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 Wszelkie prawa zastrzeżone 

Wskazówki prawne 

Koncepcja wskazówek ostrzeżeń 

Podręcznik zawiera wskazówki, które należy bezwzględnie przestrzegać dla zachowania bezpieczeństwa oraz w celu 
uniknięcia szkód materialnych. Wskazówki dot. bezpieczeństwa oznaczono trójkątnym symbolem, ostrzeżenia o 
możliwości wystąpienia szkód materialnych nie posiadają trójkątnego symbolu ostrzegawczego. W zależności od 
opisywanego stopnia zagrożenia, wskazówki ostrzegawcze podzielono w następujący sposób. 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 

oznacza, że nieprzestrzeganie tego typu wskazówek ostrzegawczych grozi śmiercią lub odniesieniem ciężkich 

obrażeń ciała. 

 

 OSTRZEŻENIE 

oznacza, że nieprzestrzeganie tego typu wskazówek ostrzegawczych może grozić śmiercią lub 

odniesieniem ciężkich obrażeń ciała. 

 

 OSTROŻNIE 

oznacza, że nieprzestrzeganie tego typu wskazówek ostrzegawczych może spowodować lekkie obrażenia 

ciała. 

 

UWAGA 

oznacza, że nieprzestrzeganie tego typu wskazówek ostrzegawczych może spowodować szkody materialne. 

W wypadku możliwości wystąpienia kilku stopni zagrożenia, wskazówkę ostrzegawczą oznaczono symbolem 
najwyższego z możliwych stopnia zagrożenia. Wskazówka oznaczona symbolem ostrzegawczym w postaci trójkąta, 
informująca o istniejącym zagrożeniu dla osób, może być również wykorzystana do ostrzeżenia przed możliwością 
wystąpienia szkód materialnych. 

Wykwalifikowany personel 

Produkt /system przynależny do niniejszej dokumentacji może być obsługiwany wyłącznie przez personel 
wykwalifikowany do wykonywania danych zadań z uwzględnieniem stosownej dokumentacji, a zwłaszcza zawartych w 
niej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i ostrzegawczych. Z uwagi na swoje wykształcenie i doświadczenie 
wykwalifikowany personel potrafi podczas pracy z tymi produktami / systemami rozpoznać ryzyka i unikać możliwych 
zagrożeń. 

Zgodne z przeznaczeniem użycie produktów firmy Siemens 

Przestrzegać następujących wskazówek: 

 OSTRZEŻENIE 

Produkty firmy Siemens mogą być stosowane wyłącznie w celach, które zostały opisane w katalogu oraz w 
załączonej dokumentacji technicznej. Polecenie lub zalecenie firmy Siemens jest warunkiem użycia produktów 
bądź komponentów innych producentów. Warunkiem niezawodnego i bezpiecznego działania tych produktów są 
prawidłowe transport, przechowywanie, ustawienie, montaż, instalacja, uruchomienie, obsługa i konserwacja. 
Należy przestrzegać dopuszczalnych warunków otoczenia. Należy przestrzegać wskazówek zawartych w 
przynależnej dokumentacji. 

Znaki towarowe 
Wszystkie produkty oznaczone symbolem ® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Siemens AG. 
Pozostałe produkty posiadające również ten symbol mogą być znakami towarowymi, których wykorzystywanie 
przez osoby trzecie dla własnych celów może naruszać prawa autorskie właściciela danego znaku towarowego.  

Wykluczenie od odpowiedzialności 
Treść drukowanej dokumentacji została sprawdzona pod kątem zgodności z opisywanym w niej sprzętem i 
oprogramowaniem. Nie można jednak wykluczyć pewnych rozbieżności i dlatego producent nie jest w stanie 
zagwarantować całkowitej zgodności. Informacje i dane w niniejszej dokumentacji poddawane są ciągłej kontroli. 
Poprawki i aktualizacje ukazują się zawsze w kolejnych wydaniach.  
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1 Wstęp 

1.1 SINAMICS Startdrive – Uruchomienie napędu 
 

Podręcznik dla początkujących SINAMICS Startdrive 

 

Podręcznik ten pozwoli ci zapoznać się z oprogramowaniem Startdrive. Opierając się o typowe 

przykłady krok po kroku przedstawione zostały procedury tworzenia projektu, uruchomienia 

napędu, oraz jego diagnostyki. 

Uwaga 

Podręcznik ten jest jedynie zbiorem wskazówek, który nie zawiera wszystkich informacji 
kluczowych do poprawnego i bezpiecznego korzystania z napędu. Do przeprowadzenia 
uruchomienia niezbędne jest skorzystanie z pomocy online do SINAMICS Startdrive oraz 
dokumentacji dotyczącej napędu. 
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2 Podłączanie napędu do PC 

2.1 Podłączanie USB 
 

Podłączanie poprzez USB 

Napęd należy podłączyć do PC w celu przeprowadzenia uruchomienia. W zależności od opcji 

połączenia napęd można podłączyć do PC poprzez PROFINET lub PROFIBUS DP oraz poprzez 

USB. 

 

Jak podłączyć napęd do PC: 

1. Włącz napęd i poczekaj aż się uruchomi 

2. Podłącz wtyczkę mikro USB do odpowiedniego gniazda z przodu napędu, a wtyczkę USB 

do odpowiedniego portu USB w komputerze PC 
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Windows wykrywa urządzenie USB po podłączeniu oraz automatycznie instaluje 

sterownik. Poniżej, jako przykład zaprezentowano instalację sterownika w systemie 

Windows XP. Sterownik jest instalowany automatycznie w systemie Windows 7. 

 

Kiedy instalacja zostanie ukończona możesz stworzyć nowy projekt i przejść do trybu 

online. 
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3 Tworzenie projektu 

3.1 Tworzenie projektu w widoku portalu 
 

Widok portalu 

Po instalacji Startdrive znajdziesz się w tak zwanym widoku portalu nowego TIA Portal. 

 

Widok portalu umożliwia zorientowany zadaniowo przegląd narzędzi oraz daje dostęp do 

podstawowych funkcji z poszczególnych obszarów jak np. zarządzanie projektem czy 

diagnostyka. 
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TIA Portal nadal udostępnia widok projektu dla klasycznego układu narzędzi. Możesz łatwo się 

do niego przełączyć, korzystając z odpowiedniego przycisku. 
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Widok portalu jest domyślnym widokiem w tym tutorialu. Korzystając z niego, stworzysz w kolejnym 

kroku nowy projekt. 
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3.2 Tworzenie nowego projektu 
 

Jak stworzyć nowy projekt 

1. Kliknij „Create new project” w widoku portalu. 

2. Wpisz nazwę w polu „Project name” i wybierz ścieżkę zapisu dla projektu. 
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3. Potwierdź przy użyciu „Create”. Projekt został stworzony. 

