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Γενικές οδηγίες
Χρήση του εγχειριδίου

1
1

Γενικές οδηγίες

1.1

Χρήση του εγχειριδίου
Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί τμήμα του προϊόντος και περιλαμβάνει σημαντικές υποδείξεις για τη λειτουργία και τη συντήρηση. Το εγχειρίδιο απευθύνεται σε όλα τα άτομα που
εκτελούν εργασίες συναρμολόγησης, εγκατάστασης, έναρξης χρήσης και συντήρησης
στο προϊόν.
Το εγχειρίδιο θα πρέπει να διατηρείται προσιτό σε ευανάγνωστη κατάσταση. Βεβαιωθείτε ότι οι υπεύθυνοι εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και τα άτομα που εργάζονται
στο μηχάνημα με δική τους ευθύνη, έχουν διαβάσει και κατανοήσει ολόκληρο το εγχειρίδιο. Σε περίπτωση αμφιβολιών ή εάν χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες απευθυνθείτε στην SEW-EURODRIVE.

1.2

Δομή των οδηγιών ασφαλείας

1.2.1

Σημασία των λέξεων σήμανσης
Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την ιεράρχηση και τη σημασία των λέξεων σήμανσης
που χρησιμοποιούνται για οδηγίες ασφαλείας, προειδοποιήσεις σχετικά με την πρόκληση υλικών ζημιών καθώς και για άλλες υποδείξεις.
Λέξη σήμανσης
ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

1.2.2

Σημασία

Συνέπειες από τη μη τήρηση

Άμεσος κίνδυνος

Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ενδεχόμενη, επικίνδυνη
κατάσταση

Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ!

Ενδεχόμενη, επικίνδυνη
κατάσταση

Ελαφριοί τραυματισμοί

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ενδεχόμενες υλικές ζημιές

Ζημιά στο σύστημα κίνησης ή στο
περιβάλλον λειτουργίας

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Χρήσιμη υπόδειξη ή συμβουλή:
Διευκολύνει τη χρήση του
συστήματος κίνησης.

Δομή των οδηγιών ασφαλείας που ισχύουν ανά κεφάλαιο
Οι οδηγίες ασφαλείας για συγκεκριμένα κεφάλαια δεν ισχύουν μόνο για μία ειδική ενέργεια, αλλά για περισσότερες ενέργειες στα πλαίσια μίας θεματικής ενότητας. Τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα υποδεικνύουν ένα γενικό ή ένα συγκεκριμένο κίνδυνο.
Εδώ παρουσιάζεται η τυπική δομή για μία οδηγία ασφαλείας που ισχύει ανά κεφάλαιο:

ΛΕΞΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ!
Είδος κινδύνου και η πηγή του.
Πιθανές συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησης.
•
1.2.3

Μέτρα για την αποφυγή κινδύνου.

Δομή των ενσωματωμένων οδηγιών ασφαλείας
Οι ενσωματωμένες οδηγίες ασφαλείας έχουν ενσωματωθεί στη θέση όπου υπάρχει μία
οδηγία χειρισμού, ακριβώς πριν από το επικίνδυνο βήμα χειρισμού.
Εδώ παρουσιάζεται η τυπική δομή μίας ενσωματωμένης οδηγίας ασφαλείας:
•

ΛΕΞΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ! Είδος κινδύνου και η πηγή του.
Πιθανές συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησης.
– Μέτρα για την αποφυγή κινδύνου.
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Γενικές οδηγίες
Αξιώσεις παροχής εγγύησης

1.3

1

Αξιώσεις παροχής εγγύησης
Προϋπόθεση για τη μη ελαττωματική λειτουργία του μηχανήματος και για την κάλυψη
εγγύησης είναι η τήρηση των οδηγιών του εγχειριδίου. Για αυτό πριν αρχίσετε να εργάζεστε με τη συσκευή διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες στο εγχειρίδιο!
Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγίες λειτουργίας είναι διαθέσιμες σε ευανάγνωστη μορφή στους
υπεύθυνους της εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και στα άτομα τα οποία εργάζονται στο μηχάνημα με δική τους ευθύνη.

1.4

Αποποίηση ευθύνης
Η τήρηση του υπάρχοντος τεχνικού εγχειριδίου και των τεχνικών εγχειριδίων των συνδεδεμένων συσκευών της SEW-EURODRIVE αποτελεί βασική προϋπόθεση τόσο για
την ασφαλή λειτουργία, όσο και για την επίτευξη των αναφερόμενων ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών τους. Για τραυματισμούς και υλικές ζημιές που οφείλονται στη μη τήρηση
των οδηγιών λειτουργίας, η SEW-EURODRIVE δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. H υποχρέωση εγγύησης ζημιών δεν ισχύει σε τέτοιες περιπτώσεις.

1.5

Σημείωμα κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας
© 2013 – SEW-EURODRIVE. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, επεξεργασία, δημοσίευση ή άλλη αξιοποίηση, έστω και
αποσπασματική.

1.6

Πρόσθετα ισχύοντα έγγραφα
Για τις συνδεδεμένες συσκευές ισχύουν τα ακόλουθα έντυπα και εγχειρίδια:

1.7

•

Οδηγίες λειτουργίας "Σερβοενισχυτής πολλών αξόνων MOVIAXIS®"

•

Εγχειρίδιο μελέτης "Σερβοενισχυτής πολλών αξόνων MOVIAXIS®"

•

Σε συσκευές με συστήματα λειτουργικής ασφάλειας συμπληρωματικά τα αντίστοιχα
εγχειρίδια "Λειτουργική ασφάλεια" ή "Ασφαλής απενεργοποίηση – Συνθήκες".

•

Η εγκατάσταση και η έναρξη λειτουργίας επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικευμένους ηλεκτρολόγους σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων και τις οδηγίες λειτουργίας των συνδεδεμένων συσκευών.

Ονόματα προϊόντων και εμπορικά σήματα
Τα ονόματα προϊόντων που υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο αποτελούν εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα σήματα του κατόχου των αντίστοιχων δικαιωμάτων.
Το EtherCAT® αποτελεί κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα και πατενταρισμένη τεχνολογία
της εταιρείας Beckhoff Automation GmbH, Γερμανία.
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Οδηγίες ασφαλείας
Προκαταρκτικές παρατηρήσεις

2
2

Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω βασικές οδηγίες ασφαλείας χρησιμεύουν για την αποφυγή σωματικών
βλαβών και υλικών ζημιών. Ο χρήστης θα πρέπει να διασφαλίσει την τήρηση των βασικών οδηγιών ασφαλείας. Βεβαιωθείτε ότι οι υπεύθυνοι εγκατάστασης και λειτουργίας,
καθώς και τα άτομα που εργάζονται στη συσκευή με δική τους ευθύνη, έχουν διαβάσει
και έχουν κατανοήσει πλήρως τις οδηγίες λειτουργίας. Σε περίπτωση αμφιβολιών ή εάν
χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες απευθυνθείτε στη SEW-EURODRIVE.

2.1

Προκαταρκτικές παρατηρήσεις
Οι παρακάτω οδηγίες ασφαλείας αφορούν κυρίως στη χρήση συσκευών MOVIAXIS®.
Εάν χρησιμοποιείτε και άλλες συσκευές της SEW ανατρέξτε και στις πρόσθετες υποδείξεις ασφαλείας αυτών των συσκευών που περιέχονται στις αντίστοιχες οδηγίες
λειτουργίας.
Λάβετε επίσης υπόψη σας τις συμπληρωματικές υποδείξεις ασφαλείας που περιέχονται
στα επί μέρους κεφάλαια του παρόντος εγχειριδίου.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Στη διάθεσή σας έχετε λοιπόν ένα σύστημα επικοινωνίας που σας επιτρέπει να προσαρμόζετε σε μία μεγάλη περιοχή το σερβοενισχυτή πολλών αξόνων MOVIAXIS® στις
ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας. Όπως σε όλα τα συστήματα διαύλων, υπάρχει ο
κίνδυνος μη ορατών, εξωτερικών (σε ότι αφορά το σερβοενισχυτή) τροποποιήσεων των παραμέτρων, γεγονός που επιφέρει μεταβολές στη συμπεριφορά της
συσκευής. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μη αναμενόμενη (όχι ανεξέλεγκτη)
συμπεριφορά του συστήματος.

2.2

Γενικά
Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να εγκαθιστάτε και να θέτετε σε λειτουργία προϊόντα που έχουν υποστεί φθορές. Σε περίπτωση ζημιών, θα πρέπει να υποβάλετε αμέσως
καταγγελία στην εταιρεία μεταφοράς.
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας οι σερβοενισχυτές πολλών αξόνων ενδέχεται, ανάλογα
με το βαθμό προστασίας τους, να διαθέτουν ηλεκτροφόρα, γυμνά ή ακόμα και κινούμενα
ή περιστρεφόμενα μέρη, καθώς και θερμές επιφάνειες.
Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών τραυματισμών και υλικών ζημιών από την ανεπίτρεπτη αφαίρεση των απαιτούμενων καλυμμάτων, τη μη προβλεπόμενη χρήση,
καθώς και από τη λανθασμένη εγκατάσταση και χρήση.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο παρόν τεχνικό εγχειρίδιο.

2.3

Ομάδα αποδεκτών
Όλες οι εργασίες εγκατάστασης, έναρξης λειτουργίας, αποκατάστασης βλαβών και
συντήρησης θα πρέπει να εκτελούνται από ηλεκτρολόγο (τηρείτε τα πρότυπα
IEC 60364 ή CENELEC HD 384 ή DIN VDE 0100 και IEC 60664 ή DIN VDE 0110 και
τους εθνικούς κανόνες πρόληψης ατυχημάτων).
Εξειδικευμένο προσωπικό στα πλαίσια αυτών των βασικών υποδείξεων ασφαλείας
θεωρούνται τα άτομα που είναι εξοικειωμένα με την τοποθέτηση, συναρμολόγηση και
την έναρξη λειτουργίας της συσκευής και διαθέτουν την απαιτούμενη εκπαίδευση και
γνώση για την εργασία που έχουν αναλάβει.
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Οδηγίες ασφαλείας
Μεταφορά, αποθήκευση

2

Όλες οι εργασίες στους υπόλοιπους τομείς της μεταφοράς, αποθήκευσης, λειτουργίας
και απόρριψης θα πρέπει να πραγματοποιούνται από άτομα που έχουν ενημερωθεί
κατάλληλα για τις εργασίες αυτές.

2.4

Μεταφορά, αποθήκευση
Οι υποδείξεις για τη μεταφορά, την αποθήκευση και τον ενδεδειγμένο χειρισμό θα πρέπει να τηρούνται.

2.5

Τοποθέτηση / συναρμολόγηση
Τηρείτε τις υποδείξεις του κεφαλαίου 4, "Συναρμολόγηση και εγκατάσταση".

2.6

Ηλεκτρολογική σύνδεση
Κατά τις εργασίες στους υπό τάση σερβοενισχυτές πολλών αξόνων πρέπει να τηρούνται οι κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων που ισχύουν ανά χώρα π.χ. BGV A3.
Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση πρέπει να διεξάγεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις π.χ. διατομές καλωδίων, ασφάλειες, σύνδεση αγωγού προστασίας. Περαιτέρω υποδείξεις περιέχονται στα εγχειρίδια.
Υποδείξεις για την εγκατάσταση σύμφωνα με τις προδιαγραφές ηλεκτρομαγνητικής
συμβατότητας, όπως υποδείξεις σχετικά με τη θωράκιση, τη γείωση, τη διάταξη φίλτρων
και την τοποθέτηση αγωγών, θα βρείτε στα εγχειρίδια των σερβοενισχυτών πολλών
αξόνων. Αυτές οι υποδείξεις θα πρέπει να τηρούνται πάντα και στους σερβοενισχυτές
πολλών αξόνων που φέρουν τη σήμανση CE. Η τήρηση των οριακών τιμών που ορίζονται από τη νομοθεσία περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας αποτελεί ευθύνη του
κατασκευαστή του μηχανήματος ή της εγκατάστασης.
Τα προληπτικά μέτρα και τα προστατευτικά συστήματα θα πρέπει να ανταποκρίνονται
στις ισχύουσες διατάξεις, π.χ. EN 60204 ή EN 61800-5-1.
Απαραίτητα μέτρα προστασίας: Γείωση της συσκευής
Επιτρέπεται να συνδέετε καλώδια και να ενεργοποιείτε διακόπτες μόνο όταν το μηχάνημα δεν βρίσκεται υπό τάση.

2.7

Έναρξη χρήσης/λειτουργία
Η εγκατάσταση και η έναρξη χρήσης της διεπαφής διαύλου πεδίου XFE24A EtherCAT®
πρέπει να γίνεται μόνο σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων και τις οδηγίες λειτουργίας "Σερβοενισχυτής πολλών αξόνων MOVIAXIS®"!
Τηρείτε τις υποδείξεις του κεφαλαίου 5, "Μελέτη και έναρξη χρήσης EtherCAT®".
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Εισαγωγή
Γενικά

3
3

Εισαγωγή

3.1

Γενικά

3.1.1

Περιεχόμενα του παρόντος εγχειριδίου
Αυτό το εγχειρίδιο χρήστη περιγράφει:

3.1.2

•

Την έναρξη χρήσης του MOVIAXIS® στο σύστημα διαύλου πεδίου EtherCAT®.

•

Την παραμετροποίηση της κύριας μονάδας EtherCAT® μέσω αρχείων XML.

•

Τη λειτουργία του MOVITOOLS® MotionStudio μέσω του EtherCAT®.

Πρόσθετα εγχειρίδια
Για πληροφορίες σχετικά με την εύκολη και αποτελεσματική σύνδεση του MOVIAXIS®
στο σύστημα διαύλου πεδίου EtherCAT®, εκτός του παρόντος εγχειριδίου της πρόσθετης κάρτας επικοινωνίας XFE24A EtherCAT®, θα πρέπει να ζητήσετε και τα ακόλουθα
τεχνικά εγχειρίδια σχετικά με την τεχνολογία διαύλου πεδίου:
•

Οδηγίες λειτουργίας "Σερβοενισχυτής πολλών αξόνων MOVIAXIS®"

•

Εγχειρίδιο μελέτης "Σερβοενισχυτής πολλών αξόνων MOVIAXIS®"

Το εγχειρίδιο μελέτης "Σερβοενισχυτής πολλών αξόνων MOVIAXIS®" περιλαμβάνει
όλες τις παραμέτρους του σερβοενισχυτή, οι οποίες διαβάζονται και γράφονται από τις
διάφορες διεπαφές επικοινωνίας όπως είναι π.χ. ο δίαυλος συστήματος, αλλά και από
τη διεπαφή διαύλου πεδίου.

3.2

Ιδιότητες
Ο σερβοενισχυτής πολλών αξόνων MOVIAXIS® σάς επιτρέπει, με τη χρήση της πρόσθετης κάρτας XFE24A, τη διασύνδεση σε υπερκείμενα συστήματα αυτοματοποίησης
μέσω EtherCAT® χάρη στην ανοικτή και τυποποιημένη διεπαφή διαύλου πεδίου.

3.2.1

MOVIAXIS® και EtherCAT®
Η συμπεριφορά του σερβοενισχυτή, η οποία διαμορφώνει τη βάση της λειτουργίας
EtherCAT® και αναφέρεται ως προφίλ συσκευής, είναι ανεξάρτητη από το δίαυλο πεδίου και επομένως ενιαία. Σε εσάς, το χρήστη, προσφέρεται η δυνατότητα να αναπτύξετε
εφαρμογές ηλεκτρομειωτήρων ανεξάρτητα από το δίαυλο πεδίου. Το γεγονός αυτό
κάνει πολύ ευκολότερη τη μετάβαση από άλλα συστήματα διαύλου, όπως το Profibus
(πρόσθετη κάρτα XFP11A).

3.2.2

Πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες
Με τη διεπαφή επικοινωνίας EtherCAT® το MOVIAXIS® σας προσφέρει τη δυνατότητα
ψηφιακής πρόσβασης σε όλες τις παραμέτρους και λειτουργίες του κινητήρα. Ο σερβοενισχυτής ελέγχεται μέσω των υψηλής ταχύτητας κυκλικών δεδομένων διεργασίας.
Μέσω αυτού του καναλιού δεδομένων διεργασίας, έχετε τη δυνατότητα εισαγωγής ονομαστικών τιμών (όπως οι ονομαστικές στροφές, ο χρόνος παραγωγής ράμπας επιτάχυνσης/ επιβράδυνσης, κλπ)., αλλά και άμεσης ενεργοποίησης διάφορων λειτουργιών
όπως ενεργοποίηση, φραγή ρυθμιστή, κανονική διακοπή, ταχεία διακοπή, κλπ. Ταυτόχρονα μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτό το κανάλι για την ανάγνωση πραγματικών τιμών
από το σερβοενισχυτή, όπως τις πραγματικές στροφές, το ρεύμα, την κατάσταση
συσκευής, τον αριθμό σφάλματος και τα σήματα αναφοράς.
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Εισαγωγή
Ιδιότητες

3.2.3

3

Κυκλική ανταλλαγή δεδομένων μέσω EtherCAT®
Η ανταλλαγή δεδομένων διεργασίας ανάμεσα στην κύρια μονάδα EtherCAT® και το σερβοενισχυτή πολλών αξόνων MOVIAXIS® γίνεται κατά κανόνα κυκλικά. Ο χρόνος κύκλου
καθορίζεται κατά τη διαμόρφωση της κύριας μονάδας EtherCAT®.

