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Correcties

1

Correcties
Deze correctie is van toepassing op het handboek "Veldbusinterface DFE33B EtherNet/IP en Modbus/TCP", artikelnummer 16725603, uitgave 10/2008.
Vervanging
In hoofdstuk 4.5 "Status-LED van de optie DFE33B" wordt de beschrijving van de
LED Link/Activity vervangen door hoofdstuk 2 "LED "Link/Activity"".

•

Hoofdstuk 5 "Configuratie en inbedrijfstelling (EtherNet/IP)" wordt volledig vervangen door hoofdstuk 3 "Configuratie en inbedrijfstelling EtherNet/IP™".

•

Hoofdstuk 8.3.3 "Time-outbewaking" wordt uitgebreid met een aanwijzing.
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•
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LED "Link/Activity"

2

2

LED "Link/Activity"

X30

De LED’s "Link/Activity" aan de RJ45-connectors (X30, X32) tonen de status van de
ethernetverbinding.

X32

[1]

25222950411

[1]

LED "Link/Activity": Status van de ethernetverbinding

Status-LED

Bedrijfstoestand
Er is een ethernetverbinding.

Geel

Er worden momenteel gegevens uitgewisseld via ethernet.

Uit

Er is geen ethernetverbinding.
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Configuratie en inbedrijfstelling EtherNet/IP™
Bestand met apparaatbeschrijving voor EtherNet/IP™ (EDS-bestand)

3

Configuratie en inbedrijfstelling EtherNet/IP™
Dit hoofdstuk biedt informatie over de configuratie van de EtherNet/IP™-master (PLC)
en de inbedrijfstelling van het apparaat voor het veldbusbedrijf.
De voorwaarden voor een juiste configuratie en inbedrijfstelling zijn:
•

de juiste aansluiting

•

de juiste instelling van de IP-adresparameters van het apparaat.

De configuratie wordt door voorbeelden verder toegelicht. De voorbeelden zijn gemaakt met de programmeersoftware Studio 5000 Logix Designer van de firma Rockwell Automation.

AANWIJZING
De afbeeldingen in het voorbeeldproject hebben betrekking op de Engelse versie van
de tool Studio 5000 Logix Designer.

3.1

Bestand met apparaatbeschrijving voor EtherNet/IP™ (EDS-bestand)

AANWIJZING
Een aangepast bestand met de apparaatbeschrijving kan tot storingen aan het apparaat leiden.
Verander of breidt de invoeren in het bestand met de apparaatbeschrijving niet uit.
Voor storingen aan het apparaat als gevolg van een aangepast bestand met de apparaatnaam kan SEW‑EURODRIVE niet aansprakelijk worden gesteld.
Voor het correct functioneren van de optiekaart DFE33B zijn de volgende bestanden
met apparaatbeschrijving (EDS-bestanden) vereist:
MOVIDRIVE®

•

Als
de
optiekaart
in
SEW_MOVIDRIVE_DFE33B.eds

B

wordt

ingezet:

•

Als de optiekaart in MOVITRAC® B ook in de Gateway-behuizing UOH11B wordt
ingezet: SEW_GATEWAY_DFE33B.eds

AANWIJZING

25823191/NL – 07/2018

De actuele versie van het EDS-bestand voor de optie, staat op de homepage van
SEW‑EURODRIVE → www.sew-eurodrive.com gereed voor downloaden.
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Configuratie van de EtherNet/IP™-master

3.2

3

Configuratie van de EtherNet/IP™-master
Het volgende voorbeeld beschrijft de configuratie van de Allen-Bradley-besturing ControlLogix 1756-L71 met Studio 5000 Logix Designer, versie V24.
Voor de ethernetcommunicatie wordt een EtherNet/IP™-internet 1756-EN2TR gebruikt.

3.2.1

Optiekaart DFE33B in de applicatieregelaar MOVIDRIVE® B in bedrijf stellen
Ga als volgt te werk:
1. Start Studio 5000 Logix Designer en selecteer het aanzicht "Controller Organizer" (boomstructuur in de linker helft van het venster).
2. Markeer de EtherNet/IP™-interface (hier 1756-EN2TR) in de map "I/O Configuration".
3. Selecteer het menucommando [New Module] in het contextmenu.
ð Er verschijnt een module-catalogus.

[1]

[2]

[3]
24865839243

4. Voer in het zoekveld [1] "DFE33B" in en druk op <ENTER>.

25823191/NL – 07/2018

ð Als het EDS-bestand correct werd geïnstalleerd, wordt de optiekaart in de catalogus getoond.
5. Selecteer de optie "SEW-MOVIDRIVE-DFE33B" [2].

