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AC měniče řady PowerFlex 750
Katalogová čísla 20F, 20G, 21G

Původní návod

Důležité informace pro uživatele
Než začnete instalovat, konfigurovat, obsluhovat nebo provádět údržbu tohoto výrobku, přečtěte si tento dokument a
dokumenty uvedené v kapitole o dalších zdrojích, týkající se instalace, konfigurace a provozu tohoto zařízení. Uživatelé
jsou povinni se seznámit s pokyny pro instalaci a zapojení a také s požadavky všech platných zákonů, předpisů a norem.
Práce zahrnující instalaci, nastavení, uvedení do provozu, používání, montáž, demontáž a údržbu smí provádět pouze
vhodně vyškolený personál v souladu s předepsanými pracovními postupy.
Při použití tohoto zařízení způsobem nespecifikovaným výrobcem může být ohrožena ochrana poskytovaná zařízením.
Společnost Rockwell Automation, Inc. v žádném případě nenese odpovědnost ani neručí za nepřímé nebo následné
škody, které vyplynou z použití nebo aplikace tohoto zařízení.
Příklady a obrázky v tomto návodu jsou určeny výhradně k ilustračním účelům. Vzhledem k mnoha proměnným
faktorům a požadavkům spojeným s každou konkrétní instalací nemůže společnost Rockwell Automation, Inc. nést
odpovědnost nebo ručit za konkrétní použití podle příkladů a obrázků.
Společnost Rockwell Automation, Inc. nepředpokládá žádné patentové závazky v souvislosti s využitím informací,
obvodů, vybavení nebo softwaru popsaných v tomto návodu.
Reprodukce obsahu tohoto návodu jako celku, nebo jeho jednotlivých částí, bez písemného svolení společnosti
Rockwell Automation, Inc. je zakázána.
V celém návodu používáme podle potřeby poznámky, které upozorňují na bezpečnostní pokyny.

VAROVÁNÍ: Označuje informace o postupech nebo okolnostech, které mohou zapříčinit výbuch v nebezpečném prostředí
a vést ke zranění nebo usmrcení osob, poškození majetku nebo hospodářským ztrátám.
UPOZORNĚNÍ: Označuje informace o postupech nebo okolnostech, které mohou vést ke zranění nebo usmrcení osob,
poškození majetku nebo hospodářským ztrátám. Upozornění pomáhají identifikovat riziko, vyhnout se mu a vyhodnotit
možné následky.
DŮLEŽITÉ

Označuje informace, které jsou nezbytné pro úspěšné použití a pochopení výrobku.

Štítky obsahující konkrétní pokyny mohou být umístěny také na zařízení nebo uvnitř něho.

NEBEZPEČÍ ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM: Štítky mohou být na zařízení nebo uvnitř zařízení, například na měniči
nebo motoru, a varují osoby, že zde může být nebezpečné napětí.
NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ: Štítky mohou být na zařízení nebo uvnitř zařízení, například na měniči nebo motoru, a varují
osoby, že povrchy mohou dosahovat nebezpečných teplot.
NEBEZPEČÍ ELEKTRICKÉHO OBLOUKU: Na zařízení nebo uvnitř něho, například v řídicím centru motoru, mohou být
štítky varující před možným elektrickým obloukem. Elektrický oblouk může způsobit těžké zranění nebo smrt. Používejte
vhodné osobní ochranné prostředky (OOP). Dodržujte VŠECHNY požadavky předpisů na bezpečné pracovní postupy a
osobní ochranné prostředky (OOP).
Allen-Bradley, Rockwell Software a Rockwell Automation jsou ochranné známky společnosti Rockwell Automation, Inc.
Ochranné známky, které nepatří společnosti Rockwell Automation, jsou vlastnictvím příslušných společností.

Shrnutí změn
Tento návod obsahuje nové a aktualizované informace.

Nové a aktualizované
informace

Tato tabulka obsahuje seznam témat přidaných k této revizi.
Téma

Strana

Nastavitelné napětí

17

Funkce Droop

50

Vlastníci

64

Procesní PID smyčka

70

Vstup termistoru motoru PTC

139

Alarmy

141

Limit proudu

142

Přetížení měniče

144

Chyby

147

Přetížení motoru

153

Heslo

158

Odražená vlna

164

Zabezpečení

169

Shear Pin

171

Kompenzace skluzu

175

Nosná (PWM) frekvence

178

Magnetické brzdění

197

Zpětná vazba s vysokým rozlišením

201

Úprava setrvačnosti

201

Sledování zátěže

205

Řídicí režimy motoru

207

Typy motorů

214

Reference krouticího momentu

239

Otáčky / krouticí moment / poloha

242

Tato tabulka obsahuje seznam ostatních změn provedených v této revizi.
Téma

Strana

Aplikace Studio 5000™ Logix Designer je novou značkou softwaru RSLogix™ 5000.

14

Bloková schémata aktualizovaná podle revize firmwaru 9.xxx.

345

Přidaná bloková schémata:
Regulace polohy – orientace vřetena
Vstupy a výstupy řady 11 – digitální
Vstupy a výstupy řady 11 – analogové
Vstupy a výstupy řady 11 – ATEX

365
380
381
382
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Předmluva

Přehled

Účelem tohoto návodu je poskytnout podrobné informace, včetně pokynů pro
obsluhu, popisu parametrů a návodu k programování.

Komu je tento návod
určen

Tento návod je určen kvalifikovanému personálu. Musíte umět programovat a
obsluhovat střídavé frekvenční měniče. Kromě toho musíte rozumět nastavení
parametrů a funkcím.

Co v tomto návodu
nenajdete

Účelem tohoto návodu je poskytnout podrobné informace o měničích, včetně
pokynů pro obsluhu, popisu parametrů a návodu k programování.

Další zdroje

Následující tabulka obsahuje seznam publikací, které poskytují informace o
měničích řady PowerFlex 750.
Zdroj

Popis

Střídavý měnič řady PowerFlex 750 Pokyny k instalaci,
750-IN001

Popisuje základní kroky potřebné při instalaci střídavého
měniče řady PowerFlex® 750.

AC měniče řady PowerFlex-750 Návod k programování,
publikace 750-PM001

Obsahuje podrobné informace k těmto tématům:
• Vstupy a výstupy, řízení a možnosti zpětné vazby
• Parametry a programování
• Závady, alarmy a odstraňování závad

AC měniče řady PowerFlex 750 Technické údaje, publikace
750-TD001

Obsahuje podrobné informace k těmto tématům:
• Specifikace měničů
• Specifikace volitelných doplňků
• Parametry pojistek a jističů

PowerFlex 20-HIM-A6 / -C6S HIM (Human Interface
Module) User Manual, publikace 20HIM-UM001

Obsahuje podrobné informace o modulech HIM, jejich
provozu a funkcích.

Střídavé frekvenční měniče řady PowerFlex 750 Servisní
příručka pro hardware – Rám 8 a vyšší, publikace
750-TG001

Obsahuje podrobné informace k těmto tématům:
• Preventivní údržba
• Testování komponent
• Postupy při výměně hardwaru

PowerFlex 755 Drive Embedded EtherNet/IP Adapter User
Manual, publikace 750COM-UM001

Tyto publikace obsahují podrobné informace o
konfiguraci, používání a odstraňování závad volitelných
komunikačních modulů a adaptérů řady PowerFlex 750.

PowerFlex 750-Series Drive DeviceNet Option Module User
Manual, publikace 750COM-UM002
PowerFlex 7-Class Network Communication Adapter User
Manuals, publikace 750COM-UMxxx
PowerFlex 750-Series Safe Torque Off User Manual,
publikace 750-UM002
Safe Speed Monitor Option Module for PowerFlex
750-Series AC Drives Safety Reference Manual, publikace
750-RM001

Tyto publikace obsahují podrobné informace o instalaci,
nastavení a provozu bezpečnostních volitelných modulů
řady 750.

Publikace Rockwell Automation 750-RM002B-CS-P - září 2013
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Zdroj

Popis

Zapojení a uzemnění AC měničů s pulzně šířkovou
modulací (PWM), publikace DRIVES-IN001

Obsahuje základní informace nezbytné pro správné
zapojení a uzemnění střídavých měničů s pulzně šířkovou
modulací (PWM).

PowerFlex AC Drives in Common Bus Configurations,
publikace DRIVES-AT002

Obsahuje základní informace nezbytné pro správné
zapojení a uzemnění střídavých měničů s pulzně šířkovou
modulací (PWM) na společné sběrnici.

Safety Guidelines for the Application, Installation and
Maintenance of Solid State Control, publikace SGI-1.1

Obsahuje všeobecné zásady pro použití, instalaci a údržbu
solid-state řízení.

A Global Reference Guide for Reading Schematic
Diagrams, publikace 100-2.10

Obsahuje jednoduché křížové odkazy na běžné symboly
používané ve schématech zapojení v různých částech
světa.

Guarding Against Electrostatic Damage, publikace
8000-4.5.2

Obsahuje praktické pokyny pro ochranu proti poškození
elektrostatickými výboji (ESD).

Webová stránka atestů výrobků, http://ab.com

Obsahuje prohlášení o shodě, atesty a další detaily
certifikace.

Následující publikace obsahují informace nezbytné při používání procesorů
Logix.
Zdroj

Popis

Logix5000 Controllers Common Procedures, publikace
1756-PM001

Tato publikace odkazuje na sbírku návodů k
programování, které popisují, jak můžete využívat
postupy společné všem projektům s procesory Logix5000.

Logix5000 Controllers General Instructions, publikace
1756-RM003

Poskytuje programátorům detailní vysvětlení každé
instrukce, která je k dispozici pro procesor Logix.

Logix5000 Controllers Process Control and Drives
Instructions, publikace 1756-RM006

Poskytuje programátorům detailní vysvětlení každé
instrukce, která je k dispozici pro procesory Logix.

Následující publikace obsahují informace užitečné při plánování a instalaci
komunikačních sítí.
Zdroj

Popis

ContolNet Coax Tap Installation Instructions, publikace
1786-5.7

Obsahuje postupy a specifikace pro instalaci koaxiálních
připojovačů ControlNet.

ContolNet Fiber Media Planning and Installation Guide,
publikace CNET-IN001

Obsahuje základní informace o plánování a instalaci
optických kabelů.

Publikace můžete prohlížet nebo stahovat na
http://www.rockwellautomation.com/literature. Chcete-li si objednat papírové
výtisky technické dokumentace, obraťte se na svého místního distributora
Allen-Bradley nebo obchodního zástupce společnosti Rockwell Automation.
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Měniče Allen-Bradley
Technická podpora

Budete-li kontaktovat technickou podporu automatizace a řízení, použijte jednu
z následujících metod.
Online
www.ab.com/support/abdrives

Název
Technická podpora Rockwell
Automation

Certifikace výrobků

Konvence v návodu

E-mail
support@drives.ra.rockwell.com

Telefon
262-512-8176

Online
http://support.rockwellautomation.com/knowledgebase

Atesty výrobků a prohlášení o shodě jsou k dispozici na internetové adrese
www.rockwellautomation.com/products/certification.

• V tomto návodu nazýváme střídavé frekvenční měniče s nastavitelnou
frekvencí řady PowerFlex 750 takto: měnič, PowerFlex 750, měnič
PowerFlex 750 nebo střídavý (AC) měnič PowerFlex 750.
• Konkrétní měniče v řadě PowerFlex 750 mohou být označovány takto:
– PowerFlex 753, měnič PowerFlex 753 nebo střídavý (AC) měnič
PowerFlex 753
– PowerFlex 755, měnič PowerFlex 755 nebo střídavý (AC) měnič
PowerFlex 755
• Abychom vám pomohli odlišit názvy parametrů a texty na LCD displeji od
ostatních textů, používáme následující konvence:
– Názvy parametrů jsou uvedeny v [závorkách] za číslem parametru.
Například: P308 [Direction Mode].
– Text na displeji je uveden v „uvozovkách“. Například: „Enabled“.
• Následující slova se v celém návodu používají k popisu akcí.
Slovo
Lze
Nelze
Smí se
Musí se
Má se
Mělo by se
Nemělo by se

Význam
Je možné něco udělat
Není možné něco udělat
Povoleno, dovoleno
Nevyhnutelné, musí se udělat
Požadované a nezbytné
Doporučeno
Nedoporučeno

Publikace Rockwell Automation 750-RM002B-CS-P - září 2013
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Všeobecná opatření

Kvalifikovaný personál
UPOZORNĚNÍ: Plánovat nebo realizovat instalaci, spouštět systém a provádět
jeho následnou údržbu smí pouze kvalifikovaný personál seznámený se
střídavými měniči s nastavitelnou frekvencí a souvisejícími stroji. Nedodržení
tohoto pokynu může vést ke zranění osob a poškození zařízení.

Osobní bezpečnost
UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo k zasažení elektrickým proudem, ověřte před
začátkem servisních prací, že se úplně vybilo napětí na kondenzátorech
sběrnice. Zkontrolujte stejnosměrné napětí sběrnice na napájecí svorkovnici
změřením mezi svorkami +DC a -DC, mezi svorkou +DC a rámem a mezi
svorkou -DC a rámem. Napětí musí být při všech třech měřeních nula.
Při použití dvoupólových vstupních zdrojů hrozí nebezpečí zranění osob nebo
poškození zařízení. Šum a kolísání v citlivých vstupních okruzích mohou způsobit
nepředvídatelné změny otáček a směru chodu motoru. Používejte parametry
příkazu rychlosti, abyste snížili citlivost vstupního zdroje.
Hrozí nebezpečí zranění nebo poškození zařízení. Hostitelské výrobky DPI nebo
SCANport™ se nesmí přímo vzájemně propojovat kabely 1202. Jsou-li tímto
způsobem propojena dvě nebo více zařízení, může nastat nepředvídatelné chování.
Řídicí okruh spuštění / zastavení / aktivace měniče obsahuje polovodičové prvky.
Pokud hrozí nebezpečí v souvislosti s náhodným dotykem pohybujících se strojů
nebo neúmyslným únikem kapaliny, plynu nebo pevné látky, může být zapotřebí
přídavný zastavovací okruh pro odpojení vedení střídavého proudu od měniče.
Může být zapotřebí pomocná metoda brzdění.
Je-li měnič nakonfigurován tak, aby automaticky vydával příkaz spuštění (Start)
nebo chodu (Run), hrozí nebezpečí zranění osob nebo poškození zařízení v
důsledku neočekávaného uvedení stroje do provozu. Nepoužívejte tyto funkce, aniž
byste při tom dodržovali platné místní, národní a mezinárodní zákony, normy,
předpisy nebo průmyslové směrnice.
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Bezpečnost výrobků
UPOZORNĚNÍ: Nesprávně použitý nebo nainstalovaný měnič může způsobit
poškození komponent nebo zapříčinit zkrácení životnosti výrobků. Chyby
zapojení nebo použití, např. nedostatečné dimenzování motoru, nesprávný
nebo nevhodný přívod střídavého proudu nebo nadměrné teploty okolního
vzduchu, mohou vést k závadě systému.
Tento měnič obsahuje součásti a jednotky citlivé na elektrostatické výboje (ESD).
Při instalaci, testování a provádění servisních prací nebo oprav tohoto zařízení je
zapotřebí dodržovat preventivní opatření proti statické elektřině (ESD). Při
nedodržení správných postupů ESD může dojít k poškození komponent. Nejste-li
seznámeni s postupy kontroly statické elektřiny, přečtěte si příručku Guarding
Against Electrostatic Damage, publikace 8000-4.5.2, nebo jakoukoli jinou příručku
o ochraně proti statické elektřině.
Konfigurace analogového vstupu pro provoz 0–20 mA a jeho napájení ze zdroje
napětí může způsobit poškození komponenty. Před aplikací vstupních signálů
ověřte správnou konfiguraci.
Stykač nebo jiné zařízení, které pravidelně odpojuje a opět připojuje vedení
střídavého proudu k měniči pro spouštění a zastavování motoru, může způsobit
poškození součástí. Měnič je koncipován tak, aby používal vstupní řídicí signály pro
spouštění a zastavování motoru. Je-li použito vstupní zařízení, nesmí provoz
překročit jeden cyklus za minutu, jinak dojde k poškození měniče.
Měnič nesmí být namontován v prostoru, kde okolní atmosféra obsahuje těkavé
nebo korozivní plyny, páry nebo prach. Pokud nemáte v úmyslu měnič hned
namontovat, musíte ho uložit v prostoru, kde nebude vystaven korozivní atmosféře.

LED výrobek třídy 1
UPOZORNĚNÍ: Při použití optického vysílacího zařízení hrozí nebezpečí
trvalého poškození zraku. Tento výrobek emituje intenzivní světlo a neviditelné
záření. Nedívejte se do otvorů modulu ani do konektorů optických kabelů.

Publikace Rockwell Automation 750-RM002B-CS-P - září 2013

13

Předmluva

Prostředí Studio 5000

Inženýrské a projektové prostředí Studio 5000™ kombinuje inženýrské a
projektové prvky do společného prostředí. Prvním prvkem v prostředí Studio
5000 je aplikace Logix Designer. Aplikace Logix Designer je novou značkou
softwaru RSLogix™ 5000 a dalším prostředkem k programování procesorů
Logix5000™ pro individuální řešení na bázi procesů, dávek, pohybu, bezpečnosti a
měničů.

Prostředí Studio 5000 je základem pro budoucnost inženýrských projektových
nástrojů a funkcí Rockwell Automation®. Toto prostředí nabízí společné místo,
kde mohou projektoví inženýři vyvíjet všechny prvky řídicích systémů.
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Kapitola

1

Konfigurace měniče

Téma

Strana

Doba zrychlení/zpomalení

16

Nastavitelné napětí

17

Auto Restart

24

Auto/Manual

26

Automatická konfigurace zařízení

33

Autotune

33

Pomocný napájecí zdroj

39

Regulace sběrnice

39

Konfigurovatelné odpojení modulu operátorského rozhraní (HIM)

49

Funkce Droop

50

Klasifikace zatížení

50

Zpětnovazební zařízení

51

Letmé spuštění

51

Hand-Off-Auto (HOA)

59

Masky

62

Vlastníci

64

Výpadek napájení

66

Procesní PID smyčka

70

Reset parametrů na standardní hodnoty výrobce

81

Režim Sleep/Wake

82

Povolení ke spuštění

86

Režimy zastavení

88

Třída napětí

96
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Kapitola 1

Konfigurace měniče

Doba zrychlení/
zpomalení

Můžete nakonfigurovat dobu zrychlení a dobu zpomalení měniče.

Doba zrychlení
P535 [Accel Time 1] a P536 [Accel Time 2] nastavují míru zrychlení pro všechny
změny rychlosti. Definováno jako doba pro zrychlení z 0 na frekvenci podle
identifikačního štítku motoru P27 [Motor NP Hertz] nebo na jmenovité otáčky
podle identifikačního štítku motoru P28 [Motor NP RPM]. Nastavení Hertz
nebo RPM je naprogramováno v P300 [Speed Units]. Volba mezi dobou
zrychlení 1 a dobou zrychlení 2 je řízena funkcí digitálního vstupu (viz Funkce
Digin v dokumentu AC měniče řady PowerFlex 750 Návod k programování,
publikace 750-PM001) nebo logickým příkazem (odeslaným prostřednictvím
komunikační sítě nebo softwaru DeviceLogix™).
Rozsah nastavení je 0,00 až 3 600,00 sekund.

Doba zpomalení
P537 [Decel Time 1] a P538 [Decel Time 2] nastavují míru zpomalení pro
všechny změny rychlosti. Definováno jako doba pro zpomalení z frekvence podle
identifikačního štítku motoru P27 [Motor NP Hertz] nebo ze jmenovitých
otáček podle identifikačního štítku motoru P28 [Motor NP RPM] na 0.
Nastavení Hertz nebo RPM je naprogramováno v P300 [Speed Units]. Volba
mezi dobou zpomalení 1 a dobou zpomalení 2 je řízena funkcí digitálního vstupu
(viz Funkce Digin v dokumentu AC měniče řady PowerFlex 750 Návod k
programování, publikace 750-PM001) nebo logickým příkazem (odeslaným
prostřednictvím komunikační sítě nebo softwaru DeviceLogix).
Rozsah nastavení je 0,00 až 3 600,00 sekund.
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Nastavitelné napětí

Kapitola 1

Protože standardní aplikace střídavých měničů pronikají na nové trhy, jsou
zapotřebí nové metody řízení, které splňují požadavky těchto trhů na
elektromagnetické aplikace. Některé z těchto aplikací, uvedené níže, nepoužívají
motory nebo používají nestandardní motory, které vyžadují nezávislou regulaci
frekvence a napětí zátěže.
• Vibrační svařování
• Indukční ohřev
• Napájecí zdroje
• Vibrační podavače nebo dopravníky
• Indukční míchání
• Odporové zátěže
Standardní řídicí režimy měničů zahrnují skalární řízení (V/Hz) s volbami
zesílení, volbou zpětné vazby rychlosti, ventilátorem, čerpadlem a úsporou energie
a s vektorem toku (FV), přičemž se jedná o režimy s enkodérem nebo bez
enkodéru. Řízení vztahu mezi výstupním napětím a frekvencí u měniče frekvence
s proměnlivou frekvencí je třeba udržovat v lineární a nelineární (přemodulování)
oblasti. Linearity napětí se dosahuje udržováním konstantního poměru napětí a
frekvence v celém provozním rozsahu. Měnič frekvence s proměnlivou frekvencí
musí dávat střídavé napětí s nastavitelnou frekvencí, jehož velikost je závislá na
výstupní frekvenci. Když začne přechod z lineární do nelineární oblasti, musí
řízení kompenzovat úbytek napětí a dávat lineární profil výstupního napětí.
V řídicím režimu nastavitelného napětí je výstupní napětí regulováno nezávisle na
výstupní frekvenci. Složky napětí a frekvence mají nezávislé reference a rychlosti
zrychlení a zpomalení.
Provoz v řídicím režimu nastavitelného napětí umožňuje samostatnou regulaci
výstupního napětí a výstupní frekvence pro použití v aplikacích, které jsou typicky
bezmotorového typu. Složky napětí a frekvence mají nezávislé reference a
nezávislé rychlosti zrychlení a zpomalení. Napětí i frekvenci lze nastavit na
libovolný bod v mezích jejich příslušného rozsahu. Tyto funkční rozsahy ilustruje
následující graf.
Jmenovité napětí

Napětí

0
0
Frekvence
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Konfigurace měniče

Přehled
Regulace nastavitelného napětí se aktivuje nastavením parametru P35
[Motor Ctrl Mode] na volbu 9 „Adj VltgMode“. Tato funkce dává trojfázové a
jednofázové výstupní napětí. Standardním režimem je trojfázové výstupní napětí
a vybírá se pomocí P1131 [Adj Vltg Config]. V jednofázovém režimu není měnič
určen k pohánění jednofázových motorů, nýbrž se spíše počítá s výstupními
zátěžemi, které mají zpožděný nebo jednotkový účiník skládající se z odporu a
induktance, pro speciálně navržené motorové nebo bezmotorové aplikace.
Vstupní zdroje referencí mohou být nakonfigurovány pomocí P1133 [Adj Vltg
Select]. Vstupní zdroj může být normován na horní meze, když jsou aplikovány
meze dolní. Zdroj ladění může mít referenci zvolenou z P1136 [Adj Vltg
TrimSel] s ladicím napětím přičteným nebo odečteným od reference napětí.
Volba skalární frekvence a rampa skalární frekvence jsou stejné složky, jaké se
používají ve všech ostatních řídicích režimech. Výjimku představuje případ, kdy
jsou příkaz frekvence a rampa odpojeny od generování napětí pro řídicí režim
nastavitelného napětí za účelem získání nezávislé rampy frekvence. Rychlosti
zrychlení a zpomalení a S křivka jsou stejné, jaké se používají ve všech ostatních
režimech. Na hodnotu výstupní přikázané frekvence jsou aplikovány horní a
dolní mez.
Rampa řídicího napětí při nastavitelném napětí dává nezávislou rampu napětí
odpojenou od rampy skalární frekvence a regulovanou uživatelsky zvolenými časy
ramp zrychlení a zpomalení. K dispozici je rovněž funkce nastavitelné
procentuální S křivky.
Funkce limitu proudu omezuje výstupní napětí, je-li překročen limit proudu.
Minimální a maximální limity napětí jsou aplikovány tak, aby výstupní napětí
nikdy nepřekročilo tento rozsah.

Nastavení regulace nastavitelného napětí
Následující příklady nastavení pro řídicí režim nastavitelného napětí představují
východisko pro konfiguraci. Aplikace mohou být individuální a vyžadují zvláštní
nastavení parametrů. Tyto příklady ukazují pouze základní případ.
Tabulka 1 - Základní parametry regulace nastavitelného napětí
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Č. parametru

Název
parametru

Nastavení

Popis

35

Motor Ctrl Mode

9 „Adj VltgMode“

Funkce nastavitelného napětí se používá v
bezmotorových aplikacích.

1131

Adj Vltg Config

1

1 = trojfázový provoz, 0 = jednofázový provoz

1133

Adj Vltg Select

Preset 1

1134

Adj Vltg Ref Hi

100

Percent

1140

Adj Vltg AccTime

n Secs

V závislosti na aplikaci

1141

Adj Vltg DecTime

n Secs

V závislosti na aplikaci

1142

Adj Vltg Preset1

n VAC

V závislosti na aplikaci

1153

Dead Time Comp

n%

Pohybuje se od 0 do 100 %. Nejlepší nastavení
parametru Dead Time Comp je 0 %, kdy je výstup
filtru sinusových vln přiváděn do transformátoru,
aby nevznikly nebo byly minimalizovány odchylky
stejnosměrného napětí.
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Popis a standardní hodnoty parametrů najdete v dokumentu AC měniče řady
PowerFlex 750 Návod k programování, publikace 750-PM001.
Při použití filtrů sinusových vln nebo dv/dt se PWM frekvence musí shodovat s
provedením filtru. Jsou-li detekovány podmínky nadměrné teploty, mění tepelná
ochrana měniče PWM frekvenci. Nastavte P420 [Drive OL Mode] na možnost 1
„Reduce CLmt“ a P38 [PWM Frequency] podle pokynů k filtru.

Další změny parametrů
Při použití regulace nastavitelného napětí je nezbytné změnit kromě samotné
funkce ještě další parametry. Při nastavení těchto parametrů použijte jako
pomůcku tuto tabulku.
Tabulka 2 - Nastavení parametrů pro aplikace s nastavitelným napětím
Č. parametru

Název
parametru

Nastavení

Popis

38

PWM Frequency

2 kHz nebo 4 kHz

Proveďte nastavení podle vyladění filtru.

40

Mtr Options Cfg

Bit 5 = 0

Odražená vlna je vypnutá, takže v průběhu vlny
výstupního napětí nejsou žádné chybějící impulzy a
jsou minimalizovány všechny odchylky, které se
případně mohou objevit.

Bit 8 = 1

AsyncPWMLock je zapnuto, protože filtr je vyladěný
na nosnou frekvenci. Nosná frekvence musí být fixní,
jestliže se změní, filtr nefunguje. Dále nastavte
PWM frekvenci tak, aby odpovídala vyladění filtru,
buď na 2 kHz, nebo 4 kHz.

Bit 9 = 1

PWM Freq Lock je zapnuto, protože filtr je vyladěný
na nosnou frekvenci. Nosná frekvence musí být fixní,
jestliže se změní, filtr nefunguje. Dále nastavte
PWM frekvenci tak, aby odpovídala vyladění filtru,
buď na 2 kHz, nebo 4 kHz.

Bit 11 = 0

Bit „Elect Stab“ ovlivňuje stabilitu úhlu a napětí.
Zesílení stability úhlu je nastaveno na 0, takže
nekompenzuje proud přicházející do uzávěrů filtru.
Zesílení stability napětí je nastaveno na 0 z téhož
důvodu.

Bit 12 = 0

Diagnostika tranzistorů je vypnutá, protože tato
sekvence zapínání a vypínání tranzistorů nabíjí
uzávěry ve filtru a může způsobit sepnutí IOC.

43

Flux Up Enable

0

Nechte nastavení na „Manual“.

44

Flux Up Time

Standardní

Nechte na 0,0000 sekund.

60

Start Acc Boost

0

61

Run Boost

0

Nastavte, pokud existují odchylky stejnosměrného
napětí na vstupních vinutích zatěžovacích
transformátorů.

62

Break Voltage

0

63

Break Frequency

0

420

Drive OL Mode

1 „Reduce CLmt“

Režim měniče OL se nastavuje pro snížení limitu
proudu a ne PWM frekvence, která musí zůstat fixní.

1154

DC Offset Ctrl

1 „Enable“

Vypíná regulaci odchylek naprogramovanou
případně ve firmwaru.

Modulační režim je standardní pouze u prostorových vektorů, protože
dvoufázová modulace zhoršuje výkon filtru.
DŮLEŽITÉ

Nelaďte automaticky.
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Pokyny pro aplikace
Každé zařízení, které chce uživatel připojit k měniči s použitím funkce
nastavitelného napětí, musí mít určitý typ klasifikace. Jako minimum potřebuje
jmenovitou hodnotu proudu a napětí. Na těchto hodnotách je založen výběr
měniče.
Dimenzování
Nejprve vezměte v úvahu jmenovité napětí měniče. Určete, jaké máte k dispozici
síťové napětí, a zvolte odpovídající jmenovité napětí měniče. Potom vyberte
měnič, který bude dávat proud nezbytný pro parametry zařízení.
Jednofázový výstup
Než nakonfigurujete měnič pro jednofázový výstup s nastavitelným napětím,
poraďte se s pracovníky společnosti Rockwell Automation. Kvůli zatěžování
kondenzátoru stejnosměrné sběrnice nebo spínacím ztrátám IGBT je nutné snížit
výkon měniče. Když je na odpor aplikován režim PWM, mění proud stav podle
napětí. Při každém impulzu PWM napětí pulzuje proud stejným způsobem. Tato
rychlá změna proudu není zahrnuta ve volbě IGBT pro měnič. Proto je nutné
aplikovat určité snížení výkonu. Snížení výkonu se pohybuje kolem 67 %.
V tomto režimu je nutné měřit skutečné ztráty a určit procentuální snížení
výkonu. Přidání stabilizátoru do série s odporem může pomoct přidat induktance
a zaoblit hrany proudových impulzů. V závislosti na tom, jak velkou induktanci
přidáte, může průběh vlny vypadat jako sinusová vlna.
Toto je graf ukazující výstupní napětí, výstupní proud a napětí na stejnosměrné
sběrnici. Zde můžete vidět proud sledující napětí v typickém PWM výstupu.
Jedna fáze – PWM do odporu – bez stabilizátoru

Napětí
Stejnosměrná
sběrnice
Proud

Tento graf zvětšuje některé z impulzů, aby bylo vidět proud a jeho tvar.
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Všimněte si, že vrcholy mají prudké změny. Každé zaoblení průběhu vlny na
vrcholu závisí na použitém typu odporu. Odpory použité pro tento graf jsou
odpory mřížkového typu, jejichž odporový článek je po celé délce vinutý, což
přidává určitou induktanci. Tato induktance pomáhá zaoblit náběžnou hranu
proudu.
Jedna fáze – PWM do odporu – bez stabilizátoru

Napětí
Proud

Níže je vyobrazen stejný graf se stabilizátorem přidaným do série. Tento průběh
vlny vypadá jako sinusová vlna a závisí na velikosti přidané induktance. Je však
třeba počítat se zvýšením úbytku napětí.
Jedna fáze – PWM do odporu – bez stabilizátoru

Napětí
Stejnosměrná
sběrnice
Proud

Další možností je použít v obvodu filtr sinusových vln. To umožňuje používat
nestíněné kabely, aniž by bylo nutné se obávat toho, že šum generovaný z PWM
bude injektován do objektu. Kromě jiných faktorů je nutné zvážit náklady na
stíněné kabely oproti filtru sinusových vln.
Při použití jednofázového provozu připojte zátěž k fázím U a V. Fáze W je pod
napětím, ale nepoužívá se.
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Zadejte maximální proud do parametru Motor NP Amps. Stejnou hodnotu
použijte také v parametru Current Limit. Při spuštění se měnič snaží lineárně
dosáhnout přikázaného napětí. Je-li dosažen limit proudu, pak měnič vyrovná
nebo sníží napětí tak, aby vyhovovalo limitu proudu.
Všimněte si zvlnění napětí stejnosměrné sběrnice ve dvou výše uvedených grafech.
Pokud má toto zvlnění dostatečnou velikost, může způsobit sepnutí měniče a
chybu výpadku vstupní fáze. To je dáno tím, že měnič monitoruje zvlnění na
sběrnici, a pokud po určitou dobu existuje určitý rozdíl mezi maximálním a
minimálním napětím, měnič předpokládá, že vypadla vstupní fáze. Tuto chybu
lze deaktivovat nastavením parametru P462 [InPhase LossActn] na možnost 0
„Ignore“.
Trojfázový výstup
Pokud poháníte odporovou zátěž, nakonfigurujte ji v trojfázovém uspořádání,
abyste nemuseli používat jednofázový režim nastavitelného napětí. S použitím
filtru sinusových vln zabraňte PWM modulaci odporů. Jsou-li odpory
keramického typu, je při použití PWM možné odpor rozbít.
Níže je vyobrazen graf napětí a proudu ve stabilizátoru. Výstup měniče je odesílán
přes filtr sinusových vln do stabilizátoru. Tvar průběhu vlny je dán velikostí
kapacitance ve filtru sinusových vln.

Pokud chcete vědět, jaké napětí můžete očekávat na trojfázovém stabilizátoru,
prostudujte si příklad, kde má uživatel čtyři stabilizátory v sérii. Indukčnost
každého je 1,2 mH, 5 mH, 5 mH a 3 mH. Prvním krokem je výpočet XL pro
každý stabilizátor. . XL = 2 × pi × f × H

XL1 = 2 × pi × 60 × ( 1,2 ⁄ 1000 ) = 0,45ohm
XL2 = 2 × pi × 60 × ( 5 ⁄ 1000 ) = 1,88ohm
XL3 = 2 × pi × 60 × ( 5 ⁄ 1000 ) = 1,88ohm
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XL4 = 2 × pi × 60 × ( 3 ⁄ 1000 ) = 1,13ohm
Nyní se tyto hodnoty sečtou. XL1 + XL2 + XL3 + XL4 = 5,35 ohmu.
Pro trojfázový stabilizátor je proud dán rovnicí, I = V ⁄ ( XL ×
Izolujte napětí. V = I × XL ×

3)

3

Hodnotou proudu může být nejmenší jmenovitá hodnota stabilizátorů, nebo
použijte jmenovitou hodnotu měniče, pokud jsou jmenovité hodnoty vyšší než
parametry měniče. V takovém případě je měnič dimenzován na 14 A.
Zapojte čísla. V = 14 × 5,35 × 1,73 = 129,8
Těchto 14 A je realizováno, když je na výstupu napětí 129,8. Je možné zvolit
měnič se jmenovitým napětím 240 V AC.
Níže je vyobrazen průběh vlny napětí a proudu na odporu. Výstup měniče běží
přes filtr sinusových vln. Potom je připojen k jednomu z transformátorů. Tento
výstup je pak odeslán do můstkového usměrňovače, takže je nakonec čistě
stejnosměrný. Při použití zpětnovazební desky a měniče s PI smyčkou bylo napětí
na odporu stálé, i když se během provozu měnil odpor.
Stejnosměrné
napětí

Proud odporu

Stejnosměrné napětí

Proud odporu

Časy

Jiné
Nastavení doby zrychlení frekvence na nulu vede k tomu, že měnič vydává tvar
vlny stejnosměrného napětí.
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Je-li doba zrychlení frekvence nastavena mezi 0 a 1, může to způsobit anomálii,
kdy měnič vydává frekvenci odlišnou od přikázané frekvence. Příčinou této
anomálie je zavedení funkce skoku. Tento bit musí být za tohoto stavu vypnutý.
Mtr Options Cfg
Konfigurace možností motoru

RW 32bitové
celé
číslo
Konfigurace funkcí spojených s řízením motoru. Pro motory nad 200 Hz se doporučuje nosná frekvence 8 kHz nebo vyšší. Vezměte v úvahu snížení výkonu
měniče a omezení délky vodičů motoru.
Možnosti

Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Jerk Select
Nepoužito
Společný režim
Xsistor Diag
Elect Stab
DB WhileStop
PWM FreqLock
AsyncPWMLock
PWM Type Sel
RS Adaption
Reflect Wave
Mtr Lead Rev
EnclsTrqProv (1)
Trq ModeJog
Trq ModeStop
Zero TrqStop

Volby řízení motoru

ŘÍZENÍ MOTORU

40

Standardní 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Bit
32 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9

0
8

1
7

1
6

1
5

0
4

0
3

1
2

1
1

1
0

(1) Pouze měniče 755.

Při použití jednofázového provozu připojte zátěž k fázím U a V. Fáze W je pod
napětím, ale nepoužívá se.
Použití stejnosměrného výstupu může vést k problémům s teplotou. Může být
nutné snížit výkon měniče.
Prozkoumání případného snížení výkonu
Snižte výkon měniče pro filtr sinusových vln.
Přetížení motoru nebo měniče není ovlivněno režimem nastavitelného napětí.

Auto Restart

Funkce Auto Restart poskytuje měniči možnost, aby po chybě automaticky
provedl reset následovaný pokusem o spuštění bez zásahu uživatele nebo aplikace.
Platí za předpokladu, že byl měnič naprogramován s 2vodičovým řídicím
schématem a je udržován signál Run. To umožňuje dálkovou obsluhu nebo
provoz bez dozoru. Je povoleno resetovat pouze určité chyby. Chyby popsané v
návodu k programování jako neresetovatelné ukazují na případnou závadu
komponenty měniče a nemohou být resetovány.
Při aktivaci této funkce je zapotřebí opatrnost, protože měnič se pokusí vydat svůj
vlastní příkaz spuštění na základě naprogramování vybraného uživatelem.

Konfigurace
Funkce Auto Restart se aktivuje nastavením P348 [Auto Rstrt Tries] na hodnotu
větší než nula. Nastavení počtu pokusů na nulu funkci deaktivuje.
UPOZORNĚNÍ: Použití tohoto parametru nevhodným způsobem může vést k
poškození zařízení nebo zranění osob. Nepoužívejte tuto funkci, aniž byste při
tom dodržovali platné místní, národní a mezinárodní zákony, normy, předpisy
nebo průmyslové směrnice.
P349 [Auto Rstrt Delay] nastavuje čas v sekundách mezi každými dvěma pokusy
o reset, resp. spuštění.
24
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Funkce automatického resetu/spuštění podporuje následující stavové informace.
• P936 [Drive Status 2] bit 1 „AuRstrCntDwn“ poskytuje indikaci, že se
pokus Auto Restart právě odpočítává a měnič se po doběhnutí času pokusí
spustit.
• P936 [Drive Status 2] bit 0 „AutoRstr Act“ indikuje, že byl aktivován
automatický restart.

Provoz
Běžné kroky prováděné v cyklu Auto Reset/Run jsou následující.
1. Měnič běží a dojde k chybě Auto Reset Run, čímž se inicializuje chybová
akce měniče.
2. Po určitém počtu sekund zadaném v P349 [Auto Rstrt Delay] provede
měnič automaticky interní reset chyby, tedy resetování chybového stavu.
3. Měnič pak vydá interní příkaz Start pro opětovné spuštění měniče.
4. Pokud dojde k další chybě Auto Reset Run, cyklus se opakuje, dokud není
dosažen počet pokusů nastavený v P348 [Auto Rstrt Tries].
5. Pokud chyba měniče nastane opakovaně vícekrát, než je počet pokusů
nastavený v P348 [Auto Rstrt Tries], při méně než pěti minutách mezi
každými dvěma chybami, je funkce Auto Reset/Run považována za
neúspěšnou a měnič zůstane v chybovém stavu.
6. Pokud měnič běží bez chyby nepřetržitě pět minut nebo déle od
posledního resetu/spuštění nebo je jinak zastaven nebo resetován, považuje
se funkce Auto Reset/Run za úspěšnou. Parametry stavu Auto Restart jsou
resetovány a proces se při výskytu další chyby s možností automatického
resetu opakuje.
Informace o tom, jak můžete cyklus Reset/Run zrušit, najdete v odstavci
Zrušení cyklu Auto-Reset/Run.