3.2.4

Μη κυκλική ανταλλαγή δεδομένων μέσω EtherCAT®
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές EtherCAT®, εισάγονται μη κυκλικές υπηρεσίες ανάγνωσης/εγγραφής (READ / WRITE), οι οποίες μεταδίδονται μαζί με τα τηλεγραφήματα σε
αδιάκοπη κυκλική λειτουργία του διαύλου, χωρίς να επηρεάζεται η απόδοση επικοινωνίας των δεδομένων διεργασίας μέσω του EtherCAT®.
Η πρόσβαση ανάγνωσης και εγγραφής στις παραμέτρους κινητήρα γίνεται μέσω των
υπηρεσιών SDO (Service Data Objects), οι οποίες εφαρμόζονται μέσω του CoE (CAN
application protocol over EtherCAT®) ή μέσω των υπηρεσιών VoE (Vendorspecific over
EtherCAT®).
Αυτή η ανταλλαγή δεδομένων παραμέτρων σάς επιτρέπει να υλοποιείτε εφαρμογές,
στις οποίες όλες οι σημαντικές παράμετροι κινητήρα αποθηκεύονται στην υπερκείμενη
συσκευή αυτοματισμού, ώστε να μην απαιτείται χειροκίνητη παραμετροποίηση στον ίδιο
το σερβοενισχυτή.

3.2.5

Παραμετροποίηση της κάρτας επικοινωνίας EtherCAT®
Γενικά, η κάρτα επικοινωνίας EtherCAT® είναι έτσι σχεδιασμένη, ώστε όλες οι ρυθμίσεις
που αφορούν το δίαυλο πεδίου να πραγματοποιούνται κατά την εκκίνηση του συστήματος EtherCAT®. Έτσι ο σερβοενισχυτής μπορεί σε πολύ σύντομο χρόνο να ενσωματωθεί στο περιβάλλον EtherCAT® και να ενεργοποιηθεί.

3.2.6

Λειτουργίες επιτήρησης
Η χρήση ενός συστήματος διαύλου πεδίου απαιτεί πρόσθετες λειτουργίες επιτήρησης
για ηλεκτροκινητήρες, όπως π.χ. η χρονική επιτήρηση του διαύλου πεδίου (χρονική
υπέρβαση διαύλου πεδίου) ή οι δυνατότητες ταχείας διακοπής. Μπορείτε για παράδειγμα να προσαρμόσετε τις λειτουργίες επιτήρησης του MOVIAXIS® ειδικά στη δική σας
εφαρμογή. Μπορείτε να καθορίσετε π.χ. τις αποκρίσεις σφάλματος του σερβοενισχυτή
που θα πρέπει να ενεργοποιούνται σε περίπτωση σφάλματος του δίαυλου. Για πολλές
εφαρμογές είναι χρήσιμη μια ταχεία διακοπή, αλλά μπορείτε να ρυθμίσετε επίσης και
άλλες αποκρίσεις σφαλμάτων. Επειδή η λειτουργικότητα των ακροδεκτών ελέγχου εξασφαλίζεται και στη λειτουργία διαύλου πεδίου, μπορείτε να συνεχίσετε να υλοποιείτε
δυνατότητες ταχείας διακοπής, ανεξάρτητα από το δίαυλο πεδίου, χρησιμοποιώντας
τους ακροδέκτες του σερβοενισχυτή.

3.2.7

Διάγνωση
Για την έναρξη χρήσης και το σέρβις, ο σερβοενισχυτής πολλών αξόνων MOVIAXIS®
σάς προσφέρει πολλές δυνατότητες διάγνωσης. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το ενσωματωμένο σύστημα επιτήρησης διαύλου πεδίου για να ελέγχετε τόσο τις
τιμές ρύθμισης που αποστέλλονται από την κύρια μονάδα ελέγχου, όσο και τις πραγματικές τιμές.

3.2.8

Πρόγραμμα επεξεργασίας PDO
Επιπλέον, σας παρέχεται ένας αριθμός πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση της συνολικής ροής δεδομένων διεργασίας. Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDO
σε συνδυασμό με το λογισμικό για PC MOVITOOLS® MotionStudio σάς προσφέρει ένα
εύχρηστο διαγνωστικό εργαλείο, το οποίο επιτρέπει τη ρύθμιση όλων των παραμέτρων
του κινητήρα (συμπεριλαμβανόμενων των παραμέτρων διαύλου πεδίου), όπως και τη
λεπτομερή απεικόνιση των πληροφοριών κατάστασης διαύλου πεδίου και συσκευής.
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Οδηγίες τοποθέτησης και εγκατάστασης
Προϋπόθεση

4
4

Οδηγίες τοποθέτησης και εγκατάστασης

4.1

Προϋπόθεση
Για τη λειτουργία με το σύστημα διαύλου EtherCAT® πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο
συσκευές MOVIAXIS®, οι οποίες καλύπτουν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
•

Φέρουν τη σήμανση "XFE24A" στην πινακίδα τύπου.

•

Το εξάρτημα XFE24A έχει ήδη ενσωματωθεί στο εργοστάσιο. Για πληροφορίες σχετικά με τις υποδοχές των πρόσθετων καρτών ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας
"Σερβοενισχυτής πολλών αξόνων MOVIAXIS®".

6827866763

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Για την εγκατάσταση του διαύλου EtherCAT® μπορείτε να χρησιμοποιήσετε καλώδια
του εμπορίου, τα οποία διαθέτουν τις αντίστοιχες προδιαγραφές των συστημάτων
διαύλου EtherCAT®.
Τα καλώδια EtherCAT® δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία παράδοσης της SEWEURODRIVE.
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Οδηγίες τοποθέτησης και εγκατάστασης
Αντιστοίχηση βύσματος

4.2

4

Αντιστοίχηση βύσματος
Χρησιμοποιήστε προκατασκευασμένους, θωρακισμένους βυσματικούς συνδέσμους
RJ45 κατά IEC 11801 έκδοσης 2.0, κατηγορίας 5.
[6]

[3] [2] [1]
12

A

3

6

B
6828323851

A = Εμπρόσθια όψη
Β = Πίσω όψη
[1] Ακίδα 1 TX+ Transmit Plus
[2] Ακίδα 2 TX– Transmit Minus
[3] Ακίδα 3 RX+ Receive Plus
[6] Ακίδα 6 RX– Receive Minus

4.2.1

Σύνδεση XFE24A – EtherCAT®
Η πρόσθετη κάρτα XFE24A είναι εξοπλισμένη με δύο βύσματα RJ45 για μία γραμμική
δομή διαύλου. Η κύρια μονάδα EtherCAT® συνδέεται στο X30IN (RJ45) με ένα θωρακισμένο αγωγό συνεστραμμένων ζευγών (Twisted-Pair) (ενδεχομένως μέσω πρόσθετων
υποτελών μονάδων EtherCAT®). Οι πρόσθετες συσκευές EtherCAT® συνδέονται κατόπιν μέσω X31OUT (RJ45).

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Σύμφωνα με το IEC 802.3 το μέγιστο μήκος καλωδίου για το Ethernet των 100 MBaud
(100BaseT) π.χ. μεταξύ δύο XFE24A ανέρχεται στα 100 m.

4.3

Θωράκιση και τοποθέτηση των καλωδίων διαύλου
Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά και μόνο θωρακισμένα καλώδια και στοιχεία σύνδεσης
που καλύπτουν και τις προδιαγραφές της κατηγορίας 5, κλάσης D κατά IEC11801
έκδοσης 2.0.
Η σωστή θωράκιση των καλωδίων του διαύλου εξασθενίζει τις ηλεκτρικές παρεμβολές
που μπορεί να παρουσιαστούν σε βιομηχανικά περιβάλλοντα. Τα ακόλουθα μέτρα θα
σας δώσουν τη δυνατότητα επίτευξης των βέλτιστων ιδιοτήτων θωράκισης:
•

Σφίξτε καλά τις βίδες στερέωσης των βυσμάτων, των μονάδων και των αγωγών της
σύνδεσης εξισορρόπησης δυναμικού με το χέρι.

•

Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά βύσματα με μεταλλικό ή επιμεταλλωμένο περίβλημα.

•

Συνδέστε τη θωράκιση σε όλη την επιφάνεια του βύσματος.

•

Συνδέστε τη θωράκιση του καλωδίου του διαύλου και στις δύο πλευρές.

•

Μην περάσετε τα καλώδια σημάτων και τα καλώδια διαύλου παράλληλα με τα καλώδια τροφοδοσίας (αγωγοί ηλεκτροκινητήρα). Πρέπει να περαστούν σε ξεχωριστούς
αγωγούς καλωδίων.

•

Σε βιομηχανικά περιβάλλοντα χρησιμοποιήστε μεταλλικές, γειωμένες βάσεις στήριξης καλωδίων.

•

Περάστε το καλώδιο σήματος και την αντίστοιχη αντιστάθμιση δυναμικού, εφόσον
χρειάζεται, πολύ κοντά το ένα με το άλλο ακολουθώντας τη συντομότερη δυνατή
διαδρομή.
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Οδηγίες τοποθέτησης και εγκατάστασης
Απόληξη διαύλου

4

•

Αποφύγετε την προέκταση των καλωδίων διαύλου μέσω βυσματικών συνδέσμων.

•

Περάστε το καλώδιο διαύλου πολύ κοντά και κατά μήκος των υφιστάμενων επιφανειών γείωσης.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Στην περίπτωση διακυμάνσεων του δυναμικού της γείωσης, είναι πιθανόν ένα ρεύμα
αντιστάθμισης να διαρρεύσει τη θωράκιση, η οποία είναι συνδεδεμένη αμφίπλευρα
αλλά και με το δυναμικό της γείωσης (PE). Στην περίπτωση αυτή, εξασφαλίστε επαρκή υπάρχουσα ισοδυναμική σύνδεση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις VDE.

4.4

Απόληξη διαύλου
Μία απόληξη διαύλου (π.χ. με αντιστάσεις απόληξης διαύλου) δεν είναι απαραίτητη.
Εάν σε μία συσκευή EtherCAT® δεν συνδεθεί μία ακόλουθη συσκευή, αυτό θα αναγνωριστεί αυτόματα.

4.5

Ρύθμιση της διεύθυνσης σταθμού
Οι συσκευές EtherCAT® της SEW-EURODRIVE δεν διαθέτουν κάποια διεύθυνση που
ρυθμίζεται επάνω στη συσκευή. Αναγνωρίζονται από τη θέση στη δομή του διαύλου και
στη συνέχεια εκχωρείται σ' αυτές μία διεύθυνση από την κύρια μονάδα EtherCAT®. Αυτή
η διεύθυνση μπορεί να προβληθεί μέσω του MOVITOOLS® MotionStudio ή με το
δείκτη 8454.0.

4.6

Ενδείξεις λειτουργίας της πρόσθετης κάρτας XFE24A
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

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

Διακόπτης F1 (χωρίς λειτουργία)
LED RUN, χρώμα: πράσινη/πορτοκαλί
LED ERR, χρώμα: κόκκινο
LED Link IN, χρώμα: πράσινο
LED Link OUT, χρώμα: πράσινο

6830104715
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Οδηγίες τοποθέτησης και εγκατάστασης
Ενδείξεις λειτουργίας της πρόσθετης κάρτας XFE24A

4.6.1

4

LED RUN (πράσινη/πορτοκαλί)
Η λυχνία LED RUN (πράσινο/πορτοκαλί) σηματοδοτεί την κατάσταση της XFE24A.

Κατάσταση

Κατάσταση

Περιγραφή

OFF

INIT

Η πρόσθετη κάρτα XFE24A βρίσκεται σε κατάσταση INIT.

Αναβοσβήνει με
πράσινο χρώμα

PRE-OPERATIONAL

Η επικοινωνία Mailbox είναι δυνατή, αλλά δεν υπάρχει επικοινωνία δεδομένων
διεργασίας.

Αναβοσβήνει μία
φορά (πράσινο)

SAFE-OPERATIONAL

Η επικοινωνία Mailbox και δεδομένων διεργασίας είναι δυνατή. Οι έξοδοι υποτελών μονάδων δεν δίνουν ακόμη σήμα.

Πράσινο

OPERATIONAL

Η επικοινωνία Mailbox και δεδομένων διεργασίας είναι δυνατή.

Τρεμοπαίζει
πράσινο

INITIALISATION ή
BOOTSTRAP

Η πρόσθετη κάρτα XFE24A εκκινεί αυτή τη στιγμή και δεν έχει επιτευχθεί ακόμα η
κατάσταση INIT.
Η πρόσθετη κάρτα XFE24A βρίσκεται στην κατάσταση BOOTSTRAP. Γίνεται
λήψη του υλικολογισμικού.

Αναβοσβήνει
πορτοκαλί

NOT CONNECTED

Η πρόσθετη κάρτα XFE24A δεν αποκρίθηκε μετά την ενεργοποίηση σε μία κύρια
μονάδα EtherCAT®.

4.6.2

LED ERR (κόκκινο)
Η LED ERR (κόκκινο) δείχνει σφάλμα στο EtherCAT®.

Κατάσταση

Σφάλμα

Περιγραφή

OFF

Κανένα σφάλμα

Η επικοινωνία EtherCAT® της πρόσθετης κάρτας XFE24A βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας.

Τρεμοπαίζει

Σφάλματα αρχικής εκκίνησης
(Boot)

Διαπιστώθηκε ένα σφάλμα αρχικής εκκίνησης. Η κατάσταση INIT έχει επιτευχθεί,
αλλά η παράμετρος "Change" στον καταχωρητή κατάστασης AL έχει οριστεί σε
"0x01:change/error".

Αναβοσβήνει

Μη έγκυρη
παραμετροποίηση

Γενικό σφάλμα παραμετροποίησης.

Ανάβει μία φορά

Αλλαγή κατάστασης που δεν
έχει ζητηθεί

Η εφαρμογή υποτελούς μονάδας έχει αλλάξει αυτόματα την κατάσταση
EtherCAT®. Η παράμετρος "Change" στον καταχωρητή κατάστασης AL έχει
οριστεί σε "0x01:change/error".

Ανάβει δύο φορές

Χρονική υπέρβαση του
watchdog της εφαρμογής

Κατά την εφαρμογή έχει γίνει χρονική υπέρβαση του watchdog.

Ανάβει τρεις
φορές

Δεσμευμένο

-

Ανάβει τέσσερις
φορές

Δεσμευμένο

-

ON

Χρονική υπέρβαση PDI
Watchdog

Σημειώθηκε μία χρονική υπέρβαση του PDI Watchdog.

Εγχειρίδιο – MOVIAXIS® Διεπαφή διαύλου πεδίου XFE24A EtherCAT®
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Οδηγίες τοποθέτησης και εγκατάστασης
Ενδείξεις λειτουργίας της πρόσθετης κάρτας XFE24A

4

Ορισμός των καταστάσεων ένδειξης
Οθόνη

Ορισμός

ON

Η ένδειξη είναι μόνιμα ενεργοποιημένη.

Χρονική εξέλιξη

OFF

Η ένδειξη είναι μόνιμα
απενεργοποιημένη.

Τρεμοπαίζει

Η ένδειξη εναλλάσσεται μεταξύ ενεργοποίησης και απενεργοποίησης με σταθερό ρυθμό με συχνότητα 10 Hz.

50ms
on

off
50ms

Τρεμοπαίζει μία
φορά

Η ένδειξη τρεμοπαίζει μία φορά στιγμιαία, μετά ακολουθεί μία φάση Off.

on

3013055499

50ms

off

Αναβοσβήνει

Ανάβει μία φορά

Η ένδειξη εναλλάσσεται μεταξύ ενεργοποίησης και απενεργοποίησης με
σταθερό ρυθμό με συχνότητα 2,5 Hz
(200 ms ενεργοποιημένη, 200 ms
απενεργοποιημένη).

3013416843

on
200ms

200ms

off

Η ένδειξη ανάβει μία φορά στιγμιαία
(200 ms), μετά ακολουθεί μία μακρά
φάση Off (1000 ms).

3013456907

on
200ms

1s

off

3013459851
Ανάβει δύο φορές

Ανάβει τρεις φορές

Ανάβει τέσσερις
φορές

4.6.3

Η ένδειξη αναβοσβήνει δύο φορές διαδοχικά και στιγμιαία, μετά ακολουθεί
μία φάση Off.

on
200ms

Η ένδειξη αναβοσβήνει τρεις φορές
διαδοχικά και στιγμιαία, μετά ακολουθεί
μία φάση Off.
Η ένδειξη αναβοσβήνει τέσσερις φορές
διαδοχικά και στιγμιαία, μετά ακολουθεί
μία φάση Off.