Correcties – Veldbusinterface DFE33B

7

3

Configuratie en inbedrijfstelling EtherNet/IP™
Configuratie van de EtherNet/IP™-master

6. Klik op de knop [Create] [3].
ð Het onderstaande venster verschijnt.
[1]

[2]

[3]

[4]

24866803851

7. Voer in het invoerveld [3] de naam van het EtherNet/IP™‑apparaat in, zoals deze
gegevens in de Controller-Tags werden opgeslagen.
8. Voer in het invoerveld [2] het gewenste IP-adres van het EtherNet/IP™‑apparaat
in.
9. Klik op de button [4].
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ð Het onderstaande venster verschijnt.

24868569483
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10. Selecteer de indeling van de communicatie en van de procesdata.
ð U kunt tot 10 PI/PO (woorden van de procesingangsdata/procesuitgangsdata)
van ieder 16 bit selecteren.
11. Klik op de knop [OK].
ð Het eerdere venster verschijnt.
12. Open het tabblad [1].
[1]

[2]

[3]

15117198347

13. Voer in het invoerveld [2] de cyclustijd (datacapaciteit) in. Het apparaat ondersteunt een cyclustijd van minimaal 5 ms. Langere cyclustijden zijn mogelijk.
14. Selecteer in de keuzelijst [3] het verbindingstype. Afhankelijk van de netwerkconfiguratie, of bijv. een redundante master of een HMI-Panel in het netwerk zijn opgenomen, kunt u ofwel "Unicast"- ofwel "Multicast"-verbinding selecteren.
15. Klik op de knop [OK].
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ð Het apparaat is in het project opgenomen en de instellingen zijn overgenomen.
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Configuratie en inbedrijfstelling EtherNet/IP™
Configuratie van de EtherNet/IP™-master

3.2.2

Optiekaart DFE33B in de frequentieregelaar MOVITRAC® B of in de Gateway-behuizing
UOH11B in bedrijf stellen
Ga als volgt te werk:
1. Start Studio 5000 Logix Designer en selecteer het aanzicht "Controller Organizer" (boomstructuur in de linker helft van het venster).
2. Markeer de EtherNet/IP™-interface (hier 1756-EN2TR) in de map "I/O Configuration".
3. Selecteer het menucommando [New Module] in het contextmenu.
ð Er verschijnt een module-catalogus.

[1]

[2]

[3]
24868572939

4. Voer in het zoekveld [1] "DFE33B" in en druk op <ENTER>.
ð Als het EDS-bestand correct werd geïnstalleerd, wordt de optiekaart in de catalogus getoond.
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5. Selecteer de optie "SEW-GATEWAY-DFE33B" [2].
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6. Klik op de knop [Create] [3].
ð Het onderstaande venster verschijnt.
[1]

[2]

[3]

[4]

24878222731

7. Voer in het invoerveld [3] de naam van het EtherNet/IP™‑apparaat in, zoals deze
gegevens in de Controller-Tags werden opgeslagen.
8. Voer in het invoerveld [2] het gewenste IP-adres van het EtherNet/IP™‑apparaat
in.
9. Klik op de button [4].

25823191/NL – 07/2018

ð Het onderstaande venster verschijnt.

24868569483

Correcties – Veldbusinterface DFE33B

11

3

Configuratie en inbedrijfstelling EtherNet/IP™
Configuratie van de EtherNet/IP™-master

10. Selecteer de indeling van de communicatie en van de procesdata.
ð U kunt tot 24 PI/PO (woorden van de procesingangsdata/procesuitgangsdata)
van ieder 16 bit selecteren.
11. Klik op de knop [OK].
ð Het eerdere venster verschijnt.
12. Open het tabblad [1].
[1]

[2]

[3]

15117198347

13. Voer in het invoerveld [2] de cyclustijd (datacapaciteit) in. Het apparaat ondersteunt een cyclustijd van minimaal 5 ms. Langere cyclustijden zijn mogelijk.
14. Selecteer in de keuzelijst [3] het verbindingstype. Afhankelijk van de netwerkconfiguratie, of bijv. een redundante master of een HMI-Panel in het netwerk zijn opgenomen, kunt u ofwel "Unicast"- ofwel "Multicast"-verbinding selecteren.
15. Klik op de knop [OK].
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ð Het apparaat is in het project opgenomen en de instellingen zijn overgenomen.
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3

Inbedrijfstelling van de Gateway DFE33B/UOH11B met Auto-Setup
De Gateway DFE33B/UOH11B kan ook zonder engineering‑pc in bedrijf worden gesteld. Activeer daarnaast de betreffende DIP‑switch voor de functie "Auto-Setup".

