
143ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 9/2008

Dodatkowe 
materiały na CD

Automatyka 
w przykładach
Technika napędowa: zestaw 
Micro Automation Set 23 firmy 
Siemens
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Czytelnikom przypominamy, 
że zestawy, które przedstawiamy 
w artykułach – niestety – nie są 
dostępne w ofercie handlowej fir-
my Siemens. Wbrew pozorom nie 
zaczęliśmy się zajmować prezenta-
cją nieistniejących wyrobów: Sie-
mens przygotował bowiem kon-
cepcje zestawów ewaluacyjnych, 
w ich ramach także doskonałą 
dokumentację i oprogramowanie, 
ale kompletację niezbędnego sprzę-
tu pozostawił klientom. Tak więc, 
pomimo tego, że zestawów Micro 

Przedstawiamy przedostatni 
zestaw z serii MAS, należący 

do grupy Drive Technology 
– szeroko rozumianych 

sterowników napędów oraz 
silników elektrycznych. Tym 

razem przykładową aplikacją 
jest sterowanie pompą 

zasilającą zbiornik ciśnieniowy 
oraz zestawu elektrozaworów 

– zadania często stawiane 
w praktycznych aplikacjach.
Cykl artykułów o zestawach 

MAS (Micro Automation 
Sets) przygotowaliśmy na 

bazie głębokiego przekonania, 
że najbardziej efektywnym 

sposobem uczenia się, zwłaszcza 
zagadnień tak złożonych, jakie 

występują we współczesnej 
automatyce, są ćwiczenia na 

przykładach. Dla jakości i tempa 
uczenia się jest istotna nie tylko 
jakość przykładów, ale także ich 

dokumentacja. 

Automation Sets kupić nie można, 
każdy fan automatyki może sobie 
samodzielnie skompletować do-
wolny z nich. Nie jest to zadanie 
skomplikowane, bowiem producent 
przygotował dokładne specyfikacje 
zawierające wykazy standardowych 
urządzeń (można je kupić u dys-
trybutorów firmy Siemens) wcho-
dzących w skład każdego zestawu. 
Specyfikację zestawu opisanego 
w artykule z możliwymi warianta-
mi urządzeń i wyposażenia dodat-
kowego pokazano na rys. 1. Do-
kumentacja dostępna w Internecie 
precyzyjnie przedstawia połączenia 
pomiędzy urządzeniami, dostępne 
jest także przygotowane przez fir-
mę Siemens oprogramowanie de-
monstracyjne umożliwiające prze-
testowanie najważniejszych cech 
i możliwości urządzeń w określonej 
kategorii aplikacji. 

Obszary aplikacyjne, dla któ-
rych są dostępne zestawy Micro 
Automation Sets, podzielono na 
pięć grup:

• sterowanie napędami (za mie-
siąc kończymy prezentację ze-
stawów z tej grupy),

• automatyzacja budynków,
• zdalne zarządzanie i pomiary,
• komunikac ja  w automatyce 

(przedstawiliśmy je w EP9/
2007…EP2/2008),

• pomiary.
Każdej z grup przypisano po 

kilka zestawów MAS, które pozwa-
lają użytkownikom szczegółowo po-
znać każde z prezentowanych za-
gadnień. Większość zestawów jest 
przygotowana wariantowo, co ozna-
cza, że przykładowe rozwiązania 
różnych problemów aplikacyjnych 
można testować na sterownikach 
z różnych rodzin (w niektórych 
przypadkach począwszy od LOGO!) 
i przy różnych konfiguracjach mo-
dułów peryferyjnych.

Micro Automation Set 23 
– PI sterownik dla prostych 
aplikacji – optymalne 
sterowanie prędkością silnika

Schemat funkcjonalny zestawu 
MAS Set 23 pokazano na rys. 2, 
a schemat funkcjonalny aplikacji na 
rys. 3. Realizowane zadanie polega 
na takim sterowaniu pracą pompy 
napędzanej silnikiem elektrycznym 



144 ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 9/2008

Rys. 1.

Rys. 2.

Dotychczas opisaliśmy
Zestawy Micro Automation – komunikacja
SET4 EP12/07
SET7 EP1/08
SET11 EP11/07
SET14 EP9/07
SET15 EP10/07
SET16 EP2/08

(6), żeby niezależnie od liczby ak-
tywnych punktów poboru cieczy 
(włączanych osobno sterowanymi 
elektrozaworami) zachować jednako-
we ciśnienie jej natrysku na chło-
dzone elementy. Pompa sterowana 
– za pośrednictwem falownika (5) 

– przez LOGO! (2) jest wspomagana 
przez zbiornik ciśnieniowy, częścio-
wo kompensujący gwałtowne zmia-
ny ciśnienia w rurze dopływowej, 
zasilającej punkt poboru. Za pomocą 
czujnika ciśnienia z wyjściem ana-
logowym (7) sterownik bezpośred-

nio monitoruje ciśnienie w zbior-
niku kompensacyjnym, dodatkowo 
jest monitorowany poziom płynu 
w zbiorniku zasilającym – odbywa 
się to za pomocą trójelektrodowego 
czujnika poziomu (8) dołączonego 
bezpośrednio do przekaźnika zabez-
pieczającego (4). Do zasilania silnika 
wykorzystano falownik SINAMICS 
G110, na którego wejście analogo-
we jest podawany sygnał sterujący 
z wyjścia modułu przetwornika C/A
(3). Wszystkie urządzenia – za wy-
jątkiem falownika – są zasilane 
z zasilacza LOGO!Power lub zasi-
lacza z rodziny SITOP (1) dostar-
czającego stabilizowane napięcie 
o wartości 24 VDC. 