200ms

200ms

1s

off

3013463435

on
200ms

200ms

200ms

200ms

200ms

1s

off

3013466379

on
200ms
off

200ms

200ms

200ms

200ms

200ms

200ms

1s

3014762123

LED Link/Activity (πράσινο)

LED"Link/Activity"

X31

OUT

X30

IN

Κάθε σύνδεση EtherCAT® για εισερχόμενο καλώδιο EtherCAT® (X30 IN) και πρόσθετο
καλώδιο EtherCAT® (X31 OUT) διαθέτει μια LED "Link/Activity". Αυτές οι λυχνίες δείχνουν εάν η σύνδεση EtherCAT® με την προηγούμενη συσκευή ή την επόμενη συσκευή
είναι διαθέσιμη/ενεργή.

6783085451
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5

Διαμόρφωση και έναρξη λειτουργίας
Το κεφάλαιο αυτό σάς παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση της κύριας
μονάδας EtherCAT® και την εκκίνηση του σερβοενισχυτή για λειτουργία διαύλου πεδίου.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Οι τρέχουσες εκδόσεις των αρχείων XML για το XFE24A είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της SEW (http://sew-eurodrive.com) στην ενότητα "Software" (Λογισμικό).

5.1

Ισχύ του αρχείου XML για την κάρτα XFE24A
Το αρχείο XML απαιτείται για τη χρήση του XFE24A ως κάρτα διαύλου πεδίου στο
MOVIAXIS®.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Οι καταχωρήσεις του αρχείου XML δεν πρέπει να μεταβάλλονται ή να επεκτείνονται.
Η SEW δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για δυσλειτουργίες του σερβοενισχυτή που
προκαλούνται από τροποποιημένα αρχεία XML!

5.2

Διαμόρφωση της κύριας μονάδας EtherCAT® για MOVIAXIS® με αρχείο XML

5.2.1

Αρχείο XML για τη λειτουργία με MOVIAXIS®
Για τη διαμόρφωση της κύριας μονάδας EtherCAT® διατίθεται ένα αρχείο XML
(SEW_XFE24A.XML). Αντιγράψτε αυτό το αρχείο σε έναν συγκεκριμένο φάκελο του
λογισμικού διαμόρφωσης.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία, ανατρέξτε στα εγχειρίδια του αντίστοιχου
λογισμικού διαμόρφωσης.
Τα αρχεία XML που έχουν τυποποιηθεί από το EtherCAT®-Technology Group (ETG)
μπορούν να διαβαστούν από όλες τις κύριες μονάδες EtherCAT®.

5.2.2

Διαδικασία διαμόρφωσης
Για τη διαμόρφωση του MOVIAXIS® με τη διεπαφή διαύλου πεδίου EtherCAT®, ενεργήστε ως εξής:
1. Εγκαταστήστε (αντιγράψτε) το αρχείο XML σύμφωνα με τις απαιτήσεις του λογισμικού διαμόρφωσης. Αφού εγκατασταθεί σωστά το αρχείο, η συσκευή εμφανίζεται
δίπλα στις υποτελείς μονάδες (στο "SEW-EURODRIVE → Drives") με την ονομασία
MOVIAXIS®+XFE24A.
2. Στο πεδίο μενού [Insert] μπορείτε να προσθέσετε τη συσκευή στη δομή EtherCAT®.
Η διεύθυνση εκχωρείται αυτόματα. Για την ευκολότερη αναγνώριση μπορείτε να
δώσετε στη μονάδα ένα όνομα.
3. Επιλέξτε τη διαμόρφωση δεδομένων διεργασίας που απαιτείται για την εφαρμογή
σας (βλ. κεφάλαιο "Διαμόρφωση PDO για τη λειτουργία στο MOVIAXIS®").
4. Συνδέστε τα δεδομένα Ι/Ο ή τα δεδομένα περιφερειακών μονάδων με τα δεδομένα
εισόδου και εξόδου του προγράμματος εφαρμογής.
Μετά τη διαμόρφωση μπορείτε να ξεκινήσετε την επικοινωνία EtherCAT®. Οι λυχνίες
LED "RUN" και "ERR" σηματοδοτούν την κατάσταση επικοινωνίας της κάρτας XFE24A
(βλ. κεφάλαιο "Ενδείξεις λειτουργίας της πρόσθετης κάρτας XFE24A" και κεφάλαιο
"Διάγνωση σφαλμάτων").
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Διαμόρφωση και έναρξη λειτουργίας
Διαμόρφωση της κύριας μονάδας EtherCAT® για MOVIAXIS® με αρχείο XML

5
5.2.3

Διαμόρφωση PDO για τη λειτουργία στο MOVIAXIS®
Το EtherCAT® χρησιμοποιεί στην έκδοση CoE (CAN application protocol over
EtherCAT®) τα αντικείμενα δεδομένων διεργασίας (PDO) που καθορίζονται από το πρότυπο CANopen για την κυκλική επικοινωνία μεταξύ της κύριας και της υποτελούς μονάδας. Σύμφωνα με το πρότυπο CANopen γίνεται διαχωρισμός μεταξύ των αντικειμένων
δεδομένων διεργασίας Rx (Receive) και Tx (Transmit).

Αντικείμενα
δεδομένων
διεργασίας Rx

Τα αντικείμενα δεδομένων διεργασίας Rx (Rx-PDO) λαμβάνονται από την υποτελή
μονάδα EtherCAT®. Τα αντικείμενα μεταφέρουν τα δεδομένα εξόδου διεργασίας (τιμές
ελέγχου, ονομαστικές τιμές, ψηφιακά σήματα εξόδου) από την κύρια μονάδα EtherCAT®
στην υποτελή μονάδα EtherCAT®.

Αντικείμενα
δεδομένων
διεργασίας Tx

Τα αντικείμενα δεδομένων διεργασίας Tx (TX-PDO) αποστέλλονται από την υποτελή
μονάδα EtherCAT® πίσω στην κύρια μονάδα EtherCAT®. Μεταφέρουν τα δεδομένα
εισόδου διεργασίας (πραγματικές τιμές, κατάσταση, ψηφιακές πληροφορίες εισόδου
κλπ.).
Για την επικοινωνία με το MOVIAXIS® μέσω της κάρτας XFE24A διατίθεται ένας τύπος
PDO για τα κυκλικά δεδομένα εισόδου και εξόδου διεργασίας.
•

OutputData1 (στάνταρ 16 PO)
Στατικό PDO με 16 λέξεις κυκλικών δεδομένων εξόδου διεργασίας, οι οποίες είναι
σταθερά συνδεδεμένες με τα βασικά δεδομένα διεργασίας του MOVIAXIS®
(βλ. εγχειρίδιο διαμόρφωσης "Σερβοενισχυτής πολλών αξόνων MOVIAXIS®").

•

InputData1 (στάνταρ 16 PI)
Στατικό PDO με 16 λέξεις κυκλικών δεδομένων εισόδου διεργασίας, οι οποίες είναι
σταθερά συνδεδεμένες με τα βασικά δεδομένα διεργασίας του MOVIAXIS®
(βλ. εγχειρίδιο διαμόρφωσης "Σερβοενισχυτής πολλών αξόνων MOVIAXIS®").

Κατάλογος των πιθανών αντικειμένων δεδομένων διεργασίας (PDO) για το XFE24A MOVIAXIS®

Δείκτης

Μέγεθος

Ονομασία

Αντιστοίχηση

1600hex
(5632dez)

32 byte

OutputData1 (Standard 16 PO) σταθερό
περιεχόμενο

2

0

1A00hex
(6656dez)

32 byte

InputData1 (Standard 16 PI)

3

0

σταθερό
περιεχόμενο

Διαχειριστής
συγχρονισμού

Μονάδα
συγχρονισμού

Στατικό PDO για 16 λέξεις κυκλικών δεδομένων διεργασίας

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

Τα δεδομένα εξόδου διεργασίας που μεταφέρονται με το OutputData1 έχουν αντιστοιχηθεί σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Τα δεδομένα εξόδου διεργασίας PO1 – PO16
μπορούν να συνδεθούν στο σερβοενισχυτή πολλών αξόνων MOVIAXIS® με διαφορετικά δεδομένα διεργασίας (λέξεις ελέγχου, ονομαστικές τιμές) μέσω του προγράμματος
επεξεργασίας PDO (βλ. εγχειρίδιο διαμόρφωσης "Σερβοενισχυτής πολλών αξόνων
MOVIAXIS®").
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5

Αντιστοίχηση των σταθερά διαμορφωμένων δεδομένων εξόδου διεργασίας για το PDO OutputData1

Δείκτης. Δευτερεύων δείκτης

Απόκλιση στο
PDO

Ονομασία

Τύπος δεδομένων

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

Μέγεθος σε byte

2
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Αντιστοίχηση των σταθερά διαμορφωμένων δεδομένων εισόδου διεργασίας για το 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

Τα δεδομένα εισόδου διεργασίας που μεταφέρονται με το InputData1 έχουν αντιστοιχηθεί σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Τα δεδομένα εισόδου διεργασίας PI1 – PI16
μπορούν να συνδεθούν στο σερβοενισχυτή πολλών αξόνων MOVIAXIS® με διαφορετικά δεδομένα διεργασίας (λέξεις κατάστασης, πραγματικές τιμές) μέσω του προγράμματος επεξεργασίας PDO (βλ. εγχειρίδιο διαμόρφωσης "Σερβοενισχυτής πολλών αξόνων
MOVIAXIS®").
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Δείκτης. Δευτερεύων δείκτης

Απόκλιση στο
PDO

Ονομασία

Τύπος δεδομένων

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

Μέγεθος σε byte

2
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5

5.3

Ρυθμίσεις στο MOVIAXIS®, παράδειγμα "Μονοαξονική οδήγηση σε θέση"

5.3.1

Ρυθμίσεις με τον οδηγό λογισμικού
Για την απλή λειτουργία διαύλου πεδίου απαιτούνται οι εξής προετοιμασίες και
ρυθμίσεις.
•

Θέστε αρχικά σε λειτουργία τον κινητήρα. Η έναρξη χρήσης του κινητήρα περιγράφεται αναλυτικά στο εγχειρίδιο "Σερβοενισχυτής πολλών αξόνων MOVIAXIS®".

•

Οι ρυθμίσεις όλων των παραμέτρων επικοινωνίας και η παραμετροποίηση PDO
γίνεται με την "Μονοαξονική οδήγηση σε θέση" (Single axis positioning). Για το σκοπό αυτό ανατρέξτε στο εγχειρίδιο "Πρόγραμμα μονοαξονικής οδήγησης σε θέση".

Για τη λειτουργία οδήγησης σε θέση μέσω της διεπαφής δεδομένων διεργασίας σάς
συνιστούμε να κάνετε όλες τις απαιτούμενες ρυθμίσεις παραμέτρων και την παραμετροποίηση των δεδομένων διεργασίας με το οδηγό λογισμικού "Single axis positioning". Για
το σκοπό αυτό ανατρέξτε στο εγχειρίδιο "Πρόγραμμα μονοαξονικής οδήγησης σε θέση".

6834008971
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5
5.3.2

Χειροκίνητες ρυθμίσεις
Χειροκίνητες ρυθμίσεις για την επικοινωνία και την παραμετροποίηση PDO:
•

Εκκινήστε το πρόγραμμα επεξεργασίας PDO.

6833792395

•

Για τη λειτουργία με σύστημα διαύλου EtherCAT® πρέπει να παραμετροποιήσετε ένα
ελεύθερο "IN buffer" (π.χ. IN buffer 0) για τη λειτουργία EtherCAT®:
– Number of data words: 16 στην κατάσταση υλικολογισμικού 21
0 ... 15 στην κατάσταση υλικολογισμικού 22 ή νεότερη
Στο EtherCAT® με MOVIAXIS® μεταφέρονται πάντα 16 λέξεις δεδομένων.
Το "Number of data words" καθορίζει πόσες λέξεις δεδομένων χρησιμοποιούνται
από τις 16.
– Timeout intervall
Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο επιτήρησης για το "IN buffer". Αν η επικοινωνία δεδομένων διεργασίας υπερβεί το ρυθμισμένο χρόνο, τότε παράγεται το
μήνυμα σφάλματος 67 "Σφάλμα υπέρβασης PDO".
Περιοχή ρυθμίσεων 0... 20....100000 ms (τα 0 ms σημαίνουν απενεργοποίηση,
στάνταρ 100 ms).
– Update: On
Ενημέρωση των δεδομένων διεργασίας.
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ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Για λόγους ασφαλείας, ο σερβοενισχυτής MOVIAXIS® πρέπει να ενεργοποιείται επίσης από τους ακροδέκτες, για έλεγχο μέσω του συστήματος διαύλου EtherCAT®. Για
το σκοπό αυτό, στην είσοδο DI00 (λειτουργία "Ενεργοποίηση τελικής βαθμίδας") πρέπει να συνδεθεί τάση DC +24 V. Η διαδικασία για την πλήρη έναρξη χρήσης του σερβοενισχυτή MOVIAXIS® με σύνδεση EtherCAT® περιγράφεται στο εγχειρίδιο λειτουργίας "Σερβοενισχυτής πολλών αξόνων MOVIAXIS®".
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6
6

Συμπεριφορά λειτουργίας στο EtherCAT®
Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τη βασική συμπεριφορά του σερβοενισχυτή στο
EtherCAT® με έλεγχο μέσω των σταθερά διαμορφωμένων αντικειμένων δεδομένων
διεργασίας (PDO) για την επικοινωνία διαύλου πεδίου.

6.1

Έλεγχος του σερβοενισχυτή πολλών αξόνων MOVIAXIS®
Ο έλεγχος του σερβοενισχυτή πολλών αξόνων MOVIAXIS® πραγματοποιείται μέσω
των σταθερά διαμορφωμένων PDO, τα οποία έχουν μέγεθος 16 λέξεις Ι/Ο. Κατά τη χρήση μίας κύριας μονάδας EtherCAT® αυτές οι λέξεις δεδομένων διεργασίας απεικονίζονται απευθείας στην απεικόνιση διεργασίας και μπορούν να προσπελαστούν απευθείας
από το πρόγραμμα ελέγχου.

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

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο μέσω του καναλιού δεδομένων
διεργασίας και ιδιαίτερα για την παραμετροποίηση της λέξης ελέγχου και κατάστασης,
ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας και στο εγχειρίδιο διαμόρφωσης "Σερβοενισχυτής
πολλών αξόνων MOVIAXIS®".

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Για τη σωστή λειτουργία των συγχρονισμένων εφαρμογών, η κύρια μονάδα ελέγχου
πρέπει, ανάλογα με το μηχανισμό συγχρονισμού, να τηρεί τις χρονικές προϋποθέσεις:
•
•
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Συγχρονισμός μέσω Distributed Clock (DC):
Το τηλεγράφημα πρέπει να ληφθεί λίγο πριν το DC. Η εταιρεία Beckhoff συνιστά
ένα μέγιστο χρόνο 10 % (σε σχέση με τον κύκλο DC) πριν από το DC.
Συγχρονισμός μέσω συγχρονισμένων δεδομένων διεργασίας:
Το σερβοσύστημα MOVIAXIS® ανέχεται μέγιστη διακύμανση ± 40 µs του τηλεγραφήματος δεδομένων διεργασίας EtherCAT® (όπως ονομαστικές τιμές της κύριας
μονάδας). Αν γίνει υπέρβαση αυτού του ορίου διακύμανσης, δεν μπορεί να διασφαλιστεί πλέον η συγχρονισμένη επεξεργασία. Αν υπάρχουν προβλήματα, ελέγξτε την ποιότητα συγχρονισμού της κύριας μονάδας EtherCAT®.
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6.1.1

6

Παράδειγμα ελέγχου TwinCAT με MOVIAXIS®
Αφού αντιγραφεί το αρχείο SEW_XFE24A.xml στον υποφάκελο TwinCAT "\IO\
EtherCAT®", μπορείτε στο "offline mode" να εισάγετε ένα MOVIAXIS® μέσω του
"Append Box" στη δομή EtherCAT® (βλ. ακόλουθη εικόνα).

6813851275

Στη λειτουργία "online mode" (δηλ. σε σύνδεση με τη γραμμή EtherCAT®) μπορείτε με
το σύμβολο "Find devices" να αναζητήσετε συνδεδεμένες συσκευές MOVIAXIS® στο
EtherCAT® (βλ. ακόλουθη εικόνα).

6813854987

Για την απλή λειτουργία του διαύλου πεδίου δεν είναι απαραίτητο να οριστούν οπωσδήποτε άξονες NC για κάθε συσκευή που θα εντοπιστεί.
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Τώρα μπορείτε να συνδέσετε έως και 16 λέξεις δεδομένων διεργασίας με το πρόγραμμα
PLC ή, όπως παρουσιάζεται στην εικόνα που ακολουθεί, να την περιγράψετε χειροκίνητα για δοκιμή.