AANWIJZING
Let op dat als gevolg van het inschakelen van de DIP-switch de functie "Auto-Setup"
slechts één keer wordt uitgevoerd. Om de inbedrijfstelling te kunnen uitvoeren, moet
de DIP-switch ingeschakeld blijven.
De functie "Auto-Setup" kan door het inschakelen en het nogmaals uitschakelen van
de DIP-switch herhaald worden uitgevoerd.
De Gateway DFE33B/UOH11B zoekt ook op de ondergeschikte SBus naar de applicatieregelaars. De applicatieregelaars moeten verschillende SBusadressen hebben.
SEW‑EURODRIVE raadt aan om de SBusadressen (parameter P881 SBusadres)
vanaf adres 1 in oplopende volgorde toe te wijzen volgens de indeling van de applicatieregelaar in de schakelkast. Er wordt met maximaal 8 applicatieregelaars rekening
gehouden.
Het zoeken wordt door het kort knipperen van de LED "H1" (systeemfout) weergegeven. Als er geen applicatieregelaar wordt gevonden, blijft LED "H1" aan.
Voor elke gevonden applicatieregelaar wordt het procesimage aan de veldbuszijde
met 3 procesdatawoorden uitgebreid. De Gateway DFE33B/UOH11B wisselt met elke
aangesloten applicatieregelaar cyclisch 3 procesdatawoorden uit. De procesuitgangsdata worden van de veldbus gehaald, in blokken van 3 verdeeld en verzonden. De applicatieregelaar leest de procesingangsdata, stelt deze samen en draagt deze over
aan de veldbusmaster.
De cyclustijd van de SBuscommunicatie bedraagt zonder extra engineeringactiviteiten, 2 ms per deelnemer bij een SBusbaudrate van 500 kbit/s. Bij een applicatie met
8 regelaars op de SBus is de cyclustijd van de update van de procesdata dus
8 x 2 ms = 16 ms.

AANWIJZING

25823191/NL – 07/2018

Als de procesdataconfiguratie van de aangesloten applicatieregelaar wijzigt, moet de
Auto-Setup opnieuw worden uitgevoerd omdat de Gateway DFE33B/UOH11B deze
waarden slechts eenmalig opslaat.
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Device-Level-Ring-topologie

3.3

Device-Level-Ring-topologie

3.3.1

Beschrijving

AANWIJZING
Het apparaat ondersteunt alleen announce-telegrammen. De op de veldbus aanwezige beacon-telegrammen worden door het apparaat genegeerd en alleen doorgestuurd.
Bij het gebruik van de Device-Level-Ring-topologie (DLR-topologie) worden 2 nieuwe
telegrammen op de veldbus weergegeven. Om afzonderlijke foutposities in de ring te
herkennen, kunnen beide telegrammen worden gebruikt.
•

De announce-telegrammen worden cyclisch op een afstand van 1 s verzonden.
Voor de verwerking van de announce-telegrammen is geen speciale hardware van
de bestanddelen van de ring vereist.
Het apparaat ondersteunt alleen announce-telegrammen.

•

De beacon-telegrammen worden cyclisch op een afstand van 400 μs door de
ring-supervisor verzonden.
Voor de verwerking van de beacon-telegrammen is geen speciale hardware van
de apparatuur in de ring vereist.
De beacon-telegrammen worden door het apparaat genegeerd en alleen doorgestuurd.

3.3.2

Ringfoutdetectie
Als de beacon-telegrammen, die naar de eerste poort van de ring-supervisor worden
verzonden, niet door de tweede poort van de ring-supervisor worden ontvangen, detecteert de ring-supervisor een ringfout.
Als deze telegrammen niet de volledige ring doorlopen, stuurt de ring-supervisor een
acyclisch announce-telegram. Dit acyclische announce-telegram heeft een statuswissel van de EtherNet/IP™-interface tot gevolg. Hierdoor wordt het net automatisch opnieuw geactiveerd.

AANWIJZING
Gebruik in een DLR-net minder dan 50 ringdeelnemers. Als meer dan 50 ringdeelnemers in een DLR-net worden gebruikt, dient met het volgende rekening gehouden te
worden:
•

Het risico is hoger dat in het DLR-net meervoudige fouten optreden.

