiepad naar de EtherCAT®
gateway van de mailbox correct is ingesteld, gaat u als volgt te werk:
•

Open op uw engineering-PC een invoeropdrachtvenster voor het invoeren van het
DOS-commando.

•

Voer "Ping" in en het IP-adres van de EtherCAT® gateway van de mailbox. Voor de
beschreven netwerkinstelling (als voorbeeld) luidt de volledige commandoregel:
Ping 169.254.61.254

•

Als het Ping-commando niet wordt beantwoord, herhaalt u de stappen uit de twee
vorige paragrafen:
– Configuratie van de gateway van de mailbox in de EtherCAT®-master (→ pag. 44)
– Netwerk op de engineering-PC instellen (→ pag. 45)

AANWIJZING
Instellingen van de EtherCAT®-master worden niet overgenomen
•

46

Als de instellingen van de EtherCAT®-master niet worden overgenomen, voert u
een "Reboot" uit.
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7.4.5

Communicatie-instellingen in MOVITOOLS® MotionStudio

Communicatiekanaal met
EtherCAT®
configureren

Ga als volgt te werk om een communicatiekanaal voor EtherCAT® te configureren:
1. Klik op het symbool "Configure communication plugs" [1] in de knoppenbalk.

[1]
9007200388082827
[1]

Symbool "Configure communication plugs"
(communicatie-aansluitingen configureren)

Vervolgens wordt het venster "Configure communication plugs" (communicatieaansluitingen configureren) geopend.
[2]

[3]
[1]

18014399653863307
[1]
[2]
[3]

Selectielijst "Communication type"
(communicatietype)
Selectievakje "Activate" (activeren)
Knop [Edit] (bewerken)

2. Selecteer het communicatietype "Ethernet" uit de selectielijst [1].
In het voorbeeld is het 1e communicatiekanaal met de communicatiesoort "Ethernet"
geactiveerd [2].
3. Druk op de knop [Edit] [3] in het rechterdeel van het venster.
Vervolgens worden de instellingen van het communicatietype "Ethernet" weergegeven.
4. Stel de communicatieparameters in. Ga hiervoor te werk zoals beschreven in de volgende paragraaf "Setting communication parameters for EtherCAT®" (communicatieparameters voor EtherCAT® instellen).
Communicatieparameters
voor EtherCAT®
instellen

Ga als volgt te werk om de communicatieparameters voor de communicatie via
EtherCAT® in te stellen:
1. Configureer het EtherCAT®-protocol. Selecteer daarvoor het tabblad "EtherCAT®settings" (EtherCAT®-instellingen)
2. Activeer het controleveld "Activate EtherCAT®" (EtherCAT® activeren)
3. Wijzig zo nodig de vooraf ingestelde communicatieparameters. Baseer u hierbij op
de gedetailleerde beschrijving van de communicatieparameters voor EtherCAT®.
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4. Om een IP-adres toe te voegen klikt u op het symbool [Add IP adress] (IP-adres
toevoegen) [2].

[1]

[2]

[3]

18014399831358731
[1]

[2]
[3]

Controleveld "Activate access without
master" (toegang zonder master activeren)
Aanwijzing: alleen activeren als er geen
andere master beschikbaar is.
Symbool [Add IP adress] (IP-adres
toevoegen)
Invoerveld "IP address" (IP-adres)

Als er geen EtherCAT®-master beschikbaar is,
kan in de MOVITOOLS® MotionStudio een
parametreer-master geactiveerd worden.

5. Voer het IP-adres van de gateway van de mailbox (in de EtherCAT®-master) in het
invoerveld "IP adress" [3] in en klik op de knop [OK].
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Communicatieparameters voor
EtherCAT®

De volgende tabel beschrijft de communicatieparameters voor EtherCAT®:
Communicatieparameter

Beschrijving

Aanwijzing

Time-out

Wachttijd in [ms] die de client na
een aanvraag op een antwoord
van de server wacht.

•
•

Scanbereik van:

Start-ades voor het EtherCAT®scanbereik

Scanbereik tot:

Stop-ades voor het EtherCAT®scanbereik

Door hier waarden aan te geven
kunt u het EtherCAT®-scanbereik
beperken en de duur van het
scannen verkorten.