Spuštění cyklu Auto-Reset/Run
Aby měnič mohl začít cyklus Auto Reset/Run, musí být při výskytu chyby
splněny následující podmínky:
• Typ chyby musí umožňovat použití funkce Auto Reset Run.
• Nastavení P348 [Auto Rstrt Tries] musí být větší než nula.
• Měnič musí při výskytu chyby běžet, ne krokovat, automaticky se ladit
nebo zastavovat. (Stav stejnosměrné brzdy je součástí zastavovací sekvence
a považuje se tedy za zastavení.)
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Zrušení cyklu Auto-Reset/Run
Během cyklu Auto Reset/Run následující akce, resp. podmínky ruší proces
pokusů o reset/spuštění.
• Je vydán příkaz zastavení z libovolného zdroje. (Odstranění 2vodičového
příkazu run-fwd nebo run-rev se považuje za příkaz zastavení.)
• Je vydán příkaz resetu chyby z libovolného zdroje.
• Je odstraněn aktivační vstupní signál.
• P348 [Auto Rstrt Tries] je nastaveno na nulu.
• Dojde k neresetovatelné chybě.
• Je vypnuto napájení měniče.
• Cyklus Auto Reset/Run je vyčerpán.
Pokud ani po všech pokusech o restart ([Auto Rstrt Tries]) není měnič úspěšně
restartován a nezůstane v provozu pět minut nebo déle, považuje se cyklus Auto
Reset/Run za vyčerpaný a tedy neúspěšný. V takovém případě se cyklus Auto
Reset/Run ukončí a je indikována chyba F33 „AuRsts Exhaust“ v P953 [Fault
Status B] bit 13 „AuRstExhaust“.

Auto/Manual

Účelem funkce Auto/Manual je umožnit dočasně převzít regulaci otáček nebo
výhradní kontrolu nad logikou (spuštění, chod, směr). Požadavek na ruční řízení
může přijít z kteréhokoli portu včetně HIM, digitálního vstupu nebo jiného
vstupního modulu. Ruční kontrolu však může mít pouze jeden port; ten musí
uvolnit měnič zpět k automatickému ovládání předtím, než může být ruční
ovládání předáno jinému portu. V ručním režimu dostává měnič svou referenci
otáček z portu, který si vyžádal ruční ovládání, pokud instrukce Alternate Manual
Reference Select nepřikazuje něco jiného.
HIM si může vyžádat ruční ovládání při stisknutí klávesy Controls následované
klávesou Manual. Ruční ovládání se ukončuje stisknutím klávesy Controls
následované klávesou Auto. Když má HIM přiděleno ruční ovládání, používá
měnič referenci otáček v HIM. V případě potřeby je možné při převzetí ručního
ovládání v HIM předem načíst do HIM automatickou referenci rychlosti, takže je
přechod hladký.
Ruční ovládání může být požadováno také prostřednictvím digitálního vstupu.
Digitální vstup přitom musí být nastaven tak, aby požadoval ruční ovládání
prostřednictvím P172 [DI Manual Ctrl]. Požadavky digitálního vstupu na ruční
ovládání mohou být nakonfigurovány tak, aby využívaly svou vlastní alternativní
referenci otáček pro řízení měniče. Digitální vstupy se rovněž mohou používat ve
spojení s funkcí Hand-Off-Auto Start pro vytvoření trojcestného přepínače
HOA, který zahrnuje ruční režim.
Volitelný modul monitorování bezpečné rychlosti používá ruční režim pro
regulaci otáček měniče při spuštění monitorování bezpečných otáček.
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Masky Auto/Manual
Konfigurace portů funkce Auto/Manual se provádí pomocí skupiny masek. Tyto
masky dohromady určují, které porty mohou regulovat otáčky a logicky řídit
měnič a které porty mohou požadovat ruční ovládání. Masky se konfigurují
nastavením 1 nebo 0 v čísle bitu, které odpovídá portu (bit 1 pro port 1, bit 2 pro
port 2 atd.). Digitální vstupy se vždy konfigurují pomocí bitu 0, bez ohledu na to,
v jakém portu je modul fyzicky zapojen. Jsou-li [Manual Ref Mask] a [Manual
Cmd Mask] pro konkrétní port nastaveny na 0, není tomuto portu umožněno
požadovat ruční ovládání.
P324 [Logic Mask]
Maska Logic aktivuje a deaktivuje porty pro vydávání logických příkazů
(například spuštění a směr) v libovolném režimu. Příkazy zastavení z libovolného
portu nejsou maskované a zastavují měnič.
P325 [Auto Mask]
Maska Auto aktivuje a deaktivuje porty pro vydávání logických příkazů
(například spuštění a směr) v režimu Auto. Příkazy zastavení z libovolného portu
nejsou maskované a zastavují měnič.
P326 [Manual Cmd Mask]
Maska Manual Command aktivuje a deaktivuje porty pro výhradní ovládání
logických příkazů (například spuštění a směr) v ručním režimu. Pokud port
převezme ruční ovládání a odpovídající bit pro port v [Manual Cmd Mask] je
nastavený, není žádný jiný port schopen vydávat logické příkazy. Příkazy zastavení
z libovolného portu nejsou maskované a zastavují měnič.
P327 [Manual Ref Mask]
Maska Manual Reference aktivuje a deaktivuje porty pro kontrolu reference
otáček v ručním režimu. Pokud port převezme ruční ovládání a odpovídající bit
pro port v [Manual Ref Mask] je nastavený, je reference otáček přikazována
měniči z tohoto portu. Alternativní reference otáček může být přikázána pomocí
P328 [Alt Man Ref Sel]. Pokud příslušný bit pro port ručního ovládání není
nastavený, sleduje měnič svou normální automatickou referenci otáček, a to i v
ručním režimu.

Volba alternativní ruční reference
Reference otáček použitá v ručním režimu pochází standardně z portu, který si
vyžádal ruční ovládání (pokud si ruční ovládání vyžádá například modul HIM v
portu 1, pochází reference otáček v ručním režimu z portu 1). Je-li místo toho
požadováno použití odlišné reference otáček, lze použít P328 [Alt Man Ref Sel].
Port vybraný v parametru se používá pro ruční referenci bez ohledu na to, který
port si vyžádal ruční ovládání, dokud má port v ručním ovládání dovoleno
nastavovat ruční referenci pomocí P327 [Manual Ref Mask]. Pokud je P328
[Alt Man Ref Sel] analogový vstup, lze nakonfigurovat maximální a minimální
otáčky pomocí P329 [Alt Man Ref AnHi] a P330 [Alt Man Ref AnLo]. Pro
analogový vstup mezi minimem a maximem odvozuje měnič otáčky z těchto
parametrů prostřednictvím lineární interpolace.
Ruční reference P328 [Alt Man Ref Sel] potlačuje všechny ostatní ruční reference
otáček, včetně P563 [DI ManRef Sel].
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Ovládání z HIM
Ruční ovládání může být vyžádáno ze zařízení HIM připojeného v portu 1, 2
nebo 3. Vhodné bity musí být nastaveny v maskách (P324 [Logic Mask],
P326 [Manual Cmd Mask] a P327 [Manual Ref Mask]) pro port, k němuž je
zařízení HIM připojeno. Chcete-li vyžádat ovládání pomocí HIM, stiskněte
klávesu
(Controls), aby se zobrazila obrazovka Control.
Stopped
0.00 Hz
REMOVE
HIM
REV 
REF FBK

ESC

JOG

AUTO
F
REF

EDIT
REF

REF

Stiskněte klávesu

Funkční mapa kláves na obrazovce Control
odpovídá navigačním/číselným klávesám

MANUAL
 FWD
HELP

(Manual).

Stisknutím klávesy

(Edit) potvrďte, že chcete přepnout do ručního režimu.

Je-li požadavek akceptován, zobrazí HIM v pravém horním rohu hlášení „MAN“.
Displej neudává, je-li měnič v ručním režimu, ale jestli má konkrétní HIM ruční
ovládání. Pokud HIM nemá ruční režim, zobrazuje stále hlášení „AUTO“, a to i
když samotný měnič je v ručním režimu. Chcete-li zjistit, zda je měnič v ručním
režimu, zkontrolujte P935 [Drive Status 1] bit 9.
Stopped
0.00 Hz

MAN
F

Když má HIM ruční ovládání měniče, používá měnič referenci otáček z HIM,
pokud není potlačena pomocí P328 [Alt Man Ref Sel]. Chcete-li změnit referenci
otáček na HIM, přejděte na obrazovku Status a stiskněte prostřední softwarovou
klávesu označenou REF.
Stopped
0.00 Hz

00
ESC

AUTO
F

Host Drive
240V
4.2A
20G...D014
REF

PAR# TEXT

Pokud požadavek není akceptován, upozorňuje hlášení „Manual Control is not
permitted at this time“ na to, že ruční ovládání není momentálně povoleno.
Nejpravděpodobnější příčinou je, že je pro port deaktivováno ruční ovládání nebo
že ruční ovládání právě má jiný port. Chcete-li zjistit, který port má ruční
ovládání, zkontrolujte P924 [Manual Owner].
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Pokud chcete uvolnit ruční režim z HIM, stiskněte klávesu
se zobrazila obrazovka Control.
Stopped
0.00 Hz
REMOVE
HIM
REV 
REF FBK

ESC

JOG

Stiskněte klávesu
Stisknutím klávesy
režimu.

(Controls), aby

Funkční mapa kláves na obrazovce Control
odpovídá navigačním/číselným klávesám

AUTO
F
REF

EDIT
REF

REF

Kapitola 1

MANUAL
 FWD
HELP

(Auto).
(Edit) potvrďte, že chcete přepnout do automatického

Předběžné načtení do HIM
Než převezmete referenci otáček ručního ovládání z HIM, může měnič
předběžně načíst do HIM své okamžité otáčky, aby byl zaručen hladký přechod.
Bez této funkce přejde měnič okamžitě na jakékoli otáčky, které byly v HIM
naposledy použity, aniž by měla obsluha příležitost provést jejich úpravu. S touto
funkcí si měnič udržuje své současné otáčky, dokud obsluha nenastaví otáčky na
požadovanou ruční referenci.
S ručním předběžným načtením

Okamžité otáčky
Požadované ruční otáčky

Poslední otáčky
použité v HIM

Bez ručního předběžného načtení

Ruční režim
Požadováno

Požadované otáčky
Nastavení v HIM

Funkce Auto/Manual HIM Preload se konfiguruje pomocí P331 [Manual
Preload]. Porty 1, 2 a 3 mohou být nakonfigurovány tak, aby měly referenci
otáček předběžně načtenou do HIM, nastavením bitů 1, 2, resp. 3.
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Vzorový příklad
Měnič má HIM v portu 1 a 24 V DC I/O modul v portu 5. Chcete vybrat ruční
ovládání z digitálního vstupu 3 na I/O modulu. Chcete, aby vestavěný port
EtherNet/IP byl zdrojem reference otáček v automatickém režimu a HIM
zdrojem reference otáček v režimu ručním.

Ruční reference otáček HIM (DPI port 1)
Ruční ovládání (port 5, vstup 3)
Automatická reference otáček (port 14)

Požadované kroky
1. Nastavte P172 [DI Manual Ctrl] na Port 5-I/O Module > 1-Dig In Sts >
3 – Input 3.
2. Nastavte P328 [Alt Man Ref Sel] = 871 Port 1 Reference 3. Nastavte P331
[Manual Preload] = 0000 0000 0000 0010. Bit 1 umožňuje předběžně
načíst hodnotu zpětné vazby otáček do HIM na portu 1, když má HIM
přiděleno ruční ovládání.

Řízení digitálního vstupu
Digitální vstup může být nakonfigurován tak, aby požadoval ruční ovládání
pomocí P172 [DI Manual Ctrl]. Při nastavení masek Auto/Manual se digitální
vstupy konfigurují pomocí bitu 0, bez ohledu na to, jaký port je modulem fyzicky
obsazený.
Reference otáček pro ruční režim z digitálního vstupu může být nastavena volbou
portu v P328 [Alt Man Ref Sel]. To však způsobí, že všechny ruční požadavky
budou využívat jako referenci tento port, ať bude požadavek z digitálního vstupu
nebo z HIM. Samostatný referenční port pro použití jen tehdy, když požadavek
pochází z digitálního vstupu, může být nakonfigurován pomocí P563 [DI
ManRef Sel]. (Chcete-li zobrazit P564 [DI ManRef AnlgHi], nastavte P301
[Access Level] na 1 „Advanced“.) Pokud je nakonfigurováno P328 [Alt Man Ref
Sel], potlačuje P563 [DI ManRef Sel] a zajišťuje ruční referenci.
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Je-li P563 [DI ManRef Sel] analogový vstup, lze nakonfigurovat maximální a
minimální otáčky pomocí P564 [DI ManRef AnlgHi] a P565 [DI ManRef
AnlgLo]. Pro analogový vstup mezi minimem a maximem odvozuje měnič otáčky
z těchto parametrů prostřednictvím lineární interpolace.

Hand-Off-Auto (HOA)
Funkce Auto/Manual se může používat ve spojení s funkcí Hand-Off-Auto Start
pro vytvoření spínače H-O-A, který spouští měnič a zároveň požaduje ruční
ovládání, což umožňuje ovládat měnič pomocí lokální reference otáček. Další
detaily o funkci Hand-Off-Auto Start najdete v Hand-Off-Auto (HOA) na
straně 59.
V následujícím okruhu byl k analogovému vstupu přidán potenciometr otáček,
který dává referenci otáček pro měnič. Když se spínač H-O-A přepne z režimu
Auto na ruční, vyžádá si digitální vstupní blok ruční ovládání a vydá příkaz
spuštění do měniče. Pokud port digitálního vstupu obdrží ruční ovládání,
zrychluje měnič na referenční otáčky z analogového vstupu. Všechny pokusy
změnit otáčky, kromě analogového vstupu, budou zablokovány. Jestliže se měnič
zastaví v ručním režimu, vypněte spínač H-O-A a pak ho znovu přepněte na ruční
režim, abyste restartovali měnič.
Má-li jiný port ruční ovládání měniče, ale nemá výhradní vlastnictví logických
příkazů (kvůli P326 [Manual Cmd Mask]), způsobí přepnutí spínače na ruční
režim to, že se měnič začne pohybovat, ale analogový vstup nebude mít žádnou
kontrolu nad otáčkami.
H

O

A
XOO

+24V

DI 0: Stop

OOX
XOO
DI 1: HOA Start a ruční
ovládání

Analogový IN 0: DI
ruční reference otáček

+10V
Potenciometr otáček

Pro tento okruh musí být parametr (P301 [Access Level] nastaven na 1
„Advanced“, aby se zobrazilo P563 [DI ManRef Sel]).
Číslo

Název parametru

Hodnota

158

DI Stop

Digitální vstup 0

172

DI Manual Ctrl

Digitální vstup 1

176

DI HOA Start

Digitální vstup 1

324

Logic Mask

xxxxxxxxxxxxxxx1 (Digital In)

326

Manual Cmd Mask

xxxxxxxxxxxxxxx1 (Digital In)

327

Manual Ref Mask

xxxxxxxxxxxxxxx1 (Digital In)

563

DI ManRef Sel

Anlg In0 Value
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Měnič nyní požaduje ruční režim, spustí se a sleduje referenční otáčky přicházející
z analogového vstupu, když je spínač H-O-A přepnutý na ruční režim. (HIM
stále zobrazuje automatický režim. Tento displej se změní, pouze když má HIM
ovládání ručního režimu.)

Bezpečné omezené otáčky
Funkce Safe Limited Speed s použitím volitelného modulu monitorování
bezpečných otáček PowerFlex využívá ruční režim pro regulaci otáček měniče.
Když je monitorování bezpečných omezených otáček aktivováno, požaduje
bezpečnostní modul ruční ovládání měniče. Jestliže měnič nedosáhne bezpečných
otáček, definovaných na volitelném modulu pomocí P55 [Safe Speed Limit] a
P53 [LimSpd Mon Delay], ohlásí chybu.
I když volitelný modul využívá ruční režim, nemá žádnou možnost ovládat
referenci otáček nebo spustit měnič. Musí proto být nakonfigurovány následující
parametry.
P326 [Manual Cmd Mask]
Vypnutí bitu odpovídajícího portu bezpečnostního volitelného modulu, aby
moduly mohly být nainstalovány v jiných portech a pokračovat v ovládání měniče
během jeho provozu v ručním režimu. Pokud je bezpečnostní volitelný modul
nainstalován například v portu 6, vypněte bit 6 v tomto parametru.
P327 [Manual Ref Mask]
Zapnutí bitu odpovídajícího portu bezpečnostního volitelného modulu, aby
bezpečnostní volitelný modul mohl přikázat měniči použít jeho ruční referenci
otáček, pokud pracuje v ručním režimu. Je-li bezpečnostní volitelný modul
nainstalován například v portu 6, zapněte bit 6 v tomto parametru.
P328 [Alt Man Ref Sel]
Nastavením tohoto parametru vybíráte požadovanou referenci otáček, když
měnič pracuje v ručním režimu. Nastavte tento parametr například na hodnotu
Port 0: Preset Speed 1 pro konfiguraci měniče tak, aby využíval jako ruční
referenci otáček P571 [Preset Speed 1]. V tomto případě musí být P571 [Preset
Speed 1] menší než P55 [Safe Speed Limit] v bezpečnostním volitelném modulu,
aby nedošlo k chybě rychlosti v PLC.
Další informace najdete v dokumentu Safe Speed Monitor Option Module for
PowerFlex 750-Series AC Drives Safety Reference Manual, publikace
750-RM001.
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Automatic Device Configuration (ADC) podporuje automatické stahování
konfiguračních dat do procesoru Logix, který má na síti EtherNet/IP spojení s
měničem PowerFlex 755 (firmware 4.001 nebo pozdější) a jeho připojenými
periferiemi. Funkce ADC je podporována v:
• softwaru RSLogix 5000, verze 20 nebo pozdější
• prostředí Studio 5000, verze 21 nebo pozdější
Projektové soubory (soubory .ACD) vytvořené pomocí tohoto softwaru obsahují
konfigurační nastavení pro měniče PowerFlex v projektu. Když je projekt stažen
do procesoru, jsou konfigurační nastavení přenesena do paměti procesoru.
Dřívější programovací software vyžadoval ruční zpracování stažení
konfiguračních nastavení do procesoru.
ADC může také pracovat ve spojení s Firmware Supervisor. Je-li Firmware
Supervisor nastavený a aktivovaný pro měnič (musí být použito klíčování Exact
Match), bude se měnič, resp. periferie automaticky upgradovat (podle potřeby)
před každou operací ADC pro tento port.
Informace o funkci Automatic Device Configuration (ADC) můžete najít v
dokumentu PowerFlex 755 Drive Embedded EtherNet/IP Adapter User Manual,
publikace 750COM-UM001, kapitola 4, týkající se konfigurace vstupů a
výstupů, kde jsou obsažena následující témata:
• Popis funkce ADC
• Jak add-on profily měniče (AOP) ovlivňují ADC
• Konfigurace měniče PowerFlex 755 (firmware 4.001 nebo pozdější)
pro ADC
• Paměť ADC a Logix
• Uložení firmwaru měniče a periferií v procesoru Logix (Firmware
Supervisor)
• Speciální pokyny při použití softwarového programu DeviceLogix
• Speciální pokyny při použití modulu monitorování bezpečných otáček
20-750-S1
• Monitorování průběhu ADC
• Příklady možných problémů a řešení

Autotune

Funkce Autotune se používá k měření charakteristik motoru. Funkce Autotune
sestává z několika jednotlivých testů, z nichž každý má za úkol identifikovat jeden
nebo více parametrů motoru. Tyto testy vyžadují, aby v parametrech měniče byly
zadány údaje z identifikačního štítku motoru. Ačkoli je možné některé z hodnot
parametrů ručně měnit, nejlepší výkon zaručují naměřené hodnoty parametrů
motoru. Každý režim řízení motoru vyžaduje provedení své vlastní skupiny testů.
Informace získané z těchto měření se ukládají v permanentní paměti měniče pro
použití během jeho provozu. Funkce umožňuje rozdělit tyto testy na ty, které
nevyžadují rotaci motoru (Static Tune), všechny testy ve vybraném režimu řízení
(Rotate Tune) nebo testy pro režim řízení vyžadující setrvačnost (Inertia Tune).
Testy Autotune se vybírají pomocí P70 [Autotune]. Funkce nabízí ruční nebo
automatickou metodu pro nastavení P73 [IR Voltage Drop], P74 [Ixo Voltage
Drop] a P75 [Flux Current Ref ]. Platí pouze, když P35 [Motor Ctrl Mode] je
nastaveno na 1 „Induction SV“, 2 „Induct Econ“ nebo 3 „Induction FV“.
Publikace Rockwell Automation 750-RM002B-CS-P - září 2013
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Jiné režimy řízení motoru, např. Permanent Magnet a Interior Permanent
Magnet, obsazují jiné parametry spojené s těmito režimy řízení. Viz soubor
parametrů automatického ladění níže.

Testy
V řízení měničů PowerFlex 755 jsou k dispozici čtyři volby Autotune. Všechny
čtyři volby se vybírají z parametru Autotune.
P70 [Autotune]
• 0 = Ready
• 1 = Calculate
• 2 = Static Tune
• 3 = Rotate Tune
• 4 = Inertia Tune

Ready
Parametr se vrací k tomuto nastavení po nastavení Static Tune nebo Rotate Tune,
kdy je zapotřebí další spuštění, aby měnič pracoval v normálním režimu.
Umožňuje také ruční nastavení P73 [IR Voltage Drop], P74 [Ixo Voltage Drop] a
P75 [Flux Current Ref ].

Calculate
Když je parametr Autotune nastaven na Calculate (standardní), používá měnič
údaje z identifikačního štítku motoru a automaticky nastavuje P73 [IR Voltage
Drop], P74 [Ixo Voltage Drop], P75 [Flux Current Ref ] a P621 [Slip RPM at
FLA].
Parametry P73 [IR Volt Drop], P87 [PM IR Voltage], P79 [Encdrlss VltComp],
P74 [Ixo Voltage Drop], P75 [Flux Current Ref ], P93 [PM Dir Test Cur] a Slip
Frequency se aktualizují na základě hodnot parametrů z identifikačního štítku.
Když se hodnota parametru z identifikačního štítku změní, aktualizují se
parametry Autotune podle nových hodnot z identifikačního štítku.
Při použití nastavení Calculate pocházejí aktualizované hodnoty z vyhledávací
tabulky.

Static Tune
Když je parametr Autotune nastaven na Static, probíhají pouze testy, které
nevyžadují pohyb motoru. Dočasný příkaz, který spouští nerotační test odporu
statoru motoru pro nejlepší možné automatické nastavení parametru P73 [IR
Voltage Drop] ve všech platných režimech a nerotační test svodové induktance
motoru pro nejlepší možné automatické nastavení parametru P74 [Ixo Voltage
Drop] v režimu vektoru toku (FV). Po inicializaci tohoto nastavení je nutný
příkaz spuštění. Používá se, když se motor nemůže otáčet.
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Rotate Tune
Skutečné testy prováděné při volbě Static Tune a Rotate Tune se liší podle
dostupných režimů řízení motoru, typu zpětné vazby a vybraného typu motoru.
Prováděné testy závisí na nastaveních parametrů P35 [Motor Ctrl Mode], P125
[Pri Vel Fdbk Sel] a P70 [Autotune]. Parametry, které se aktualizují, pak závisí na
provedených testech a v některých případech se vypočítané hodnoty některých
parametrů používají pro aktualizaci jiných parametrů. Viz Tabulka 3.
Dočasný příkaz spouští Static Tune a je pak následován rotačním testem pro
nejlepší možné automatické nastavení parametru P75 [Flux Current Ref ].
V režimu vektoru toku (FV) se zpětnou vazbou enkodéru se provádí také test
pro nejlepší možné automatické nastavení parametru P621 [Slip RPM at FLA].
Po inicializaci tohoto nastavení je nutný příkaz spuštění.
DŮLEŽITÉ

Při použití rotačního ladění pro režim Sensorless Vector (SV) odpojte motor od zátěže,
jinak mohou být výsledky neplatné. V režimu vektoru toku (FV) se platné výsledky
získávají s připojenou i odpojenou zátěží. Při připojení zátěže k hřídeli motoru a
následném provedení automatického ladění je zapotřebí zvýšená opatrnost. Rotace
během procesu ladění může překročit limity stroje.

Tabulka 3 - Zdroj hodnot Autotune
Řídicí
režim

Motor
Type

Volba
zpětné
vazby

Autotune

VF

Indukce

NA

Statické

ZAP

VYP

VYP

VYP

VYP

ZAP

VYP

VYP

VYP

VYP

Dynamické

ZAP

VYP

VYP

VYP

ZAP

ZAP

VYP

VYP

VYP

VYP

PM

FV

NA

Rs

Xo

Idlt

Rslt

Id

Rsld

Slip

Encrls

Cemf

PmOffset

Statické

ZAP

VYP

VYP

VYP

VYP

VYP

VYP

VYP

VYP

VYP

Dynamické

ZAP

VYP

VYP

VYP

VYP

VYP

VYP

VYP

VYP

VYP

Magnetický NA
odpor

Statické

ZAP

VYP

VYP

VYP

VYP

VYP

VYP

VYP

VYP

VYP

Dynamické

ZAP

VYP

VYP

VYP

ZAP

VYP

VYP

VYP

VYP

VYP

Indukce

Statické

ZAP

ZAP

ZAP

VYP

VYP

VYP

VYP

VYP

VYP

VYP

Dynamické

ZAP

ZAP

VYP

VYP

ZAP

VYP

ZAP

VYP

VYP

VYP

Enkodér
Bez
enkodéru

PM

Enkodér
Bez
enkodéru

Magnetický Enkodér
odpor
Bez
enkodéru

Statické

ZAP

ZAP

ZAP

ZAP

VYP

VYP

VYP

VYP

VYP

VYP

Dynamické

ZAP

ZAP

ZAP

ZAP

ZAP

ZAP

VYP

ZAP

VYP

VYP

Statické

VYP

VYP

VYP

VYP

VYP

VYP

VYP

VYP

VYP

VYP

Dynamické

ZAP

ZAP

VYP

VYP

VYP

VYP

VYP

VYP

ZAP

ZAP

Statické

ZAP

ZAP

VYP

VYP

VYP

VYP

VYP

VYP

VYP

VYP

Dynamické

ZAP

ZAP

VYP

VYP

VYP

VYP

VYP

VYP

ZAP

VYP

Statické

VYP

VYP

VYP

VYP

VYP

VYP

VYP

VYP

VYP

VYP

Dynamické

VYP

VYP

VYP

VYP

VYP

VYP

VYP

VYP

VYP

VYP

Statické

VYP

VYP

VYP

VYP

VYP

VYP

VYP

VYP

VYP

VYP

Dynamické

VYP

VYP

VYP

VYP

VYP

VYP

VYP

VYP

VYP

VYP

Inertia Tune
Volba Inertia Autotune zahrnuje pouze jeden test. Z výsledků testu se aktualizuje
několik parametrů. Viz tabulky v kapitole Jednotlivé testy.
Dočasný příkaz spouští test setrvačnosti kombinace motoru a zátěže. Motor se
zrychluje a zpomaluje, zatímco měnič měří míru setrvačnosti. Tato volba se
používá jen pro režimy FV vybrané v P35 [Motor Ctrl Mode]. Konečné výsledky
testů musí být získány se zátěží připojenou k motoru, pokud nehrozí, že rotace
nepoškodí stroj.
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Závislosti testů
Při provádění testu toku se používá zvolená míra zrychlení, pokud není nižší než
10 sekund. V takovém případě je vynuceno 10 sekund. V testu setrvačnosti se
používá míra zrychlení 0,1 sekundy. Pro všechny rotační testy se používá vybraný
směr používaný během normálního provozu. Během všech rotačních testů se
rovněž vynucují normální limity otáček.
Ve smyčce 2 ms běží vždy tepelné řízení, což zajišťuje ochranu během všech testů
Autotune.

Jednotlivé testy
Během Autotune se provádějí některé z následujících testů.

Test odporu
Tento test je statický, ať je zvoleno nastavení Static, nebo Rotate. Používá se k
měření odporu statoru.

Testy induktance
Tento test je statický, ať je zvoleno nastavení Static, nebo Rotate. Jeden test se
používá pro indukční motory a jiný pro motory s permanentními magnety.
Výsledek indukčního testu se zapisuje do parametru Ixo a výsledek testu PM do
parametrů IXd a IXq.

Test toku
Tento test je rotační a měří proud ve stavu bez zatížení. Výsledky se používají pro
proud toku. Je-li použit statický test, pochází výsledná hodnota z vyhledávací
tabulky.

Test skluzu
Tento test je rotační a měří rozdíl mezi otáčkami rotoru a otáčkami statoru. Toto
měření se provádí během zrychlování.

Test odchylky PM
Tento může způsobit menší pohyb motoru, takže se musí provádět s volbou
Rotate. Test zjišťuje polohu enkodéru, když měnič dává nula hertzů.

Test setrvačnosti
Tento test je samostatný test, který se používá k měření setrvačnosti systému.
Měnič nastavuje tuto hodnotu v P76 [Total Inertia] jako sekundy setrvačnosti.
To odráží dobu, kterou vyžaduje zrychlení zátěže při 100 % krouticím momentu
na základní otáčky. Tato informace může být velice užitečná při určování celkové
setrvačnosti (v lb•ft2) připojené k hřídeli motoru.
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WK 2 × ΔN
308 ( t )

Při použití následujícího vzorce, Tacc = -------------------------

Tacc × 308 × ( t )
ΔN

což upravíme na WK 2 = -------------------------------------dostaneme vzorec, který izoluje připojenou setrvačnost.
Pro proměnné je Tacc rovno 100 % jmenovité hodnoty měniče v lb•ft.
Předpokládejme, že používáme měnič 10 hp s motorem 10 hp. Vzorec pro koňské
síly můžeme upravit tak, aby dával krouticí moment v lb•ft.

T × Speed
5252

Motor má výkon 10 hp, 1 785 ot./min, HP = -------------------------

HP × 5252
Speed

což upravíme na T = -----------------------

10 × 5252
1785

Vložme konkrétní čísla. T = -------------------- T = lb•ft
A (t) pochází z výsledku, který dává měnič jako sekundy setrvačnosti po
provedení ladění setrvačnosti. Předpokládejme, že měnič dává 2,12 sekundy
setrvačnosti. A nyní uspořádejme proměnné, které máme
Tacc = 29,42
(t) = 2,12
N = 1 785

Tacc × 308 × ( t )
ΔN

a vložme je do vzorce WK 2 = -------------------------------------- WK2 = 10,76
Po těchto výpočtech můžeme usoudit, že připojená setrvačnost se rovná
10,76 lb•ft2. Vynásobením hodnotou 0,04214011 dostanete 0,453 kg•m2.
Jaký vliv může mít P71 [Autotune Torque] na tyto výpočty? Bez ohledu na zde
zadanou hodnotu, měnič provádí interpolaci, jako by tato hodnota byla 100 %.
Sekundy setrvačnosti hlášené měničem tedy vždy reflektují 100 % krouticí
moment.

Test CEMF
Jedná se o rotační test používaný k měření hodnoty CEMF u motorů s
permanentním magnetem.
Ve výše uvedeném textu nejsou zahrnuty informace o některých parametrech
Autotune.
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Parametry Autotune
P71 [Autotune Torque]
Typicky je standardní hodnota 50 % postačující pro většinu aplikací. Tuto
hodnotu můžete zvýšit nebo snížit.
P73 [IR Voltage Drop]
Úbytek napětí v důsledku odporu.
P74 [Ixo Voltage Drop]
Úbytek napětí v důsledku induktance.
P75 [Flux Current Ref ]
Proud nezbytný pro rozběhový tok motoru. Tato hodnota pro statické ladění
vychází z vyhledávací tabulky a během rotačního ladění se měří. Je zřejmé, že
rotační ladění dává přesnější výsledky.
P76 [Total Inertia]
Výstup jako sekundy setrvačnosti. Viz popis výše.
P77 [Inertia Test Lmt]
Hodnota zadaná v tomto parametru omezuje test ladění setrvačnosti na
maximální počet otáček. V případě překročení dává měnič chybu F144
„Autotune Inertia“. Také v případě, že je zadána hodnota a měnič určí, že bude
překročen počet otáček, přejde do zpomalení a zastaví se předtím, než je tato
hodnota překročena.
P78 [Encdrlss AngComp] a P79 [Encdrlss VltComp]
Tyto parametry jsou platné jen pro režim řízení motoru Flux Vector a otevřenou
smyčku. Parametr P78 se zadává pouze při rotačním ladění. Parametr P79 se
zadává při statickém měření.
P80 [PM Cfg]
Tento konfigurační parametr umožňuje provádět určité testy v závislosti na
připojeném motoru.

Motory s permanentními magnety
Když je zvolen motor s permanentním magnetem, jsou parametry P81 až P93 a
P120 obsazeny funkcí automatického ladění. Hodnoty pro tyto parametry se
určují pouze při rotačním ladění.

Motory s vnitřními permanentními magnety
Když je zvolen motor s vnitřními permanentními magnety, jsou parametry P1630
až P1647 obsazeny funkcí automatického ladění. Hodnoty pro tyto parametry se
určují pouze při rotačním ladění.
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Volitelný pomocný napájecí modul, 20-750-APS, je zkonstruován tak, aby napájel
řídicí obvod jednoho měniče v případě, že dojde k odpojení nebo výpadku
přívodu elektrického napájení do měniče.
Při připojení k 24 V DC napájecímu zdroji dodanému uživatelem zůstávají
funkce komunikační sítě v provozu a online. Může také dál běžet program
DeviceNet a řídit všechny související vstupy a výstupy.
Pomocný napájecí modul je určen k napájení všech periferií, vstupů a výstupů a
připojených zpětnovazebních zařízení.

Regulace sběrnice

Některé aplikace vytvářejí přerušovaný stav regenerace. Takový stav je ilustrován v
následujícím příkladu. Aplikací je činění kůží, kdy je buben částečně naplněn
činidlem a kůžemi. Když jsou kůže zvedány (na levé straně), existuje motorový
proud. Když ale kůže dosáhnou nejvyšší polohy a padají na hradítko, motor
regeneruje energii zpět do měniče a vytváří potenciál pro chybu přepětí.
Když střídavý elektromotor regeneruje energii ze zátěže, zvyšuje se napětí
stejnosměrné sběrnice měniče, pokud neexistuje jiný prostředek disipace energie,
např. dynamický brzdový střídač/odpor, nebo pokud měnič neprovede před
dosažením hodnoty chyby přepětí určitá nápravná opatření.
Pohánění motoru

Regenerace

Při deaktivované regulaci sběrnice může napětí na sběrnici překročit provozní
limit a měnič přejde do chybového stavu, aby se chránil před nadměrným
napětím.
0 V chyba @ Vsběrnice Max

Vypnutí výstupu měniče
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Při aktivované regulaci sběrnice může měnič reagovat na zvýšené napětí
posunutím výstupní frekvence, dokud nedosáhne vyrovnání regenerace. Tím se
napětí sběrnice udržuje na regulované úrovni pod vypínacím bodem.

Sběrnice DB

Otáčky motoru
Výstupní frekvence

Regulátor napětí sběrnice má přednost před zrychlováním a zpomalováním.
Vyberte regulaci napětí sběrnice v parametru režimu Bus Reg.

Provoz
Regulace napětí sběrnice začíná, když napětí na sběrnici překročí požadovanou
hodnotu regulace Vreg a spínače znázorněné na Obr. 1 se přestaví do
vyobrazených poloh.
Regulace sběrnice
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SW 1

SW 2

SW 3

SW 4

SW 5

Limit

Bus Reg

Nesepnuto

Sepnuto

Bez zásahu

Publikace Rockwell Automation 750-RM002B-CS-P - září 2013

Konfigurace měniče

Kapitola 1

Obr. 1 - Regulátor napětí sběrnice, limit proudu a rampa frekvence
Limit proudu
Derivační
zesílení
blok

Fáze U proudu motoru
Fáze W proudu motoru

Velikost
Kalkulačka

SW 3
Blok zesílení PI

Integrační kanál

I Limit,
No Bus Reg

Limit

Proporcionální kanál

Limitní úroveň proudu

0
SW 1
Žádný limit
Míra zrychlení/
zpomalení

Skok Skok
Rampa Upnutí

I Limit,
No Bus Reg

Žádný
limit
SW 2

Reference
frekvence

Rampa
frekvence
(integrátor)
Bus Reg

SW 5

Požadovaná hodnota frekvence

Limity
frekvence

Výstupní frekvence

Rychlostní
řídicí
režim

Maximální frekvence, minimální otáčky, maximální otáčky, limit nadměrných otáček
Reference frekvence (pro regulaci rampy, referenci otáček atd.)

Bod regulace napětí sběrnice, Vreg

SW 4

Proporcionální kanál

Integrační kanál

Regulace otáček (kompenzace skluzu, procesní PI atd.)

Blok zesílení PI
Bus Reg zap.
Derivační
zesílení blok

Napětí sběrnice
(Vsběrnice)

Regulátor napětí sběrnice

Derivační složka snímá rychlý nárůst napětí sběrnice a aktivuje regulátor sběrnice
před skutečným dosažením požadované hodnoty regulace napětí sběrnice Vreg .
Derivační složka je důležitá, protože minimalizuje překmity napětí sběrnice, když
se regulace sběrnice začne snažit zabránit chybě přepětí. Integrační kanál funguje
jako míra zrychlení nebo zpomalení a je veden do integrátoru rampy frekvence.
Proporcionální složka se přidává přímo k výstupu integrátoru rampy frekvence a
vytváří výstupní frekvenci. Výstupní frekvence je pak omezena na maximální
výstupní frekvenci.
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UPOZORNĚNÍ: Složka funkce regulátoru sběrnice „adjust freq“ je velice
užitečná pro prevenci nepříjemných chyb přepětí vyplývajících z agresivního
zpomalení, nadměrného zatížení nebo excentrických zátěží. Nutí výstupní
frekvenci, aby byla vyšší než frekvence přikázaná, zatímco napětí sběrnice
měniče se zvyšuje na úrovně, které by jinak způsobily chybu. Může však také
způsobit výskyt některého z následujících dvou stavů.
1. Rychlé kladné změny vstupního napětí (více než 10 % nárůst během 6 minut)
mohou vyvolat nepřikázané kladné změny otáček. Jestliže však otáčky dosáhnou
hodnoty [Max Speed] + [Overspeed Limit], nastane chyba „OverSpeed Limit“.
Je-li tento stav nepřijatelný, proveďte opatření 1) pro omezení napájecího napětí
do specifikovaného rozsahu měniče a 2) pro omezení rychlých kladných změn
vstupního napětí na méně než 10 %. Pokud je tento provoz nepřijatelný a nelze
provést nezbytná opatření, je nutné složku funkce regulátoru sběrnice „adjust freq“
deaktivovat (viz parametry 372 a 373).
2. Skutečné doby zpomalování mohou být delší než doby zpomalování přikázané.
Jestliže však měnič úplně zastaví zpomalování, je generována chyba „Decel
Inhibit“. Pokud je tento provoz nepřijatelný, je nutné deaktivovat složku funkce
regulátoru sběrnice „adjust freq“ (viz parametry 372 a 373). Kromě toho může ve
většině případů zajistit stejný nebo lepší výkon instalace správně dimenzovaného
dynamického brzdného odporu. Důležité: Tyto chyby nejsou okamžité. Výsledky
testů ukazují, že jejich výskyt může trvat mezi 2–12 sekundami.