 

4. Następne kroki, jak np. przejście online zostaną zrealizowane w widoku projektu. 
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4 Przejście w tryb online i dodawanie urządzeń 

4.1 Tryb online oraz podłączone urządzenia 
 

Tryb online 

 

Startdrive został wyposażony w możliwość przejścia w tryb online poprzez funkcję „Accessible 

devices”. Aby było to możliwe napęd musi być połączony z PC poprzez USB, PROFIBUS DP lub 

PROFINET. Zależy to od wersji jednostki napędowej. 

Nauczysz się teraz jak identyfikować podłączone urządzenia poprzez „Accessible devices” oraz jak 

dodać je do istniejącego projektu. 
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4.2 Odnajdywanie napędu przez USB z wykorzystaniem 

„Accessible devices” 
 

Jak odnaleźć podłączone napędy poprzez „Accessible devices” 

1. Wybierz „Accessible devices” w menu „Online”. 
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2. W oknie „Accessible devices” wybierz S7USB jako „PG/PC interface type” i kliknij „Update” 

 

Startdrive automatycznie skanuje wybrane interfejsy oraz wyświetla odnalezione napędy. 

3. Wybierz odnaleziony napęd i kliknij „Display” 
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Napęd wyświetlany jest pod „Online access” w drzewie projektu. 

 

4.3 Integrowanie napędów do projektu 
 

Integrowanie napędu 

Dostęp do napędu możesz uzyskać przy pomocy Startdrive poprzez „Accessible nodes”. Dzięki 

temu możliwe jest zintegrowanie napędu w projekcie. 
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Jak zintegrować napędy do projektu w trybie online 

1. Wybierz napęd pod „Online Access” w drzewie projektu. 

 

2. Wybierz „Upload device to PG/PC” w menu „Online”. 
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Dane zostaną wgrane do PG/PC. 

 

Napęd zostanie zintegrowany w projekcie i wyświetlony w drzewie projektu. 
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5 Uruchamianie napędu 

5.1 Uruchamianie przy pomocy Startdrive 
 

Uruchamianie przy pomocy Startdrive 

 

Dzięki kreatorowi uruchomień Startdrive możesz w krótkim czasie przeprowadzić uruchomienie. 

Aby to umożliwić Startdrive wspiera zarówno procedurę uruchomienia offline w projekcie jak i 

online bezpośrednio w napędzie. Po przeprowadzeniu uruchomienia offline należy wgrać 

konfirmację z PG/PC do napędu, w przypadku uruchomienia online wgrywasz konfigurację z 

napędu do PG/PC. 

W kolejnym kroku zostanie zaprezentowany proces uruchomienia w trybie online. 

5.2 Przejście w tryb online i uruchomienie kreatora 
 

Podstawowe uruchomienie online 

 Należy podłączyć Startdrive Online do napędu przed rozpoczęciem procedury uruchomienia. 

Jak przejść w tryb online oraz rozpocząć procedurę uruchomienia 

1. Wybierz napęd w drzewie projektu, a następnie wybierz „Connect online”  
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Po ustanowieniu połączenia obok napędu zostanie wyświetlona ikona. W tym przypadku 

jest to ikona serwisowa, ponieważ napęd nie został jeszcze uruchomiony. 

 

2. Kliknij dwukrotnie „Commissioning” w drzewie projektu. W obszarze roboczym zostanie 

wyświetlone okno. 
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3. Kliknij dwukrotnie „Commissioning wizard” w oknie roboczym. Kreator zostanie 

uruchomiony. 

 

W kolejnym kroku ukończona zostanie procedura uruchomienia. 

5.3 Podstawowe uruchomienie poprzez kreator 
 

Podstawowe uruchomienie online poprzez kreator 

Wybierz odpowiednie parametry w kreatorze, aby przeprowadzić podstawowe uruchomienie. 

Startdrive jest już w trybie online a kreator uruchomień wyświetla się w oknie roboczym. 
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Jak przeprowadzić podstawowe uruchomienie  

1. W otwartym kreatorze należy wybrać typ sterowania (otwarta pętla / zamknięta pętla), 

określić ustawienia napędu oraz wybrać silnik. 

 

2. Przejdź przez kreator uruchomień. Do kolejnego kroku przechodzisz zawsze, klikając 

„Next”. 
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3. Jako telegram wykorzystaj standardowy telegram 1. Ustawia się go poprzez wybór 

odpowiedniego makra. 

 

4. Podczas pierwszego uruchomienia rekomendowane jest przeprowadzenie identyfikacji 

silnika dla nieruchomego wału. Proces ten zostanie przeprowadzony po podaniu po raz 

pierwszy sygnału „ON”, np. podczas testowania napędu z wykorzystaniem panelu 

sterowania. 

 



Uruchamianie napędu 

Podstawowe uruchomienie poprzez kreator 
 

Podręcznik dla początkujących - SINAMICS Startdrive 
Podręcznik dla początkujących, 01/2015 

26 
 

5. Wszystkie parametry wyświetlone zostaną na koniec w podsumowaniu. Możesz sprawdzić 

tutaj podane wartości i dokonać ewentualnych zmian klikając „Back”. 

 

6. Kliknij „Finish”. 

To kończy procedurę uruchomienia. 
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6 Testowanie i optymalizacja napędu 

6.1 Testowanie i optymalizacja napędów 
 

Testowanie i optymalizacja 

 

Startdrive zapewnia wiele możliwości testowania oraz optymalizacji napędu. Celem 

przeprowadzenia podstawowych testów możesz sterować napędem przy użyciu panelu 

kontrolnego. Warunki wystąpienia błędów mogą zostać zapisane i wyeliminowane poprzez 

narzędzia diagnostyczne wraz ze wszystkimi wiadomościami dotyczącymi alarmów i błędów. 

Optymalizacja silnika pomoże ci poprawić jakoś sterowania silnikiem. 

Panel sterowania napędem zostanie zaprezentowany w kolejnym kroku. 
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6.2 Testowanie z wykorzystaniem panelu sterowania 

napędem 
 

Uruchomienie obrotów silnika przy wykorzystaniu panelu sterowania napędem 

Możesz przeprowadzić wstępny test poprawności działania napędu przy pomocy panelu 

sterowania. Startdrive musi zostać połączony z napędem w trybie online, a w oknie roboczym 

musi znajdować się okno uruchomieniowe (Commissioning). 
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Jak przeprowadzić test z wykorzystaniem panelu sterowania 

1. Kliknij dwukrotnie „Control panel” 

2. Aktywuj „Master control” i ustaw zezwolenia napędów (drive enables) oraz tryb działania 

(operating mode) na panelu sterowania. Po przeprowadzeniu tych czynności silnik będzie 

gotów do pracy. 
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3. Procedura identyfikacji silnika jest wykonywana raz po podaniu pierwszego sygnału ZAŁ 

(ON), które nastąpi po przeprowadzeniu procedury uruchomienia. Uruchom napęd i 

poczekaj aż procedura zostanie ukończona. 

 

 UWAGA 

Uruchomienie silnika 

Zapoznaj się z instrukcjami bezpieczeństwa, znajdującymi się w instrukcji obsługi przed 
uruchomieniem silnika. 