IP-adres EtherCAT®-master

IP-adres van de gateway van de
mailbox in de EtherCAT®-master

7.5

Functies uitvoeren met de apparaten

7.5.1

Apparaten parametreren

Standaardinstelling: 200 ms
Verhoog evt. de waarde als
een vertraging van de communicatie storingen veroorzaakt.

-

Apparaten worden in de parameterboom geparametreerd. Deze laat alle apparaatparameters gegroepeerd in mappen zien.
Met behulp van het contextmenu en de knoppenbalk kunnen de apparaatparameters
beheerd worden. De volgende stappen laten zien hoe u apparaatparameters kunt lezen
of wijzigen.
7.5.2

Apparaatparameters lezen of wijzigen
Ga als volgt te werk om apparaatparameters te lezen of te wijzigen:
1. Ga naar het gewenste aanzicht (projectaanzicht of netwerkaanzicht).
2. Selecteer de verbindingsmodus:
•

Klik op het symbool "Switch to online mode" (naar online-modus) [1], als u direct
op het apparaat parameters wilt lezen/wijzigen.

•

Klik op het symbool "Switch to offline mode" (naar offline-modus) [2] als u parameters in het project wilt lezen/wijzigen.

[1]

[2]
9007200389198219

[1] Symbool "Switch to online mode"
(naar online-modus)
[2] Symbool "Switch to offline mode"
(naar offline-modus)

3. Selecteer het apparaat dat u wilt parametreren.
4. Open het contextmenu en selecteer de opdracht [Startup] / [Parameter tree]
(start/parameterboom).
Vervolgens wordt het aanzicht "Parameter tree" (parameterboom) in het rechterdeel
van het beeldscherm geopend.
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5. Klap de "Parameter tree" (parameterboom) tot het gewenste knooppunt open.

947217163

6. Dubbelklik om een bepaalde groep apparaatparameters weer te geven.
7. Druk op Enter om de numerieke waarden die u in de invoervelden gewijzigd heeft, te
bevestigen.

AANWIJZING
•

7.5.3

In de parameterlijst van het apparaat vindt u gedetailleerde informatie over de
apparaatparameters.

Apparaten in bedrijf stellen (online)
Ga als volgt te werk om apparaten (online) in bedrijf te stellen:
1. Ga naar het netwerkaanzicht.
2. Klik op het symbool "Switch to online mode" (naar online-modus) [1] in de
knoppenbalk.

[1]
9007200438771211
[1] Symbool "Switch to online mode"
(naar online-modus)

3. Selecteer het apparaat dat u in bedrijf wilt stellen.
4. Open het contextmenu en selecteer de opdracht [Startup] / [Startup] (start/start).
Vervolgens wordt de inbedrijfstellingswizard geopend.
5. Volg de aanwijzingen van de inbedrijfstellingswizard en laad vervolgens de inbedrijfstellingsgegevens naar uw apparaat.
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8

Motion Control via EtherCAT®
In dit hoofdstuk staat informatie over de EtherCAT®-functies waarmee MOVIAXIS® op
de voor Motion Control-toepassingen voorgeschreven synchrone wijze met een
EtherCAT®-master kan werken.

8.1

Inleiding EtherCAT®
Dit hoofdstuk beschrijft de functies en begrippen die worden gebruikt voor het synchroon bedrijf van de SEW-servoversterker met de EtherCAT®. Uitgebreide technische
informatie over EtherCAT® verkrijgt u bij de EtherCAT®-gebruikersorganisatie, bijvoorbeeld onder of bij de fabrikanten van EtherCAT®-mastersystemen.
Het volgende hoofdstuk beschrijft de basismechanismen die vereist zijn voor MotionControl-toepassingen, te beginnen met de in de aandrijftechniek gebruikelijke cascaderegeling.
[2]

[1]

xref

vref

xact

vact

[3]

tref

[4]

M

V

[5]

X

[5]

X

[6]

6821660555
xref
xact
vref
vact
tref

Positiesetpoint
Actuele positiewaarde
Toerentalsetpoint
Actuele toerentalwaarde
Koppelsetpoint

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

Positieregelaar
Toerentalregelaar
Eindtrap van de servoversterker
Aangedreven machine (belasting).
Encoder (V = toerental; X = positie)
Optionele trajectencoder