Režimy regulace sběrnice
Měnič může být naprogramován na jeden z pěti různých režimů regulace napětí
stejnosměrné sběrnice:
• Deaktivováno
• Úprava frekvence
• Dynamické brzdění
• Oboje s dynamickým brzděním jako prvním
• Oboje s úpravou frekvence jako první
Měnič normálně používá režim P372 [Bus Reg Mode A], pokud není použita
funkce digitálního vstupu „DI BusReg Mode B“ pro okamžité přepínání mezi
režimy; v takovém případě se aktivním režimem regulace sběrnice stává P373
[Bus Reg Mode B].
Požadovaná hodnota regulace napětí sběrnice se určuje z paměti sběrnice
(prostředek pro zprůměrování stejnosměrné sběrnice během určitého časového
intervalu). Provoz popisují následující tabulky a obrázek.
Třída napětí
480
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Paměť stejnosměrné
sběrnice

Požadovaná hodnota
zapnutí DB

<685 V DC

750 V DC

>685 V DC

Paměť + 65 V DC
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Zapnutí DB
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ť
ě
Pam

685
650
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320

360

460

484

528

576

AC napětí

Volba 0 „Disabled“
Je-li [Bus Reg Mode n] nastaveno na 0 „Disabled“, je regulátor napětí vypnutý a
tranzistor DB je deaktivovaný. Návrat energie do stejnosměrné sběrnice
nekontrolovaně zvýší napětí a vypne měnič kvůli přepětí, jakmile bude dosažena
prahová hodnota napětí.
Obr. 2 - Regulace sběrnice řady PowerFlex 750 – deaktivováno
Napětí stejnosměrné
sběrnice
Bod vypnutí při přepětí

900

Zpětná vazba otáček
12

800
10
700

DC Bus Volts

Stop stisknuto

500

Motor doběhne
6

400
4

300

10 V = základní otáčky

8

600

200
2
100
0
-0.2

0
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

Sekundy

Volba 1 „Adjust Freq“
Pokud je [Bus Reg Mode n] nastaveno na 1 „Adjust Freq“, je aktivován regulátor
napětí sběrnice. Požadovaná hodnota regulátoru napětí sběrnice sleduje „křivku
regulace sběrnice 1“ pod hodnotou paměti stejnosměrné sběrnice 650 V DC a
„Zapnutí DB“ nad hodnotou paměti stejnosměrné sběrnice 650 V DC
(Tabulka 5). Když je paměť stejnosměrné sběrnice například na 684 V DC,
je požadovaná hodnota úpravy frekvence 750 V DC.
Níže můžete vidět regulaci stejnosměrné sběrnice za cenu obětování otáček,
aby bylo jisté, že se měnič nevypne kvůli přepětí.
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Obr. 3 - Regulace sběrnice řady PowerFlex 750 – úprava frekvence
Napětí stejnosměrné
Zpětná vazba otáček
sběrnice
Stejnosměrná sběrnice je regulována pod bodem vypnutí
při přepětí.

900
800

12

10
700

DC Bus Volts

500
6
400
300

4

Motor se zastaví za téměř 7 sekund místo
naprogramované 1 sekundy zpomalení.

200

10 V = základní otáčky

8

600

2
100
0

0
-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Sekundy

Volba 2 „Dynamic Brak“
Pokud je [Bus Reg Mode n] nastaveno na 2 „Dynamic Brak“, je aktivován
regulátor dynamické brzdy. V režimu Dynamic Brake je regulátor napětí sběrnice
vypnutý. Platí křivky „Zapnutí DB“ a vypnutí. Například s pamětí stejnosměrné
sběrnice na 684 V DC se regulátor dynamické brzdy zapne při 750 V DC a znovu
vypne při 742 V DC. Režim Dynamic Brake může fungovat odlišně v závislosti na
nastavení P382 [DB Resistor Type] na External nebo Internal.

Vnitřní odpor
Pokud je měnič nastavený pro vnitřní odpor, je ve firmwaru vestavěno schéma
ochrany. Když se zjistí, že se do odporu ztrácí příliš mnoho energie, firmware
nedovolí tranzistoru DB, aby dál vydával impulzy. Napětí sběrnice tedy roste a
sběrnice se vypne kvůli přepětí.
Obr. 4 - Regulace sběrnice řady PowerFlex 750 – vnitřní dynamický brzdný odpor
Napětí stejnosměrné
sběrnice
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4

300
200

Brzdný proud

2

100
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Externí odpor
Pokud je měnič nastaven pro externí odpor, tento odpor je správně dimenzován a
limit regenerační energie je nastaven na hodnotu, která umožňuje její plnou
disipaci, pokračuje tranzistor DB ve vydávání impulzů i během zpomalování.
Obr. 5 - Regulace sběrnice řady PowerFlex 750 – externí dynamický brzdný odpor
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sběrnice
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Stejnosměrný proud vypadá, jako by se ke konci zpomalování snižoval. Jde jen o
důsledek časové základny osciloskopu a přístrojového vybavení. Konec konců to
ani neodpovídá „Ohmovu zákonu“. Je evidentní, že tranzistor DB během
zpomalování vydává impulzy.

Volba 3 „Both DB 1st“
Pokud je [Bus Reg Mode n] nastaveno na 3 „Both DB 1st“, jsou aktivovány oba
regulátory a pracovní bod regulátoru dynamické brzdy je nižší než pracovní bod
regulátoru napětí sběrnice. Požadovaná hodnota regulátoru napětí sběrnice
sleduje křivku „Zapnutí DB“. Regulátor dynamické brzdy sleduje křivky „Zapnutí
DB“ a vypnutí. Například s pamětí stejnosměrné sběrnice mezi 650 a 685 V DC je
požadovaná hodnota regulátoru napětí sběrnice 750 V DC a regulátor dynamické
brzdy se zapíná při 742 V DC a opět vypíná při 734 V DC.
Je možné, že měnič bude v režimu vektoru toku a v režimu bezsnímačového řízení
reagovat odlišně. Důležitá věc, kterou zde musíme mít na paměti, je, že v řízení SV
měnič nepoužívá hodnotu zadanou v P426 [Regen Power Lmt]. Pokud zůstane
na standardní úrovni (-50 %) a zpomalení je takové, že vytváří velké množství
regenerační energie, pokusí se měnič znovu chránit odpor.
Prostudujte si následující grafy.

Volba 4 „Both Frq 1st“
Pokud je [Bus Reg Mode n] nastaveno na 4 „Both Frq 1st“, jsou aktivovány oba
regulátory a pracovní bod regulátoru napětí sběrnice je nižší než pracovní bod
regulátoru dynamické brzdy. Požadovaná hodnota regulátoru napětí sběrnice
sleduje „křivku regulace sběrnice 2“ pod hodnotou paměti stejnosměrné sběrnice
650 V DC a křivku „Vypnutí DB“ nad hodnotou paměti stejnosměrné sběrnice
650 V DC (Tabulka 4). Regulátor dynamické brzdy sleduje křivky „Zapnutí DB“
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a vypnutí. Například s pamětí stejnosměrné sběrnice na 684 V DC je požadovaná
hodnota regulátoru napětí sběrnice 742 V DC a regulátor dynamické brzdy se
zapíná při 750 V DC a opět vypíná při 742 V DC.
Obr. 6 ukazuje, že při příkazu zastavení vzroste napětí sběrnice do bodu, kde se
tranzistor DB krátce zapne a sníží napětí na hodnotu, kde regulátor sběrnice
může regulovat sběrnici úpravami výstupní frekvence (otáček).
Obr. 6 - Regulace sběrnice řady PowerFlex 750 – oboje s úpravou frekvence jako první
Napětí stejnosměrné
sběrnice
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Řízení vektoru toku (Flux Vector - FV)
Pokud je parametr Regen Power Limit ponechán na standardní hodnotě a doba
zpomalení je 0,1 sekundy, omezí měnič množství energie na úroveň, kde se odpor
bude moct vlivem zatěžovacího cyklu zahřívat. Měnič tedy zastaví vydávání
impulzů tranzistoru DB a přepne se do režimu „Adjust Frequency“, kde reguluje
sběrnici, pak umožní další impulz DB a znovu se vrátí do režimu úpravy frekvence
a tak pořád dál, dokud napětí sběrnice nezůstane pod spouštěcí úrovní.
Obr. 7 - Regulace sběrnice řady PowerFlex 750 – oboje s DB jako první FV
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Pokud je Regen Power Limit například 100 %, vypadá graf přesně stejně jako graf
režimu Sensorless Vector znázorněný níže.

Bezsensorové řízení (Sensorless Vector - SV)
Protože měnič neomezuje regenerační energii, může DB rozptylovat energii po
celou dobu zpomalování, dokud zatěžovací cyklus neomezí kapacitu DB.

900

Regulace sběrnice řady PowerFlex 750 – oboje s DB jako první SV
Napětí stejnosměrné
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Tabulka 4 - Křivky regulace sběrnice
Třída napětí

480

Paměť stejnosměrné sběrnice

Křivka regulace
sběrnice 1

<650 V DC

Paměť + 100 V DC

650 V DC ≤ paměť stejnosměrné sběrnice ≤ 685 V DC

750 V DC

>685 V DC

Paměť + 65 V DC

Křivka regulace
sběrnice 2
Křivka 1 - 8 V DC

Úroveň/zesílení
Následující parametry jsou hodnoty úrovně/zesílení spojené s regulací sběrnice.
P374 [Bus Reg Lvl Cfg]
Konfigurace úrovně regulace sběrnice – vybírá referenci použitou pro určení
úrovně regulace napětí sběrnice pro regulátor napětí sběrnice a referenci použitou
pro dynamickou brzdu.
• „Bus Memory“ (0) – reference se určují podle P12 [DC Bus Memory].
• „BusReg Level“ (1) – reference se určují podle napětí nastaveného v P375
[Bus Reg Level].
Je-li požadován koordinovaný provoz dynamických brzd společného
sběrnicového systému, použijte tuto volbu a nastavte P375 [Bus Reg Level] pro
koordinaci provozu brzd měničů na společné sběrnici.
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P375 [Bus Reg Level]
Úroveň regulace sběrnice – nastavuje zapínací úroveň napětí sběrnice pro
regulátor napětí sběrnice a dynamickou brzdu.
Tabulka 5 - Zapínací napětí sběrnice
P20 [Rated Volts] =

Standardní zapínací napětí = Min./max. nastavení =

<252 V

375 V

375/389 V

252–503 V

750 V

750/779 V

504–629 V

937 V

937/974 V

>629 V

1076 V

1076/1118 V

I když jsou následující parametry uvedeny v měniči a mohou se upravovat,
nevyžadují obvykle žádné nastavení. Při nastavení buďte opatrní, protože v jiném
aspektu řízení motoru může dojít k nežádoucí funkci.
P376 [Bus Limit Kp]
Proporcionální zesílení limitu sběrnice – umožňuje postupně rychlejší
zpomalování, když měnič překročí naprogramovanou dobu zpomalování, díky
čemuž je omezovač sběrnice citlivější. Vyšší hodnota znamená, že se měnič pokusí
zkrátit dobu zpomalování.
Tento parametr je platný pouze v režimech mimo Flux Vector.
P377 [Bus Limit Kd]
Derivační zesílení limitu sběrnice – umožňuje vynutit limit sběrnice dříve. Čím
vyšší hodnota, tím rychleji bude dosažen limit sběrnice a začne regulace. To může
zapříčinit regulaci pod běžnou požadovanou hodnotou (750 V DC pro 460 V
měnič). Příliš vysoká hodnota může negativně ovlivnit normální provoz motoru.
(Oscilace 60…60,5 Hz.)
Tento parametr je platný pouze v režimech mimo Flux Vector.
P378 [Bus Limit ACR Ki]
Integrační zesílení regulátoru činného proudu limitu sběrnice – pokud zjistíte, že
je regulátor v důsledku působení systému nestabilní nebo osciluje, můžete pomocí
nižší hodnoty tohoto parametru eliminovat oscilace.
Tento parametr je platný pouze v režimech mimo Flux Vector.
P379 [Bus Limit ACR Kp]
Proporcionální zesílení regulátoru činného proudu limitu sběrnice – určuje
citlivost činného proudu, a tedy regenerované energie a napětí sběrnice. Zvýšení
této hodnoty může vést k tomu, že bude výstupní frekvence (v limitu sběrnice)
šumová nebo nestabilní. Příliš nízká hodnota může zapříčinit selhání funkce
limitu sběrnice a vést k chybě přepětí.
Tento parametr je platný pouze v režimech mimo Flux Vector.
P380 [Bus Reg Ki]
Integrační zesílení regulátoru sběrnice – při regulaci stejnosměrné sběrnice má
napětí tendenci kmitat nad a pod požadovanou hodnotu napětí, což vypadá jako
vyzváněcí oscilace. Tento parametr toto chování ovlivňuje. Nižší hodnota
omezuje oscilace.
Tento parametr je platný pouze v režimech Flux Vector.
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P381 [Bus Reg Kp]
Proporcionální zesílení regulátoru sběrnice – určuje, jak rychle se bude regulátor
sběrnice aktivovat. Čím vyšší hodnota, tím rychleji měnič reaguje při dosažení
požadované hodnoty stejnosměrného napětí.
Tento parametr je platný pouze v režimech Flux Vector.
Znovu připomínáme, že pravděpodobnost potřeby nastavení těchto parametrů je
velice nízká. Ve skutečnosti jsou některé popisy související s funkcemi těchto
parametrů z tohoto textu záměrně vynechané, aby nedošlo k nežádoucímu
fungování motoru při nevhodném přestavení.

Konfigurovatelné
odpojení modulu
operátorského
rozhraní (HIM)

U řady PowerFlex 750 je možné nakonfigurovat odezvu měničů na výpadek
komunikace s modulem HIM, resp. odpojení modulu. Tato funkce je k dispozici
u měničů s revizí firmwaru 3.0 nebo pozdější.
Používá se k tomu, aby zabránila neúmyslnému zastavení měniče při odpojení
modulu HIM. HIM však nemusí být jediným zdrojem příkazu zastavení, který
aktivuje tuto funkci.
Konfigurace je podobná jako u voleb pro výpadek komunikace s komunikačním
adaptérem:
• 0 = Fault
• 1 = Stop
• 2 = Zero Data
• 3 = Hold Last
• 4 = Send Fault Config
Standardní nastavení je 0 „Fault“.
Modul HIM může být zapojený do jednoho ze tří portů podle níže uvedených
parametrů. Každý port je konfigurován samostatně:
• P865 [DPI Pt1 Flt Actn] pro určení chybové akce na portu 1.
• P866 [DPI Pt2 Flt Actn] pro určení chybové akce na portu 2.
• P867 [DPI Pt3 Flt Actn] pro určení chybové akce na portu 3.
Chcete-li pro chybovou akci zvolit „Send Flt Cfg“, nakonfigurujte vhodný
parametr z níže uvedených.
• P868 [DPI Pt1 Flt Ref ] pro nastavení reference otáček při odpojení
modulu HIM na portu 1.
• P869 [DPI Pt2 Flt Ref ] pro nastavení reference otáček při odpojení
modulu HIM na portu 2.
• P870 [DPI Pt3 Flt Ref ] pro nastavení reference otáček při odpojení
modulu HIM na portu 3.
Jako reference chybových otáček musí být v tomto případě zadána konstantní
hodnota.
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Funkce Droop

Droop se používá k rozdělení zátěže, obvykle když se v aplikaci vyskytuje měkké
spojení dvou motorů. Hlavní měnič reguluje otáčky a následný měnič používá
snížení, aby se nedostal do opačného směru k měniči hlavnímu. Vstupem do
funkčního bloku snížení (Droop) je přikázaný krouticí moment motoru. Výstup
funkčního bloku snížení (Droop) redukuje referenci otáček. P620 [Droop RPM
at FLA] nastavuje otáčky v RPM, o které se sníží reference otáček při plném
krouticím momentu zátěže. Když je například parametr P620 [Droop RPM at
FLA] nastavený na 50 RPM a měnič běží se 100 % jmenovitým krouticím
momentem motoru, odečítá blok snížení 50 RPM od reference otáček.

Klasifikace zatížení

Různé aplikace vyžadují různé úrovně přetěžovacího proudu.

Normální zatížení
Dimenzování měniče pro normální zatížení umožňuje používat nejvyšší souvislý
výstupní jmenovitý proud měniče a přetížení 110 % po dobu 60 sekund (každých
10 minut) a 150 % po dobu 3 sekund (každou minutu).

Silné zatížení
Pro aplikace se silným zatížením se používá měnič o jednu velikost větší, než je
zapotřebí pro motor, což umožňuje vyšší přetěžovací proud v porovnání s
jmenovitým výkonem motoru. Dimenzování pro silné zatížení dává nejméně
150 % po dobu 60 sekund (každých 10 minut) a 180 % po dobu 3 sekund
(každou minutu).

Lehké zatížení
Nastavení lehkého zatížení pro daný měnič s normálními jmenovitými parametry
poskytuje vyšší souvislý výstupní proud, ale s omezenou přetěžovací kapacitou.
Při lehkém zatížení dává měnič 110 % po dobu 60 sekund (každých 10 minut).
Nastavení lehkého zatížení je k dispozici pouze na měničích PowerFlex 755,
rám 8 a větší.
Procenta přetížení jsou vztažena k jmenovitému výkonu připojeného motoru.
Klasifikace zatížení se programuje v P306 [Duty Rating]. Je-li provedena funkce
„Set Defaults ALL“, resetuje se tento parametr na standardní nastavení. Pro
měniče se jmenovitým výkonem do 7,5 kW (10 hp) je souvislý jmenovitý proud
normálního a silného zatížení stejný a má nastavení přetížení pro silné zatížení.
Při změně parametru [Duty Rating] překontrolujte také P422 [Current Limit 1]
a P423 [Current Limit 2].
Souvislé a přetěžovací jmenovité proudy pro každé katalogové číslo najdete v
dokumentu AC měniče řady PowerFlex 750 Technické údaje, publikace
750-TD001.
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Pro střídavé měniče řady PowerFlex 750 jsou k dispozici tři různé volitelné
zpětnovazební moduly:
• Jednoduchý inkrementální enkodér (20-750-ENC-1)
• Duální inkrementální enkodér (20-750-DENC-1)
• Univerzální zpětná vazba (20-750-UFB-1)
Moduly Duální inkrementální enkodér a Univerzální zpětná vazba podporují
vždy až dva enkodéry, zatímco Jednoduchý inkrementální enkodér podporuje
pouze jeden. V měniči může být nainstalováno několik volitelných
zpětnovazebních modulů, ale při použití Integrated Motion na EtherNet/IP platí
omezení na dva zpětnovazební moduly.
Další informace o volitelných modulech, včetně specifikací a informací o
zapojení, najdete v příručce Střídavý měnič řady PowerFlex 750 Pokyny k
instalaci, publikace 750-IN001.
Další informace o volitelných zpětnovazebních enkodérech, včetně připojení a
kompatibility, najdete v příloze E v dokumentu AC měniče řady PowerFlex 750
Návod k programování, publikace 750-PM001.

Letmé spuštění

Funkce letmého startu (Flying Start) se používá pro co možná nejrychlejší
spuštění při rotujícím motoru a pro obnovení normálního provozu s minimálním
dopadem na zatížení nebo otáčky.
Když je měnič spuštěn ve svém normálním režimu, aplikuje nejprve frekvenci
0 Hz a zrychluje na požadovanou frekvenci. Je-li měnič spuštěn v tomto režimu s
již otáčejícím se motorem, jsou generovány velké proudy. Pokud omezovač
proudu nedokáže dostatečně rychle zareagovat, může následně dojít k vypnutí
kvůli nadproudu. Pravděpodobnost vypnutí kvůli nadproudu se dále zvyšuje,
pokud je na otáčejícím se motoru při spuštění měniče zbytkový tok (zpětná
elektromotorická síla). I když je omezovač proudu dost rychlý a zabrání vypnutí
kvůli nadproudu, může trvat nepřijatelně dlouho, než dojde k synchronizaci a
motor dosáhne své požadované frekvence. Kromě toho na aplikaci působí velké
mechanické namáhání.
V režimu letmého stratu (Flying Start) se měnič v odezvě na příkaz spuštění
synchronizuje s otáčkami (frekvence a fáze) a napětím motoru. Motor pak
zrychluje na přikázanou frekvenci. Tento proces brání případnému vypnutí kvůli
nadproudu a podstatně zkracuje dobu potřebnou k tomu, aby motor dosáhl své
přikázané frekvence. Protože se měnič synchronizuje s motorem při jeho rotační
rychlosti a zrychluje na správné otáčky, nenastává žádné nebo jen malé
mechanické namáhání.
Funkce Sweep v současné době u měničů řady PowerFlex 750 s rámem velikosti 8
a větších není k dispozici.
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Konfigurace
Funkci Flying Start lze nakonfigurovat nastavením P356 [FlyingStart Mode]
takto:
• 0 „Disabled“
• 1 „Enhanced“
• 2 „Sweep“

Deaktivováno
Deaktivuje funkci.

Enhanced
Pokročilý režim, který rychle provádí opětovné připojení motoru s použitím
CEMF motoru jako prostředku detekce. Tento režim představuje typické
nastavení této funkce.

Sweep
Režim Frequency Sweep se používá s výstupními filtry sinusových vln. Pokouší se
znovu připojit pomocí výstupu frekvence začínající na hodnotě P520 [Max Fwd
Speed] + P524 [Overspeed Limit] a klesající podle sklonu modifikovaného
parametrem P359 [FS Speed Reg Ki], dokud nedojde ke změně monitorovaného
proudu, která ukazuje, že byly nalezeny otáčky rotujícího motoru. Pokud motor
není nalezen pomocí hledání směrem vpřed, hledá měnič ve směru vzad počínaje
od P521 [Max Rev Speed] + P524 [Overspeed Limit].
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Grafy rozsahu
Letmé spuštění – režim Sweep
Tento graf znázorňuje dobíhající motor. Když je přikázáno spuštění, skočí
výstupní frekvence až na P520 [Max Fwd Speed] + P524 [Overspeed Limit] při
určitém proudu. Během snižování frekvence hledání je monitorován proud.
Jestliže se frekvence hledání shoduje s frekvencí dobíhajícího motoru, proud se
obrátí a detekce je hotová. Motor zrychlí zpět na přikázané otáčky.
Letmé spuštění PowerFlex 753 – režim Sweep – zatížení při zpomalení
Frekvence
Otáčky
Proud
Hledání frekvence
Dobíhající motor

Stisknuté tlačítko Start
Sklon určený podle P359

Detekce
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Letmé spuštění – sklon A funkce Sweep
Tento graf ukazuje, že když měnič začne hledat frekvenci otáčejícího se motoru,
má hledání frekvence určitý sklon. Sklon tohoto hledání můžete měnit změnou
parametru P359 [FS Speed Reg Ki].
Letmé spuštění PowerFlex 753 – sklon A funkce Sweep
Frekvence
Otáčky
Proud

Všimněte si sklonu hledání frekvence.

Nastavení P359 [FS Speed Reg Ki]

Letmé spuštění – sklon B funkce Sweep
Tento graf ukazuje výsledek zvýšení parametru P359 [FS Speed Reg Ki]. Sklon se
prodlouží.
Letmé spuštění PowerFlex 753 – sklon B funkce Sweep
Frekvence
Otáčky
Proud
Všimněte si sklonu hledání frekvence.

Nastavení P359 [FS Speed Reg Ki]

Ve dvou výše uvedených příkladech se motor zpomaloval. Funkce hledání a
manipulace se sklonem by fungovaly stejně, i kdyby se motor otáčel určitou
konstantní rychlostí.
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Letmé spuštění – pokles A během funkce Sweep
Tento graf ukazuje výsledek změny parametru P360 [FS Speed Reg Kp]. V tomto
grafu se motor otáčí určitou konstantní rychlostí, když měnič vydá příkaz
spuštění a rozběhne se postup hledání. Všimněte si poklesu proudu, když je
parametr nastaven na nejnižší hodnotu a měnič určí frekvenci rotujícího motoru.
Případ nastavení parametru na nejvyšší hodnotu je znázorněn v dalším grafu.
Letmé spuštění PowerFlex 753 – rotující zátěž – P360 = 1, standardní = 75
Frekvence
Otáčky
Proud

Všimněte si poklesu proudu.

Letmé spuštění – pokles B během funkce Sweep
Tento graf ukazuje výsledek změny parametru P360 [FS Speed Reg Kp]. V tomto
grafu se motor otáčí určitou konstantní rychlostí, když měnič vydá příkaz spuštění
a rozběhne se postup hledání. Všimněte si poklesu proudu, když je parametr
nastaven na nejvyšší hodnotu a měnič určí frekvenci rotujícího motoru. Případ
nastavení parametru na nejnižší hodnotu je znázorněn v předchozím grafu.
Letmé spuštění PowerFlex 753 – rotující zátěž – P360 = 9000, standardní = 75
Frekvence
Otáčky
Proud

Všimněte si poklesu proudu.
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Letmé spuštění – Sweep u motoru rotujícího vzad
Tento graf ukazuje režim Sweep, když motor rotuje obráceně, než je přikázaná
frekvence. Začátek je stejný, jako je vysvětleno výše. Pokud ani při dosažení
frekvence 3 Hz nejsou detekovány otáčky motoru, začne hledání v opačném
směru. Odtud proces pokračuje stejně jako předtím.
Letmé spuštění PowerFlex 753 – reverzní rotace – režim Sweep
Frekvence
Otáčky
Proud

Hledání vpřed

Zrychlení na přikázané otáčky

Regulované zpomalení

Otáčky a směr určeny
Motor otáčející se vzad –
měnič je vypnutý

Hledání vzad

Letmé spuštění – režim Enhanced
Tento graf znázorňuje velmi krátkou časovou základnu režimu Enhanced. Pokud
měnič detekuje EMF motoru v obráceném směru, může se okamžitě znovu
připojit k motoru a zrychlit na přikázané otáčky. Jestliže měnič nemůže změřit
CEMF (zde se graf mění), posílá do motoru proudové impulzy a snaží se motor
vybudit, což by mu umožnilo detekovat otáčky motoru. K tomu obvykle dochází
jen při velmi nízkých otáčkách. Jakmile měnič detekuje motor, zrychlí ho na
přikázané otáčky.
Letmé spuštění PowerFlex 753 – režim Enhanced
Otáčky
Proud TP 138
Frekvence
Výstupní proud
Motor „dostižen“, normální zrychlení
Pokus o měření EMF v
obráceném směru
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Letmé spuštění – režim Enhanced reverzní
Zde se motor otáčí v opačném směru, než jsou přikázané otáčky. V režimu
Enhanced trvá detekce velice krátkou dobu, přičemž je motor regulován na
nulové otáčky a zrychlen na otáčky přikázané.
Letmé spuštění PowerFlex 753 – reverzní rotace – režim Enhanced
Frekvence
Otáčky
Proud

V režimu Enhanced není zapotřebí žádné hledání

P357 [FS Gain]
Režim Sweep – doba trvání detekčního signálu (proudu) musí být pod
požadovanou hodnotou. Zadání velmi krátké doby může způsobit nesprávnou
detekci. Při příliš dlouhé době může být detekce promeškána.
Režim Enhanced – v procesu detekce se používá parametr Kp v regulátoru
proudu. Používá se společně s P358.
P358 [FS Ki]
Režim Sweep – integrační složka při obnovení napětí, nepřímo související s
časem; vyšší hodnota může zkrátit dobu obnovení, ale může způsobit nestabilní
provoz.
Režim Enhanced – v procesu detekce se používá parametr Ki v regulátoru
proudu. Používá se společně s P357.
P359 [FS Speed Reg Ki]
Režim Sweep – doba trvání hledání frekvence. Zadání krátké doby vede ke
strmému sklonu frekvence. Vyšší hodnota (delší doba) dává méně strmé hledání
frekvence. Znázorněno výše.
Režim Enhanced – v procesu detekce se používá parametr Ki v regulátoru otáček.
Používá se společně s P358.
P360 [FS Speed Reg Kp]
Režim Sweep – nastavuje úroveň, pod kterou musí klesnout proud. Vyšší hodnota
vyžaduje menší změnu proudu pro indikaci detekce.
Režim Enhanced – v procesu detekce se používá parametr Kp v regulátoru
otáček. Používá se společně s P357.
Publikace Rockwell Automation 750-RM002B-CS-P - září 2013
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P361 [FS Excitation Ki]
Režim Sweep – integrační složka používaná pro regulaci počátečního výstupního
napětí
Režim Enhanced – integrační složka používaná v regulátoru proudu, který řídí
buzení motoru, pokud proces detekce považuje za nezbytné vybudit motor.
P362 [FS Excitation Kp]
Režim Sweep – proporcionální složka používaná pro regulaci počátečního
výstupního napětí
Režim Enhanced – proporcionální složka používaná v regulátoru proudu, který
řídí buzení motoru, pokud proces detekce považuje za nezbytné vybudit motor.
P363 [FS Reconnect Dly]
Doba prodlevy používaná mezi vydáním příkazu spuštění a spuštěním funkce
opětovného připojení. Používá se zejména v situacích výpadku napájení k tomu,
aby opětovné spuštění neproběhlo příliš rychle, což by případně mohlo způsobit
chyby.
P364 [FS Msrmnt CurLvl]
V režimu Enhanced se používají dvě různé metody měření. Je-li tento parametr
nastaven na nulu, je druhá metoda zrušena a pokus o opětovné připojení
proběhne po prvním měření. Každá jiná změna úrovně tohoto parametru může
pomoci v procesu druhého měření. Vyšší hodnota obvykle pomáhá více.

Příklad použití ventilátorů v chladicích věžích
V některých aplikacích, jako jsou velké ventilátory, dmýchání nebo tahy, se
ventilátor při zastavení měniče může otáčet opačným směrem. Kdyby byl měnič
spuštěn normálním způsobem, začal by jeho výstup na nule Hz, takže by působil
jako brzda, zastavil reverzní rotaci ventilátoru a pak ho zrychlil ve správném
směru. Tato operace může velmi silně zatížit mechaniku systému, včetně
ventilátorů, řemenů a dalších spojovacích prvků.
Průvan, resp. vítr otáčí s ventilátory ve volnoběhu opačným směrem. Při opětovném
spuštění s nulovými otáčkami a následném zrychlení se mohou poškodit
ventilátory a přetrhat řemeny. Tento problém lze vyřešit letmým spuštěním.

Mohou existovat případy, kdy hledání i detekce CEMF při nízkých otáčkách
selžou. To je způsobeno nízkou úrovní detekčních signálů motoru. Bylo zjištěno,
že režim Sweep je v těchto případech úspěšnější než režim Enhanced.
V režimu Sweep se frekvence vždy hledá nejprve ve směru přikázané frekvence.
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Detekce motoru při nízkých otáčkách může být obtížná. Místo provedení
nesprávné detekce se hledání při 3 Hz obrátí.

Hand-Off-Auto (HOA)

Některé starší instalace měničů zahrnovaly obvod (např. spínač Hand-Off-Auto),
který dodával do měniče současně 3vodičové signály spuštění a zastavení. Měniče
řady PowerFlex 750 se nespustí, dokud mezi signály spuštění a zastavení
neproběhne úplný vstupní cyklus. P176 [DI HOA Start] přidává k signálu
spuštění prodlevu, která poskytuje potřebný časový interval mezi signály spuštění
a zastavení. To umožňuje používat jediný 3vodičový řídicí obvod pro spouštění i
zastavování měniče.

Spuštění Hand-Off-Auto
Jsou-li nakonfigurovány oba parametry P161 [DI Start] i P176 [DI HOA Start],
výsledkem je alarm „DigIn Cfg B“. Nelze používat Digital Input Start a Digital
Input Hand-Off-Auto Start současně.
Příklad Hand-Off-Auto
MCC má spínač Hand-Off-Auto zapojený jako na následující ilustraci.
H

O

A

+24V

XOO

DI 0: Stop

OOX
XOO
DI 1: Start

Když je spínač vypnutý, je otevřen spínač mezi zdrojem a Stop (DI:0) a mezi Stop
a Start (DI:1). To způsobí, že měnič bude zastavený. Při přepnutí spínače na Auto
se řídicí signál dostane na vstup Stop, ale ne na vstup Start. Měnič může být
zastaven a spuštěn z jiného místa. Když je spínač přepnutý na Hand, jsou porty
Stop i Start vybuzené.
Aby se měnič spustil, musí být před signálem Start přijat signál Stop. Při výše
uvedeném zapojení jsou signály téměř současné, příliš rychlé na to, aby bylo jisté,
že je měnič připravený ke spuštění. To vede k tomu, že bude spínač nespolehlivý,
nebo nebude vůbec fungovat. Lze to opravit přidáním časové prodlevy k signálu
spuštění. Při změně digitálního vstupu 1 z DI Start na DI Hand-Off-Auto Start
přidá měnič tuto časovou prodlevu automaticky a zajistí tak, aby byl systém
připravený ke spuštění předtím, než dostane příkaz.
H
+24V

O

A

XOO

DI 0: Stop

OOX
XOO
DI 1: HOA Start
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Použití Hand-Off-Auto s funkcí Auto/Manual
Pro převzetí kontroly nad otáčkami měniče při přepnutí spínače H-O-A z Auto
na ruční je možné používat funkci Auto/Manual. Další informace o
automatickém a ručním řízení viz Auto/Manual na straně 26.
V následujícím okruhu byl k analogovému vstupu přidán potenciometr otáček,
který dává referenci otáček pro měnič. Když se spínač H-O-A přepne z režimu
Auto na ruční, vyžádá si digitální vstupní blok ruční ovládání a vydá příkaz
spuštění do měniče. Pokud port digitálního vstupu obdrží ruční ovládání,
zrychluje měnič na referenční otáčky z analogového vstupu. Všechny pokusy
změnit otáčky, kromě analogového vstupu, budou zablokovány. Jestliže se měnič
zastaví v ručním režimu, vypněte spínač H-O-A a pak ho znovu přepněte na ruční
režim, abyste restartovali měnič.
Má-li jiný port ruční ovládání měniče, ale nemá výhradní vlastnictví logických
příkazů (kvůli P326 [Manual Cmd Mask]), způsobí přepnutí spínače na ruční
režim to, že se měnič začne pohybovat, ale analogový vstup nebude mít žádnou
kontrolu nad otáčkami.
H
+24V

O

A
XOO

DI 0: Stop

OOX
XOO
DI 1: HOA Start a ruční
ovládání

Analogový IN 0: DI
ruční reference otáček

+10V
Potenciometr otáček

Pro tento okruh musí být parametr (P301 [Access Level] nastaven na 1
„Advanced“, aby se zobrazilo P563 [DI ManRef Sel]).
Č. parametru

Název parametru

Hodnota

158

DI Stop

Digitální vstup 0

172

DI ruční ovládání

Digitální vstup 1

176

DI HOA Start

Digitální vstup 1

324

Logic Mask

xxxxxxxxxxxxxxx1 (Digital In)

326

Manual Cmd Mask

xxxxxxxxxxxxxxx1 (Digital In)

327

Manual Ref Mask

xxxxxxxxxxxxxxx1 (Digital In)

563

DI volba ruční reference

Anlg In0 Value

Měnič nyní požaduje ruční režim, spustí se a sleduje referenční otáčky přicházející
z analogového vstupu, když je spínač H-O-A přepnutý na ruční režim. (HIM
stále zobrazuje automatický režim. Tento displej se změní, pouze když má HIM
ovládání ručního režimu.)
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Použití Hand-Off-Auto se spouštěcím relé
Spínač Hand-Off-Auto může být zapojen také tak, aby umožňoval spouštět
měnič pomocí samostatného spouštěcího relé.
V následujícím obvodu uzavírá běhové relé obvod ke vstupům zastavení i
spuštění, když je spínač H-O-A v poloze Auto. Při použití této funkce lze spustit
měnič pouze tehdy, když je spínač H-O-A v poloze Hand nebo když je v poloze
Auto a běhové relé je vybuzené. Není možné ovládat měnič ze sítě nebo z HIM.
H

O

A

+24V

XOO

DI 0: Stop

OOX
Spouštěcí relé
DI 1: HOA Start

Výše uvedený obvod může být realizován také s jediným digitálním vstupem. Na
rozdíl od P161 [DI Start] může mít P176 [DI HOA Start] společný fyzický vstup
s P158 [DI Stop]. Obvod pak může být následující.
H

O

A

+24V

XOO

DI 0: Stop a
HOA Start

OOX
Spouštěcí relé

Při použití spínače H-O-A, běhového relé a možnosti ovládání ze sítě nebo HIM
může být obvod zapojen jako na obrázku níže.
H
+24V

O

A

XOO

DI 0: Stop

OOX

XOO

DI 1: HOA Start

OOX
Spouštěcí relé

Zde je zastavovací vstup nastaven, když je spínač H-O-A v poloze Hand nebo
Auto. To eliminuje zastavení způsobené nízkým zastavovacím vstupem a
umožňuje spuštění měniče z několika zdrojů, když je spínač H-O-A v poloze
Auto.
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Maska je parametr, který obsahuje jeden bit pro každý z možných portů pro
příslušný měnič řady PowerFlex 750. Každý bit působí jako ventil pro vydávané
příkazy. Zavření ventilu (nastavení hodnoty bitu na 0) brání příkazu v tom, aby se
dostal do měniče. Otevření ventilu (nastavení hodnoty bitu na 1) umožňuje
příkazu projít maskou do měniče.

Masky

Tabulka 6 - Maskové parametry a funkce
Č. parametru

Název parametru

Popis

222

Dig In Filt Mask(1)

Digital Input Filter Mask. Filtruje vybraný digitální vstup.

324

Logic Mask

Aktivuje nebo deaktivuje porty pro řízení logických příkazů (např.
spuštění a směr). Nemaskuje příkazy Stop.

325

Auto Mask

Aktivuje nebo deaktivuje porty pro řízení logických příkazů (např.
spuštění a směr) v automatickém režimu. Nemaskuje příkazy Stop.

326

Manual Cmd Mask

Aktivuje nebo deaktivuje porty pro řízení logických příkazů (např.
spuštění a směr) v ručním režimu. Nemaskuje příkazy Stop.

327

Manual Ref Mask

Aktivuje nebo deaktivuje porty pro řízení reference otáček v
ručním režimu. Když port přikazuje ruční režim, je reference
vynucena do přikazujícího portu, je-li nastaven příslušný bit v
tomto parametru. Jestliže požadujete alternativní referenci
otáček, použijte P328 [Alt Man Ref Sel] pro volbu zdroje.

885

Port Mask Act(2)

Aktivní stav pro komunikaci portu. Bit 15 „Security“ určuje, jestli
zabezpečení sítě řídí logickou masku místo tohoto parametru.

886

Logic Mask Act(2)

Aktivní stav logické masky pro porty. Bit 15 „Security“ určuje, jestli
zabezpečení sítě řídí logickou masku místo tohoto parametru.

887

Write Mask Act(2)

Aktivní stav přístupu pro zápis do portů. Bit 15 „Security“ určuje,
jestli zabezpečení sítě řídí zápisovou masku místo tohoto
parametru.

888

Write Mask Cfg

Aktivuje nebo deaktivuje přístup pro zápis (parametry, odkazy
atd.) k portům DPI. Změny tohoto parametru jsou účinné až po
vypnutí a opětovném zapnutí napájení, resetu měniče nebo
přechodu bitu 15 parametru P887 [Write Mask Actv] z „1“ na „0“.

2

Dig In Filt Mask(3)

Digital Input Filter Mask. Filtruje vybraný digitální vstup.

(1) Používá se jen v hlavní řídicí desce PowerFlex 753.
(2) Parametr jen ke čtení.
(3) Používá se jen v modelech I/O modulů 20-750-2263C-1R2T a 20-750-2262C-2R. (Moduly s 24 V DC vstupy.)

