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Połączenie przemiennika DRV 28 ze 
sterownikiem CPE100 po profinecie 
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Konfiguracja falownik: 

Instalacja karty profinet 
Po zdjęciu przedniej obudowy należy umieścić kartę profinet w jednym ze slotów i przykręcić ją śrubą dołączoną do 

zestawu, jest to niezwykle ważne aby uziemić kartę rozszerzeń  

Zmiana źródła poleceń sterujących oraz zadawania częstotliwości 
Wybieramy na wyświetlaczu(zatwierdzając przyciskiem select): 

1. Menu→common parameter setting→P00.01: Run Cmd Channel→2:Communication→Confirm 

2. Menu→common parameter setting→P00.02: Comm Cmd Channel→3: EtherCat/Profinet →Confirm 

3. Menu→common parameter setting→P00.06: A Freq Cmd→13:Set via EtherCat/Profinet comm→Confirm 

Ustawienie adresu IP w karcie profinet 
Menu→Parameter setting→optional card funtion group setting→P16Com Ex-card 2→ wprowadzamy adres IP: 

P16.02 192 

P16.03 168 

P16.04 1 

P16.05 2 

Maskę podsieci i gateway możemy zmienić w parametrach P16.06-P16.13 w naszym przykładzie nie będzie to 

potrzebne. 

Ustawienie poleceń sterujących  
Słowo sterujące PDZ1 jest domyślnie zdefiniowane przez producenta i nie może być zmienione: 

 

Pozostałe słowa sterujące można zmienić w parametrach P16.32-P16.42 

W tym przykładzie zmienimy słowo PZD2 jako zadawanie częstotliwości: 

Menu→Parameter setting→optional card funtion group setting→P16Com Ex-card 2→P16.32: Received PZD2→ 

→1:Set frequency(0.01Hz)→Confirm 
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Ustawienie wysyłanych rejestrów statusowych przez falownik: 
Słowo statusowe PDZ1 jest domyślnie zdefiniowane przez producenta i nie może być zmienione: 

 

Pozostałe słowa statusowe można zmienić w parametrach P16.43-P16.53 

W tym przykładzie zmienimy słowo statusowe  PZD2 jako częstotliwości wyjściowa, PZD3 jako napięcie szyny DC, 

PZD4 jako napięcie wyjściowe: 

1. Menu→Parameter setting→optional card funtion group setting→P16Com Ex-card 2→P16.43: Transmitted 

PZD2→ →1:Running frequency(*100,Hz)→Confirm 

2. Menu→Parameter setting→optional card funtion group setting→P16Com Ex-card 2→P16.44: Transmitted 

PZD3→3:Bus voltage(*10,V)→Confirm 

3. Menu→Parameter setting→optional card funtion group setting→P16Com Ex-card 2→P16.45: Transmitted 

PZD4→4:Output voltage(*1,V)→Confirm 
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Konfiguracja sterownika CPE100 

Tworzymy nowy projekt w Pac Machine Edition: 
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Wyszukiwianie urządzeń profinet: 
Podłączamy przewodem Ethernet kartę profinetową falownika z LAN2 sterownika CPE100 oraz wpinamy komputer 

pod LAN2 sterownika.  

Aby mieć możliwość programowania równocześnie sterownika możemy połączyć LAN1 z LAN2 w sterowniku. 

Uruchamiamy program Launch Discovery Tool: 

 

Wybieramy odpowiednią kartę sieciową w komputerze (connection) i odświeżamy listę urządzeń: 

Jeśli nie są dostępne karty sieciowe w oprogramowaniu należy uruchomić ponownie oprogramowane klikając 

prawym klawiszem myszy i wybierając opcje uruchom jako administrator. 
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Na liście pojawił się sterownik jak i falownik. Klikamy dwukrotnie na falowniku: 

 

Możemy w tym miejscu zmienić nazwę naszego falownika: 
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Dodawanie nowego urządzenia profinetowego: 

 

Jeśli po raz pierwszy konfigurujemy połączenie należy najpierw wgrać plik GSDML „GSDML-V2.32-ASTRAADA-DRV-

20171110” 
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Po załadowaniu pliku wybieramy urządzenie ASTRAADA Profinet Adapter V1.0 

 

Po dodaniu urządzenie pojawi się w drzewku projektu: 
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Zmieniamy nazwę urządzenia profinet w projekcie oraz adres IP 

 

Konfiguracja podsieci profinetowej: 
W naszym przykładzie urządzenia działają w podsieci 192.168.1.x dlatego nadajemy adres karcie profinetowej 

sterownika 192.168.1.1 oraz zmieniamy zakres przyznawanych adresów IP. 
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Dodawanie listy zmiennych (IN/OUT) przemiennika 

 

Dwukrotnie klikamy 32byte IN/OUT powinno pojawić się na liście obok: 
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Po dodaniu listy zmiennych sprawdzamy ich mapowanie: 

 

Wgrywamy program do sterownika: 

 

 

Sprawdzenie komunikacji 
Przechodzimy ponowinie do Profinet DCP i odświeżamy listę. Urządzenia powinny mieć status Assigned 
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Program odwracający bajty w słowie 
Aby poprawnie interpretować ramki przychodzące od przemiennika oraz poprawne ramki wysyłać musimy w każdym 

słowie zamienić miejscami starszy bajt z młodszym, do tego celu służy funkcja SWAP WORD. Przy okazji mapujemy 

zminne, na rejstrach sterownika: 

 

Tworzymy nową tablice podglądu zmiennych: 

 

Zmienne w falowniku mają offset wynoszący 5 rejestrów czyli nasze słowo sterujące PZD1 będzie na %R0005 

zmienne statusowe PZD1 będą na %R0024 
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Po tak przeprowadzonej konfiguracji rejestry sterownika: 

%R0005 Komenda START/STOP słowo sterujące PZD1 (zob str.2) 

%R0006 zadawanie częstotliwości PZD2 

%R0007 słowo sterujące PZD3 

%R0008 słowo sterujące PZD4 

%R0009 słowo sterujące PZD5 

%R0010 słowo sterujące PZD6 

%R0011 słowo sterujące PZD7 

%R0012 słowo sterujące PZD8 

%R0013 słowo sterujące PZD9 

%R0014 słowo sterujące PZD10 

%R0015 słowo sterujące PZD11 

%R0016 słowo sterujące PZD12 

%R0025 słowo statusowe  PZD1 (zob str.3) 

%R0026 częstotliwość wyjściowa  PZD2 

%R0027 napięcie szyny DC  PZD3 

%R0028 napięcie wyjściowe  PZD4 

%R0029 słowo statusowe  PZD5 

%R0030 słowo statusowe  PZD6 

%R0031 słowo statusowe  PZD7 

%R0032 słowo statusowe  PZD8 

%R0033 słowo statusowe  PZD9 

%R0034 słowo statusowe  PZD10 

%R0035 słowo statusowe  PZD11 

%R0036 słowo statusowe  PZD12 

 