 

4. Wprowadź prędkość (Speed) 
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5. Uruchomić silnik można poprzez wybranie kierunku obrotów przód (Forward) lub tył 

(Backward). Napęd przyspieszy do zadanej prędkości. Aktualne parametry będą 

wyświetlane w odpowiednich oknach.  

 

6. Wciśnij „Stop”, aby zatrzymać napęd, wyłącz silnik, zresetuj zezwolenia (Drive enable  

Reset) i oddaj sterowanie (Master control  Deactivate) 
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7 Parametryzacja napędu 

7.1 Widoki funkcji i parametrów 
 

Funkcje oraz parametry 

 

Do parametryzacji napędu przeznaczony został edytor parametryzacji, zawierający trzy zakładki. W 

jednej zakładce przeprowadzisz procedurę podstawowego uruchomienia przy wykorzystaniu 

kreatora. Pozostałe dwie zawierają funkcje oraz parametry. W tym rozdziale można znaleźć ich 

dokładniejszy opis. 
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7.2 Wyświetlanie widoku funkcji 
 

Widok funkcji 

 Parametryzację napędu przeprowadzisz, korzystając z graficznego interfejsu w widoku funkcji. 

Jak otworzyć widok funkcji: 

1. Dwukrotnie kliknij „Parameters” poniżej napędu w oknie drzewa projektu. 

2. Kliknij w zakładkę „Function View” w obszarze roboczym. 

3. Ekrany pozwalające na edycję poszczególnych funkcji znaleźć można po lewej stronie 

obszaru roboczego. 

 

W kolejnym kroku zostanie zaprezentowana parametryzacja z wykorzystaniem widoku 

funkcji. 
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7.3 Przypisywanie parametrów w widoku funkcji 
 

Przypisywanie parametrów w widoku funkcji 

Edycja najważniejszych parametrów odbywa się poprzez przejrzysty interfejs graficzny. 

Formularze oparte są o diagramy, które obrazują przepływ sygnałów pomiędzy 

poszczególnymi parametrami. Sygnały te płyną od lewej do prawej strony. 

 

Praca z widokiem funkcji: 

1. Możesz przypisać sygnały poszczególnym wyjściom/wejściom podobnie jak miałoby to 

miejsce z rzeczywistymi połączeniami elektrycznymi. Po prostu wybierz sygnał z 

wyświetlanej listy. 
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2. Możesz parametryzować funkcje przy pomocy graficznego interfejsu. 

 

3. Co więcej, wykorzystując odpowiednie przyciski możesz swobodnie przełączać się 

pomiędzy różnymi oknami. 

4. Podczas wpisywania wartości zawsze masz dostęp do ekranów pomocy 
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7.4 Widok funkcji w trybie online 
 

Tryb online w widoku funkcji 

W widoku funkcji możesz zmieniać wartości parametrów bezpośrednio w napędzie, jeśli jesteś 

połączony z nim w trybie online. Pola edycji parametrów, które można zmieniać w trybie online 

podświetlone są na pomarańczowo. 

Aby przejść do trybu online w widoku funkcji: 

1. Połącz Startdrive w trybie online z napędem ( ). Pola edycji, które mogą zostać 

zmienione podświetlone są na pomarańczowo. 
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2. Zmiana parametrów w trybie online ma wpływ jedynie na napęd. Jeśli chcesz, aby zmiany 

zostały zapisane również w projekcie offline, należy je zapisać do projektu. 

 

7.5 Wyświetlenie widoku parametrów 
 

Widok parametrów 

Lista parametrów w uporządkowany sposób wyświetla parametry dostępne dla danego 

urządzenia. Aby ułatwić odnalezienie odpowiednich parametrów, zostały one posortowane 

względem tematu jakiego dotyczą. 

Jak otworzyć widok parametrów: 

1. Kliknij w zakładkę „Parameter View” w obszarze roboczym 
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2. Po lewej stronie obszaru roboczego znajduje się nawigacja pomocnicza, w której 

parametry zostały posortowane względem tematu, jakiego dotyczą. 

 

3. Możesz wyświetlić wszystkie parametry albo wybrać konkretne ich grupy. 
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7.6 Praca z widokiem parametrów 
 

Praca z widokiem parametrów 

Parametry są wyświetlane wraz z numerem, tekstem, wartością oraz jednostką na liście 

parametrów. Parametry, które mogą być edytowane są podświetlone na szaro. 

Praca z listą parametrów: 

1. W kolumnie „Value” wybierz wartość parametru, który ma ulec zmianie. 

 

2. Wybierz wartość z listy lub wprowadź ją i zatwierdź klawiszem ENTER. 
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3. Aby wyświetlić pomoc online, kliknij na dany parametr i wybierz „Help for the parameter”, 

korzystając z okna, które się pojawi. 

 

4. Możesz porównać aktualne wartości parametrów z ich wartościami fabrycznymi 

5. Różnice wskazują ikony, znajdujące się w kolumnie „Comparison” 
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7.7 Widok parametrów w trybie online 
 

Praca w widoku parametrów w trybie online 

W widoku parametrów możesz zmieniać wartości parametrów bezpośrednio w napędzie, jeśli 

jesteś połączony z nim w trybie online. 

Aby przejść do trybu online w widoku parametrów: 

1. Przejdź do trybu online w widoku parametrów. Pola edycji, które mogą zostać zmienione 

podświetlone są na pomarańczowo. 

 

2. Zmiana parametrów w trybie online wpływa jedynie na napęd. Jeśli chcesz zapisać zmiany 

w projekcie offline, należy zapisać zmiany do projektu (Upload device to PG/PC). 
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8 Sterowanie napędem poprzez PROFINET 

8.1 Sterowanie wyższego poziomu, a napęd 
 

Sterownik i napęd 

 

Dzięki oprogramowaniu Startdrive zintegrowanemu w środowisku TIA Portal możesz łatwo 

skonfigurować napęd, korzystając ze sterownika wyższego poziomu. Pokrótce przedstawimy proces 

konfiguracji na przykładzie S7-1500 oraz SINAMICS G120 z jednostką sterującą CU240E-2 PN. 

Napęd oraz sterownik zostaną połączone i skonfigurowane przy wykorzystaniu protokołu PROFINET. 
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8.2 Połączenie napędu, sterownika oraz PC 
 

Ustanowienie połączenia PROFINET 

 Napęd, sterownik oraz PC muszą zostać połączone ze sobą przed rozpoczęciem konfiguracji. 

1. Połącz port Ethernet w komputerze z interfejsem PN X1 P1 w sterowniku SIMATIC S7-

1500 przy użyciu przewodu PROFINET. Interfejs X1 posiada dwa porty. 

2. Połącz drugi port PN X1 P2 sterownika SIMATIC S7-1500 z interfejsem PN X1 w napędzie 

SINAMICS G120. 