Er wordt uitgegaan van een positiesetpoint (xref). In combinatie met de actuele positiewaarde (xact) berekent de positieregelaar [1] een toerentalsetpoint (vref). De toerentalregelaar [2] berekent uit het toerentalsetpoint en het toerental actuele waarde het koppelsetpoint (tref) dat een koppel veroorzaakt in de motor die door de eindtrap van de servoversterker [3] van stroom wordt voorzien. Afhankelijk van het tegenwerkend koppel
van de aangedreven machine [4] zal de motor een toerental (meting door de encoder
[5]) aannemen. Bij elk motortoerental onstaat een positieverandering, die door een
positie-encoder [5] bij de motor wordt gemeten. Bij elke toepassing kunnen alleen de
regelcircuits voor het koppel, het toerental of de positie in de servoversterker of in de
bovenliggende besturing gesloten worden. MOVIAXIS® kan alle regelcircuits inclusief
de positieregeling volledig overnemen. Op deze manier kan een positioneerbeweging
alleen door overname van een setpointpositie aan de servoversterker uitgevoerd
worden (bijv. applicatiemodule "Bus Positioning" (buspositionering)). De actuele positie
en, als de positioneeropdracht afgesloten is, een "ready message" (klaarmelding)
worden naar de besturing gezonden.
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In Motion-Control-toepassingen worden de positioneerbeweging met doelpositie en
trajectparameters, zoals snelheid en integratortijden, in de motion controller beheerd
(gewoonlijk in de bovenliggende besturing). Op de servoversterker wordt vervolgens uit
de berekende baancurve in zeer korte intervallen een setpointsnelheid (zie hoofdstuk
"Velocity-Mode" (snelheidsmodus)) of een setpointpositie (zie hoofdstuk "PositionMode" (positiemodus)) doorgegeven. De servoversterker stelt dan deze setpointsnelheid of setpointpositie in en meldt de actuele positie terug. De motion controller zelf weet
wanneer de positioneringsopdracht afgesloten is.
Omdat de bovenliggende besturing de setpoints cyclisch verzendt, worden ook de acceleratie-integratoren en deceleratie-integratoren in deze besturing berekend. Daarbij
wordt geen gebruik gemaakt van een in de aandrijving geïntegreerde integratorfunctie.
8.1.1

Synchroniteit
De besturing leest voor elke regelcyclus de actuele positiewaarde in en berekent uit het
positieverschil (dx) en tijdverschil (dt) van de laatste regelinterval het actuele toerental
(dx/dt) en eventueel andere grootheden als acceleratie, jerk, enz.
De time slots van de besturing, van de busoverdracht en de interne verwerkingscyclus
van de servoversterker en eventueel externe encoders moeten daarbij met elkaar
gesynchroniseerd zijn.

Voorbeeld

Dit voorbeeld toont hoe aliaseffecten ontstaan wanneer besturing, bus, servoversterker
of encoder niet-synchroon werken (→ volgende afbeelding).
•

Time slots van de besturing: 5 ms

•

Buscyclus: 5 ms, synchroon met de besturing

•

Verwerkingstijd in de servoversterker: 5 ms, niet-synchroon
dtS

[A]

1

2

3

4

5

[B]

[C]
dx

dx

dx

dx

dx

dtG

[A]
[B]

Besturingsinterval dtS
Buscyclus

6823481739
[C]
dx

Time slots servoversterker of encoder dtG
Positieverschil (afgelegd traject)

Aangezien de servoversterker of encoder en de besturing in dit voorbeeld niet zijn
gesynchroniseerd, zullen de time slots (door de niet ideale quartzoscillatoren van beide
apparaten) langzaam aan elkaar voorbij sturen. Dit kan leiden tot sprongen in de verzonden positiewaarde.
Waar in de besturingsintervallen 1 tot 3 slechts een kleine onnauwkeurigheid in de snelheid (v = dx/dtS ≈ dx/dtG) berekend wordt, treedt bij de berekening van de snelheid in de
vierde besturingsinterval een duidelijk fout op (v = 2dx/dtS). Dit door een aftastinterval
verkeerd berekend toerental leidt tot hevige reacties van het regelalgoritme in de besturing en kan daardoor foutmeldingen activeren.
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De hierboven beschreven problematiek die uit de discrete scan in verschillende
systemen blijkt, is gewoonlijk alleen in Motion Control-toepassingen storend als de
cyclustijd van de besturing klein is of als deze in dezelfde orde van grootte ligt als de
interne verwerkingscyslus van de servoversterker en externe encoders.
EtherCAT® is in principe zo ontworpen dat de bus- en besturingscyclus synchroon zijn.

