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ZASTOSOWANIE OPROGRAMOWANIA DRIVEWINDOW W 
PROCESIE DIAGNOZOWANIA STANÓW PRACY UKŁADÓW 

NAPĘDOWYCH AC I DC 
 

APPLICATION OF DRIVEWINDOW SOFTWARE FOR DIAGNOSTICS 
OF OPERATING CONDITIONS OF AC AND DC DRIVES 

 
Abstract: The paper deals with practical applications of the DriveWindow software to electric drive technol-
ogy. This software tool is designed for setting up, monitoring and controlling drives fed from ACS and DCS 
series converters. Benefits from implementation and operation of electric drive systems are shown on example 
of selected facilities on a metal plate processing line. Example waveforms of electromechanical quantities in 
dynamic states of AC and DC drives, recorded using the DriveWindow software during research and start-up 
works, are presented. 

1. Wstęp 
Przemysł cięŜki, a zwłaszcza hutnictwo, cha-
rakteryzuje się znaczną ilością urządzeń tech-
nologicznych, których napędy wymagają cią-
głej regulacji prędkości stosownie do wymo-
gów procesu produkcyjnego. Od początku roz-
woju energoelektroniki hutnictwo wykazywało 
duŜe zapotrzebowanie na urządzenia prze-
kształtnikowe w ciągach technologicznych wal-
cowni [8]. Początkowo stosowano napędy 
prądu stałego z prostownikami sterowanymi, 
następnie wdraŜano napędy prądu przemien-
nego z przemiennikami częstotliwości (cyklo-
konwertory, falowniki prądowe i falowniki 
PWM) do napędów głównych klatek walcowni-
czych, ciągów transportowych, układów pom-
powych i innych urządzeń linii technologicznej. 
Ostatnie rozwiązania urządzeń energoelektro-
nicznych współdziałających ze sterownikami 
swobodnie programowalnymi dotyczą najnow-
szych generacji falowników typu DTC, ukła-
dów łagodnego rozruchu oraz urządzeń do 
kompensacji wyŜszych harmonicznych napięcia 
i prądu (poprawa jakości energii elektrycznej) 
[3, 4, 5, 6, 7]. W aplikacjach tych coraz więk-
szego znaczenia nabierają zagadnienia regulacji 
i sterowania realizowane w technice cyfrowej. 
PoniewaŜ współcześnie urządzenia energoelek-
troniczne są elementami wykonawczymi kom-
pleksowych, skomputeryzowanych systemów 
sterowania procesami produkcyjnymi, przy du-
Ŝej ich liczbie, waŜnym problemem stała się 
konieczność bieŜącego nadzoru ich pracy, 
szybkiej diagnostyki w sytuacjach awaryjnych 
oraz efektywnego wdraŜania nowych aplikacji  

 
 

w trakcie działań modernizacyjnych. Ma to na 
celu ograniczenie strat spowodowanych prze-
stojami. Dlatego stosowanie informatycznych 
narzędzi wspomagających procesy sterowania  
i diagnozowania stanów pracy układów napędo-
wych stało się koniecznością. Jedną z takich 
aplikacji, dedykowaną dla przemysłowych 
przekształtników firmy ABB jest oprogramo-
wanie DriveWindow [1]. 

