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Generelle henvisninger
Anvendelse af denne vejledning

1
1

Generelle henvisninger

1.1

Anvendelse af denne vejledning
Denne vejledning er en del af produktet og indeholder vigtige henvisninger vedrørende
drift og service. Vejledningen er beregnet til alle personer, der arbejder med montering,
installation, idrifttagning og service af produktet.
Vejledningen skal være tilgængelig i en læsbar tilstand. Sørg for, at personer, der har
ansvaret for anlægget og driften, samt personer, som på eget ansvar arbejder på
udstyret, har læst og forstået hele vejledningen. Kontakt SEW-EURODRIVE ved uklarheder og yderligere behov for information.

1.2

Sikkerhedshenvisningernes opbygning

1.2.1

Signalordenes betydning
Det følgende skema viser trininddeling og betydning af signalord til sikkerhedshenvisninger, advarsler om materielle skader og andre henvisninger.
Signalord

1.2.2

Betydning

Følger ved manglende overholdelse
af henvisningerne

FARE!

Umiddelbar fare

Død eller alvorlige kvæstelser

ADVARSEL!

Mulig farlig situation

Død eller alvorlige kvæstelser

FORSIGTIG!

Mulig farlig situation

Mindre kvæstelser

OBS!

Mulige materielle skader

Beskadigelse af drivsystemet eller dets
omgivelser

BEMÆRK

Nyttig henvisning eller nyttigt tip:
Gør det lettere at betjene
drivsystemet.

Opbygning af de afsnitsafhængige sikkerhedshenvisninger
De afsnitsafhængige sikkerhedshenvisninger gælder ikke kun for en speciel handling,
men for flere handlinger inden for det samme tema. De anvendte piktogrammer henviser enten til en generel eller en specifik fare.
Her ses den formelle opbygning af en afsnitsafhængig sikkerhedshenvisning:

SIGNALORD!
Faretype og -kilde.
Mulig(e) følge(r) ved manglende overholdelse af henvisningerne.
•
1.2.3

Foranstaltning(er) til afværgelse af fare.

Opbygning af de integrerede sikkerhedshenvisninger
De integrerede sikkerhedshenvisninger er direkte integreret i handlingsvejledningen før
den farlige aktivitet.
Her ses den formelle opbygning af en integreret sikkerhedshenvisning:
•

SIGNALORD! Faretype og -kilde.
Mulig(e) følge(r) ved manglende overholdelse af henvisningerne.
– Foranstaltning(er) til afværgelse af fare.
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1.3

1

Garantikrav
Overholdelsen af dokumentationen er en forudsætning for fejlfri drift og for at kunne
gøre krav på eventuelle mangler. Læs derfor først håndbogen, inden du begynder at
arbejde på apparatet!
Sørg for, at en læsbar udgave af håndbogen er tilgængelig for de ansvarlige for anlægget og driften samt for personer, der arbejder med anlægget på eget ansvar.

1.4

Ansvarsfraskrivelse
Det er en grundlæggende forudsætning for sikker drift af elektromotorer og for opnåelse
af de angivne produktegenskaber og nominelle effekter, at denne vejledning og vejledningerne til de tilsluttede apparater fra SEW-EURODRIVE overholdes. SEWEURODRIVE påtager sig intet ansvar for personskader og materielle skader samt økonomiske tab, som måtte opstå som følge af manglende overholdelse af driftsvejledningen. Mangelsansvar er udelukket i sådanne tilfælde.

1.5

Ophavsret
© 2013 – SEW-EURODRIVE. Alle rettigheder forbeholdes.
Enhver form for mangfoldiggørelse – også i uddrag – bearbejdning, distribution og andre
former for udnyttelse er forbudt.

1.6

Anden gældende dokumentation
Følgende vejledninger og dokumenter gælder for tilsluttede apparater:

1.7

•

Driftsvejledningen til "Multiakse servoomformer MOVIAXIS®"

•

Projekteringshåndbogen til "Multiakse servoomformer MOVIAXIS®"

•

Ved apparater med funktionel sikkerhedsteknik desuden de passende håndbøger
"Funktionel sikkerhed" eller "Sikkerfrakobling – krav".

•

Må kun installeres og tages i drift af elektrikere under overholdelse af de gældende
ulykkesforebyggende forskrifter samt driftsvejledningerne til de tilsluttede apparater.

Produktnavne og varemærker
De produktnavne, der nævnes i denne vejledning, er mærker eller registrerede varemærker, der tilhører den pågældende indehaver.
EtherCAT® is registered trademark and patented technology, licensed by Beckhoff
Automation GmbH, Germany.
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Indledende bemærkninger

2
2

Sikkerhedshenvisninger
De følgende grundlæggende sikkerhedshenvisninger skal sikre, at personskader og
materielle skader undgås. Den driftsansvarlige skal sikre, at de grundlæggende sikkerhedshenvisninger bliver fulgt og overholdt. Sørg for, at personer, der har ansvaret for
anlægget og driften, samt personer, der på eget ansvar arbejder på anlægget, har læst
og forstået hele driftsvejledningen. Kontakt SEW-EURODRIVE, hvis der opstår tvivlstilfælde eller behov for yderligere oplysninger.

2.1

Indledende bemærkninger
De følgende sikkerhedshenvisninger drejer sig primært om brugen af MOVIAXIS®apparater. Ved anvendelse af yderligere SEW-komponenter skal sikkerhedshenvisningerne til disse komponenter i de tilhørende dokumentationer også overholdes.
Overhold også de supplerende sikkerhedshenvisninger i de enkelte kapitler i denne
dokumentation.

BEMÆRK
Du har nu et kommunikationssystem, som gør det muligt at tilpasse den multiaksede
servoomformer MOVIAXIS® i vidt omfang til anlægsbetingelserne. Lige som ved alle
bussystemer er der fare for en udefrakommende (fra servoomformeren) usynlig
ændring af parametrene og dermed af apparatets reaktion. Dette kan føre til
uventede (ukontrollerede) systemreaktioner.

2.2

Generelt
Beskadigede apparater må aldrig installeres eller tages i brug. I tilfælde af beskadigelser
skal der omgående reklameres over dette til speditionsvirksomheden.
Afhængigt af kapslingsklassen kan de multiaksede servoomformere under driften have
spændingsførende, uisolerede og eventuelt også bevægelige eller roterende dele samt
varme overflader.
Der er fare for alvorlige personskader eller materielle skader ved ikke tilladt afmontering
af nødvendig afdækning, ved uhensigtsmæssig brug, ved forkert installation eller
betjening.
Yderligere oplysninger kan findes i denne dokumentation.

2.3

Målgruppe
Alt arbejde i forbindelse med installation, idrifttagning, fejlafhjælpning og service skal
udføres af en autoriseret elektriker (IEC 60364, CENELEC HD 384 eller
DIN VDE 0100 og IEC 60664 eller DIN VDE 0110 og nationale ulykkesforebyggende
forskrifter skal overholdes).
Elektromekaniker betegner iht. disse grundlæggende sikkerhedshenvisninger personer,
der er fortrolige med opstilling, montering, idrifttagning og drift af produktet og har de
kvalifikationer, der svarer til deres arbejde.
Enhver form for transport, opbevaring, drift og bortskaffelse skal foretages af personer,
der er uddannede til dette arbejde.

8

Håndbog – MOVIAXIS® feltbus-interface XFE24A EtherCAT®

Sikkerhedshenvisninger
Transport, opbevaring

2.4

2

Transport, opbevaring
Henvisningerne angående transport, opbevaring og korrekt håndtering skal overholdes.

2.5

Opstilling/montering
Overhold henvisningerne i kapitel 4 "Montering og installation".

2.6

Elektrisk tilslutning
Ved arbejde på multiaksede servoomformere under spænding skal de gældende nationale ulykkesforebyggende bestemmelser overholdes (f.eks. BGV A3).
Den elektriske installation (f.eks. kabeltværsnit, sikringer, beskyttelsesledertilslutning)
skal udføres iht. de gældende forskrifter. Yderligere henvisninger findes i dokumentationen.
Henvisninger vedr. EMC-korrekt installation – såsom afskærmning, jordforbindelse, placering af filtre og montering af ledninger – findes i dokumentationen til den multiaksede
servoomformere. Disse henvisninger skal også altid overholdes ved CE-mærkede multiaksede servoomformere. Producenten af anlægget eller maskinen er ansvarlig for, at
de grænseværdier, der kræves ifølge EMC-lovgivningen, overholdes.
Sikkerhedsforanstaltninger og sikkerhedsudstyr skal overholde de gældende nationale
forskrifter (f.eks. stærkstrømsregulativ EN 60204 eller EN 61800-5-1).
Nødvendige sikkerhedsforanstaltning: Jordforbind apparatet.
Ledninger må kun sættes i og der må kun trykkes på kontakter, når spændingen er
slået fra.

2.7

Idrifttagning/drift
Feltbus-interfacet XFE24A EtherCAT® må kun installeres under overholdelse af de gældende ulykkesforebyggende forskrifter og driftsvejledningen "Multiakse servoomformer
MOVIAXIS®"!
Overhold henvisninger i kapitel 5 "Projektering og idrifttagning EtherCAT®".
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3
3

Indledning

3.1

Generelt

3.1.1

Denne håndbogs indhold
Denne brugerhåndbog beskriver:

3.1.2

•

idrifttagningen af MOVIAXIS® på EtherCAT®-feltbussystem.

•

konfigurationen af EtherCAT®-master vha. XML-filer.

•

driften af MOVITOOLS® MotionStudio via EtherCAT®.

Videreførende litteratur
For enkel og effektiv integrering af MOVIAXIS® i feltbussystemet EtherCAT® bør du ud
over denne brugerhåndbog til kommunikationsekstraudstyret XFE24A EtherCAT®
bestille følgende videreførende vejledninger om emnet feltbus:
•

Driftsvejledningen til "Multiakse servoomformer MOVIAXIS®"

•

Projekteringshåndbogen til "Multiakse servoomformer MOVIAXIS®"

Projekteringshåndbogen "Multiakse servoomformer MOVIAXIS®" indeholder en oplistning af alle servoomformerens parametre, som kan læses eller skrives via forskellige
kommunikationsinterfaces som f.eks. systembus samt feltbusinterfacet.

3.2

Egenskaber
Den multiaksede servoomformer MOVIAXIS® kan med ekstraudstyret XFE24A pga.
dens effektive universelle feltbusinterface etablere forbindelse til de overordnede automatiseringssystemer via EtherCAT®.

3.2.1

MOVIAXIS® og EtherCAT®
Servoomformerens apparatreaktion, den såkaldte apparatprofil, som er grundlaget for
EtherCAT®-driften, er feltbusuafhængig og dermed konsistent. Du har dermed som
bruger mulighed for at udvikle drivapplikationer feltbusuafhængigt. Der med er det let at
skifte fra andre bussystemer som f.eks. Profibus (ekstraudstyr XFP11A).

3.2.2

Adgang til alle informationer
Via EtherCAT®-kommunikationsinterfacet giver MOVIAXIS® en digital adgang til alle
drivparametre og funktioner. Styringen af servoomformeren sker via hurtige cykliske
procesdata. Via denne procesdatakanal har du ud over indstilling af nominelle værdier
(f.eks. nominelt omdrejningstal, integratortid for acceleration/generatorisk drift osv.)
også mulighed for at udløse forskellige drivfunktioner, som f.eks. frigivelse, regulatorspærre, normalstop, hurtigstop osv. Samtidigt kan du via denne kanal også udlæse faktiske værdier fra servoomformeren, som f.eks. faktisk omdrejningstal, strøm, apparattilstand, fejlnummer eller referencemeldinger.
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3.2.3

3

Cyklisk dataudveksling via EtherCAT®
Procesdataudvekslingen mellem EtherCAT®-master og den multiaksede servoomformer MOVIAXIS® sker som regel cyklisk. Cyklustiden bestemmes under projekteringen af EtherCAT®-master.