AANWIJZING
Het mechanisme Distributed Clock zorgt er ook voor dat de interne verwerkingstijdschijf van de servoversterker eveneens wordt gesynchroniseerd.
In de MOVIAXIS® wordt de synchronisatie van de tijdschijven en de dataoverdracht
gestuurd via de Dual-Port RAM van de optie XFE24A.
8.1.2

Interface toerentalsetpoint (Velocity-Mode (snelheidsmodus))
[1]

[3]

[2]

Xref

vref

Xact

vact

[A]

tref

[4]

M

V

[5]

X

[5]

X

[6]

[C]
[B]

xref
xact
vref
vact
tref

Positiesetpoint
Actuele positiewaarde
Toerentalsetpoint
Actuele toerentalwaarde
Koppelsetpoint

6823492875

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

Positieregelaar
Toerentalregelaar
Eindtrap van de servoversterker
Aangedreven machine
Encoder (V = toerental; X = positie)
Optionele trajectencoder

[A]
[B]
[C]

Besturing
Veldbusinterface
Servoversterker

In de Velocity-mode (snelheidsmodus) wordt een toerentalsetpoint (resp. snelheidssetpoint) verzonden van de besturing naar de servoversterker en wordt de actuele positiewaarde door de servoversterker of een aparte encoder gelezen.
In de Velocity-mode (snelheidsmodus) is de servoversterker een eenvoudige toerentalregelaar. De time slots van de besturing, van de busoverdracht en de interne verwerkingscyclus van de servoversterker en encoder moeten met elkaar gesynchroniseerd
zijn.
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De referentie van de positie, de bewaking van toegestane bewegingstrajecten of eindschakelaars, net als de belastingafhankelijke instelling van de integrator en de volgfoutbewaking worden in de bovenliggende besturing uitgevoerd. Dit zijn geen taken van de
MOVIAXIS®.
Om ongewenste grote acceleraties bij grotere regelintervallen (> 1 ms) te vermijden,
wordt het toerentalsetpoint van de MOVIAXIS® niet direct maar lineair geïnterpoleerd
overgenomen. Dat wil zeggen dat de besturing in de MOVIAXIS® bij een setpointcyclus
van 5 ms de gewenste toerentalverandering niet alle 5 ms in één grote stap instelt, maar
steeds in 10 kleine stappen van 1 ms.
8.1.3

Instellingen voor de Velocity-mode (snelheidsmodus) (toerentalinterface)

IN-procesdata

6888393739

54

Handboek – MOVIAXIS® Veldbusinterface XFE24A EtherCAT®

Motion Control via EtherCAT®

I

Inleiding EtherCAT®

8

0

6888395403
Instellingen control word (besturingswoord) 0

Verbindingen
IN-buffer 0

Maak aansluitend met behulp van drag&drop de verbindingen volgens bovenstaand
voorbeeld van IN-buffer 0 naar control word (besturingswoord) 0 en naar de procesdata.

Instellingen control
word (besturingswoord) 0

AANWIJZING
Om de FCB06 geïnterpoleerde toerentalregeling te kunnen opvragen, moet deze in
een control word (besturingswoord) geconfigureerd worden (hier control word
(besturingswoord) 0).
Voer in control word (besturingswoord) 0 de voorbeeldinstellingen in, conform afbeelding "Control word 0 settings" (instellingen control word (besturingswoord) 0).
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Instellingen van de
IN-procesdata

Stel de IN-procesdata in conform de volgende afbeelding:

6888400139

Configuratie van
de FCB06 (geïnterpoleerd toerental)

Stel in de besturing van de parameter setpointcyclus de cyclustijd van uw EtherCAT®besturing in, bijv. 1 ms. Bovendien moet de bron voor het snelheidssetpoint ingesteld
worden, hier procesdatabuffer kanaal 1 (zie volgende afbeelding).