•

De tijd voor het oplossen van fouten bij een onjuist DLR-net is hoger.

1) Zie de toepassingsrichtlijn van Rockwell Automation "EtherNet/IP Embedded Switch Technology – Linear and Device-level Ring Topologies", bijlage A
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→ Als uw toepassing meer dan 50 ringdeelnemers vereist, wordt Rockwell Automation aanbevolen, die de ringdeelnemers in afzonderlijke, maar met elkaar gekoppelde DRL-netten verdeeld.1)
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3.3.3

3

Oplossen van ringfouten
Als een enkele foutpositie in de ring een fout veroorzaakt en de oplossing van deze
fout meer tijd vereist dan de tijd voor de veldbus-time-out, kan de veldbustijdoverschrijding (time-outtijd) door het verhogen van de cyclustijd worden verlengd.
De time-outtijd van het apparaat wordt als volgt berekend:

TTimeout = RPI × 32
TTimeout

Time-outtijd (veldbustijdoverschrijding) in ms

RPI

Cyclustijd RPI (Requested Packet Interval) in ms

Het apparaat ondersteunt een cyclustijd van minimaal 5 ms.
De minimale time-outtijd van de veldbus bedraagt daardoor 160 ms (5 x 32).
3.3.4

Hardware- en softwareconfiguraties
Voor de configuratie van een DLR-net hoeven geen speciale instellingen in de EtherNet/IP™-interface te worden uitgevoerd. Alle configuraties vinden plaats in de ring-supervisor.

AANWIJZING

25823191/NL – 07/2018

Informatie over de configuratie kunt u vinden in de toepassingsrichtlijn van Rockwell
Automation "EtherNet/IP Embedded Switch Technology – Linear and Device-level
Ring Topologies", die de organisatie op haar homepage ter beschikking heeft gesteld.
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Communicatieparameters van de applicatieregelaar MOVIDRIVE® B instellen

Communic
atieparamet
ersB van de
applicatiere
gelaar
MOVIDRIVE
®
instellen

3.4

Communicatieparameters van de applicatieregelaar MOVIDRIVE® B
instellen
Voor het eenvoudige veldbusbedrijf zijn de volgende instellingen vereist:

24878615179
®

Om de applicatieregelaar MOVIDRIVE B via EtherNet/IP™ te besturen, dient voor de
parameters P100 setpointbron en P101 stuurbron de instelling "Veldbus" vastgelegd
te worden. Vervolgens zal de MOVIDRIVE® B de setpoints van EtherNet/IP™ overnemen en op de procesuitgangsdata van de overkoepelende besturing reageren. De activering van de stuurbron en de setpointbron "Veldbus" geeft aan MOVIDRIVE® B van
de overkoepelende besturing het statuswoord aan, met de bit 2 "PO-data vrijgegeven".
MOVIDRIVE® B kan na het installeren van de optiekaart zonder verdere instellingen
direct via EtherNet/IP™ worden geparametreerd. Daardoor kunnen bijv. na het inschakelen van het apparaat, alle parameters van de overkoepelende besturing worden ingesteld.

25823191/NL – 07/2018

Om veiligheidstechnische redenen moet MOVIDRIVE® B voor de besturing via EtherNet/IP™ bovendien op de klemmen worden vrijgegeven. Daarvoor dienen de ingangsklemmen van de MOVIDRIVE® B overeenkomstig voorzien en geprogrammeerd te
worden. De gemakkelijkste variant is om bijv. de ingangsklem DI 00 (functie "/Regelaarblokkering") te voorzien van een +24‑V‑signaal en de overige ingangsklemmen
DI 01 – DI 07 te programmeren met "Geen functie".
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Communic
atieparamet
ersB van de
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egelaar
MOVITRAC
®
instellen

3.5

Communicatieparameters van de frequentieregelaar MOVITRAC® B
instellen
Voor het eenvoudige veldbusbedrijf zijn de volgende instellingen vereist:

24888808331
®

Om de frequentieregelaar MOVITRAC B via EtherNet/IP™ te besturen, dient voor de
parameters P100 setpointbron en P101 stuurbron de instelling "SBus" te worden vastgelegd. Vervolgens zal MOVITRAC® B de setpoints van de gateway
DFE33B/UOH11B overnemen en op de procesuitgangsdata van de overkoepelende
besturing reageren. De activering van de stuurbron en de setpointbron "SBus" geeft
aan MOVITRAC® B van de overkoepelende besturing het statuswoord aan, met de
bit 2 "PO-data vrijgegeven".
Om MOVITRAC® B bij een storing in de SBuscommunicatie te laten stoppen, moet de
parameter P883 SBus-time-outtijd op ongelijk aan 0 ms worden ingesteld.
SEW‑EURODRIVE adviseert het selecteren van een waarde tussen 50 – 200 ms.