3.2.4

Acyklisk dataudveksling via EtherCAT®
Efter EtherCAT®-specifikationen indføres acykliske READ- / WRITE-tjenester, som
sendes sammen med telegrammerne i løbende cyklisk busdrift, uden at procesdatakommunikationens ydelse begrænses EtherCAT®.
Læse- og skriveadgangen til drivparametrene er mulig via SDO-tjenester (Service Data
Objects), som er implementeret iht. CoE (CAN application protocol over EtherCAT®)
eller via VoE-tjenester (Vendorspecific over EtherCAT®).
Denne parameterdataudveksling gør det muligt med applikationer, hvor alle vigtige drivparametre er gemt i det overordnede automatiseringsapparat, så der ikke skal udføres
nogen, manuel parametrering på servoomformeren.

3.2.5

Konfiguration af EtherCAT®-kommunikationsekstraudstyr
Generelt er EtherCAT®-kommunikationsekstraudstyret udformet, så alle feltbusspecifikke indstillinger udføres under opstarten af EtherCAT®-systemet. Dermed kan servoomformeren på kort tid integreres og tilkobles i EtherCAT®-omgivelsen.

3.2.6

Overvågningsfunktioner
Anvendelsen af et feltbussystem kræver ekstra overvågningsfunktioner for drivteknikken som f.eks. tidsmæssig overvågning af feltbussen (feldbus-timeout) eller hurtigstop-koncepter. Overvågningsfunktionerne i MOVIAXIS® kan f.eks. afstemmes målrettet efter din anvendelse. Du kan f.eks. bestemme hvilken fejlreaktion, servoomformeren
skal udløse i tilfælde af busfejl. I forbindelse med mange applikationer er et hurtigstop
en fordel, der kan dog også indstilles andre fejlreaktioner. Da styreklemmernes funktionalitet også er sikret ved feltbusdrift, kan der som tidligere udføres feltbusuafhængige
hurtigstop-koncepter via servoomformerens klemmer.

3.2.7

Diagnose
I forbindelse med idrifttagning og service giver den multiaksede servoomformer
MOVIAXIS® talrige diagnosemuligheder. Med den integrerede feltbusmonitor kan du
f.eks. både kontrollere de sendte nominelle værdier fra den overordnede styring samt
de faktiske værdier.

3.2.8

PDO-editor
Desuden får du talrige informationer om tilstanden for det samlede procesdataflow.
PDO-editoren giver dig mulighed for sammen med pc-softwaren MOVITOOLS®
MotionStudio en nem og bekvem diagnosemulighed, der ud over indstilling af alle drivparametre (inkl. feltbusparametrene) også gør det muligt at få vist detaljerede informationer om feltbus- og apparattilstand.
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4
4

Monterings- og installationshenvisninger

4.1

Forudsætning
Der må kun anvendes MOVIAXIS®-apparater ved drift af EtherCAT®-bussystemet, hvor
følgende kriterier gør sig gældende:
•

Mærkningen "XFE24A" står på typeskiltet.

•

Komponenten XFE24A er allerede installeret fra fabrikken. Informationer om
stikpladser til optionskort kan findes i driftvejledningen "Multiakse servoomformer
MOVIAXIS®".

6827866763

BEMÆRK
Ved installationen af EtherCAT®-bussen kan der anvendes almindelige kabler, som er
specificerede for EtherCAT®-bussystemer.
EtherCAT®-kablerne er ikke inkluderet i leveringsomfanget fra SEW-EURODRIVE.
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4

Stikplacering
Anvend forkonfektionerede og skærmede RJ45-stikforbindere iht. IEC 11801,
udgave 2.0, kategori 5.
[6]

[3] [2] [1]
12

A

3

6

B
6828323851

A = set forfra
B = set bagfra
[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

Forbindelse XFE24A – EtherCAT®
Optionen XFE24A er udstyret med en linjeformet busstruktur med to RJ45-stik.
EtherCAT®-master tilsluttes (evt. via flere EtherCAT®-slaves) med en skærmet TwistedPair-ledning til X30IN (RJ45). Flere EtherCAT®-apparater tilsluttes derefter via X31OUT
(RJ45).

BEMÆRK
Iht. IEC 802.3 er den maks. ledningslængde for 100 MBaud-Ethernet på 100 m
(100BaseT), f.eks. mellem to XFE24A.

4.3

Afskærmning og føring af buskabler
Anvend udelukkende skærmede kabler og forbindelseselementer, som også opfylder
kravene i kategori 5, klasse D, iht. IEC11801, udgave 2.0.
En fagligt korrekt afskærmning af buskablet dæmper de elektriske interferenser, som
kan forekomme i en industriel omgivelse. Med følgende foranstaltninger kan du opnå de
bedste afskærmningseffekter:
•

Spænd fastgørelsesskruerne til stik, moduler og potentialudligningsledninger
håndfast.

•

Anvend udelukkende stik med metalhus eller metalliseret hus.

•

Anbring skærmen i stikket, så den har en stor flade.

•

Sæt skærmen på begge sider af buskablerne.

•

Før ikke signal- og buskabler parallelt med effektkablerne (motorledninger), men
helst i separate kabelkanaler (om muligt).

•

Anvend metalliske og jordforbundne kabelhylder i en industriel omgivelse.

•

Før signalkabler og den tilhørende potentialudligning, såfremt det er muligt, med kort
afstand til hinanden og via den korteste vej.

•

Undgå at forlænge buskabler via stikforbindere.
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•

Før buskablerne tæt langs med eksisterende stelflader.

BEMÆRK
Ved jordpotentialudsving kan der løbe en udligningsstrøm via skærmen, der er tilsluttet op begge sider og forbundet med jordpotentiale (PE). Sørg i dette tilfælde for
en tilstrækkelig potentialudligning iht. de gældende VDE-bestemmelser.

4.4

Busafslutning
Det er ikke nødvendigt med en busafslutning (f.eks. med bus-afslutningsmodstande).
Hvis der ikke er tilsluttet noget efterfølgende apparat til en EtherCAT®-enhed, registreres dette automatisk.

4.5

Indstilling af stationsadresse
EtherCAT®-enheder fra SEW-EURODRIVE har ikke nogen adresse, som kan indstilles
på apparatet. Den registreres via positionen i busstrukturen og får derefter tildelt en
adresse af EtherCAT®-master. Denne kan vises vha. MOVITOOLS® MotionStudio eller
indeks 8454.0.

4.6

Driftsvisninger ved ekstraudstyr XFE24A
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

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

Kontakt F1 (uden funktion)
LED RUN; farve: grøn/orange
LED ERR; farve: rød
LED Link IN; farve: grøn
LED Link OUT; farve: grøn

6830104715
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4

LED RUN (grøn/orange)
LED RUN (grøn/orange) signaliserer tilstanden for XFE24A.

Status

Tilstand

Beskrivelse

OFF

INIT

Ekstraudstyret XFE24A befinder sig i tilstanden INIT.

Blinker grønt

PRE-OPERATIONAL

Mailboks-kommunikation er muligt, men ikke procesdatakommunikation.

Lyser én gang
(grønt)

SAFE-OPERATIONAL

Mailboks- og procesdatakommunikation er muligt. Der endnu ingen data på
slave-udgangene.

Grøn

OPERATIONAL

Mailboks- og procesdatakommunikation er muligt.

Flimrer grønt

INITIALISATION eller
BOOTSTRAP

Ekstraudstyret XFE24A opstartes i øjeblikket og har endnu ikke nået tilstanden
INIT.
Ekstraudstyret XFE24A befinder sig i tilstanden BOOTSTRAP. Firmwaren
downloades i øjeblikket.

Blinker orange

NOT CONNECTED

Ekstraudstyret XFE24A blev endnu ikke aktiveret af en EtherCAT®-master efter
tilkobling.

4.6.2

LED ERR (rød)
LED ERR (rød) viser fejl på EtherCAT®.

Status

Fejl

Beskrivelse

OFF

Ingen fejl

EtherCAT®-kommunikationen med ekstraudstyret XFE24A befinder sig i
arbejdstilstanden.

Flimrer

Boot-fejl

Der blev konstateret en boot-fejl. Tilstanden INIT blev nået, men parameteren
"Change" i AL-statusregisteret er indstillet på "0x01:change/error".

Blinker

Ugyldig konfiguration

Generel konfigurationsfejl.

Lyser én gang

Tilstandsændring uden
forudgående krav

Slave-anvendelsen har ændret EtherCAT®-tilstanden selvstændigt. Parameteren
"Change" i AL-statusregisteret er indstillet på "0x01:change/error".

Lyser to gange

Timeout for anvendelseswatchdog

Under anvendelsen er der optrådt en watchdog-timeout.

Lyser tre gange

Reserveret

-

Lyser fire gange

Reserveret

-

ON

PDI watchdog timeout

Der optrådte en PDI watchdog timeout.
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4

Definition af visningstilstande
Visning

Definition

ON

Visningen er tændt permanent.

Tidsmæssigt forløb

OFF

Visningen er slukket permanent.

Flimrer

Visningen skifter mellem tændt og
slukket med en ens frekvens på 10 Hz.

50ms
on

off
50ms

3013055499
Flimrer én gang

Visningen flimrer kort én gang, derefter
følger en periode, hvor der er slukket.

on

50ms

off

3013416843
Blinker

Visningen skifter mellem tændt og
slukket med en ens frekvens på 2,5 Hz
(200 ms tændt, 200 ms slukket).

on
200ms

200ms

off

3013456907
Lyser én gang

Visningen lyser kort én gang (200 ms),
derefter følger en længere periode,
hvor der er slukket (1000 ms).

on
200ms

1s

off

3013459851
Lyser to gange

Visningen lyser to gange kort efter hinanden, derefter følger en periode, hvor
der er slukket.

on
200ms

200ms

200ms

1s

off

3013463435
Lyser tre gange

Visningen lyser tre gange kort efter hinanden, derefter følger en periode, hvor
der er slukket.

on
200ms

200ms

200ms

200ms

200ms

1s

off

3013466379
Lyser fire gange

Visningen lyser fire gange kort efter
hinanden, derefter følger en periode,
hvor der er slukket.

on
200ms

200ms

200ms

200ms

200ms

200ms

200ms

1s

off

3014762123

4.6.3

LED Link/Activity (grøn)

LED"Link/Activity"

X31

OUT

X30

IN

Hver EtherCAT®-tilslutning for indgående EtherCAT®-kabler (X30 IN) og videreførende
EtherCAT®-kabler (X31 OUT) har en LED "Link/Activity". De viser, om EtherCAT®-forbindelsen til det forrige apparat eller til det efterfølgende apparat er etableret og aktiv.

6783085451
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5

Projektering og idrifttagning
I dette kapitel får du oplysninger om projekteringen af EtherCAT®-master og om idrifttagning af servoomformeren til feltbusdrift.

BEMÆRK
På SEW-hjemmesiden (http://sew-eurodrive.dk) kan du i rubrikken "Software" finde
den aktuelle version af XML-filen til XFE24A.

5.1

XML-filens gyldighed for XFE24A
XML-filen er nødvendig for anvendelse af XFE24A som feltbusoption i MOVIAXIS®.

BEMÆRK
Posterne i XML-filen må ikke ændres eller suppleres Der hæftes ikke for fejlfunktioner
i servoomformeren, hvis XML-filen er blevet ændret!