6813902347

Μαρκάρετε πρώτα τα δεδομένα εξόδου διεργασίας PO1. Στο παράθυρο που ακολουθεί
επιλέξτε την καρτέλα "Online". Στη συνέχεια κάντε κλικ στο πλήκτρο "Write". Κατόπιν
αποκτάτε πρόσβαση στο παράθυρο "Set Value Dialog". Εισάγετε τα δεδομένα σας
στο πεδίο "Dec" ή "Hex". Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία με τα δεδομένα εξόδου
διεργασίας PO2.
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6.1.2

6

Επιτήρηση χρονικής υπέρβασης EtherCAT® (MOVIAXIS®)
Με την παράμετρο "Communication\Basic settings\Communication option" (Επικοινωνία\Βασικές ρυθμίσεις\Επιλογή επικοινωνίας) μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο επιτήρησης για την πρόσθετη κάρτα EtherCAT® XFE24A. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του
χρόνου επιτήρησης κατά την επικοινωνία δεδομένων διεργασίας προβάλλεται ένα μήνυμα σφάλματος, βλ. "Αντίδραση σφαλμάτων" στο κεφάλαιο 6.1.3.
Ρύθμιση παραμέτρου χρονικής υπέρβασης: 0 ... 100 ... 650000 ms

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Μέχρι την κατάσταση υλικολογισμικού 21.5 συνιστάται η ρύθμιση 1000 ms.

6862354571
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6
6.1.3

Αντίδραση χρονικής υπέρβασης διαύλου πεδίου
Με την αντίδραση "Fieldbus-Timeout" (Χρονική υπέρβαση διαύλου πεδίου) παραμετροποιείται η αντίδραση σφάλματος, η οποία ενεργοποιείται από το "fieldbus timeout
monitoring" (Επιτήρηση της χρονικής υπέρβασης διαύλου πεδίου). Η ρύθμιση που έχει
παραμετροποιηθεί εδώ θα πρέπει να αντιστοιχεί με τη διαμόρφωση του κύριου
συστήματος.
Η στάνταρ ρύθμιση της αντίδρασης "Χρονική υπέρβαση διαύλου πεδίου" είναι:
"Emergency stop/waiting" (έκτακτη διακοπή/σε αναμονή).

6871919883

Περιοχή τιμών:
•

0 = Καμία αντίδραση

•

1 = Μόνο ένδειξη

•

2 = Αναστολή ελεγκτή / κλειδωμένη

•

3 = Διακοπή στο όριο έκτακτης διακοπής / κλειδωμένη

•

5 = Αναστολή ελεγκτή / σε αναμονή

•

6 = Διακοπή στο όριο έκτακτης διακοπής / σε αναμονή

•

8 = Διακοπή στο όριο εφαρμογής / σε αναμονή

•

9 = Διακοπή στο όριο εφαρμογής / κλειδωμένη

•

10 = Διακοπή στο όριο συστήματος / σε αναμονή

•

11 = Διακοπή στο όριο συστήματος / κλειδωμένη

Η αντίδραση της χρονικής υπέρβασης διαύλου πεδίου ρυθμίζει την αντίδραση σφάλματος στη μνήμη IN σε περίπτωση έλλειψης αναμενόμενων δεδομένων διεργασίας. Προτού προβληθεί το μήνυμα σφάλματος, το δεδομένο διεργασίας λήφθηκε ήδη μια φορά
και κατόπιν δεν στάλθηκε πάλι. Μετά από την επαναφορά, ο άξονας βρίσκεται στην
κατάσταση C3 "αναμονή των δεδομένων διεργασίας" (όχι κάποιο σφάλμα, αλλά μια
κατάσταση).
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6.2

6

Παραμετροποίηση μέσω EtherCAT®
Η πρόσβαση στις παραμέτρους του κινητήρα γίνεται στο EtherCAT® από τις συνηθισμένες στο CoE (CAN application protocol over EtherCAT®) υπηρεσίες SDO READ και
WRITE.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Μέσω των υπηρεσιών VoE (Vendor specific over EtherCAT®), το MOVITOOLS®
MotionStudio αποκτά πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της συσκευής.
6.2.1

Υπηρεσίες SDO READ και WRITE
Η διεπαφή χρήστη απεικονίζεται με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με την κύρια μονάδα
EtherCAT® ή το περιβάλλον διαμόρφωσης. Για την εκτέλεση των εντολών SDO απαιτούνται πάντοτε τα εξής μεγέθη.
SDO-READ

Περιγραφή

Διεύθυνση υποτελούς
μονάδας (16 bit)

Διεύθυνση EtherCAT® του σερβοενισχυτή, από τον οποίο θα γίνει η ανάγνωση.

Δείκτης (16 bit)
Δευτερεύων δείκτης
(8 Bit)

Διεύθυνση στο Object Dictionary, από την οποία θα γίνει η ανάγνωση.

Δεδομένα
Μήκος δεδομένων

Δομή για την αποθήκευση των ληφθέντων δεδομένων και του μεγέθους τους.

SDO-WRITE

Περιγραφή

Διεύθυνση υποτελούς
μονάδας (16 bit)

Διεύθυνση EtherCAT® του σερβοενισχυτή, στην οποία γίνεται εγγραφή των
δεδομένων.

Δείκτης (16 bit)
Δευτερεύων δείκτης
(8 Bit)

Διεύθυνση στο Object Dictionary, στην οποία θα γίνει η εγγραφή.

Δεδομένα
Μήκος δεδομένων

Δομή στην οποία έχουν αποθηκευτεί τα δεδομένα προς εγγραφή.

Στις υπηρεσίες SDO READ και WRITE μπορεί να απαιτούνται πρόσθετες παράμετροι
και χαρακτηριστικά:
•

για την ενεργοποίηση της λειτουργίας

•

για την αναγγελία σφάλματος ή λειτουργίας

•

για την παρακολούθηση χρονικής υπέρβασης

•

για την αναγγελία σφαλμάτων κατά την εκτέλεση
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6
6.2.2

Ανάγνωση μίας παραμέτρου στο TwinCAT μέσω EtherCAT®
Για την ανάγνωση μίας παραμέτρου διατίθεται η λειτουργία SDO-READ. Εδώ απαιτείται
ο δείκτης για την ανάγνωση της παραμέτρου. Μπορείτε να προβάλετε το δείκτη παραμέτρων στο βασικό κατάλογο παραμέτρων μέσω του Tooltip.
Για την ενσωμάτωση στο TwinCAT απαιτείται το λειτουργικό στοιχείο
FB_EcCoESdoRead. Αυτό το λειτουργικό στοιχείο υπάρχει στη βιβλιοθήκη
TcEtherCAT.lib. Μπορείτε να ενσωματώσετε το λειτουργικό στοιχείο σε δύο στάδια.
1. Ορισμός επιπέδου του λειτουργικού στοιχείου FB_EcCoESdoRead
2. Οι είσοδοι του λειτουργικού στοιχείου έχουν αντιστοιχηθεί ως εξής:
– sNetID: Δήλωση του Net-ID της κύριας μονάδας EtherCAT®
– nSlaveAddr: Διεύθυνση EtherCAT® της συσκευής SEW, από την οποία θα γίνεται
η ανάγνωση των δεδομένων.
– nIndex: Αναφορά του δείκτη της παραμέτρου που θα αναγνωστεί.
– nSubIndex: Αναφορά του δευτερεύοντος δείκτη της παραμέτρου που θα
αναγνωστεί.
– pDstBuf: Δείκτης της περιοχής δεδομένων, στην οποία θα αποθηκευτεί η
παράμετρος.
– cbBufLen: Μέγιστο μέγεθος αποθήκευσης της παραμέτρου που θα αναγνωσθεί,
σε byte.
– bExecute: Ένα θετικό σήμα ξεκινά τη διαδικασία ανάγνωσης.
– tTimeout: Αναφορά του χρόνου υπέρβασης του λειτουργικού στοιχείου.
Τα χαρακτηριστικά εξόδου bBusy και bError σηματοδοτούν την κατάσταση της υπηρεσίας, ενώ το nErrId σηματοδοτεί τον κωδικό σφάλματος εάν έχει οριστεί το bError.
Η ενσωμάτωση του λειτουργικού στοιχείου στο TwinCAT έχει την εξής μορφή:

3018638731

Στο προαναφερόμενο παράδειγμα πραγματοποιήθηκε η ανάγνωση της τάσης ενδιάμεσου κυκλώματος (δείκτης 8325, δευτερεύων δείκτης 0). Λαμβάνεται για παράδειγμα ο
αριθμός 639000, ο οποίος αντιστοιχεί σε μία τάση 639 V σύμφωνα με το προφίλ
συσκευής διαύλου πεδίου.
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6.2.3

6

Εγγραφή μίας παραμέτρου στο TwinCAT μέσω EtherCAT®
Για την εγγραφή μίας παραμέτρου διατίθεται η λειτουργία SDO-WRITE. Εδώ απαιτείται
ο δείκτης για την εγγραφή της παραμέτρου. Μπορείτε να εμφανίσετε το δείκτη της παραμέτρου στο πρόγραμμα SHELL ή στο ριζικό κατάλογο των παραμέτρων με το συνδυασμό πλήκτρων [STRG + F1].
Για την ενσωμάτωση στο TwinCAT απαιτείται το λειτουργικό στοιχείο
FB_EcCoESdoWrite. Αυτό το λειτουργικό στοιχείο υπάρχει στη βιβλιοθήκη
TcEtherCAT.lib. Μπορείτε να ενσωματώσετε το λειτουργικό στοιχείο σε δύο στάδια.
1. Ορισμός επιπέδου του λειτουργικού στοιχείου FB_EcCoESdoWrite
2. Οι είσοδοι του λειτουργικού στοιχείου έχουν αντιστοιχηθεί ως εξής:
– sNetID: Δήλωση του Net-ID της κύριας μονάδας EtherCAT®
– nSlaveAddr: Διεύθυνση EtherCAT® της συσκευής SEW, από την οποία θα γίνεται
η εγγραφή των δεδομένων.
– nIndex: Αναφορά του δείκτη της παραμέτρου που θα εγγραφεί.
– nSubIndex: Αναφορά του δευτερεύοντος δείκτη της παραμέτρου που θα
εγγραφεί.
– pDstBuf: Δείκτης της περιοχής δεδομένων, στην οποία βρίσκονται τα δεδομένα
που θα εγγραφούν.
– cbBufLen: Αριθμός δεδομένων που θα αποσταλούν, σε byte.
– bExecute: ένα θετικό σήμα ξεκινά τη διαδικασία εγγραφής.
– tTimeout: Αναφορά του χρόνου υπέρβασης του λειτουργικού στοιχείου.
Τα χαρακτηριστικά εξόδου bBusy και bError σηματοδοτούν την κατάσταση της υπηρεσίας, ενώ το nErrId σηματοδοτεί τον κωδικό σφάλματος εάν έχει οριστεί το bError.
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Η ενσωμάτωση του λειτουργικού στοιχείου στο TwinCAT έχει την εξής μορφή:

3018642187

Οι παράμετροι SEW έχουν πάντοτε μέγεθος δεδομένων 4 byte (1 DWord). Την κλίμακα
και την ακριβή περιγραφή θα τη βρείτε στο "Εγχειρίδιο διαμόρφωσης MOVIAXIS®".
Στο προαναφερόμενο παράδειγμα ρυθμίστηκε η εσωτερική ονομαστική τιμή n11
(δείκτης 8489, δευτερεύων δείκτης 0) για στροφές 100 min–1.
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6.3

Κωδικοί επιστροφής της παραμετροποίησης

6.3.1

Στοιχεία

6

Σε περίπτωση εσφαλμένης παραμετροποίησης ο σερβοενισχυτής επιστρέφει διάφορους κωδικούς στην κύρια μονάδα παραμετροποίησης, οι οποίοι περιγράφουν αναλυτικά την αιτία του σφάλματος. Σε γενικές γραμμές, αυτοί οι κωδικοί επιστροφής είναι
δομημένοι στα εξής στοιχεία.

6.3.2

•

Error-Class (Κατηγορία σφάλματος)

•

Error-Code (Κωδικός σφάλματος)

•

Additional-Code (Πρόσθετος κωδικός)

Error-Class (Κατηγορία σφάλματος)
Με το στοιχείο Error-Class (1 byte) ο τύπος σφάλματος καταχωρείται με μεγαλύτερη
ακρίβεια σε μία κατηγορία.
Class (hex)

6.3.3

Ονομασία

Σημασία

1

vfd-state

Κατάσταση σφάλματος της ιδεατής συσκευής πεδίου

2

application-reference

Σφάλμα στο πρόγραμμα εφαρμογής

3

definition

Σφάλμα καθορισμού

4

resource

Σφάλμα πόρων

5

service

Σφάλμα στην εκτέλεση υπηρεσίας

6

access

Σφάλμα πρόσβασης

7

ov

Σφάλμα στη λίστα αντικειμένων

8

other

Άλλο σφάλμα

Error-Code (Κωδικός σφάλματος)
Το στοιχείο Κωδικός σφάλματος (Error-Code) (1 Byte) επιτρέπει την ακριβή ανάλυση
της αιτίας σφάλματος εντός μίας Κατηγορίας σφάλματος (Error-Class). Για την κατηγορία Error-Class 8 = Άλλο σφάλμα καθορίζεται μόνο ο κωδικός Error-Code = 0 (άλλος
κωδικός σφάλματος). Σ' αυτήν την περίπτωση, ο αναλυτικός προσδιορισμός γίνεται με
χρήση του Additional-Code (πρόσθετος κωδικός).

6.3.4

Additional-Code (Πρόσθετος κωδικός)
Ο πρόσθετος κωδικός (Additional code) (2 Byte) περιλαμβάνει μία αναλυτική περιγραφή
του σφάλματος.
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6.3.5

34

Λίστα των κωδικών σφαλμάτων για τις υπηρεσίες SDO

Κωδικός
σφάλματος

ErrorClass
(Κατηγορία
σφάλματος)

ErrorCode
(Κωδικός
σφάλματος)

Πρόσθετος κωδικός

Ονομασία

Περιγραφή

0x00000000

0

0

0

NO_ERROR

Κανένα σφάλμα.

0x05030000

5

3

0

TOGGLE_BIT_NOT_CHANGED

Σφάλμα στο bit εναλλαγής σε
τμηματική μεταφορά.

0x05040000

5

4

0

SDO_PROTOCOL_TIMEOUT

Χρονική υπέρβαση κατά την
εκτέλεση της υπηρεσίας.

0x05040001

5

4

1

COMMAND_SPECIFIER_UNKNOWN

Άγνωστη υπηρεσία SDO.

0x05040005

5

4

5

OUT_OF_MEMORY

Υπερχείλιση μνήμης κατά την
εκτέλεση της υπηρεσίας SDO.

0x06010000

6

1

0

UNSUPPORTED_ACCESS

Μη επιτρεπτή πρόσβαση σε έναν
δείκτη.

0x06010001

6

1

1

WRITE_ONLY_ENTRY

Επιτρέπεται μόνο η εγγραφή και
όχι η ανάγνωση του δείκτη.

0x06010002

6

1

2

READ_ONLY_ENTRY

Επιτρέπεται μόνο η ανάγνωση και
όχι η εγγραφή του δείκτη. Η φραγή
παραμέτρου είναι ενεργή.

0x06020000

6

2

0

OBJECT_NOT_EXISTING

Ο αντικείμενο δεν υπάρχει, λανθασμένος δείκτης.
Η κάρτα πρόσθετης δυνατότητας
για αυτό το δείκτη δεν υπάρχει.

0x06040041

6

4

41

OBJECT_CANT_BE_PDOMAPPED

Δεν επιτρέπεται η αντιστοίχηση του
δείκτη σε ένα PDO.

0x06040042

6

4

42

MAPPED_OBJECTS_EXCEED_PDO

Ο αριθμός των αντικειμένων που
έχουν αντιστοιχηθεί είναι πολύ
μεγάλος για το PDO.

0x06040043

6

4

43

PARAM_IS_INCOMPATIBLE

Μη συμβατή μορφή δεδομένων για
το δείκτη.

0x06040047

6

4

47

INTERNAL_DEVICE_INCOMPATIBILITY

Εσωτερικό σφάλμα συσκευής.

0x06060000

6

6

0

HARDWARE ERROR

Εσωτερικό σφάλμα συσκευής.

0x06070010

6

7

10

PARAM_LENGTH_ERROR

Η μορφή δεδομένων για το δείκτη
έχει λάθος μέγεθος.

0x06070012

6

7

12

PARAM_LENGTH_TOO_LONG

Η μορφή δεδομένων για το δείκτη
είναι πολύ μεγάλη.

0x06070013

6

7

13

PARAM_LENGTH_TOO_SHORT

Η μορφή δεδομένων για το δείκτη
είναι πολύ μικρή.

0x06090011

6

9

11

SUBINDEX_NOT_EXISTING

Ο δευτερεύων δείκτης δεν υπάρχει.

0x06090030

6

9

30

VALUE_EXCEEDED

Μη έγκυρη τιμή.

0x06090031

6

9

31

VALUE_TOO_GREAT

Πολύ μεγάλη τιμή

0x06090032

6

9

32

VALUE_TOO_SMALL

Πολύ μικρή τιμή

0x06090036

6

9

36

MAX_VALUE_IS_LESS_THAN_MIN_VALUE

Το άνω όριο τιμής είναι μικρότερο
από το κάτω όριο

0x08000000

8

0

0

GENERAL_ERROR

Γενικό σφάλμα

0x08000020

8

0

20

DATA_CANNOT_BE_READ_OR_STORED

Σφάλμα πρόσβασης στα δεδομένα

0x08000021

8

0

21

DATA_CANNOT_BE_READ_OR_STORED_
BECAUSE_OF_LOCAL_CONTROL

Σφάλμα πρόσβασης στα δεδομένα, λόγω τοπικού ελέγχου.