2. DriveWindow – informatyczne narzę-
dzie wspomagające pracę urządzeń na-
pędowych z przekształtnikami ABB 

Program DriveWindow [1] jest wielofunkcyjną 
aplikacją pracującą w środowisku Windows 
słuŜącą do uruchamiania, parametryzacji, mo-
nitorowania oraz sterowania napędów z silni-
kami prądu przemiennego i prądu stałego, za-
silanymi z przemienników serii ACS i DCS, 
wyposaŜonych w łącze światłowodowe. Przy-
kładowe okno programu, przedstawiające dane 
pomiarowe i parametry nawrotnego napędu AC 
o mocy 55 kW pokazano na rys. 1.  
Program moŜe kontrolować jednocześnie pracę 
wielu napędów, pobierając z nich wartości ak-
tualne sygnałów i przedstawiając je, w celu po-
równania we wspólnym oknie lub na wykresie. 
Jednocześnie z monitorowaniem sygnałów 
moŜna obserwować, edytować i zmieniać pa-
rametry i nastawy napędu. Aplikacja diagnozuje 
równieŜ stany pracy napędu, sygnalizując i re-
jestrując błędy i stany awaryjne oraz archiwi-
zuje ich historię. 
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Rys. 1. Okno programu DriveWindow 2.21: na-

stawy napędu, monitor napędu i monitorowane 

parametry 

Wszystkie monitorowane dane i parametry 
mogą być zapisane w formie plików, a następ-
nie analizowane i edytowane w trybie „off-
line”. Pliki parametrów napędu, pochodzące z 
archiwizacji lub edycji w trybie „off-line” mogą 
być ładowane do pamięci przekształtnika, co 
efektywnie minimalizuje czas uruchamiania czy 
usuwania awarii napędu. 

3. Napęd śrub nastawczych klatki pio-
nowej z silnikami asynchronicznymi ste-
rowanymi w trybie Master-Follower 
Układ napędowy śrub nastawczych odstępu 
walców klatki pionowej (rys. 2) słuŜącej do 
formowania slabów w procesie walcowania 
blach grubych zrealizowano na bazie dwóch 
silników klatkowych sprzęŜonych mechanicz-
nie, zasilanych z odrębnych przemienników 
częstotliwości pracujących w systemie nad-
rzędny–nadąŜny. Elektromechaniczny układ na-
pędowy wspomagany jest systemem hydrau-
licznym SH. Istnienie sztywnego połączenia 
mechanicznego między przekładniami PM1 
i PM2 obu silników M1 i M2 układu napędo-
wego śrub w postaci wału WPM (rys. 2), zade-
cydowało o wyborze struktury sterowania Ma-
ster–Follower (nadrzędny–nadąŜny), którego 
zadaniem jest zapewnienie równomiernego ob-
ciąŜenia silników zwłaszcza w stanach dyna-
micznych mechanizmu śrub nastawczych. 
Parametry napędu śrub nastawczych klatki pio-
nowej z silnikami asynchronicznymi o mocach 
P = 285 kW i nominalnych prędkościach 
nN = 990 obr/min zapewniają uzyskanie: 
- znamionowego momentu elektromagnetycz-

nego silnika o wartości ME = 2,75 kN⋅m, 
- minimalnych wymaganych czasów osiągnię-

cia skrajnych dolnych lub górnych nastaw 
połoŜenia walców dla określonych prędkości 
silnika (tabela 1). 

Tabela 1 

Wymagane parametry ruchowe napędu śrub 

Prędkość obrotowa 
silnika [obr/min] 

Częstotliwość 
fs [Hz] 

Czas 
osiągnięcia 

tmin ↔ tmax [s] 
nN = 990 50 11 
n1 = 60 3 181 

n2 = 150 7,5 72,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 2. Schemat elektromechaniczny napędu 

klatki pionowej walcowni blach grubych 

NSW – napęd śrub walców klatki pionowej; 

PM1, PM2 – przekładnie mechaniczne napędu 

śrub; S1, S2 – śruby nastawcze; WPM – wał 

połączenia mechanicznego; SH – siłowniki hy-

drauliczne; M1, M2 – silniki asynchroniczne 

napędu śrub; E1, E2 – enkodery; D1, D2 – 

dławiki silnikowe; PC1, PC2 – przemienniki 

częstotliwości; UPOS – układ pomiaru nastawy 

odstępu walców; PLC – układ sterowania se-

kwencyjnego; MASTER FOLLOWER – świa-

tłowodowe łącze komunikacyjne z protokołem 

DDCS; PROFIBUS – magistrala komunika-

cyjna sterownika UPOS z enkoderami [3]. 