Ponieważ regulowany w przykła-
dowej aplikacji obiekt jest trudny 
do zasymulowania w warunkach 
laboratoryjnych, firma Siemens 
przygotowała program dla sterow-
nika z rodziny S7-200, który z du-
żą dokładnością „udaje” pracę linii 
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Internetowy konfigurator
Pod adresem http://www.automation.siemens.com/microset/html_76/products/set23/tool.htm jest 
dostępny internetowy konfigurator zestawów MAS, wyposażony w możliwość zdalnego zama-
wiania elementów zestawów MAS. 

Dokumentacja to podstawa
Obszerna (39 stron) dokumentacja zestawu MAS23 przygotowana przez inżynierów firmy Siemens 
kompleksowo opisuje zadanie realizowane przez zestaw. Pokazano w niej krok-po-kroku wszyst-
kie etapy uruchamiania zestawu, począwszy od programowania sterowników, aż po modyfikację 
parametrów mających wpływ na działanie zestawu. Całość jest bogato ilustrowana!

Urządzenia tworzące zestaw MAS23

Falownik SINAMICS G110

Sterownik z rodziny LOGO!

Zasilacz z serii LOGO!Power

Moduł wyjść analogowych LOGO!

Przekaźnik z rodziny Sirius

Czujnik ciśnienia

Czujnik poziomu cieczy przewodzącej

Silnik elektryczny napędzający pompę

Planning Tool, czyli jak skompletować zestaw
Dla każdego zestawu producent przygotował ulotki, na końcu których jest strona Planning Tool, 
gdzie wymieniono niezbędne urządzenia oraz podano ich numery katalogowe.
Dzięki temu samodzielne skompletowanie zestawów nie jest narażone na błędy.

chłodzącej pokazanej na rys. 3. 
Jest to dla autorów opracowania 
pretekst do poważnego wgłębienia 
się w tematykę regulacji PI, bo-
wiem parametryzowany regulator 
tego typu jest „sercem” aplikacji 
symulującej.

Zastosowanie do zasilania sil-
nika elektrycznego konfigurowane-
go falownika 3-fazowego zapewnia 

duży komfort instalatorowi i znaczną 
oszczędność energii, bowiem regulacja 
obrotów silnika nie wiąże się z ko-
niecznością zastosowania dodatkowe-
go, wymuszonego chłodzenia. Falow-
nik gwarantuje zabezpieczenie silnika 
trójfazowego przed nieprawidłowym 
zasilaniem, umożliwia także wygodne 
i stabilne sterowanie pracą silnika bez 
konieczności poznawania specyfiki bu-



147ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 9/2008

Rys. 3.

dowy i parametrów silników 
elektrycznych. 

Podsumowanie
Koncepcja „zestawów, 

których nie ma” jest bli-
ska praktykom: dzięki udo-
stępnionej dokumentacji, 
programom oraz oprogra-
mowaniu narzędziowemu 
(w wersjach ewaluacyj-
nych, ograniczonych czaso-
wo) można wiele prezen-

Więcej informacji oraz kompletny katalog zasilaczy przemysłowych SI-
TOP firmy Siemens można znaleźć w Elektronice Praktycznej Plus „Power 
Supply”, dostępnej w sprzedaży od ostatnich dni czerwca 2008.

R E K L A M A

inżynierów firmy Siemens 
są przygotowane w prze-
myślany sposób, można 
je więc wykorzystać – po 
drobnych modernizacjach - 
we własnych aplikacjach. 
Takie rozwiązanie w wielu 
przypadkach radykalnie 
skróci proces wdrażania 
kompletnych systemów 

regulacji, sterowania i ob-
róbki wyników pomiarów.

Jes t  więc  na  czym 
i z czego się uczyć, wy-
s t a r c z y  t y l ko  c h c i e ć . 
Świat nowoczesnych apli-
kacji w automatyce jest 
dostępny praktycznie dla 
każdego.
Andrzej Gawryluk, EP

Micro Automation Sets – zestawy których nie ma
Micro Automation Sets to opracowane przez firmę Siemens propozycje zestawów ewaluacyjnych, które 
są „składane” samodzielnie przez użytkowników z urządzeń dostępnych w sieci dystrybucyjnej Siemensa. 
Producent przygotował dla nich kompletną, przejrzyście napisaną dokumentację oraz przykładowe programy 
demonstracyjne. Są one dostępne bezpłatnie w Internecie pod adresem: www.siemens.com/microset

towanych koncepcji zwe-
ryfikować bez konieczności 
zakupu urządzeń i – jeśli 
rozwiązanie się sprawdzi 
– wdrażać je w życie. 

Programy demonstra-
cyjne przygotowane przez 




