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DEMERO – Automation Systems 
 

  

Programowanie wektorowych przetwornic częstotliwości  

serii POSIDRIVE FDS5000 / MDS5000  

i serwonapędów POSIDRIVE MDS5000 / POSIDYN SDS5000 

firmy Stober Antriebstechnik 

 

 

Konfiguracja parametrów w programie POSI-Tool 

dla parametryzowania pozycjonowania komendowego 

w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego 
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Command Positioning 

W zakładce tej możemy zdefiniować dodatkowy sygnał do włączenia Enable w parametrze A60. A61 

wejście do kasowania błędów. A62 źródło dla szybkiego zatrzymania. A63 i A64 wybór zestawu 

parametrów na zasadzie selektora. F100 sygnał zwolnienia hamulca. 

Ustawienie na Low oznacza nie aktywną funkcję, High – funkcja jest aktywna, Parameter- funkcja 

aktywowana poprzez magistralę komunikacyjną, BEX - aktywacja poprzez stan wysoki wejścia X, BEX-

inverted –aktywacja poprzez stan niski wejścia X. 

 
 
W parametrze I100 można zdefiniować sygnał execute. I101 i I102 można zdefiniować wejścia dla 

sprzętowych krańcówek. I103 można zdefiniować wejście dla czujnika bazowania.   I104 aktywuje 

funkcję jazdy ręcznej JOG, I105 definiuje wejście dla uruchomienia JOG w kierunku dodatnim, a I106 

w kierunku ujemnym. I107 wykonuje skok napędu w kierunku dodatnim o zdefiniowaną długość, a 

I108 w kierunku ujemnym. I109 kasuje pozycję zapamiętaną w parametrze I191 za pomocą szybkich 

wejść cyfrowych z precyzją μs. I110 definiuje wejście (szybkie) do zapamiętania pozycji w parametrze 

I191 z dokładnością μs. I111 kasuje aktywowany switching point.  
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Zakładka do zdefiniowania wejścia w C130, które będzie zmieniało limit momentu. Ewentualnie 

możemy podawać stałą wartość w C230. 
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W zakładce tej możemy zdefiniować wejście I130, które będzie regulować maksymalną prędkość lub 

zdefiniować stałą wartość w I230. 
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W zakładce możemy wprowadzić offset  wartości zadanej w parametrze I231. W I213 możemy 

wprowadzić pozycję zadaną. W I131 możemy wybrać wejście analogowe,  które będzie regulowało 

offset lub wpisać stałą w I231.  
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W tej zakładce można podejrzeć jakie wejścia zostały przyporządkowane do określonych funkcji.  
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Funkcje specjalne. I60 i I61 definiują zakres pozycji, który daje wysoki stan w parametrze I87, jeżeli 

silnik będzie w tym zakresie. I70 daje możliwość zdefiniowania offsetu pozycji. I75 pozwala ustawić 

czy będzie przechwytywana pozycja czy mierzona długość z μs precyzją oraz na jakie zbocze 

zdefiniowanego sygnału. N10 pozwala zdefiniować pozycję aktywacji switchpointa. N11 określa jaka 

metoda pozycjonowania będzie uwzględniona. N12 definiuje przy jakim motion-ID ma być aktywny 

switching point.  
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Kolejna zakładka definiuje sygnały na wyjściach binarnych F61 i F62. Można sygnał odwrócićpoprzez 

parametry F82 i F85, a także wprowadzić czasy opóźnień  załączenia/wyłączenia w parametrach F80, 

F81, F83, F84. 
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W tej zakładce można ustawić sygnały na wyjścia analogowe w F40 i F50, a także sparametryzować te 

sygnały dodając wzmocnienia i offsety. Każdy parametr typu I16 może być ustawiony na wyjście 

analogowe.  
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Zakładka słów sterujących. Są one najczęściej mapowane do komunikacji ze sterownikiem PLC w 

magistrali sieciowej. I213 definiuje zadaną pozycję. I215 definiuje zadaną prędkość. I216 i I217 

odpowiednie rampę przyspieszenia i hamowania. Dla wykonywanej komendy. 
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Zakładka dla zadanej komendy. W I211 możemy wprowadzić binarnie komendę, która zostanie 

wykonana po otrzymaniu sygnału execute. Rozwijana lista pozwala sprawdzić jaki stan odpowiada 

jakiej komendzie.  
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Słowa sterujące. Wszystkie funkcje które zostały zdefiniowane jako Parameter pojawiają się 
w tej zakładce jako bity w słowach sterujących I210 lub A180. Umożliwia to przeprowadzenie 
symulacji pracy przetwornicy ze sterownikiem PLC, lub sprawdzenia jakie sygnały przychodzą 
ze Sterownika PLC.   
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