W celu pomiaru oraz optymalizacji parametrów 
elektromechanicznych układu napędowego po-
kazanego na rys. 2 zastosowano narzędziowy 
program komputerowy DriveWindow [1]. 
Dzięki niemu uzyskano w czasie rzeczywistym 
wykresy przebiegów prędkości obrotowej n, 
prądu stojana silnika I oraz momentu elektro-
mechanicznego M przenoszonego do mechani-
zmu śrub przez silniki - nadrzędny i nadąŜny. 
Na rys. 3 zilustrowano rewersyjną pracę ze-
społu napędowego śrub nastawczych klatki 
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pionowej dla obu prędkości zadanych  
(60 obr/min i 150 obr/min), co odpowiada czę-
stotliwościom pracy przemiennika równym  
3 Hz oraz 7,5 Hz (tabela 1). Istotną rolę spełnia 
tutaj system sterowania Master–Follower, który 
jak wynika z przebiegów zamieszczonych na 
rysunkach od 3a) do 3c) nie dopuszcza do wy-
stępowania chwilowych znaczących róŜnic 
wartości wielkości elektromechanicznych na-
pędu. Nieznaczne odchylenia prędkości silnika 
napędowego śruby prawej (Follower) w sto-
sunku do napędu śruby lewej (Master) wi-
doczne są jedynie w punktach przełączeń stopni 
oraz przy zmianach kierunku ruchu.  
a) 
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Rys. 3. Przebiegi wielkości elektromechanicz-

nych w układzie nastawy odstępu walców cha-

rakteryzujące pracę napędów – MASTER (M) 

oraz FOLLOWER (F): a) nM, nF – prędkości 

obrotowe, b) IM, IF – natęŜenia prądów, c) MM, 

MF – momenty elektromagnetyczne [3] 
 

W stanie ustalonym napęd śrub nastawczych 
obciąŜony jest momentem ok. 1,8 kN⋅m, tylko 
podczas nawrotu przy szybkich zmianach pręd-
kości od –150 obr/min do +150 obr/min, mo-

ment elektromagnetyczny chwilowo przekracza 
wartość nominalną wynoszącą 2,75 kN⋅m. 
Podczas tych stanów dynamicznych prąd 
obciąŜenia przemiennika osiąga wartość 670 A 
tj. mniejszą od maksymalnego, dopuszczalnego 
prądu dla zastosowanego przemiennika, który 
wynosi 840 A. 
 

4. Napęd grupowy samotoków hutni-
czych z momentowymi silnikami niskiej 
częstotliwości 
Jednym z urządzeń linii technologicznej wal-
cowni blach jest stanowisko do badań ultra-
dźwiękowych. Obejmuje ono zespół samoto-
ków składający się z 33 rolek napędzanych 
bezpośrednio przez silniki momentowe typu 
SHe250-8. Pierwotnie silniki te były zasilane 
z tyrystorowych cyklokonwertorów pracują-
cych z częstotliwością 5 Hz, które w wyniku 
modernizacji zastąpiono dwoma przemienni-
kami częstotliwości typu ACS800 o mocach po 
300 kVA. Poglądowy schemat napędu sekcji 
tego samotoku zamieszczono na rys. 4. 
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Rys. 4. Uproszczony schemat zasilania silników 

samotoku współpracującego ze stanowiskiem 

do badań ultradźwiękowych z przemiennikiem 

częstotliwości i układem pomiarowym wykorzy-

stującym oprogramowanie DriveWindow 

Tabela 2. 