0x08000022

8

0

22

DATA_CANNOT_BE_READ_OR_STORED_
IN_THIS_STATE

Σφάλμα πρόσβασης στα δεδομένα
λόγω κατάστασης συσκευής.

0x08000023

8

0

23

NO_OBJECT_DICTIONARY_IS_PRESENT

Δεν υπάρχει Object dictionary.
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Λειτουργία του MOVITOOLS® MotionStudio μέσω του EtherCAT®
Η χρήση του λογισμικού Engineering MOVITOOLS® MotionStudio περιγράφεται αναλυτικά στο εγχειρίδιο "MOVITRAC® B Επικοινωνία και προφίλ συσκευής διαύλου πεδίου"
καθώς και στο εγχειρίδιο συστήματος MOVITRAC® B. Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται αναλυτικά μόνο οι ιδιαιτερότητες κατά την επικοινωνία μέσω του EtherCAT®.

7.1

Μέσω MOVITOOLS® MotionStudio

7.1.1

Εργασίες
Το πακέτο λογισμικού σάς παρέχει ευελιξία κατά την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών:

7.1.2

•

Δημιουργία επικοινωνίας με τις συσκευές

•

Εκτέλεση λειτουργιών στις συσκευές

Αρχή λειτουργίας

Επισκόπηση

Το ακόλουθο σχήμα απεικονίζει την αρχή λειτουργίας του πακέτου λογισμικού
MOVITOOLS® MotionStudio.
Λάβετε υπόψη ότι αυτό το σχήμα απεικονίζει μόνο τις λογικές σχέσεις επικοινωνίας και
όχι τις συνδέσεις υλικού.

Έλεγχος εγκατάστασης
Επίπεδο εγκατάστασης

PLC

Έλεγχος συστήματος
Επίπεδο συστήματος
Λειτουργίες

[1]
Εργαλεία

Παραμετροποίηση

Διακομιστής επικοινωνίας SEW
SBus
Σειριακά

Profibus
S7-MPI

Ethernet

Έναρξη χρήσης

[2]

ση
Οπτικοποίηση και διάγνωση

[3]

Προγραμματισμός

[4]

Έλεγχος συσκευών
Επίπεδο πεδίου
Υλικολογισμικό

Υλικολογισμικό

Υλικολογισμικό

Συσκευές
Κινητήρες

1194152459
[1] Κανάλι επικοινωνίας για δίαυλο πεδίου ή βιομηχανικό Ethernet
[2] Πακέτο λογισμικού MOVITOOLS® MotionStudio με ενσωματωμένο διακομιστή επικοινωνίας SEW
[3] Επικοινωνία ανάμεσα στους συνδρομητές σε δίαυλο πεδίου ή σε βιομηχανικό Ethernet
[4] Κανάλι επικοινωνίας μέσω μετατροπέα διεπαφών προς το SBus (CAN) ή σειριακά
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Ηλεκτρομηχανική
ρύθμιση μέσω
μετατροπέα
διεπαφών

Αν οι συσκευές σας υποστηρίζουν την "επικοινωνία SBus" ή τη "σειριακή επικοινωνία",
τότε για την ηλεκτρομηχανική ρύθμιση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν κατάλληλο
μετατροπέα διεπαφών.
Ο μετατροπέας διεπαφών αποτελεί ένα πρόσθετο υλικό, το οποίο διατίθεται από την
SEW-EURODRIVE. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή ηλεκτρομηχανικής ρύθμισης με την αντίστοιχη πρόσθετη κάρτα επικοινωνίας της συσκευής.
Το είδος του μετατροπέα διεπαφών που χρειάζεστε εξαρτάται από τις πρόσθετες κάρτες
επικοινωνίας της συγκεκριμένης συσκευής.

Δημιουργία επικοινωνίας με τις
συσκευές

Στο πακέτο λογισμικού MOVITOOLS® MotionStudio έχει ενσωματωθεί ο διακομιστής
επικοινωνίας της SEW, για τη ρύθμιση της επικοινωνίας προς τις συσκευές.
Με το διακομιστή επικοινωνίας της SEW μπορείτε να ρυθμίσετε κανάλια επικοινωνίας.
Όταν τα κανάλια επικοινωνίας ρυθμιστούν, οι συσκευές επικοινωνούν με τη βοήθεια των
πρόσθετων καρτών επικοινωνίας που διαθέτουν μέσω αυτών των καναλιών. Μπορείτε
να θέσετε σε ταυτόχρονη λειτουργία το πολύ 4 κανάλια επικοινωνίας.
Το MOVITOOLS® MotionStudio υποστηρίζει τους παρακάτω τύπους καναλιών
επικοινωνίας:
•

Σειριακά (RS485) μέσω μετατροπέα διεπαφών

•

Δίαυλος συστήματος (SBus) μέσω μετατροπέα διεπαφών

•

Ethernet

•

EtherCAT®

•

Fieldbus (PROFIBUS DP/DP-V1)

•

Tool Calling Interface

Ανάλογα με τη συσκευή και τις δυνατότητες επικοινωνίας που διαθέτει, μπορείτε να επιλέξετε τα κανάλια επικοινωνίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
Εκτέλεση λειτουργιών στις συσκευές

Το πακέτο λογισμικού σάς παρέχει ευελιξία κατά την εκτέλεση των παρακάτω
λειτουργιών:
•

Παραμετροποίηση (για παράδειγμα στο βασικό κατάλογο παραμέτρων της συσκευής)

•

Έναρξη χρήσης

•

Οπτικοποίηση και διάγνωση

•

Προγραμματισμός

Για την εκτέλεση των λειτουργιών στις συσκευές, στο πακέτο λογισμικού
MOVITOOLS® MotionStudio έχουν ενσωματωθεί τα παρακάτω βασικά στοιχεία:
•

MotionStudio

•

MOVITOOLS®

Το MOVITOOLS® MotionStudio προσφέρει τα κατάλληλα εργαλεία για κάθε τύπο
συσκευής και τις λειτουργίες του.
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7.2

Πρώτα βήματα

7.2.1

Εκκίνηση λογισμικού και δημιουργία έργου

7

Για την εκκίνηση του MOVITOOLS® MotionStudio και τη δημιουργία ενός έργου, ενεργήστε ως εξής:
1. Εκκινήστε το MOVITOOLS® MotionStudio από το παρακάτω πεδίο του μενού έναρξης των Windows:
[Έναρξη] / [Όλα τα προγράμματα] / [SEW] / [MOVITOOLS-MotionStudio] /
[MOVITOOLS-MotionStudio]
2. Καταχωρήστε ένα όνομα και ένα σημείο αποθήκευσης για τη δημιουργία του έργου.
7.2.2

Δημιουργία επικοινωνίας και σάρωση δικτύου
Για τη δημιουργία μίας επικοινωνίας και τη σάρωση του δικτύου σας μέσω του
MOVITOOLS® MotionStudio, ενεργήστε ως εξής:
1. Ρυθμίστε ένα κανάλι επικοινωνίας, για την επικοινωνία με τις συσκευές σας.
Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση ενός καναλιού επικοινωνίας
και για τον αντίστοιχο τύπο επικοινωνίας ανατρέξτε στην ενότητα "Επικοινωνία
μέσω ...".
2. Διεξάγετε σάρωση στο δίκτυό σας (σάρωση συσκευών). Για το σκοπό αυτό πιέστε
το πλήκτρο [1] [Έναρξη σάρωσης δικτύου] στη γραμμή συμβόλων.

[1]
9007200387461515
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7
7.2.3

Παραμετροποίηση συσκευών
Για την παραμετροποίηση μίας συσκευής, ενεργήστε ως εξής:
1. Μαρκάρετε τη συσκευή (κατά κανόνα, το τμήμα ισχύος [1]) στη λειτουργία προβολής
δικτύου.
2. Ανοίξτε το συναφές μενού με το δεξί πλήκτρο του ποντικιού για να εμφανίσετε τα
εργαλεία παραμετροποίησης της συσκευής.

[1]

2446350859

Στο παράδειγμα, το συναφές μενού προβάλλεται με τα εργαλεία για τη συσκευή
MOVIFIT®. Η σύνδεση είναι στη λειτουργία "Online" και η σάρωση της συσκευής
έγινε στην προβολή δικτύου.
3. Επιλέξτε το εργαλείο (για παράδειγμα "Parameter tree" (Κατάλογος παραμέτρων)),
για την παραμετροποίηση της συσκευής.

2446355211
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7.3

Τρόπος σύνδεσης

7.3.1

Επισκόπηση

7

Το MOVITOOLS® MotionStudio κάνει διάκριση ανάμεσα στους τρόπους σύνδεσης
"Online" και "Offline". Μπορείτε να καθορίσετε μόνοι σας τον τρόπο σύνδεσης. Ανάλογα
με τον επιλεγμένο τρόπο σύνδεσης σάς παρέχονται ειδικά εργαλεία Offline ή Online για
τη συγκεκριμένη συσκευή.
Το ακόλουθο σχήμα περιγράφει τα δύο είδη εργαλείων:

HDD

[3]

[2]

RA
M

[1]

Εργαλεία Offline

Εργαλεία Online

[4]

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

Σκληρός δίσκος του υπολογιστή ηλεκτρομηχανικής ρύθμισης
Μνήμη του υπολογιστή ηλεκτρομηχανικής ρύθμισης
Υπολογιστής ηλεκτρομηχανικής ρύθμισης
Συσκευή

Εργαλεία

Περιγραφή

Εργαλεία
Offline

Οι αλλαγές με τα εργαλεία Offline επηρεάζουν αρχικά "ΜΟΝΟ" τη μνήμη [2].
• Αποθηκεύστε το έργο σας, για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές στο σκληρό δίσκο [1] του
υπολογιστή [3].
• Αν θέλετε να μεταφέρετε τις αλλαγές και στη συσκευή [4] σας, εκτελέστε τη λειτουργία
"Ηλεκτρονική λήψη (PC->συσκευή)".

Εργαλεία
Online

Οι αλλαγές με τα εργαλεία Online επηρεάζουν αρχικά "ΜΟΝΟ" τη συσκευή [4].
• Αν θέλετε να μεταφέρετε αυτές τις αλλαγές στη μνήμη [2], εκτελέστε τη λειτουργία
"Ηλεκτρονική αποστολή (συσκευή->PC)".
• Αποθηκεύστε το έργο σας, για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές στο σκληρό δίσκο [1] του
υπολογιστή [3].
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7

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
•

Ο τρόπος σύνδεσης "Online" ΔΕΝ αποτελεί επιβεβαίωση ότι είστε συνδεδεμένοι με
τη συσκευή ή ότι η συσκευή είναι σε ετοιμότητα επικοινωνίας. Αν χρειάζεστε αυτήν
την επιβεβαίωση, ανατρέξτε στην ενότητα "Ρύθμιση κυκλικής δοκιμής διαθεσιμότητας" στο online βοήθημα (ή στο εγχειρίδιο) του MOVITOOLS® MotionStudio.
Οι εντολές της διαχείρισης έργου (για παράδειγμα "Ηλεκτρονική λήψη", "Ηλεκτρονική αποστολή" κλπ.), της online κατάστασης συσκευής και της "Σάρωσης συσκευών" λειτουργούν ανεξάρτητα από το ρυθμισμένο τρόπο σύνδεσης.
Το MOVITOOLS® MotionStudio εκκινεί στον τρόπο σύνδεσης που ρυθμίσατε πριν
από το κλείσιμο.

•
•

7.3.2

Ρύθμιση τρόπου σύνδεσης (Online ή Offline)
Για να ρυθμίσετε τον τρόπο σύνδεσης, ενεργήστε ως εξής:
1. Επιλέξτε τον τρόπο σύνδεσης:
•

"Μετάβαση στη λειτουργία Online" [1], για λειτουργίες (εργαλεία Online), τα οποία
θα επηρεάσουν απευθείας τη συσκευή.

•

"Μετάβαση στη λειτουργία Offline" [2], για λειτουργίες (εργαλεία Offline), τα οποία
θα επηρεάσουν το έργο σας.

[1]

[2]
9007200389198219

[1] Σύμβολο "Μετάβαση στη λειτουργία Online"
[2] Σύμβολο "Μετάβαση στη λειτουργία Offline"

2. Μαρκάρετε τον κόμβο συσκευής.
3. Ανοίξτε το συναφές μενού με το δεξί πλήκτρο του ποντικιού για να εμφανίσετε τα
εργαλεία παραμετροποίησης της συσκευής.
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7.4

Επικοινωνία μέσω EtherCAT®

7.4.1

Επισκόπηση

7

Το EtherCAT® παρέχει στο χρήστη μη κυκλικές υπηρεσίες παραμέτρων, εκτός από τα
κυκλικά δεδομένα διεργασίας. Αυτή η μη κυκλική ανταλλαγή δεδομένων πραγματοποιείται μέσω της πύλης Mailbox της κύριας μονάδας EtherCAT®.
Από την πύλη Mailbox της κύριας μονάδας EtherCAT® εισάγονται οι υπηρεσίες παραμετροποίησης του MOVITOOLS® MotionStudio στα τηλεγραφήματα EtherCAT®. Τα
μηνύματα επιστροφής των ηλεκτροκινητήρων μεταβιβάζονται με τον ίδιο τρόπο από την
υποτελή μονάδα EtherCAT® στην πύλη Mailbox και στη συνέχεια στο MOVITOOLS®
MotionStudio.
Για την εγκατάσταση της πύλης Mailbox και του MOVITOOLS® MotionStudio υπάρχουν
οι παρακάτω περιπτώσεις:
•

Περίπτωση 1: Εγκατάσταση στην ίδια συσκευή (→ σελίδα 42)
– Η κύρια μονάδα EtherCAT® και το MOVITOOLS® MotionStudio λειτουργούν στην
ίδια συσκευή. Για το λόγο αυτό δε χρειάζεται κάποιο πρόσθετο υλικό.

•

Περίπτωση 2: Εγκατάσταση σε διαφορετικές συσκευές (χωρίς ελεγκτή SEW)
(→ σελίδα 43)
– Η κύρια μονάδα EtherCAT® και το MOVITOOLS® MotionStudio λειτουργούν σε
διαφορετικές συσκευές. Αυτή η περίπτωση υπάρχει όταν δεν διατίθεται κατάλληλο λειτουργικό σύστημα (Windows) ή όταν το MOVITOOLS® MotionStudio
πρέπει να λειτουργήσει από άλλο υπολογιστή. Η κύρια μονάδα EtherCAT®
χρειάζεται μια δεύτερη διεπαφή Ethernet, η οποία να είναι συνδεδεμένη με
τον υπολογιστή ηλεκτρομηχανικής ρύθμισης στον οποίο λειτουργεί το
MOVITOOLS® MotonStudio.

•

Περίπτωση 3: Εγκατάσταση σε διαφορετικές συσκευές (με ελεγκτή SEW ως κύρια
μονάδα EtherCAT®).
– Η τοπολογία δικτύου είναι ίδια με την περίπτωση 2. Αν χρησιμοποιείτε έναν ελεγκτή SEW, τότε στο MOVITOOLS® MotionStudio πρέπει να ρυθμίσετε μόνο την
πρόσβαση ηλεκτρομηχανικής ρύθμισης γι΄αυτόν. Η δρομολόγηση μέσω της
πύλης Mailbox και η επικοινωνία EtherCAT® με τους υποκείμενους κινητήρες
γίνεται αυτόματα.
Ως πρόσβαση ηλεκτρομηχανικής ρύθμισης για τον ελεγκτή SEW διατίθεται το
PROFIBUS ή το Ethernet (SMLP, όχι το EtherCAT®). Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα τεχνικά εγχειρίδια των ελεγκτών SEW.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Οι ελεύθερες διεπαφές EtherCAT® σε μια υποτελή μονάδα EtherCAT® δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την ηλεκτρομηχανική ρύθμιση.
•

Για την ηλεκτρομηχανική ρύθμιση χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την προβλεπόμενη
διεπαφή στην κύρια μονάδα EtherCAT®.
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Περίπτωση 1:
Εγκατάσταση στην
ίδια συσκευή

Το σχήμα δείχνει την 1η περίπτωση: Η κύρια μονάδα EtherCAT® και το
MOVITOOLS® MotionStudio έχουν εγκατασταθεί στην ίδια συσκευή.
[2]

[1]
[3]

MBX

[4]

EtherCAT

EtherCAT

EURODRIVE

[5]
EURODRIVE

3266486283
[1] Οθόνη
[2] Υπολογιστής με κύρια μονάδα EtherCAT® μαζί με ενσωματωμένη πύλη Mailbox (MBX) και
MOVITOOLS® MotionStudio
[3] Εσωτερική δρομολόγηση IP
[4] Διεπαφή EtherCAT®
[5] Παράδειγμα συσκευών με διεπαφές EtherCAT®
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Περίπτωση 2:
Εγκατάσταση σε
διαφορετικές
συσκευές

7

Το σχήμα δείχνει τη 2η περίπτωση: Η κύρια μονάδα EtherCAT® και ο υπολογιστής
ηλεκτρομηχανικής ρύθμισης με MOVITOOLS® MotionStudio έχουν εγκατασταθεί σε
διαφορετικές συσκευές.