Jednotlivé bity pro každý parametr jsou následující.
Tabulka 7 - Maskové parametry s označením bitů
P222 [Dig In
Filt Mask] (1)

P324 [Logic P325 [Auto
Mask]
Mask]

P326
[Manual
Cmd Mask]

P327
P885 [Port
[Manual Ref Mask Act]
Mask]

P886 [Logic
Mask Act]

P887 [Write
Mask Act]

P888 [Write
Mask Cfg]

P2 [Dig In
Filt Mask](4)

Bit 0

Rezervováno

Digitální
vstup

Digitální
vstup

Digitální
vstup

Digitální
vstup

Digitální
vstup

Digitální
vstup

Rezervováno

Rezervováno

Vstup 0

Bit 1

Vstup 1

Port 1

Port 1

Port 1

Port 1

Port 1

Port 1

Port 1

Port 1

Vstup 1

Bit 2

Vstup 2

Port 2

Port 2

Port 2

Port 2

Port 2

Port 2

Port 2

Port 2

Vstup 2

Bit 3

Rezervováno

Port 3

Port 3

Port 3

Port 3

Port 3

Port 3

Port 3

Port 3

Vstup 3

Bit 4

Rezervováno

Port 4

Port 4

Port 4

Port 4

Port 4

Port 4

Port 4

Port 4

Vstup 4

Bit 5

Rezervováno

Port 5

Port 5

Port 5

Port 5

Port 5

Port 5

Port 5

Port 5

Vstup 5

Bit 6

Rezervováno

Port 6

Port 6

Port 6

Port 6

Port 6

Port 6

Port 6

Port 6

Rezervováno

Bit 7

Rezervováno

Port 7

Rezervováno

Rezervováno

Rezervováno

Port 7

Rezervováno

Port 7

Port 7

Rezervováno

Bit 8

Rezervováno

Port 8

Rezervováno

Rezervováno

Rezervováno

Port 8

Rezervováno

Port 8

Port 8

Rezervováno

Bit 9

Rezervováno

Port 9

Rezervováno

Rezervováno

Rezervováno

Port 9

Rezervováno

Port 9

Port 9

Rezervováno

Port 10(2)

Rezervováno

Bit 10 Rezervováno

Port 10(2)

Rezervováno

Rezervováno

Rezervováno

Port 10(2)

Rezervováno

Port 10(2)

Bit 11 Rezervováno

Port 11(2)

Rezervováno

Rezervováno

Rezervováno

Port 11(2)

Rezervováno

Port 11(2)

Port 11(2)

Rezervováno

Bit 12 Rezervováno

Rezervováno Rezervováno

Rezervováno

Rezervováno

Rezervováno

Rezervováno

Rezervováno

Rezervováno

Rezervováno
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P222 [Dig In
Filt Mask] (1)

Kapitola 1

P324 [Logic P325 [Auto
Mask]
Mask]

P326
[Manual
Cmd Mask]

P327
P885 [Port
[Manual Ref Mask Act]
Mask]

P886 [Logic
Mask Act]

P887 [Write
Mask Act]

P888 [Write
Mask Cfg]

P2 [Dig In
Filt Mask](4)

Bit 13 Rezervováno

Port 13(3)

Port 13(3)

Port 13(3)

Port 13(3)

Port 13(3)

Port 13(3)

Port 13(3)

Rezervováno

Bit 14 Rezervováno

Port 14

Port 14

Port 14

Port 14

Port 14

Port 14

Port 14

Port 14

Rezervováno

Bit 15 Rezervováno

Rezervováno Rezervováno

Rezervováno

Rezervováno

Zabezpečení

Zabezpečení

Zabezpečení

Zabezpečení

Rezervováno

(1)
(2)
(3)
(4)

Port 13(3)

Používá se jen v hlavní řídicí desce PowerFlex 753.
Jen měniče PowerFlex 755 s rámem 8 a větším.
Pouze měniče PowerFlex 755.
Používá se jen v modelech I/O modulů 20-750-2263C-1R2T a 20-750-2262C-2R. (Moduly s 24 V DC vstupy.)

Příklad
Měnič PowerFlex 755 je řízen pomocí vestavěného rozhraní Ethernet (port 13),
dálkově z PLC. Normální provoz neumožňuje žádný typ ovládání ze vzdáleného
modulu HIM (port 2). Možnost ručně ovládat měnič pomocí HIM je však v
některých případech zapotřebí. Aby byly zajištěny tyto dva režimy řízení, jsou
masky nastaveny takto.

Tyto masky brání (deaktivují) vzdálenému modulu HIM (port 2) řídit příkazové
bajty (např. spuštění, volný pohyb a směr), když je měnič v režimu Auto,
a umožňují (aktivují) modulu HIM řídit logická příkazová slova, když je měnič
v režimu Manual.
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Vlastníci

Vlastníkem je parametr, který obsahuje jeden bit pro každý z možných adaptérů
portů. Bity jsou nastaveny na high (hodnota 1), když jejich adaptér právě vydává
příkaz, resp. na low (hodnota 0), když jejich adaptér právě nevydává příkaz.

Parametry a funkce
P919 [Stop Owner] udává, který port vydává platný příkaz zastavení.
P920 [Start Owner] udává, který port vydává platný příkaz spuštění.
P921 [ Jog Owner] udává, který port vydává platný příkaz volného pohybu.
P922 [Dir Owner] udává, který port má výhradní kontrolu nad směrovým
příkazem.
• P923 [Clear Flt Owner] udává, který port právě maže chybu.
• P924 [Manual Owner] udává, který port si vyžádal ruční ovládání všech
logických a referenčních funkcí měniče.
• P925 [Ref Select Owner] udává, který port vydává platnou volbu reference.
•
•
•
•

Možnosti

Rezervováno
Port 14
Port 13(1)
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Port 6
Port 5
Port 4
Port 3
Port 2
Port 1
Digitální vstup

Bity pro každý parametr lze rozdělit takto.

Standardní 0 0 0 0 0 0 0
Bit
15 14 13 12 11 10 9

0
8

0
7

0
6

0
5

0
4

0
3

0
2

0
1

0
0

(1) Pouze měniče 755.

Vlastnictví spadá do dvou kategorií.
Výhradní: Vždy pouze jeden adaptér může vydávat příkaz a pouze jeden bit v
parametru je high.
Nevýhradní: Několik adaptérů může současně vydávat stejný příkaz a více bitů
může být high.
Některé vlastnictví musí být výhradní; to znamená, že vždy pouze jeden adaptér
může vydávat určité příkazy a nárokovat si vlastnictví dané funkce. Není
například přípustné, aby jeden adaptér přikazoval měniči chod ve směru vpřed a
jiný adaptér vydával příkaz chodu měniče vzad. Vlastnictví řízení směru je
výhradní.
Naopak, libovolný počet adaptérů může současně vydávat příkazy zastavení.
Vlastnictví řízení zastavení není výhradní.
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Příklad vlastnictví
Obsluha stiskne tlačítko HIM Stop, aby se zastavil měnič. Když se obsluha pokusí
opětovně spustit měnič stisknutím tlačítka HIM Start, měnič se znovu nespustí.
Obsluha musí zjistit, proč se měnič znovu nespustí. Nejprve je nutné zobrazit
Start Owner, aby bylo vidět, jestli HIM vydává platný příkaz Start. Když je
stisknuto tlačítko spuštění na HIM, je vydán platný příkaz spuštění, jak je
ukázáno níže.
Stop Asserted
0.00 Hz

AUTO
F

Port 00 Dev Param

920

Start Owner

x00x xxxx x000 0010
Bit 01 Port 1

ESC

PAR#

Protože příkaz spuštění není udržován, což by způsobilo rozběh měniče, zobrazí
obsluha Stop Owner. Všimněte si, že stavový panel na HIM udává, že zastavení
bylo potvrzeno, ale neudává, z kterého portu příkaz zastavení pochází. Všimněte
si, že bit 0 má hodnotu „1“, což znamená, že zařízení Stop připojené ke
svorkovnici Digital Input je otevřené a vydává příkaz Stop do měniče. Dokud se
toto zařízení nezavře, existuje trvalý stav Start Inhibit a měnič se znovu nespustí.
Stop Asserted
0.00 Hz

AUTO
F

Port 00 Dev Param

919

Stop Owner

x00x xxxx x000 0001
Bit 00 Digital In

ESC

PAR#
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Výpadek napájení

Měnič obsahuje důmyslný algoritmus pro řízení počáteční aplikace napájení
a pro obnovení v případě částečného výpadku napájení. Dále má měnič
programovatelné funkce, které mohou minimalizovat problémy související s
výpadkem napájení v určitých aplikacích.

Termíny a definice
Termín

Definice

Vbus

Okamžité napětí na stejnosměrné sběrnici.

Vmem

Průměrné napětí na stejnosměrné sběrnici. Naměřený průměr napětí sběrnice určený silnou filtrací. Těsně
po zavření přípravného relé během počátečního spuštění je paměť sběrnice nastavena na hodnotu rovnou
napětí sběrnice. Potom se velice pomalu lineárně mění směrem k Vbus. Filtrovaná hodnota se mění
rychlostí 2,4 V DC za minutu (pro měnič 480 V AC). Zvyšování Vmem je blokováno během zpomalování,
aby nevznikly nesprávné vysoké hodnoty v důsledku dodávání regenerované energie do sběrnice. Během
setrvačného chodu jsou blokovány všechny změny Vmem.

Vslew

Rychlost změny Vmem ve voltech za minutu.

Vrecover

Prahová hodnota pro regeneraci po výpadku napájení.

Vtrigger

Prahová hodnota pro detekci výpadku napájení.
Úroveň je nastavitelná. Standardní je hodnota z tabulky úrovní sběrnic řady PowerFlex 750. Je-li „Pwr Loss
Lvl“ zvoleno jako vstupní funkce A vybuzeno, je Vtrigger nastaveno na Vmem minus [Pwr Loss Level].
Vopen je normálně 60 V DC pod Vtrigger (v měniči 480 V AC). Hodnoty Vopen a Vtrigger jsou omezeny na
minimum Vmin. Toto je faktor, pouze když je [Pwr Loss Level] nastaveno na velkou hodnotu.
Důležité: Při použití hodnoty P451/P454 [Pwr Loss A/B Level], která je větší než standardní, musíte zadat
minimální impedanci vedení pro omezení zapínacího proudu při obnovení napájení. Zajistěte vstupní
impedanci rovnou nebo větší než ekvivalent 5 % transformátoru se jmenovitou hodnotou VA ve výši
5násobku jmenovitého příkonu měniče.

Vinertia

Reference softwarové regulace pro Vbus během setrvačného chodu.

Vclose

Prahová hodnota pro zavření přípravného nabíjecího stykače.

Vopen

Prahová hodnota pro otevření přípravného nabíjecího stykače.

Vmin

Minimální hodnota Vopen.

Voff

Napětí sběrnice, pod kterým spínací napájení ukončí regulaci.

Tabulka 8 - Úrovně sběrnic řady PowerFlex 750
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Třída

200/240 V AC

400/480 V AC

600/690 V AC

Vslew
Vrecover

1,2 V DC

2,4 V DC

3,0 V DC

Vmem – 30 V

Vmem – 60 V

Vmem – 75 V

Vclose

Vmem – 60 V

Vmem – 120 V

Vmem – 150 V

Vtrigger1,2

Vmem – 60 V

Vmem – 120 V

Vmem – 150 V

Vtrigger1,3

Vmem – P451/P454 [Power
Loss A/B Level]

Vmem – P451/P454 [Power
Loss A/B Level]

Vmem – P451/P454 [Power
Loss A/B Level]

Vopen

Vmem – P451/P454 [Power
Loss A/B Level]

Vmem – P451/P454 [Power
Loss A/B Level]

Vmem – P451/P454 [Power
Loss A/B Level]

Vopen4

153 V DC

305 V DC

382 V DC

Vmin

153 V DC

305 V DC

382 V DC

Voff

–

200 V DC

–
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Osa x v dolní části následujícího schématu udává, jaké vstupní napětí je přiváděno
do měniče, a osa y udává odpovídající napětí stejnosměrné sběrnice. Úrovně každé
události jsou pak uvedeny v grafu. Pokud například naměříme na vstupu měniče
sdružené napětí 450 voltů, najdeme toto napětí dole. Nyní lze podle této úrovně
napětí odvodit různé úrovně napětí.
Line Loss Mode = Coast

Line Loss Mode = Decel

Střídavé vstupní napětí

Line Loss Mode = Continue
Recover
Closer
Trigger
Open

DC Bus Volts

Recover
Closer
Trigger
Open

DC Bus Volts

DC Bus Volts

Recover
Closer
Trigger
Open

Střídavé vstupní napětí

Střídavé vstupní napětí

Opětovné spuštění po obnovení napájení
Jestliže výpadek napájení způsobí doběh měniče a napájení je pak obnoveno, vrátí
se měnič k napájení motoru, je-li ve stavu Run Permit. Měnič je ve stavu Run
Permit, jsou-li splněny následující podmínky:
• 3vodičový režim – nedošlo k chybě a všechny vstupy Enable a Not Stop
jsou vybuzené.
• 2vodičový režim – nedošlo k chybě a všechny vstupy Enable, Not Stop a
Run jsou vybuzené.

Režimy výpadku napájení
Měnič je určený pro provoz při jmenovitém vstupním napětí. Pokud napětí klesne
podstatnou měrou pod tuto jmenovitou hodnotu, je možné učinit opatření pro
zachování energie sběrnice a udržení logiky měniče v provozu, jak nejdéle je to
možné. Měnič má tři metody zpracování nízkých napětí sběrnice.
• „Coast“ – deaktivace měniče a umožnění doběhu motoru. (standardní)
• „Decel“ – zpomalení motoru s rychlostí regulující stejnosměrnou sběrnici,
dokud kinetická energie zátěže nadále nebude schopna pohánět měnič.
• „Continue“ – umožnění, aby měnič napájel motor s 50 % jmenovitého
napětí stejnosměrné sběrnice. Když dojde k výpadku napájení, zapne se
P959 [Alarm Status A] bit 0, je-li P449 [Power Loss Actn] nastaveno na 1
„Alarm“.
Je-li P449 [Power Loss Actn] nastaveno na 3 „FltCoastStop“, nastane chyba F3
„Power Loss“, pokud doba výpadku napájení překročí P452/455 [Pwr Loss A/B
Time].
Měnič hlásí chybu F4 „UnderVoltage“, jestliže napětí sběrnice klesne pod Vmin a
P460 [UnderVltg Action] je nastaveno na 3 „FltCoastStop“.
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Přípravné nabíjecí relé se otevře, pokud napětí sběrnice klesne pod hodnotu
Vopen, a zavře, pokud napětí sběrnice vzroste nad hodnotu Vclose.
Jestliže napětí vzroste nad hodnotu Vrecover na 20 ms, stanoví měnič, že je
výpadek napájení odstraněn. Alarm výpadku napájení se vymaže.
Je-li měnič ve stavu Run Permit, rozběhne se algoritmus opětovného připojení,
který dorovná otáčky motoru. Měnič pak s naprogramovanou rychlostí zrychluje
na nastavené otáčky.

Coast
Jedná se o standardní režim provozu. Měnič stanoví, že došlo k výpadku napájení,
pokud napětí sběrnice klesne pod hodnotu Vtrigger. Jestliže měnič běží,
deaktivuje se jeho výstup a motor doběhne do zastavení.
Napětí sběrnice

Otáčky motoru

680 V
620 V
560 V
500 V
407 V
305 V

Výpadek napájení
Aktivace výstupu
Přípravné nabíjení
Chyba měniče

Decel
Tento režim provozu je užitečný, když má mechanická zátěž vysokou setrvačnost a
nízké tření. Regenerací mechanické energie, její přeměnou na energii elektrickou
a vracením do měniče se udržuje napětí sběrnice. Dokud je k dispozici
mechanická energie, prodlužuje se doba chodu a motor má stále plný tok.
Když je obnoveno střídavé napájení, může měnič zrychlit motor na správné
otáčky, aniž by se musel znovu připojovat. Měnič stanoví, že došlo k výpadku
napájení, pokud napětí sběrnice klesne pod hodnotu Vtrigger.
Jestliže měnič běží, je pomocí funkce aktivován setrvačný chod.
Zátěž se s vhodnou rychlostí zpomaluje tak, aby energie absorbovaná z
mechanické zátěže regulovala stejnosměrnou sběrnici na hodnotu Vinertia.
Výstup měniče je deaktivován a motor doběhne do zastavení, pokud výstupní
frekvence klesne na nulu nebo pokud napětí sběrnice klesne pod hodnotu Vopen
nebo pokud je některý ze vstupů Run Permit odbuzený.
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Jestliže se měnič v režimu setrvačného chodu zastaví, pak se při obnovení napájení
okamžitě zrychlí s naprogramovanou rychlostí na nastavené otáčky. Pokud měnič
dobíhá do zastavení a je ve stavu Run Permit, rozběhne se algoritmus opětovného
připojení, který dorovná otáčky motoru. Měnič pak s naprogramovanou rychlostí
zrychluje na nastavené otáčky.
680 V
620 V
560 V
500 V
407 V
305 V

Napětí sběrnice

Otáčky motoru

Výpadek napájení
Aktivace výstupu
Přípravné nabíjení
Chyba měniče

Continue
Tento režim dává chod s maximálním výkonem. Vstupní napětí může klesnout na
50 % a měnič je stále schopen dodávat jmenovitý proud (nikoli jmenovitý výkon)
do motoru.
680 V
620 V
560 V

Napětí sběrnice

365 V
305 V

Otáčky motoru

Výpadek napájení
Aktivace výstupu
Přípravné nabíjení
Chyba měniče

UPOZORNĚNÍ: Pro ochranu proti poškození měniče je nutné zajistit minimální
impedanci vedení, aby byl při obnovení napájení omezen zapínací proud.
Zajistěte vstupní impedanci rovnou nebo větší než ekvivalent 5 % transformátoru
se jmenovitou hodnotou VA ve výši 6násobku jmenovitého příkonu měniče.
Pokud není zajištěna vhodná vstupní impedance, jak je vysvětleno níže, může dojít
k poškození měniče. Je-li hodnota [Power Loss Level] větší než 18 % [DC Bus
Memory], musíte zajistit minimální impedanci vedení pro omezení zapínacího
proudu při obnovení napájení. Zajistěte vstupní impedanci rovnou nebo větší než
ekvivalent 5 % transformátoru se jmenovitou hodnotou VA ve výši 5násobku
jmenovitého příkonu měniče.
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Procesní PID smyčka

Interní funkce PID provádí regulaci procesu s uzavřenou smyčkou,
s proporcionální a integrační regulační činností. Funkce je určena pro používání
v aplikacích, které vyžadují jednoduchou regulaci procesu bez použití
samostatného cyklického procesoru.
Funkce PID načítá vstup procesní proměnné do měniče a porovnává ho s
požadovanou hodnotou uloženou v měniči. Algoritmus pak nastavuje výstup
PID regulátoru, mění výstupní frekvenci měniče a snaží se o nulovou chybu mezi
procesní proměnnou a požadovanou hodnotou.
Procesní PID se pak může používat pro změny přikázaných otáček nebo ladění
krouticího momentu. Jsou dva způsoby, jak lze zkonfigurovat PID regulátor, aby
měnil přikázané otáčky.
• Speed Trim – PID výstup lze přidat k hlavní referenci otáček.
• Exclusive Control – PID může mít výhradní řízení přikázaných otáček.
Režim provozu mezi laděním otáček, výhradním řízením a laděním krouticího
momentu se vybírá v P1079 [PID Output Sel].

Režim Speed Trim
V tomto režimu se výstup PID regulátoru sčítá s hlavní referencí otáček pro
regulaci procesu. Tento režim je vhodný, když je nutné přesně a stabilně regulovat
proces přičítáním nebo odečítáním malých množství přímo k výstupní frekvenci
(otáčkám). V následujícím příklad nastavuje hlavní reference otáček rychlost
navíjení, resp. odvíjení a signál napínací kladky se používá jako PID zpětná vazba
pro regulaci napnutí v systému. Rovnovážný bod je naprogramován jako PID
požadovaná hodnota, a když se během navíjení zvyšuje nebo snižuje napnutí, jsou
hlavní otáčky laděny tak, aby kompenzovaly a udržovaly napnutí v blízkosti
rovnovážného bodu.

0V

Rovnovážný bod
P1067 [PID Ref Sel]

Napínací kladka
P1072 [PID Fdbk Sel]

10 V
Hlavní reference otáček
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Když je PID regulace deaktivována, je přikázanou rychlostí lineárně dosažená
reference otáček.
Slip
Comp

+

Slip Adder

+

Nesepnuto
Smyčka

Lineární
rampa a S
křivka

Spd Ref

Spd Cmd
+

+

PID Ref

Procesní PID
regulátor

PID Fbk

PID Disabled

Proces
PID

Regulace otáček

Když je PID regulace aktivovaná, přičítá se výstup PID regulátoru k lineárně
dosažené referenci otáček.
Slip
Comp

+

Slip Adder

+

Nesepnuto
Smyčka

Lineární
rampa a S
křivka

Spd Ref

+

PID Ref

+

Proces
PID

Spd Cmd

Procesní PID
regulátor
PID Enabled

PID Fbk

Regulace otáček

Výhradní režim
V tomto režimu je výstupem PID regulátoru reference otáček a „neladí se“ hlavní
reference otáček. Tento režim je vhodný, když otáčky nejsou důležité a jedinou
věcí, na které záleží, je uspokojivá regulační smyčka. V níže uvedeném příkladu
čerpací aplikace je referencí nebo požadovanou hodnotou požadovaný tlak v
systému. Vstup ze snímače je PID zpětná vazba, která se mění se změnami tlaku.
Výstupní frekvence měniče se pak zvyšuje nebo snižuje podle potřeby tak, aby
udržela systémový tlak bez ohledu na změny průtoku. Měnič otáčí čerpadlem
požadovanou rychlostí a udržuje tlak v systému.
Čerpadlo
Snímač tlaku

Motor

PID zpětná
vazba

Požadovaný tlak
P1067 [PID Ref Sel]
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Když jsou však další ventily v systému otevřené a tlak v systému klesne, upraví PID
chyba výstupní frekvenci a vrátí proces zpět do regulace. Když je PID regulace
deaktivována, je přikázanou rychlostí lineárně dosažená reference otáček.
+

Slip Adder

+
Lineární
rampa a S
křivka

Spd Ref

PID Ref

Slip
Comp
Nesepnuto
Smyčka
Spd Cmd
Proces
PID

Procesní PID
regulátor

PID Fbk

Regulace otáček

PID Disabled

Když je PID regulace aktivována, je reference otáček odpojena a PID výstup má
výhradní kontrolu nad přikázanými otáčkami procházejícími lineární rampou a
S křivkou.
+

Slip Adder

+
Lineární
rampa a S
křivka

Spd Ref

PID Ref

Slip
Comp
Nesepnuto
Smyčka
Spd Cmd
Proces
PID

Procesní PID
regulátor

PID Fbk

PID Enabled

Regulace otáček

Volba PID výstupu
Parametr 1079 [PID Output Sel]
• „Not Used“ (0) – PID výstup není aplikován na žádnou referenci otáček.
• „Speed Excl“ (1) – PID výstup je jedinou referencí aplikovanou na
referenci otáček.
• „Speed Trim“ (2) – PID výstup je aplikován na referenci otáček jako
hodnota ladění. (standardní)
• „Torque Excl“ (3) – PID výstup je jedinou referencí aplikovanou na
referenci krouticího momentu.
• „Torque Trim“ (4) – PID výstup je aplikován na referenci krouticího
momentu jako hodnota ladění.
• „Volt Excl“ (5) – PID výstup je jedinou referencí aplikovanou na referenci
napětí.
• „Volt Trim“ (6) – PID výstup je aplikován na referenci napětí jako hodnota
ladění.
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PID konfigurace

PID Cfg
PID konfigurace
Hlavní konfigurace procesního PID regulátoru.
Možnosti

Hodnoty

Standardní 0 0 0 0 0 0 0
Bit
15 14 13 12 11 10 9

0 0 0
8 7 6

Datový typ

1065

Čtení/zápis

Název displeje
Plný název
Popis

RW 16bitové
celé číslo

Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Percent Ref
Anti Windup
Stop Mode
Fdbk Sqrt
Zero Clamp
Ramp Ref
Preload Int

Č.
Skupina
Procesní PID

APLIKACE

Soubor

Parametr 1065 [PI Cfg] je soubor bitů, které vybírají různé provozní režimy.
Hodnotu tohoto parametru lze změnit, pouze když je měnič zastavený.

0 0
5 4

0 0
3 2

0 0
1 0

0 = Disabled
1 = Enabled

PID Preload
Tato funkce postupně mění PID výstup na předběžně načtenou hodnotu pro
lepší dynamickou odezvu, když je PID výstup aktivován. Viz následující graf.
Pokud PID regulace není aktivovaná, je možné inicializovat PID integrátor na
předběžně načtenou PID hodnotu nebo aktuální hodnotu přikázaných otáček.
Režim funkce Preload se vybírá v parametru PID konfigurace. Standardně je
Preload Command vypnuto a PID Load Value je nula, takže je do integrátoru při
deaktivované PID regulaci načtena nula. Jak je ukázáno v grafu A níže, při
aktivaci PID regulace se PID výstup spouští od nuly a reguluje na požadovanou
úroveň. Když je aktivována PID regulace a PID Load Value je nastaveno na
nenulovou hodnotu, začne výstup s krokem, jak je znázorněno v grafu B níže.
To může vést k tomu, že PID regulace dříve dosáhne ustáleného stavu, ale pokud
je krok příliš velký, může měnič dojít na limit proudu a prodloužit zrychlení.
Graf A

Graf B

PID Enabled

PID Preload Value

PID výstup

Příkaz otáček
PID Preload Value = 0
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Příkaz Preload se může používat, když má PID regulace výhradní kontrolu nad
přikázanými otáčkami. Při přednastavení integrátoru na přikázané otáčky
nedochází při aktivované PID regulaci k žádným poruchám přikázaných otáček.
Po aktivaci PID regulace je PID výstup regulován na požadovanou úroveň.
PID Enabled

Start at Speed Command
PID výstup
Příkaz otáček

Preload to Command Speed

Když je PID regulace nakonfigurována tak, že má výhradní kontrolu nad
přikázanými otáčkami a měnič je na limitu proudu nebo napětí, je integrátor
přednastaven na přikázané otáčky, takže ví, kde má znovu začít, až nebude na
limitu.

Ramp Ref
Funkce PID Ramp Reference se používá k zajištění hladkého přechodu, když je
aktivována PID regulace a PID výstup je použit jako ladění otáček (nevýhradní
řízení). Když je zvoleno PID Ramp Reference v parametru PID Configuration a
PID regulace je deaktivovaná, je hodnota použitá pro PID referenci PID zpětnou
vazbou. Následkem toho je PID chyba nulová. Po aktivaci PID regulace se pak
hodnota použitá pro PID referenci lineárně mění na hodnotu zvolenou pro PID
referenci se zvolenou rychlostí zrychlení nebo zpomalení. Když PID reference
dosáhne zvolené hodnoty, vynechává se rampa, dokud PID regulace není
deaktivována a znovu aktivována. S křivka jako součást PID lineární rampy není k
dispozici.

Zero Clamp
Tato funkce omezuje možnou činnost měniče jen na jeden směr. Výstup z měniče
je od nuly do maximální frekvence vpřed nebo od nuly do maximální frekvence
vzad. To eliminuje možnost provést operaci typu „zapojení“ jako pokus upravit
chybu na nulu. Tento bit je aktivní pouze v režimu ladění.
PID regulace má možnost omezit provoz tak, aby výstupní frekvence měla vždy
stejné znaménko jako hlavní reference otáček. Možnost vynucení nuly (Zero
Clamp) se vybírá v parametru PID konfigurace. Vynucení nuly je deaktivováno,
má-li PID regulace výhradní kontrolu nad příkazem otáček.
Pokud je hlavní reference otáček například +10 Hz a výstup PID regulace vede k
přičtení otáček -15 Hz, omezí vynucení nuly výstupní frekvenci tak, aby neklesla
pod nulu. Podobně, pokud je hlavní reference otáček například -10 Hz a výstup
PID regulace vede k přičtení otáček +15 Hz, omezí vynucení nuly výstupní
frekvenci tak, aby nevzrostla nad nulu.
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Feedback Square Root
Tato funkce používá druhou odmocninu zpětnovazebního signálu jako PID
zpětnou vazbu. To je užitečné v procesech, které regulují tlak, protože odstředivé
ventilátory a čerpadla mění tlak se čtvercem otáček.
PID regulace má možnost použít druhou odmocninu zvoleného
zpětnovazebního signálu. To se používá pro linearizaci zpětné vazby, když snímač
generuje druhou mocninu procesní proměnné. Výsledkem druhé odmocniny je
normalizovaná stupnice, která zajišťuje konzistentní rozsah provozu. Možnost
použít druhou odmocninu se vybírá v parametru PID konfigurace.
100.0

Normalized SQRT (Feedback)

75.0
50.0
25.0
0.0
-25.0
-50.0
-75.0
-100.0
-100.0

-75.0

-50.0

-25.0

0.0

25.0

50.0

75.0

100.0

Normalized Feedback

Stop Mode
Když je parametr P370/371 [Stop Mode A/B] nastaven na 1 „Ramp“ a do měniče
je vydán příkaz Stop, pokračuje PID smyčka v činnosti během rampy zpomalení,
dokud PID výstup nevzroste nad hlavní referenci. Při nastavení na 0 „Coast“
měnič deaktivuje PID regulaci a provede normální zastavení. Tento bit je aktivní
pouze v režimu ladění.

Anti-Wind Up
Když je P1065 [PID Cfg] bit 5 „Anti Windup“ nastaven na 1 „Enabled“, PID
smyčka automaticky zabrání integrátoru vytvořit nadměrnou chybu, která by
mohla vyvolat nestabilitu smyčky. Integrátor je automaticky regulován bez
potřeby vstupů PID Reset nebo PID Hold.

Percent Ref
Při použití procesní PID regulace je možné zvolit výstup jako procentuální část
reference otáček. To funguje pouze v režimu ladění otáček a ne v režimu ladění
krouticího momentu nebo ve výhradním režimu.
Příklady
Percent Ref zvoleno, Speed Reference = 43 Hz, PID Output = 10 %, Maximum
Frequency = 130 Hz. Ke konečné referenci otáček se přičtou 4,3 Hz.
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Percent Ref nezvoleno, Speed Reference = 43 Hz, PID Output = 10 %,
Maximum Frequency = 130 Hz. Ke konečné referenci otáček se přičte 13,0 Hz.

PID Control
P1066 [PID Control] je soubor bitů, které dynamicky aktivují a deaktivují
provoz procesního PID regulátoru. Pokud probíhá interaktivní zápis do tohoto
parametru ze sítě, musí to být realizováno prostřednictvím datové linky, aby se
hodnoty nezapisovaly do EEprom.

PID Enable
PID smyčka může být aktivována nebo deaktivována. Stav PID smyčky Enabled
určuje, kdy výstup PID regulátoru dává část nebo celé přikázané otáčky. Logika
vyhodnocovaná pro stav PID Enabled je znázorněna v následujícím schématu.
Aby bylo možné zapnout stav PID Enabled, musí být měnič v režimu Run. Když
se měnič volně pohybuje, zůstává PID regulace deaktivovaná. PID regulace je
deaktivovaná, když měnič začne lineárně zpomalovat do zastavení; výjimku
představuje režim Trim a režim Stop, když je aktivován bit v P1065 [PID Cfg].
Je-li digitální vstup nakonfigurován jako „PI Enable“, musí být bit PID Enable
parametru P1066 [PID Control] zapnutý, aby se aktivovala PID smyčka. Pokud
digitální vstup není nakonfigurován jako „PI Enable“ a bit PID Enable v
[PID Control] je zapnutý, může se aktivovat PID smyčka. Je-li bit PID Enable v
[PID Control] ponechán souvisle, může se aktivovat PID regulace, jakmile měnič
přejde do režimu Run. Je-li detekován výpadek analogového vstupního signálu,
PID smyčka se deaktivuje.
Běží

Běží

DigInCfg
.PI_Enable

DigIn
.PI_Enable

DigInCfg
.PI_Enable

PI_Control
.PI_Enable

Výpadek signálu

PI_Status
.Enable

PI_Control
.PI_Enable

PID Hold
Procesní PID regulátor má možnost přidržet integrátor na aktuální hodnotě,
takže pokud je některá část procesu na limitu, zachová si integrátor současnou
hodnotu, aby v integrátoru nedošlo k windupu. Logika při přidržení integrátoru
na aktuální hodnotě je znázorněna v následujícím schématu. Existují tři
podmínky, za kterých se funkce Hold zapíná.
• Pokud je digitální vstup nakonfigurován tak, aby prováděl PID Hold,
a tento digitální vstup se zapne, pak PID integrátor zastaví změny.
Pamatujte si, že když je digitální vstup nakonfigurován tak, aby prováděl
PID Hold, má to přednost před parametrem PID Control.
• Jestliže digitální vstup není nakonfigurován tak, aby prováděl PID Hold,
a bit PID Hold v parametru PID Control se zapne, pak PID integrátor
zastaví změny.
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• Pokud je limit proudu nebo napětí aktivní, přejde PID regulace do režimu
Hold.
DigInCfg
.PI_Hold

DigIn
.PI_Hold

DigInCfg
.PI_Hold

PI_Control
.PI_Hold

PI_Status
.PI_Hold

Current Lmt
nebo Volt Lmt

PI Reset
Tato funkce drží výstup integrační funkce na nule. Pro podobné funkce se často
používá termín „anti windup“. Může se používat pro předběžné zatížení
integrátoru během přenosu a pro přidržení integrátoru na nule během
„manuálního režimu“.
Příkladem je proces, jehož zpětnovazební signál je pod referenčním bodem, což
generuje chybu. Měnič zvýší svou výstupní frekvenci a snaží se dostat proces pod
kontrolu. Pokud však zvýšení výstupu měniče chybu nevynuluje, je přikázáno
další zvýšení výstupu. Když měnič dosáhne naprogramované maximální
frekvence, je možné, že se vytvořila podstatná integrační hodnota (windup).
To může způsobit nežádoucí a náhlé operace, pokud byl systém přepnut na
manuální provoz a zase zpět. Tento windup lze eliminovat resetováním
integrátoru.

Invert Error
Tato funkce mění „znaménko“ chyby, takže snižuje výstup při rostoucí chybě a
zvyšuje výstup při chybě klesající. Příkladem je systém HVAC s termostatickou
regulací. V létě rostoucí hodnota termostatu přikazuje zvýšení výstupu měniče,
protože je vyfukován studený vzduch. V zimě klesající hodnota termostatu
přikazuje zvýšení výstupu měniče, protože je vyfukován teplý vzduch. PID
regulace má možnost změnit znaménko PID chyby. To se používá, když zvýšení
zpětné vazby má způsobit zvýšení výstupu. Možnost obrácení znaménka PID
chyby se vybírá v parametru PID Configuration.
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PID Status

PID Status
PID Status
Stav procesního PI regulátoru.

Procesní PID

APLIKACE

Možnosti

Datový typ

1089

Hodnoty

Čtení/zápis

Název displeje
Plný název
Popis

RO 16bitové
celé číslo

Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
PID In Limit
PID Reset
PID Hold
PID Enabled

Č.
Skupina

Soubor

Parametr P1089 [PID Status] je soubor bitů, které udávají stav procesního PID
regulátoru.

Standardní 0 0 0 0 0 0 0
Bit
15 14 13 12 11 10 9

0 0 0
8 7 6

0 0
5 4

0 0 0
3 2 1

0
0

0 = podmínka False
1 = podmínka True

Bit 0 „PID Enable“ – PID regulátor je aktivovaný.
Bit 1 „PID Hold“ – přidržení PID integrátoru.
Bit 2 „PID Reset“ – reset PID integrátoru.
Bit 3 „PID In Limit“ – PID regulace v limitu.

PID reference a zpětná vazba
Volba zdroje pro referenční signál se zadává v P1067 [PID Ref Sel]. Volba zdroje
pro zpětnovazební signál se vybírá v P1072 [PID Fdbk Sel]. Reference a zpětná
vazba mají stejný limit možných voleb.
Volby zahrnují porty DPI adaptérů, MOP, přednastavené otáčky, analogové vstupy,
impulzový vstup, vstup enkodéru a parametr požadované hodnoty PID regulace.
Hodnota použitá pro referenci je zobrazena v P1090 [PID Ref Meter] jako
parametr pouze ke čtení. Hodnota použitá pro zpětnou vazbu je zobrazena v
P1091 [PID Fdbk Meter] jako parametr pouze ke čtení. Tyto displeje jsou aktivní
nezávisle na PID Enabled. Maximální hodnota stupnice se zobrazuje jako
±100,00 %.

Normování PID reference a zpětné vazby
Analogová PID reference může být omezena s použitím P1068 [PID Ref
AnlgHi] a P1069 [PID Ref AnlgLo]. [PID Ref AnlgHi] určuje vysokou hodnotu
v procentech pro analogovou PID referenci. [PID Ref AnlgLo] určuje nízkou
hodnotu v procentech pro PID referenci.
Analogová PID zpětná vazba může být omezena s použitím P1068 [PID Ref
AnlgHi] a P1069 [PID Ref AnlgLo]. [PID Ref AnlgHi] určuje vysokou hodnotu
v procentech pro PID zpětnou vazbu. [PID Ref AnlgLo] určuje nízkou hodnotu
v procentech pro PID zpětnou vazbu.
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Příklad
Zobrazení P1090 [PID Ref Meter] a P1091 [PID Fdbk Meter] jako kladných a
záporných hodnot. Zpětná vazba z napínací kladky přichází do analogového
vstupu 2 jako signál 0–10 V DC.
• P1067 [PID Ref Sel] = 0 „PI Setpoint“
• P1070 [PID Setpoint] = 50 %
• P1072 [PID Fdbk Sel] = 2 „Analog In 2“
• P1068 [PID Ref AnlgHi] = 100 %
• P1069 [PID Ref AnlgLo] = -100 %
• P1073 [PID Fdbk AnlgHi] = 100 %
• P1074 [PID Fdbk AnlgLo] = 0 %
• P61 [Anlg In1 Hi] = 10 V
• P62 [Anlg In2 Lo] = 0 V
PI Feedback Scaling
• P675 [Trq Ref A Sel] = „Analog In 1“
• P61 [Anlg In1 Hi] = 10 V
• P62 [Anlg In2 Lo] = 0 V
• P1073 [PID Fdbk AnlgHi] = 100 %
• P1074 [PID Fdbk AnlgLo] = 0 %
Nyní tedy 5 V odpovídá 50 % PID zpětné vazby a snažíme se udržet PID
požadovanou hodnotu 50 % (5 V).

PID Setpoint
Tento parametr se může používat jako interní hodnota pro požadovanou
hodnotu nebo referenci procesu. Pokud P1067 [PID Ref Sel] ukazuje na tento
parametr, stává se zde zadaná hodnota rovnovážným bodem pro proces.

PID Error
PID chyba se pak odesílá do proporcionální a integrační funkce, které se sčítají
dohromady.
PID Error Filter P1084 [PID LP Filter BW] nastavuje filtr pro PID chybu.
To je užitečné pro odfiltrování nežádoucí signální odezvy, například šumu ve
zpětnovazebním signálu PID smyčky. Filtrem je dolní propust radiánů/sekund.
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PID zesílení
Parametry P1086 [PID Prop Gain], P1087 [PID Int Time] a P1088 [PID Deriv
Time] určují odezvu PID regulace.
Proporcionální regulace (P) upravuje výstup na základě velikosti chyby (větší
chyba = úměrně větší korekce). Když se chyba zdvojnásobí, zdvojnásobí se také
výstup proporcionální regulace. A naopak, jestliže chyba klesne na polovinu,
klesne na polovinu také výstup proporcionální regulace. Při samotné
proporcionální regulaci vždy existuje chyba, takže zpětná vazba a reference nejsou
nikdy stejné. [PID Prop Gain] nemá jednotku a standardní hodnotou je 1,00 pro
jednotkové zesílení. Při nastavení [PID Prop Gain] na 1,00 a PID chybě 1,00 % je
PID výstup 1,00 % maximální frekvence.
Integrační regulace (I) upravuje výstup na základě doby trvání chyby. (Čím déle se
chyba vyskytuje, tím větší je snaha o korekci.) Samotná integrační regulace je
korekce výstupu rampy. Tento typ regulace přináší do výstupu vyhlazovací efekt a
pokračuje v integraci, dokud není dosažena nulová chyba. Integrační regulace je
sama o sobě pomalejší, než je pro některé aplikace zapotřebí, a proto se kombinuje
s regulací proporcionální (PI). [PID Int Time] se zadává v sekundách. Při
nastavení [PID Int Time] na 2,0 sekundy a PI chybě 100,00 % integruje PI výstup
od 0 do 100,00 % za 2,0 sekundy.
Derivační regulace (D) upravuje výstup na základě rychlosti změny chyby a sama
o sobě má tendenci být nestabilní. Čím rychleji se tato chyba mění, tím větší
změna probíhá na výstupu. Derivační regulace se obvykle používá v režimu ladění
krouticího momentu a obvykle není zapotřebí v režimu otáček.
Například navijáky používající regulaci krouticího momentu pracují s PD, ne s PI
regulací. Při odfiltrování nežádoucí signální odezvy v PID smyčce je užitečný také
parametr P1084 [PID LP Filter BW]. Filtrem je dolní propust radiánů/sekund.