Parametry samotokowego silnika momento-

wego typu SHe250-8 [4] 

Wielkość UfN fN MN Mr nsN J 

Jednostka V Hz N⋅m N⋅m obr/min kGm2 

Wartość 127 5 360 500 75 50 
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Parametry nominalne silnika momentowego 
SHe250-8 o nietypowej konstrukcji zestawione 
zostały w tabeli 2. Natomiast jego charaktery-
styki elektromechaniczne dla częstotliwości za-
silania z zakresu f = 1,2 ÷ 6 Hz na rys. 5. 
Dla wymaganego ze względów technologicz-
nych przedziału zmian prędkości liniowych sa-
motoku wyznaczono odpowiadające im często-
tliwości zasilania silnika momentowego typu 
SHe 250-8, zgodnie z tabelą 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 5. Charakterystyki mechaniczne silnika 

samotokowego typu SHe 250-8 [4]. 

Tabela 3 

Wymagany zakres regulacji częstotliwości 

Prędkość li-

niowa[m/s]  

Częstotliwość 

[Hz] 

Poślizg abso-

lutny β [%] 

VN = 1,282 5 6,66 
vmax = 1,0 f max = 3,9 6,66 
vmin = 0,2 f min = 0,78 6,66 

Spadek napięcia na impedancji stojana silnika 
i kształt jego charakterystyk elektromechanicz-
nych (rys. 5) wynikający z poślizgu krytycz-
nego sk > 1 powodują, Ŝe przy wymaganym za-
kresie częstotliwościowej regulacji prędkości 
w stosunku 1 do 5 i zachowaniu klasycznej za-
sady sterowania U/f = const, dla niskich czę-
stotliwości zasilania występuje znaczne zmniej-
szenie momentu rozruchowego. Dlatego do po-
prawnej pracy napędu przy obciąŜeniu trans-
portowaną blachą niezbędna była korekcja cha-
rakterystyki U/f dla obniŜonych częstotliwości. 
Mając na uwadze nietypowe parametry i wła-
sności ruchowe silników SHe250-8 przed do-
konaniem modernizacji i wymianą przemienni-
ków częstotliwości przeprowadzono pilotaŜowe 
badania na wyodrębnionej sekcji samotoku. Do 
próby zasilania zastosowano przemiennik typu 
ACS800 o mocy 25 kVA, który programowo 
umoŜliwiał pracę według trybu sterowania DTC 

(ang. Direct Torque Control) lub sterowania 
SCALAR. W czasie prób podłączono do prze-
miennika dwa silniki SHe 250-8 tworząc napęd 
grupowy. Badania przeprowadzono dla róŜnych 
wartości częstotliwości zadania dla stanu rozru-
chu, hamowania i rewersu grupy silników oraz 
trybu sterowania przemiennikiem z wykorzy-
staniem programu DriveWindow. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 6. Przebiegi prędkości n(t), częstotliwości 

f(t), mocy P(t), prądu I(t) i momentu N(t) dla 

sekwencji: rozruchu do f=4Hz (n=-60 obr/min); 

pracy ustalonej dla n=-60 obr/min; skoku 

prędkości zadanej do n=-87 obr/min (f = 6 Hz); 

hamowania do n = -60 obr/min; ponownego 

skoku prędkości do n = -87 obr/min (f = 6 Hz); 

hamowania do n = -60 obr/min, zmniejszenia 

prędkości do n = -12 obr/min (f = 0,8 Hz); 

rewersu do n = +12 obr/min oraz zatrzymania. 

Sterowanie SCALAR – IR=5% 

Wyniki pomiarów dla określonej sekwencji od-
powiadającej wymaganym parametrom rucho-
wym samotoku zamieszczono na rys. 6. Na ba-
zie przeprowadzonych doświadczeń i wyników 
uzyskanych w pilotaŜowym zespole napędo-
wym silników momentowych zasilanych 
z przemiennika częstotliwości, wybrano najko-
rzystniejszy tryb sterowania (SCALAR) oraz 
określono wymogi odnośnie doboru przemien-
ników i nastaw ich parametrów [9]. 