 

3. Włącz urządzenia i poczekaj aż się uruchomią.  

Teraz będziesz mieć możliwość zidentyfikowania urządzeń w TIA Portal poprzez 

„Accessible devices”. 
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8.3 Identyfikacja urządzeń poprzez „Accessible devices” 
 

Identyfikacja urządzeń poprzez „Accessible nodes” 

Dostęp do podłączonych urządzeń możesz uzyskać poprzez „Accessible nodes” w drzewie 

projektu. Najpierw należy jednak uruchomić TIA Portal. 

1. Przede wszystkim sprawdź właściwości protokołu TCP/IP interfejsu Ethernet komputera w 

MS Windows i wprowadź unikalny adres IP oraz maskę podsieci. Maska podsieci jest 

identyczna dla wszystkich węzłów (PC, sterownik, napęd). 

 

2. Wróć do TIA Portal. Stworzyłeś tam już nowy projekt. 
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3. Otwórz „Online Access” w drzewie projektu. Wszystkie dostępne interfejsy dla komputera 

PC zostaną automatycznie wyświetlone pod „Online Access”. 

4. Kliknij „Update accessible nodes” pod interfejsem Ethernet komputera, aby zaktualizować 

listę dostępnych węzłów. 

 

Wszystkie urządzenia znalezione podczas skanowania zostaną wyświetlone w drzewie 

projektu. 
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8.4 Sprawdzanie adresu IP oraz nazw urządzeń poprzez 

„Accessible nodes” 
 

Adres IP oraz nazwa węzła 

Węzły muszą posiadać unikalny adres IP oraz nazwę w sieci PROFINET, aby działać poprawnie 

w sieci PROFINET. 

Jak wyświetlić aktualny adres IP oraz nazwę węzła 

1. Aktualne adresy IP można znaleźć obok urządzeń pod „Online Access”. Adresy te będą 

potrzebne później, podczas konfiguracji sprzętu. 

 

Następnie pokażemy ci jak zmienić adres IP oraz nazwę. 
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8.5 Zmiana adresu IP i nazwy poprzez „Accessible nodes” 
 

Zmiana adresu IP oraz nazwy 

Możesz zmienić adres IP oraz nazwę pod „Online & diagnostics”. Proces ten został 

zaprezentowany poniżej na przykładzie napędu. Dla sterownika procedura jest identyczna. 

Jak zmienić adres IP i/lub nazwę 

1. Otwórz „Online & diagnostics” w napędzie lub sterowniku. 
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2. Wybierz „Assign IP, address”, aby przypisać adres IP. Wpisz IP oraz maskę podsieci w 

odpowiednie pola, a następnie potwierdź przyciskiem „Assign IP address”. 

Uwaga 

Nowy adres IP zostanie przypisany do sterownika dopiero po ponownym 
uruchomieniu jednostki sterującej. 
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3. Poprzez funkcję „Assign name” możesz przypisać nową nazwę urządzenia w sieci 

PROFINET. 

 

 

Przypisany adres IP oraz nazwa będą potrzebne później do konfiguracji sprzętu. 

Skonfigurujesz je w kolejnym kroku. 
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8.6 Wstawianie urządzeń do projektu 
 

Wstawianie urządzeń 

W środowisku TIA Portal możesz wstawić sprzęt do projektu poprzez menu „Insert” (wstaw) lub 

przez hardware catalog (katalog sprzętu). W tym przypadku zostanie wykorzystany ten drugi 

sposób. Przed rozpoczęciem musisz stworzyć projekt i wybrać „Devices & networks” w drzewie 

projektu. 
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Jak wstawić urządzenia do projektu 

1. W katalogu sprzętu znajdź wykorzystywany sterownik. W tym przypadku będzie to 1516-3 

PN/DP.  

 

2. Przeciągnij sterownik do okna sieci używając metody przeciągnij  i upuść. 
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3. Następnie wstaw napęd, w tym przypadku CU240E-2 PN, do projektu korzystając z 

metody przeciągnij i upuść. 

 

4. Wybierz napęd w „Network view” (widok sieci) i przejdź do zakładki „Device view” (widok 

urządzenia). 
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5. Przeciągnij jednostkę mocy dla urządzenia w wolne miejsce. 

 

6. Przejdź powrotem do „Network view” i trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy, 

przeciągnij połączenie od interfejsu X1 napędu do interfejsu X1 sterownika. Zostanie 

automatycznie utworzony system wejść/wyjść oparty o PROFINET. 
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8.7 Dostosowywanie adresu IP oraz nazwy w projekcie 
 

Adres IP oraz nazwa 

Adresy IP w projekcie i sprzęcie docelowym muszą się pokrywać przy komunikacji PROFINET. 

Sprawdziłeś już adres IP oraz nazwę docelowego sprzętu poprzez „Accessible nodes”. Należy je 

teraz wprowadzić do projektu. Po ściągnięciu, nazwa w docelowym sprzęcie jest nadpisywana 

przez nazwę z projektu i nie trzeba jej dostosowywać. 

Jak wyświetlić adres IP oraz nazwę 

1. W widoku „Network view”, kliknij na wykorzystywany przez sterownik port Ethernet. 

Dodatkowe informacje zostaną wyświetlone w zakładce „Properties” (właściwości). 
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2. Wpisz adres IP, maskę podsieci oraz tam gdzie to konieczne nazwę pod „Ethernet 

addresses”. Nazwa może zostać wygenerowana albo możesz ją wpisać samodzielnie 
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3. Kliknij również na port Ethernet wykorzystywany przez napęd. 

 

4. Wpisz adres Ethernetu oraz tam gdzie to konieczne nazwę. 

 

 Konfiguracja sprzętowa została zakończona. Możesz załadować projekt do systemu docelowego. 
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8.8 Konfigurowanie telegramu 
 

Konfiguracja telegramu 

Do komunikacji cyklicznej pomiędzy napędem a sterownikiem konieczne jest skonfigurowanie 

telegramu. Wybrałeś już telegram, korzystając z kreatora podczas uruchomienia napędu. W tym 

przypadku użyty został telegram 1. Możesz go teraz skonfigurować lub zmienić. 

Postępuj jak poniżej: 

1. W widoku parametrów napędu możesz wyświetlić oraz skonfigurować zakres adresów 

telegramu w formularzu „Communications”. Osobne okno służy do konfiguracji wysyłania 

(Send direction), a osobne do odbierania (Receive direction). Zaleca się pozostanie przy 

ustawieniach domyślnych. 
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2. Kliknij przycisk, aby skonfigurować telegram. Cykliczna wymiana danych tak jak i 

konfiguracja telegramu dla aktualnych wartości oraz wartości zadanych wyświetlane są w 

zakładce „Properties” (właściwości).  

 

3. Możesz również otworzyć konfigurację telegramu z widoku sieci (Network view) lub 

urządzenia (Device view). Kliknij na port Ethernet używany przez napęd w dowolnym z 

wymienionych okien. Cykliczna wymiana danych wyświetlana jest w zakładce „Properties” 

(właściwości). 
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4. Możesz zmienić lub skonfigurować telegram w oknach „Cyclic data Exchange” (cykliczna 

wymiana danych), „Actual value” (aktualna wartość) oraz „Setpoint” (wartość zadana). 