5.2

Projektering fa EtherCAT®-master til MOVIAXIS® med XML-fil

5.2.1

XML-fil til drift med MOVIAXIS®
Der findes en XML-fil (SEW_XFE24A.XML) til projektering af EtherCAT®-master. Kopiér
denne fil til en speciel mappe i din projekteringssoftware.
Den detaljerede fremgangsmåde kan finde i håndbøgerne til den pågældende projekteringssoftware.
De standardiserede XML-filter fra EtherCAT®-Technology Group (ETG) kan læses af
alle EtherCAT®-mastere.

5.2.2

Fremgangsmåde ved projektering
Gør følgende for at projektere MOVIAXIS® med EtherCAT®-feltbusinterfacet:
1. Installér (kopiér) XML-filen efter anvisningerne i din projekteringssoftware. Efter korrekt installering vises apparatet under slave-deltagerne (under SEW-EURODRIVE
→ Drives) med betegnelsen MOVIAXIS+XFE24A.
2. Via menupunktet [Indsæt] kan du indsætte apparatet i EtherCAT®-strukturen.
Adressen tildeles automatisk. For at gøre identificeringen lettere kan du tildele apparatet et navn.
3. Vælg den nødvendige procesdatakonfigurationen for din applikation (se kapitlet
"PDO-konfiguration for drift i MOVIAXIS®").
4. Forbind I/O- hhv. periferidata med applikationsprogrammets ind- og udgangsdata.
Efter projekteringen kan du startes EtherCAT®-kommunikationen. LED'erne RUN og
ERR signaliserer kommunikationsstatussen for XFE24A (se kapitlet "Driftsvisninger ved
ekstraudstyr XFE24A" og kapitlet "Fejldiagnose").
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5
5.2.3

PDO-konfiguration for drift i MOVIAXIS®
EtherCAT® anvender i varianten CoE (CAN application protocol over EtherCAT®) de
definerede procesdataobjekter (PDO), der er defineret i CANopen-standarden, for den
cykliske kommunikation mellem master og slave. Der skelnes CANopen-konformt
mellem processdataobjekterne Rx (Receive) og Tx (Transmit).

Rx-procesdataobjekter

Rx-processdataobjekter (Rx-PDO) modtagea af EtherCAT®-slave. De transporterer
procesudgangsdata (styreværdier, nominelle værdier, digitale udgangssignaler) fra
EtherCAT®-master til EtherCAT®-slave.

Tx-procesdataobjekter

Tx-procesdataobjekter (TX-PDO) sendes tilbage fra EtherCAT®-slave til EtherCAT®master. De transporterer procesindgangsdata (faktiske værdier, status, digitale indgangsinformationer osv.).
For kommunikationen med MOVIAXIS® via XFE24A findes en PDO-type til cykliske procesindgangs- og -udgangsdata.
•

OutputData1 (standard 16 PO)
Statisk PDO med 16 cykliske procesudgangsdataord, som er fast forbundet med
standardprocesdata fra MOVIAXIS® (se projekteringshåndbogen "Multiakse servoomformer MOVIAXIS®").

•

InputData1 (standard 16 PI)
Statisk PDO med 16 cykliske procesindgangsdataord, som er fast forbundet med
standardprocesdata fra MOVIAXIS® (se projekteringshåndbogen "Multiakse servoomformer MOVIAXIS®").

Liste over mulige procesdataobjekter (PDO) til XFE24A MOVIAXIS®

Indeks

Størrelse

Navn

Mapping

Sync-Manager

Sync-Unit

1600hex
(5632dez)

32 byte

OutputData1 (standard 16 PO)

Fast indhold

2

0

1A00hex
(6656dez)

32 byte

InputData1 (standard 16 PI)

Fast indhold

3

0

Statisk PDO til 16 cykliske procesdataord

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 procesudgangsdata, som transporteres med OutputData1, er tilordnet fast iht. følgende tabel. Procesudgangsdata PO1 – PO16 kan forbindes via PDO-editoren i den
multiaksede servoomformer MOVIAXIS® med forskellige procesdata (styreord, nominelle værdier) (se projekteringshåndbogen "Multiakse servoomformer MOVIAXIS®").
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Konfiguration af de fast konfigurerede procesudgangsdata for PDO OutputData 1

Index.Subindex

Offset i PDO

Navn

Datatype

3DB8.0hex
(15800.0dez)

0.0

PO1

UINT

3DB9.0hex
(15801.0dez)

2.0

PO2

UINT

3DBA.0hex
(15802.0dez)

4.0

PO3

UINT

3DBB.0hex
(15803.0dez)

6.0

PO4

UINT

3DBC.0hex
(15804.0dez)

8.0

PO5

UINT

3DBD.0hex
(15805.0dez)

10.0

PO6

UINT

3DBE.0hex
(15806.0dez)

12.0

PO7

UINT

3DBF.0hex
(15807.0dez)

14.0

PO8

UINT

3DC0.0hex
(15808.0dez)

16.0

PO9

UINT

3DC1.0hex
(15809.0dez)

18.0

PO10

UINT

3DC2.0hex
(15810.0dez)

20.0

PO11

UINT

3DC3.0hex
(15811.0dez)

22.0

PO12

UINT

3DC4.0hex
(15812.0dez)

24.0

PO13

UINT

3DC5.0hex
(15813.0dez)

26.0

PO14

UINT

3DC6.0hex
(15814.0dez)

28.0

PO15

UINT

3DC7.0hex
(15815.0dez)

30.0

PO16

UINT

Størrelse i byte

2
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Konfiguration af de fast konfigurerede procesindgangsdata for PDO InputData 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 procesindgangsdata, som transporteres med InputData1, er tilordnet fast iht. følgende tabel. Procesindgangsdata PI1 – PI16 kan forbindes via PDO-editoren i den multiaksede servoomformer MOVIAXIS® med forskellige procesdata (statusord, faktiske
værdier) (se projekteringshåndbogen "Multiakse servoomformer MOVIAXIS®").
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Index.Subindex

Offset i PDO

Navn

Datatype

3E1C.0hex
(15900.0dez)

0.0

PI1

UINT

3E1D.0hex
(15901.0dez)

2.0

PI2

UINT

3E1E.0hex
(15902.0dez)

4.0

PI3

UINT

3E1F.0hex
(15903.0dez)

6.0

PI4

UINT

3E20.0hex
(15904.0dez)

8.0

PI5

UINT

3E21.0hex
(15905.0dez)

10.0

PI6

UINT

3E22.0hex
(15906.0dez)

12.0

PI7

UINT

3E23.0hex
(15907.0dez)

14.0

PI8

UINT

3E24.0hex
(15908.0dez)

16.0

PI9

UINT

3E25.0hex
(15909.0dez)

18.0

PI10

UINT

3E26.0hex
(15910.0dez)

20.0

PI11

UINT

3E27.0hex
(15911.0dez)

22.0

PI12

UINT

3E28.0hex
(15912.0dez)

24.0

PI13

UINT

3E29.0hex
(15913.0dez)

26.0

PI14

UINT

3E2A.0hex
(15914.0dez)

28.0

PI15

UINT

3E2B.0hex
(15915.0dez)

30.0

PI16

UINT

Størrelse i byte

2
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5.3

Indstillinger på MOVIAXIS® med enkeltakse-positionering som eksempel

5.3.1

Indstillinger med software-assistent
For enkel feltbusdrift er det nødvendigt med følgende forberedelser og indstillinger.
•

Tag først motoren i drift. Idrifttagningen af motorerne er beskrevet udførligt i driftsvejledningen "Multiakse servoomformer MOVIAXIS®".

•

Indstillingerne for alle kommunikationsparametre og PDO-konfigurationen skal udføres med "teknologi-editor enkeltakse-positionering" (Single axis positioning), se i den
forbindelse håndbogen "Teknologi-editor enkeltakse-positionering".
For positioneringsdrift via procesdatainterfacet anbefales det, at udføre alle nødvendige parameterindstillinger og procesdatakonfigurationer med den grafiske softwareassistenten "Single axis positioning", se i den forbindelse håndbogen "Teknologieditor enkeltakse-positionering".

6834008971
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5
5.3.2

Manuelle indstillinger
Manuelle indstillinger for kommunikationsindstillinger og PDO-konfigurationer:
•

Starten Sie den PDO-editoren.

6833792395

•

For drift med et EtherCAT®-bussystem skal der konfigureres en ledig "IN buffer"
(f.eks. IN buffer 0) for EtherCAT®-drift:
– Number of data words (antal dataord): 16 ved firmwarestatus 21
0 ... 15 ved firmwarestatus 22 eller højere
Ved EtherCAT® med MOVIAXIS® sendes altid 16 dataord.
"Number of data words" (antal dataord) bestemmer, hvor mange data af de 16
sendte, der anvendes.
– Time-out interval
Her kan overvågningstiden for "IN buffer" indstilles. Hvis procesdatakommunikationen overskrider den indstillede tid, genereres fejlmelding 67 "Fejl PDO
Timeout".
Indstillingsområde 0... 20....100000 ms (0 ms svarer til deaktiveret, standard
100 ms).
– Update: ON
Opdatering af procesdata.

22
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BEMÆRK
Af sikkerhedstekniske årsager skal servoomformeren MOVIAXIS® også frigives på
klemmesiden for at styre EtherCAT®-bussystemet. Her skal indgangen DI00 (funktion
"sluttrinsfrigivelse") tilsluttes DC +24 V. Fremgangsmåden for komplet idrifttagning af
servoomformeren MOVIAXIS® med EtherCAT®-integrering er beskrevet i driftsvejledningen "Multiakse servoomformer MOVIAXIS®".
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6

Driftsreaktion på EtherCAT®
Dette kapitel beskriver den generelle reaktion af servoomformeren på EtherCAT® ved
aktivering af de fast konfigurerede procesdataobjekter (PDO) for feltbuskommunikation.

6.1

Styring af den multiaksede servoomformer MOVIAXIS®
Styringen af den multiaksede servoomformer MOVIAXIS® sker via den fast konfigurerede PDO, som er 16 I/O-ord lang. Disse procesdataord kopieres ved anvendelse af en
EtherCAT®-master direkte til procesbilledet og kan dermed anvendes direkte af
styreprogrammet.

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

BEMÆRK
Yderligere oplysninger om styring via procesdatakanalen, især om konfigurationen af
styre- og status ord, kan findes i driftsvejledningen og i projekteringshåndbogen
"Multiakse servoomformer MOVIAXIS®".

BEMÆRK
For korrekt drift af synkroniserede anvendelser skal timing-forudsætningerne fra
masteren overholdes afhængigt af synkroniseringsmekanismen:
•

Synkronisering via Distributed Clock (DC):
Procesdatatelegrammet skal indtræffe kort før DC. Firmaet Beckhoff anbefaler en
maks. tid på 10 % (i forhold til DC-cyklussen) før DC.

•

Synkronisering via synkroniserede procesdata:
Servosystemet MOVIAXIS® tolererer en maks. jitter for EtherCAT®-procesdatatelegrammet (bl.a. nominel værdi for masteren) på ± 40 µs. Hvis jitter-grænsen overskrides, kan der ikke længere garanteres en synkron bearbejdning. Ved problemer
skal du kontrollere synkroniseringskvaliteten for EtherCAT®-masteren.
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6.1.1

6

Styringseksempel i TwinCAT med MOVIAXIS®
Efter filen SEW_XFE24A.xml er blevet kopieret til TwinCAT-undermappen "\IO\
EtherCAT®", kan du i "offline mode" indsætte en MOVIAXIS® via "Append Box" (indsæt
boks) i EtherCAT®-strukturen (se efterfølgende billede).