Horní a dolní PID limit, normování výstupu
Výstupní hodnota generovaná PID regulací se zobrazuje jako ±100 % v P1093
[PID Output Meter].
P1082 [PID Lower Limit] a P1081 [PID Upper Limit] jsou nastaveny jako
procentuální hodnoty. Ve výhradním režimu nebo režimu ladění otáček normují
PID výstup na procentuální část P37 [Maximum Freq]. V režimu ladění
krouticího momentu normují PID výstup jako procentuální část jmenovitého
krouticího momentu motoru.
Příklad
Nastavte dolní a horní PID limit na ±10 % při maximální frekvenci nastavené na
100 Hz. To umožní PID smyčce upravovat výstup měniče v rozsahu ±10 Hz.
P1081 [PID Upper Limit] musí být vždy větší než P1082 [PID Lower Limit].
Jakmile měnič dosáhne naprogramovaného dolního a horního PID limitu,
integrátor přestane integrovat a není možný žádný další „windup“.
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PID Output Mult
P1080 [PID Output Mult] umožňuje přídavné normování výstupu PID smyčky.
Příklad
Aplikací je naviják s regulací rychlosti. Když se vytváří napnutí, může se snížit
výstupní zesílení, aby PID smyčka mohla správně reagovat na signál napínací
kladky, aniž by se změnilo její vyladění.

PID pásmo necitlivosti
P1083 [PID Deadband] upravuje PID referenci. Má-li PID reference nežádoucí
rychlé změny, může pásmo necitlivosti pomoci tyto přechody vyhladit.

Reset parametrů na
standardní hodnoty
výrobce

1. Vyvolejte stavovou obrazovku na modulu operátorského rozhraní
20-HIM-A6 nebo 20-HIM-CS6.
Stopped
0.00 Hz

00
ESC

AUTO
F

Host Drive
240V
4.2A
20G...D014
REF

PAR# TEXT

2. Pomocí šipkových kláves doleva-doprava najeďte na port zařízení, jehož
parametry chcete nastavit na standardní hodnoty výrobce (např. Port 00
pro Host Drive nebo příslušné číslo portu pro připojené periferie měniče).
3. Stiskněte klávesu Folder vedle zelené klávesy Start, abyste vyvolali poslední
zobrazenou složku.
4. Pomocí šipkových kláves doleva-doprava najeďte na složku Memory.
5. Pomocí šipkových kláves nahoru-dolů vyberte Set Defaults.
Stopped
0.00 Hz

AUTO
F

MEMORY
00
ESC

HIM CopyCat
Set Defaults

6. Stiskněte klávesu Enter (5), aby se zobrazila obrazovka Set Defaults.
Stopped
0.00 Hz
Port 00 Set Defaults

AUTO
F

Stopped
0.00 Hz
Port xx Set Defaults

Host and Ports (Preferred)
This Port Only

ESC

AUTO
F

This Port Only

INFO

Pro Host Drive
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7. Pomocí šipkových kláves nahoru-dolů vyberte vhodnou operaci.
• Host and Ports (preferováno): Vybírá zařízení Host a všechny porty pro
nastavení na standardní hodnoty výrobce.
• This Port Only: Vybírá pouze tento port pro nastavení na standardní
hodnoty výrobce. (Chcete-li zobrazit popis vybrané položky menu,
stiskněte softwarovou klávesu INFO)
8. Stisknutím klávesy Enter (5) otevřete výstražné dialogové okno pro reset
standardních hodnot.

Dialogové okno Host and Ports (preferred)
Stopped
0.00 Hz

Dialogové okno This Port Only
Stopped
0.00 Hz

AUTO
F

AUTO
F

WARNING
Sets most parameters in the Host device and all
ports to factory defaults.
Continue?

WARNING
Use MOST to reset typical
s
settings on this port (preferred). Use ALL to
reset all settings.
t

ESC

ESC

ENTER

Stisknutím softwarové klávesy ENTER potvrďte a nastavte
většinu parametrů pro Host Drive a zařízení na portech na
standardní hodnoty výrobce. V návodech k použití pro Host
Drive a zařízení na portech si přitom vyhledejte nastavení,
která NEBUDOU obnovena – nebo stiskněte softwarovou
klávesu ESC pro zrušení.

ALL

MOST

Stisknutím softwarové klávesy MOST vraťte VĚTŠINU nastavení
pro zařízení na zvoleném portu na standardní hodnoty výrobce.
V návodu k použití Host Drive si přitom zjistěte nastavení, která
NEBUDOU obnovena. Stisknutím softwarové klávesy ALL vraťte
VŠECHNA nastavení pro zařízení na zvoleném portu na
standardní hodnoty výrobce – nebo stiskněte softwarovou
klávesu ESC pro zrušení.

Po změnách parametrů se objeví chybový výstražný displej. Ten můžete resetovat
stisknutím softwarové klávesy Clear. Následující dialogové okno pak můžete
potvrdit stisknutím softwarové klávesy Enter. Dvojím stisknutím klávesy ESC se
vrátíte na displej obrazovky Status.
Další informace o používání modulu HIM a resetování parametrů najdete v
dokumentu PowerFlex 20-HIM-A6/-C6S HIM (Human Interface Module)
User Manual, publikace 20HIM-UM001.

Režim Sleep/Wake

Účelem funkce Sleep/Wake je spustit (probudit) měnič, když je signál SleepWake
RefSel větší nebo roven hodnotě v P354 [Wake Level], a zastavit (uspat) měnič,
když je analogový signál menší nebo roven hodnotě v P352 [Sleep Level].
Nastavení P350 [Sleep Wake Mode] na 1 „Direct“ aktivuje funkci Sleep/Wake,
která pak funguje podle popisu.
Existuje rovněž režim Invert, který mění logiku tak, že analogová hodnota menší
nebo rovná P354 [Wake Level] měnič spouští a signál SleepWake RefSel větší
nebo rovný P352 [Sleep Level] ho zastavuje.
Níže jsou uvedeny související parametry Sleep/Wake.
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Č. parametru

Název parametru

Popis

350

Režim Sleep/Wake

Aktivuje nebo deaktivuje funkci Sleep/Wake.

351

SleepWake RefSel

Vybírá zdroj vstupu kontrolujícího funkci Sleep/Wake.

352

Sleep Level

Definuje úroveň signálu SleepWake RefSel, která zastavuje měnič.
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Č. parametru

Název parametru

Popis

353

Sleep Time

Definuje časový interval při nebo pod 352 [Sleep Level], než je vydán
příkaz Stop.

354

Wake Level

Definuje úroveň signálu SleepWake RefSel, která spouští měnič.

355

Wake Time

Definuje časový interval při nebo nad 354 [Wake Level], než je vydán
příkaz Start.

Provoz Sleep/Wake
Měnič
Run
Funkce
Sleep/Wake
Start
Stop
Sleep Timer
splněno
Sleep Level
splněno
Wake Timer
splněno
Wake Level
splněno

Wake
Time

Sleep
Time

Wake
Time

Sleep
Time

Wake Level
Sleep Level
Příklad podmínek
Wake Time = 3 sekundy
Sleep Time = 3 sekundy

Analogový signál

Požadavky
Kromě aktivace funkce Sleep pomocí P350 [Sleep Wake Mode] musí být splněny
následující podmínky:
• Musí být naprogramována vhodná hodnota pro P352 [Sleep Level] a
P354 [Wake Level].
• Musí být zvolena reference Sleep/Wake v P351 [SleepWake RefSel].
• Nejméně jedna z následujících hodnot musí být naprogramovaná
(a vstup sepnutý) – P155 [DI Enable], P158 [DI Stop], P163 [DI Run],
P164 [DI Run Forward] nebo P165 [DI Run Reverse].

Podmínky pro spuštění / opětovné spuštění
UPOZORNĚNÍ: Aktivace funkce Sleep/Wake může způsobit neočekávaný
rozběh stroje během režimu Wake. Použití tohoto parametru nevhodným
způsobem může vést k poškození zařízení nebo zranění osob. Nepoužívejte tuto
funkci, aniž byste při tom dodržovali podmínky uvedené v Tabulka 9 níže a
platné místní, národní a mezinárodní zákony, normy, předpisy nebo průmyslové
směrnice.
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Tabulka 9 - Podmínky požadované pro spuštění měniče (1)(2)(3)
Vstup

Po zapnutí napájení

Po chybě měniče

Po příkazu zastavení

Reset pomocí HIM nebo
softwarového příkazu „Stop“

Reset pomocí HIM, sítě/softwaru
HIM, síť/software nebo digitální vstup
nebo digitálního vstupu „Clear Faults“ „Stop“

Stop(4)

Stop sepnuto
Signál Wake
Nové spuštění nebo příkaz Run(5)

Stop sepnuto
Signál Wake
Nové spuštění nebo příkaz Run(5)

Stop sepnuto
Signál Wake

Stop sepnuto
Režim Direct:
Signál SleepWake RefSel > Sleep Level(7)
Režim Invert:
Signál SleepWake RefSel < Sleep Level(8)
Nové spuštění nebo příkaz Run(5)

Aktivace

Enable sepnuto
Signál Wake

Enable sepnuto
Signál Wake
Nové spuštění nebo příkaz Run(5)

Enable sepnuto
Signál Wake

Enable sepnuto
Režim Direct:
Signál SleepWake RefSel > Sleep Level(7)
Režim Invert:
Signál SleepWake RefSel < Sleep Level(8)
Nové spuštění nebo příkaz Run(5)

Run
Run Forward
Run Reverse

Run sepnuto
Signál Wake

Příkaz New Run(6)
Signál Wake

Run sepnuto
Signál Wake

Příkaz New Run
Režim Direct:
Signál SleepWake RefSel > Sleep Level(7)
Režim Invert:
Signál SleepWake RefSel < Sleep Level(8)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Když je vypnuto a znovu zapnuto elektrické napájení a po obnovení napájení jsou splněny všechny podmínky, dojde k opětovnému spuštění.
Jsou-li splněny všechny podmínky, když je [Sleep-Wake Mode] „enabled“, spustí se měnič.
Aktivní reference otáček. Funkce Sleep/Wake a reference otáček mohou být přiřazeny ke stejnému vstupu.
Nelze použít P159 [DI Cur Lmt Stop] nebo P160 [DI Coast Stop] jako jediný vstup Stop. Způsobilo by to alarm Sleep Cfg měniče – událost č. 161.
Příkaz musí být vydán z HIM, TB nebo ze sítě.
Příkaz Run musí být odstraněn a znovu vydán.
Signál SleepWake Ref Sel nemusí být větší než úroveň probuzení.
Signál SleepWake Ref Sel nemusí být menší než úroveň probuzení.

Pokud jde o funkci Invert, viz parametr [Anlg Inn LssActn].
Normální provoz vyžaduje, aby P354 [Wake Level] bylo nastaveno větší než P352
[Sleep Level]. Neexistují však žádné meze, které by bránily překrývání nastavení
parametrů, a měnič se nespustí, dokud taková nastavení nejsou opravena. Tyto
úrovně jsou programovatelné během chodu měniče. Jestliže se P352 [Sleep Level]
během chodu měniče zvětší nad P354 [Wake Level], pokračuje měnič v chodu,
dokud signál P351 [SleepWake RefSel] zůstane na úrovni, která nespouští stav
Sleep. Jako faktor zde působí rovněž P353 [Sleep Time]. Jakmile měnič v této
situaci přejde do režimu Sleep, nemůže se opětovně spustit, dokud není nastavení
úrovní opraveno (zvýšení P354 [Wake Level] nebo snížení P352 [Sleep Level]).
Jsou-li však úrovně opraveny předtím, než měnič přejde do režimu Sleep,
pokračuje normální provoz Sleep/Wake.

Časovače
P353 [Sleep Time]
P355 [Wake Time]
Časovače určují dobu potřebnou k tomu, aby reálně fungovaly úrovně Sleep/
Wake. Tyto časovače začínají běžet, když jsou dosaženy úrovně Sleep/Wake, a běží
v opačném směru, kdykoli je příslušná úroveň nedosažena. Pokud časovač
doběhne až na čas specifikovaný uživatelem, vytvoří předpoklad pro sepnutí
funkce Sleep/Wake do příslušného stavu (Sleep nebo Wake). Při zapnutí napájení
se časovače inicializují do stavu, který neumožňuje podmínku spuštění. Když
analogový signál splňuje požadavek úrovně, začínají časovače běžet.
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Interaktivní funkce
Přijímají se také samostatné příkazy spuštění (včetně spuštění digitálního vstupu),
ale pouze když nejsou splněny podmínky časovače Sleep. Jakmile doběhne časovač
Sleep, působí funkce Sleep jako trvalé zastavení. Existují dvě výjimky, které funkci
Sleep/Wake ignorují.
1. Když zařízení přikazuje lokální ovládání, tzn. HIM v ručním režimu nebo
digitální vstup naprogramovaný na P172 [DI Manual Ctrl].
2. Když je vydán příkaz volného pohybu.
Když zařízení přikazuje lokální ovládání, má řídící port výhradní kontrolu nad
spuštěním (kromě volby reference), takže v podstatě potlačuje funkci Sleep/Wake
a umožňuje, aby měnič běžel i ve stávajícím režimu Sleep. To zůstává v platnosti i v
případě, že je digitální vstup naprogramován na P172 [DI Manual Ctrl]; spuštění
nebo chod digitálního vstupu může potlačit režim Sleep.

Zdroje Sleep/Wake
Zdrojem signálu P351 [SleepWake RefSel] pro funkci Sleep/Wake může být
kterýkoli analogový vstup, ať se používá pro jinou funkci, anebo ne, zdroj ze
softwaru DeviceLogix (P90 [DLX Real OutSP1] až P97 [DLX Real OutSP8])
nebo platná numerická konfigurace. Konfigurace zdroje Sleep/Wake se provádí
pomocí P351 [SleepWake RefSel].
Parametry [Anlg Inn Hi] a [Anlg Inn Lo] nemají na funkci žádný vliv, používá se
výsledek kalibrovaný výrobcem, parametr [Anlg Inn Value]. Kromě toho se
používá absolutní hodnota kalibrovaného výsledku, díky čemuž je funkce
využitelná pro obousměrné aplikace.
Analogová funkce při výpadku, konfigurovaná parametrem [Anlg Inn LssActn],
není ovlivněna, a proto je v provozu s funkcí Sleep/Wake, není však spojena s
úrovněmi Sleep nebo Wake a spouští se parametrem [Anlg Inn Raw Value].
Další detaily najdete v dokumentu AC měniče řady PowerFlex 750 Návod k
programování, publikace 750-PM001.
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Povolení ke spuštění

Povolení ke spuštění jsou podmínky nezbytné k tomu, aby se měnič mohl spustit
v libovolném režimu, např. Run, Jog nebo Auto-tune. Když jsou všechny
podmínky povolení splněny, považuje se měnič za připravený ke spuštění. Stav
připravenosti je potvrzen stavem připravenosti v P935 [Drive Status 1].

Podmínky povolení
Nesmí být aktivní žádná chyba.
Nesmí být aktivní žádný alarm typu 2.
Je-li nakonfigurován vstup DI Enable, musí být sepnutý.
Logika přípravného nabíjení stejnosměrné sběrnice musí indikovat
povolení ke spuštění.
• Všechny vstupy Stop musí být negované a žádná funkce měniče nesmí
vydávat příkaz zastavení.
• Nesmí probíhat žádné změny konfigurace (změny parametrů).
• Logika volitelného bezpečnostního modulu měniče musí být splněna.
•
•
•
•

Je-li aktivováno připojení CIP Motion a vyrovnání je nastaveno na „Not Aligned“,
musí být bit „CommutNotCfg“ sepnutý. Chcete-li zrušit toto potlačení spuštění,
spusťte z Axis Properties v aplikaci Logix Designer test komutace, zadejte
správnou hodnotu pro Offset a nastavte Alignment na „Controller Offset“.

Pokud jsou splněny všechny podmínky povolení, spustí se měnič platným
příkazem Start, Run nebo Jog. Stav všech aktuálních podmínek potlačení je
reflektován v P933 [Start Inhibits] a poslední podmínky potlačení jsou
reflektovány v P934 [Last StrtInhibit]; detaily jsou uvedeny níže.
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Potlačení spuštění
Potlačení spuštění
Udává, jaký stav brání spuštění nebo chodu měniče.
Možnosti

Hodnoty

Standardní 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bit
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9

RO 32bitové
celé číslo

0
8

0
7

0
6

0
4

Bit 0 „Faulted“– měnič je v chybovém stavu. Viz P951 [Last Fault Code].
Bit 1 „Alarm“– existuje alarm typu 2. Viz P961 [Type 2 Alarms].
Bit 2 „Enable“– vstup Enable je rozepnutý.
Bit 3 „Precharge“– měnič je v režimu přípravného nabíjení. Viz P321 [Prchrg Control], P11 [DC Bus Volts].
Bit 4 „Stop“– měnič přijímá signál zastavení. Viz P919 [Stop Owner].
Bit 5 „Database“– databáze provádí operaci stahování.
Bit 6 „Startup“– uvedení do provozu je aktivní a brání spuštění. Přejděte do rutiny uvedení do provozu a zrušte ji.
Bit 7 „Safety“– volitelný bezpečnostní modul brání spuštění.
Bit 8 „Sleep“– funkce Sleep vydává příkaz zastavení. Viz P 350 [Sleep Wake Mode], P351 [SleepWake RefSel].
Bit 9 „Profiler“– funkce Profiler vydává příkaz zastavení. Viz P1210 [Profile Status].
Bit 10 „CommutNotCfg“– související funkce komutace motoru s permanentním magnetem nebyla nakonfigurována pro použití.
Last StrtInhibit
Poslední potlačení spuštění
Zobrazuje potlačení, které zabránilo poslednímu signálu Start spustit měnič. Po příští úspěšné spouštěcí sekvenci jsou bity vymazány.
Popisy bitů najdete u parametru 933 [Start Inhibits].
Možnosti

0
3

0 0 0
2 1 0

RO 32bitové
celé číslo

Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
CommutNotCfg
Profiler
Sleep
Safety
Startup
Database
Stop
Precharge
Aktivace
Alarm
Faulted

Stav

DIAGNOSTIKA

0
5

0 = false, 1 = true

(1) Pouze měniče PowerFlex 755.

934

Datový typ

933

Čtení/zápis

Název displeje
Plný název
Popis

Kapitola 1

Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
CommutNotCfg
Profiler (1)
Sleep
Safety
Startup
Database
Stop
Precharge
Aktivace
Alarm
Faulted

Č.
Skupina

Soubor

Konfigurace měniče

Standardní 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bit
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9

0
8

0
7

0
6

0
5

0
4

0 0 0 0
3 2 1 0

0 = false, 1 = true
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Režimy zastavení

Jako metodu zastavení měniče při vydání příkazu zastavení je možné
nakonfigurovat Stop Mode A/B. Normální příkaz zastavení a změna vstupu Run
z „true“ na „false“ vedou k normálnímu příkazu zastavení. Při použití
TorqueProve, P1100 [Trq Prove Cfg] s aktivovaným bitem 0, je však nutné
nastavit [Stop Mode A/B] na 1 „Ramp“.
S příkazem zastavení se může používat také P392 [Stop Dwell Time]. Může se
používat k nastavení proměnlivého času mezi detekcí nulových otáček a
vypnutím výstupu měniče.
Řada PowerFlex 750 nabízí několik metod zastavení zátěže. Metodu nebo režim
zastavení definují parametry 370/371 [Stop Mode A/B]. Tyto režimy zahrnují:
• Coast
• Ramp
• Ramp to Hold
• DC Brake
• DC Brake Auto Off
• Limit proudu
• Fast Brake
Kromě toho je možné samostatně zvolit P388 [Flux Braking In] (není součástí
výběru režimů zastavení) pro realizaci přídavného brzdění během příkazu Stop
nebo při redukci příkazu otáček. Pro příkazy Stop se tím získává přídavná brzdná
síla, ale pouze během režimů „Ramp“ nebo „Ramp to Hold“. Při použití „Fast
Brake“ nebo „DC Brake“ je „Flux Braking“ aktivní pouze během změn otáček
(je-li aktivováno).
Volba „Ramp“ dává vždy nejrychlejší zastavení, pokud je dána metoda disipace
požadované energie ze stejnosměrné sběrnice (tzn. dynamický brzdný odpor,
regenerační brzda atd.). Dynamické brzdění vysvětluje podrobně průvodce
výběrem dynamického brzdění PowerFlex uvedený v příloze A referenčního
manuálu.
Pokud doba zastavení není rozhodujícím faktorem, je možné aktivovat
alternativní metody brzdění podle požadavků externí hardwarové brzdy. Každá z
těchto metod využívá disipaci energie v motoru (dávejte pozor, aby se motor
nepřehřál).
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Metody brzdění
Metoda

Použití, když to aplikace vyžaduje

Brzdná síla

Coast

Od motoru je odpojen pohon a motor doběhne do nulových otáček.

Žádná

Ramp

Nejrychlejší zastavení nebo nejrychlejší rampa při změnách otáček
(externí brzdný odpor nebo regenerační funkce potřebná pro časy ramp
kratší než u metod níže). Cykly se silným zatížením, časté zastavování
nebo změny otáček. (Jiné metody mohou vést k nadměrnému zahřívání
motoru.)

Největší

Ramp to Hold

Stejné jako výše uvedená metoda Ramp, jen se při dosažení nulových
otáček odpojí výstupy měniče a zapne proud stejnosměrné brzdy, aby
bylo jisté, že se hřídel motoru po zastavení nezačne pohybovat. To trvá,
dokud měnič není znovu spuštěn.

Stejná jako
„Ramp“

DC Brake

Okamžitě je aplikováno stejnosměrné brzdění (nesleduje
naprogramovanou rampu zpomalení). Může být nutné upravit P397
[DC Brake Kp].

Menší než Ramp
nebo Fast Brake

DCBrkAutoOff

Aplikuje stejnosměrné brzdění, dokud nejsou dosaženy nulové otáčky
nebo doba stejnosměrné brzdy, podle toho, co nastane dřív.

Menší než Ramp
nebo Fast Brake

Current Lmt

Max. krouticí moment, resp. proud aplikovaný až do nulových otáček.

Velká

Fast Brake

Brzdění s vysokým skluzem pro maximální brzdný výkon nad základními
otáčkami.

Vyšší než DC
Brake / DC Brake
Auto Off

Coast
Napětí sběrnice

Výstupní napětí
Výstupní proud
Otáčky motoru
Příkaz otáček

Čas
Příkaz Stop

Coast Time závisí na zátěži

Coast se vybírá nastavením P370/371 [Stop Mode A/B] na 0 „Coast“. V režimu
Coast to Stop potvrzuje měnič příkaz Stop tím, že vypne výstup a uvolní řízení
motoru. Zátěž/motor doběhne do zastavení nebo se volně otáčí, dokud se
nespotřebuje kinetická energie.
• Při zastavení přejde výstup měniče okamžitě na nulu (vypnuto).
• Do motoru není dodávána žádná další energie. Měnič uvolnil řízení.
• Motor dobíhá do zastavení po dobu, která závisí na mechanice systému
(setrvačnost, tření atd.).
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DC Brake
Napětí sběrnice

Výstupní napětí
Výstupní proud
Otáčky motoru
Příkaz otáček

Příkaz Stop

(B)

(C)

(A)

Čas

DC Hold Time

Tato metoda využívá stejnosměrné pulzy motoru pro zastavení, resp. zadržení
zátěže. DC Brake se vybírá nastavením P370/371 [Stop Mode A/B] na 3 „DC
Brake“. Můžete také vybrat dobu, po kterou bude aplikováno brzdění, a velikost
proudu použitého pro brzdění pomocí P395 [DC Brake Time] a P394
[DC Brake Level]. Tento režim brzdění generuje až 40 % jmenovitého krouticího
momentu motoru pro brzdění a používá se obvykle pro zátěže s malou
setrvačností a méně častým zastavováním:
• Při zastavení přejde 3fázový výstup měniče na nulu (vypnuto).
• Měnič dodává stejnosměrné napětí na poslední použité fázi, aby zajistil
úroveň proudu naprogramovanou v P394 [DC Brake Level]. Toto napětí
vyvolává zastavovací brzdný moment. Pokud je napětí aplikováno po dobu
delší, než je skutečná možná doba zastavení, využije se zbývající čas k
přidržení motoru při nulových otáčkách (profil zpomalení „B“ v grafu
výše).
• Stejnosměrné napětí je dodáváno do motoru po dobu naprogramovanou
v P395 [DC BrakeTime]. Po uplynutí této doby brzdění ustane.
• Když přestane stejnosměrné brzdění, není do motoru dodávána žádná další
energie. Motor/zátěž se může nebo nemusí zastavit. Měnič uvolnil řízení
motoru/zátěže (profil zpomalení „A“ v grafu výše).
• Jestliže se motor otáčí, doběhne do zastavení ze svých současných otáček za
dobu, která závisí na zbývající kinetické energii a mechanice systému
(setrvačnost, tření atd.).
• Nadměrný proud motoru, resp. doba jeho průchodu mohou způsobit
poškození motoru. Napětí motoru může existovat i dlouho po vydání
příkazu Stop. Je nutné určit správnou kombinaci úrovně a doby brzdění,
aby bylo zaručeno nejbezpečnější a nejúčinnější zastavení (profil zpomalení
„C“ v grafu výše).
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Ramp
Napětí sběrnice
Výstupní napětí

Výstupní proud
Otáčky motoru
Výstupní proud

Příkaz otáček

Výstupní napětí

DC
Hold
Level
Čas

Příkaz Stop

Příkaz nulových otáček

DC Hold Time

Tato metoda používá redukci výstupu měniče pro zastavení zátěže.
Ramp To Stop se vybírá nastavením parametrů 370/371[Stop Mode A/B] na 1
„Ramp“. Měnič snižuje frekvenci na nulu na základě doby zpomalení
naprogramované v parametrech 537/538 [Decel Time 1/2]. Normální režim
provozu stroje může využívat [Decel Time 1]. Pokud zastavení stroje vyžaduje
rychlejší zpomalení než normální, je možné aktivovat [Decel Time 2] s volbou
vyšší rychlosti. V režimu Ramp měnič potvrzuje příkaz Stop snížením výstupního
napětí a frekvence na nulu během naprogramované doby (Decel Time), přičemž
si uchovává kontrolu nad motorem, dokud výstup měniče nedosáhne nuly. Výstup
měniče se pak vypne. Zátěž/motor sleduje rampu zpomalení. Aktuální rychlost
zpomalení mohou měnit i jiné faktory, např. regulace sběrnice a omezení proudu.
Režim rampy může zahrnovat také časované brzdění. Jakmile výstup měniče
dosáhne při Ramp-to-Stop nulové frekvence a oba parametry 395 [DC Brake
Time] a P394 [DC Brake Level] nejsou nulové, aplikuje měnič stejnosměrné
napětí do motoru a generuje proud na úrovni DC Brake Level po dobu DC Brake
Time:
• Při zastavení se výstup měniče snižuje podle naprogramovaného průběhu
ze své okamžité hodnoty na nulu. Průběh může být lineární nebo
kvadratický. Výstup se snižuje na nulu s rychlostí určenou
naprogramovaným parametrem P520 [Max Fwd Speed] nebo P521
[Max Rev Speed] a naprogramovanou aktivní hodnotou (Decel Time n).
• Redukce výstupu může být omezena jinými faktory měniče, např. regulací
sběrnice nebo proudu.
• Jakmile výstup dosáhne nuly, vypne se.
• Jestliže se motor otáčí, doběhne do zastavení ze svých současných otáček za
dobu, která závisí na mechanice systému (setrvačnost, tření atd.).
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Ramp to Hold
Napětí sběrnice

Napětí sběrnice

Výstupní napětí

Výstupní napětí

Výstupní proud

Výstupní proud
Otáčky motoru

Otáčky motoru
Výstupní proud

Příkaz otáček

Příkaz otáček

Výstupní napětí
DC
Hold
Level

Příkaz Stop

Příkaz nulových otáček

DC Hold pro
nestanovený
časový interval.

Příkaz spuštění

Čas

Tato metoda kombinuje dvě z metod uvedených výše. Používá redukci výstupu
měniče k zastavení zátěže a stejnosměrné pulzy pro přidržení zátěže na nulových
otáčkách, jakmile je zastavena:
• Při zastavení se výstup měniče snižuje podle naprogramovaného průběhu
ze své okamžité hodnoty na nulu. Průběh může být lineární nebo
kvadratický. Výstup se snižuje na nulu s rychlostí určenou
naprogramovanou hodnotou P37 [Maximum Freq] a naprogramovanou
aktivní hodnotou P537/538 [Decel Time 1/2].
• Redukce výstupu může být omezena jinými faktory měniče, např. regulací
sběrnice nebo proudu.
• Když výstup dosáhne nuly, přejde 3fázový výstup měniče na nulu
(vypnuto) a měnič dodává stejnosměrné napětí na poslední použitou fázi,
aby zajistil úroveň proudu naprogramovanou v P394 [DC Brake Level].
Toto napětí vyvolává přidržovací brzdný moment.
• Stejnosměrné napětí je dodáváno do motoru, dokud není znovu vydán
příkaz spuštění nebo dokud není deaktivován měnič.
• Je-li znovu vydán příkaz spuštění, stejnosměrné brzdění skončí a měnič se
vrátí do normálního střídavého provozu. Při odstranění příkazu Enable
přejde měnič do stavu Not Ready, dokud není obnovena aktivace.
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Fast Brake
Napětí sběrnice

Výstupní napětí
Výstupní proud
Otáčky motoru
Příkaz otáček

Čas
Příkaz Stop

Tato metoda využívá výhod charakteristiky indukčního motoru, přičemž lze do
otáčejícího se motoru aplikovat frekvence větší než nula (stejnosměrné brzdění),
které zajistí vyšší krouticí moment, aniž by způsobily regeneraci měniče:
• Při zastavení se výstup měniče snižuje podle otáček motoru a udržuje
motor mimo oblast regenerace. Toho se dosahuje snížením výstupní
frekvence pod otáčky motoru, kde nedochází k regeneraci. To pak vede k
tomu, že se v motoru ztrácí velké množství energie.
• Metoda používá PI regulátor sběrnice pro regulaci napětí sběrnice na
referenční hodnotu (tj. 750 V) automatickým snižováním výstupní
frekvence se správnou rychlostí.
• Když se frekvence sníží do bodu, kde již motor nevyvolává zvýšení napětí
sběrnice, sníží se frekvence nuceně na nulu. Pokud doba stejnosměrného
brzdění není nula, používá se stejnosměrná brzda k dokončení brzdění;
výstup se pak vypne.
• Použití regulátoru proudu potvrzuje, že nedošlo k vypnutí kvůli
nadproudu, a nabízí snadno nastavitelnou a regulovatelnou úroveň
brzdného momentu.
• Použití regulátoru napětí sběrnice vede k hladké, plynulé regulaci frekvence
a vždy vynucuje použití maximálního přípustného brzdného momentu.
DŮLEŽITÉ

Aby tato funkce správně pracovala, musí být aktivní parametr [Bus Reg Mode
A/B] nastaven na 1 „Adjust Freq“ a ne na 0 „Disabled“.
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Příklad

Blokové schéma
Regulátor proudu

Úroveň
brzdění

Reference
napětí
sběrnice

Zesílení
Frekvence
Napětí sběrnice
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Current Limit Stop
Napětí sběrnice
Výstupní napětí
Limit proudu
Výstupní proud
Otáčky motoru

Čas
Příkaz Stop

Nulové otáčky

Zastavení v režimu Current Limit se obvykle nepoužívá jako normální metoda
zastavení. Normální zastavení se obvykle programuje s určitou rychlostí. Pro
funkci zastavení omezením proudu se používá digitální vstup. Jistě však můžete
nastavit normální zastavení jako CurrentLimit Stop.
Rychlost rampy při zastavení omezením proudu je 0,1 sekundy a není
programovatelná.
Příklad
Current Limit Stop
Proud motoru

P685

Otáčky motoru

Napětí stejnosměrné sběrnice

Napětí stejnosměrné
sběrnice

V tomto příkladu byl limit proudu nastaven dost vysoko, aby umožňoval využít
plný výkon měniče v zastavovací sekvenci.
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Příklad
Limit proudu – snížený limit
Proud motoru

P685

Otáčky motoru

Napětí stejnosměrné sběrnice

Napětí stejnosměrné
sběrnice

V tomto příkladu byl limit proudu nastaven na takovou hodnotu, aby při vydání
příkazu zastavení byl výstupní proud zafixován na tomto nastavení. Všimněte si,
že se doba zpomalení prodlouží.

Třída napětí

Měniče PowerFlex se někdy označují podle třídy napětí, která identifikuje hlavní
napájecí napětí do měniče. P305 [Voltage Class] obsahuje rozsah napětí.
Například měnič třídy 400 V má rozsah vstupního napětí 380–480 V AC.
Zatímco hardware zůstává pro každou třídu stejný, ostatní proměnné, např.
standardní hodnoty výrobce, katalogové číslo a výkonové parametry, se liší. Ve
většině případů je možné přeprogramovat napětí měniče na jinou úroveň ve třídě
přestavením standardních hodnot na jiné hodnoty než nastavené výrobcem.
Hodnota P305 [Voltage Class] je požadována měničem při stahování parametrů a
obecně se neprogramuje individuálně. Tento parametr dává nastavení „nízkého
napětí“ a „vysokého napětí“. Standardní hodnota závisí na napětí, které odpovídá
katalogovému číslu (např. 400 nebo 480 V). Například měnič dodaný jako 400 V
(katalogový kód „C“) má standardní hodnotu „nízkého napětí“ pro P305
[Voltage Class]. Měnič dodaný jako 480 V (katalogový kód „D“) má standardní
hodnotu „vysokého napětí“.
Když je provedena změna parametru P305 [Voltage Class], změní se trvalý
jmenovitý proud měniče o hodnotu odpovídající publikovanému rozdílu mezi
katalogovými čísly. Při změně parametrů proudu překontrolujte P422 [Current
Limit 1] a P423 [Current Limit 2].
Pamatujte rovněž, že funkce Reset to Defaults „All“ resetuje napětí na původní
nastavení od výrobce.
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Zpětná vazba a V/V

Analogové vstupy

Téma

Strana

Analogové vstupy

97

Analogové výstupy

104

Digitální vstupy

110

Digitální výstupy

119

Vstup termistoru motoru PTC

139

V každém V/V modulu jsou dva analogové vstupy. V portech měniče mohou být
namontovány až čtyři V/V moduly. Platné porty najdete v příručce Střídavý
měnič řady PowerFlex 750 Pokyny k instalaci, publikace 750-IN001. Přístup k
parametrům analogových vstupů se realizuje volbou portu, ve kterém je
namontován modul, a pak přístupem do skupiny parametrů Analog Input.
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Specifikace analogových vstupů
Svorka

Název

Popis

Sh

Stínění

Zakončovací bod pro drátěné stínění,
když není nainstalována EMC deska nebo
skříňka.

Motor PTC (-)

Ochranné zařízení motoru (kladný
teplotní součinitel).

40
na portu X

Bipolární, ±10 V, 11 bitů a znaménko,
minimální zatížení 2 kΩ.
4–20 mA, 11 bitů a znaménko,
maximální zatížení 400 kΩ.

75
na portu X

Sh
Ptc-

Sh
Sh
PTC–
PTC+
Ao0–
Ao0+
Ao1–
Ao1+
–10V
10VC
+10V
Ai0–
Ai0+
Ai1–
Ai1+
24VC
+24V
DiC
Di0
Di1
Di2
Di3
Di4
Di5

Ptc+

Motor PTC (+)

Ao0-

Analogový výstup 0 (-)

Ao0+

Analogový výstup 0 (+)

Ao1-

Analogový výstup 1 (-)

Ao1+

Analogový výstup 1 (+)

-10 V

-10 V reference

minimálně 2 kΩ.

10 VC

10 V společné

Pro (-) a (+) 10 V reference.

+10 V

+10 V reference

minimálně 2 kΩ.

Ai0-

Analogový vstup 0 (-)

Ai0+

Analogový vstup 0 (+)

Ai1-

Analogový vstup 1 (-)

Ai1+

Analogový vstup 1 (+)

Izolovaný(3), bipolární, diferenciální,
11 bitů a znaménko.
Napěťový režim: ±10 V při vstupní
impedanci 88 kΩ.
Proudový režim: 0–20 mA při vstupní
impedanci 93 Ω.

24 VC

24 V společné (1)

+24 V

+24 V DC (1)

Di C

Digitální vstup společný

Společné pro digitální vstupy 0–5

Di 0

Digitální vstup 0 (2)

24 V DC – optoelektronicky izolováno
Stav Low: méně než 5 V DC
Stav High: více než 20 V DC 11,2 mA DC
115 V AC, 50/60 Hz(4) – optoelektronicky
izolováno
Stav Low: méně než 30 V AC
Stav High: více než 100 V AC

Di 1

Digitální vstup 1 (2)

Di 2

Digitální vstup 2 (2)

Di 3

Digitální vstup 3 (2)

Di 4

Digitální vstup 4 (2)

Di 5

Digitální vstup 5 (2)

Související
parametr (5)

85
na portu X

50, 70
na portu X
60, 70
na portu X

Napájení logického vstupu dodávané
měničem.
max. 200 mA na V/V modul
max. 600 mA na měnič
1
na portu X

(1) Na 120 V verzích není k dispozici.
(2) Digitální vstupy jsou buď 24 V DC (2262C) nebo 115 V AC (2262D) v závislosti na katalogovém čísle modulu. Dávejte pozor,
aby aplikované napětí bylo správné pro V/V modul.
(3) Diferenciální izolace – externí zdroj musí být udržován na méně než 160 V vůči PE. Vstup zajišťuje vysokou imunitu společného
režimu.
(4) Pro shodu CE používejte stíněný kabel. Nepřekračujte délku kabelu 30 m (98 ft).
(5) Parametry V/V modulů mají také označení portu.