6888735627
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Als er een gesynchroniseerde procesdata-communicatie met de EtherCAT®-besturing
moet plaatsvinden, dient u in de selectielijst "Synchronization source" (synchronisatiebron) de invoer "Communication option" (communicate-optie) te selecteren (zie volgende afbeelding).

8223041931
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OUT-procesdata

6888738315

De eenheid en resolutie van het toerental of de snelheid en positie, bijv. weg van de as,
is afhankelijk van de instellingen van de gebruikerseenheden, die bij de inbedrijfstelling
vastgelegd zijn. Indien geen afwijkende gebruikerseenheden gedefinieerd worden, zijn
deze als volgt:
•

Weg:

1 [omwenteling]

•

Snelheid:

1 [rpm]

De instelling van status word (statuswoord) 0, control word (besturingswoord) 1 en OUT
process data (OUT procesdata) komt overeen met de fabrieksinstelling.
Verbindingen
OUT-buffer 0

58

Maak aansluitend met behulp van drag&drop de verbindingen van status word (statuswoord) 0 en OUT process data (OUT-procesdata) naar OUT buffer (OUT-buffer) 0.
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8.1.4

Interface positiesetpoint (positiemodus)

[1]

Xref

vref

tref

vact

Xact

[A]

[3]

[2]

[4]

M

V

[5]

X

[5]

X

[6]

[C]
[B]
6891758091
xref
xact
vref
vact
tref

Position setpoint
(positiesetpoint)
Position actual value
(actuele positiewaarde)
Speed setpoint
(toerentalsetpoint)
Actual speed value
(actuele toerentalwaarde)
Torque setpoint
(koppelsetpoint)

[1]

Position controller (positieregelaar)

[A]

Control (besturing)

[2]

Speed controller (toerentalregelaar)

[B]

[3]

Output stage of the servo inverter
[C]
(eindtrap van de servoversterker)
Drive machine (aangedreven machine)

Fieldbus interface
(veldbusinterface)
Servo inverter
(servoversterker)

[4]
[5]
[6]

Encoder (V = speed; X = position)
(encoder (V = snelheid; X = positie)
Optional encoder (optionele
trajectencoder)

In de Position mode (positiemodus) wordt cyclisch een positiesetpoint verzonden van
de besturing naar de servoversterker en wordt de actuele postiewaarde door de
servoversterker of een aparte encoder teruggelezen.
In de positiemodus volgt de servoversterker het voortdurend veranderende positiesetpoint en genereert zelf uit de huidige positiewaarde (uit [5] of [6]) het vereiste toerentalsetpoint voor de toerentalregelaar [2]. De time slots van de besturing, van de busoverdracht en de interne verwerkingscycli van de servoversterker en encoder moeten met
elkaar gesynchroniseerd zijn.
Na een referentie van de positie in de besturing op de positie in de servoversterker kan
de bewaking van toegestane bewegingstrajecten of eindschakelaars in de servoversterker worden uitgevoerd. De zinvolle instelling van een belastingafhankelijke integrator en van de volgfoutbewaking in de servoversterker moet dan tot in detail getest
worden.
Om ongewenste grote acceleraties bij grotere regelintervallen (> 1 ms) te vermijden,
wordt het positiesetpoint van de MOVIAXIS® niet direct maar lineair geïnterpoleerd
overgenomen. Dat wil zeggen dat de besturing in de MOVIAXIS® bij een setpointcyclus
van 5 ms de gewenste toerentalverandering niet alle 5 ms in één grote stap instelt, maar
steeds in 5 kleine stappen van 0,5 ms.
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8.1.5

Instellingen voor de positiemodus

IN process data
(IN procesdata)

6894362379

6894364043
Instellingen control word (besturingswoord) 0
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0
Verbindingen
IN-buffer 0

Maak aansluitend met behulp van drag&drop de verbinding van status word (statuswoord) 0 en IN process data (IN-procesdata) naar IN buffer (IN-buffer) 0.
De bezetting van control word (besturingswoord) 0) is bij de Velocity-mode (snelheidsmodus) afwijkend van de procesdataverbinding.