 

5. Jeśli chcesz skonfigurować napęd z funkcjami safety, wprowadź telegram safety w „Cyclic 

data exchange”. 
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8.9 Zapisywanie i wczytywanie do systemu docelowego 
 

Zapisywanie i wczytywanie do systemu docelowego 

Po skonfigurowaniu sprzętu ukończone zostało podstawowe uruchomienie napędu. Projekt 

należy teraz zapisać, skompilować i załadować do systemu docelowego. 
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Postępuj zgodnie z poniższymi krokami 

1. Zapisz aktualny projekt poprzez „Project”  „Save”. 

 

2. Skompiluj aktualne ustawienia do urządzeń poprzez menu „Compile”. 
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3. Załaduj dane do urządzenia po zapisaniu. Wybierz „Download to device”  „Hardware and 

software” w każdym przypadku. Aby było to możliwe TIA Portal musi być połączone z 

odpowiednimi urządzeniami w trybie online, np. poprzez USB lub PROFINET. 

 

To kończy proces konfiguracji. 
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9 Safety Integrated 

9.1 Przegląd funkcji Safety Integrated 
 

Safety Integrated 

 

Funkcje safety zintegrowane w przekształtnikach SINAMICS można intuicyjnie parametryzować 

korzystając z graficznego interfejsu programu Startdrive, będącego częścią środowiska TIA 

Portal. Większość napędów rodziny G120 jest wyposażona w autonomiczną funkcję safety – 

„Safe torque off (STO)”. Funkcja ta jest dostępna również dla standardowych jednostek 

sterujących (bez przyrostka F). Rozszerzone funkcje udostępniają kolejne funkcje safety takie jak 

Safe Stop 1 (SS1) czy Safely-limited Speed (SLS).  

Krótki przegląd konfiguracji safety w programie Startdrive znajduje się poniżej. 

9.2 Aktywowanie trybu uruchomienia funkcji safety 
 

Aktywowanie trybu uruchomienia 

Safety Integrated można uruchomić w trybie offline w projekcie lub online bezpośrednio w 

napędzie. W przypadku uruchomienia offline funkcje safety należy aktywować po wgraniu do 

napędu. W tym przypadku zaprezentowane zostaną obie metody: zarówno online jak i offline. 

Jak aktywować tryb uruchomienia safety dla uruchomienia online 

Napęd został już skonfigurowany i przetestowany, a więc jest gotów do przeprowadzenia 

uruchomienia online. 

1. Dwukrotnie kliknij „Parameters” pod napędem w drzewie projektu. Parametry zostaną 

wyświetlone w obszarze roboczym. 

2. Przejdź do zakładki „Function view”. 

3. Połącz Startdrive z napędem w trybie online . 
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4. Aktywuj tryb uruchomieniowy funkcji safety klikając na przycisk

. 

 

5. Funkcje safety są chronione hasłem przed nieautoryzowanymi zmianami. Wprowadź nowe 

hasło i potwierdź wybór. To hasło będzie niezbędne do zmiany parametrów funkcji safety. 

 

Możliwe jest teraz przeprowadzenie uruchomienia funkcji safety. W następnym kroku 

należało będzie wybrać funkcjonalność safety. 
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9.3 Wybór funkcjonalności safety w Startdrive 
 

Funkcjonalność safety 

 Aby móc edytować funkcje safety należy najpierw wybrać odpowiednią funkcjonalność. 

1. Kliknij „Select safety functionality” (wybierz funkcjonalność safety) pod „Drive functions”  

„Safety Integrated” w zakładce „Function view”. 

2. W otwartym oknie możliwy będzie wybór pomiędzy „Basic functions” (funkcje 

podstawowe), a „Extended functions” (funkcje rozszerzone). 

 

3. Po wybraniu danej funkcjonalności  w drzewie nawigacji i w oknie projektu zostaną 

wyświetlone dostępne funkcje safety. 
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4. Dla funkcji podstawowych pojawi się funkcja STO (Safe Torque Off). 

 

5. Funkcje rozszerzone zawierają również funkcje Safe Stop 1 (SS1), Safely-limited Speed 

(SLS), Safe Direction (SDI) oraz Safe Monitor (SSM). 

 

Kolejny przykład pokazuje przebieg uruchomienia funkcji safety z zakresu funkcji 

podstawowych oraz jednej z funkcji rozszerzonych. 
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9.4 Uruchomienie podstawowych funkcji 

9.4.1 Uruchomienie podstawowych funkcji Safety Integrated 
 

Podstawowe funkcje  

 

Opierając się na przykładzie G120 CU240E-2 PN-F uruchom funkcję Safe Torque Off (STO) przy 

użyciu zacisków. Napęd z aktywną funkcją STO zapobiega niezamierzonemu uruchomieniu się 

maszyny. Uruchomienie funkcji safety odbywa się w trybie online.  

Uwaga 

Przed uruchomieniem funkcji safety napęd należy połączyć w trybie online z programem 
Startdrive, a następnie uruchomić tryb uruchomienia safety. 

9.4.2 Uruchomienie funkcji STO 
 

Uruchomienie STO 

Pierwszym krokiem jest aktywacja funkcjonalności safety, następnie należy skonfigurować 

funkcję STO. Uruchomienie przeprowadzane jest w trybie online, bezpośrednio w napędzie. 

1. Wybierz funkcjonalność „Basic functions” w zakładce „Function view”. 

2. Aby skonfigurować podstawowe funkcje możesz wyświetlić poszczególne ekrany przy 

pomocy przycisków lub drzewa nawigacji. 

Uwaga 

W przypadku przeprowadzania uruchomienia powinno się przechodzić przez 
poszczególne ekrany drzewa nawigacji od góry do dołu. 

 

3. Kliknij „Control type / safety functions” w drzewie nawigacji 
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4. Na wyświetlonym ekranie wybierz „Via terminals” (przez zaciski), jako rodzaj sterowania 

 

5. Kliknij „STO” w drzewie nawigacji. Ponieważ wejście jednostki sterującej jest na stałe 

połączone z przyciskiem stopu awaryjnego nie ma potrzeby dokonywania zmian w 

konfiguracji. Jeśli na przykład chciałbyś połączyć stop awaryjny z lampą sygnałową 

możesz wykorzystać do tego celu wyjście „STO active”. 

 

To kończy konfigurację STO. W kolejnym kroku skonfigurowane zatrzymanie testowe. 
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9.4.3 Konfiguracja próby zatrzymania 
 

Próba zatrzymania 

Próba zatrzymania jest testem przeprowadzanym samodzielnie przez przekształtnik w celu 

sprawdzenia poprawności obwodów wykorzystywanych w funkcji STO. Test ten jest ponownie 

uruchamiany po każdym wybraniu funkcji STO i po podaniu napięcia zasilania (włączenie). 

