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Programowanie serwonapędów SD6 / SC6 / SI6 

firmy Stober Antriebstechnik 

 

 

Konfiguracja parametrów w programie DriveControlSuite 

dla parametryzowania licznika  

w programowaniu graficznym 
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Sterowniki silników 6 generacji SD6/SI6/SC6  (jak również 5 generacji) pozwalają na 

zaprogramowanie licznika. W celu wejścia w programowanie graficzne należy odblokować dostęp do 

tego programowania, za pomocą specjalnego klucza. Klucz można uzyskać kontaktując się z naszą 

firmą.  

Jak sprawdzić czy mamy odblokowany dostęp do programowania graficznego? Poniżej ukazany 

jest wycinek z oprogramowania DS6. 

 

Jeżeli w odpowiedzi mamy następujące ustawienia to możemy zacząć programowanie graficzne. 

 

W celu wejścia w ten tryb programowania klikamy: 
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 Następnie klikamy na User program: 

 

Uruchamiamy tryb edycji klikając na czerwony ołówek: 
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Przechodzimy o zakładki search: 

 

Wpisujemy counter w polu wyszukiwania: 
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Poniżej ukazuje się bloczek, który należy przeciągnąć na obszar roboczy: 

 

Poniżej opis dla poszczególnych pinów: 
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Następnie musimy utworzyć parametry by skonfigurować licznik. Klikamy prawym przyciskiem myszy 

na obszar roboczy jak na obrazku poniżej. 

 

Dla pinu 2 tworzymy parametr jak poniżej: jest to parametr który uruchamia licznik. 
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Dla pinu 3 mamy poniższe ustawienie: licznik zlicza w góre 
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 Dla pinu 4 mamy następujące nastawy: sygnał resetujący licznik 

 

Pin 5 wygląda następująco: przechowuje wartość licznika 
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Sygnał, który będzie zliczany w naszym przykładzie będzie pochodził z wejścia cyfrowego DI1. Można 

wykorzystać każdy sygnał typu binarnego. Wpisujemy wartość DI1 w polu wyszukiwania, a następnie 

dodajemy blok do obszaru roboczego. 

Kolejnym krokiem jest dodanie do obszaru roboczego bloku Parameter read oraz Parameter write. 

Wpisujemy takie nazwy w polu wyszukiwania. 

Klikamy dwukrotnie na blokach parameter read oraz write i wpisujemy numery parametrów, które 

zostały przez nas utworzone. 

 

Następnie łączymy bloczki razem jak na poniższym rysunku. Sprawdzamy okienko poniżej czy nie ma 

jakiś komunikatów: 
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W oknie powyżej jest dla przykładu pokazany komunikat z błędem. Jedno z wejść nie jest podłączone. 

Po korekcji mamy zaprogramowany licznik, który zlicza ilość powtórzeń sygnału na wejściu cyfrowym 

DI1. Wystarczy wgrać program  do falownika.  

Sygnał ten możemy wykorzystać np. w komparatorze, który dostępny jest w podstawowym wizzardzie. 

Aby go uaktywnić należy kliknąć jak poniżej: 
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Przykładowo poniżej konfiguracja takiego komparatora 

 

Jeżeli licznik zliczy 10 powtórzeń to pojawi się sygnał wysoki na parametrze C83.0, który można 

zaprogramować na wyjściu cyfrowym. Przykład poniżej: 
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