
Soluções harmônicas
Inversores de frequência



Harmônicos – Um assunto urgente
Harmônicos referem-se a deformações da tensão de linha CA senoidal do modelo desejado e das 
formas de onda da corrente. Essas deformações, ou distorções harmônicas, historicamente eram de 
baixa magnitude. No entanto, mais recentemente, houve um aumento considerável atribuído ao uso de 
eletrônica de potência, cargas comerciais e industriais não lineares e inversores de frequência (VFDs). Esses 
desvios podem influenciar o desempenho ideal de seus dispositivos conectados.

Efeitos potencialmente negativos
Os potenciais impactos negativos de distorções 
harmônicas em sistemas elétricos incluem, mas não 
estão limitados a:
• Superaquecimento do componente

• Aumento nos níveis de calor do transformador de 
alimentação

• Disparo aleatório do disjuntor

• Vida útil do motor reduzida

• Diminuição da produtividade do dispositivo

• O aumento das perdas e a redução do fator de 
potência podem levar a um aumento no custo de 
energia

Soluções simplificadas através da inovação 
A fim de reduzir as distorções e evitar falhas no 
sistema, os engenheiros das instalações devem 
atenuar as distorções harmônicas na fonte.  

Felizmente, a redução de distorções harmônicas para 
níveis aceitáveis é clara.
• As diretrizes do International Electrical and 

Electronics Engineers (IEEE) são frequentemente 
usadas para determinar o nível aceitável de 
harmônicos em vários sistemas 

• Estão disponíveis ferramentas de software que são 
usadas para prever o nível de atividade harmônica e 
avaliar soluções de redução

A Rockwell Automation tem soluções
Evite possíveis falhas no sistema aplicando a tecnologia e as soluções adequadas para minimizar e limitar os 
efeitos da distorção harmônica em seus dispositivos. A Rockwell Automation desenvolveu uma ampla gama de 
métodos para reduzir harmônicas causadas por cargas não lineares. Várias soluções estão disponíveis que podem 
ser aplicadas para atender aos requisitos de harmônicas, limitações das instalações e necessidades orçamentárias. 
Os inversores Allen-Bradley® PowerFlex® habilitados com soluções harmônica baixa, como a tecnologia de front-
end ativo, arranjos de 18 pulsos e filtros ativos e passivos de harmônicos, são eficazes e podem ser configurados 
para atender às normas IEEE 519.

Lista de verificação de 
soluções de redução de 

harmônica

PowerFlex 755T 
com front end 

ativo 

Inversor de 
frequência de 

6 pulsos com um 
choque CC

Conversor de 
18 pulsos com 

autotransformador

Filtro passivo e 
inversores de 
frequência de 

6 pulsos

Filtro de potência 
ativa

Distorção harmônica de corrente típica (ITHD) 3 - 5% 30 - 45% 4.5 - 6% 5 - 8% 3 - 5%

Atende à norma IEEE 519 Sim Não Sim Marginal Sim

Eficiência 97% 97% 96.5% 96.5% 96%

Tamanho total (Relativo à unidade de 6 pulsos) 1.5 - 2.5 1.0 3.0 - 5.0 2.0 - 6.0 2.5 - 5.0

Custo otimizado

Menor custo para 
conformidade 
com a norma 

IEEE 519 e 
sistemas comuns 

de barramento 
de CC

Menor custo sem 
requisitos de 
harmônicos

Custo médio para 
conformidade 
com a norma 

IEEE 519

Menor custo  
para aplicações  

<125 HP

Menor custo para 
vários inversores 

de frequência

Efeito do desequilíbrio de tensão de 1% Mínimo Amplo Moderada Mínimo Mínimo

Barramento de CC de baixo potencial Não Não Não Sim Não

Ressonância potencial do sistema Não Não Não Sim Não
Fator de potência total típico, sem carga/
carga total 1.0 0.75 - 0.95 0.90 - 0.99 0,3 - 1,0 principal 0.90-0.98