6813851275

I "online mode" (dvs. forbundet med EtherCAT®-strengen) kan du vha. symbolet "Søg
efter apparater" gennemsøge EtherCAT®-strengen efter tilsluttede MOVIAXIS® (se følgende billede).

6813854987

For enkel feltbusfunktionalitet er det ikke ubetinget nødvendigt at oprette NC-akser for
hvert fundet apparat.
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Nu kan du forbinde op til 16 procesdataord med PLC-programmet, eller, som vist i det
efterfølgende billede, teste den manuelt.

6813902347

Markér først procesudgangsdata PO1. I det efterfølgende vindue skal du vælge fanen
"Online". Klik på knappen "Write". Vinduet "Set Value Dialog" åbnes. Indtast dine data i
feltet "Dec" eller "Hex". Følg samme fremgangsmåde med procesdataudgangsdate
PO2.
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6.1.2

6

EtherCAT® timeout-overvågning (MOVIAXIS®)
Med parameteren "Communication\Basic settings\Communication option" ("Kommunikation\Grundindstillinger\Kommunikationsekstraudstyr") kan man indstille overvågningstiden for EtherCAT®-optionskortet XFE24A. Hvis denne overvågningstid overskrides under procesdatakommunikationen, genereres en fejlmelding, se fejlreaktion i
kapitlet 6.1.3.
Parameterindstilling timeout: 0 ... 100 ... 650000 ms.

BEMÆRK
Der anbefales en indstilling på 1000 ms indtil en firmwarestatus 21.5.

6862354571
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6
6.1.3

Reaktion feltbus-timeout
Med reaktionen "Fieldbus timeout response" (feltbus timeout svar) parametreres fejlreaktionen, som udløses via "feltbus-timeout-overvågningen". Den her parametrerede
indstilling skal passe til projekteringen af mastersystemet.
Standardindstilling for reaktionen "feltbus-timeout" er: Emergency stop / waiting
(nødstop/venter).

6871919883

Værdiområde:
•

0 = ingen reaktion

•

1 = kun visning

•

2 = sluttrinsspærre / låst

•

3 = stop på nødstopsgrænse / låst

•

5 = sluttrinsspærre / venter

•

6 = stop på nødstopsgrænse / venter

•

8 = stop på applikationsgrænse / venter

•

9 = stop på applikationsgrænse / låst

•

10 = stop på systemgrænse / venter

•

11 = stop på systemgrænse / låst

Reaktionen for feltbus-timeout indstiller fejlreaktionen ved svigt af forventet procesdata
i IN-buffer. Inden der meldes om fejl, blev procesdataet dog allerede modtaget en gang
og er derefter udeblevet. Efter reset har aksen tilstand C3 "venter på procesdata" (ingen
fejl men en tilstand).
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6.2

6

Parametrering via EtherCAT®
Adgangen til drivparametrene sker ved EtherCAT® via de almindelige SDO-tjenester
READ og WRITE, som findes i CoE (CAN application protocol over EtherCAT®).

BEMÆRK
Via VoE- (Vendor specific over EtherCAT®) tjenester kan MOVITOOLS® MotionStudio få adgang til alle apparatfunktioner.
6.2.1

SDO-tjenesterne READ og WRITE
Afhængigt af EtherCAT®-master eller projekteringsomgivelsen vises brugerinterfacet
forskelligt. Følgende størrelser for at udføre SDO-kommandoen er dog altid
nødvendige.
SDO-READ

Beskrivelse

Slave-adresse (16 bit)

Servoomformerens EtherCAT®-adresse, som der skal læses fra.

Indeks (16 bit)
Subindeks (8 bit)

Adresse i Object Dictionary (objektbibliotek), som der skal læses fra.

Data
Datalængde

Struktur til lagring af de modtagne data og deres længde.

SDO-WRITE

Beskrivelse

Slave-adresse (16 bit)

Servoomformerens EtherCAT®-adresse, som der skal skrives data på.

Indeks (16 bit)
Subindeks (8 bit)

Adresse i Object Dictionary (objektbibliotek), som der skal skrives på.

Data
Datalængde

Struktur, i hvilken de data, der skal skrives, er gemt.

Ved SDO-tjenesterne READ og WRITE kan der være nødvendigt med flere flag og
parametre:
•

for at aktivere funktionen

•

for en melding, der bliver bearbejdet, eller en fejlmelding

•

for timeout-overvågning

•

til melding af fejl under udførelsen.
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6
6.2.2

Læsning af en parameter i TwinCAT via EtherCAT®
Funktionen SDO-READ står til rådighed for at læse en parameter. I den forbindelse er
det nødvendigt med indekset til den parameter, der skal læses. Parameterindekset kan
blive vist i parametertræet via Tooltip.
For implementering i TwinCAT er det nødvendigt med funktionskomponenten
FB_EcCoESdoRead. Denne funktionskomponent kan findes i biblioteket
TcEtherCAT.lib. Du kan integrere denne funktionskomponent i to trin.
1. Oprettelse af en instans til funktionskomponenten FB_EcCoESdoRead
2. Funktionskomponentens indgange er konfigureret på følgende måde:
– sNetID: Angivelse af net-ID for EtherCAT®-master.
– nSlaveAddr: EtherCAT®-adresse på SEW-apparatet, som der skal læses data fra.
– nIndex: Angivelse af indekset for den parameter, der skal læses.
– nSubIndex: Angivelse af subindekset for den parameter, der skal læses.
– pDstBuf: Viser det dataområde, i hvilket de læste parametre skal gemmes.
– cbBufLen: Maks. lagringsstørrelse for den parameter, der skal læses, i byte.
– bExecute: En positiv starter læseproceduren.
– tTimeout: Angivelse af timeout-tid for funktionskomponenten.
Udgangsflagene bBusy og bError signaliserer tilstanden for tjenesten, nErrId evt. fejlnummeret ved indstillet flag bError.
Integreringen af funktionskomponenten ser ud på denne måde i TwinCAT:

3018638731

I eksemplet foroven blev mellemkredsspændingen udlæst (Index 8325, Subindex 0).
F.eks. modtages tallet 639000, som iht. fletbus-apparatprofilen svarer til en spænding
på 639 V.
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6.2.3

6

Skrivning af en parameter i TwinCAT via EtherCAT®
Funktionen SDO-WRITE står til rådighed for at skrive en parameter. I den forbindelse er
det nødvendigt med indekset til den parameter, der skal skrives. Parameterindekset kan
blive vist i programmet SHELL eller i parametertræet vha. tastekombinationen
[CTRL + F1].
For implementering i TwinCAT er det nødvendigt med funktionskomponenten
FB_EcCoESdoWrite. Denne funktionskomponent kan findes i biblioteket
TcEtherCAT.lib. Du kan integrere denne funktionskomponent i to trin.
1. Oprettelse af en instans til funktionskomponenten FB_EcCoESdoWrite
2. Funktionskomponentens indgange er konfigureret på følgende måde:
– sNetID: Angivelse af net-ID for EtherCAT®-master.
– nSlaveAddr: EtherCAT®-adresse på SEW-apparatet, som der skal skrives data på.
– nIndex: Angivelse af indekset for den parameter, der skal skrives.
– nSubIndex: Angivelse af subindekset for den parameter, der skal skrives.
– pDstBuf: Viser det dataområde, i hvilket de data, der skal skrives, befinder sig.
– cbBufLen: Antal af de data, der skal sendes, i byte.
– bExecute: en positiv starter skriveproceduren.
– tTimeout: Angivelse af timeout-tid for funktionskomponenten.
Udgangsflagene bBusy og bError signaliserer tilstanden for tjenesten, nErrId evt. fejlnummeret ved indstillet flag bError.
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Integreringen af funktionskomponenten ser ud på denne måde i TwinCAT:

3018642187

SEW-parametre har altid en datalængde på 4 byte (1 DWord). Skaleringen og en
nøjagtig beskrivelse kan finde i håndbogen "Projekteringshåndbog til MOVIAXIS®".
I eksemplet foroven blev den interne nominelle værdi n11 (Index 8489, Subindex 0)
indstillet på en omdrejningstal på 100 o/min.
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6.3

Returkoder for parametreringen

6.3.1

Elementer

6

Ved en fejlbehæftet parametrering sender servoomformeren forskellige returkoder til
den parametrerende master, som giver detaljerede informationer om fejlårsagen.
Generelt er disse returkoder opbygget struktureret i de følgende elementer.

6.3.2

•

Error-Class

•

Error-Code

•

Additional-Code

Error-Class
Med elementen Error-Class (1 byte) klassificeres fejltypen mere nøjagtigt.

6.3.3

Class (hex)

Betegnelse

Betydning

1

vfd-state

Statusfejl for det virtuelle feltapparat

2

application-reference

Fejl i anvendelsesprogrammet

3

definition

Definitionsfejl

4

resource

Ressourcefejl

5

service

Fejl ved tjenesteudførelse

6

access

Adgangsfejl

7

ov

Fejl i objektmappen

8

other

Anden fejl

Error-Code
Elementet Error-Code (1 byte) gør det muligt med mere nøjagtige oplysninger om fejlårsagen inden for Error-Class. For Error-Class 8 = anden fejl er der kun defineret ErrorCode = 0 (anden fejlkode). De detaljerede oplysninger gives i dette tilfælde i AdditionalCode.

6.3.4

Additional-Code
Additional-Code (2 byte) indeholder den detaljerede fejlbeskrivelse.
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6.3.5

34

Liste over implementerede fejlkoder til SDO-tjenester

Fejlkode

ErrorClass

ErrorCode

Additional
Code

Betegnelse

Beskrivelse

0x00000000

0

0

0

NO_ERROR

Ingen fejl.

0x05030000

5

3

0

TOGGLE_BIT_NOT_CHANGED

Fejl i togglebit under segmenteret
transfer.

0x05040000

5

4

0

SDO_PROTOCOL_TIMEOUT

Timeout under tjenesteudførelse.

0x05040001

5

4

1

COMMAND_SPECIFIER_UNKNOWN

Ukendt SDO-tjeneste.

0x05040005

5

4

5

OUT_OF_MEMORY

Hukommelsesoverløb under
SDO-tjenesteudførelse.

0x06010000

6

1

0

UNSUPPORTED_ACCESS

Ikke-tilladt adgang til et indeks.

0x06010001

6

1

1

WRITE_ONLY_ENTRY

Der må kun skrives i indekset, det
må ikke læses.

0x06010002

6

1

2

READ_ONLY_ENTRY

Indeksets må kun læses, der må
ikke skrives i det; parameterspærre
aktiv.

0x06020000

6

2

0

OBJECT_NOT_EXISTING

Objektet findes ikke, forkert indeks.
Optionskortet for dette indeks findes
ikke.

0x06040041

6

4

41

OBJECT_CANT_BE_PDOMAPPED

Indekset må ikke mappes i en PDO.

0x06040042

6

4

42

MAPPED_OBJECTS_EXCEED_PDO

Antal af de mappede objekter er for
stort for PDO.

0x06040043

6

4

43

PARAM_IS_INCOMPATIBLE

Inkompatibelt dataformat for indeks.

0x06040047

6

4

47

INTERNAL_DEVICE_INCOMPATIBILITY

Apparatintern fejl.

0x06060000

6

6

0

HARDWARE ERROR

Apparatintern fejl.

0x06070010

6

7

10

PARAM_LENGTH_ERROR

Dataformatet for indekset har en
forkert størrelse.

0x06070012

6

7

12

PARAM_LENGTH_TOO_LONG

Dataformat for indekset er for langt.