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[1]

MBX

EtherCAT

EtherCAT

EURODRIVE

[7]
EURODRIVE

3266490251
[1] Υπολογιστής με διεπαφή Ethernet και MOVITOOLS® MotionStudio
[2] Δίκτυο Ethernet
[3] Διεπαφή ηλεκτρομηχανικής ρύθμισης της κύριας μονάδας EtherCAT®
[4] Εσωτερική δρομολόγηση IP
[5] Κύρια μονάδα EtherCAT® (για παράδειγμα σύστημα TwinCAT) με ενσωματωμένη πύλη Mailbox (MBX)
[6] Διεπαφή EtherCAT®
[7] Παράδειγμα συσκευών με διεπαφές EtherCAT®
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7
7.4.2

Παραμετροποίηση της πύλης Mailbox στην κύρια μονάδα EtherCAT®
•

Ενεργοποιήστε την υποστήριξη VoE/EoE της μονάδας ελέγχου EtherCAT®.

•

Ενεργοποιήστε τη σύνδεση προς τη στοίβα TCP/IP και τη δρομολόγηση IP.

•

Καθορίστε τη διεύθυνση IP της πύλης Mailbox EtherCAT®. Κανονικά η διεύθυνση IP
εκχωρείται από το εργαλείο ηλεκτρομηχανικής ρύθμισης (π.χ. TwinCAT) και δεν
πρέπει να τροποποιείται.

Στο πρόγραμμα TwinCAT της εταιρίας Beckhoff οι αναφερόμενες ρυθμίσεις έχουν ως εξής:

3267403275
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7.4.3

7

Ρύθμιση δικτύου στον υπολογιστή ηλεκτρομηχανικής ρύθμισης
Αν το MOVITOOLS® MotionStudio και η κύρια μονάδα EtherCAT® λειτουργούν στον
ίδιο υπολογιστή, δεν πρέπει να κάνετε περαιτέρω ρυθμίσεις δικτύου.
Αν η κύρια μονάδα EtherCAT® έχει συνδεθεί σε ένα δίκτυο Ethernet μέσω μίας διεπαφής ηλεκτρομηχανικής ρύθμισης, τότε οι υπολογιστές στο ίδιο υποδίκτυο μπορούν να
αποκτούν πρόσβαση στους κινητήρες SEW στο EtherCAT® με το MOVITOOLS®
MotionStudio. Τα τηλεγραφήματα μεταβιβάζονται από τον υπολογιστή ηλεκτρομηχανικής ρύθμισης μέσω της διεπαφής Ethernet της κύριας μονάδας EtherCAT® προς την
πύλη Mailbox (δρομολόγηση).
Γενικά είναι διαθέσιμοι δύο τύποι δρομολόγησης:
1. Τύπος: Με τον καθορισμό μίας στατικής διαδρομής.
Σ' αυτόν τον τύπο εισάγεται στον πίνακα δρομολόγησης του υπολογιστή ηλεκτρομηχανικής ρύθμισης μια καταχώρηση, η οποία μεταβιβάζει τα δεδομένα ηλεκτρομηχανικής ρύθμισης στην πύλη Mailbox μέσω της κύριας μονάδας EtherCAT®.
Η εντολή για εγκατάσταση μίας στατικής διαδρομής στο παράθυρο DOS είναι η εξής:
route –p add [Target] MASK [Netmask] [Gateway]

[3]
[2]
[1]

9007202522149259
®

[Target]: αντιστοιχεί στη διεύθυνση IP της πύλης Mailbox EtherCAT στην κύρια μονάδα EtherCAT®
[Netmask]: ρυθμίζεται κατά κανόνα σε 255.255.255.255 (Hostrouting)
[Gateway]: αντιστοιχεί στη διεύθυνση IP της κύριας μονάδας EtherCAT® (διεπαφή ηλεκτρομηχανικής
ρύθμισης) στο δίκτυο Ethernet

[1]
[2]
[3]

2. Τύπος: Πρόσβαση στην πύλη Mailbox με τον καθορισμό της τυπικής πύλης στον
υπολογιστή ηλεκτρομηχανικής ρύθμισης. Σ' αυτόν τον τύπο, ως τυπική πύλη καθορίζεται η διεύθυνση IP της κύριας μονάδας EtherCAT®.
•

Στον υπολογιστή ηλεκτρομηχανικής ρύθμισης, ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου για
τη ρύθμιση των ιδιοτήτων δικτύου.

•

Καταχωρήστε τα παρακάτω ανάλογα με το δίκτυο:

Use the following IP address
IP address
Subnet mask
Standard gateway

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

3267406603
IP address:
Subnet mask:
Standard gateway:

Διεύθυνση IP του υπολογιστή ηλεκτρομηχανικής ρύθμισης
Μάσκα υποδικτύου του υπολογιστή ηλεκτρομηχανικής ρύθμισης
Διεύθυνση IP της κύριας μονάδας EtherCAT® (διεπαφή ηλεκτρομηχανικής
ρύθμισης) στο δίκτυο Ethernet
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7
7.4.4

Έλεγχος ρυθμίσεων δικτύου
Θα πρέπει να ελέγξετε τις ρυθμίσεις δικτύου ανεξάρτητα από το εάν το MOVITOOLS®
MotionStudio και η κύρια μονάδα EtherCAT® λειτουργούν στον ίδιο υπολογιστή ή αν η
πρόσβαση στην πύλη Mailbox EtherCAT® γίνεται μέσω δρομολόγησης.
Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την εντολή Ping για να ελέγξετε αν η διαδρομή επικοινωνίας προς την πύλη Mailbox EtherCAT® έχει ρυθμιστεί σωστά, ενεργήστε ως εξής:
•

Στον υπολογιστή ηλεκτρομηχανικής ρύθμισης, ανοίξτε ένα παράθυρο για την καταχώρηση μίας εντολής DOS.

•

Εισάγετε "Ping" και τη διεύθυνση IP της πύλης Mailbox EtherCAT®. Για την περιγραφόμενη ρύθμιση δικτύου (παράδειγμα), η πλήρης γραμμή εντολής είναι:
Ping 169.254.61.254

•

Αν η εντολή Ping δεν απαντηθεί, επαναλάβετε τα βήματα των δύο προηγούμενων
ενοτήτων:
– Παραμετροποίηση της πύλης Mailbox στην κύρια μονάδα EtherCAT® (→ σελίδα 44)
– Ρύθμιση δικτύου στον υπολογιστή ηλεκτρομηχανικής ρύθμισης (→ σελίδα 45)

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Μη αποδοχή των ρυθμίσεων της κύριας μονάδας EtherCAT®
•

46

Αν δεν υιοθετηθούν οι ρυθμίσεις της κύριας μονάδας EtherCAT®, κάντε μια
επανεκκίνηση.
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7.4.5

7

Ρυθμίσεις επικοινωνίας στο MOVITOOLS® MotionStudio

Παραμετροποίηση
καναλιού επικοινωνίας με EtherCAT®

Για την παραμετροποίηση ενός καναλιού επικοινωνίας για EtherCAT®, ενεργήστε ως
εξής:
1. Κάντε κλικ επάνω στο σύμβολο "Configure communication plugs" (Παραμετροποίηση συνδέσεων επικοινωνίας) [1] στη γραμμή συμβόλων.

[1]
9007200388082827
[1]

Σύμβολο "Παραμετροποίηση συνδέσεων επικοινωνίας"

Κατόπιν ανοίγει το παράθυρο "Παραμετροποίηση συνδέσεων επικοινωνίας".
[2]

[3]
[1]

18014399653863307
[1]
[2]
[3]

Λίστα επιλογής "Τύπου επικοινωνίας"
Πεδίο ελέγχου "Activate" (Ενεργοποίηση)
Κουμπί [Edit] (Επεξεργασία)

2. Από τη λίστα επιλογής [1], επιλέξτε τον τύπο επικοινωνίας "Ethernet".
Στο παράδειγμα έχει ενεργοποιηθεί το 1ο κανάλι επικοινωνίας με τον τύπο επικοινωνίας "Ethernet" [2].
3. Πιέστε το πλήκτρο [Edit] [3] στη δεξιά πλευρά του παραθύρου.
Κατόπιν προβάλλονται οι ρυθμίσεις του τύπου επικοινωνίας "Ethernet".
4. Ρυθμίστε τις παραμέτρους επικοινωνίας. Ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα "Ρύθμιση παραμέτρων επικοινωνίας για EtherCAT®".
Ρύθμιση παραμέτρων επικοινωνίας
για EtherCAT®

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους για την επικοινωνία μέσω EtherCAT®, ενεργήστε ως
εξής:
1. Ρυθμίστε το πρωτόκολλο EtherCAT®. Για το σκοπό αυτό επιλέξτε την καρτέλα
"Ρυθμίσεις EtherCAT".
2. Ενεργοποιήστε το πεδίο ελέγχου "Ενεργοποίηση EtherCAT®".
3. Αν χρειάζεται αλλάξτε τις προκαθορισμένες παραμέτρους επικοινωνίας. Ανατρέξτε
στην αναλυτική περιγραφή των παραμέτρων επικοινωνίας για το EtherCAT®.
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4. Για να προσθέσετε μια διεύθυνση IP, κάντε κλικ στο σύμβολο [Add IP adress] [2].

[1]

[2]

[3]

18014399831358731
[1]

[2]
[3]

Πεδίο ελέγχου "Activate access without master"
(Ενεργοποίηση πρόσβασης χωρίς κυρία
μονάδα)
Υπόδειξη: Ενεργοποιήστε μόνο αν δεν υπάρχει
άλλη κύρια μονάδα.
Σύμβολο [Add IP adress]
Πεδίο εισαγωγής "IP address" (Διεύθυνση IP)

Αν δεν υπάρχει κύρια μονάδα EtherCAT®,
τότε στο MOVITOOLS® MotionStudio μπορείτε να ενεργοποιήσετε μια κύρια μονάδα
παραμετροποίησης.

5. Εισάγετε τη διεύθυνση IP της πύλης Mailbox (στην κύρια μονάδα EtherCAT®) στο
πεδίο καταχώρησης "Διεύθυνση IP" [3] και κάντε κλικ στο πλήκτρο [OK].

48

Εγχειρίδιο – MOVIAXIS® Διεπαφή διαύλου πεδίου XFE24A EtherCAT®

Λειτουργία του MOVITOOLS® MotionStudio μέσω του EtherCAT®
Εκτέλεση λειτουργιών στις συσκευές

Παράμετροι
επικοινωνίας για
EtherCAT®

7

Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται οι παράμετροι επικοινωνίας για το
EtherCAT®:
Παράμετροι επικοινωνίας

Περιγραφή

Υπόδειξη

Χρονική υπέρβαση

Χρόνος αναμονής σε [ms], κατά
τον οποίο ο Client περιμένει μία
απόκριση του διακομιστή μετά
την αποστολή αιτήματος.

•

Περιοχή σάρωσης από:

Διεύθυνση εκκίνησης για την
περιοχή σάρωσης EtherCAT®

Περιοχή σάρωσης μέχρι:

Διεύθυνση διακοπής για την περιοχή σάρωσης EtherCAT®

Αν καταχωρήσετε εδώ τιμές, μπορείτε να περιορίσετε την περιοχή
σάρωσης EtherCAT® και επομένως να μειώσετε τη διάρκεια
σάρωσης.

Διεύθυνση IP κύριας μονάδας
EtherCAT®

Διεύθυνση IP της πύλης Mailbox
στην κύρια μονάδα EtherCAT®

7.5

Εκτέλεση λειτουργιών στις συσκευές

7.5.1

Παραμετροποίηση συσκευών

•

Προεπιλεγμένη ρύθμιση:
200 ms
Αυξήστε την τιμή εάν η καθυστέρηση της επικοινωνίας
δημιουργεί προβλήματα.

-

Παραμετροποιήστε τις συσκευές στον κατάλογο παραμέτρων. Ο κατάλογος προβάλλει
όλες τις παραμέτρους συσκευών, ομαδοποιημένες σε φακέλους.
Η διαχείριση των παραμέτρων συσκευών γίνεται με τη βοήθεια του συναφούς μενού και
της γραμμής συμβόλων. Παρακάτω παρατίθεται ο τρόπος ανάγνωσης ή αλλαγής των
παραμέτρων συσκευών.
7.5.2

Ανάγνωση ή αλλαγή των παραμέτρων συσκευών
Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία, για να διαβάσετε ή να αλλάξετε τις παραμέτρους συσκευών:
1. Αλλάξτε στην επιθυμητή λειτουργία προβολής (προβολή έργου ή δικτύου)
2. Επιλέξτε τον τρόπο σύνδεσης:
•

Κάντε κλικ στο σύμβολο "Μετάβαση στη λειτουργία Online" [1], αν θέλετε να
διαβάσετε / αλλάξετε τις παραμέτρους απευθείας στη συσκευή.

•

Κάντε κλικ στο σύμβολο "Μετάβαση στη λειτουργία Offline" [2], αν θέλετε να
διαβάσετε / αλλάξετε τις παραμέτρους στο έργο.

[1]

[2]
9007200389198219

[1] Σύμβολο "Μετάβαση στη λειτουργία Online"
[2] Σύμβολο "Μετάβαση στη λειτουργία Offline"

3. Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να παραμετροποιήσετε.
4. Ανοίξτε το συναφές μενού και επιλέξτε την εντολή [Startup] / [Parameter tree].
Κατόπιν ανοίγει η λειτουργία προβολής "Κατάλογος παραμέτρων" στη δεξιά πλευρά
της οθόνης.
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5. Ανοίξτε τον "Κατάλογο παραμέτρων" μέχρι τον επιθυμητό κόμβο.

947217163

6. Κάντε διπλό κλικ για να προβάλετε μια συγκεκριμένη ομάδα παραμέτρων συσκευής.
7. Αν αλλάξετε αριθμητικές τιμές στα πεδία καταχώρησης, επιβεβαιώστε τις νέες τιμές
με το πλήκτρο επιβεβαίωσης.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
•

7.5.3

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις παραμέτρους συσκευών θα βρείτε στη
λίστα παραμέτρων της συσκευής.

Έναρξη χρήσης των συσκευών (Online)
Για την (Online) έναρξη λειτουργίας των συσκευών, ενεργήστε ως εξής:
1. Μεταβείτε στη λειτουργία προβολής δικτύου.
2. Κάντε κλικ επάνω στο σύμβολο [1] "Μετάβαση στη λειτουργία Online" στη γραμμή
συμβόλων.

[1]
9007200438771211
[1] Σύμβολο "Μετάβαση στη λειτουργία Online"

3. Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να θέσετε σε λειτουργία.
4. Ανοίξτε το συναφές μενού και επιλέξτε την εντολή [Startup] / [Startup].
Στη συνέχεια ανοίγει ο βοηθός έναρξης λειτουργίας.
5. Ακολουθήστε τις οδηγίες του βοηθού έναρξης λειτουργίας και, στη συνέχεια, φορτώστε τα δεδομένα έναρξης λειτουργίας στη συσκευή που διαθέτετε.
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0

8

Motion Control μέσω EtherCAT®
Σ' αυτό το κεφάλαιο θα λάβετε πληροφορίες για τις λειτουργίες EtherCAT®, οι οποίες
επιτρέπουν τη συγχρονισμένη λειτουργία MOVIAXIS® σε μία κύρια μονάδα EtherCAT®
που απαιτείται για τις εφαρμογές Motion Control.