98

Publikace Rockwell Automation 750-RM002B-CS-P - září 2013

Zpětná vazba a V/V

Kapitola 2

Analogové normování
[Anlg Inn Lo]
[Anlg Inn Hi]
Operace normování se provádí na hodnotě načtené z analogového vstupu, kterou
konvertuje na jednotky využitelné k určitému konkrétnímu účelu. Normování se
ovládá nastavením parametrů, které spojují nízkou a vysokou analogovou
hodnotu (ve voltech nebo mA) s nízkým a vysokým cílem (v Hz).
Příklad 1
• P255 [Anlg In Type], bit 0 = „0“ (Voltage)
• P545 [Spd Ref A Sel] = „Analog In 1“
• P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 60 Hz
• P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz
• P61 [Anlg In1 Hi] = 10 V
• P62 [Anlg In1 Lo] = 0 V
Toto je standardní nastavení, kde 0 V představuje 0 Hz a 10 V představuje 60 Hz
při 1 024 krocích (10 bitové rozlišení analogového vstupu) mezi 0 a 60 Hz.
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Výstupní frekvence

Příklad 2
Uvažujme následující nastavení:
• P255 [Anlg In Type], bit 0 = „0“ (Voltage)
• P545 [Spd Ref A Sel] = „Analog In 1“
• P61 [Anlg In1 Hi] = 10 V
• P62 [Anlg In1 Lo] = 0 V
• P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 60 Hz
• P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz
• P520 [Max Fwd Speed] = 45 Hz
• P522 [Min Fwd Speed] = 15 Hz
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Tato konfigurace se používá, když je požadováno nestandardní nastavení pro
minimální a maximální rychlost, ale přitom je stále požadován plný rozsah
(0–10 V) normovaný od 0 do 60 Hz.
P522 [Min Fwd Speed]

P61 [Anlg In1 Hi]
10 V

P520 [Max Fwd Speed]

Provozní rozsah motoru
Pásmo necitlivosti
frekvence
0–2,5 V

Pásmo necitlivosti
frekvence
7,5–10 V
Příkaz frekvence

P62 [Anlg In1 Lo]
0V

0 Hz
P548 [Spd Ref A AnlgLo]

15 Hz
Sklon definovaný jako (analogové napětí)/(příkaz frekvence)

45 Hz

60 Hz
P547 [Spd Ref A AnlgHi]

V tomto příkladu je vytvořeno pásmo necitlivosti od 0 do 2,5 V a od 7,5 do 10 V.
Alternativně je možné eliminovat vstupní pásmo necitlivosti při zachování mezí
15 a 45 Hz následujícími změnami:
• P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 15 Hz
• P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 45 Hz
Příklad 3
• P255 [Anlg In Type], bit 0 = „0“ (Voltage)
• P545 [Spd Ref A Sel] = „Analog In 1“
• P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 30 Hz
• P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz
• P61 [Anlg In1 Hi] = 10 V
• P62 [Anlg In1 Lo] = 0 V
Toto je aplikace, která vyžaduje pouze 30 Hz jako maximální výstupní frekvenci,
ale je stále nakonfigurována pro plný vstup 10 V. Výsledkem je, že se zdvojnásobí
rozlišení vstupu a dává 1 024 kroků mezi 0 a 30 Hz.
10
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Vstupní napětí
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Příklad 4
• P255 [Anlg In Type], bit 0 = „1“ (Current)
• P545 [Spd Ref A Sel] = „Analog In 1“
• P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 60 Hz
100
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• P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz
• P61 [Anlg In1 Hi] = 20 mA
• P62 [Anlg In1 Lo] = 4 mA
Tato konfigurace se označuje jako odchylka. V tomto případě dává vstupní signál
4–20 mA výstup 0–60 Hz a poskytuje odchylku 4 mA v příkazu otáček.
20
18
16

Vstup mA

14
12
10
8
6
4
2
0
0

10

20

30

40

50

60
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Příklad 5
• P255 [Anlg In Type], bit 0 = „0“ (Voltage)
• P545 [Spd Ref A Sel] = „Analog In 1“
• P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 0 Hz
• P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 60 Hz
• P61 [Anlg In1 Hi] = 10 V
• P62 [Anlg In1 Lo] = 0 V
Tato konfigurace se používá pro převrácení funkce vstupního signálu. Maximální
vstup (10 V) zde představuje 0 Hz a minimální vstup (0 V) představuje 60 Hz.
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Příklad 6
• P255 [Anlg In Type], bit 0 = „0“ (Voltage)
• P545 [Spd Ref A Sel] = „Analog In 1“
• P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 60 Hz
• P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz
• P61 [Anlg In1 Hi] = 5 V
• P62 [Anlg In1 Lo] = 0 V
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Tato konfigurace se používá, když je vstupní signál 0–5 V. Minimální vstup (0 V)
zde představuje 0 Hz a maximální vstup (5 V) představuje 60 Hz. To umožňuje
provoz v plném rozsahu z 0–5 V zdroje.
5
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Vstupní napětí
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Příklad 7
• P255 [Anlg In Type], bit 0 = „0“ (Voltage)
• P675 [Trq Ref A Sel] = „Analog In 1“
• P677 [Trq Ref A AnlgHi] = 200 %
• P678 [Trq Ref A AnlgLo] = 0 %
Tato konfigurace se používá, když je vstupní signál 0–10 V. Minimální vstup 0 V
představuje referenci krouticího momentu 0 % a maximální vstup 10 V referenci
krouticího momentu 200 %.
10
9

Vstupní napětí
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Odmocnina
Funkce odmocnina může být aplikována na každý analogový vstup použitím
P256 [Anlg In Sqrt]. Funkci aktivujte, jestliže se vstupní signál mění se čtvercem
regulovaného množství (například otáček měniče).
Pokud je režimem vstupu bipolární napětí (-10 až +10 V), vrací funkce
odmocnina pro všechna záporná napětí hodnotu 0.
Funkce používá odmocninu analogové hodnoty v porovnání s její plnou stupnicí
(například 5V = 0.5 or 50% and 0.5 = 0.707 ) a násobí ji plnou stupnicí veličiny, kterou
reguluje (například 60 Hz).
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Kompletní funkce může být popsána takto:
Analog Value - [Analog In x Lo]-  × ( [ Speed Ref A Hi ] – [Speed Ref A Lo] ) + [Speed Ref A Lo]
 ----------------------------------------------------------- [Analog In x Hi] - [Analog In x Lo] 

Při nastavení vysokých a nízkých hodnot na 0 V, 10 V, 0 Hz a 60 Hz se výraz
redukuje na následující:
Value-  × 60 Hz
 Analog
----------------------

10V
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Detekce výpadku analogového vstupu
Výpadek signálu lze detekovat pro každý analogový vstup. P47 [Anlg In Loss Sts]
bity 0, 1, 2 indikují, zda je signál ztracený. Bit 0 indikuje, že je ztracený jeden nebo
oba signály. P53 [Anlg In0 LssActn] a P63 [Anlg In1 LssActn] definují, jakou akci
měnič provede, když dojde k výpadku kteréhokoli analogového vstupního
signálu.
Vybírá akci měniče při detekci výpadku analogového signálu. Výpadek signálu je
definován jako analogový signál nižší než 1 V nebo 2 mA. Událost výpadku
signálu končí a normální provoz se obnovuje, když je úroveň vstupního signálu
větší nebo rovna 1,5 V nebo 3 mA.
• „Ignore“ (0) – není proveden žádný zásah.
• „Alarm“ (1) – je hlášen alarm typu 1.
• „Flt Minor“ (2) – je hlášena menší chyba. Během provozu pokračuje měnič
v chodu. Aktivujte pomocí P950 [Minor Flt Cfg]. Není-li aktivováno,
je význam stejný jako u větší chyby.
• „FltCoastStop“ (3) – je hlášena větší chyba. Doběh do zastavení.
• „Flt RampStop“ (4) – je hlášena větší chyba. Zpomalení do zastavení.
• „Flt CL Stop“ (5) – je hlášena větší chyba. Zastavení při limitu proudu.
• „Hold Input“ (6) – zadržuje vstup na poslední hodnotě.
• „Set Input Lo“ (7) – nastavuje vstup na P52 [Anlg In0 Lo] nebo P62 [Anlg
In1 Lo].
• „Set Input Hi“ (8) – nastavuje vstup na P51 [Anlg In0 Hi] nebo P61 [Anlg
In1 Hi].
Pokud je vstup v proudovém režimu, je normální minimální využitelná vstupní
hodnota 4 mA. Každá hodnota pod 3,2 mA je měničem interpretována jako
výpadek signálu a pro ukončení stavu výpadku signálu je na vstupu zapotřebí
hodnota 3,8 mA.
Publikace Rockwell Automation 750-RM002B-CS-P - září 2013
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Pokud je vstup v unipolárním napěťovém režimu, je normální minimální
využitelná vstupní hodnota 2 V. Každá hodnota pod 1,6 V je měničem
interpretována jako výpadek signálu a pro ukončení stavu výpadku signálu je na
vstupu zapotřebí hodnota 1,9 V. Pokud je vstup v bipolárním napěťovém režimu,
není detekce výpadku signálu možná. Stav výpadku signálu se nikdy nevyskytuje,
ani když je aktivována detekce výpadku signálu.

Analogové výstupy

V každém V/V modulu jsou dva analogové výstupy. V portech měniče může být
namontováno až pět V/V modulů. Platné porty najdete v dokumentu s číslem
750-IN001. Přístup k parametrům analogových výstupů se realizuje volbou
portu, ve kterém je namontován modul, a pak přístupem do skupiny parametrů
Analog Output.

Specifikace analogových výstupů
Svorka

Název

Popis

Sh

Stínění

Zakončovací bod pro drátěné stínění,
když není nainstalována EMC deska
nebo skříňka.

Ptc-

Motor PTC (-)

Ptc+

Motor PTC (+)

Ochranné zařízení motoru (kladný
teplotní součinitel).

40
na portu X

Ao0-

Analogový výstup 0 (-)

Ao0+

Analogový výstup 0 (+)

Bipolární, ±10 V, 11 bitů a znaménko,
minimální zatížení 2 kΩ.
4–20 mA, 11 bitů a znaménko,
maximální zatížení 400 kΩ.

75
na portu X

Sh

Sh
Sh
PTC–
PTC+
Ao0–
Ao0+
Ao1–
Ao1+
–10V
10VC
+10V
Ai0–
Ai0+
Ai1–
Ai1+
24VC
+24V
DiC
Di0
Di1
Di2
Di3
Di4
Di5

Ao1-

Analogový výstup 1 (-)

Ao1+

Analogový výstup 1 (+)

-10 V

-10 V reference

minimálně 2 kΩ.

10 VC

10 V společné

Pro (-) a (+) 10 V reference.

+10 V

+10 V reference

minimálně 2 kΩ.

Ai0-

Analogový vstup 0 (-)

Izolovaný(2), bipolární, diferenciální, 11
bitů a znaménko.
Napěťový režim: ±10 V při vstupní
impedanci 88 kΩ.
Proudový režim: 0–20 mA při vstupní
impedanci 93 Ω.

Ai0+

Analogový vstup 0 (+)

Ai1-

Analogový vstup 1 (-)

Ai1+

Analogový vstup 1 (+)

24 VC

24 V společné

+24 V

+24 V DC

Napájení logického vstupu dodávané
měničem.
max. 200 mA na V/V modul
max. 600 mA na měnič

Di C

Digitální vstup společný

Společné pro digitální vstupy 0–5

Di 0

Digitální vstup 0 (1)

Di 1

Digitální vstup 1 (1)

Di 2

Digitální vstup 2 (1)

Di 3

Digitální vstup 3 (1)

Di 4

Digitální vstup 4 (1)

Di 5

Digitální vstup 5 (1)

24 V DC– optoelektronicky izolováno
Stav Low: méně než 5 V DC
Stav High: více než 20 V DC 11,2 mA DC
115 V AC, 50/60 Hz(3)– optoelektronicky
izolováno
Stav Low: méně než 30 V AC
Stav High: více než 100 V AC

Související
parametr (4)

85
na portu X

50, 70
na portu X
60, 70
na portu X

1
na portu X

(1) Digitální vstupy jsou buď 24 V DC (2262C) nebo 115 V AC (2262D) v závislosti na katalogovém čísle modulu. Dávejte pozor,
aby aplikované napětí bylo správné pro V/V modul.
(2) Diferenciální izolace – externí zdroj musí být udržován na méně než 160 V vůči PE. Vstup zajišťuje vysokou imunitu společného
režimu.
(3) Pro shodu CE používejte stíněný kabel. Nepřekračujte délku kabelu 30 m (98 ft).
(4) Parametry V/V modulů mají také označení portu.
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Konfigurace analogových výstupů
Parametry 75 a 85 [Anlg Outn Select] se používají pro specifikaci signálu
použitého na analogových výstupech 1, resp. 2. Tyto parametry mohou být
naprogramovány na následující volby.
Č. parametru

Název parametru

1

Output Frequency

2

Commanded SpdRef

3

Mtr Vel Fdbk

4

Commanded Trq

5

Torque Cur Fdbk

6

Flux Cur Fdbk

7

Output Current

8

Output Voltage

9

Output Power

11

DC Bus Volts

Normování
Normování pro analogový výstup se definuje zadáním analogových výstupních
napětí do dvou parametrů, P91 [Anlg Out1 Lo] a P90 [Anlg Out1 Hi]. Tato dvě
výstupní napětí odpovídají dolní a horní mezi možného rozsahu pokrytého
výstupní veličinou. Normování analogových výstupů se provádí s nízkým a
vysokým nastavením analogového parametru, které je spojeno s pevnými rozsahy
(viz dokument AC měniče řady PowerFlex 750 Návod k programování, publikace
750-PM001) pro každou cílovou funkci. PowerFlex 755 navíc disponuje
nastavitelným měřítkovým faktorem, který upravuje pevný cílový rozsah.
Parametry P77 [Anlg Out0 Data] a 82 [Anlg Out0 Val] jsou popsány v
následujících tabulkách.
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Případ 1
P77 [Anlg Out0 Data]

P78 [Anlg Out0 DataHi]

P79 [Anlg Out0 DataLo]

P82 [Anlg Out0 Val]

P80 [Anlg Out0 Hi]

P81 [Anlg Out0 Lo]

P76 [Anlg Out0 Stpt]

Případ 1: Zde je znázorněn parametr P77 [Anlg Out0 Data], jednotky jsou
konzistentní s volbou P75 [Anlg Out0 Sel]. V tomto případě je volba
analogového výstupu nastavena na P3 [Mtr Vel Fdbk] a jednotky jsou ot./min.
P80 [Anlg Out0 Hi], P81 [Anlg Out0 Lo], P78 [Anlg Out0 DataHi] a P79
[Anlg Out0 DataLo] mají standardní hodnoty. Motor byl spuštěn a zrychlen na
1 800 ot./min. Všimněte si, že P82 [Anlg Out0 Val] zůstává nula.
Případ 2: Zde se P80 [Anlg Out0 Hi] změnilo na 9 a P81 [Anlg Out0 Lo] se
změnilo na 1. Během lineárního zrychlování a zpomalování motoru nedochází k
žádné změně hodnoty nebo normování P77 [Anlg Out0 Data]. Všimněte si, že
P82 [Anlg Out0 Val] je stále nula.
Případ 3: Nyní se P78 [Anlg Out0 DataHi] změnilo na 1 800 a P79 [Anlg Out0
DataLo] je ponecháno na nule. Při spuštění začíná P82 [Anlg Out0 Val] na 1 a
dosáhne 9, když jsou otáčky motoru na maximu.
Případ 4: V tomto oddílu měly P80 [Anlg Out0 Hi] a P81 [Anlg Out0 Lo]
obrácené hodnoty. Nyní je P82 [Anlg Out0 Val] při lineárním zrychlování a
zpomalování motoru přesně obrácené. Začíná na 9 a je 1 při plných otáčkách.
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Případ 2
P77 [Anlg Out0 Data]

P78 [Anlg Out0 DataHi]

P79 [Anlg Out0 DataLo]

P82 [Anlg Out0 Val]

[Anlg Outn Sel] = Mtr Vel

[Anlg Outn Val]

[Anlg Outn DataHi] = 1 500
[Anlg Outn DataLo] = 500

Když otáčky motoru dosáhnou 500 ot./min, začne se [Anlg Outn Val] zvyšovat z 0.
Když otáčky motoru dosáhnou 1 500 ot./min, je [Anlg Outn Val] na maximu 10.
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Případ 3
P77 [Anlg Out0 Data]

P78 [Anlg Out0 DataHi]

P79 [Anlg Out0 DataLo]

P82 [Anlg Out0 Val]

P80 [Anlg Out0 Hi]

P81 [Anlg Out0 Lo]

[Anlg Outn Hi] = 8
[Anlg Outn Lo] = 2

[Anlg Outn Val]

[Anlg Outn DataHi] = 1 500
[Anlg Outn DataLo] = 500

Když otáčky motoru dosáhnou 500 ot./min, začne se [Anlg Outn Val] zvyšovat z 2.
Když otáčky motoru dosáhnou 1 500 ot./min, je [Anlg Outn Val] na maximu 8.

Absolutní (standardní)
Určité veličiny používané na analogových výstupech mají znaménko, tzn. že
veličina může být například kladná i záporná. Z těchto veličin můžete před
provedením normování vytvořit absolutní hodnotu (hodnotu bez znaménka).
Absolutní hodnota se aktivuje samostatně pro každý analogový vstup pomocí
bitu v P71 [Analog Out Abs].
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Požadovaná hodnota
Požadovaná hodnota je možným zdrojem pro analogový výstup. Může se používat
pro řízení analogového výstupu z komunikačního zařízení pomocí DataLink.
Změňte P75 [Anlg Out0 Sel] na 76 [Anlg Out0 Stpt]. Potom mapujte datovou
linku do P76 a budete moct řídit analogový výstup přes síť.
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Digitální vstupy

Fyzické vstupy jsou naprogramovány na požadované funkce digitálních vstupů.
Tyto parametry nelze měnit, pokud běží měnič.

Technické informace
Měnič PowerFlex 753 má tři digitální vstupy na hlavní řídicí desce:
• Di 0 – nakonfigurováno pro 115 V AC nebo 24 V DC
– Sdílená společná svorka (Di C) mezi svorkami Di 0ac a Di 0dc
– TB3 – spodní část hlavní řídicí desky
• Di 1 a Di 2 – nakonfigurováno pro 24 V DC
– Sdílená společná svorka (Di C) pro Di 1 a Di 2
– TB1 – dolní přední část hlavní řídicí desky
Příklady zapojení hlavní řídicí desky V/V PowerFlex 753 TB1 jsou uvedeny v
příručce Střídavý měnič řady PowerFlex 750 Pokyny k instalaci, publikace
750-IN001.
Měnič PowerFlex 755 má jeden digitální vstup na hlavní řídicí desce:
• Di0 – nakonfigurováno pro 115 V AC nebo 24 V DC
– Sdílená společná svorka (Di C) mezi svorkami Di 0ac a Di 0dc
– TB1 – spodní část hlavní řídicí desky
Existují rovněž volitelné moduly řady PowerFlex 750, které zvětšují počet
digitálních vstupů a mohou se využívat na měničích PowerFlex 753 i 755.
20-750-2262C-2R / 20-750-2263C-1R2T
• Šest vstupních svorek 24 V DC:
– Označení jako Di 0, Di 1, Di 2, Di 3, Di 4 a Di 5
– Sdílená společná svorka (Di C)
– TB1 – přední strana volitelného modulu
20-750-2262D-2R
• Šest vstupních svorek 115 V AC:
– Označení jako Di 0, Di 1, Di 2, Di 3, Di 4 a Di 5
– Sdílená společná svorka (Di C)
– TB1 – přední strana volitelného modulu
Příklady zapojení volitelných V/V modulů řady PowerFlex 750 TB1 jsou uvedeny
v příručce Střídavý měnič řady PowerFlex 750 Pokyny k instalaci, publikace
750-IN001.
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Konfigurace
Digitální vstupy mohou být naprogramovány na požadovanou funkci
definovanou pomocí níže uvedených parametrů 155 až 201. Tyto parametry
nelze měnit, pokud běží měnič.
Číslo

Název parametru

Číslo

Název parametru

Číslo

Název parametru

155

DI Enable

170

DI Jog 2 Forward

187

DI PwrLoss ModeB

156

DI Clear Fault

171

DI Jog 2 Reverse

188

DI Pwr Loss

157

DI Aux Fault

172

DI Manual Ctrl

189

DI Precharge

158

DI Stop

173

DI Speed Sel 0

190

DI Prchrg Seal

159

DI Cur Lmt Stop

174

DI Speed Sel 1

191

DI PID Enable

160

DI Coast Stop

175

DI Speed Sel 2

193

DI PID Hold

161

DI Start

176

DI HOA Start

193

DI PID Reset

162

DI Fwd Reverse

177

DI MOP Inc

194

DI PID Invert

163

DI Run

178

DI MOP Dec

195

DI Torque StptA

164

DI Run Forward

179

DI Accel 2

196

DI Fwd End Limit

165

DI Run Reverse

180

DI Decel 2

197

DI Fwd Dec Limit

166

DI Jog 1

181

DI SqTqPs Sel 0

198

DI Rev End Limit

167

DI Jog 1 Forward

182

DI SqTqPs Sel 1

199

DI Rev Dec Limit

168

DI Jog 1 Reverse

185

DI Stop Mode B

200

DI PHdwr OvrTrvl

169

DI Jog 2

186

DI BusReg Mode B

201

DI NHdwr OvrTrvl

Fungování pro parametry typu DI Run může být definováno pomocí P150
[Digital In Cfg]:
• „Run Edge“ (0) – řídicí funkce vyžaduje náběžnou hranu (přechod z
otevřeno na zavřeno), aby měnič běžel.
• „Run Level“ (1) – dokud není vydán samostatný příkaz „Stop“, určuje
pouze úroveň (není zapotřebí náběžná hrana), jestli měnič poběží. Při
nastavení na 1 „Run Level“ je nepřítomnost příkazu chodu indikována jako
zastavení a P935 [Drive Status 1] bit 0 je nízký.
UPOZORNĚNÍ: Použití tohoto parametru nevhodným způsobem může vést k poškození
zařízení nebo zranění osob. Nepoužívejte tuto funkci, aniž byste při tom dodržovali
platné místní, národní a mezinárodní zákony, normy, předpisy nebo průmyslové
směrnice.

Popisy funkcí
DI Enable
Sepnutí tohoto vstupu umožňuje chod měniče, když je vydán příkaz Start. Pokud
měnič při otevření tohoto vstupu již běží, doběhne do zastavení a hlásí „not
enabled“ na modulu HIM (je-li nainstalován). To se nepovažuje za chybový stav a
není generována žádná chyba. Pokud tato funkce není nakonfigurována, považuje
se měnič za aktivovaný.
DŮLEŽITÉ

Je-li odstraněna propojka ENABLE (J1), stane se vstup Di 0 hardwarově
aktivovaným. U měničů PowerFlex 753 se Di 0 nachází na TB3 a u měničů
PowerFlex 755 na TB1.

Je možné využít kombinaci hardwarové a softwarové aktivace; měnič však neběží,
je-li některý ze vstupů nesepnutý.
Publikace Rockwell Automation 750-RM002B-CS-P - září 2013
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DI Clear Fault
Funkce digitálního vstupu „Clear Fault“ umožňuje, aby externí zařízení resetovalo
chyby měniče pomocí svorkovnice. Přechod z nesepnutého na sepnutý stav na
tomto vstupu způsobí reset aktivní chyby (pokud nějaká existuje).
DI Aux Fault
Tato vstupní funkce je normálně sepnutá a umožňuje, aby externí vybavení
vyvolalo chybu měniče. Když se tento vstup rozepne, dojde k chybě měniče s
chybovým kódem „Auxiliary Input“ (F2). Pokud tato vstupní funkce není
nakonfigurovaná, k chybě nedojde.
DI Stop
Nesepnutý vstup způsobí zastavení měniče a přechod do stavu „Not Ready“.
Sepnutý vstup umožňuje, aby měnič při vydání příkazu Start nebo Run běžel.
Je-li nakonfigurováno „Start“, musí být nakonfigurováno také „Stop“, jinak
nastane alarm konfigurace digitálního vstupu.
P370 [Stop Mode A] a P371 [Stop Mode B] určují akci měniče při zastavení.
Další detaily najdete v Režimy zastavení na straně 88.
DI Cur Lmt Stop
S touto digitální vstupní funkcí způsobuje nesepnutý vstup zastavení měniče
omezením proudu. Měnič potvrzuje příkaz zastavení nastavením reference otáček
motoru na nulu, takže měnič zpomalí motor na nulové otáčky tak rychle, jak to
dovolí limity výkonu, krouticího momentu a proudu. Jakmile výstup měniče
dosáhne nuly, vypnou se výstupní tranzistory.
DI Coast Stop
S touto funkcí digitálního vstupu způsobuje rozepnutý vstup zastavení měniče v
režimu Coast-to-Stop. Měnič potvrzuje příkaz zastavení vypnutím výstupních
tranzistorů a uvolněním řízení motoru. Zátěž/motor doběhne do zastavení nebo
se volně otáčí, dokud se nerozptýlí mechanická energie.
DI Start
Přechod z rozepnutého na sepnutý stav při zastaveném měniči způsobí chod
měniče v aktuálním směru, pokud není rozepnut vstup funkce „Stop“. Je-li
nakonfigurováno „Start“, musí být nakonfigurováno také „Stop“.
DI Fwd Reverse
Tato funkce digitálního vstupu je jedním ze způsobů, jak zajistit řízení směru při
použití funkcí „Start“ nebo „Run“ (nezkombinovaných se směrem). Nesepnutý
vstup nastavuje směr vpřed. Sepnutý vstup nastavuje směr vzad. Jestliže se změní
stav vstupu a měnič běží nebo krokuje, pak měnič změní směr.
DI Run Forward, DI Run Reverse
Tyto funkce digitálních vstupů zajišťují chod měniče ve specifikovaném směru,
dokud se nakonfigurovaný vstup udržuje sepnutý. Tato „2vodičová“ nastavení
navíc brání všem ostatním připojeným zařízením ve spuštění měniče. Přechod
jednoho nebo obou vstupů z otevřeného na sepnutý stav při zastaveném měniči
způsobí, že se měnič rozběhne, pokud není nakonfigurována a rozepnuta vstupní
funkce „Stop“.
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Následující tabulka popisuje základní akce prováděné měničem v odezvě na
konkrétní stavy těchto vstupních funkcí.
Run Forward

Run Reverse

Postup

Nesepnuto

Nesepnuto

Měnič se zastaví, svorkovnice uvolní vlastnictví směru.

Nesepnuto

Sepnuto

Měnič běží směrem vzad, svorkovnice převezme řízení směru.

Sepnuto

Nesepnuto

Měnič běží směrem vpřed, svorkovnice převezme řízení směru.

Sepnuto

Sepnuto

Měnič pokračuje v chodu v současném směru, ale svorkovnice si ponechává
vlastnictví směru.

Není nutné programovat „Run Forward“ a „Run Reverse“. Tyto dvě funkce
pracují společně, nebo každá zvlášť.
DŮLEŽITÉ

Řízení směru je funkce „Exclusive Ownership“ (viz Vlastníci). To znamená, že směr
může ovládat vždy jen jedno řídicí zařízení (svorkovnice, zařízení DPI, HIM atd.).
Aby se svorkovnice mohla používat k řízení směru, musí se nejprve stát „vlastníkem“
směru. Pokud je vlastníkem směru momentálně jiné zařízení (což je indikováno
parametrem P922 [Dir Owner]), není možné spouštět měnič nebo měnit směr
pomocí digitálních vstupů svorkovnice naprogramovaných na řízení chodu i směru
(například Run/Fwd).

DI Run
Tato funkce digitálního vstupu je podobná nastavením „Run Forward“ a
„Run Reverse“. Jediný rozdíl spočívá v tom, že je směr určován jiným vstupem
nebo příkazem jiného zařízení (HIM nebo komunikační adaptér).
DI Jog 1 Forward, DI Jog 1 Reverse, DI Jog 2 Forward, DI Jog 2 Reverse
Jog je neblokovaný příkaz jako Run, který ale potlačuje normální referenci otáček
a používá parametr P556 [ Jog Speed 1] nebo P557 [ Jog Speed 2].
Přechod jednoho nebo obou vstupů z otevřeného na sepnutý stav při zastaveném
měniči způsobí, že se měnič volně pohybuje, pokud není nakonfigurována a
rozepnuta vstupní funkce „Stop“. Následující tabulka popisuje akce prováděné
měničem v odezvě na různé stavy těchto vstupních funkcí.
Jog Forward

Jog Reverse

Postup

Nesepnuto

Nesepnuto

Jestliže se měnič již volně pohybuje, zastaví se, ale může být spuštěn jinými
prostředky. Svorkovnice uvolní vlastnictví směru.

Nesepnuto

Sepnuto

Měnič se volně pohybuje směrem vzad. Svorkovnice převezme vlastnictví směru.

Sepnuto

Nesepnuto

Měnič se volně pohybuje směrem vpřed. Svorkovnice převezme vlastnictví směru.

Sepnuto

Sepnuto

Měnič pokračuje ve volném pohybu v současném směru, ale svorkovnice si
ponechává vlastnictví směru.

Měnič se volně nepohybuje, pokud běží nebo pokud je otevřen vstup „Stop“.
Spuštění má přednost.
DI Jog 1, DI Jog 2
Tyto funkce digitálních vstupů jsou podobné „Jog Forward“ a „Jog Reverse“
s jediným rozdílem, že směr je určován jiným vstupem nebo příkazem jiného
zařízení (HIM nebo komunikační adaptér). Tato nastavení dále využívají buď
P556 [ Jog Speed 1], nebo P557 [ Jog Speed 2]. V unipolárním režimu se používá
absolutní hodnota spolu se samostatným příkazem směru. V bipolárním režimu
určuje směr volného pohybu polarita parametru P556 [ Jog Speed 1] nebo
P557 [ Jog Speed 2].
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DI Manual Ctrl
Tato funkce digitálního vstupu pracuje ve spojení s celkovou funkcí Auto/Manual.
Když je tento vstup sepnutý, potlačuje ostatní reference otáček, ale pouze tehdy,
když jiné zařízení (HIM) nemá vlastnictví ručního stavu. Je-li digitální vstup
úspěšný v získání ručního ovládání, pochází reference otáček z parametru P563
[DI ManRef Sel], který může být nastaven na kterýkoli z analogových vstupů,
přednastavené otáčky, referenci MOP nebo použitelnou referenci portu.
S touto funkcí digitálního vstupu je spojena možnost nakonfigurovat měnič na
hladké přepínání z automatické (komunikované) reference otáček na ruční
referenci otáček generovanou modulem rozhraní člověk-stroj (HIM). Když
měnič dostane z digitálního vstupu příkaz přepnutí z automatické
(komunikované) reference otáček na ruční referenci, načte předběžně poslední
hodnotu ze zpětné vazby otáček do HIM. Obsluha pak může změnit ruční
referenci na HIM. Tím se zabrání krokové změně otáček, k níž jinak dojde ze
spínače. Tato funkce se používá s konfigurací P328 [Alt Man Ref Sel], P331
[Manual Preload], P172 [DI Manual Ctrl] a P563 [DI ManRef Sel]. Tato funkce
vyžaduje revizi 2.001 firmwaru 20-HIM-A6 nebo pozdější.
DI Speed Sel 0, 1 a 2
Tyto digitální vstupní funkce se mohou používat pro volbu reference otáček.
Na základě kombinace nesepnutého, resp. sepnutého stavu všech funkcí
digitálních vstupů volby otáček se vybírá, který zdroj bude referencí otáček.
DI Speed Sel 2

DI Speed Sel 1

DI Speed Sel 0

Auto Reference Source (parametr)

0

0

0

Reference A (P545 [Spd Ref A Sel])

0

0

1

Reference A (P545 [Spd Ref A Sel])

0

1

0

Reference B (P550 [Spd Ref B Sel])

0

1

1

Přednastavené otáčky 3 (P573 [Preset Speed 3])

1

0

0

Přednastavené otáčky 4 (P574 [Preset Speed 4])

1

0

1

Přednastavené otáčky 5 (P575 [Preset Speed 5])

1

1

0

Přednastavené otáčky 6 (P576 [Preset Speed 6])

1

1

1

Přednastavené otáčky 7 (P577 [Preset Speed 7])

Další detaily najdete v Reference otáček na straně 229.
DI HOA Start
Tato digitální vstupní funkce zajišťuje řízení Hand-Off-Auto. Působí jako
třívodičový spouštěcí signál, s tou výjimkou, že nevyžaduje, aby vstup DI Stop byl
vysoký během celého vstupního cyklu, než měnič detekuje náběžnou hranu na
DI HOA Start. Tato funkce se může používat nakonfigurováním P176 [DI HOA
Start].
DI MOP Inc, DI MOP Dec
Tyto funkce digitálních vstupů se používají pro zvýšení a snížení hodnoty Motor
Operated Potentiometer (MOP) v měniči. MOP je referenční hodnota, která
může být zvyšována a snižována externími zařízeními. Hodnota MOP má
konfigurovatelné předběžné načtení, které zůstává zachováno, dokud není
vypnuto napájení. Chcete-li, aby měnič používal hodnotu MOP jako referenci
otáček, musí být P545 [Speed Ref A Sel], P550 [Speed Ref B Sel] nebo P563
[DI ManRef Sel] nastaveno na P558 [MOP Reference].
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DI Accel 2, DI Decel 2
Tyto digitální vstupní funkce přepínají mezi primárními a sekundárními
rychlostmi ramp. Například s digitálním vstupem naprogramovaným na P179
[DI Accel 2] aktivuje nesepnutý digitální vstup hodnotu P535 [Accel Time 1].
sepnutý digitální vstup aktivuje hodnotu P536 [Accel Time 2].
DI SpTqPs Sel 0 a 1
Tyto digitální vstupní funkce poskytují možnost přepínat mezi různými režimy
Speed/Torque/Position (P309 [SpdTrqPsn Mode A], P310 [SpdTrqPsn Mode B],
P311 [SpdTrqPsn Mode C] a P312 [SpdTrqPsn Mode D]) z kombinací
digitálních vstupů. Kompletní popis těchto režimů a kombinací digitálních
vstupů, které aktivují každý režim, najdete v Otáčky / krouticí moment / poloha
na straně 242.
DI Stop Mode B
Tato funkce digitálního vstupu vybírá mezi dvěma různými režimy zastavení
měniče. Je-li vstup nesepnutý, vybírá se režim zastavení pro použití podle P370
[Stop Mode A]. Je-li vstup sepnutý, vybírá se režim zastavení pro použití podle
P371 [Stop Mode B]. Pokud tato vstupní funkce není nakonfigurovaná, vybírá se
režim zastavení pro použití vždy podle P370 [Stop Mode A]. Další detaily najdete
také v Režimy zastavení na straně 88.
DI BusReg Mode B
Tato funkce digitálního vstupu vybírá, jak bude měnič regulovat nadměrné napětí
na stejnosměrné sběrnici. Je-li vstup nesepnutý, vybírá se režim regulace sběrnice
pro použití podle P372 [Bus Reg Mode A]. Je-li vstup zavřený, vybírá se režim
regulace sběrnice pro použití podle P373 [Bus Reg Mode B]. Pokud tato vstupní
funkce není nakonfigurovaná, vybírá se režim regulace sběrnice pro použití vždy
podle P372 [Bus Reg Mode A]. Další detaily najdete také v Regulace sběrnice na
straně 39.
DI PwrLoss ModeB
Tato funkce digitálního vstupu vybírá mezi dvěma různými režimy výpadku
napájení měniče. Je-li vstup nesepnutý, určuje akci měniče během režimu výpadku
napájení parametr P450 [Pwr Loss Mode A]. Je-li vstup sepnutý, určuje akci
měniče během výpadku napájení parametr P371 [Stop Mode B]. Pokud tato
vstupní funkce není nakonfigurovaná, pak akci měniče během výpadku napájení
určuje vždy parametr P450 [Power Loss Mode A]. Další detaily najdete také v
Výpadek napájení na straně 66.
DI Pwr Loss
Měnič obsahuje důmyslný algoritmus pro řízení počáteční aplikace napájení a pro
obnovení v případě částečného výpadku napájení. Tato funkce digitálního vstupu
se používá pro vynucení přechodu měniče do stavu výpadku napájení. Je-li tento
vstup nesepnutý, určuje stav výpadku napájení interní algoritmus měniče. Pokud
je vstup sepnutý, je algoritmus potlačen a měnič nuceně přejde do stavu výpadku
napájení externím působením. P449 [Power Loss Actn] konfiguruje odezvu
měniče na stav timeout výpadku napájení a P452 [Pwr Loss A Time] nebo P455
[Pwr Loss B Time] nastavuje dobu, po kterou měnič zůstává v režimu výpadku
napájení, než ohlásí chybu. Další detaily najdete také v Výpadek napájení na
straně 66.
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DI Precharge
Tato funkce digitálního vstupu se používá k řízení odpojení od společné
stejnosměrné sběrnice. Je-li vstup sepnutý, znamená to, že je měnič připojený ke
společné stejnosměrné sběrnici a může proběhnout normální přípravné nabíjení;
měnič se také může rozběhnout (povolení spuštění). Je-li fyzický vstup nesepnutý,
znamená to, že je měnič odpojený od společné stejnosměrné sběrnice a že přejde
do stavu přípravného nabíjení a okamžitě spustí doběh do zastavení, aby se
připravil na opětovné připojení ke sběrnici. Pokud tato vstupní funkce není
nakonfigurovaná, předpokládá měnič, že je vždy připojený ke stejnosměrné
sběrnici, a neproběhne žádné speciální přípravné nabíjení.
DI Prchrg Seal
Tato funkce digitálního vstupu se používá k vynucení jedinečné chyby, když se
otevře externí obvod přípravného nabíjení. Akci prováděnou při otevření
externího obvodu přípravného nabíjení určuje parametr P323 [Prchrg Err Cfg].
DI PID Enable
Je-li tato digitální vstupní funkce sepnutá, je aktivován provoz procesní PID
smyčky. Je-li tato vstupní funkce nesepnutá, je provoz procesní PID smyčky
deaktivován.
DI PID Hold
Je-li tato vstupní funkce sepnutá, je integrátor pro procesní PID smyčku udržován
na aktuální hodnotě. Je-li tato vstupní funkce nesepnutá, smí se integrátor pro
procesní PID smyčku zvyšovat.
DI PID Reset
Pokud je tato vstupní funkce sepnutá, je integrátor pro procesní PI smyčku
vynulován (nastaven na 0). Je-li tato vstupní funkce nesepnutá, pak integrátor pro
procesní PI smyčku normálně integruje.
DI PID Invert
Je-li tato vstupní funkce sepnutá, převrátí se hodnota PI Error. Je-li tato vstupní
funkce nesepnutá, hodnota PI Error se nepřevrátí.
DI Torque StptA
Tato funkce digitálního vstupu se používá k vynucení P676 [Trq Ref A Stpt] jako
zdroje pro referenci krouticího momentu A, bez ohledu na nastavení v P675 [Trq
Ref A Sel]. Používá se, když je měnič v režimu, který přikazuje krouticí moment.
Viz P309 [SpdTrqPsn Mode A], P310 [SpdTrqPsn Mode B], P311 [SpdTrqPsn
Mode C] a P312 [SpdTrqPsn Mode D].
DI Fwd End Limit, DI Rev End Limit
Tyto digitální vstupní funkce se používají ke spouštění mezních hodnot Forward
End Limit, resp. Reverse End Limit. Výsledná akce závisí na tom, jestli měnič
pracuje jako regulátor otáček, krouticího momentu nebo polohy. Režim provozu
je indikován v P935 [Drive Status 1] bit 21 „Speed Mode“, bit 22 „PositionMode“
a bit 23 „Torque Mode“. Pokud měnič pracuje jako regulátor otáček, je výslednou
akcí provedení příkazu „Fast Stop“. Když se měnič v tomto případě zastaví, může
se znovu spustit jedině v opačném směru (je-li vydán nový příkaz spuštění). Tato
funkce se obvykle používá s koncovým spínačem v blízkosti bodu, kde se má
měnič zastavit. Pokud měnič pracuje jako regulátor krouticího momentu, je
výslednou akcí provedení příkazu „Fast Stop“. Když se měnič v tomto případě
zastaví, může se znovu spustit a pokračovat v provozu (je-li vydán nový příkaz
spuštění). Pokud měnič pracuje jako regulátor polohy, je výslednou akcí
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provedení příkazu „Fast Stop“. Když se měnič v tomto případě zastaví, může se
znovu spustit a pokračovat v pohybu směrem k referenci polohy (je-li vydán nový
příkaz spuštění).
DI Fwd Dec Limit, DI Rev Dec Limit
Tyto digitální vstupní funkce se používají ke spouštění mezních hodnot Forward
Decel Limit, resp. Reverse Decel Limit. Výsledná akce závisí na tom, jestli měnič
pracuje jako regulátor otáček, krouticího momentu nebo polohy. Režim provozu
je indikován v P935 [Drive Status 1] bit 21 „Speed Mode“, bit 22 „PositionMode“
a bit 23 „Torque Mode“. Pokud měnič pracuje jako regulátor otáček, je výslednou
akcí potlačení reference otáček a zpomalení na Preset Speed 1. Tato funkce se
obvykle používá s koncovým spínačem a spouští proces zpomalení, než dosáhne
hodnoty End Limit. Pokud měnič pracuje jako regulátor krouticího momentu,
ignoruje tento signál a pokračuje v provozu s referencí krouticího momentu.
Pokud měnič pracuje jako regulátor polohy, ignoruje tento signál a pokračuje v
pohybu směrem k referenci polohy.
DI PHdwr OvrTrvl, DI NHdwr OvrTrvl
Tyto digitální vstupní funkce se používají ke spouštění mezních hodnot Positive
Hardware Over-travel, resp. Negative Hardware Over-travel. Výslednou akcí je
okamžitě chyba a generování nulového krouticího momentu. Po zastavení měniče
je nutné tento stav zrušit a resetovat chybu. Měnič se znovu spustí (je-li vydán
nový příkaz spuštění) a pokračuje v provozu. Sleduje referenci otáček, polohy
nebo krouticího momentu. Směr měniče není po opětovném spuštění změněný
ani omezený. Tato funkce se obvykle používá s koncovým vypínačem v poloze za
mezní polohou „End Limit“ jako přídavné bezpečnostní omezení bránící
poškození stroje krouticím momentem v případě přejetí mezní polohy.
Status
U měničů PowerFlex 753 s digitálními vstupy hlavní řídicí desky (Di) 0, 1 a 2
udává stavy příslušných vstupů parametr P220 [Digital In Sts] bity 0, 1 a 2.
U měničů PowerFlex 755 s digitálním vstupem hlavní řídicí desky (Di) 0 udává
stav příslušného digitálního vstupu parametr P220 [Digital In Sts] bit 0. U
volitelných modulů řady PowerFlex 750 s digitálními vstupy (Di) 0, 1, 2, 3, 4 a 5
udává stavy příslušných vstupů parametr P1 [Dig In Sts] bity 0, 1, 2, 3, 4 a 5. Když
má bit spojený s digitálním vstupem nastavenu hodnotu 1, znamená to, že měnič
pozná, že je digitální vstup zapnutý. Když má bit spojený s digitálním vstupem
nastavenu hodnotu 0, znamená to, že měnič pozná, že je digitální vstup vypnutý.
Configuration Conflicts
Jestliže nakonfigurujete digitální vstupy tak, že je několik voleb navzájem v
rozporu, aktivuje se jeden z alarmů konfigurace digitálních vstupů. Dokud
existuje konflikt digitálních vstupů, nespustí se měnič. Tyto alarmy jsou
automaticky zrušeny měničem, jakmile se změní parametry a zmizí konflikty.
Toto jsou případy konfigurací, které způsobují alarm:
• Konfigurování vstupní funkce „Start“ a vstupní funkce „Run Forward“
současně. „Start“ se používá jen v „3vodičovém“ režimu Start a „Run
Forward“ jen ve „2vodičovém“ režimu Run, takže nejsou nikdy
nakonfigurovány současně.
• Konfigurování stejné přepínací vstupní funkce (např. „Fwd Reverse“)
do více než jednoho fyzického digitálního vstupu současně.
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Tyto alarmy, nazývané alarmy typu 2, se liší od ostatních alarmů v tom, že pokud
je alarm aktivní, nelze spustit měnič. Je možné, aby se některý z těchto alarmů
vyskytl během chodu měniče, protože všechny parametry konfigurace digitálních
vstupů se mohou měnit pouze při zastaveném měniči. Kdykoli se vyskytne jeden
nebo více z těchto alarmů, změní se stav připravenosti měniče na „not ready“ a
HIM zobrazí hlášení o konfliktu. Kromě toho bliká žlutě kontrolka stavu měniče.
Úplný seznam alarmů typu 2 najdete v dokumentu AC měniče řady PowerFlex
750 Návod k programování, publikace 750-PM001.
DigIn Cfg B
Konflikt digitálních vstupů. Byly vybrány vstupní funkce, které nemohou
existovat současně. Správná konfigurace digitálních vstupů.
DigIn Cfg C
Konflikt digitálních vstupů. Byly vybrány vstupní funkce, které nemohou být
přiřazeny ke stejnému digitálnímu vstupu. Správná konfigurace digitálních
vstupů.

