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W zależności od zasilania falownika oraz rodzaju silnika, należy się upewnić w jaki sposób połączyć 

uzwojenia silnika. Główną zasadą jest to, iż falownik z zasilaniem jednofazowym, na wyjściu da 230V, 

natomiast falownik z zasilaniem trójfazowym - 400V. To, w jaki sposób należy podłączyć silnik, można 

odczytać z tabliczki znamionowej silnika: 

 

W Polsce, w gniazdkach elektrycznych, obowiązuje częstotliwość 50Hz. Dlatego też na tabliczce 

znamionowej odczytujemy parametry dla częstotliwości 50Hz. Z tabliczki wynika, iż przy połączeniu 

silnika z falownikiem jednofazowym (230V), należy połączyć go w trójkąt, natomiast przy połączeniu z 

falownikiem trójfazowym (400V) w gwiazdę. Prawidłowe podłączenie uzwojeń można zobaczyć na 

odwrocie pokrywy silnika. 
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Zastosowanie nieekranowanego kabla do połączenia falownika z silnikiem jest częstym powodem 

zakłóceń w prawidłowym działaniu urządzeń wchodzących w skład instalacji, gdzie pracuje falownik. 

Trzeba pamiętać, że podczas pracy falownik emituje duże zakłócenia elektromagnetyczne, które mogą 

zostać zniwelowane poprzez zastosowanie ekranowego przewodu podłączonego do uziemienia.  

Do podłączenia silnika do falownika, służą zaciski U, V, W. 

 

 

W zależności od modelu falownika, może on być zasilany jedno- lub trój-fazowo. Zasilanie trójfazowe 

występuje w pełnym zakresie mocy falowników Unitronics, tj. od 0,4kW do 110kW i powyżej, 

natomiast zasilanie jednofazowe występuje w modelach najniższej mocy, do maksymalnie 2,2kW.  

Wejścia zasilania najczęściej oznaczane są literami: 

• L / N / PE – przy zasilaniu jednofazowym; 

• R / S / T / PE – przy zasilaniu trójfazowym; 
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Zaciski (+) oraz (PB) służą do podłączenia rezystora hamującego. Es 

 

Urządzeniami, które będą wykorzystywane w implementacji trybu ręcznego oraz trybu 

automatycznego w falowniku będą:  

• Przemiennik częstotliwości Unitronics o mocy 1,5kW; 

• Silnik o mocy znamionowej 0,55kW; 

• Panel HMI o przekątnej 10,4cala (USO-104-B10); 

• Moduł wejść wyjść Unitronics (UIS-WCB2). 

 

Schemat połączenia tych urządzeń dostępny jest na zdjęciu poniżej:  

 

 

Konfigurację w UniLogic zaczynamy od dodania konfiguracji sprzętowej. W zakładce Project -> 

Hardware Configuration -> Controller Model dodajemy model naszego panelu HMI USP-104-x10, a w 

zakładce Uni-I/O & Uni-COM dodajemy moduł wejść/wyjść UIS-WCB2.  
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Następnie musimy dodać nasz przemiennik częstotliwości do projektu. Robimy to w zakładce Motion 

Drives -> VFD -> VFDs, a z Toolboxa po prawej stronie wybieram dostępny model, czyli UMI-E-B1. 

 

 

Teraz zajmiemy się konfiguracją przemiennika częstotliwości. Zostaną stworzone 2 konfiguracje, które 

będą wgrywane w zależności od rodzaju uruchamianego trybu. Dlaczego? Trybem automatycznym 

będzie sterował wbudowany PLC, w którym ustawimy kolejne kroki i czas danego kroku. Tryb ten 

będzie załączany poprzez zmianę źródła sterowania z A na B. Źródło częstotliwości A będzie zadawało 

nam prędkość w trybie ręcznym. Potrzebujemy 2 konfiguracji oddzielnych dla każdego trybu dlatego, 