8.1

Εισαγωγή EtherCAT®
Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τις λειτουργίες και τους όρους που χρησιμοποιούνται για
τη συγχρονισμένη λειτουργία των σερβοενισχυτών SEW στο EtherCAT®. Αναλυτικές
τεχνικές πληροφορίες για το EtherCAT® μπορείτε να λάβετε από τον οργανισμό χρηστών EtherCAT® π.χ. στο www.EtherCAT®.org και από τους κατασκευαστές συστημάτων κύριων μονάδων EtherCAT®.
Παρακάτω περιγράφονται οι βασικοί μηχανισμοί των εφαρμογών Motion Control στην
τυπική διάταξη cascade που εφαρμόζεται στα συστήματα μετάδοσης κίνησης.
[2]

[1]

xref

vref

xact

vact

[3]

tref

[4]

M

V

[5]

X

[5]

X

[6]

6821660555
xref
xact
vref
vact
tref

Ονομαστική τιμή θέσης
Πραγματική τιμή θέσης
Ονομαστική τιμή στροφών
Πραγματική τιμή στροφών
Ονομαστική τιμή ροπής

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

Ρυθμιστής θέσης
Ρυθμιστής στροφών
Τελική βαθμίδα σερβοενισχυτή
Συνδεδεμένο μηχάνημα (φορτίο)
Κωδικοποιητής (V = στροφές, X = θέση)
Προαιρετικός σύγχρονος κωδικοποιητής

Έστω μία ονομαστική τιμή θέσης (xref). Μαζί με την πραγματική τιμή θέσης (xact), ο ρυθμιστής θέσης [1] υπολογίζει την ονομαστική τιμή στροφών (vref). Ο ρυθμιστής στροφών
[2] υπολογίζει από την ονομαστική και την πραγματική τιμή στροφών την ονομαστική
τιμή ροπής (tref), η οποία δημιουργεί μία ροπή στρέψης στον κινητήρα που τροφοδοτείται με ρεύμα από την τελική βαθμίδα του σερβοενισχυτή [3]. Ανάλογα με την αντίθετη
ροπή του μηχανήματος που δέχεται την κίνηση [4], προκύπτει ένας αριθμός στροφών
(μέτρηση μέσω του κωδικοποιητή [5]) στον κινητήρα. Ανάλογα με τις στροφές του κινητήρα προκύπτει μία μεταβολή της θέσης, η οποία καταγράφεται από έναν κωδικοποιητή
θέσης [5] στον κινητήρα. Ανάλογα με την εφαρμογή, τα κυκλώματα του σερβοενισχυτή
ή της υπερκείμενης μονάδας ελέγχου για τον έλεγχο της ροπής, των στροφών ή της
θέσης κλείνουν. Το MOVIAXIS® μπορεί να αναλάβει όλα τα κυκλώματα ελέγχου, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου θέσης. Μ' αυτό τον τρόπο μπορεί να εκτελεστεί μία οδήγηση σε θέση μόνο με την αποστολή της ονομαστικής θέσης στο σερβοενισχυτή (π.χ.
στοιχείο εφαρμογής "Οδήγηση θέσης μέσω διαύλου"). Στη μονάδα ελέγχου αποστέλλεται η τρέχουσα θέση και, εάν έχει ολοκληρωθεί η εντολή οδήγησης σε θέση, η "αναγγελία
ολοκλήρωσης".
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Στις εφαρμογές Motion Control γίνεται η διαχείριση της κίνησης οδήγησης με τη θέση
προορισμού και τις παραμέτρους κίνησης όπως ταχύτητα και χρόνοι ράμπας στον ελεγκτή Motion, δηλ. κατά κανόνα στην υπερκείμενη μονάδα ελέγχου. Στο σερβοενισχυτή
μεταβιβάζεται μέσα σε σύντομα χρονικά διαστήματα μία ονομαστική ταχύτητα (βλ. κεφάλαιο "Λειτουργία ταχύτητας") ή μία ονομαστική θέση (βλ. κεφάλαιο "Λειτουργία θέσης"),
η οποία υπολογίζεται από την καμπύλη διαδρομής. Ο σερβοενισχυτής ρυθμίζει κατόπιν
αυτή την ονομαστική ταχύτητα ή ονομαστική θέση και αναφέρει την τρέχουσα θέση.
Ο ελεγκτής Motion γνωρίζει πότε θα ολοκληρωθεί η εντολή οδήγησης σε θέση.
Επειδή η υπερκείμενη μονάδα ελέγχου μεταδίδει κυκλικά τις ονομαστικές τιμές, συνυπολογίζονται και οι ράμπες επιτάχυνσης και επιβράδυνσης. Εδώ δε χρησιμοποιείται
κάποια λειτουργία ράμπας που είναι ενσωματωμένη στον κινητήρα.
8.1.1

Συγχρονισμός παλμού
Η μονάδα ελέγχου διαβάζει για κάθε κύκλο ελέγχου την πραγματική τιμή θέσης και υπολογίζει από τη διαφορική θέση (dx) και το διαφορικό χρόνο (dt) του τελευταίου χρονικού
διαστήματος ελέγχου τις τρέχουσες στροφές (dx/dt) και ενδεχομένως τα λοιπά μεγέθη
όπως επιτάχυνση, αναστολή κλπ.
Τα χρονικά παράθυρα ελέγχου της μονάδας ελέγχου, της μετάδοσης μέσω διαύλου και
του εσωτερικού κύκλου επεξεργασίας του σερβοενισχυτή και των εξωτερικών κωδικοποιητών, όπου αυτοί υπάρχουν, θα πρέπει να συγχρονιστούν μεταξύ τους.

Παράδειγμα

Στο παράδειγμα περιγράφεται η δημιουργία φαινομένων Aliasing, όταν η μονάδα ελέγχου, ο δίαυλος, ο σερβοενισχυτής ή ο κωδικοποιητής δεν λειτουργούν συγχρονισμένα
(→ εικόνα που ακολουθεί).
•

Χρονικό παράθυρο ελέγχου της μονάδας ελέγχου: 5 ms

•

Περίοδος διαύλου: 5 ms, συγχρονισμένα με τη μονάδα ελέγχου

•

Χρόνος επεξεργασίας στο σερβοενισχυτή: 5 ms, ασύγχρονα
dtS

[A]

1

2

3

4

5

[B]

[C]
dx

dx

dx

dtG

[A]
[B]

dx

dx

6823481739

Χρονικό διάστημα ελέγχου dtS
Κύκλος διαύλου

[C]
dx

Χρονικό παράθυρο σερβοενισχυτή ή κωδικοποιητή dtG
Διαφορά θέσης (απόσταση που έχει διανυθεί)

Επειδή σ' αυτό το παράδειγμα ο σερβοενισχυτής ή ο κωδικοποιητής δεν είναι συγχρονισμένοι με τη μονάδα ελέγχου, λόγω των μη ιδανικών κυκλωμάτων ταλάντωσης χαλαζία στις δύο συσκευές, τα χρονικά παράθυρα παρουσιάζουν μία απόκλιση μεταξύ τους.
Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μεταπτώσεις της ονομαστικής τιμής που μεταδίδεται.
Ενώ στα χρονικά διαστήματα ελέγχου 1 ως 3 παρατηρείται μία μικρή ανακρίβεια στην
ταχύτητα (v = dx/dtS ≈ dx/dtG), στο τέταρτο χρονικό διάστημα ελέγχου παρουσιάζεται
ένα σημαντικό σφάλμα (v = 2dx/dtS) στον υπολογισμό της ταχύτητας. Αυτές οι στροφές
που έχουν υπολογιστεί λανθασμένα για ένα χρονικό διάστημα σάρωσης οδηγούν σε
έντονες αντιδράσεις των αλγορίθμων ελέγχου της μονάδας ελέγχου και μπορούν να
προκαλέσουν ακόμα και μηνύματα σφαλμάτων.
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Ο προαναφερόμενος προβληματισμός, ο οποίος προκύπτει από τη διακριτική σάρωση
σε διάφορα συστήματα, προκαλεί δυσλειτουργίες μόνο σε εφαρμογές Motion Control,
εάν ο χρόνος κύκλου της μονάδας ελέγχου είναι μικρός ή εάν έχει ίδιο μέγεθος με τον
κύκλο εσωτερικής επεξεργασίας του σερβοενισχυτή ή των εξωτερικών κωδικοποιητών.
Το EtherCAT® έχει τέτοια δομή, ώστε ο κύκλος διαύλου και ο κύκλος ελέγχου να είναι
πάντα συγχρονισμένοι.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Με το μηχανισμό Distributed Clock είναι εφικτός και ο συγχρονισμός του χρονικού
παραθύρου εσωτερικής επεξεργασίας του σερβοενισχυτή.
Στο MOVIAXIS® ο συγχρονισμός των χρονικών παραθύρων και της μεταβίβασης
δεδομένων ελέγχεται από τη διπλή θύρα RAM της πρόσθετης κάρτας XFE24A.
8.1.2

Διεπαφή ονομαστικής τιμής στροφών (λειτουργία Velocity)
[1]

[3]

[2]

Xref

vref

Xact

vact

[A]

tref

[4]

M

V

[5]

X

[5]

X

[6]

[C]
[B]

xref
xact
vref
vact
tref

Ονομαστική τιμή θέσης
Πραγματική τιμή θέσης
Ονομαστική τιμή στροφών
Πραγματική τιμή στροφών
Ονομαστική τιμή ροπής

6823492875

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

Ρυθμιστής θέσης
Ρυθμιστής στροφών
Τελική βαθμίδα του σερβοενισχυτή
Συνδεδεμένο μηχάνημα
Κωδικοποιητής (V = στροφές,
X = θέση)
Προαιρετικός σύγχρονος
κωδικοποιητής

[A]
[B]
[C]

Μονάδα ελέγχου
Διεπαφή διαύλου πεδίου
Σερβοενισχυτές

Στη λειτουργία Velocity η μονάδα ελέγχου μεταδίδει στο σερβοενισχυτή μία ονομαστική
τιμή στροφών (ή ταχύτητας) και διαβάζει την πραγματική τιμή θέσης από το σερβοενισχυτή ή έναν ξεχωριστό κωδικοποιητή.
Στη λειτουργία Velocity ο σερβοενισχυτής αποτελεί ένα απλό στοιχείο ρύθμισης των
στροφών. Τα χρονικά παράθυρα ελέγχου της μονάδας ελέγχου, της μετάδοσης μέσω
διαύλου και του εσωτερικού κύκλου επεξεργασίας του σερβοενισχυτή και των κωδικοποιητών θα πρέπει να συγχρονιστούν μεταξύ τους.
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Ο ορισμός αναφοράς της θέσης, η επιτήρηση των επιτρεπόμενων περιοχών κίνησης ή
των τερματικών διακοπτών, καθώς και ο καθορισμός ράμπας ανάλογα με το φορτίο και
η επιτήρηση σφάλματος ολίσθησης, υλοποιούνται στην υπερκείμενη μονάδα ελέγχου
και δεν αποτελούν λειτουργίες του MOVIAXIS®.
Για να αποφευχθούν οι ακούσιες μεγάλες επιταχύνσεις στα μεγάλα χρονικά διαστήματα
ελέγχου (> 1 ms), η ονομαστική τιμή των στροφών του MOVIAXIS® δεν μεταδίδεται
απευθείας, αλλά γραμμικά. Αυτό σημαίνει ότι σε έναν κύκλο ονομαστικών τιμών 5 ms, η
μονάδα ελέγχου στο MOVIAXIS® δεν ρυθμίζει την επιθυμητή αλλαγή των στροφών κάθε
5 ms σε ένα μεγάλο βήμα, αλλά σε 5 μικρότερα βήματα διάρκειας 1 ms.
8.1.3

Ρυθμίσεις για τη λειτουργία Velocity (διεπαφή στροφών)

Δεδομένα
διεργασίας IN

6888393739
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6888395403
Ρυθμίσεις λέξης ελέγχου 0

Συσχετισμοί
μνήμης IN 0

Κατόπιν, με drag&drop κάντε τους συσχετισμούς της μνήμης IN 0 προς τη λέξη ελέγχου
0 και τα δεδομένα διεργασίας.

Ρυθμίσεις λέξης
ελέγχου 0

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Για να μπορέσετε να ζητήσετε το σύνθετο έλεγχο στροφών FCB06, αυτός πρέπει να
παραμετροποιηθεί σε μια λέξη ελέγχου (εδώ λέξη ελέγχου 0).
Στη λέξη ελέγχου 0, κάντε τις ρυθμίσεις που απεικονίζονται στην εικόνα "Control word 0
settings" (Ρυθμίσεις λέξης ελέγχου 0).
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Ρυθμίσεις των
δεδομένων
διεργασίας IN

Ρυθμίστε τα δεδομένα διεργασίας IN σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα.

6888400139

Παραμετροποίηση
του FCB06 (σύνθετες στροφές)

Στην παράμετρο "Έλεγχος κύκλου ονομαστικών τιμών" ρυθμίστε το χρόνο κύκλου της
μονάδας ελέγχου EtherCAT®, π.χ. 1 ms. Επιπλέον πρέπει να ρυθμίσετε την πηγή της
ονομαστικής τιμής ταχύτητας, εδώ η μνήμη δεδομένων διεργασίας του καναλιού 1
(βλ. ακόλουθη εικόνα).

6888735627
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Αν θέλετε να γίνει συγχρονισμένη επικοινωνία δεδομένων διεργασίας με τη μονάδα
ελέγχου EtherCAT®, θα πρέπει να επιλέξετε την καταχώρηση "Communication option"
(Επιλογή επικοινωνίας) στη λίστα "Synchronization source" (Πηγή συγχρονισμού)
(βλ. ακόλουθη εικόνα).

8223041931
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Δεδομένα
διεργασίας OUT

6888738315

Η μονάδα και η ανάλυση των στροφών ή η ταχύτητα, η θέση ή η διαδρομή του άξονα
εξαρτάται από τις ρυθμίσεις των μονάδων χρήστη, που καθορίστηκαν κατά την έναρξη
χρήσης. Ισχύουν οι εξής μονάδες αν δεν καθορίστηκαν κάποιες άλλες από το χρήστη:
•

Διαδρομή:

1 [περιστροφή]

•

Ταχύτητα:

1 [σ.α.λ.]

Η λέξη κατάστασης 0, η λέξη ελέγχου 1 και τα δεδομένα διεργασίας Out έχουν την εργοστασιακή ρύθμιση.
Συσχετισμοί
μνήμης OUT 0
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Κατόπιν με τη βοήθεια του drag&drop κάντε τους συσχετισμούς της λέξης κατάστασης
0 και των δεδομένων διεργασίας OUT προς τη μνήμη Out 0.
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8.1.4

Διεπαφή ονομαστικής τιμής θέσης (λειτουργία θέσης)

[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

Ονομαστική τιμή θέσης
Πραγματική τιμή θέσης
Ονομαστική τιμή στροφών
Πραγματική τιμή στροφών
Ονομαστική τιμή ροπής

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

Ρυθμιστής θέσης
[A]
Ρυθμιστής στροφών
[B]
Τελική βαθμίδα του σερβοενισχυτή [C]
Συνδεδεμένο μηχάνημα
Κωδικοποιητής (V = στροφές,
X = θέση)
Προαιρετικός σύγχρονος
κωδικοποιητής

Μονάδα ελέγχου
Διεπαφή διαύλου πεδίου
Σερβοενισχυτές

Στη λειτουργία θέσης, η μονάδα ελέγχου μεταδίδει κυκλικά στο σερβοενισχυτή μία ονομαστική τιμή θέσης και διαβάζει την πραγματική τιμή θέσης από το σερβοενισχυτή ή
έναν ξεχωριστό κωδικοποιητή.
Στη λειτουργία θέσης ο σερβοενισχυτής ακολουθεί την ονομαστική τιμή θέσης που μεταβάλλεται συνεχώς και υπολογίζει ο ίδιος από την πραγματική τιμή θέσης (από το [5] ή
το [6]) την απαιτούμενη ονομαστική τιμή στροφών για το ρυθμιστή στροφών [2]. Τα χρονικά παράθυρα ελέγχου της μονάδας ελέγχου, της μετάδοσης μέσω διαύλου και των
εσωτερικών κύκλων επεξεργασίας του σερβοενισχυτή και των κωδικοποιητών θα πρέπει να συγχρονιστούν μεταξύ τους.
Μετά τον ορισμό αναφοράς της θέσης της μονάδας ελέγχου στη θέση του σερβοενισχυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί η επιτήρηση των επιτρεπόμενων περιοχών κίνησης ή
των τερματικών διακοπτών στο σερβοενισχυτή. Ο λογικός προσδιορισμός μίας ράμπας
ανάλογα με το φορτίο, καθώς και η επιτήρηση σφαλμάτων ολίσθησης στο σερβοενισχυτή θα πρέπει να εξεταστεί αναλυτικά.
Για να αποφευχθούν οι ακούσιες μεγάλες επιταχύνσεις στα μεγάλα χρονικά διαστήματα
ελέγχου (> 1 ms), η ονομαστική τιμή θέσης του MOVIAXIS® δεν μεταδίδεται απευθείας,
αλλά γραμμικά. Αυτό σημαίνει ότι σε έναν κύκλο ονομαστικών τιμών 5 ms, η μονάδα
ελέγχου στο MOVIAXIS® δεν ρυθμίζει την επιθυμητή αλλαγή της θέσης κάθε 5 ms σε
ένα μεγάλο βήμα, αλλά σε 10 μικρότερα βήματα διάρκειας 0,5 ms.
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8.1.5

Ρυθμίσεις για τη λειτουργία Position

Δεδομένα
διεργασίας IN

6894362379

6894364043
Ρυθμίσεις λέξης ελέγχου 0

60

Εγχειρίδιο – MOVIAXIS® Διεπαφή διαύλου πεδίου XFE24A EtherCAT®

Motion Control μέσω EtherCAT®
Εισαγωγή EtherCAT®

I

8

0
Συσχετισμοί
μνήμης IN 0

Κατόπιν με τη βοήθεια του drag&drop κάντε τη σύνδεση της λέξης κατάστασης 0 και των
δεδομένων διεργασίας IN προς τη μνήμη IN 0.
Η αντιστοίχηση της λέξης ελέγχου 0 είναι διαφορετική από το συσχετισμό των δεδομένων διεργασίας στη λειτουργία Velocity.

Ρύθμιση λέξης
ελέγχου 0

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Για να μπορέσετε να ζητήσετε το σύνθετο έλεγχο στροφών FCB06, αυτός πρέπει να
παραμετροποιηθεί σε μια λέξη ελέγχου (εδώ λέξη ελέγχου 0).
Στη λέξη ελέγχου 0, κάντε τις ρυθμίσεις που απεικονίζονται στην εικόνα "Ρυθμίσεις
λέξης ελέγχου 0".
Ρυθμίσεις των
δεδομένων
διεργασίας IN

Ρυθμίστε τα δεδομένα διεργασίας IN σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα.