Instelling control
word (besturingswoord) 0

AANWIJZING
Om de FCB06 geïnterpoleerde toerentalregeling te kunnen opvragen, moet deze in
een control word (besturingswoord) geconfigureerd worden (hier control word (besturingswoord) 0).
Voer in control word (besturingswoord) 0 de voorbeeldinstellingen in, conform de afbeelding "Control word 0 settings" (instellingen besturingswoord 0).
Instellingen van de
IN-procesdata

Stel de IN-procesdata in conform de volgende afbeelding:

6894368779

Configuratie
van de FCB10
(geïnterpoleerde
positionering)

Stel in de besturing van de parameter setpointcyclus de cyclustijd van uw EtherCAT®besturing in, bijv. 1 ms.
Het positiesetpoint van de besturing wordt met dit instelbare filter voor gemiddelden nog
afgevlakt, voor een "rustig" en gestaag toerentalverloop.
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0
Verder moet de bron voor het positiesetpoint ingesteld worden, hier process data buffer
channel 0 (procesdatabuffer kanaal 0).

6894371467

Als er een gesynchroniseerde procesdata-communicatie met de EtherCAT®-besturing
moet plaatsvinden, dient u in de selectielijst "Synchronization source" (synchronisatiebron) de invoer "Communication option" (communicatie-optie) te selecteren (zie volgende afbeelding).

8223041931

OUT-procesdata

De configuratie van OUT-procesdata is identiek aan de configuratie van de Velocitymode (snelheidsmodus) en kan daar nagelezen worden.
De eenheid en resolutie van het toerental of de snelheid en positie, bijv. weg van de as,
is afhankelijk van de instellingen van de gebruikerseenheden, die bij de inbedrijfstelling
vastgelegd zijn. Indien geen afwijkende gebruikerseenheden gedefinieerd worden, zijn
deze als volgt:
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•

Travel distance (weg):

1 [omwenteling]

•

Speed (snelheid):

1 [rpm]
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8.2

Instellingen aan de EtherCAT®-master
Voor de synchronisatie van tijdschijven moet u de functie Distributed Clock (gedistribueerde klok) activeren. De buscyclus van de MOVIAXIS® moet nauwkeurig overeenkomen met de externe besturing, die bij de inbedrijfstelling ingesteld is. Controleer
bovendien de watchdog voor de time-outbewaking alleen voor de sync-manager
0x1000 (outputdata). De watchdog voor de time-outbewaking is standaard ingesteld.

8.2.1

8.2.2

Instellingen voor de Velocity-mode (snelheidsmodus)
•

Het toerentalsetpoint wordt via het in de PDO-editor geparametreerde ingangswoord
verzonden.

•

De positie wordt via het in de PDO-editor geparametreerde uitgangswoord
verzonden. De resolutie wordt tijdens de inbedrijfstelling vastgelegd.

Instellingen voor de positiemodus
•

Het positiesetpoint wordt via het in de PDO-editor geparametreerde ingangswoord
verzonden.

•

De positie wordt via het in de PDO-editor geparametreerde uitgangswoord verzonden. De resolutie wordt tijdens de inbedrijfstelling vastgelegd.

8.3

Voorbeeld TwinCAT

8.3.1

Synchroon bedrijf parametreren
Geef de in de volgende afbeeldingen getoonde instellingen op.

6824466059

Kies voor een synchroon bedrijf de optie "DC for synchronization" (DC voor synchronisatie) op het tabblad DC (Distributed Clock). Let erop dat de cyclustijd in het veld "Cycle
time" (cyclustijd) overeenkomt met de in parameter 9963.1 ingestelde synchronisatietijd.
Controleer de instellingen van de watchdog.
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0
Mogelijke tijden voor "Distributed Clock" (gedistribueerde klok): 500 µs, 1 – 10 ms.

6824750603

Activeer de time-out-bewaking voor de syncmanager 0x1000. Markeer daarnaast in het
venster "Edit Sync Manager" (bewerken sync-manager) de optie "Watchdog Trigger"
(zie volgende afbeelding) en voer de Watchdog-tijd in het veld "Value" (waarde) in.

6824775435
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8.3.2

NC-assen parametreren
Aansluitend wordt de NC-as geparametreerd (zie volgende afbeelding).