0x06070013

6

7

13

PARAM_LENGTH_TOO_SHORT

Dataformat for indekset er for kort.

0x06090011

6

9

11

SUBINDEX_NOT_EXISTING

Subdindekset er ikke implementeret.

0x06090030

6

9

30

VALUE_EXCEEDED

Ugyldig værdi.

0x06090031

6

9

31

VALUE_TOO_GREAT

Værdi for stor

0x06090032

6

9

32

VALUE_TOO_SMALL

Værdi for lille

0x06090036

6

9

36

MAX_VALUE_IS_LESS_THAN_MIN_VALUE

Den øvre grænse for værdien er
mindre end den nedre grænse

0x08000000

8

0

0

GENERAL_ERROR

Generel fejl

0x08000020

8

0

20

DATA_CANNOT_BE_READ_OR_STORED

Adgangsfejl til data

0x08000021

8

0

21

DATA_CANNOT_BE_READ_OR_STORED_
BECAUSE_OF_LOCAL_CONTROL

Adgangsfejl til data pga. lokalstyring.

0x08000022

8

0

22

DATA_CANNOT_BE_READ_OR_STORED_
IN_THIS_STATE

Adgangsfejl til data pga.
apparattilstand.

0x08000023

8

0

23

NO_OBJECT_DICTIONARY_IS_PRESENT

Der findes intet Object dictionary
(objektbibliotek)
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Drift af MOVITOOLS® MotionStudio via EtherCAT®
Anvendelsen af engineering-softwaren MOVITOOLS® MotionStudio beskrives udførligt
i håndbogen "MOVITRAC® B kommunikation og feltbus-apparatprofil" samt i systemhåndbogen MOVITRAC® B. I dette kapitel vises kun de særlige forhold ved kommunikation via EtherCAT® udførligt.

7.1

Om MOVITOOLS® MotionStudio

7.1.1

Opgaver
Softwarepakken tilbyder en overskuelig løsning til udførelse af følgende opgaver:

7.1.2

•

Etablering af kommunikation mellem apparater

•

Udførelse af funktioner med apparaterne

Funktionsprincip

Overblik

Den efterfølgende illustration
MOVITOOLS® MotionStudio.

viser

funktionsprincippet

for

softwarepakken

Vær opmærksom på, at denne illustration kun viser de logiske kommunikationsforbindelser og ikke hardwareforbindelserne.

Anlægsstyring
Anlægsniveau

PLC

Systemstyring
ystemstyring
Systemniveau
ystemniveau

[1]

Funktioner

Tools

Parametrering

SEW-Communication-server
SBus
Seriel

Profibus
S7-MPI

Ethernet

Idrifttagning

[2]

Visualisering og diag.

[3]

Programmering

[4]

Apparatstyring
Feltniveau
Firmware

Firmware

Firmware
Apparater
Drev

1194152459
[1] Kommunikationskanal til feltbus eller Industrial Ethernet
[2] Softwarepakke MOVITOOLS® MotionStudio med integreret SEW-Communication-server
[3] Kommunikation mellem deltagerne på feltbussen eller Industrial Ethernet
[4] Kommunikationskanal via interfacekonverter til SBus (CAN) eller seriel
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Engineering via
interfacekonverter

Hvis dine apparater understøtter "SBus" eller "Seriel" som kommunikationsekstraudstyr,
kan du anvende en egnet interfacekonverter til engineering.
Interfacekonverteren er ekstra hardware, som kan købes hos SEW-EURODRIVE.
Du forbinder dermed din engineering-pc med apparatets pågældende kommunikationsekstraudstyr.
Hvilken type interfacekonverter, som du har brug for, afhænger af det pågældende
apparats kommunikationsekstraudstyr.

Etablering af
kommunikation
mellem apparater

For at etablere kommunikation mellem apparaterne omfatter softwarepakken
MOVITOOLS® MotionStudio SEW-Communication-server.
Kommunikationskanalerne oprettes med SEW-Communication-serveren. Når de er
oprettet. kommunikerer apparaterne vha. deres kommunikationsekstraudstyr via kommunikationskanalerne. Der kan maks. anvendes 4 kommunikationskanaler samtidigt.
MOVITOOLS® MotionStudio understøtter følgende typer kommunikationskanaler:
•

Seriel (RS485) via interfacekonverter

•

Systembus (SBus) via interfacekonverter

•

Ethernet

•

EtherCAT®

•

Feltbus (PROFIBUS DP/DP-V1)

•

Tool Calling Interface

Afhængigt af apparatet og dets kommunikationsekstraudstyr kan man vælge mellem
disse typer kommunikationskanaler.
Udførelse af
funktioner med
apparaterne

Softwarepakken tilbyder en overskuelig løsning til udførelse af følgende funktioner:
•

Parametrering (f.eks. i apparatets parametertræet)

•

Idrifttagning

•

Visualisering og diagnose

•

Programmering

For at kunne udføre funktionerne med apparaterne omfatter softwarepakken
MOVITOOLS® MotionStudio følgende basiskomponenter:
•

MotionStudio

•

MOVITOOLS®

MOVITOOLS® MotionStudio har de passende tools til hver apparattype og deres
funktioner.
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7.2

De første skridt

7.2.1

Opstart af softwaren og oprettelse af et projekt

7

MOVITOOLS® MotionStudio startes op, og et projekt oprettes på følgende måde:
1. Start MOVITOOLS® MotionStudio fra Windows' startmenu under følgende menupunkt:
[Start] / [Alle programmer] / [SEW] / [MOVITOOLS-MotionStudio] / [MOVITOOLSMotionStudio]
2. Opret et projekt med navn og placering.
7.2.2

Etablering af kommunikation og scanning af netværk
Kommunikation opbygges og netværket scannes med MOVITOOLS® MotionStudio på
følgende måde:
1. Opret en kommunikationskanal for at kunne kommunikere med apparaterne.
Detaljerede angivelser for at kunne konfigurere en kommunikationskanal og om den
pågældende kommunikationstype kan findes i afsnittet "Kommunikation via ...".
2. Scan netværket (apparat-scan). Tryk på knappen [Star netværks-scan] [1] i symbollisten.

[1]
9007200387461515
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7.2.3

Konfigurering af apparater
Følg denne fremgangsmåde for at konfigurere et apparat:
1. Markér apparatet (som regel effektdelen [1]) i netværksvisningen.
2. Åbn kontekstmenuen med den højre musetast for at få vist de pågældende tools til
konfigurering af apparatet.

[1]

2446350859

I eksemplet vises kontekstmenuen med toolsene til et MOVIFIT®-apparat. Forbindelsesmodusen er "online", og apparatet scannes i netværksvisningen.
3. Vælg det tool (f.eks. "Parameter Tree" - parametertræ) for at konfigurere apparatet.

2446355211
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7.3

Forbindelsesmodus

7.3.1

Overblik

7

MOVITOOLS® MotionStudio skelner mellem forbindelsesmoduserne "Online" og
"Offline". Du kan selv bestemme forbindelsesmodusen. Afhængigt af den valgte forbindelsesmodus er der apparatspecifikke offline-tools eller online-tools.
Den følgende illustration beskriver begge typer tools:

HDD

[2]

[3]

RA
M

[1]

Offline-tool

Online-tool

[4]

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

Engineering-pc'ens harddisk
Engineering-pc'ens arbejdshukommelse
Engineering-pc
Apparat

Tools

Beskrivelse

Offlinetools

Ændringer, der er udført med offline-tools, påvirker i første omgang "KUN" arbejdshukommelsen [2].
• Gem dit projekt, så ændringerne gemmes på harddisken [1] til din Engineering-pc [3].
• Hvis du vil overføre ændringerne til dit apparat [4], skal du udføre funktionen "Download
(PC->unit)" (download (pc->apparat)).

Onlinetools

En ændring, der er udført med online-tools, påvirker i første omgang "KUN" apparatet [4].
• Hvis du vil overføre ændringerne til arbejdshukommelsen [2], skal du udføre funktionen
"Upload (unit->PC)" (upload (apparat->pc)).
• Gem dit projekt, så ændringerne gemmes på harddisken [1] til din Engineering-pc [3].
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BEMÆRK

7.3.2

•

Forbindelsesmodusen "Online" er IKKE nogen tilbagemelding om. at du i øjeblikket
er forbundet med apparatet eller om, at apparatet er kommunikationsparat. Hvis du
har brug for denne tilbagemelding, skal du overholde afsnittet "Indstilling af cyklisk
opnåelsestest" i onlinehjælpen (eller i håndbogen) til MOVITOOLS® MotionStudio.

•

Kommandoerne i projektadministration (f.eks. "Download", "Upload" osv.), onlineapparatstatus samt "apparat-scan" arbejder uafhængigt af den indstillede forbindelsesmodus.

•

MOVITOOLS® MotionStudio starter i den forbindelsesmodus, som var indstillet
inden lukningen.

Indstilling af forbindelsesmodus (online eller offline)
Gør følgende for at indstille forbindelsesmodusen:
1. Vælg forbindelsesmodus:
•

"Skift til online-modus" [1], for funktioner (online-tools), der skal påvirke apparatet
direkte.

•

"Skift til offline-modus" [2], for funktioner (offline-tools), der skal påvirke dit
projekt.

[1]

[2]
9007200389198219

[1] Symbol "Skift til online-modus"
[2] Symbol "Skift til offline-modus"

2. Markér apparatknuden.
3. Åbn kontekstmenuen med den højre musetast for at få vist de pågældende tools til
konfigurering af apparatet.
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7.4

Kommunikation via EtherCAT®

7.4.1

Overblik

7

EtherCAT® stiller ud over de cykliske procesdata også acykliske parameterservices til
rådighed for brugeren. Denne acykliske dataudveksling udføres via mailboks-gatewayen til EtherCAT®-masterne.
Via mailboks-gatewayen i EtherCAT®-masteren indsættes parametreringstjenesterne
fra MOVITOOLS® MotionStudio i EtherCAT®-telegrammerne. Tilbagemeldingerne fra
drevene overføres fra EtherCAT®-slaven så samme måde til mailboks-gatewayen og
videre til MOVITOOLS® MotionStudio.
For installation af mailboks-gatewayen og MOVITOOLS® MotionStudio skal der skelnes
mellem følgende situationer:
•

Situation 1: Installation på det samme apparat (→ side 42)
– EtherCAT®-master og MOVITOOLS® MotionStudio kører på det samme
apparat. Derfor er det ikke nødvendigt med ekstra hardware.

•

Situation 2: Installation på forskellige apparater (uden SEW-controller) (→ side 43)
– EtherCAT®-master og MOVITOOLS® MotionStudio kører på forskellige apparater. Dette situationer opstår, hvis der ikke er et egnet (Windows-baseret) styresystem til rådighed, eller hvis MOVITOOLS® MotionStudio skal anvendes af en
anden pc. EtherCAT®-master har brug for et andet Ethernet-interface, som er forbundet med engineering-pc'en, og som kører på MOVITOOLS® MotionStudio.

•

Situation 3: Installation på forskellige apparater (med SEW-controller som
EtherCAT®-master)
– Netværkstopologien er identisk med situation 2. Hvis der anvendes en SEWcontroller, er det kun nødvendigt at indstille Engineering-adgangen for den i
MOVITOOLS® MotionStudio. Routingen via mailboks-gatewayen og EtherCAT®kommunikationen til de underordnede drev sker automatisk.
Som engineering-adgang til SEW-controlleren er PROFIBUS eller Ethernet
(SMLP, ikke EtherCAT®) til rådighed. Detaljer i den forbindelse kan findes i dokumentationen til SEW-controllerne.