25823191/NL – 07/2018

Voor de parameter P881 SBusadres een waarde tussen 1 – 8 in oplopende volgorde
instellen. Het SBusadres "0" wordt door de Gateway DFE33B/UOH11B gebruikt en
mag daarom niet worden ingesteld.
Om veiligheidstechnische redenen moet MOVITRAC® B voor de besturing via EtherNet/IP™ bovendien op de klemmen worden vrijgegeven. Daarvoor dienen de ingangsklemmen van de MOVITRAC® B overeenkomstig voorzien en geprogrammeerd te
worden. De gemakkelijkste variant is om bijv. de ingangsklem DI 01 (functie "Rechts/
stop") te voorzien van een +24 V‑signaal en de overige ingangsklemmen te programmeren met "Geen functie".
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Configuratievoorbeelden

3.6

Configuratievoorbeelden

3.6.1

Uitwisseling van procesdata
Het volgende voorbeeld beschrijft de configuratie van de uitwisseling van procesdata
tussen een EtherNet/IP™-master (PLC) en het apparaat in Studio 5000 Logix Designer, versie V24.

Uitwisseling van procesdata in de applicatieregelaar MOVIDRIVE® B configureren
Ga als volgt te werk:
1. De applicatieregelaar MOVIDRIVE® B in bedrijf stellen.
2. De IP‑adresparameter van de optiekaart DFE33B instellen.
3. De communicatieparameters van de MOVIDRIVE® B instellen (zie hoofdstuk
"Communicatieparameters van de applicatieregelaar MOVIDRIVE® B instellen" (→ 2 16)).

25823191/NL – 07/2018

4. Voeg in Studio 5000 Logix Designer MOVIDRIVE® B in de configuratie voor de "I/
O Configuration" in (zie hoofdstuk "Optiekaart DFE33B in de applicatieregelaar
MOVIDRIVE® B in bedrijf stellen" (→ 2 7)).

18
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3

5. Een door de gebruiker gedefinieerd datatype aanmaken. Hiermee kan een structuur aan de procesdata worden toegewezen en kan de toegang tot de data-elementen worden vereenvoudigd.

24948940299

25823191/NL – 07/2018

ð Met behulp van het aangemaakte datatype wordt toegang verkregen tot de procesdata-interface met eenduidige namen voor de variabelen.
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24948948363

6. Om het uitwisselen van procesdata tussen MOVIDRIVE® B en de overkoepelende
besturing mogelijk te maken, dient aan het begin het MainRoutine CPS-commando ingevoerd te worden. De lengte van de termen in de CPS-commando's zijn afhankelijk van het datatype van het doel.
ð Tijdens het kopiëren van de data in de door de gebruiker gedefinieerde datastructuur (van MOVIDRIVE® B naar de besturing) worden de waarden van een
structuur gekopieerd.

25823191/NL – 07/2018

ð Tijdens het kopiëren van de data van de door de gebruiker gedefinieerde datastructuur naar de uitgangsdata (van de besturing naar MOVIDRIVE® B) wordt
10 Word (INT) gekopieerd.
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3

24950560779

24950556811

25823191/NL – 07/2018

7. Sla het project op en stuur het naar de besturing.

Correcties – Veldbusinterface DFE33B

21

3

Configuratie en inbedrijfstelling EtherNet/IP™
Configuratievoorbeelden

8. Schakel om naar de RUN-modus van de besturing.

24975596171

9. Controleer of de procesdata overeenkomt met de volgende waarden:

24892168971
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ð Met de waarden die in de engineeringsoftware MOVITOOLS® MotionStudio in
de parameterboom worden weergegeven.