Bloková schémata
Obr. 8 - PowerFlex 753
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Obr. 9 - PowerFlex 755
[Digital In Sts]

In0
(24 V DC)
In0
(115 V AC)
Com

118

Publikace Rockwell Automation 750-RM002B-CS-P - září 2013

Zpětná vazba a V/V

Kapitola 2

Obr. 10 - Volitelný modul řady PowerFlex 750
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Digitální výstupy

PowerFlex 753 má jeden tranzistorový výstup a jeden reléový výstup vestavěný v
hlavní řídicí desce.
Tranzistorový výstup je na TB1 v dolní přední části hlavní řídicí desky.
Svorka

Název

Popis

Parametry

T0

Transistor Output 0

Tranzistorový výstup

Maximální zatížení 48 V DC, 250 mA.
Otevřený výstup.

Reléový výstup je na TB2 v dolní části hlavní řídicí desky.
Svorka

Název

Popis

Parametry

R0NC

Relay 0 N.C.

Výstupní relé 0, rozpínací kontakt

Max. 240 V AC, 24 V DC, 2 A
Pouze odporové

R0C

Relay 0 Common

Výstupní relé 0 společná

R0NO

Relay 0 N.O.

Výstupní relé 0, zapínací kontakt

Max. 240 V AC, 24 V DC, 2 A
Univerzální (indukční) / odporové

Příklady zapojení V/V hlavní řídicí desky PowerFlex 753 najdete v příručce
Střídavý měnič řady PowerFlex 750 Pokyny k instalaci, publikace 750-IN001.
PowerFlex 755 nemá na hlavní řídicí desce vestavěny žádné výstupy.
Existují volitelné moduly řady PowerFlex 750, které zvětšují počet digitálních
výstupů a mohou se využívat na měničích PowerFlex 753 i 755.
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Katalogová čísla 20-750-2262C-2R a 20-750-2262D-2R označují dva reléové
výstupy na TB2 na přední straně volitelného modulu.
Svorka

Název

Popis

Parametry

R0NC

Relay 0 N.C.

Výstupní relé 0, rozpínací kontakt

R0C

Relay 0 Common

Výstupní relé 0 společná

Max. 240 V AC, 24 V DC, 2 A
Pouze odporové

R0NO

Relay 0 N.O.

Výstupní relé 0, zapínací kontakt

Max. 240 V AC, 24 V DC, 2 A
Univerzální (indukční) / odporové

R1NC

Relay 1 N.C.

Výstupní relé 1, rozpínací kontakt

R0C

Relay 1 Common
Output

Relé 1 společná

Max. 240 V AC, 24 V DC, 2 A
Pouze odporové

R0NC

Relay 0 N.C.

Výstupní relé 0, rozpínací kontakt

Max. 240 V AC, 24 V DC, 2 A
Pouze odporové

Katalogové číslo 20-750-2263C-1R2T označuje jeden tranzistorový výstup a dva
reléové výstupy na TB2 na přední straně volitelného modulu.
Svorka

Název

Popis

Parametry
Max. 240 V AC, 24 V DC, 2 A
Pouze odporové

R0NC

Relay 0 N.C.

Výstupní relé 0, rozpínací kontakt

R0C

Relay 0 Common
Output

Relé 0 společná

R0NO

Relay 0 N.O.

Výstupní relé 0, zapínací kontakt

Max. 240 V AC, 24 V DC, 2 A
Univerzální (indukční) / odporové

T0

Transistor Output 0

Tranzistorový výstup

TC

Tranzistorový
výstup společná

Tranzistorový výstup společná

24 V DC = max. 1 A
24 V DC = max. 0,4 pro aplikace U.L.
Odporové.

T1

Transistor Output 1

Tranzistorový výstup

24 V DC = max. 1 A 24 V DC = max. 0,4
pro aplikace U.L. Odporové

Příklady zapojení volitelných modulů V/V řady PowerFlex 750 najdete v příručce
Střídavý měnič řady PowerFlex 750 Pokyny k instalaci, publikace 750-IN001.

Konfigurace
Každý digitální výstup může být naprogramován tak, aby měnil stav na základě
jedné z mnoha různých podmínek. Tyto podmínky mohou spadat do různých
kategorií.
• Podmínky stavu měniče (chyba, alarm a zpětný chod).
• Podmínky úrovní (napětí stejnosměrné sběrnice, proud a frekvence)
• Řízené digitálním vstupem.
• Řízené ze sítě.
• Řízené softwarem DeviceLogix.
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Podmínky stavu měniče
Pro měniče řady PowerFlex 750 využívající volitelný modul ukazuje níže uvedená
tabulka přehled konfigurací, které lze vybrat pro parametry Sel digitálních
výstupů měniče.
Č. parametru

Název parametru

220(1)

Popis

Digital In Sts

Stav digitálních vstupů nainstalovaných na hlavní řídicí desce (port 0).

227(1)

Dig Out Setpoint

Je-li zvoleno jako zdroj, řídí reléové nebo tranzistorové výstupy. Může se
používat k řízení výstupů z komunikačního zařízení s použitím DataLinks.

233(1)

RO0 Level CmpSts

Stav porovnání úrovní a možný zdroj pro reléový nebo tranzistorový
výstup.

720

PTP PsnRefStatus

Zobrazuje aktuální provozní stav plánovače polohy Point-To-Point v
referencování polohy.

724

Psn Reg Status

Indikuje stav řídicí logiky polohy.

730

Homing Status

Indikuje stav řídicí logiky polohy.

933

Potlačení spuštění

Udává, jaký stav brání spuštění nebo chodu měniče.

935

Drive Status 1

Udává provozní podmínku měniče.

936

Drive Status 2

Udává provozní podmínku měniče.

937

Condition Sts 1

Stav podmínek, které mohou vést k provedení akce měničem (chyba) na
základě konfigurace ochranných funkcí.

945

At Limit Status

Stav dynamických podmínek v měniči, které jsou buď aktivní, nebo mají
aplikován limit.

952

Fault Status A

Upozorňuje na výskyt podmínek, které byly konfigurovány jako chyby.
Tyto podmínky pocházejí z P937 [Condition Sts 1].

953

Fault Status B

Upozorňuje na výskyt podmínek, které byly konfigurovány jako chyby.

959

Alarm Status A

Upozorňuje na výskyt podmínek, které byly konfigurovány jako alarmy.
Tyto události pocházejí z P937 [Condition Sts 1].

960

Alarm Status B

Upozorňuje na výskyt podmínek, které byly konfigurovány jako alarmy.

961

Type 2 Alarms

Upozorňuje na výskyt podmínek, které byly konfigurovány jako alarmy.

1089

PID Status

Stav procesního PI regulátoru.

1103(2)

Trq Prove Status

Zobrazuje stavové bity pro TorqProve.

1210(2)

Profile Status

Udává stav řídicí logiky profilu otáček / polohování po krocích.

1(3)(4)

Dig In Sts

Stav digitálních vstupů.

7(3)(4)

Dig Out Setpoint

Je-li zvoleno jako zdroj, řídí reléové nebo tranzistorové výstupy. Může se
používat k řízení výstupů z komunikačního zařízení s použitím DataLinks.

13(3)(4)

RO0 Level CmpSts

Stav porovnání úrovní a možný zdroj pro reléový nebo tranzistorový
výstup.

50(5)

DLX DigOut Sts

Udává individuální stav zap/vyp bitů slov příkazů DLX Logic.

51(5)

DLX DigOut Sts2

Udává individuální stav zap/vyp pro 16 DLX DOP.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Pouze měniče PowerFlex 753.
Pouze měniče PowerFlex 755.
Volitelné moduly se mohou používat na portech 4, 5 a 6 měničů PowerFlex 753.
Volitelné moduly se mohou používat na portech 4, 5, 6, 7 a 8 měničů PowerFlex 755.
Port 14: Parametry softwaru DeviceLogix.

Podrobnosti o úrovních bitů konkrétních parametrů najdete v dokumentu AC
měniče řady PowerFlex 750 Návod k programování, publikace 750-PM001.
Související informace o výběrových parametrech PowerFlex 753 jsou uvedeny
níže.
Č. parametru

Název parametru

Popis

230

RO0 Sel

Vybírá zdroj, který vybudí reléový výstup.

240

TO0 Sel

Vybírá zdroj, který vybudí reléový nebo tranzistorový výstup.
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V závislosti na volitelném modulu nebo modulech řady PowerFlex 750
nainstalovaných v měniči jsou související informace o výběrových parametrech
uvedeny níže.
Č. parametru

Název parametru

Popis

10

RO0 Sel

Vybírá zdroj, který vybudí reléový výstup.

20

RO1 Sel nebo TO0 Sel

Vybírá zdroj, který vybudí reléový nebo tranzistorový výstup.

30

TO1 Sel

Vybírá zdroj, který vybudí reléový výstup.

Příklad
Níže je uveden příklad měniče PowerFlex 753 využívajícího vestavěný digitální
výstup s parametrem Sel nakonfigurovaným tak, aby se výstup vybudil, jestliže se
na měniči vyskytne chyba.
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Příklad
Pro parametry, které nejsou konfigurovatelné pomocí záložky vlastností
parametrů „Value“ na grafickém uživatelském rozhraní (GUI), můžete využít
záložku „Numeric Edit“ k alternativní konfiguraci digitálního výstupu pro
požadovanou funkci.
Níže je uveden příklad měniče PowerFlex 755 využívajícího digitální výstup
volitelného modulu řady PowerFlex 750 s parametrem „Sel“ nakonfigurovaným
tak, aby se výstup vybudil, jestliže se na jedné ze sekcí měniče vyskytne alarm.
Níže můžete vidět, že nelze vybrat port 10, sekci měniče na záložce Value
grafického uživatelského rozhraní.
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Když se podíváme na parametry sekce měniče na portu 10, zjistíme, že P13
[Alarm Status] bit 0 ukazuje, zda je na sekci měniče 1 aktivní alarm.

Na záložce Numeric Edit můžeme nakonfigurovat digitální výstup pro
požadovanou funkci. Viz níže.
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Jakmile je parametr nakonfigurován na záložce Numeric Edit, můžete kliknout na
OK nebo můžete přejít zpět na záložku Value, zjistit, co je zadáno na grafickém
uživatelském rozhraní GUI, a potom kliknout na OK.

Podmínky úrovní
Požadovaná funkce úrovně musí být naprogramována v parametru „Level Sel“ v
závislosti na použitém výstupu. Pokud je hodnota pro specifikovanou funkci
(frekvence, proud atd.) větší, rovná nebo menší než naprogramovaný limit
stanovený parametrem „Level“, výstup se aktivuje nebo deaktivuje v závislosti na
konfiguraci parametru „Sel“.
Pamatujte, že parametry Level Select nemají jednotky. Měnič přebírá jednotky a
minimální/maximální hodnoty z vybrané funkce parametru. Je-li například
„Level Sel“ naprogramováno pro parametr P943 [Drive Temp Pct], který udává
provozní teplotu silové části měniče (chladiče), jsou jednotkou procenta
maximální teploty chladiče, s minimální a maximální hodnotou -200, resp. 200
procent.
Pro měniče řady PowerFlex 750 využívající volitelný modul ukazuje níže uvedená
tabulka přehled konfigurací, které lze vybrat pro parametry „Level Sel“
digitálních výstupů měniče.
Č. parametru

Název parametru

Popis

1

Output Frequency

Výstupní frekvence na svorkách T1, T2 a T3 (U, V a W).

2

Commanded SpdRef

Hodnota aktivní reference otáček, resp. frekvence.

3

Mtr Vel Fdbk

Odhadnuté nebo skutečné otáčky motoru, se zpětnou vazbou.

4

Commanded Trq

Konečná hodnota reference krouticího momentu po aplikaci limitů a
filtrace. Procenta jmenovitého parametru motoru.

5

Torque Cur Fdbk

V závislosti na motoru velikost proudu, který je ve fázi se základní složkou
napětí.
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Č. parametru

Název parametru

Popis

6

Flux Cur Fdbk

Velikost proudu, který je mimo fázi se základní složkou napětí.

7

Output Current

Celkový výstupní proud na svorkách T1, T2 a T3 (U, V a W).

8

Output Voltage

Výstupní napětí na svorkách T1, T2 a T3 (U, V a W).

9

Output Power

Výstupní výkon na svorkách T1, T2 a T3 (U, V a W).

10

Output Powr Fctr

Výstupní účiník.

11

DC Bus Volts

Napětí stejnosměrné sběrnice.

13

Elapsed MWH

Akumulovaná výstupní energie měniče.

14

Elapsed kWH

Akumulovaná výstupní energie měniče.

260(1)

Anlg In0 Value

Hodnota analogového vstupu po filtraci, odmocnění a akci při výpadku.

418

Mtr OL Counts

Akumulovaná procenta přetížení motoru.

419

Mtr OL Trip Time

Zobrazuje převrácenou hodnotu doby přetížení motoru.

558

Reference MOP

Hodnota reference MOP (Motor Operated Potentiometer) k použití jako
možný zdroj pro P545 a P550.

707

Load Estimate

Zobrazuje odhadnutou hodnotu krouticího momentu zátěže pro měnič.

940

Drive OL Count

Udává přetížení napájecí jednotky (IT) v procentech.

943

Drive Temp Pct

Udává provozní teplotu silové části měniče (chladiče) v procentech
maximální teploty chladiče.

1090

PID Ref Meter

Okamžitá hodnota referenčního signálu PI.

1091

PID Fdbk Meter

Okamžitá hodnota zpětnovazebního signálu PI.

1092

PID Error Meter

Okamžitá hodnota chyby PI.

1093

PID Output Meter

Okamžitá hodnota výstupu PI.

1567(2)

FrctnComp Out

Zobrazuje referenční výstup krouticího momentu pro funkci kompenzace
tření.

50(3)(4)

Anlg In0 Value

Hodnota analogového vstupu po filtraci, odmocnění a akci při výpadku.

60(3)(4)

Anlg In1 Value

Hodnota analogového vstupu po filtraci, odmocnění a akci při výpadku.

90 … 97(5)

DLX Real Out SP1 SP8

Osm 32bitových reálných paměťových registrů pro použití na výstupu
programu DLX.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Pouze měniče PowerFlex 753.
Pouze měniče PowerFlex 755.
Volitelné moduly se mohou používat na portech 4, 5 a 6 měničů PowerFlex 753.
Volitelné moduly se mohou používat na portech 4, 5, 6, 7 a 8 měničů PowerFlex 755.
Port 14: Parametry softwaru DeviceLogix

Související informace o parametrech Level Select měničů PowerFlex 753 jsou
uvedeny níže.

126

Č. parametru

Název parametru

Popis

230

RO0 Sel

Vybírá zdroj, který vybudí reléový výstup.

231

RO0 Level Sel

Vybírá zdroj úrovně, která bude porovnána.

232

RO0 Level

Nastavuje hodnotu porovnání úrovně.

233

RO0 Level CmpSts

Stav porovnání úrovní a možný zdroj pro reléový nebo tranzistorový výstup.

240

TO0 Sel

Vybírá zdroj, který vybudí reléový nebo tranzistorový výstup.

241

TO0 Level Sel

Vybírá zdroj úrovně, která bude porovnána.

242

TO0 Level

Nastavuje hodnotu porovnání úrovně.

243

TO0 Level CmpSts

Stav porovnání úrovní a možný zdroj pro tranzistorový výstup.
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V závislosti na volitelném modulu nebo modulech řady PowerFlex 750
nainstalovaných v měniči jsou související informace o parametrech Level Select
uvedeny níže.
Č. parametru

Název parametru

Popis

10

RO0 Sel

Vybírá zdroj, který vybudí reléový výstup.

11

RO0 Level Sel

Vybírá zdroj úrovně, která bude porovnána.

12

RO0 Level

Nastavuje hodnotu porovnání úrovně.

13

RO0 Level CmpSts

Stav porovnání úrovní a možný zdroj pro reléový nebo tranzistorový výstup.

20

RO1 Sel nebo TO0 Sel

Vybírá zdroj, který vybudí reléový nebo tranzistorový výstup.

21

RO1 Level Sel nebo
TO0 Level Sel

Vybírá zdroj úrovně, která bude porovnána.

22

RO1 Level nebo TO0
Level

Nastavuje hodnotu porovnání úrovně.

23

RO1 Level CmpSts
nebo TO0 Level
CmpSts

Stav porovnání úrovní a možný zdroj pro reléový nebo tranzistorový výstup.

30

TO1 Sel

Vybírá zdroj, který vybudí reléový výstup.

31

TO1 Level Sel

Vybírá zdroj úrovně, která bude porovnána.

32

TO1 Level

Nastavuje hodnotu porovnání úrovně.

Příklad
Níže je uveden příklad měniče PowerFlex 753 využívajícího vestavěný digitální
výstup s parametry Select, Level Select a Level nakonfigurovanými tak, aby se
výstup vybudil, když je provozní teplota silové sekce (chladiče) měniče v
procentech maximální teploty chladiče vyšší než 50 procent.
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Řízeno digitálním vstupem
Digitální výstup může být naprogramován tak, aby byl řízen digitálním vstupem.
Když je například vstup zavřený, je výstup vybuzený, a když je vstup otevřený, je
výstup odbuzený. Pamatujte si, že výstup je řízen stavem vstupu i v případě, že má
vstup přiřazenou normální funkci měniče (Start, Jog atd.).
Příklad
V tomto příkladu využívá měnič volitelný modul 24 V DC s dvěma relé na
portu 7. Jedna z digitálních vstupních funkcí měniče, P164 [DI Run Forward],
je naprogramována pro port 7: Digital In Sts.Input 1, s volitelným modulem P10
[RO0 Sel] je naprogramováno pro port 7: Dig In Sts.Input 1 a P20 [RO1 Sel] je
naprogramováno pro port 7: Dig In Sts.Input 3.

Jak můžete vidět na výše uvedeném obrázku, když jsou digitální vstupy 1 (růžové
zvýraznění) a 3 (žluté zvýraznění) sepnuté (stav pravda, jsou sepnuté (stav pravda)
rovněž jejich příslušné digitální výstupy.
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Řízeno ze sítě
Tato konfigurace se používá, když je požadováno řídit digitální výstup
prostřednictvím síťové komunikace místo funkcí spojených s měničem. Pro
vestavěné digitální výstupy PowerFlex 753 se používá parametr P227 [Dig Out
Setpoint] a pro volitelné moduly řady PowerFlex 750 parametr P7 [Dig Out
Setpoint]. Při provádění konfigurace pro řízení prostřednictvím sítě je nutné
nakonfigurovat datovou linku pro příslušný parametr Digital Output Setpoint.

Čtení/zápis

RO 16bitové
753 Dig Out Setpoint
celé číslo
Digital Output Setpoint
Je-li zvoleno jako zdroj, řídí reléové nebo tranzistorové výstupy. Může se používat k řízení výstupů z komunikačního zařízení s použitím DataLinks.

Standardní 0 0 0 0 0 0 0
Bit
15 14 13 12 11 10 9

0
8

0
7

0
6

0
5

0
4

0
3

0
2

0
1

0
0

Datový typ

227

Možnosti

Hodnoty

Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Trans Out 0
Relay Out 0

Název displeje
Plný název
Popis

Skupina

Č.

Digitální výstupy

FEEDBACK & I/O

Soubor

Související informace o parametrech PowerFlex 753 Setpoint jsou uvedeny níže.

0 = podmínka False
1 = podmínka True

Dig Out Setpoint
RW 16bitové
celé číslo
Digital Output Setpoint
Je-li zvoleno jako zdroj, řídí reléové nebo tranzistorové výstupy. Může se používat k řízení výstupů z komunikačního zařízení s použitím DataLinks.

Standardní 0 0 0 0 0 0 0
Bit
15 14 13 12 11 10 9

0
8

0
7

0
6

0
5

0
4

0
3

0
2

0
1

0
0

Datový typ

7

Možnosti

Hodnoty

Čtení/zápis

Název displeje
Plný název
Popis

Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Trans Out 1(2)
Trans Out 0(1)
Relay Out 0

Č.
Skupina
Digitální výstupy

I/O

Soubor

V závislosti na volitelném modulu nebo modulech řady PowerFlex 750
nainstalovaných v měniči jsou související informace o parametrech Setpoint
uvedeny níže.

0 = výstup odbuzený
1 = výstup vybuzený

(1) Bit 1 = „Trans Out 0“ pro V/V modul model 20-750-2263C-1R2T
= „Relay Out 1“ pro V/V modul modely 20-750-2262C-2R a 20-750-2262D-2R
(2) Bit 2 je používán jen V/V modulem 20-750-2263C-1R2T
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Příklad
Pro tento příklad zahrnuje naše uspořádání měnič PowerFlex 755 využívající
volitelný V/V modul 20-750-2262C-2R 24VDC a procesor ControlLogix™ L63.
Volitelný modul měniče, P10 [RO0 Sel] je nakonfigurováno pro port 7: Dig Out
Setpoint.Relay Out 0. Využíváme aplikaci Logix Designer, která obsahuje Drives
Add-On Profiles (AOP). To nám poskytuje možnost komunikovat s měničem
PowerFlex 755 a řídit ho prostřednictvím jeho vestavěného portu Ethernet přes
datovou linku P7 [Dig Out Setpoint], Relay Out 0.
Níže je uveden obrázek konfigurace datové linky měniče PowerFlex 755.

Níže je uveden obrázek konfigurace datové linky měniče PowerFlex 755 z
DriveExecutive™.<span id=”fck_dom_range_temp_1332343477042_759” />
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Při využití Drive Add-On Profiles a datové linky můžeme použít vytvořený
popisný řídicí tag (zvýrazněný níže) pro komunikaci přes síť při řízení reléového
výstupu.

Následující obrázek znázorňuje výsledek řízení digitálního výstupu přes síť (žluté
zvýraznění).

Řízeno softwarem DeviceLogix
Softwarová řídicí technologie DeviceLogix nabízí flexibilitu pro individualizaci
měniče tak, aby dokonale odpovídal potřebám vaší aplikace. Software
DeviceLogix řídí výstupy a lokálně spravuje stavové informace v měniči, takže
umožňuje používat měnič nezávisle nebo jako doplněk k nadřazenému řízení,
což pomáhá zvýšit výkon a produktivitu systému. Software DeviceLogix řady
PowerFlex 750 můžete používat pro čtení vstupů a zapisování do výstupů a pro
výhradní řízení měniče.
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Příklad
V následujícím příkladu používáme dva fyzické vstupy, např. koncové vypínače
zapojené do volitelného modulu řady PowerFlex 750, a softwarový program
DeviceLogix pro řízení digitálního výstupu.
Níže uvedený obrázek znázorňuje konfiguraci digitálních vstupů v softwaru
DeviceLogix. P33 [DLX DIP 1] je nakonfigurováno pro port 7: Dig In Sts.Input
1 a P35 [DLX DIP 3] je nakonfigurováno pro port 7: Dig In Sts.Input 3. Toto
uspořádání nám umožňuje začlenit do softwaru DeviceLogix dva skutečné vstupy.

Potom využijeme softwarový program DeviceLogix takovým způsobem, že když
budou digitální vstup 1 i digitální vstup 3 true (zapnuté), zapne se následně
digitální výstup 1 (DOP 1) softwaru DeviceLogix.

Následující obrázek znázorňuje volitelný modul, P10 [RO0 Sel] je
nakonfigurováno pro port softwaru DeviceLogix 14: DLX DigOut Sts2.DLX
DOPSts1. To spojuje dohromady digitální výstup 1 (DOP 1) softwaru
DeviceLogix a fyzický výstup měniče, takže když je DOP 1 vysoký (zapnutý),
vybudí se reléový výstup volitelného modulu měniče.
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Následující obrázek znázorňuje stav vstupů a výstupů softwaru DeviceLogix
podle P49 [DLX DigIn Sts] a P51 [DLX DigOut Sts2].

Následující obrázek znázorňuje stav vstupů a výstupů softwaru DeviceLogix
podle P1 [Dig In Sts] a P5 [Dig Out Sts].

Inverze
S digitálními výstupy měničů řady PowerFlex 750 je spojena logická inverzní
funkce. Pro měniče PowerFlex 753 je nakonfigurována pomocí P226 [Dig Out
Invert] a pro volitelné moduly řady PowerFlex 750 pomocí P6 [Dig Out Invert].
Tato inverzní funkce mění stavový bit výstupu z nuly (stav nepravda) na jedna
(stav pravda) a naopak.
Tato logická inverzní funkce vyžaduje sepnuté napájení řídicího modulu měniče,
aby byla aktivována logika měniče. Toho lze dosáhnout napájením řídicího
modulu měniče buď z vstupní sekce měniče, nebo z externího zdroje 24 V DC
zapojeného do pomocného napájecího volitelného modulu.

Možnosti

Datový typ

753 Dig Out Invert
Digital Output Invert
Invertuje vybraný digitální výstup.

Čtení/zápis

226

Hodnoty

RO 16bitové
celé číslo

Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Trans Out 0
Relay Out 0

Název displeje
Plný název
Popis

Skupina
Digitální výstupy

FEEDBACK & I/O

Soubor

Informace o parametrech Invert pro PowerFlex 753 jsou uvedeny níže.
Č.

Standardní 0 0 0 0 0 0 0
Bit
15 14 13 12 11 10 9

0
8

0
7

0
6

0
5

0
4

0
3

0
2

0
1

0
0

0 = podmínka False
1 = podmínka True
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Dig Out Invert
Digital Output Invert
Invertuje vybraný digitální výstup.
Možnosti

Datový typ

6

Hodnoty

Čtení/zápis

Název displeje
Plný název
Popis

RW 16bitové
celé číslo

Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Trans Out 1(2)
Trans Out 0(1)
Relay Out 0

Č.
Skupina
Digitální výstupy

I/O

Soubor

V závislosti na nainstalovaném volitelném modulu nebo modulech řady
PowerFlex 750 jsou informace o parametrech Invert uvedeny níže.

Standardní 0 0 0 0 0 0 0
Bit
15 14 13 12 11 10 9

0
8

0
7

0
6

0
5

0
4

0
3

0
2

0
1

0
0

0 = výstup není invertován
1 = výstup invertován

(1) Bit 1 = „Trans Out 0“ pro V/V modul model 20-750-2263C-1R2T
= „Relay Out 1“ pro V/V modul modely 20-750-2262C-2R a 20-750-2262D-2R.
(2) Bit 2 je používán jen V/V modulem 20-750-2263C-1R2T.

Příklad
V tomto příkladu využívá měnič 24 V DC volitelný modul s dvěma relé na portu
7 s P10 [RO0 Sel] naprogramovaným pro port 7: Dig In Sts.Input 1. Níže si u
bitu Invert pro Relay Out 0 všimněte, že když je stav vstupu true (1), je stavový bit
digitálního výstupu false (0).

Čas On/Off
S každým digitálním výstupem jsou spojeny dva uživatelsky ovládané časovače.
Časovač On definuje dobu prodlevy mezi přechodem False-to-True (výskytem
stavu) na výstupu a odpovídající změnou stavu digitálního výstupu. Časovač Off
definuje dobu prodlevy mezi přechodem True-to-False (zmizením stavu) na
výstupu a odpovídající změnou stavu digitálního výstupu. Každý časovač může
být deaktivován nastavením odpovídající doby prodlevy na nulu.
Parametry PowerFlex 753 On/Off jsou uvedeny níže.
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Č. parametru

Název parametru

Popis

234

RO0 On Time

Nastavuje dobu „ON Delay“ pro digitální výstupy. Jedná se o dobu mezi
výskytem stavu a aktivací relé.

235

RO0 Off Time

Nastavuje dobu „OFF Delay“ pro digitální výstupy. Jedná se o dobu mezi
zmizením stavu a deaktivací relé.

244

TO0 On Time

Nastavuje dobu „ON Delay“ pro digitální výstupy. Jedná se o dobu mezi
výskytem stavu a aktivací relé nebo tranzistoru.

245

TO0 Off Time

Nastavuje dobu „OFF Delay“ pro digitální výstupy. Jedná se o dobu mezi
zmizením stavu a deaktivací relé nebo tranzistoru.
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V závislosti na nainstalovaném volitelném modulu nebo modulech řady
PowerFlex 750 jsou parametry On/Off uvedeny níže.
Č. parametru

Název parametru

Popis

14

RO0 On Time

Nastavuje dobu „ON Delay“ pro digitální výstupy. Jedná se o dobu mezi
výskytem stavu a aktivací relé.

15

RO0 Off Time

Nastavuje dobu „OFF Delay“ pro digitální výstupy. Jedná se o dobu mezi
zmizením stavu a deaktivací relé.

24

RO1 On Time nebo
TO0 On Time

Nastavuje dobu „ON Delay“ pro digitální výstupy. Jedná se o dobu mezi
výskytem stavu a aktivací relé nebo tranzistoru.

25

RO1 Off Time nebo
TO0 Off Time

Nastavuje dobu „OFF Delay“ pro digitální výstupy. Jedná se o dobu mezi
zmizením stavu a deaktivací relé nebo tranzistoru.

34

TO1 On Time

Nastavuje dobu „ON Delay“ pro digitální výstupy. Jedná se o dobu mezi
výskytem stavu a aktivací tranzistoru.

35

TO1 Off Time

Nastavuje dobu „OFF Delay“ pro digitální výstupy. Jedná se o dobu mezi
zmizením stavu a deaktivací tranzistoru.

To, jestli určitý typ přechodu (False-to-True nebo True-to-False) na výstupu
způsobí vybuzení nebo odbuzení výstupu, závisí na stavu výstupu. Jestliže na
výstupu proběhne přechod a spustí se časovač a jestliže se výstup vrátí do
původního stavu předtím, než časovač doběhne, časovač se zruší a odpovídající
digitální výstup nezmění stav.
Příklad
Pro příklad v následujícím grafu je digitální výstup nakonfigurován pro P935
[Drive Status 1], bit 27 „Cur Limit“, parametr On Time je naprogramován na dvě
sekundy a Off Time na 0 sekund.
Relé se aktivuje
On Delay = 2 s
Nastane limit proudu

0

5

10

Relé se neaktivuje
On Delay = 2 s
Cyklický limit proudu
(každou druhou sekundu)

0

5
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Stav
Parametr [Dig Out Sts] zobrazuje stav digitálních výstupů a může se používat pro
odstraňování jejich závad. Když je bit spojený s digitálním výstupem zapnutý,
znamená to, že logika v měniči hlásí, že se má zapnout digitální výstup. Když je bit
spojený s digitálním vstupem vypnutý, znamená to, že logika v měniči hlásí, že se
má vypnout digitální výstup.

Standardní 0 0 0 0 0 0 0
Bit
15 14 13 12 11 10 9

Název displeje
Plný název
Popis

5

Dig Out Sts
Digital Output Status
Stav digitálních výstupů.
Možnosti

0
8

0
7

0
6

0
5

0
4

0
3

0
2

0
1

0
0

0 = podmínka False
1 = podmínka True

Hodnoty

RO 16bitové
celé číslo

Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Trans Out 1(2)
Trans Out 0(1)
Relay Out 0

Č.

Standardní 0 0 0 0 0 0 0
Bit
15 14 13 12 11 10 9

0
8

0
7

0
6

0
5

0
4

0
3

0
2

0
1

0
0

0 = výstup odbuzený
1 = výstup vybuzený

(1) Bit 1 = „Trans Out 0“ pro V/V modul model 20-750-2263C-1R2T
= „Relay Out 1“ pro V/V modul modely 20-750-2262C-2R a 20-750-2262D-2R.
(2) Bit 2 je používán jen V/V modulem 20-750-2263C-1R2T.
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Datový typ

RO 16bitové
celé číslo

Datový typ

Digitální výstupy

Možnosti

Čtení/zápis

753
Dig Out Sts
Digital Output Status
Stav digitálních výstupů.

Čtení/zápis

225

Hodnoty

Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Trans Out 0
Relay Out 0

Název displeje
Plný název
Popis

Skupina

Č.

Skupina
Digitální výstupy

I/O

Soubor

FEEDBACK & I/O

Soubor

Související informace o parametrech PowerFlex 753 Status jsou uvedeny níže.
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Bloková schémata
Obr. 11 - Měnič PowerFlex 753
RO0 Off Time

Relay Out0
Source

0
Výběr
parametrů

Inv

Dig Out Sts
225 0

235

Dig Out Invert
226 0

NC

Timer

Společná

1
NO

234
RO0 On Time

230
RO0 Sel

TO0 Off Time

Transistor Out0
Source
Inv

RO0 Level Sel
231

233

232

NO

1

TO0 Level Sel
241

RO0 Level CmpSts

RO0 Level
Source

RO0 Level

Timer

224
TO0 On Time

240
TO0 Sel

Výběr
parametrů

24 V společná

0
Výběr
parametrů

A

A≥B
A<B

B

Dig Out Sts
225 1

245

Dig Out Invert
226 1

1 0

TO0 Level
Source
Výběr
parametrů

TO0 Level 242
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Obr. 12 - Volitelný modul řady PowerFlex 750
Výstupy

Dig Out Invert
6 0
Relay Out0
Source

RO0 Off Time
Dig Out Sts
15
5 0

0
Výběr
parametrů

Inv

NC

Timer

Společná

1
NO

14
RO0 On Time

10
RO0 Sel

RO1/TO0 Off Time
Dig Out Sts
25
Dig Out Invert
5 1
6 1

Relay Out1
Transistor Out0
Source

0
Výběr
parametrů

NC

Timer

1

Inv

Společná

24
RO1/TO0 On Time

20
RO1/TO0 Sel

NO

*-1R2T (1-relé/2-tranzistor) pouze pro V/V moduly

Dig Out Invert
6 2
Transistor Out1
Source

TO1 Off Time
Dig Out Sts
35
5 2

0
Výběr
parametrů

Timer

NO

1

Inv

34
TO1 On Time

30
TO1 Sel
Output Compare
RO0 Level Sel
11

RO0 Level CmpSts
13 1 0

RO0 Level
Source
Výběr
parametrů

RO0 Level

12

A

RO1/TO0 Level Sel
21
RO1/TO0 Level
Source

A≥B

Výběr
parametrů

A<B
RO1/TO0 Level

B

22

RO1/TO0 Level CmpSts
23 1 0

A
B

*-1R2T (1-relé/2-tranzistor) pouze pro V/V moduly
TO1 Level Sel
31
TO1 Level
Source
Výběr
parametrů

TO1 Level
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32

TO1 Level CmpSts
33 1 0

A

A≥B
A<B

B
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Snímací zařízení PTC (s kladným teplotním součinitelem), známé též jako
termistor motoru, zabudované ve vinutích motoru může být monitorováno
měničem v rámci tepelné ochrany motoru. Vinutí motoru jsou obvykle vybavena
třemi senzory PTC (jedním v každé fázi) zapojenými v sérii, jak je znázorněno ve
schématu níže. Miniaturizované senzory mají pod jmenovitou reakční teplotou
nízký odpor a v rozsahu jmenovitých reakčních teplot se jejich odpor
(exponenciálně) zvyšuje. Jmenovitá reakční teplota je dána senzorem PTC.
Motory s různými třídami tepelné izolace (třída F nebo H) jsou vybaveny
různými senzory PTC, z nichž každý má svou vlastní reakční teplotu, např. 120,
130 a 140 °C. Na rozdíl od termistorů PT100 nebo KTY, které mají lineární
vztah mezi teplotou a odporem, se termistor PTC používá spíše pro indikaci
úrovně teploty než pro přímé měření ve stupních Celsia.
Obr. 13 - Charakteristická křivka závislosti odporu na teplotě PTC podle normy IEC-34-11-2

4,000

R Odpor v obvodu senzoru v ohmech

1,330

ϑ Teplota
TNF Limit tolerance jmenovité reakční
teploty ve stupních Celsia

550
250

Definované vypínací hodnoty

R[Ω]

100

20
10
-20 ˚C
0 ˚C

TNF – 20K
TNF – 5K

TNF + 15K
TNF + 5K
TNF

Hardware a zapojení
Vodiče termistoru PTC jsou připojeny ke svorkám PTC+ a PTC- hlavní řídicí
desky PowerFlex 753 TB1 nebo k TB1 jedné z volitelných V/V karet, katalogová
čísla 20-750-2262C-2R, 20-750-2263C-1R2T, 20-750-2262D-2R.
Termistory PTC motorů s atestem ATEX se připojují k volitelnému modulu
ATEX, 20-750-ATEX, namontovanému na jedné z V/V karet řady 11,
katalogová čísla 20-750-1132C-2R, 20-750-1133C-1R2T, 20-750-1132D-2R.
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Obr. 14 - Připojení PTC

Konfigurace se senzorem PTC připojeným k hlavní řídicí desce
PowerFlex 753
Port 0: P250 [PTC Cfg] = 0 „Ignore“, 1 „Alarm“, 2 „Flt Minor“, 3 „FltCoastStop“,
4 „Flt RampStop“ nebo 5 „Flt CL Stop“
Status je indikován v portu 0: P251 [PTC Sts]

Konfigurace s volitelnou V/V deskou
Port X (V/V modul): P40 [PTC Cfg] = 0 „Ignore“, 1 „Alarm“, 2 „Flt Minor“,
3 „Flt CoastStop“, 4 „Flt RampStop“ nebo 5 „Flt CL Stop“
Status je indikován v portu X (V/V modul): P41 [PTC Sts] a port X (V/V
modul): P42 [PTC Raw Value]

Konfigurace s V/V modulem řady 11 vybaveným volitelným doplňkem
ATEX
Status je indikován v portu X (V/V modul): P41 [ATEX Sts] Při použití modulu
ATEX nelze nakonfigurovat chybovou akci.