BEMÆRK
Ikke anvendte EtherCAT®-interfaces på en EtherCAT®-slave må ikke anvendes til
engineering.
•

Anvend udelukkende det dertil beregnede interface på EtherCAT®-master til
engineering.
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Situation 1:
Installation på det
samme apparat

Illustrationen viser 1. situation; EtherCAT®-master og MOVITOOLS® MotionStudio er
installeret på det samme apparat.
[2]

[1]

[3]

MBX

[4]

EtherCAT

EtherCAT

EURODRIVE

[5]
EURODRIVE

3266486283
[1] Monitor
[2] Pc med EtherCAT®-master inkl. integreret mailboks-gateway (MBX) og MOVITOOLS® MotionStudio
[3] Intern IP-routing
[4] EtherCAT®-interface
[5] Apparater (eksempel) med EtherCAT®-interfaces
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Situation 2:
Installation
på forskellige
apparater

7

Illustrationen viser 2. situation; EtherCAT®-master og engineering-pc
MOVITOOLS® MotionStudio er installeret på forskellige apparater.

[2]

[3]

[4]

[5]

med

[6]

[1]

MBX

EtherCAT

EtherCAT

EURODRIVE

[7]
EURODRIVE

3266490251
[1] Pc med Ethernet-interface og MOVITOOLS® MotionStudio
[2] Ethernet-netværk
[3] Engineering-interface på EtherCAT®-master
[4] Intern IP-routing
[5] EtherCAT®-master (f.eks. TwinCAT-system) med integreret mailboks-gateway (MBX)
[6] EtherCAT®-interface
[7] Apparater (eksempel) med EtherCAT®-interfaces
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7.4.2

Konfiguration af mailboks-gateway i EtherCAT®-master
•

Aktivér VoE/EoE-supporten i EtherCAT®-styringen.

•

Aktivér forbindelsen til TCP/IP-stacken og IP-routingen.

•

Fastlæg IP-adressen til EtherCAT®-mailboks-gatewayen. Som regel tildeles
IP-adressen af engineering-toolet (f.eks. TwinCAT) og bør ikke ændres.

I programmet TwinCAT fra firmaet Beckhoff ser de nævnte indstillinger ud på følgende
måde:

3267403275
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7.4.3

7

Indstilling af netværk på engineering-pc
Når MOVITOOLS® MotionStudio og EtherCAT®-master kører på den samme pc, behøver du ikke foretage yderligere netværksindstillinger.
Hvis EtherCAT®-masteren er forbundet med et Ethernet-netværk via et engineeringinterface, kan pc'er i samme subnet få adgang til SEW-drev på EtherCAT® med
MOVITOOLS® MotionStudio. I den forbindelse sendes telegrammerne fra engineeringpc'en via Ethernet-interfacet til EtherCAT®-master videre til mailboks-gatewayen
(såkaldt routing).
Der findes grundlæggende to typer routing:
1. Type: Ved definition af en statisk route.
Med denne type tilføjes en post i engineering-pc'ens routingtabel, som sender engineeringdataene via EtherCAT®-masteren videre til mailboks-gatewayen.
Kommandoen til oprettelse af en statisk route hedder følgende i DOS-boksen:
route –p add [mål] MASK [netmaske] [gateway]

[3]
[2]
[1]

9007202522149259
[Mål]: svarer til IP-adressen for EtherCAT®-mailboks-gatewayen i EtherCAT®-masteren
[Netmaske]: indstilles som regel på 255.255.255.255 (host-routing)
[Gateway]: svarer til IP-adressen for EtherCAT®-masteren (engineering-interface) i Ethernet-netværket

[1]
[2]
[3]

2. Type: Adgang til mailboks-gatewayen ved at bestemme standard-gatewayen på
engineering-pc'en. Med denne type angives IP-adressen til EtherCAT®-masteren
som standard-gateway.
•

Åbn dialogen i engineering-pc'en for at indstille netværksegenskaberne.

•

Indtast følgende iht. netværket:

Use the following IP address
IP address
Subnet mask

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

Standard gateway

10 . 3 . 64 . 170

3267406603
IP address:
Subnet mask:
Standard gateway:

Engineering-pc'ens IP-adresse
Engineering-pc'ens subnet-maske
IP-adresse til EtherCAT®-masteren (engineering-interface) i Ethernet-netværket
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7.4.4

Kontrol af netværksindstillinger
Uafhængigt af, om MOVITOOLS® MotionStudio og EtherCAT®-master kører på den
samme pc eller har adgang via routing til EtherCAT®-mailboks-gateway, bør man kontrollere netværksindstillingen.
For at kontrollere ping-kommandoen om hvorvidt kommunikationsstien til EtherCAT®mailboks-gatewayen er indstillet korrekt, skal du gøre følgende:
•

Åbn indtastningsopfordringsvinduet i engineering-pc'en for at indtaste en DOSkommando.

•

Indtast "Ping" og IP-adressen til EtherCAT®-mailboks-gatewayen. For den
beskrevne netværksindstilling (som eksempelt) er den komplette kommandolinje:
Ping 169.254.61.254

•

Hvis ping-kommandoen ikke besvares, skal du gentage trinene i de to foregående
afsnit:
– Konfiguration af mailboks-gateway i EtherCAT®-master (→ side 44)
– Indstilling af netværk på engineering-pc (→ side 45)

BEMÆRK
Indstillingerne i EtherCAT®-masteren overtages ikke
•

46

Hvis indstillingerne i EtherCAT®-masteren ikke overtages, skal du udføre en
"reboot".
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7

Kommunikationsindstillinger i MOVITOOLS® MotionStudio

Konfiguration af
kommunikationskanal med
EtherCAT®

Følg denne fremgangsmåde for at konfigurere EtherCAT®:
1. Klik på symbolet "Konfigurér kommunikationstilslutninger" [1] i symbollisten.

[1]
9007200388082827
[1]

Symbol "Konfigurér kommunikationstilslutninger"

Efterfølgende åbnes vinduet "Configure communication plugs" (Konfigurér kommunikationstilslutninger)".
[2]

[3]
[1]

18014399653863307
[1]
[2]
[3]

Udvalgsliste "Kommunikationstype"
Afkrydsningsboks "Activate" (aktivér)
Knap [Edit] (redigér)

2. Vælg kommunikationstypen "Ethernet" fra udvalgslisten [1].
I eksemplet er den 1. kommunikationskanal aktiveret med kommunikationstypen
"Ethernet" [2].
3. Tryk på knappen [Edit] [3] i højre del af vinduet.
Efterfølgende vises indstillingerne for kommunikationstypen "Ethernet".
4. Indstil kommunikationsparametrene. Følg den fremgangsmåde, der er beskrevet i
afsnittet "Indstilling af kommunikationsparametre for EtherCAT®".
Indstilling af
kommunikationsparametre for
EtherCAT®

For at indstille kommunikationsparametrene for kommunikation via EtherCAT® skal du
gøre følgende:
1. Indstil EtherCAT®-protokollen. Vælg i den forbindelse fanen "EtherCAT®-settings"
(EtherCAT®-indstillinger).
2. Sæt flueben i afkrydsningsboksen "Activate EtherCAT®" (aktivér EtherCAT®).
3. Ændr om nødvendigt de faste indstillinger. Se i den forbindelse den detaljerede
beskrivelse af kommunikationsparametrene til EtherCAT®.
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4. Klik på symbolet [Tilføj IP-adresse] [2] for at tilføje en IP-adresse.

[1]

[2]

[3]

18014399831358731
[1]

[2]
[3]

Afkrydsningsboks "Activate access without
master" (aktivering af adgang uden master)
Bemærk: Skal kun aktiveres, hvis der ikke
findes nogen master.
Symbol [Tilføj IP-adresse]
Indtastningsfelt "IP-adresse"

Hvis der ikke findes nogen EtherCAT®-master,
kan man aktivere en parametreringsmaster i
MOVITOOLS® MotionStudio.

5. Indtast IP-adressen til mailboks-gatewayen (i EtherCAT®-masteren) i indtastningsfeltet "IP-adresse" [3], og klik på knappen [OK].
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Kommunikationsparametre for
EtherCAT®

7

Følgende tabel beskriver kommunikationsparametrene for EtherCAT®:
Kommunikationsparametre

Beskrivelse

Bemærk

Timeout

Ventetid i [ms], som clienten
venter på et svar fra serveren
efter en forespørgsel.

•
•

Scanneområde fra:

Start-adresse for EtherCAT®scanneområdet

Scanneområde indtil:

Stop-adresse for EtherCAT®scanneområdet

Hvis der angives værdierne, kan
du begrænse EtherCAT®-scanneområdet og derved forkorte scannevarigheden.

IP-adresse EtherCAT®-master

IP-adresse for mailboks-gatewayen i EtherCAT®-master

7.5

Udførelse af funktioner med apparaterne

7.5.1

Parametrering af apparater

Default-indstilling: 200 ms
Forøg evt. værdien, hvis en
forsinkelse i kommunikationen forårsager fejl.

-

Parametrér apparaterne i parametertræet. Det viser alle apparatparametre, der er grupperet i mapper.
Vha. kontekstmenuen og symbollisten kan du administrere apparatparametrene. De følgende trin viser dig, hvordan du læser eller ændrer apparatparametrene.
7.5.2

Læsning eller ændring af apparatparametre
For at læse eller ændre apparatparametre skal du gøre følgende:
1. Skift til den ønskede visning (projektvisning eller netværksvisning)
2. Vælg forbindelsesmodus:
•

Klik på symbolet "Skift til online-modus" [1], hvis du vil læse/ændre parametre
direkte på apparatet.

•

Klik på symbolet "Skift til offline-modus" [2], hvis du vil læse/ændre parametre i
projektet.

[1]

[2]
9007200389198219

[1] Symbol "Skift til online-modus"
[2] Symbol "Skift til offline-modus"

3. Vælg det apparat, som skal parametreres.
4. Åbn kontekstmenuen, og vælg kommandoen [Startup] / [Parameter tree] ([Idrifttagning] / [Parametreringstræ])
Derefter åbnes visningen "Parameter tree" (parametertræ) i højre del af skærmen.
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5. Åbn "parametertræet", indtil den ønskede knude vises.

947217163

6. Dobbeltklik for at få vist en bestemt gruppe af apparatparametre.
7. Hvis du ændrer numeriske værdier i indtastningsfelterne, skal disse bekræftes ved
at trykke på Enter-tasten.

BEMÆRK
•

7.5.3

Du kan finde detaljerede angiverne om apparatparametrene i parameterlisten
til apparatet.

Idrifttagning af apparater (online)
Apparater tages i drift (online på følgende måde:
1. Skift til netværksoversigten.
2. Klik på symbolet "Skift til online-modus" [1] i symbollisten.

[1]
9007200438771211
[1] Symbol "Skift til online-modus"

3. Vælg det apparat, der skal tages i drift.
4. Åbn kontekstmenuen, og vælg kommandoen [Startup] / [Startup] ([Idrifttagning] /
[Idrifttagning]).
Derefter åbnes idrifttagnings-guiden.
5. Følg idrifttagnings-guidens anvisninger, og indlæs derefter idrifttagningsdataene i
apparatet.
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8

Motion-Control via EtherCAT®
I dette kapilet får du informationer om EtherCAT®-funktionerne, som gør det muligt med
nødvendig taktsynkron drift af MOVIAXIS® for Motion-Control-applikationer på en
EtherCAT®-master.