Odpowiedni blok czasowy sprawdza czy test jest wykonywany systematycznie. 

1. Wciśnij „Test stop” w drzewie nawigacji 

2. Na wyświetlonym ekranie wprowadź długość interwału czasowego, w jakim wykonany ma 

zostać test. 

3. Możliwe jest określenie przedziału czasowego. Maksymalna dopuszczalna wartość to 

8760 godzin (jeden rok). Odpowiedni dobór tej wartości powinien się odbyć poprzez 

przeprowadzenie analizy ryzyka. Domyślną wartością jest osiem godzin. Alarm A1699 

(wymagana próba zatrzymania) pojawia się po przekroczeniu przedziału czasowego.  

Uwaga 

Pozostały do pojawienia się alarmu A1699 czas jest również wyświetlany na ekranie. 
Zegar ten jest resetowany po każdym wykonaniu próby zatrzymania. 

 

Skonfigurowałeś właśnie próbę zatrzymania. 

  



Safety Integrated 

Uruchomienie podstawowych funkcji 
 

Podręcznik dla początkujących - SINAMICS Startdrive 
Podręcznik dla początkujących, 01/2015 

72 
 

9.4.4 Konfiguracja czasu niezgodności oraz czasu filtrowania 
 

Czas niezgodności/czas filtrowania 

Jeśli Safety Integrated jest aktywne, przekształtnik sprawdza czy sygnały na obu wejściach mają 

zawsze taki sam stan logiczny. Z powodu charakterystyk sensorów, mogą wystąpić krótkie 

rozbieżności albo zmiany sygnału pomiędzy dwoma sygnałami wejściowymi, które nie są istotne 

z punktu widzenia kwestii bezpieczeństwa. Do aktywacji można wykorzystać również bezpieczną 

logikę wraz z bezpiecznymi wyjściami podłączonymi do SINAMICS G120. Niektóre tego typu 

wyjścia wysyłają impulsy testowe, które mogłyby być tłumione przez filtr. Czas niezgodności oraz 

czas filtrowania mogą zostać użyte celem zapobiegnięcia wystąpieniu tych błędnych sygnałów. 

1. W drzewie nawigacji wybierz „F-DI/F-DO/PROFIsafe” 

2. Na wyświetlonym ekranie możesz wprowadzić czas niezgodności oraz czas filtra 

wejściowego. Dostosuj te wartości do podłączonych sensorów oraz do długości 

występujących impulsów testowych zastosowanych wyjść. 

 

W kolejnym kroku zostanie zakończone uruchomienie funkcji safety. 
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9.4.5 Kończenie uruchomienia funkcji safety 
 

Kończenie uruchomienia funkcji safety 

Aby zakończyć uruchomienie, konfigurację safety należy skopiować do pamięci ROM napędu, a 

także do projektu. 

1. Kliknij przycisk  aby wyjść z trybu uruchomienia safety. 

2. Kliknij „Yes”, aby potwierdzić wybór. Parametry zostaną skopiowane z pamięci RAM do 

ROM. 

 

3. Zamknij połączenie online z napędem. 

4. Kliknij przycisk „Load from device (software)” w pasku narzędzi, aby zapisać 

parametryzację do projektu. 

5. Wyłącz i włącz napęd, aby aktywować funkcje safety w napędzie. 

To kończy uruchomienie safety. 

9.5 Uruchomienie funkcji rozszerzonych 

9.5.1 Uruchomienie rozszerzonych funkcji Safety Integrated 
 

Funkcje rozszerzone 
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Bazując na przykładzie napędu G120 CU240E-2 PN-F oraz sterownika S7-1500 CPU 

1516F-3 PN/DP uruchom funkcję Safely-limited Speed (SLS) przy użyciu PROFIsafe. 

W poprzednich krokach dodałeś już zarówno sterownik jak i napęd do projektu oraz 

skonfigurowałeś komunikację między nimi. Uruchomienie safety zostanie przeprowadzone 

w trybie offline w programie Startdrive a po wgraniu do napędu, funkcje safety zostaną w 

nim aktywowane. 

9.5.2 Konfiguracja SLS 
 

Funkcje safety oraz rejestracja aktualnej wartości 

 Po pierwsze aktywuj funkcjonalność safety, a następnie skonfiguruj rejestrację aktualnej wartości. 

1. W zakładce „Function view” wybierz funkcjonalność „Extended functions”  

2. Aby skonfigurować funkcje rozszerzone możesz wyświetlić poszczególne ekrany 

bezpośrednio, korzystając z przycisków lub drzewa nawigacji. 

3. W drzewie nawigacji wybierz „Actual value acquisition” (rejestracja akt. wart.) 

4. Do wykorzystania funkcji safety bez enkoderów, liczba par biegunów silnika jest brana pod 

uwagę w przeliczaniu wartości ze strony silnika na obciążenie. Należy ją najpierw 

skonfigurować. 

 

5. Kliknij przycisk „Actual value acquisition configuration” (konfiguracja rejestracji akt. wart.). 
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6. Liczba par biegunów jest podświetlona na szaro w otwartym oknie. Wartość ta musi być 

brana pod uwagę przy wprowadzaniu przełożenia przekładni. Żadna przekładnia 

mechaniczna nie jest wykorzystywana w tym przykładzie. W związku z tym na przełożenie 

przekładni wpływ ma jedynie ilość par biegunów (w tym przypadku 2). 

 

7. Kliknij „OK.”, aby zatwierdzić zmiany. 

To kończy konfigurację rejestracji wartości aktualnej. W kolejnym kroku skonfigurowana 

zostanie funkcja safety. 

9.5.3 Konfiguracja metody sterowania oraz SLS 
 

Konfiguracja metody sterowania oraz SLS 

 Teraz należy skonfigurować metodę sterowania oraz funkcję SLS. 

1. W drzewie nawigacji wybierz „Control type / safety functions” pod „Functions” 

2. Jako metodę sterowania wybierz „via PROFIsafe”. Później, podczas uruchomienia funkcji 

safety należało będzie wprowadzić odpowiedni telegram PROFIsafe. 
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3. Należy teraz aktywować odpowiednie funkcje safety powiązane z SLS. Z rozwijanej listy 

wybierz „Enable” przy wymaganych funkcjach. Inne uaktywnione teraz funkcje, które nie 

zostaną wykorzystane są dezaktywowane. 

 

4. Kliknij „SLS” w drzewie nawigacji. 
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5. Wybierz tryb monitorowania. W przykładzie wybrano tryb safety bez enkodera, z rampą 

hamowania („with SBR”). 

6. Dla SLS przez PROFIsafe możliwe jest wybranie do 4 poziomów monitorowania. W tym 

przykładzie wykorzystany zostanie jedynie poziom 1. Wpisz wartość prędkości 

maksymalnej (w tym przypadku 500 obr/min) oraz wybierz odpowiedź („stop response”) – 

w tym przypadku STOP A. Pozostałe parametry pozostaw bez zmian. 