5. Napęd stołu uchylnego wanny hartow-
niczej 
Schemat układu napędowego stołu uchylnego 
wanny hartowniczej dla blach grubych przedsta-
wiono na rys. 7. Stół słuŜy do opuszczania i pod-
noszenia hartowanych blach do wanny z wodą. 
W układzie zastosowano przemiennik częstotli-
wości ACS800 z „czoperem hamowania” do re-
wersyjnego sterowania silnikiem klatkowym 
55 kW oraz elektromechaniczny hamulec „stopu”. 
Prace rozruchowo-uruchomieniowe układu 
stołu uchylnego były przeprowadzane w wannie 
nienapełnionej wodą. Konsekwencją takiej sy-
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tuacji były znacznie większe obciąŜenia silnika, 
zwłaszcza podczas podnoszenia. Dzięki moni-
torowaniu „on-line” parametrów elektromecha-
nicznych napędu i korygowaniu w trakcie po-
miarów nastaw przemiennika [9] dobrano od-
powiednie parametry forsowania rozruchu, po-
zwalające na bezpieczne podnoszenie blach, 
nawet przy braku cieczy w wannie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 7. Schemat napędu stołu uchylnego wanny 

hartowniczej: SU – stół uchylny; PC – prze-

miennik częstotliwości; M – silnik; E – enkoder; 

PM – przekładnia mechaniczna, PLC – układ 

sterowania sekwencyjnego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 8. Przebiegi prędkości, prądu i momentu 

silnika napędu stołu podczas podnoszenia 

Przykład takiej sekwencji tzn. rozruchu, podno-
szenia blachy i zatrzymania w górnym połoŜe-
niu przedstawiają przebiegi na rys. 8. Po zwol-
nieniu hamulca stół zaczyna opadać w dół i do-
piero szybkie forsowanie prądu silnika pozwala 
na ruch do góry. 

6. Napęd maszyny załadowczej pieca 
przepychowego z silnikami DC o stero-
waniu Master-Follower 
Maszyna załadowcza pieca przepychowego 
(rys. 9) w linii walcowniczej WBG napędzana 
jest dwoma silnikami obcowzbudnymi prądu 
stałego 440 V o mocy 260 kW kaŜdy, sprzęŜo-

nymi mechanicznie przez przekładnię PM. Pod-
czas modernizacji wymieniono układy zasilania 
i sterowania silników i zastosowano rewersyjne 
przekształtniki typu DCS800 sterowane łączem 
optycznym DDCS w trybie Master-Follower. 
W czasie prób uruchomieniowych sterowano 
rewersyjnie maszyną, analizując „on-line” uzy-
skane przebiegi i optymalizując nastawy para-
metrów przekształtników [2] w celu uzyskania 
równomiernego obciąŜenia obu silników nie-
zaleŜnie od wielkości obciąŜenia maszyny  
i stanu technicznego jej elementów mechanicz-
nych. Przykładowe przebiegi parametrów elek-
tromechanicznych uzyskane z programu Dri-
veWindow podczas badań pokazano na rys. 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 9. Schemat układu napędowego maszyny 

załadowczej pieca przepychowego z silnikami 

prądu stałego w trybie Master-Follower 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 10. Przebiegi prędkości, prądu i momentu 

silników DC napędu maszyny załadowczej 

7. Napęd wielorolkowych samotoków 
hutniczych z silnikiem DC zasilanym 
z rewersyjnego przekształtnika DCS 
Modernizacja pieca przepychowego obejmo-
wała równieŜ somotok załadowczy pieca. 
Fragment samotoku pieca przepychowego 
przedstawiono na rys. 11. Pojedyncza sekcja 
samotoku złoŜona z kilku rolek, połączonych 
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przekładnią PM zasilana jest z obcowzbudnego 
silnika 67 kW, DC 220 V, sterowanego rewer-
syjnym przekształtnikiem DCS800. Samotok 
złoŜony jest z czterech sekcji sterowanych 
wspólnie z magistrali Profibus DP. Wykorzy-
stując oprogramowanie DriveWindow prze-
prowadzono parametryzację układu napędo-
wego pod kątem optymalizacji właściwości dy-
namicznych, rejestrując parametry elektrome-
chaniczne jednocześnie w kilku sekcjach sa-
motoku (rys. 12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 11. Schemat układu wielorolkowego na-