Configuratie en inbedrijfstelling EtherNet/IP™
Configuratievoorbeelden

3

Uitwisseling van procesdata in de frequentieregelaar MOVITRAC® B via Gateway DFE33B/UOH11A
configureren
Ga als volgt te werk:
1. De frequentieregelaar MOVITRAC® B in bedrijf stellen.
2. De IP‑adresparameter van de optiekaart DFE33B instellen.
3. De communicatieparameters van de MOVITRAC® B instellen (zie hoofdstuk "Communicatieparameters van de frequentieregelaar MOVITRAC® B instellen" (→ 2 17)).
4. Voor het configureren van de datamapping naar de aandrijvingen, dient de Gateway DFE33B/UOH11B via Auto-Setup in bedrijf gesteld te worden (zie hoofdstuk
"Inbedrijfstelling van de Gateway DFE33B/UOH11B met Auto-Setup" (→ 2 13)).
5. Voeg in Studio 5000 Logix Designer MOVITRAC® B in de configuratie voor de "I/O
Configuration" in (zie hoofdstuk "Optiekaart DFE33B in de frequentieregelaar
MOVITRAC® B of in de Gateway-behuizing UOH11B in bedrijf stellen" (→ 2 10)).

25823191/NL – 07/2018

6. Een door de gebruiker gedefinieerd datatype aanmaken. Hiermee kan een structuur aan de procesdata worden toegewezen en kan de toegang tot de data-elementen worden vereenvoudigd.

24951302411

ð Met behulp van het aangemaakte datatype wordt toegang verkregen tot de procesdata-interface met eenduidige namen voor de variabelen.
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24951295243

7. Om het kopiëren van het procesuitgangsimage van de MOVITRAC® B in de overkoepelende besturing mogelijk te maken, dient aan het begin het MainRoutine
CPS-commando ingevoerd te worden. De lengte van de termen in de CPS-commando's zijn afhankelijk van het datatype van het doel.
ð Tijdens het kopiëren van de data in de door de gebruiker gedefinieerde datastructuur (van Gateway naar de besturing) worden de waarden van een structuur gekopieerd.
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ð Tijdens het kopiëren van de data van de door de gebruiker gedefinieerde datastructuur naar de uitgangsdata (van de besturing naar de Gateway) wordt
3 Word (INT) gekopieerd.

24
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24951338123

24951297931
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AANWIJZING
Let op dat zowel de structuur SEW_Gateway_DFE33B:I.Data als ook SEW_Gateway_DFE33B:O.Data de procesdata van alle aandrijvingen op de Gateway
DFE33B/UOH11A bevat, zodat de 3 procesdatawoorden vanuit iedere aandrijving
vanaf een bepaalde offset ([0], [3] ... [21]) vanuit de structuur moeten worden gekopieerd.
8. Sla het project op en stuur het naar de besturing.
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9. Schakel om naar de RUN-modus van de besturing.

24975601931

10. Controleer of de procesdata overeenkomt met de volgende waarden:

24905205515
®

ð Met de waarden die in de engineeringsoftware MOVITOOLS MotionStudio in
de parameterboom worden weergegeven.
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ð Met de waarden die in de tool Gateway Configurator worden weergegeven.
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3

24904848651

3.6.2

Toegang tot regelaarparameters
Een busonafhankelijke toegang tot alle regelaarparameters is mogelijk via het 12-Byte-MOVILINK®-parameterkanaal. Het 12-Byte-MOVILINK®-parameterkanaal bestaat
uit de volgende elementen:

Index

Data

Subindex

Reserved

Subaddress 1

Subchannel 1

Subaddress 2

Subchannel 2

15214071179

Bij MOVIDRIVE® B en MOVITRAC® B met EtherNet/IP™-interface wordt de routing-informatie subadres 1 en subkanaal 1 gebruikt. Een regelaarparameter kan alleen met
index en subindex worden aangesproken. De routing-informatie subadres 2 en subkanaal 2 worden niet gebruikt.
De routing-informatie heeft de volgende waarden:
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Routing-informatie

Waarde
DFE33B + MOVIDRIVE® B

Gateway
DFE33B/UOH11B +
MOVITRAC® B

Subadres 1

0

1

Subkanaal 1

0

2

Subadres 2

0

0

Subkanaal 2

0

0

De volgende voorbeelden beschrijven de configuratie van de lees- en schrijftoegang
op de regelaarparameters van de applicatieregelaar MOVIDRIVE® B met de optiekaart
DFE33B met Studio 5000 Logix Designer, versie V24. Verschillen van de frequentieregelaar MOVITRAC® B met Gateway DFE33B/UOH11A worden kenbaar gemaakt.
Via de applicatieregelaar kan toegang worden verkregen tot de CIP-berichtenservice.
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Parameters lezen
Ga als volgt te werk:
1. Een door de gebruiker gedefinieerd datatype aanmaken. SEW_ParameterChannel. Hiermee kan een structuur aan de procesdata worden toegewezen en kan de
toegang tot de data-elementen worden vereenvoudigd.