6824778379

Selecteer in het tabblad "Settings" (instellingen) in het veld "Axis Type" (type as) de
optie "Standard" (standaard) en in het veld "Unit" (eenheid) de systeemeenheid (bijv. °).
Stel op het tabblad "Global" (globaal) de maximale snelheid en de volgfoutbewaking in.
Stel op het tabblad "Dynamics" (dynamieken) de integratortijden in.

AANWIJZING
De ingevoerde instellingen moeten passen bij het mechanisme en de overeenkomende instellingen in de servoversterker.
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8.3.3

Encoder parametreren
Als encoder (onder "Axis x_Enc") wordt de "CANopen DF402" gedefinieerd en als volgt
geparametreerd (→ zie volgende afbeelding).

6900927499

De scaling-factor resulteert in de volgende formule:

360° x Positieteller
2

16

Inc x Positienoemer
8021890059

8.3.4

Velocity-mode (snelheidsmodus)
In de Velocity-mode (snelheidsmodus) wordt als aandrijving (onder "Axis x_Drive")
"Drive connected to KLXXX..." (aandrijving gekoppeld aan KLXXX...) geselecteerd. Op
het tabblad "Analog" (analoog) worden de volgende waarden aangegeven (zie volgende
afbeelding).

6895409931

Het toerentalsetpoint ("Reference Velocity") = (maximumtoerental motor) × 6 wordt met
de omrekenfactor" bij Output Ratio (outputverhouding) [0.0 ... 1.0]" = (maximumtoerental motor) / 215 aangegeven, afhankelijk van de scaling-factor in MOVIAXIS®.
MOVIAXIS®-gebruikerseenheden en scaling-factoren die afwijken van de fabrieksinstellingen, moeten met behulp van bovenstaande omrekeningen en factoren overeenkomstig aangepast worden.

66

Handboek – MOVIAXIS® Veldbusinterface XFE24A EtherCAT®

Motion Control via EtherCAT®

I

Voorbeeld TwinCAT

8

0
Aansluitend worden het toerentalsetpoint en de actuele positie van het bedrijf met de
NC-as verbonden en het besturings- en statuswoord 1 met de plc-taak conform de
beschrijving in het configuratiehandboek MOVIAXIS® aangestuurd (→ zie volgende
afbeelding).

6896872459
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Foutdiagnose

9.1

Diagnoseprocedures
De hieronder beschreven diagnoseproceduren laten zien hoe de foutenanalyse bij de
volgende problemen werkt:
•

de servoversterker functioneert niet met de EtherCAT®

•

de servoversterker kan niet met behulp van de EtherCAT®-master worden
aangestuurd.

Meer instructies speciaal voor de parametrering van de servoversterker voor verschillende veldbusapplicaties vindt u in het configuratiehandboek "Meerassige servoversterker MOVIAXIS®".
Stap 1: Controleer de juiste aansluiting van de servoversterker op de EtherCAT®
Is the bus connector connected to the master / servo inverter?
(Is de busstekker op de master/servoversterker aangesloten?)

NEE →

[A]

UIT →

[A]

NEE →

[A]

JA
↓
How does the Link/activity LED on the XFE24A react?
(Hoe reageert de LED Link/Activity op de optie XFE24A?)
AAN
↓
Is de servoversterker juist aangesloten op EtherCAT®? Is the connection
of the servo inverter to the EtherCAT® physically correct? Make sure
EtherCAT® is connected correctly at X30 IN (incoming EtherCAT® connection) / X31 OUT (outgoing EtherCAT® connection) (controleer de
correcte EtherCAT®-aansluiting op X30 IN (binnenkomende EtherCAT®verbinding) / X31 OUT (uitgaande EtherCAT®-verbinding).
JA
↓
Continue with 2: (Ga verder met stap 2:) Response of the RUN LED?
(Hoe reageert de led RUN?)
[A]

Check the bus cabling. (Controleer de busbekabeling.)

Stap 2: Response of the RUN LED? (Hoe reageert de LED RUN?)
JA →

[A]

NEE →

[B]

Busstart in de master nog niet uitgevoerd.

→

[C]

Knippert groen

De slave is in de status PRE-OPERATIONAL
(toestand vóór stand-by-modus).

→

[C]

Licht eenmaal
groen op

De slave is in de status SAFE-OPERATIONAL
(veilige stand-by-modus).