8.1

Indledning til EtherCAT®
Dette kapitel beskriver funktioner og begreber, som anvendes til taktsynkron drift af SEWservoomformere på EtherCAT®. Omfattende videreførende tekniske informationer om
EtherCAT® kan fås hos EtherCAT®-brugerorganisationer, f.eks. på www.EtherCAT®.org
og hos producenterne af EtherCAT®-mastersystemer.
På baggrund af den almindelige kaskaderegulering i drivteknikken beskrives efterfølgende de principielle mekanismer for Motion-Control-applikationer.
[2]

[1]

xref

vref

xact

vact

[3]

tref

[4]

M

V

[5]

X

[5]

X

[6]

6821660555
xref
xact
vref
vact
tref

Nom. positionsværdi
Faktisk positionsværdi
Nom. omdrejningstal
Faktisk værdi for omdrejningstal
Nom. drejningsmoment

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

Laderegulering
Omdrejningstalregulering
Sluttrin for servoomformeren
Drevet maskine (last)
Encoder (V = omdrejningstal; X = position)
Strækningsencoder som ekstraudstyr

Der gås ud fra en nom. positionsværdi på (xref). Sammen med den faktiske positionsværdi
(xact) beregner ladereguleringen [1] en nom. værdi for omdrejningstallet (vref). Omdrejningstalreguleringen [2] beregner ud fra det nominelle og det faktiske omdrejningstal den
nominelle værdi for drejningsmomentet (tref), som fremkalder et drejningsmoment i den
strømforsynede motor af servoomformerens sluttrin [3]. Afhængigt af modmomentet fra
den drevne maskinen [4] indstilles et omdrejningstal (måling med encoder [5]) på motoren.
Afhængigt af motoromdrejningstallet får man en positionsændring, som registreres af en
positionsencoder [5]. Afhængigt af applikationen kan du nu slutte reguleringskredsene for
drejningsmoment, omdrejningstal eller position i servoomformeren eller i den overordnede
styring. MOVIAXIS® kan overtage alle reguleringskredse inkl. positionsreguleringen.
På den måde kan der kun udføres en positioneringskørsel ved at overtage en nominel
position på servoomformeren (f.eks. applikationsmodulet "buspositionering"). Den aktuelle position og, hvis positioneringsopgaven er afsluttet, en "færdig-melding" sendes til
styringen.
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I Motion-Control-applikationer administreres positioneringskørslen med målposition og
kørselsparametre som hastighed og rampetider i Motion-controlleren – altså som regel
i den overordnede styring. Ud fra den beregnede banekurve sendes derefter en nominel
hastighed (se kapitlet "Velocity-mode") eller en nominel position (se kapitlet "Positionmode") med meget korte tidsafstande til servoomformeren. Servoomformeren indstiller
derefter denne nominelle hastighed eller den nominelle position og sender en melding
og den aktuelle position tilbage. Motion-controlleren ved selv, hvornår positioneringsopgaven er afsluttet.
Da den overordnede styring sender de nominelle værdier cyklisk, beregnes accelerationsog forsinkelsesramper i styringen. Der anvendes ingen drivintegreret rampefunktion.
8.1.1

Taktsynkronitet
Styringen indlæser den faktiske positionsværdi for hver reguleringscyklus og beregner
det aktuelle omdrejningstal (dx/dt) og evt. andre størrelser som acceleration, ryk osv. ud
fra positionsdifferencen (dx) og tidsdifferencen (dt) for det sidste reguleringsinterval.
Time-slices for styringen, busoverførslen og den interne afviklingscyklus for servoomformeren og eventuelle eksterne encodere skal i den forbindelse synkroniseres efter
hinanden.

Eksempel

Med et eksempel tydeliggøres det, hvordan aliasing-effekter opstår, når f.eks. styring,
bus, servoomformer eller encoder ikke kan arbejde taktsynkront (→ følgende billede).
•

Time-slices for styringen: 5 ms

•

Bustakt: 5 ms, synkront med styringen

•

Afviklingstid i servoomformeren: 5 ms, ikke synkron
dtS

[A]

1

2

3

4

5

[B]

[C]
dx

dx

dx

dtG

[A]
[B]

Styringsinterval dtS
Buscyklus

dx

dx

6823481739
[C]
dx

Time-slice servoomformer eller encoder dtG
Positionsdifference (tilbagelagt strækning)

Da servoomformeren eller encoderen og styringen ikke er synkroniserede i dette
eksempel, vil time-slicerne glide langsomt forbi hinanden pga. begge apparaters ikke
optimale quartz-oscillatorer. Dette kan føre til hop i den overførte positionsværdi.
Mens der i styringsintervallerne 1 til 3 kun beregnes en lille hastighedsunøjagtighed
(v = dx/dtS ≈ dx/dtG), optræder der i det fjerde styringsinterval ved beregning af hastigheden en tydelig fejl (v = 2dx/dtS). Det forkert beregnede omdrejningstal for et aftastningsinterval medfører betydelige reaktioner i styringens reguleringsalgoritmer og kan
endda udløse fejlmeldinger.
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0
Den foroven beskrevne problematik, som opstår fra den diskrete aftastning i forskellige
systemer, optræder normalt kun i Motion-Control-anvendelser som forstyrrelser, når
cyklustiden for styringen er for lille eller ligger i samme størrelsesorden som den interne
afviklingscyklus for servoomformeren og eksterne encodere.
EtherCAT® er principielt opbygget, som bus- og styringscyklussen er synkron.

BEMÆRK
Med mekanismen Distributed Clock er det også muligt at synkronisere servoomformerens interne afviklingstime-slice.
I MOVIAXIS® styre synkronisering af time-slices og dataovertagelse via Dual-Port
RAM i ekstraudstyret XFE24A.
8.1.2

Interface for nominel værdi for omdrejningstal (Velocity-mode)
[1]

[3]

[2]

Xref

vref

Xact

vact

[A]

tref

[4]

M

V

[5]

X

[5]

X

[6]

[C]
[B]

xref
xact
vref
vact
tref

Nom. positionsværdi
Faktisk positionsværdi
Nom. omdrejningstal
Faktisk værdi for
omdrejningstal
Nom. drejningsmoment

6823492875

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

Laderegulering
Omdrejningstalregulering
Sluttrin for servoomformeren
Drevet maskine

[5]
[6]

Encoder (V = omdrejningstal; X = position)
Strækningsencoder som ekstraudstyr

[A]
[B]
[C]

Styring
Feltbus-interface
Servoomformer

I Velocity-mode sender styringen en nominel værdi for omdrejningstal (hhv. nominel
hastighed) til servoomformeren, og den faktiske værdi for position fra servoomformeren
eller en separat encoder læses.
I Velocity-mode er servoomformeren en enkel omdrejningstalaktuator. Time-slices for
styringen, busoverførslen og den interne afviklingscyklus for servoomformeren og encodere skal i den forbindelse synkroniseres efter hinanden.
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Referenceringen af positionen, overvågningen af tilladte køreområder eller endestopafbrydere samt de lastafhængige rampeprocedurer og slæbefejlovervågningen udføres i
den overordnede styring, og er ikke opgaver for MOVIAXIS®.
For at undgå utilsigtede accelerationer ved større reguleringsintervaller (> 1 ms) overtages den nominelle værdi for omdrejningstallet ikke direkte fra MOVIAXIS® med lineært
interpoleret. Dvs., at der ved en nominel værdicyklus på 5 ms i styringen ikke indstilles
den ønskede omdrejningstalændring for hver 5 ms i et stort trin i MOVIAXIS®, men med
5 små trin af 1 ms varighed.
8.1.3

Indstillinger for Velocity-mode (omdrejningstalinterface)

IN-procesdata

6888393739
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6888395403
Indstillinger styreord 0

Forbindelser
IN-buffer 0

Opret efterfølgende forbindelserne iht. eksemplet foroven mellem IN-buffer 0 til styreord
0 og til procesdataene med drag&drop.

Indstillinger
styreord 0

BEMÆRK
For at kunne kræve den FCB06 interpoleret omdrejningstalregulering skal denne
konfigureres i et styreord (her styreord 0).
Udfør i styreord 0 de indstillinger, som ses i eksemplet iht. billedet "Indstillinger
styreord 0".
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Indstillinger af
IN-procesdata

Indstil IN-procesdataene iht. følgende illustration.

6888400139

Konfiguration
af FCB06
(interpoleret
omdrejningstal)

Indstil cyklustiden for EtherCAT®-styringen i parameteren nominel cyklusværdi for
styringen, f.eks. på 1 ms. Desuden skal kilden for den nominelle værdi for hastighed
indstilles, her procesdatabuffer kanal 1 (se følgende billede).

6888735627
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Hvis der skal udføres en synkroniseret procesdatakommunikation med EtherCAT®-styringen, skal du i udvalgslisten "Synchronization source" (synkroniseringskilde) vælge
posten "Communication option" (kommunikationsoption) (se efterfølgende billede).

8223041931
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OUT-procesdata

6888738315

Enheden og opløsningen af omdrejningstallet eller hastigheden og positionen hhv.
strækningen for aksen afhænger af brugerenhederne, som er blevet fastlagt under idrifttagningen. Hvis der ikke er defineret afvigende brugerenheder, er disse som følger:
•

Strækning:

1 [omdrejning]

•

Hastighed:

1 [o/min]

Indstillingen af statusord 0, styreord 1 og Out-procesdata svarer til fabriksindstillingen.
Forbindelser
OUT-buffer 0

58

Indstil efterfølgende forbindelserne mellem statusord 0 og OUT-procesdata til
Out-buffer 0 vha. drag&drop.
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8.1.4

Interface for nominel positionsværdi (position-mode)

[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

Nom. positionsværdi
Faktisk positionsværdi
Nom. omdrejningstal
Faktisk værdi for
omdrejningstal
Nom. drejningsmoment

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

Laderegulering
Omdrejningstalregulering
Sluttrin for servoomformeren
Drevet maskine

[5]
[6]

Encoder (V = omdrejningstal; X = position)
Strækningsencoder som ekstraudstyr

[A]
[B]
[C]

Styring
Feltbusinterface
Servoomformer

I position-mode sender styringen cyklisk en nominel værdi for positionen til servoomformeren, og den faktiske værdi for position fra servoomformeren eller en separat encoder
sendes tilbage.
I position-mode følger servoomformeren den sig konstant ændrende nominelle værdi for
position og genererer selv ud fra den faktiske værdi for position (fra [5] eller [6]) den nødvendige nominelle værdi for omdrejningstal til omdrejningstalreguleringen [2]. Timeslices for styringen, busoverførslen og de interne afviklingscyklusser for servoomformeren og encodere skal i den forbindelse synkroniseres efter hinanden.
Efter referenceringen af positionen i styringen til positionen i servoomformeren kan
overvågningen af tilladte køreområder eller endestopafbrydere udføres i servoomformeren. Den velegnede indstilling af en lastafhængig rampeindstilling samt en slæbefejlsovervågning i servoomformeren skal derefter kontrolleres detaljeret.
For at undgå utilsigtede accelerationer ved større reguleringsintervaller (>1 ms) overtages den nominelle værdi for positionen ikke direkte fra MOVIAXIS® med lineært interpoleret. Det betyder, at der ved en nominel værdicyklus på 5 ms i styringen ikke indstilles den ønskede positionsændring for hver 5 ms i et stort trin i MOVIAXIS®, men med
10 små trin af 0,5 ms varighed.
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0
8.1.5

Indstillinger for position-mode

IN-procesdata

6894362379

6894364043
Indstillinger styreord 0
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0
Forbindelser
IN-buffer 0

Indstil efterfølgende forbindelserne mellem statusord 0 og IN-procesdata til IN-buffer 0
vha. drag&drop.
Konfigurationen af styreord 0 afviger ved procesdataforbindelsen fra Velocity-mode.