AANWIJZING
Om een correct functioneren van het parameterkanaal te garanderen, dient de volgorde van de variabelen niet te worden gewijzigd. Ook het datatype dient overeen te
komen met de afbeelding.

9007214470249995

2. De volgende controller-tags aanmaken:

ReadParameter_Start (Leesparameter_Start)

BOOL

ReadParameter_Response (Leesparameter_Respons)

SEW_ParameterChannel (SEW_ParameterKanaal)

ReadParameter_Request (Leesparameter_Verzoek)

SEW_ParameterChannel (SEW_ParameterKanaal)

ReadParameter_Data (Leesparameter_Data)
ReadParameter (Leesparameter)

28

Datastructuur
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DINT
MESSAGE (BERICHT)
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3. Om het leescommando te kunnen uitvoeren, dient het programma van de besturing als volgt te worden aangepast:

9007214470308491

4. In de bouwsteen MSG op de knop

klikken.

ð Het onderstaande venster verschijnt.
[1]

15215569931

5. De volgende instellingen in de gespecificeerde volgorde vastleggen.
Vensterelement
Source Element (Bronelement)
Source Length (Bytes) (Bronlengte bites)
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Destination Element (Doelelement)

Instelling/waarde
ReadParameter_Request.Index
(Leesparameter_Verzoek.Index)
12
ReadParameter_Response.Index
(Leesparameter_Respons.Index)

Service-code (Hex)

34

Class (Hex) (Klasse)

65

Instance (Instantie)

0

Attribute (Hex) (Attribuut)

0
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6. Open het tabblad [1].
[1]

[2]

[3]

24974144907

7. Klik op de button [2].
ð Er verschijnt een module-manager.
8. Bij "I/O Configuration" > "Ethernet" het doelapparaat selecteren waarmee de communicatie moet worden opgebouwd.
9. Het controleveld [3] niet activeren. Zowel de besturing als het apparaat staan
slechts een beperkt aantal verbindingen toe.

9007214470315787
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10. In het programma van de besturing vervolgens het volgende "COP"-commando invoeren. Het "COP"-commando kopieert de beide INT-variabelen ReadParameter_Request.Data_LOW en ReadParameter_Request.Data_HIGH in een
enkele DINT-variabele ReadParameter_Data:
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3

11. Sla het project op en stuur het naar de besturing.
12. De volgende controller-tags invoeren:

24974152203

Controller-Tag (controller-tags)

Waarde
MOVIDRIVE® B

MOVITRAC® B

1

1

ReadParameter_Start (Leesparameter_Start)
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ReadParameter_Request.Index (Leespara- Index van de te le- Index van de te lemeter_Verzoek.Index)
zen parameters
zen parameters
ReadParameter_Request.SubAddress 1
(Leesparameter_Verzoek.Subadres 1)

0

1

ReadParameter_Request.SubChannel 1
(Leesparameter_Verzoek.Subkanaal 1)

0

2

ReadParameter_Request.SubAddress 2
(Leesparameter_Verzoek.Subadres 2)

0

0

ReadParameter_Request.SubChannel 2
(Leesparameter_Verzoek.Subkanaal 2)

0

0

13. Schakel om naar de RUN-modus van de besturing.
ð Het leescommando wordt één keer uitgevoerd.
ð Als het leescommando wordt beantwoordt, toont de controller-tag ReadParameter_Response.Index de gelezen index. De controller-tags ReadParameter_Response.Data_LOW en ReadParameter_Response.Data_HIGH bevatten het low- en high-woord van de gelezen data. De daadwerkelijke data
wordt door de controller-tag ReadParameterResponse.Data getoond.
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ð In dit voorbeeld werd de waarde (3000 min-1) van de parameter P302 maximale
toerental (Index 8517.0) uitgelezen.
14. Controleer of de procesdata overeenkomt met de waarden die in de parameterboom in de engineeringsoftware MOVITOOLS® MotionStudio worden getoond.

24974155915

ð De tooltip laat bijv. index, subindex, factor enz. van de parameter zien.
Parameters schrijven
Ga als volgt te werk:
1. Een door de gebruiker gedefinieerd datatype aanmaken. SEW_ParameterChannel. Hiermee kan een structuur aan de procesdata worden toegewezen en kan de
toegang tot de data-elementen worden vereenvoudigd.