Manutenção preditiva de componentes 
principais Sim1 Sim2 Apenas inversor2 Apenas inversor2 Apenas inversor2

Detectar altas harmônicas do lado da 
alimentação (Alarme) Sim Não Não Não Não

Facilidade de manutenção Sim Sim Apenas inversor3 Apenas inversor3 Apenas inversor3

1: o PowerFlex 755T incorpora a análise de manutenção preventiva em tempo real nos principais componentes, incluindo ventiladores, IGBTs e capacitores, com base no uso real do produto 
2: os inversores de 6 pulsos e de entrada CC PowerFlex 753 e PowerFlex 755 incluem manutenção preventiva baseada em temporizador e podem ser incluídos em sistema de harmônico baixo 
3: o sistema, incluindo os inversores de 6 pulsos e de entrada CC PowerFlex 753 e 755, possui fácil acesso a peças de reposição nos inversores
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Técnicas de mitigação harmônica

A
Inversor 
PowerFlex 755T 
com front-end ativo 

Esta solução rastreia e regula ativamente a corrente de entrada 

para manter o consumo de corrente da onda senoidal. Essa 

técnica gera uma distorção de tensão mínima, permitindo 

que o conversor de energia de entrada atenda à IEEE 519 nos 

terminais de entrada do inversor. Esse método é econômico 

em aplicativos de um único inversor, normalmente com 

mais de 50 cavalos de potência, ou em grandes sistemas de 

barramento comum com muitos inversores. A seleção de um 

inversor de front-end ativo regenerativo permite benefícios 

adicionais para aplicativos que tradicionalmente exigem 

resistores de frenagem dinâmica.

B

Inversor de 
frequência de 
6 pulsos com um 
choque CC

O choque CC ajuda a fornecer uma redução significativa 

nos harmônicos produzidos pelo inversor em comparação a 

um inversor de 6 pulsos sem um choque CC.

C
Conversor de 
18 pulsos com 
autotransformador

Uma solução compatível com a IEEE 519 que inclui ímãs 

padrão na forma de um transformador de 18 pulsos. Uma 

abordagem tradicional para alcançar uma solução harmônica 

baixa.

P

Filtro passivo e 
inversores de 
frequência de 
6 pulsos

Esta é uma solução econômica para 125 HP e abaixo. 

Embora reduza bastante os harmônicos em comparação 

com as soluções de 6 pulsos, ela pode não ser compatível 

com a IEEE 519. Ela pode causar uma condição de 

ressonância do sistema de energia em algumas instalações.

E Filtro de potência 
ativa

Solução externa que monitora ativamente os níveis de 

distorção harmônica e injeta correntes harmônicas de 

cancelamento na linha para atender à norma IEEE 519 na 

entrada da conexão do filtro ativo. Solução econômica em 

grandes sistemas com vários inversores de frequência em 

um único sistema de distribuição de energia.

Transformador  
de utilidades

Inversor

AFE  
com  
filtro  
LCL

Motor

Inversor
Motor

Filtro 
passivo

Inversor
Motor

Transformador  
de utilidades

Transformador 
de 18 pulsos

Inversor

Motor
Transformador  
de utilidades

Filtro  
ativo

Inversor

Inversor

Motor

Motor

Transformador  
de utilidades

Transformador  
de utilidades
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Allen-Bradley, PowerFlex, PowerMonitor, Rockwell Software e SMART são marcas comerciais da Rockwell Automation.
As marcas comerciais não pertencentes à Rockwell Automation são propriedade de suas respectivas empresas.

Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK), a maior empresa do mundo dedicada à automação industrial, torna seus clientes 
mais produtivos e o mundo mais sustentável. Em todo o mundo, nossas principais marcas de produto Allen-Bradley® e 
Rockwell Software® são reconhecidas pela inovação e pela excelência.
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