6894368779

Παραμετροποίηση
του FCB10
(σύνθετη οδήγηση
σε θέση)

Στην παράμετρο "Έλεγχος κύκλου ονομαστικών τιμών" ρυθμίστε το χρόνο κύκλου της
μονάδας ελέγχου EtherCAT®, π.χ. 1 ms.
Οι ονομαστικές τιμές θέσης της μονάδας ελέγχου εξομαλύνονται με αυτά τα ρυθμιζόμενα φίλτρα μέσων τιμών για να υπάρχει μια ομαλή και συνεχής καμπύλη στροφών.
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Επίσης ρυθμίστε την πηγή για την ονομαστική τιμή θέσης, εδώ το κανάλι μνήμης δεδομένων διεργασίας 0.

6894371467

Αν θέλετε να γίνει συγχρονισμένη επικοινωνία δεδομένων διεργασίας με τη μονάδα
ελέγχου EtherCAT®, θα πρέπει να επιλέξετε την καταχώρηση "Επιλογή επικοινωνίας"
στη λίστα "Πηγή συγχρονισμού" (βλ. ακόλουθη εικόνα).

8223041931

Δεδομένα
διεργασίας OUT

Για την παραμετροποίηση των δεδομένων διεργασίας OUT ανατρέξτε στην παραμετροποίηση της λειτουργίας Velocity, καθώς η διαδικασία είναι η ίδια.
Η μονάδα και η ανάλυση των στροφών ή η ταχύτητα, η θέση ή η διαδρομή του άξονα
εξαρτάται από τις ρυθμίσεις των μονάδων χρήστη, που καθορίστηκαν κατά την έναρξη
χρήσης. Ισχύουν οι εξής μονάδες αν δεν καθορίστηκαν κάποιες άλλες από το χρήστη:
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•

Διαδρομή:

1 [περιστροφή]

•

Ταχύτητα:

1 [σ.α.λ.]
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8.2

Ρυθμίσεις στην κύρια μονάδα EtherCAT®
Για το συγχρονισμό των χρονικών παραθύρων θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Distributed Clock. Ο κύκλος διαύλου του MOVIAXIS® πρέπει να αντιστοιχεί
ακριβώς σε αυτόν της εξωτερικής μονάδας ελέγχου που ρυθμίστηκε κατά την έναρξη
χρήσης. Επιπλέον ελέγξτε το watchdog για την επιτήρηση της χρονικής υπέρβασης
μόνο για το διαχειριστή συγχρονισμού 0x1000 (Output Data). Το Watchdog για την επιτήρηση χρονικής υπέρβασης φέρει την εργοστασιακή ρύθμιση.

8.2.1

8.2.2

Ρυθμίσεις για τη λειτουργία Velocity
•

Η ονομαστική τιμή στροφών μεταβιβάζεται μέσω της λέξης εισόδου που έχει παραμετροποιηθεί στο πρόγραμμα επεξεργασίας PDO.

•

Η θέση μεταβιβάζεται μέσω της λέξης εξόδου που έχει παραμετροποιηθεί στο πρόγραμμα επεξεργασίας PDO. Η ανάλυση καθορίζεται κατά την έναρξη χρήσης.

Ρυθμίσεις για τη λειτουργία Position
•

Η ονομαστική τιμή θέσης μεταβιβάζεται μέσω της λέξης εισόδου που έχει παραμετροποιηθεί στο πρόγραμμα επεξεργασίας PDO.

•

Η θέση μεταβιβάζεται μέσω της λέξης εξόδου που έχει παραμετροποιηθεί στο πρόγραμμα επεξεργασίας PDO. Η ανάλυση καθορίζεται κατά την έναρξη χρήσης.

8.3

Παράδειγμα TwinCAT

8.3.1

Παραμετροποίηση συγχρονισμένης λειτουργίας
Πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις που εμφανίζονται στις παρακάτω εικόνες.

6824466059

Επιλέξτε για τη συγχρονισμένη λειτουργία την επιλογή "DC for synchronization" στην
καρτέλα DC (Distributed Clock). Προσέξτε, ώστε ο χρόνος κύκλου στο πεδίο "Cycle
time" να αντιστοιχεί ακριβώς στο χρόνο συγχρονισμού που έχει ρυθμιστεί στην παράμετρο 9963.1.
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του watchdog.
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Πιθανοί χρόνοι για το "Distributed Clock": 500 µs, 1 – 10 ms.

6824750603

Ενεργοποιήστε την παρακολούθηση χρονικής υπέρβασης για το διαχειριστή συγχρονισμού 0x1000. Για το σκοπό αυτό, στο παράθυρο "Edit Sync Manager" μαρκάρετε την
επιλογή "Watchdog Trigger" (βλ. ακόλουθη εικόνα) και εισάγετε το χρόνο watchdog στο
πεδίο "Value".

6824775435
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8.3.2

Παραμετροποίηση άξονα NC
Στη συνέχεια παραμετροποιείται ο άξονας NC (βλ. ακόλουθη εικόνα).

6824778379

Στην καρτέλα "Settings" επιλέξτε την επιλογή "Standard" στο πεδίο "Axis Type" και στο
πεδίο "Unit" επιλέξτε τη μονάδα συστήματος (π.χ. °).
Στην καρτέλα "Global" ρυθμίστε τη μέγιστη ταχύτητα και την παρακολούθηση του σφάλματος ολίσθησης.
Στην καρτέλα "Dynamics" ρυθμίστε το χρόνο ράμπας.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Οι ρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί θα πρέπει να ταιριάζουν στο μηχανικό
σύστημα και στις αντίστοιχες ρυθμίσεις του σερβοενισχυτή.
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8.3.3

Παραμετροποίηση κωδικοποιητή
Το "CANopen DS402" ορίζεται και παραμετροποιείται ως κωδικοποιητής (στο "Axis
x_Enc") ως εξής (βλ. ακόλουθη εικόνα).

6900927499

Ο συντελεστής κλίμακας προκύπτει από τον παρακάτω τύπο:

360 x Μετρητής θέσης
2

16

Inc x Παρονομαστής θέσης
8021890059

8.3.4

Λειτουργία Velocity
Στη λειτουργία Velocity επιλέξτε ως κινητήρα (στο "Axis x_Drive") το "Drive connected to
KLXXX...". Στην καρτέλα "Analog" εισάγετε τις ακόλουθες τιμές (βλ. ακόλουθη εικόνα).

6895409931

Οι ονομαστικές στροφές ("Reference Velocity") = (μέγιστες στροφές κινητήρα) × 6 καθορίζονται με το συντελεστή μετατροπής "at Output Ratio [0.0 ... 1.0]" = (μέγιστες στροφές
κινητήρα) / 215, ανάλογα με το συντελεστή κλίμακας του MOVIAXIS®.
Οι μονάδες χρήστη MOVIAXIS® και οι συντελεστές κλίμακας που διαφέρουν από την
εργοστασιακή ρύθμιση θα πρέπει να προσαρμοστούν με αντίστοιχο τρόπο μέσω των
παραπάνω μετατροπών και των συντελεστών.
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Τέλος, οι ονομαστικές στροφές και η πραγματική θέση του ηλεκτροκινητήρα συνδέονται
με τον άξονα NC και η λέξη ελέγχου και κατάστασης 1 ελέγχονται με την εργασία PLC,
σύμφωνα με την περιγραφή στο εγχειρίδιο διαμόρφωσης MOVIAXIS® (βλ. ακόλουθη
εικόνα).

6896872459
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Διάγνωση σφαλμάτων

9.1

Διαδικασίες διάγνωσης
Οι διαδικασίες διάγνωσης που περιγράφονται παρακάτω επιδεικνύουν τη διαδικασία
ανάλυσης σφαλμάτων για τις παρακάτω περιπτώσεις προβλημάτων:
•

Ο σερβοενισχυτής δε λειτουργεί στο EtherCAT®

•

Ο σερβοενισχυτής δεν μπορεί να ελεγχθεί με την κύρια μονάδα EtherCAT®

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν συγκεκριμένα την παραμετροποίηση του
σερβοενισχυτή για διάφορες εφαρμογές διαύλου πεδίου, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο διαμόρφωσης "Σερβοενισχυτής πολλών αξόνων MOVIAXIS®".
Βήμα 1: Ελέγξτε τη σωστή σύνδεση του σερβοενισχυτή στο EtherCAT®
Έχει συνδεθεί το βύσμα διαύλου στην κύρια μονάδα / στο σερβοενισχυτή; ΟΧΙ →

[A]

ΝΑΙ
↓
Πως συμπεριφέρεται η ενδεικτική λυχνία Link/activity στην πρόσθετη
κάρτα XFE24A;

OFF →

[A]

Η φυσική σύνδεση του σερβοενισχυτή στο EtherCAT® είναι σωστή; Ελέγξτε τη σωστή σύνδεση EtherCAT® στο X30 IN (εισερχόμενη σύνδεση
ΟΧΙ →
EtherCAT®) / X31 OUT (εξερχόμενη σύνδεση EtherCAT®).

[A]

ΟN
↓

ΝΑΙ↓
Συνέχεια με το βήμα 2: Πώς συμπεριφέρεται η ενδεικτική λυχνία LED RUN;
[A]

Ελέγξτε την καλωδίωση του διαύλου!

Βήμα 2: Πώς συμπεριφέρεται η ενδεικτική λυχνία LED RUN;
Η κύρια μονάδα έχει ενεργοποιήσει την κατάσταση
INIT στην υποτελή μονάδα;

OFF

[A]

ΟΧΙ →

[B]

→

[C]

Αναβοσβήνει
πορτοκαλί

Δεν έχει γίνει εκκίνηση του διαύλου στην κύρια μονάδα.

Αναβοσβήνει
πράσινο

Η υποτελής μονάδα βρίσκεται σε κατάσταση PREOPERATIONAL.

→

[C]

Ανάβει μία φορά
πράσινο

Η υποτελής μονάδα βρίσκεται σε κατάσταση SAFEOPERATIONAL.

→

[C]

Ανάβει πράσινο

Η υποτελής μονάδα βρίσκεται σε κατάσταση
OPERATIONAL.

→

[C]

[A]
[B]
[C]
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ΝΑΙ →

Εκτελέστε την εκκίνηση του διαύλου στην κύρια μονάδα.
Βλάβη στην πρόσθετη κάρτα XFE24A.
Συνέχεια με το βήμα 3: Πώς συμπεριφέρεται η ενδεικτική λυχνία LED ERR;
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Βήμα 3: Πώς συμπεριφέρεται η ενδεικτική λυχνία LED ERR;
OFF

Περίπτωση 1: Η λυχνία LED RUN ανάβει με πράσινο χρώμα (η υποτελής μονάδα
βρίσκεται σε κατάσταση OPERATIONAL).
↓

Η επικοινωνία EtherCAT® της πρόσθετης κάρτας XFE24A βρίσκεται σε κατάσταση
λειτουργίας.
Περίπτωση 2:
• Η λυχνία LED RUN αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα (η υποτελής μονάδα
βρίσκεται σε κατάσταση PRE-OPERATIONAL).
• Η λυχνία LED RUN ανάβει μία φορά με πράσινο χρώμα (η υποτελής μονάδα
βρίσκεται σε κατάσταση SAFE-OPERATIONAL)
↓
Εκτελέστε την εκκίνηση διαύλου στην κύρια μονάδα και φέρτε την υποτελή μονάδα
σε κατάσταση OPERATIONAL.
↓
Ξεκινήστε την επικοινωνία δεδομένων διεργασίας.
Τρεμοπαίζει Απαραίτητη προϋπόθεση:
• Η λυχνία LED RUN αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα (η υποτελής μονάδα
βρίσκεται σε κατάσταση PRE-OPERATIONAL)
• Η λυχνία LED RUN ανάβει μία φορά με πράσινο χρώμα (η υποτελής μονάδα
βρίσκεται σε κατάσταση SAFE-OPERATIONAL)
↓
Διαπιστώθηκε ένα σφάλμα αρχικής εκκίνησης. Εκκινήστε την πρόσθετη κάρτα
XFE24A.
↓
Εάν η λυχνία LED ERR συνεχίζει να τρεμοπαίζει, η πρόσθετη κάρτα XFE24A έχει
βλάβη.
Αναβοσβήνει δύο
φορές με
κόκκινο
χρώμα

Περίπτωση 1: Η λυχνία LED RUN ανάβει με πράσινο χρώμα (η υποτελής μονάδα
βρίσκεται σε κατάσταση OPERATIONAL).
↓
Χρονική υπέρβαση διαύλου πεδίου, ενεργοποιήστε τα δεδομένα εξόδου
διεργασίας.
Περίπτωση 2:
• Η λυχνία LED RUN αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα (η υποτελής μονάδα
βρίσκεται σε κατάσταση PRE-OPERATIONAL)
• Η λυχνία LED RUN ανάβει μία φορά με πράσινο χρώμα (η υποτελής μονάδα
βρίσκεται σε κατάσταση SAFE-OPERATIONAL)
↓
Χρονική υπέρβαση Watchdog → Εκτελέστε την εκκίνηση διαύλου στην κύρια
μονάδα και φέρτε την υποτελή μονάδα σε κατάσταση OPERATIONAL.
↓
Ξεκινήστε την επικοινωνία δεδομένων διεργασίας.

Ανάβει μία
φορά με
κόκκινο
χρώμα

Απαραίτητη προϋπόθεση:
• Η λυχνία LED RUN αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα (η υποτελής μονάδα
βρίσκεται σε κατάσταση PRE-OPERATIONAL)
• Η λυχνία LED RUN ανάβει μία φορά με πράσινο χρώμα (η υποτελής μονάδα
βρίσκεται σε κατάσταση SAFE-OPERATIONAL)
↓
Παρουσιάστηκε μία μη αναμενόμενη μεταβολή της κατάστασης. Αποκαταστήστε
το σφάλμα διαμόρφωσης και εκτελέστε στη συνέχεια μία εκκίνηση του διαύλου
στην κύρια μονάδα.
↓
Φέρτε την υποτελή μονάδα στην κατάσταση OPERATIONAL.
↓
Ξεκινήστε την επικοινωνία δεδομένων διεργασίας.
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Αναβοσβή- Απαραίτητη προϋπόθεση:
νει
• Η λυχνία LED RUN αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα (η υποτελής μονάδα βρίσκεται σε κατάσταση PRE-OPERATIONAL)
• Η λυχνία LED RUN ανάβει μία φορά με πράσινο χρώμα (η υποτελής μονάδα
βρίσκεται σε κατάσταση SAFE-OPERATIONAL)
↓
Παρουσιάστηκε μία μη έγκυρη διαμόρφωση. Αποκαταστήστε το σφάλμα διαμόρφωσης και εκτελέστε στη συνέχεια μία εκκίνηση του διαύλου στην κύρια μονάδα.
↓
Φέρτε την υποτελή μονάδα στην κατάσταση OPERATIONAL.
↓
Ξεκινήστε την επικοινωνία δεδομένων διεργασίας.

9.2

Κατάλογος σφαλμάτων
ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Στη λειτουργία της πρόσθετης κάρτας XFE24A στο MOVIAXIS® θα βρείτε τους αντίστοιχους κωδικούς σφαλμάτων στις οδηγίες λειτουργίας MOVIAXIS®.

9.3

Απόρριψη
Πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες εθνικοί κανονισμοί!
Αν χρειάζεται, κατά την απόρριψη ξεχωρίστε τα μεμονωμένα εξαρτήματα ανάλογα με τα
υλικά και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς π.χ. σαν:
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•

Σκραπ ηλεκτρονικών κυκλωμάτων

•

Πλαστικό

•

Λαμαρίνες

Εγχειρίδιο – MOVIAXIS® Διεπαφή διαύλου πεδίου XFE24A EtherCAT®

Τεχνικά στοιχεία
Πρόσθετη κάρτα XFE24A για MOVIAXIS®

10

Τεχνικά στοιχεία

10.1

Πρόσθετη κάρτα XFE24A για MOVIAXIS®
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Πρόσθετη κάρτα XFE24A (MOVIAXIS®)
Κωδικός

1821 249 2

Κατανάλωση ισχύος

P=3W

Πρότυπα

IEC 61158, IEC 61784-2

Ρυθμός Baud

100 MBaud full duplex

Τεχνική σύνδεσης

2 Χ RJ45 (8x8 modularJack)

Απόληξη διαύλου

Δεν υλοποιείται, αφού η απόληξη διαύλου ενεργοποιείται αυτόματα.

OSI Layer

Ethernet II

Διεύθυνση σταθμού

Ρύθμιση μέσω της κύριας μονάδας EtherCAT®

Όνομα αρχείου XML

SEW_XFE24A.xml

Vendor ID

0x59 (CANopen Vendor ID)

®

EtherCAT services

•
•

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

Κατάσταση
υλικολογισμικού
MOVIAXIS®

Από κατάσταση υλικολογισμικού 23 ή νεότερη

Βοηθητικός εξοπλισμός
έναρξης χρήσης

Λογισμικό ηλεκτρομηχανικής ρύθμισης MOVITOOLS® MotionStudio έκδοσης
5.40 ή νεότερης
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