AANWIJZING

9007214470249995

2. De volgende controller-tags aanmaken:
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Om een correct functioneren van het parameterkanaal te garanderen, dient de volgorde van de variabelen niet te worden gewijzigd. Ook het datatype dient overeen te
komen met de afbeelding.
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Naam

3

Datastructuur

WriteParameter_Start (Schrijfparameter_Start)

BOOL

WriteParameter_Response (Schrijfparameter_Respons)

SEW_ParameterChannel (SEW_ParameterKanaal)

WriteParameter_Request (Schrijfparameter_Verzoek)

SEW_ParameterChannel (SEW_ParameterKanaal)

WriteParameter_Data (Schrijfparameter_Data)

DINT

WriteParameter (Schrijfparameter)

MESSAGE (BERICHT)

3. Om het schrijfcommando te kunnen uitvoeren, dient het programma van de besturing als volgt aangepast te worden:

9007214470335883

4. In de bouwsteen MSG op de knop

klikken.

ð Het onderstaande venster verschijnt.
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[1]

15215597323

5. De volgende instellingen in de gespecificeerde volgorde vastleggen.
Vensterelement
Source Element (Bronelement)

Instelling/waarde
WriteParameter_Request.Index (Schrijfparameter_Verzoek.Index)
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Vensterelement

Instelling/waarde

Source Length (Bytes) (Bronlengte bites)
Destination Element (Doelelement)

12
WriteParameter_Response.Index
(Schrijfparameter_Respons.Index)

Service-code (Hex)

35

Class (Hex) (Klasse)

65

Instance (Instantie)

0

Attribute (Hex) (Attribuut)

0

6. Open het tabblad [1].
[1]

[2]

[3]

24974683531

7. Klik op de button [2].
ð Er verschijnt een module-catalogus.
8. Bij "I/O Configuration" > "Ethernet" het doelapparaat selecteren waarmee de communicatie moet worden opgebouwd.
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9. Het controleveld [3] niet activeren. Zowel de besturing als het apparaat staan
slechts een beperkt aantal verbindingen toe.

34
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10. In het programma van de besturing vervolgens het COP-commando invoeren:
ð Het COP-commando kopieert de DINT-variabele WriteParameter_Data in
de INT-variabelen WriteParameter_Request.Data_LOW en WriteParameter_Request.Data_HIGH.

9007214470254859

11. Sla het project op en stuur het naar de besturing.
12. De volgende controller-tags invoeren:

24974690955

Controller-Tag (controller-tags)

Waarde
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®

WriteParameter_Start (Schrijfparameter_Start)
WriteParameter_Request.Index (Schrijfparameter_Verzoek.Index)

MOVIDRIVE B

MOVITRAC® B

1

1

Index van de parameter die moet
worden geschreven

Index van de parameter die moet
worden geschreven
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Controller-Tag (controller-tags)

Waarde
®

WriteParameter_Data (Schrijfparameter_Data)

MOVIDRIVE B

MOVITRAC® B

Waarde die in de
parameter moet
worden geschreven

Waarde die in de
parameter moet
worden geschreven

WriteParameter_Request.SubAddress 1
(Schrijfparameter_Verzoek.Subadres 1)

0

1

WriteParameter_Request.SubChannel 1
(Schrijfparameter_Verzoek.Subkanaal 1)

0

2

WriteParameter_Request.SubAddress 2
(Schrijfparameter_Verzoek.Subadres 2)

0

0

WriteParameter_Request.SubChannel 2
(Schrijfparameter_Verzoek.Subkanaal 2)

0

0

13. Schakel om naar de RUN-modus van de besturing.
ð Het schrijfcommando wordt één keer uitgevoerd.
ð Als het schrijfcommando wordt beantwoordt, toont de controller-tag WriteParameter_Response.Index de geschreven index. De controller-tags WriteParameter_Response.Data_HIGH en WriteParameter_Response.Data_LOW bevatten de beschreven data.
ð In dit voorbeeld werd de parameter P302 maximale toerental op 3000 min-1 ingesteld.
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14. Controleer of de procesdata overeenkomt met de waarden die in de parameterboom in de engineeringsoftware MOVITOOLS® MotionStudio of de PLC-Editor
worden getoond.
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Time-outbewaking

4

4

Time-outbewaking
AANWIJZING
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Een wijziging van de time-outtijd (schrijven in Index 8606) functioneert pas nadat opnieuw wordt opgestart.
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