że tryb ręczny będzie wymagał zadania sygnału start z poziomu terminala wejść/wyjść, ponieważ sygnał 

ten będzie pochodził z wyjść cyfrowych sterownika. W trybie automatycznym sygnał start/stop będzie 

zadawany poprzez komunikację MODBUS. Jako, że nie można ustawić 2 źródeł zadawania sygnału 

start/stop zrobimy to poprzez zmianę wgranej konfiguracji.  
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Configuration 1 będzie odpowiadać za tryb ręczny. Wprowadzamy tam parametry:  

• P00.01 – źródło sygnału startu – ustawiamy, że sygnał START będzie pochodził z poziomu 

terminala wejść/wyjść falownika (wartość 1) 

• P00.06 – źródło częstotliwości A – zostaje wartość domyślna, czyli z poziomu panelu 

przemiennika (wartość 0) 

• P00.07 – źródło częstotliwości B – zmieniamy na wbudowany PLC, czyli wartość 5 

• P02.01, P02.02, P02.03 – moc znamionowa, prędkość obrotowa znamionowa i prąd 

znamionowy naszego silnika 

• P05.00 – zmiana wejścia HDI na zwykłe wejście cyfrowe (wartość 1). Dodatkowe wejście 

posłuży nam jako zadawanie prędkości JOG; 

• P05.01 – domyślnie ustawione wejście S1 jako obroty do przodu i tak też zostanie. Wejście te 

zostanie połączone z wyjściem modułu sterownika O2 (patrz schemat połączeń) i będzie 

sterować obrotami w trybie ręcznym; 

• P05.02 – ustawiamy wejście S2 jako obroty do tyłu (wartość 2). Wejście te zostanie połączone 

z wyjściem modułu sterownika O3 (patrz schemat połączeń) i będzie sterować obrotami w 

trybie ręcznym; 

• P05.03 – ustawiamy wejście S3 jako przełącznik pomiędzy źródłem częstotliwości A i B (wartość 

13). Dzięki temu będziemy mogli się przełączać pomiędzy trybem ręcznym a trybem 

automatycznym; 

• P05.04 – ustawiamy wejście S4 jako prędkość JOG do przodu (wartość 4). Będzie to nasza 

wartość prędkości obrotowej serwisowej do przodu w trybie ręcznym; 

• P05.09 - ustawiamy wejście HDI jako prędkość JOG do tyłu (wartość 5). Będzie to nasza wartość 

prędkości obrotowej serwisowej do tyłu w trybie ręcznym; 

• P08.06 – tutaj zmieniamy prędkość JOG. Domyślnie jest ustawiona na 5Hz.  

Tak przedstawia się lista zmodyfikowanych parametrów w programie Unilogic: 
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Konfiguracja Configuration 2 będzie odpowiadać pracy automatycznej. Zostanie użyty wbudowany 

PLC, który będzie załączał poszczególne prędkości na określony czas w pętli. Do poprawnego działania 

wprowadzam tam parametry: 

• P00.01 – źródło sygnału START ustawiamy jako MODBUS (wartość 2); 

• P00.07 – źródło częstotliwości B – zmieniam na wbudowany PLC (wartość 5); 

• P02.01, P02.02, P02.03, P05.00, P05.01, P05.02, P05.03, P05.04, P05.09 ustawiam tak jak w 

przypadku Configuration 1; 

• P10.00 – tryb pracy wbudowanego PLC ustawiam jako praca cykliczna (wartość 2), czyli 

wszystkie ustawione kroki będą powtarzane w nieskończonej pętli; 

• P10.01 – zmiana tego parametru spowoduje, że po utracie zasilania przemiennik zacznie pracę 

od tego samego kroku, w którym ją skończył; 

• P10.02 – P10.33 – kroki pracy automatycznej, jest ich łącznie 16. W parametrze P10.02 

ustawiamy częstotliwość pracy danego kroku (w procentach, znak ujemny oznacza obroty 

wsteczne), a w parametrze P10.03 wpisujemy czas trwania tego kroku. Każde kolejne 

parametry wpisujemy analogicznie; 

• P10.37 – zmiana jednostki czasu trwania kroku. Domyślnie ustawiona jednostka czasu trwania 

kroków pracy jest ustawiona na „s”, zmiana parametru na wartość 1 zmieni tą jednostkę na 

minuty.  