pędu samotoków hutniczych z silnikiem prądu 

stałego zasilanym z czterokwadrantowego prze-

kształtnika DCS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 12. Przebiegi prędkości, prądu i momentu 

silnika DC napędu samotoku podczas pracy re-

wersyjnej 

8. Uwagi i wnioski 
Jak wykazano na przykładzie napędów urządzeń 
technologicznych w linii walcowniczej program 
DriveWindow moŜe być z korzyścią stosowany 
zarówno na etapie prowadzenia prac badawczych, 
pilotaŜowych jak i w trakcie realizacji wdroŜeń 

nowych aplikacji podczas prac uruchomienio-
wych. Jako komputerowe narzędzie informa-
tyczne stanowi mobilną platformę umoŜliwiającą 
szybką rejestrację rzeczywistych przebiegów 
wielkości elektromechanicznych w trybie on-line 
a po ich analizie: 
- ustalenie reŜimu sterowania napędem, 
- efektywny dobór optymalnych nastaw 

parametrów układu regulacji, 
- ustalenie przyczyn nieprawidłowości w 

działaniu układu napędowego. 
Dzięki połączeniu światłowodowemu prze-
miennika z komputerem przenośnym układ dia-
gnostyczny jest odporny na zakłócenia wystę-
pujące w warunkach przemysłowych. 

9. Literatura 
[1].  DriveWindow 2. User's Manual. Rev.1/EN 
ABB Oy, 2008. 
[2].  Firmware manual DCS800 Drives. ABB Auto-
mation Products, 2006 
[3].  Jagieła K., Gała M.: Napęd przemiennikowy 

śrub nastawczych walców klatki pionowej z 

wykorzystaniem systemu sterowania MASTER – 

FOLLOWER. Nowe Technologie i Osiągnięcia w 
Metalurgii i InŜynierii Materiałowej, Wydawnictwo 
Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008, s. 
136-139 
[4].  Jagieła K., Kępiński M., Rak J.: Elektro-

mechaniczne parametry pracy napędów falowni-

kowych samotoków dla zadanej struktury regulacji. 

V Krajowa Konferencja Naukowa "Sterowanie w 
Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym" SENE 
2001, Łódź-Arturówek 14-16 listopada 2001, s. 179-
184 
[5].  Jagieła K., Rak J., Jakubiec B., Kępiński M.: 
Estimated and actual speed of induction motor fed 

from DTC inverter. III-я Международная нayкoвo-
технiчнa конференция „Maтемaтичнe мoдeлювa-
ння в электротехнiцi, электро-нiцi тa электро-
eнepгeтицi”, Львiв 1999, s. 310-311 
[6].  Jagieła K., Rak J., Kępiński M.: - Układ łago-

dnego rozruchu napędu kalibrownicy. Konferencja 
„Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektry-
cznych” Komel Katowice, z. Maszyny Elektryczne 
Nr 59/1999, s. 32-36 
[7].  Jagieła K., Rak J., Kępiński M.: - Napędy 

pomocnicze w hutniczych liniach technologicznych. 

Śląskie Wiadomości Elektryczne nr 5/2001, s. 41-45 
[8].  Jagieła K., Rak J., Śraniawski J., Węgrzyn A.: 
Układy energoelektroniczne stosowane w polskim 

przemyśle hutniczym. Konferencja Naukowo-Tech-
niczna „Energoelektronika na przełomie wieków- 
rozwój konstrukcji i zastosowania przemysłowe” 
EZP’2000, Warszawa-Międzylesie, 16-17 maja 
2000, t. I s. 41-52 
[9].  Podręcznik programowania ACS800. Rev.D/PL 
ABB ABB Oy, 2004 

 

 

M 

 

E 

AC 

PM 

P
R
O
F
IB
U
S
 

P
L
C
 

OPTICAL FIBER 

P-DC 