Indstilling
styreord 0

BEMÆRK
For at kunne kræve den FCB06 interpoleret omdrejningstalregulering skal denne
konfigureres i et styreord (her styreord 0).
Udfør i styreord 0 de indstillinger, som ses i eksemplet iht. billedet "Indstillinger
styreord 0".
Indstillinger af
IN-procesdata

Indstil IN-procesdataene iht. følgende illustration.

6894368779

Konfiguration
af FCB10
(interpoleret
positionering)

Indstil cyklustiden for EtherCAT®-styringen i parameteren nominel cyklusværdi for
styringen, f.eks. på 1 ms.
De nominelle positionsværdier fra styringen justeres med denne indstillelig middelværdifiltre for at opnå et roligt og konstant omdrejningstalforløb.
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I

Motion-Control via EtherCAT®
Indledning til EtherCAT®

0
Indstil fortsat kilden for den nominelle positionværdi, her procesdatabuffer-kanal 0.

6894371467

Hvis der skal udføres en synkroniseret procesdatakommunikation med EtherCAT®-styringen, skal du i udvalgslisten "Synchronization source" (synkroniseringskilde) vælge
posten "Communication option" (kommunikationsoption) (se efterfølgende billede).

8223041931

OUT-proces-data

Konfigurationen af OUT-procesdata er identisk med konfigurationen af Velocity-mode
og kan læses der.
Enheden og opløsningen af omdrejningstallet eller hastigheden og positionen hhv.
strækningen for aksen afhænger af brugerenhederne, som er blevet fastlagt under idrifttagningen. Hvis der ikke er defineret afvigende brugerenheder, er disse som følger:
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•

Strækning:

1 [omdrejning]

•

Hastighed:

1 [o/min]

Håndbog – MOVIAXIS® feltbus-interface XFE24A EtherCAT®

Motion-Control via EtherCAT®
Indstillinger på EtherCAT®-master

I

8

0

8.2

Indstillinger på EtherCAT®-master
For synkronisering af time-slices skal du aktiveres funktionen Distributed Clock. Buscyklussen for MOVIAXIS® skal svare nøjagtigt til den eksterne styring, som der blev indstillet under idrifttagningen. Kontrollér desuden watchdog for timeout-overvågningen
kun for Syncmanager 0x1000 (Output Data). Watchdog'en for timeout-overvågningen er
indstillet på default.

8.2.1

8.2.2

Indstilling for Velocity-mode
•

Den nominelle værdi for omdrejningstal sendes via det indgangsord, som er parametreret i PDO-editoren.

•

Positionen sendes via det udgangsord, som er parametreret i PDO-editoren. Opløsningen fastlægges under idrifttagningen.

Indstillinger for position-mode
•

Den nominelle positionsærdi sendes via det indgangsord, som er parametreret i
PDO-editoren.

•

Positionen sendes via det udgangsord, som er parametreret i PDO-editoren. Opløsningen fastlægges under idrifttagningen.

8.3

Eksempel TwinCAT

8.3.1

Parametrering af taktsynkron drift
Udfør de indstillinger, der vist i den følgende illustrationer.

6824466059

Vælg optionen "DC for synchronization" for taktsynkron drift på fanen DC (Distributed
Clock). Vær opmærksom på, at cylkustiden i feltet"Cycle time" svarer nøjagtigt til den
indstillede synkroniseringstid i parameter 9963.1.
Kontrollér indstillingerne for watchdog'en.
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Motion-Control via EtherCAT®
Eksempel TwinCAT

0
Mulige tider for "Distributed Clock": 500 µs, 1 – 10 ms.

6824750603

Aktivér timeout-overvågningen for Syncmanager 0x1000. Markér i den forbindelse i vinduet "Edit Sync Manager" optionen "Watchdog Trigger" (se efterfølgende billede), og
indtast watchdog-tiden i feltet "Value" (værdi).

6824775435
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0
8.3.2

Parametrering af NC-akse
Efterfølgende parametreres NC-aksen (se følgende billede).

6824778379

Vælg på fanen optionen "Standard" og i feltet "Unit" systemenheden i fanen "Settings"
(indstillinger) i feltet "Axis Type" (aksetype).
Indstil den maks. hastighed og slæbeovervågningen på fanen "Global".
Indstil rampetiderne på fanen "Dynamics".

BEMÆRK
Den foretagede indstiller skal passe til mekanikken og de pågældende indstillinger i
servoomformeren.
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Motion-Control via EtherCAT®
Eksempel TwinCAT

0
8.3.3

Parametrering af encoder
Som encoder (under "Axis x_Enc") defineres og parametreres "CANopen DS402" på
følgende måde (se efterfølgende billede).

6900927499

Skaleringsfaktoren fås ud fra følgende formel:

360° x Posición Numerador
2

16

Inc x Posición Denominador
8021890059

8.3.4

Velocity-mode
I Velocity-mode vælges (under "Axis x_Drive") "Drive connected to KLXXX..." som drev.
På fanen "Analog" angives følgende værdier (se efterfølgende billede).

6895409931

Det nominelle omdrejningstal ("Reference Velocity") = (maks. omdrejningstal for motor)
× 6 angives med omregningsfaktoren "at Output Ratio [0.0 ... 1.0]" = (maks. omdrejningstal for motor) / 215 afhængigt af skaleringsfaktoren i MOVIAXIS®.
MOVIAXIS®-brugerenheder og skaleringsfaktorer, som afviger fra fabriksindstillingen,
skal tilpasses vha. de ovennævnte omregninger og faktorer.
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0
Efterfølgende forbindes det nominelle omdrejningstal med den faktiske postion for
drevet med NC-aksen, og srtyre- og statusordet 1 aktiveres med PLC-opgaven iht
beskrivelsen i projekteringshåndbogen MOVIAXIS® (se følgende billede).

6896872459
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Fejldiagnose

9.1

Diagnoseforløb
De efterfølgende beskrevne diagnoseforløb viser dig fremgangsmåden for fejlanalyse
ved følgende problemer:
•

Servoomformeren arbejder ikke på EtherCAT®

•

Servoomformeren kan ikke styres med EtherCAT®-master

Yderligere henvisninger angående parametrering af servoomformeren til forskellige
feltbusapplikationer kan findes i projekteringshåndbogen "Multiakse servoomformer
MOVIAXIS®".
Trin 1: Kontrollér for korrekt tilslutning af servoomformeren på EtherCAT®
Er busstikket sat i på masteren / servoomformeren?

NEJ →

[A]

OFF →

[A]

NEJ →

[A]

JA →

[A]

NEJ →

[B]

JA
↓
Hvordan reagerer LED'en Link/activity på ekstraudstyret XFE24A?
ON
↓
Er servoomformeren tilsluttet fysisk korrekt på EtherCAT®? Kontrollér
den korrekte EtherCAT®-tilslutning på X30 IN (indgående EtherCAT®forbindelse) / X31 OUT (udgående EtherCAT®-forbindelse).
JA
↓
Fortsæt med trin 2: Hvordan reagerer LED RUN?
[A]

Kontrollér bus-kabelføringen!

Trin 2: Hvordan reagerer LED RUN?
OFF

Har masteren koblet slaven i tilstanden INIT?

Blinker orange

Busstart er endnu ikke foretaget på masteren.

→

[C]

Blinker grønt

Slave har tilstanden PRE-OPERATIONAL.

→

[C]

Lyser grønt en
gang

Slave har tilstanden SAFE-OPERATIONAL.

→

[C]

Lyser grønt

Slave har tilstanden OPERATIONAL.

→

[C]

[A]
[B]
[C]
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Udfør busstart i masteren.
Ekstraudstyr XFE24A defekt.
Fortsæt med trin 3: Hvordan reagerer LED ERR?
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Trin 3: Hvordan reagerer LED ERR?
OFF

Situation 1: LED RUN lyser grønt (slave er i tilstanden OPERATIONAL).
↓

EtherCAT®-kommunikationen med ekstraudstyret XFE24A er i arbejdstilstand.
Situation 2:
• LED RUN blinker grønt (slave er i tilstanden PRE-OPERATIONAL)
• LED RUN lyser grønt én gang (slave er i tilstanden SAFE-OPERATIONAL)
↓
Udfør busstart i masteren, og sæt slaven på tilstanden OPERATIONAL.
↓
Start procesdatakommunikationen.
Flimrer

Forudsætning:
• LED RUN blinker grønt (slave er i tilstanden PRE-OPERATIONAL)
• LED RUN lyser grønt én gang (slave er i tilstanden SAFE-OPERATIONAL)
↓
Der blev konstateret en boot-fejl. Boot ekstraudstyret XFE24A.
↓
Hvis LED ERR fortsat flimrer, er ekstraudstyret XFE24A defekt.

Blinker rødt Situation 1: LED RUN lyser grønt (slave er i tilstanden OPERATIONAL).
to gange
↓
Feltbus-timeout, tilkobl proces-udgangsdata.
Situation 2:
• LED RUN blinker grønt (slave er i tilstanden PRE-OPERATIONAL)
• LED RUN lyser grønt en gang (slave er i tilstanden SAFE-OPERATIONAL)
↓
Watchdog-timeout → Udfør busstart i masteren, og sæt slaven på tilstanden
OPERATIONAL.
↓
Start procesdatakommunikationen.
Lyser rødt
én gang

Forudsætning:
• LED RUN blinker grønt (slave er i tilstanden PRE-OPERATIONAL)
• LED RUN lyser grønt én gang (slave er i tilstanden SAFE-OPERATIONAL)
↓
Der er optrådt en uopfordret tilstandsændring. Afhjælp konfigurationsfejlen, og
udfør efterfølgende en busstart i masteren.
↓
Sæt slaven på tilstanden OPERATIONAL.
↓
Start procesdatakommunikationen.

Blinker

Forudsætning:
• LED RUN blinker grønt (slave er i tilstanden PRE-OPERATIONAL)
• LED RUN lyser grønt én gang (slave er i tilstanden SAFE-OPERATIONAL)
↓
Der er optrådt en ugyldig konfiguration. Afhjælp konfigurationsfejlen, og udfør
efterfølgende en busstart i masteren.
↓
Sæt slaven på tilstanden OPERATIONAL.
↓
Start procesdatakommunikationen.
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9.2

Fejlliste
BEMÆRK
Ved drift med ekstraudstyret XFE24A i MOVIAXIS® kan du finde de tilhørende fejlkoder i driftsvejledningen MOVIAXIS®.

9.3

Bortskaffelse
Overhold de gældende regler og bestemmelser!
Bortskaf eventuelt de enkelte dele separat, afhængigt af beskaffenhed og gældende
nationale forskrifter f.eks.:
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•

Elektronikaffald

•

Plast

•

Metal
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Tekniske data

10.1

Ekstraudstyr XFE24A til MOVIAXIS®

kVA

i

f

n

10

P Hz

Ekstraudstyr XFE24A (MOVIAXIS®)
Varenummer

1821 249 2

Effektforbrug

P=3W

Standarder

IEC 61158, IEC 61784-2

Baudrate

100 MBaud fuld dupleks

Tilslutningsteknik

2 × RJ45 (8x8 modulært jack-stik)

Busafslutning

Ikke integreret, da busafslutning aktiveres automatisk.

OSI Layer

Ethernet II

Stationsadresse

Indstilling via EtherCAT®-master

XML-filens navn

SEW_XFE24A.xml

Vendor ID

0x59 (CANopen Vendor ID)

EtherCAT® services

•
•

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

Firmwarestatus
MOVIAXIS®

Fra firmwarestatus 23 eller højere

Hjælp til idrifttagning

Engineering-software MOVITOOLS® MotionStudio fra version 5.40
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