 

To kończy konfigurację SLS. W kolejnym kroku skonfigurowana zostanie próba 

zatrzymania. 
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9.5.4 Konfiguracja próby zatrzymania (wymuszenie procedury) 
 

Próba zatrzymania 

Próba zatrzymania funkcji rozszerzonych jest testem przeprowadzanym przez przekształtnik, 

który sprawdza obwody odpowiadające za monitorowanie prędkości oraz momentu. Odpowiedni 

blok czasowy sprawdza czy test jest przeprowadzany regularnie. Próba może zostać rozpoczęta 

przy użyciu dowolnie wybranego sygnału. 

1. W drzewie nawigacji wybierz „Test stop” 

2. Na wyświetlonym ekranie wybierz „Test stop selection”, aby połączyć sygnał lub bit słowa 

kontrolnego, odpowiadający za wykonanie próby. W tym przykładzie będzie to wejście 

cyfrowe DI1 (r722.1). 

3. Możliwe jest określenie przedziału czasowego. Maksymalna dopuszczalna wartość to 

8760 godzin (jeden rok). Odpowiedni dobór tej wartości powinien się odbyć poprzez 

przeprowadzenie analizy ryzyka. Domyślną wartością jest osiem godzin. Alarm A1699 

(wymagana próba zatrzymania) pojawia się po przekroczeniu przedziału czasowego.  

Uwaga 

Próba zatrzymania dla funkcji wymuszonych zawiera również test funkcji podstawowych 
(STO). W związku z tym oba zegary powinny być ustawione na taką samą wartość. 

 

 

 

Pozostałe parametry pozostaw bez zmian. Skonfigurowałeś właśnie próbę zatrzymania 

funkcji rozszerzonych. 
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9.5.5 Konfiguracja PROFIsafe 
 

PROFIsafe 

W tym przykładzie Safety Integrated zostanie skonfigurowane przy użyciu PROFIsafe. Dla 

uzyskania bezpiecznej komunikacji pomiędzy sterownikiem a napędem należy wprowadzić 

telegram PROFIsafe oraz adres PROFIsafe. 

1. W drzewie nawigacji wybierz „F-DI/F-DO/PROFIsafe” 

2. Adres PROFIsafe pojawi się w otwartym oknie (w przykładzie 0x5). Możesz go zmienić w 

trybie offline. Adres PROFIsafe odpowiada adresowi F (F_Dest_Add). 

3. Kliknij przycisk „Telegram configuration”, aby otworzyć konfigurację telegramu. „Cyclic data 

Exchange” zostanie wyświetlone w zakładce „Properties”. 

4. Kliknij <Add telegram> (dodaj telegram) pod aktualną wartością i wartością zadaną, a 

następnie wybierz „Add safety telegram” w menu kontekstowym. 
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5. Telegram 30 PROFIsafe został dodany. 

 

6. Sprawdź również „F address” w polach „Safety setpoints” oraz „Safety actual values”. Jest 

on wykorzystywany do konfiguracji safety i odpowiada adresowi PROFIsafe. W tym 

przykładzie wykorzystywany jest adres 0x5. 

 

To kończy konfigurację telegramu PROFIsafe. W kolejnym kroku zakończona zostanie 

procedura uruchomienia funkcji safety. 
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9.5.6 Kończenie procedury uruchomienia safety 
 

Aktywacja safety 

Aby ukończyć procedurę uruchomienia należy załadować konfigurację safety do napędu i ją 

aktywować. 

1. Zapisz projekt i wybierz „Load to device” z menu kontekstowego napędu. 

2. Połącz Startdrive z napędem w trybie online . 

3. Aktywuj tryb uruchomienia funkcji safety. 

4. Wprowadź nowe hasło, chroniące funkcje safety przed nieautoryzowanymi zmianami i 

potwierdź wybór. 

 

5. Kliknij przycisk  aby wyjść z trybu uruchomienia safety. 

6. Kliknij „Yes”, aby zatwierdzić zmiany. Parametry napędu zostaną skopiowane z pamięci 

RAM do ROM. 

7. Zamknij połączenie online z napędem. 

8. Kliknij „Load from device (software)” w menu kontekstowym napędu w drzewie nawigacji, 

aby zapisać parametryzację safety w projekcie. 

9. Wyłącz i włącz napęd, aby dokonane zmiany zostały wprowadzone. 

To kończy uruchomienie safety. 
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9.5.7 Program safety oraz grupa F-runtime 
 

Program bezpieczeństwa 

Aby móc użyć funkcji safety w napędzie SINAMICS w połączeniu z F-CPU konieczne jest 

stworzenie programów safety. Dla każdego urządzenia peryferyjnego typu F połączonego z 

SIMATIC S7-1500F automatycznie tworzony jest blok F ze skojarzoną instancją DB oraz grupą F-

runtime. Dzięki temu możliwe jest natychmiastowe rozpoczęcie pisania programu safety. 

Aby wyświetlić grupę F-runtime postępuj zgodnie z poniższymi krokami: 

1. Kliknij „Safety Administration” pod SIMATIC CPU w drzewie nawigacji. W obszarze 

roboczym możesz następnie skorzystać z drzewa nawigacji, aby uzyskać dostęp do 

poszczególnych funkcji. 
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2. Kliknij „F-runtime group”, aby wyświetlić automatycznie utworzone F-bloki. DB dla F-

peryferiów zawiera tagi, które można wykorzystać w programie. Grupa F-runtime składa 

się z F-OB, który wywołuje główny blok safety, w którym zaprogramowane są funkcje 

safety. Przykład ten nie wymaga dokonywania żadnych zmian w grupie F-runtime. 

 

W kolejnym kroku zaprogramowany zostanie główny blok safety. 

9.5.8 Programowanie głównego bloku safety 
 

Główny blok safety 

W głównym bloku safety, F-peryferia są reintegrowane do grupy F-runtime. Zbędne funkcje safety 

są odznaczane, a zaznaczane są jedynie te wykorzystywane. W przykładzie główny blok safety 

programowany jest w F-FUP. 

Uwaga 

Więcej informacji na temat programowania oraz F-peryferiów można znaleźć w pomocy online 
do środowiska TIA Portal. 
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1. W drzewie nawigacji pod „PLC tags” stwórz nową tablicę tagów wraz z poniższymi tagami: 

- STO (%Q1.0) 

- SS1 (%Q1.1) 

- SLS (%Q1.4) 

- ACK (%Q1.7) 

 

Uwaga 

Adresy tagów wynikają ze słowa sterującego PROFIsafe i są wykorzystywane do 
zaznaczania i odznaczania funkcji safety. Aby zwiększyć przejrzystość nazwy tagów 
odpowiadają nazwom funkcji safety. 

 

2. Kliknij „Main_Safety [FB1]” pod „Program blocks” drzewa nawigacji. Blok programu 

zostanie otwarty w edytorze.   
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3. Kliknij blok „ACK_GL” pod „Safety functions” w oknie instrukcji „Basic instructions” a 

następnie przeciągnij i upuść go do edytora programu.  