Tak przedstawia się lista zmodyfikowanych parametrów Configuration 2 w programie Unilogic: 
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W programie UniLogic stworzone zostały dedykowane funkcje, które będą sterować falownikiem. 

Wszystkie funkcje są dostępne w zakładce Ladder → Module1 → Function1 i rozwinięciu COM: VFD.  

 

Komunikacja z falownikiem i odczyt jego parametrów będzie możlidy dopiero po załączeniu bitów 

VFD1.Enable Communication i VFD1.Enable Periodic Status Read. Można to zrobić przy użyciu bitu 

General.Ladder Initial Cycle. Bit ten jest załączany podczas uruchomieniu sterownika PLC.  
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***Uwaga! Struktura VFD1 jest swoistym buforem między plikami konfiguracyjnymi a falownikiem. 

Dlatego też, na początku należy wczytać konfigurację do struktury, a dopiero później wgrać strukturę 

do falownika. Nazwę konfiguracji, gdy jest przypisywana bezpośrednio (nie przez rejestr), należy zawsze 

zapisać w cudzysłowie. 

Linia kodu poniżej będzie wgrywać nam „Configuration1” (konfiguracja trybu ręcznego) po wciśnięciu 

odpowiedniego przycisku na panelu HMI.  

 

Kolejna linia kodu będzie odpowiedzialna za wgrywanie konfiguracji przy zmianie z trybu 

automatycznego na ręczny i odwrotnie. Tutaj załączać tryb będzie wyjście cyfrowe O4 podłączone do 

wejścia S3 przemiennika częstotliwości. Wraz z włączeniem trybu automatycznego (wykrycie zbocza 

narastającego) będzie wgrywana konfiguracja „Configuration 2”, a wraz z jego wyłączeniem 

konfiguracja „Configuration 1”. 

 

Do sterowania ruchem, należy użyć poszczególnych bloków z zakładki VFD, a każdy blok można 

wywołać jedynie zboczem. Stan wejścia nie musi być podtrzymywany. 
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Ostatnią rzeczą dodaną w drabince są zależności związane z widocznością przycisków w zależności od 

załączonego trybu.  

Znaczenie: 

• TRON – Tryb ręczny włączony; 

• TROFF – Tryb ręczny wyłączony; 

• M1 – Zmienna pomocnicza załączana przyciśnięciem przycisku 

STOP trybu automatycznego, a wyłączana załączeniem trybu 

automatycznego; 

• M2 – Zmienna pomocnicza, która będzie aktywna jeśli tryb 

ręczny będzie wyłączony oraz zostanie wciśnięty przycisk STOP. 

 

 

 

 

Na panelu HMI zostało umieszczone 9 przycisków. Przyciski „Do przodu”, „Do tyłu”, „JOG do przodu”, 

„JOG do tyłu” będą widoczne tylko w trybie ręcznym. Przyciski „Start” oraz „Stop” będą widoczne w 

trybie automatycznym. Przycisk załaduj konfigurację będzie widoczny cały czas. Przycisk „Tryb ręczny” 

oraz „Tryb automatyczny” będą pojawiać się i znikać zgodnie z logiką: 

• „Tryb automatyczny” - będzie widoczny w trybie ręcznym cały czas; 

• „Tryb ręczny” – będzie widoczny w trybie automatycznym po wciśnięciu przycisku „Stop”. 
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• „Do przodu” 

  

• „Do tyłu” 
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• „JOG do przodu” 

  

• „JOG do tyłu”  
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• „START” 

 

• „STOP” 
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• „Załaduj konfigurację” 

 

• „Tryb ręczny” 
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• „Tryb automatyczny” 

  

 

Przycisk tryb ręczny oraz tryb automatyczny jest umieszczony jeden na drugim. Całość prezentuje się 

następująco: 

 

UWAGA!  

Jeśli chcemy zmienić tryb z ręcznego na automatyczny należy poczekać, aż falownik będzie w trybie 

zatrzymania, czyli zejdzie z częstotliwością do 0. Tak samo należy postąpić zmieniając tryb z 

automatycznego na ręczny.  
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