→

[C]

Brandt groen

De slave is in de status OPERATIONAL
(stand-by-modus).

→

[C]

UIT

Has the master switched the slave to INIT state?
(Heeft de master de slave in de status INIT
geschakeld?)

Knippert oranje

[A]
[B]
[C]
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Busstart in de master doorvoeren.
Optie XFE24A defect.
Ga verder met stap 3: Hoe reageert de led ERR?
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Stap 3: Hoe reageert de led ERR?
UIT

Scenario 1: LED RUN brandt groen (slave is in de status OPERATIONAL).
↓
De EtherCAT®-communicatie van de optie XFE24A bevindt zich in de
operationele status.
Scenario 2:
• LED RUN knippert groen (slave is in de status PRE-OPERATIONAL
• LED RUN licht eenmaal groen op (slave is in de status SAFE-OPERATIONAL)
↓
Busstart in de master doorvoeren en slave in de status OPERATIONAL brengen.
↓
Procesdatacommunicatie starten.

Flikkerend

Voorwaarde:
• Led RUN knippert groen (slave is in de status PRE-OPERATIONAL).
• LED RUN licht eenmaal groen op (slave is in de status SAFE-OPERATIONAL)
↓
Er is een Boot-fout geconstateerd. Boot het keuzerondje XFE24A.
↓
Als de led ERR blijft flikkeren, dan is de optie XFE24A defect.

Knippert
tweemaal
rood

Scenario 1: Led Run brandt groen (slave is in de status OPERATIONAL).
↓
Veldbustime-out, procesuitgangsdata uitschakelen.
Scenario 2:
• Led RUN knippert groen (slave is in de status PRE-OPERATIONAL).
• Led RUN licht eenmaal groen op (slave is in de status SAFE-OPERATIONAL).
↓
Watchdog time-out → busstart in de master doorvoeren en slave in de status
OPERATIONAL brengen.
↓
Procesdatacommunicatie starten.

Licht
eenmaal
rood op

Voorwaarde:
• Led RUN knippert groen (slave is in de status PRE-OPERATIONAL).
• LED RUN licht eenmaal groen op (slave is in de status SAFE-OPERATIONAL)
↓
Er is een niet-vereiste statusverandering opgetreden. Verhelp de configuratiefout
en voer aansluitend een busstart in de master door.
↓
Breng de slave in de status OPERATIONAL.
↓
Start de procesdatacommunicatie.
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Knipperend Voorwaarde:
• Led RUN knippert groen (slave is in de status PRE-OPERATIONAL).
• LED RUN licht eenmaal groen op (slave is in de status SAFE-OPERATIONAL)
↓
Er is een ongeldige configuratie opgetreden. Verhelp de configuratiefout en voer
aansluitend een busstart in de master door.
↓
Breng de slave in de status OPERATIONAL.
↓
Start de procesdatacommunicatie.

9.2

Foutenlijst
AANWIJZING
De foutcodes van het bedrijf van de optie XFE24A in de MOVIAXIS® vindt u in de technische handleiding van de MOVIAXIS®.

9.3

Afvoeren
Let op de geldende nationale bepalingen!
Afzonderlijke delen moeten gescheiden worden afgevoerd, al naargelang de aard van
het afval en overeenkomstig de geldende nationale voorschriften, bijvoorbeeld als:
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•

Elektronica-afval

•

Kunststof

•

Plaatwerk
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®
Optie XFE24A (MOVIAXIS )
Artikelnummer

1821 249 2

Vermogensopname

P=3W

Normen

IEC 61158, IEC 61784-2

Baudrate

100 Mbaud full-duplex

Aansluittechniek

2 × RJ45 (8x8 Modular Jack)

Busafsluiting

Niet geïntegreerd, omdat busafsluiting automatisch wordt geactiveerd.

OSI-laag

Ethernet II

Stationsadres

Instelling via EtherCAT®-master

Naam van het
XML-bestand

SEW_XFE24A.xml

Vendor ID

0x59 (CANopen Vendor ID)

®-diensten

EtherCAT

•
•

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

Firmware-Status
MOVIAXIS®

Vanaf firmwarestatus 23 of hoger

Hulpmiddelen voor de
inbedrijfstelling

Engineering-software MOVITOOLS® MotionStudio vanaf versie 5.40
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