 

4. Wstaw nową sieć. Wszystkie funkcje safety inne niż SLS, wykorzystujące wysoki sygnał 

zostaną odznaczone. Aby to zrobić stwórz nowy tag statyczny vke1 typu „Bool” z domyślną 

wartością „true” w tabeli parametrów. 

 

5. Przypisanie sygnału „High” (wysokiego sygnału vke1 do wejść Q1.0, Q1.1 odznacza 

funkcje STO oraz SS1. 
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6. W nowej sieci funkcja SLS jest odznaczona przez sygnał „high” na wyjściu Q1.4, w 

przeciwnym razie funkcja pozostanie aktywna. 

 

7. Aby potwierdzić błąd SINAMICS, przycisk Reset jest połączony z bitem potwierdzającym 

(Q1.7) słowa kontrolnego PROFIsafe. 

 

8. Zaznacz w drzewie projektu CPU, kliknij „Compile”, aby skompilować, a następnie zapisz 

projekt. 

Programowanie zostanie zakończony po pomyślnej kompilacji. Teraz wystarczy jedynie 

załadować projekt do systemu docelowego. 
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9.6 Akceptacja funkcji safety 
 

Test akceptacji 

 

Test akceptacji napędu jest częścią testu akceptacji całego urządzenia czy systemu. Test 

akceptacji ma na celu sprawdzenie czy zintegrowane w napędzie funkcje safety odpowiadają 

funkcjom skonfigurowanym w urządzeniu. Rezultaty testu akceptacji muszą zostać 

udokumentowane wraz z ustawieniami funkcji safety zintegrowanych w napędzie. 

Uruchomienie i zaprogramowanie safety zostanie zakończone po przeprowadzeniu i 

udokumentowaniu testu akceptacji. 

Uwaga 

Szczegółowy opis testu akceptacji wraz z dokumentacją jest zawarty w Function Manual 
(instrukcja zawierająca opis funkcji) dla SINAMICS G120 Safety Integrated. 
Ponieważ dokumentacja akceptacji nie jest automatycznie generowana w Startdrive, użyj 
przeglądu tabelarycznego logów akceptacji zawartego w dodatku do Function Manual. 
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10 Diagnostyka 

10.1 Przegląd diagnostyki 
 

Diagnostyka 

 

TIA Portal wraz ze zintegrowanym programem Startdrive oferują szeroki zakres funkcji 

diagnostycznych. Możesz zidentyfikować napęd oraz wyświetlić najważniejsze informacje 

poprzez funkcje diagnostyczne. W przypadku wystąpienia błędu otrzymasz pomoc w formie 

proponowanego rozwiązania dla wszystkich błędów czy ostrzeżeń. Aby przeprowadzić 

szczegółową diagnostykę możesz zapisać sekwencję sygnałów, korzystając ze śladów, które 

następnie możesz przeanalizować. 

Poniżej znajdziesz krótki przegląd funkcji diagnostycznych. 
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10.2 Opcje diagnostyczne napędu 
 

Opcje diagnostyczne 

 Seria opcji diagnostycznych dostępna jest w trybie online. 

Jak wyświetlić diagnostykę 

1. Połącz TIA Portal z napędem w trybie online. W tym przykładzie skorzystamy z połączenia 

PN. 
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2. Unikalne ikony dla stanów diagnostycznych są wyświetlane w TIA Portal. Można je znaleźć 

np. w drzewie projektu, w zakładce „Diagnostics” lub „Info” oraz bezpośrednio w widoku 

sieci. 
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3. Szczegółowy opis stosowanych ikon można znaleźć w pomocy online. 

 

4. Kliknij dwukrotnie w „Online & diagnostics” pod napędem. Pojawi się okno, w którym 

będzie można wyświetlić ogólną diagnostykę, aktywne wiadomości czy historię 

wiadomości. 
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5. „Active messages” wyświetla wszystkie błędy oraz ostrzeżenia w formie tabelarycznej. 

 

6. Oczekujące alarmy wyświetlane są na ekranie wiadomości. Kliknij pytajnik przy danym 

błędzie, aby wyświetlić podpowiedź dotyczącą rozwiązania problemu. 
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7. Dla napędów ze sterownikiem nadrzędnym, alarmy napędu wyświetlane są bezpośrednio 

w jednostce napędowej oraz jako grupa w sterowniku. 

 

8. Wybrane alarmy można potwierdzić, korzystając z przycisku . 

 

9. Po zaktualizowaniu zatwierdzone alarmy nie są dłużej wyświetlane. 
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10.3 Diagnostyka z wykorzystaniem śladów 
 

Diagnostyka z wykorzystaniem śladów 

Możesz zapisać sekwencje sygnałów z parametrów napędu dzięki śladom. Opierając się na 

przykładzie napędu SINAMICS skonfigurujesz zapis śladów, wywoływany wystąpieniem błędu. 

Startdrive należy połączyć z napędem w trybie online. 

Praca ze śladami 

1. Kliknij dwukrotnie w „Add new trace” pod „Traces”. Nowy ślad zostanie dodany w drzewie 

projektu. Możesz na niego kliknąć, aby zmienić jego nazwę. 
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2. Kliknij dwukrotnie nowy ślad w drzewie projektu. Konfiguracja śladu zostanie wyświetlona 

w obszarze roboczym. Konfigurację tą można przeprowadzić zarówno w trybie online jak i 

offline. Sygnały natomiast, mogą zostać zapisane jedynie w trybie online. 
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3. Wybierz sygnały, które mają być rejestrowane. 
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4. Skonfiguruj parametry śladu takie jak np. sygnał wywołujący, czy parametry zapisu. W tym 

przypadku zapis zostanie wywołany wystąpieniem błędu. 

 

5. Załaduj konfigurację śladu do jednostki napędowej i aktywuj rejestrację. 
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6. Napęd zostanie uruchomiony poprzez panel sterowania napędu, a zapis zostanie 

rozpoczęty wraz z wystąpieniem błędu w napędzie, zgodnie z konfiguracją. W drzewie 

projektu również pojawia się ikona, wskazująca na błąd w napędzie. 
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7. Możesz wyświetlić zarejestrowane sygnały w formie graficznej w edytorze, a następnie 

zapisać je na PC. 
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11 Podsumowanie 

11.1 Podsumowanie przewodnika 
 

Podsumowanie 

Po ukończeniu przewodnika uzyskasz ogólną wiedzę na temat pracy z programem Startdrive. 

Potrafisz już zintegrować napęd w projekcie, przeprowadzić podstawowe uruchomienie i 

uruchomić silnik. 

Do dalszej nauki skorzystaj z dokumentacji jednostki napędowej oraz z systemu pomocy do 

programu Startdrive. 

Startdrive można znaleźć w Internecie pod adresem www.siemens.com/startdrive 

Dziękujemy za poświęcony czas 

  

http://www.siemens.com/startdrive
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