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Programowanie serwonapędów SD6 / SC6 / SI6 

firmy Stober Antriebstechnik 

 

 

Konfiguracja parametrów w programie DriveControlSuite 

dla zparametryzowania komunikacji przemysłowej Profinet, CAN, EtherCAT 

 

 

 

 

mailto:biuro@demero.pl
http://www.demero.pl/
http://www.demero.pl
http://www.demero.pl/
http://www.stoeber.de/


 

Graniczna 145 • 54-530 Wrocław • biuro@demero.pl • www.demero.pl Strona 2 z 9 
Tel. +48-71-388-23-00 / +48-605-242-433 • Fax +48-71-388-23-11 
Materiały szkoleniowe firmy DEMERO – wersja 2020 

 

DEMERO – Automation Systems 
 

 Komunikacja przemysłowa Profinet 

Po wgraniu Pliku GSD do programu Tiaportal. Sterownik Siemensa powinien wyszukać falownik po 

adresie IP oraz nadać nazwę urządzenia. Jeśli nie to możemy spróbować czynności poniżej. 

1) Dla Profinetu definiujemy nazwę urządzenia w parametrze A273  

2) W parametrze A109 czas monitorowania komunikacji 

3) Parametr A100 odpowiada za skalowanie 

 

Jeżeli planujemy korzystać z przykładu TiaPortal 15.1 to nie powinno się zmieniać domyślnie 

zmapowanych słów sterujących oraz statusowych. 
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4) Zakładka ze zmapowanymi słowami sterującymi. 

 

5) Zakładka ze zmapowanymi słowami statusowymi. 
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 Komunikacja przemysłowa CANopen 

W parametrze A82 określamy prędkość komunikacji między sterownikiem PLC a przetwornicą. W A83 

znajduje się adres przetwornicy. W A203 można wprowadzić czas cyklu monitorowania przetwornic 

przez PLC. Parametr A204 powiązany jest z A203 gdy czas w tym parametrze jest przekroczony zgłasza 

błąd. Parametr A210 określa częstotliwość wysyłania pulsów między Masterem a Slavem. Parametr 

A213 pozwala włączyć skalowanie w sieci. 

 

Parametr A221.0 jest identyfikatorem dla pierwszego kanału PDO. Ustawiony domyślnie nie powinien 

być zmieniany. A221.1 określa typ transmisji z SYNC lub bez. W parametrach od A225.0 do A225.5 

znajdują się zmapowane parametry, których wartości będą wymieniane między PLC a przetwornicą. 

Dalsza część pozwala zdefiniować kolejne kanały PDO. 
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A229.0 jest identyfikatorem dla pierwszego kanału PDO odpowiedzi do PLC. A229.1 określa typ 

transmisji. Z SYNC lub bez. A229.2 określa czas między kolejnymi odpowiedziami PDO pierwszego 

kanału do PLC. A229.3 nie jest obecnie używany. Parametry A233.0 do A233.5 zawierają zmapowane 

zmienne, które są wysyłane do PLC. 

 

Dodatkowo parametr A200 specjalny identyfikator dla którego falownik oczekuje na odbiór 

telegramów SYNC. A207 również jest specjalnym identyfikatorem dla którego falownik wysyła 

telegramy alarmowe.  A208 definiuje odstęp między telegramami alarmowymi. A211 definiuje ilość dni 

od ukończenia parametryzacji. A212 określa czas w jakim parametryzacja została wykonana.    
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 Komunikacja przemysłowej EtherCAT 

1) A258 określa czas funkcji Watchdog. Parametr A213 odpowiada za skalowanie. 

2) Zakładka pozwala wygenerować opis w formie pliku konfiguracyjnego ESI, który należy 

zaimportować do Sterownika PLC. 

 

3) Zakładki ze zmiennymi zmapowanymi w kanale PDO 
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 Zezwolenie zmian parametrów przez sieć 

Zmiana parametrów poprzez komunikację sieciową. Przykład z TiaPortal 15.1 współpracuje z aplikacją 

DriveBase – Command. Jeżeli falownik ma współpracować ze sterownikiem PLC to ta aplikacja jest 

polecana na początek. 

 

Wysterowanie parametrów przez komunikację sieciową wymaga ustawienia go na 2:Parameter. 

Poniżej przykład takiego ustawienia dla sygnału I100. Execute. 

 

Po ustawieniu wybranych sygnałów należy program zapisać w falowniku A00 lub przycisk dyskietki na 

3s lub przed ostatni wiersz wizzardu. Następnie zalecane jest uruchomienie ponowne urządzenia. 
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 Przykład uruchomienia MC_Home oraz MC_Move Absolute. 

Homing 

1. Musimy wybrać metodę Referowania w I30 np. 5:define home. 

2. W J40 wybieramy polecenie 6:MC_home 

3. Jeżeli mamy aktywny Additional Enable to podajemy „1” na bit 0 w słowie A180. 

4. Następnie podajemy „1” na bit 0 w słowie I210. 

5. Napęd powinien się zreferować pozycja powinna pokazywać 0. I86 powinno być na 1. 

Jazda absolutna na 90 

1. Wybieramy w J40 1:MC_MoveAbsolute 

2. W J42 wpisujemy pozycję np. 90 

3. W J43 wpisujemy prędkość np. 100 

4. W J56 możemy określić wartość Override np. 100 

5. W G469 podajemy wartość momentu np. 100 

6. Opcjonalnie możemy zadać profil ruchu J44,J45,J46 przyspieszenie, hamowanie, jerk  

7. Jeżeli mamy aktywny Additional Enable to podajemy „1” na bit 0 w słowie A180. 

8. Następnie podajemy „1” na bit 0 w słowie I210 

9. Napęd powinien osiągnąć pozycję zadaną po wyranej r  
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