Chyba nebo alarmový provoz
Reakce na zvýšený odpor PTC závisí na příslušné konfiguraci PTC, jako je alarm
nebo chyba. Při použití modulu ATEX je výsledkem vždy chyba. Pokud odpor
PTC překročí 3,2 kΩ, spustí se chyba nebo alarm. Funkce se resetuje, když odpor
klesne pod 2,2 kΩ. Zkrat je detekován, když hodnota odporu klesne pod 100 Ω.
Pokud byl měnič nakonfigurován na chybu, musí být chyba po resetu funkce PTC
odstraněna (hodnota je pod prahovou úrovní).

140

Publikace Rockwell Automation 750-RM002B-CS-P - září 2013

Kapitola

3

Diagnostika a ochrana

Alarmy

Téma

Strana

Alarmy

141

Limit proudu

142

Napětí a paměť stejnosměrné sběrnice

144

Přetížení měniče

144

Chyby

147

Detekce výpadku napájecí fáze

151

Přetížení motoru

153

Limit nadměrných otáček

157

Heslo

158

Hodiny reálného času

159

Odražená vlna

164

Zabezpečení

169

Shear Pin

171

Kompenzace skluzu

175

Regulátor skluzu

176

Alarmy jsou upozornění na situace, které nastávají v měniči nebo aplikaci a jsou
hlášeny uživateli. Tyto situace mohou ovlivnit provoz měniče nebo výkon
aplikace. Stavy jako výpadek napájení nebo výpadek signálu analogového vstupu
mohou být detekovány a zobrazeny a následně může proběhnout zásah měniče
nebo obsluhy.
Existují dva typy alarmů.
• Alarmy typu 1 jsou stavy, které nezpůsobují vypnutí měniče, ale pokud
trvají, mohou vést k chybě měniče.
• Alarmy typu 2 jsou stavy způsobené nesprávným naprogramováním, které
brání spuštění měniče, dokud není naprogramování opraveno. Příkladem
alarmu typu 2 je situace, kdy je funkce spuštění přiřazena k digitálnímu
vstupu, aniž by byla k digitálnímu vstupu přiřazena také funkce zastavení.
Kapitola Odstraňování závad v dokumentu AC měniče řady PowerFlex 750
Návod k programování, publikace 750-PM001, obsahuje seznam specifických
chyb a alarmů měničů, jejich typů a opatření, která mohou být podle potřeby
nakonfigurována.
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V programu Control Logix nenastavujte P410 [Motor OL Actn] na 1 „Alarm“.
V měničích s verzí firmwaru 8.001 nebo dřívější existuje anomálie, která brání
potvrzení přetížení v P959 [Alarm Status A] a v P937 [Condition Sts 1] bit 2
„Motor OL“. Za těchto okolností se žádný z těchto parametrů nepoužívá ke
spouštění žádné naprogramované alarmové procedury.
Ponechání P410 [Motor OL Actn] na jednom z chybových nastavení nebo
aktualizace měniče z flash disku na verzi firmwaru vyšší než 8.001 tuto anomálii
řeší. Pokyny pro aktualizaci měničů z flash disku jsou uvedeny v publikacích
(Release Notes) k firmwaru měničů.

Limit proudu

142

Existuje pět způsobů, jak se měnič může chránit před nadproudem nebo
přetížením.
Metoda

Popis

Hardware Over Current

Toto je funkce, která okamžitě uvádí měnič do chybového stavu, jestliže výstupní proud
překročí tuto hodnotu. Hodnota je fixovaná hardwarem a činí typicky 250 %
jmenovitého proudu měniče. Chybový kód pro tuto funkci je F12 „HW OverCurrent“.
Tuto funkci nelze vypnout ani omezit.

Software Over Current

Tento ochranný režim nastává, když špičkové proudy nedosahují hodnoty hardwarového
nadproudu a trvají dost dlouho a jsou dost vysoké na to, aby poškodily určité
komponenty měniče. Pokud vznikne tato situace, schéma ochrany měniče generuje
chybu F36 „SW OverCurrent“. Okamžik, kdy se tato chyba objevuje, je fixní a uložený
v paměti měniče.

Software Current Limit

Toto je funkce, která se pokouší snížit proud úpravou výstupního napětí a frekvence,
pokud výstupní proud překročí naprogramovanou hodnotu. Parametry P422/423
[Current Limit 1/2], vybrané pomocí P421 [Current Lmt Sel], jsou programovatelné až do
150 % jmenovitého proudu měniče. Reakci na překročení této hodnoty lze
naprogramovat pomocí chyby Shear Pin. Aktivace tohoto parametru generuje chybu
F61 nebo F62 „Shear Pin n“. Deaktivace tohoto parametru způsobí, že se měnič pokusí
snížit zátěž.

Heat Sink Temperature
Protection

Měnič průběžně monitoruje teplotu chladiče. Pokud teplota překročí maximální
hodnotu měniče, objeví se chyba F8 „Heatsink OvrTemp“. Hodnota je fixovaná
hardwarem na jmenovité hodnotě 100 °C. Tato chyba se kvůli tepelné časové konstantě
chladiče obecně nepoužívá pro ochranu proti nadproudu. Jedná se o ochranu proti
přetížení.

Drive Overload Protection

Viz Přetížení měniče na strana 144.
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Obr. 15 - Příklady snížení frekvence při limitu proudu
P7 [Output Current]

P424 [Active Cur Lmt]

P1 [Output Frequency]
Frekvence je snížena.

Zařízení běží při 60 Hz.

P3 [Mtr Vel Fdbk]
Zátěž je odstraněna.

Limit proudu nastavený na 8 A.

Frekvence se snižuje agresivněji,
pokud zátěž nadále roste.

Frekvence

A

Zátěž dosáhne limitu proudu.

Postupný nárůst zátěže.

Start

Sekundy
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Napětí a paměť
stejnosměrné sběrnice

P11 [DC Bus Volts] je naměřená okamžitá hodnota. P12 [DC Bus Memory]
je hrubě filtrovaná hodnota nebo průměrné napětí sběrnice. Těsně po zavření
přípravného relé během počátečního spuštění je paměť sběrnice nastavena na
hodnotu rovnou napětí sběrnice. Potom je aktualizována průměrem okamžitého
stejnosměrného napětí sběrnice za šest minut.
Paměť sběrnice se používá jako srovnávací hodnota pro snímání stavu výpadku
napájení. Pokud měnič přejde do stavu výpadku napájení, používá se paměť
sběrnice také pro obnovení (například kontrola předběžného nabití nebo
setrvačnosti) při opětovném zapnutí elektrického napájení. Během zpomalování
je paměť sběrnice blokována, aby nevznikaly falešné vysoké hodnoty vyvolané
regeneračním stavem.

Přetížení měniče

Účelem funkce ochrany měniče proti tepelnému přetížení je chránit napájecí
modul měniče, pokud provozní parametry překročí specifikované meze. Tato
funkce nechrání motor, ten je chráněn funkcí ochrany motoru proti přetížení
(viz Přetížení motoru na straně 153).
Funkce ochrany proti tepelnému přetížení měniče využívá dvě metody ochrany
měniče. Inverzní časová ochrana založená na průměrném výstupním proudu a
tepelném manažeru, který modeluje teplotu IGBT na základě naměřené teploty
napájecího modulu a provozních podmínek. Každá metoda může snížit PWM
spínací frekvenci nebo redukovat limit proudu. Když jsou překročeny jmenovité
podmínky, i po aplikaci jednoho z výše uvedených opatření, a zatížení na měniči
neklesne, je generována chyba F64 „Drive Overload“. Mechanismus detekce
chyby nelze deaktivovat. Deaktivovat lze pouze funkci snížení PWM frekvence a
limitu proudu.
Měnič monitoruje teplotu napájecího modulu na základě naměřené teploty a
tepelného modelu napájecího modulu. Když teplota vzroste a P940 [Drive OL
Count] se zvýší, může měnič snížit PWM frekvenci, aby omezil spínací ztráty
v napájecím modulu. Pokud teplota dál narůstá, může měnič redukovat limit
proudu a pokusit se tak snížit zátěž. Toto je standardní odezva stanovená výrobcem,
konfigurovatelná pomocí P420 [Drive OL Mode], pro zvýšení teploty měniče.
Jestliže teplota měniče dosáhne kritické úrovně, P940 [Drive OL Count] = 100 %,
přejde měnič do chybového stavu.
Pokud měnič pracuje v podmínkách nízkých okolních teplot, může překročit
jmenovité hodnoty proudu předtím, než se monitorovaná teplota stane kritickou.
Na ochranu proti této situaci zahrnuje ochrana měniče proti tepelnému přetížení
také inverzní časový algoritmus. Jestliže toto schéma detekuje provoz mimo
jmenovité meze, je možné redukovat limit proudu nebo generovat chybu.
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Inverzní časová ochrana
Následující křivky ukazují příklad hraničních operací měniče 20G1AxC770.
Křivka je definována průběžnými jmenovitými parametry měniče a příslušnými
kapacitami přetížení. Ty jsou závislé na třídě napětí a klasifikaci zatížení a lze je
konfigurovat pomocí P305 [Voltage Class] a P306 [Duty Rating]. Tento
konkrétní příklad má šest různých případů přetížení.
• Nízké napětí a normální zatížení nebo vysoké napětí a normální zatížení
• Nízké napětí a silné zatížení nebo vysoké napětí a silné zatížení
• Nízké napětí a lehké zatížení nebo vysoké napětí a lehké zatížení
Lehké zatížení je k dispozici pouze pro měniče s rámem 8 a větší.
Pokud zatížení na měniči překročí úroveň proudu, jak je znázorněno na jedné
z křivek, zvýší inverzní časová ochrana stav počitadla přetížení. Limit proudu
může klesnout zpět na 100 % jmenovitého proudu, když počitadlo přetížení
měniče dosáhne 97,35 %, dokud není dosaženo 10/90 nebo 5/95 zatěžovacího
cyklu. Například po 60 sekundách při 110 % následuje 9 minut při 100 % a po
3 sekundách při 150 % následuje 57 sekund při 100 %. Je-li prahová hodnota pro
spuštění operace lehce nad jmenovitou úrovní, překlopí se měnič zpět pouze
v případě, že jsou překročeny jmenovité parametry měniče. Pokud zpětné
překlopení limitu proudu není aktivováno v P940 [Drive OL Mode], dojde při
překročení jmenovitých úrovní během provozu k chybě F64 „Drive Overload“.
Křivka přetížení měniče

Proud (A)

Normální zatížení a nízké napětí
Normální zatížení a vysoké napětí
Silné zatížení a nízké napětí
Silné zatížení a vysoké napětí
Lehké zatížení a nízké napětí
Lehké zatížení a vysoké napětí

Čas do sepnutí (sekundy)

Provoz při normálním a silném zatížení
Různé aplikace vyžadují různé úrovně přetěžovacího proudu. Dimenzování
měniče pro normální zatížení dává 110 % po dobu 60 s a 150 % po dobu 3 s.
Pro aplikace se silným zatížením se používá jeden měnič s vyšším jmenovitým
výkonem než motor, čímž se dosahuje vyššího přetěžovacího proudu ve srovnání
se jmenovitým výkonem motoru. Dimenzování pro silné zatížení dává nejméně
150 % po dobu 60 s a 180 % po dobu 3 s. Tato procenta jsou vztažena ke
jmenovitému výkonu připojeného motoru.
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Tepelný manažer
Tepelný manažer zajišťuje, aby nebyly překročeny tepelné jmenovité parametry
napájecího modulu. Provoz tepelného manažeru je možné si představit jako
funkční blok se vstupy a výstupy, jak je znázorněno níže.
Přetížení měniče (IT)
Charakteristiky napájecího zařízení
NTC
Pwr EE Data

Chladič a
stupeň spojení
Kalkulátor

Zátěžový cyklus

940

Drive OL Count

941

IGBT Temp Pct

942

IGBT Temp C

943

Drive Temp Pct

Drive OL Mode

420

944

Drive Temp C

PWM Frequency

38

424

Active Cur Lmt

DC Bus Volts

11

d14

Active PWM Freq

Output Current

7

Limit proudu 1

422

Limit proudu 2

423

Tepelný manažer měniče

Alarm Status B

960

0 IGBT OT
1 Heatsink OT

Další referenční zdroje

Parametr
Volba

4

Drive OL

5

CurLmt Reduc

6 PWMFrq Reduc
Current Limit Sel

Fault Status B

421
953

2

Drive OL

3 Heatsink OT
4

TransistorOT

5

SinkUnderTmp

6

Nadměrné zatížení

Níže jsou obecně popsány výpočty prováděné tepelným manažerem. Teplota
spojení IGBT se vypočítává na základě naměřené teploty měniče a nárůstu
teploty, který je funkcí provozních podmínek. Když vypočítaná teplota spojení
dosáhne maximálního limitu, přejde měnič do chybového stavu. Tuto chybu
nelze deaktivovat. Tato maximální teplota spojení je uložena v EEPROM napájecí
desky spolu s dalšími informacemi, které definují průběh funkce ochrany měniče
proti přetížení. Tyto hodnoty nejsou uživatelsky nastavitelné. Kromě maximální
teploty spojení existují prahové hodnoty teploty, které určují body, v nichž začne
klesat PWM frekvence a limit proudu. Alarmové bity parametru P960 [Alarm
Status B] udávají stav, kdy jsou dosaženy body zpětného překlopení, bez ohledu
na to, zda měnič je nebo není na zpětné překlopení nakonfigurován. Bit 6
„PWMFrq Reduc“ je alarmový bit pro chybu PWM a je 10 °C (50 °F) pod
chybovou úrovní. Bit 5 „CurLmt Reduc“ je alarmový bit pro pokles limitu
proudu a je 5 °C (41 °F) pod chybovou úrovní. Při provozu s výstupními
frekvencemi nižšími než 5 Hz se chybová úroveň nadměrné teploty snižuje.
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Konfigurace
P420 [Drive OL Mode] umožňuje uživateli zvolit operaci, která proběhne při
zvýšení proudu nebo teploty měniče. Když je tento parametr nastaven na 0
„Deaktivováno“, měnič neupravuje PWM frekvenci ani limit proudu. Při
nastavení na 2 „Reduce PWM“ měnič upravuje pouze PWM frekvenci. To se
obvykle používá ve zdvihacích aplikacích. Volba 1 „Reduce CLmt“ upravuje
pouze limit proudu. Při nastavení tohoto parametru na 3 „Both-PWM 1st“
upravuje měnič nejprve PWM frekvenci a pak v případě potřeby limit proudu
tak, aby měnič nepřešel do chybového stavu F64 „Drive Overload“ nebo F8
„Heatsink OvrTemp“.

Zobrazení teploty
Teplota měniče se měří (NTC na chladiči) a zobrazuje jako procentuální hodnota
tepelné kapacity měniče v P943 [Drive Temp Pct] a tepelné kapacity IGBT
v P941 [IGBT Temp Pct]. Tyto dva parametry jsou normalizovány na tepelnou
kapacitu měniče, která závisí na rámu, a zobrazují tepelné využití v procentech
maximální hodnoty (100 % = sepnutí měniče). Jako testovací body jsou také
k dispozici teplota chladiče P944 [Drive Temp C] a teplota IGBT P942 [IGBT
Temp Pct] ve stupních Celsia. Ty nemohou být přímo spojeny s bodem sepnutí,
protože maxima jsou definována jako procentuální hodnoty.

Provoz při nízkých otáčkách
Při provozu pod 5 Hz je zatěžovací cyklus IGBT takový, že v napájecím zařízení
rychleji vzniká teplo. Tepelný manažer při nízkých výstupních frekvencích zvyšuje
vypočítanou teplotu IGBT, takže korekční operace proběhne dříve. Budete-li
potřebovat dlouhodobější provoz při nízkých výstupních frekvencích, poraďte se
s technickou podporou, abyste mohli aplikovat vhodné snížení výkonu měniče.
Vezměte rovněž v úvahu, že když je měnič na limitu proudu, snižuje se výstupní
frekvence ve snaze snížit zátěž. To funguje dobře při zatížení s proměnlivým
krouticím momentem, ale u zátěží s konstantním krouticím momentem snížení
výstupní frekvence k poklesu proudu (zátěže) nevede. Snížení limitu proudu při
zatížení s konstantním krouticím momentem tlačí měnič dolů do oblasti, kde se
tepelné problémy ještě zhorší. V takové situaci zvýší tepelný manažer vypočítané
ztráty v napájecím modulu a zohledňuje nejhorší případ. Pokud tedy tepelný
manažer dává 150 % po dobu 3 sekund při vysokých otáčkách, může poskytnout
150 % jen na jednu sekundu, než generuje chybu při otáčkách nízkých. Některé
aplikace, např. vytahování a zvedání, mohou mít z deaktivace poklesu limitu
proudu užitek.

Chyby

Chyby jsou události nebo stavy, které se vyskytují uvnitř nebo vně měniče. Tyto
události nebo stavy jsou standardně považovány za tak významné, že se přeruší
provoz měniče. Chyby jsou hlášeny indikátorem STS (Status) na měniči, na
modulu HIM, v komunikační síti, resp. na výstupních kontaktech.
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Odezva měniče na chyby
Jestliže dojde k chybě, zablokuje se chybový stav a vyžaduje se, aby uživatel (nebo
aplikace) provedl reset chyby a tento zablokovaný stav uvolnil. Reakci uživatele
určuje stav, který způsobil chybu. Pokud stav, který způsobil chybu, stále existuje i
po resetu chyby, přejde měnič znovu do chybového stavu a tento chybový stav se
zablokuje.
• V reakci na chybu provádí měnič předem stanovenou proceduru závislou
na typu chyby. Odezva měniče na některé typy chyb je uživatelsky
konfigurovatelná. U nekonfigurovatelných chyb se vypne výstup měniče a
proběhne sekvence „doběh do zastavení“. Detaily obou typů chyb obsahuje
kapitola Odstraňování závad v dokumentu AC měniče řady PowerFlex 750
Návod k programování, publikace 750-PM001.
• Chybový kód se zapisuje do první vyrovnávací paměti fronty chyb
(pravidla viz Fronta chyb níže).
• Zapisují se také doplňující údaje o stavu měniče v okamžiku, kdy došlo k
chybě. Tyto informace jsou vždy spojeny s posledním záznamem ve frontě
chyb zapsaným pomocí P951[Last Fault Code]. Pokud dojde k další chybě,
jsou tato data přepsána.
Následující údaje, resp. stavy se trvale ukládají do permanentní paměti měniče.
• P952 [Fault Status A]
P953 [Fault Status B]
Indikuje výskyt stavů, které byly konfigurovány jako chyby.
• P954 [Status1 at Fault]
P955 [Status2 at Fault]
Zapisuje provozní podmínky měniče v čase chyby.
• P957 [Fault Amps]
Proud motoru (A) v čase chyby.
• P958 [Fault Bus Volts]
Napětí stejnosměrné sběrnice (V) v čase chyby.
• P956 [Fault Frequency]
Výstupní frekvence (Hz) v čase chyby.
• P962 [AlarmA at Fault]
P963 [AlarmB at Fault]
Zapisuje a zobrazuje P959/960 [Alarm Status A/B] při poslední chybě.

Fronta chyb
Chyby se zapisují také do fronty chyb, kde se uchovává historie posledních
chybových událostí. Každá zaznamenaná událost zahrnuje chybový kód (se
souvisejícím textem) a „čas výskytu“ chyby. Měniče řady PowerFlex 750 mají
frontu s 32 událostmi.
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Fronta chyb zaznamenává výskyt každé chybové události, která nastane, pokud
není blokována žádná jiná chyba. Každý záznam ve frontě chyb obsahuje chybový
kód a hodnotu časového údaje. Pokud ještě není resetována předchozí vzniklá
chyba, nezapisují se do fronty chyb žádné nové chybové události. Zapisují se
pouze chyby, které skutečně sepnou měnič. Nezapisuje se žádná chyba, k níž
dojde, když je měnič již v chybovém stavu.
Fronta chyb je typu first-in, first-out (FIFO). Záznam 1 ve frontě chyb je vždy
poslední (nejnovější). Záznam 32 je vždy nejstarší. Když je zaprotokolována nová
chyba, posune se každý existující záznam o jednu pozici. Předchozí záznam 1 se
posune na pozici 2, předchozí záznam 2 na pozici 3 a tak dále. Je-li fronta plná a
vyskytne se nová chyba, je nejstarší záznam odstraněn.
Fronta chyb je uložena v permanentní paměti a její obsah se zachovává i při
výpadku napájení nebo vypnutí a opětovném zapnutí.

Chybový kód a časový údaj
Chybový kód s popisným textem pro každý záznam lze zobrazit pomocí HIM.
Jakmile se zobrazí chybový kód, objeví se při opětovném stisknutí klávesy Enter na
modulu HIM časový údaj spojený s daným chybovým kódem. Časový údaj
představuje dobu uplynulou od výskytu chyby.
Při použití některého z dostupných softwarových nástrojů (DriveExecutive,
DriveExplorer, Connected Component Workbench nebo Logix Designer) se
chybový kód, popisný text a časový údaj zobrazují současně.

Reset nebo vymazání chyby
Blokovaný chybový stav je možné vymazat následujícími metodami.
• Přechod z vypnutého do zapnutého stavu na digitálním vstupu
nakonfigurovaném jako DI Clear Fault.
• Stisknutí softwarové klávesy „CLR“ nebo tlačítka Stop na HIM, když je
zobrazena chyba.
• Periferie DPI (několik způsobů).
• Provedení resetu na standardní hodnoty výrobce pomocí zápisu
parametrů.
• Vypnutí a opětovné zapnutí napájení měniče, aby řídicí deska prošla
zapínací sekvencí.
Resetování chyb maže indikaci chybového stavu. Pokud chybový stav stále
existuje, chyba se znovu zablokuje a do fronty chyb se zapíše další záznam.

Vymazání fronty chyb
Provedením resetu chyby se nemaže fronta chyb. To lze provést z volby menu
v HIM nebo pomocí příkazu DPI přes komunikační port.

Publikace Rockwell Automation 750-RM002B-CS-P - září 2013

149

Kapitola 3

Diagnostika a ochrana

Konfigurace chyb
Měnič může být nakonfigurován tak, aby ho některé stavy nespínaly.
Níže je uveden stručný seznam konfigurovatelných chyb měniče. Některé z těchto
chyb jsou podrobněji vysvětleny v samostatné kapitole tohoto dokumentu.
Příslušenství jako enkodér nebo V/V karty mají ještě další konfigurovatelné
chyby. Viz kapitola Odstraňování závad v dokumentu AC měniče řady PowerFlex
750 Návod k programování, publikace 750-PM001.
• P409 [Dec Inhibit Actn]
• P410 [Motor OL Actn]
• P435 [Shear Pin 1 Actn]
• P438 [Shear Pin 2 Actn]
• P444 [OutPhaseLossActn]
• P449 [Power Loss Actn]
• P462 [InPhase LossActn]
• P466 [Ground Warn Actn]
• P493 [HSFan EventActn]
• P500 [InFan EventActn]
• P506 [MtrBrngEventActn]
• P510 [MtrLubeEventActn]
• P515 [MchBrgEventActn]
• P519 [MchLubeEventActn]
• P865 [DPI Pt1 Flt Actn]
• P866 [DPI Pt2 Flt Actn]
• P867 [DPI Pt3 Flt Actn]
• P1173 [TorqAlarm TOActn]
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Příležitostně mohou trojfázové napájecí zdroje vypadnout na jedné fázi a přitom
dál dodávat energii mezi zbývajícími 2 fázemi (jednofázově). Provoz při výstupu
nad 50 % za tohoto jednofázového stavu může poškodit měnič. Je-li takový stav
pravděpodobný, doporučujeme aktivovat detekci výpadku napájecí fáze. Měnič
může být naprogramován tak, aby zapnul alarmový bit nebo vydal chybu (menší
nebo větší). Toho měnič dosahuje interpretací zvlnění napětí na stejnosměrné
sběrnici.

Konfigurace postupu při výpadku napájecí fáze
P462 [InPhase LossActn]
Postup při výpadku napájecí fáze konfigurují následující bity:
• „Ignore“ (0) – není proveden žádný zásah. To může vážně poškodit měnič.
• „Alarm“ (1) – je hlášen alarm typu 1.
• „Flt Minor“ (2) – je hlášena menší chyba. Během provozu pokračuje měnič
v chodu. Aktivujte pomocí P950 [Minor Flt Cfg]. Není-li aktivováno, je
význam stejný jako u větší chyby.
• „FltCoastStop“ (3) – je hlášena větší chyba. Doběh do zastavení.
• „Flt RampStop“ (4) – je hlášena větší chyba. Zpomalení do zastavení.
• „Flt CL Stop“ (5) – je hlášena větší chyba. Zastavení při limitu proudu.
Výpadek napájecí fáze je indikován v P937 [Condition Sts 1] bit 4 „InPhaseLoss“.
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Pokud byla jako důsledek výpadku napájecí fáze zvolena chyba, nastaví se P952
[Fault Status A] bit 4 „InPhaseLoss“.

Pokud byl jako důsledek výpadku napájecí fáze zvolen alarm, nastaví se P959
[Alarm Status A] bit 4 „InPhaseLoss“.
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P463 [InPhase Loss Lvl]
Nastavuje prahovou hodnotu, při které zvlnění napětí stejnosměrné sběrnice
spustí chybu F17 „Input Phase Loss“. Za výpadek napájecí fáze se považuje stav,
kdy zvlnění napětí stejnosměrné sběrnice překročí na určitou dobu toleranci
nastavenou tímto parametrem. Nastavení vyšší hodnoty umožňuje větší zvlnění
napětí sběrnice, aniž by to způsobilo chybu měniče, ale také vede k většímu
zahřívání kondenzátorů sběrnice, které zkracuje jejich životnost, nebo k případné
poruše. Standardní hodnota 325 je rovna očekávané úrovni zvlnění pro motor
s plným jmenovitým výkonem běžící při polovičním zatížení s jednofázovým
napájením. To jiným způsobem vyjadřuje, že pokud víte, že přejdete do
jednofázového provozu, musíte snížit výkon měniče na 50 %.
Na tento parametr mohou mít vliv také podmínky zatížení na motoru. Obzvláště
rázové zátěže.

Funkce ochrany motoru proti přetížení používá algoritmus IT (inverzní čas)
k modelování teploty motoru a sleduje stejnou křivku jako zařízení na ochranu
proti přetížení fyzikální třídy 10.
Křivka přetížení motoru

Čas sepnutí (sekundy)

Přetížení motoru

Studený
Horký

Plný zatěžovací proud (%)

Funkce ochrany proti přetížení používá P26 [Motor NP Amps] pro stanovení
100 % úrovně (osa y) vyobrazené v grafu výše.
Nastavení P410 [Motor OL Actn] na nulu ochranu motoru proti tepelnému
přetížení deaktivuje. V případě několika aplikací s motorem (připojení více než
jednoho motoru k jednomu měniči) je pro každý motor zapotřebí samostatná
externí ochrana proti přetížení a ochrana motorů proti přetížení v měniči může
být deaktivovaná.

Publikace Rockwell Automation 750-RM002B-CS-P - září 2013

153

Kapitola 3

Diagnostika a ochrana

Provoz ochrany proti přetížení je založen na třech parametrech.
• P26 [Motor NP Amps] je základní hodnotou pro ochranu motoru.
• P413 [Mtr OL Factor] se používá k nastavení servisního faktoru motoru.
V měniči je hodnota FLA z typového štítku motoru vynásobena faktorem
přetížení motoru a je zvolen jmenovitý proud pro ochranu motoru proti
tepelnému přetížení. Ten lze použít pro zvýšení nebo snížení úrovně
proudu, který způsobuje sepnutí ochrany motoru proti tepelnému
přetížení, aniž by bylo nutné upravit hodnotu FLA motoru. Je-li například
FLA na typovém štítku motoru 10 A a faktor přetížení motoru je 1,2,
používá ochrana motoru proti tepelnému přetížení 12 A jako 100 %.
DŮLEŽITÉ

Některé motory mají servisní faktor, který je určen k použití jen při
napájení se sinusovým průběhem vlny (ne z měniče). Zjistěte u výrobce
motoru, zda je servisní faktor na typovém štítku platný, nebo ho musíte
při napájení z měniče snížit.

Průběžná klasifikace

Faktor přetížení při nabíjení

OL % = 1,20
OL % = 1,00
OL % = 0,80

% základních otáček

• P414 [Mtr OL Hertz] se používá pro zvýšenou ochranu motorů s
omezenými rozsahy otáček. Protože některé motory nemají při nižších
otáčkách dostatečnou chladicí kapacitu, může být funkce ochrany proti
přetížení naprogramována tak, aby v rozsazích nižších otáček poskytovala
zvýšenou ochranu. Tento parametr definuje frekvenci, při které začíná
snížení kapacity přetížení motoru. Při všech nastaveních frekvence
přetížení různých od nuly se kapacita přetížení snižuje na 70 %, když je
výstupní frekvence nulová. Během DC injekčního brzdění může proud
motoru překročit 70 % FLA, ale ochrana motoru proti přetížení pak sepne
dříve než při provozu se základními otáčkami. Spíše než přetížení motoru
může být omezujícím faktorem při nízkých frekvencích přetížení měniče.
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Průběžná klasifikace

Frekvence přetížení při nabíjení

OL % = 10
OL % = 25
OL % = 50

Zatěžovací cyklus pro přetížení motoru
Když je motor studený, aktivuje se tato funkce na 3 minuty při 150 %. Když je
motor horký, aktivuje se na 1 minutu při 150 %. Aby nedocházelo ke zbytečným
obtěžujícím chybám, je povoleno trvalé zatížení 102 %. Zatěžovací cyklus
přetížení motoru je definován takto. Jestliže se v nepřetržitém provozu při 100 %
FLA zvýší zátěž na 150 % FLA na 59 sekund a pak se vrátí na 100 % FLA, musí
zátěž zůstat 100 % FLA po dobu 20 minut, aby byl dosažen ustálený stav.

1 min

1 min

150%

100%
20 min
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Poměr 1:20 je stejný pro všechny doby trvání 150 %. Jestliže se v nepřetržitém
provozu při 100 % zvýší zátěž na 150 % na 1 sekundu, musí se pak vrátit na 100 %
na 20 sekund, aby mohla znovu skočit na 150 %.
%FLA

Cold Trip Time

Hot Trip Time

105

6320

5995

110

1794

1500

115

934

667

120

619

375

125

456

240

130

357

167

135

291

122

140

244

94

145

209

94

150

180

60

155

160

50

160

142

42

165

128

36

170

115

31

175

105

27

180

96

23

185

88

21

190

82

19

195

76

17

200

70

15

DŮLEŽITÉ

Pokud aplikace vyžaduje vysoký přetěžovací proud na dlouhou dobu
(například 150 % na 60 sekund), je zapotřebí dimenzování silného zatížení
(mezi měničem a motorem).

Aktivace ochrany motoru proti přetížení
Chcete-li zapnout ochranu motoru proti přetížení, nakonfigurujte P410 [Motor
OL Actn]. Tím se aktivuje funkce. Standardní nastavení je 3 „FltCoastStop“.
Následující bity konfigurují P410 [Motor OL Actn].
• „Ignore“ (0) – není proveden žádný zásah.
• „Alarm“ (1) – je hlášen alarm typu 1.
• „Flt Minor“ (2) – je hlášena menší chyba. Během provozu pokračuje měnič
v chodu. Aktivujte pomocí P950 [Minor Flt Cfg]. Není-li aktivováno,
je význam stejný jako u větší chyby.
• „FltCoastStop“ (3) – je hlášena větší chyba. Doběh do zastavení.
• „Flt RampStop“ (4) – je hlášena větší chyba. Zpomalení do zastavení.
• „Flt CL Stop“ (5) – je hlášena větší chyba. Zastavení při limitu proudu.
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Tabulka 10 - Další parametry

Limit nadměrných otáček

Č. parametru

Název
parametru

Popis

411

Mtr OL at Pwr Up

Parametr přetížení motoru při zapnutí konfiguruje funkci ochrany motoru
proti přetížení s ohledem na stav počitadla přetížení při zapnutí.
• „Assume Cold“ (0) – Hodnota P418 [Mtr OL Counts] bude při příštím
zapnutí měniče vynulována.
• „UseLastValue“ (1) – Hodnota P418 [Mtr OL Counts] bude při vypnutí
zachována a při příštím zapnutí měniče znovu použita.
• „RealTimeClk“ (2) – Hodnota P418 [Mtr OL Counts] začne při vypnutí
měniče klesat úměrně k ochlazování motoru a zastaví se při zapnutí
měniče nebo při dosažení nuly. Tato možnost je k dispozici, pouze když
má měnič aktivní hodiny reálného času.

412

Mtr OL Alarm Lvl

Měnič může vydat alarm, když parametr P418 [Mtr OL Counts] dosáhne
určité úrovně. Tato hodnota se zadává v P412 [Mtr OL Alarm Lvl]. Tato
alarmová úroveň je odlišná od alarmové operace zvolené pomocí P410
[Motor OL Actn] a je na ní nezávislá.

413

Mtr OL Factor

Parametr faktoru přetížení motoru nastavuje minimální úroveň proudu
(v procentech P26 [Motor NP Amps]), která způsobí zvýšení stavu
počitadla přetížení motoru. Úrovně proudu pod touto hodnotou stav
počitadla přetížení snižují. Například servisní faktor 1,15 implikuje
nepřetržitý provoz až do 115 % proudu motoru podle typového štítku.

414

Mtr OL Hertz

Parametr frekvence přetížení motoru vybírá výstupní frekvenci, pod kterou
se snižuje provozní proud motoru (větší citlivost), aby kompenzoval
sníženou kapacitu vlastního chlazení u běžných motorů pracujících při
pomalejších otáčkách. U motorů s mimořádně nízkou chladicí kapacitou
při nízkých otáčkách (například 10:1 nebo chlazení ventilátorem) snižte
toto nastavení tak, abyste mohli plně využít výhod nabízených použitým
motorem.

415

Mtr OL Reset Lvl

Parametr úrovně resetu při přetížení motoru nastavuje úroveň, při které se
resetuje stav přetížení motoru a je možné ručně resetovat chybu (je-li to
zvoleno jako operace při přetížení motoru).

416

MtrOL Reset Time

Parametr času resetu při přetížení motoru zobrazuje dobu, která je
zapotřebí k restartování měniče po výskytu chyby přetížení motoru, když je
hodnota v P418 [Mtr OL Counts] nižší než P415 [Mtr OL Reset Lvl].

418

Mtr OL Counts

Parametr počtu impulzů přetížení motoru zobrazuje akumulovanou
procentuální hodnotu přetížení motoru. Motor pracující trvale nad 100 %
nastavení přetížení motoru zvyšuje tuto hodnotu na 100 % a způsobuje
provedení operace zvolené v P410 [Motor OL Actn].

419

Mtr OL Trip Time

Parametr času sepnutí při přetížení motoru zobrazuje převrácenou
hodnotu doby přetížení motoru, rovné počtu sekund předtím, než P418
[Mtr OL Counts] dosáhne 100 % a proběhne operace při přetížení motoru.

Stav nadměrných otáček vzniká, když otáčky motoru překročí svůj normální
provozní rozsah. Limit dopředné rotace motoru je P520 [Max Fwd Speed] + P524
[Overspeed Limit] a limit reverzní rotace motoru je P521 [Max Rev Speed] - P524
[Overspeed Limit]. V režimu řízení vektoru toku nebo skalárního řízení s
enkodérem se jako otáčky motoru používá hodnota P131 [Active Vel Fdbk]
zprůměrovaná za 2 ms. V režimu sklaárního řízení bez enkodéru používá kontrola
nadměrných otáček hodnotu P1 [Output Frequency]. Aby stav nadměrných otáček
vyvolal chybu, musí existovat nejméně 16 milisekund.
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CIP Motion
Pokud měnič PowerFlex 755 běží jako měnič CIP Motion, pak atribut 695
„Motor Overspeed User Limit“ přímo specifikuje vypínací bod nadměrných
otáček. Tento atribut má jako jednotku procenta jmenovitých otáček motoru.
Je-li tedy atribut 695 nastaven na 120 %, dojde k chybě nadměrných otáček při
120 % jmenovitých otáček nebo výše.

Vnitřní permanentní magnet
Pro režim řízení motorů s vnitřními permanentními magnety se používá přídavná
prahová limitní hodnota Speed Limit + Overspeed. Tato prahová hodnota nesmí
překročit nastavení v P1641 [IPM Max Spd] a má znaménko +/-. P1641 [IPM Max
Spd] se nastavuje na otáčky, při kterých motor generuje limit napětí měniče. Pokud
během rotace motoru s těmito otáčkami dojde k chybě měniče, generuje motor
napětí na výstupu měniče. Toto napětí může při překročení limitu poškodit měnič.
Tento limit se vypočítává během provádění rotační části testů Autotune. Pokud má
například parametr P1641 vypočítanou hodnotu 57,82 Hz, bude prahová limitní
hodnota nadměrných otáček nastavena pomocí parametrů Speed Limit +
Overspeed Limit a výsledky budou omezeny na hodnotu +/-57,82 Hz.

Heslo

Všechna konfigurační nastavení parametrů pro měnič a jeho připojené periferie
mohou být chráněny proti nepovolanému přístupu pomocí klávesnice s použitím
hesla.
Pokud je řídicí měnič chráněn heslem, mohou se nastavení parametrů pro měnič a
jeho připojené periferie zobrazovat, ale nelze je měnit, pokud není zadána platná
hodnota hesla. Při pokusu upravit hodnotu parametru v nepřihlášeném stavu vás
HIM požádá o heslo a pak vám teprve umožní přístup.
Ochrana heslem se používá také pro následující operace.
• Procedura spuštění měniče
• Nastavení standardních hodnot výrobce
• Uživatelská nastavení
• Funkce Copy Cat
Podrobné pokyny pro aktivaci a deaktivaci heslové ochrany najdete v dokumentu
PowerFlex 20-HIM-A6 and 20-HIM-C6S HIM (Human Interface Module)
User Manual, publikace 20HIM-UM001.

158

Publikace Rockwell Automation 750-RM002B-CS-P - září 2013

Diagnostika a ochrana

Hodiny reálného času

Kapitola 3

Měniče PowerFlex 755 jsou vybaveny hodinami reálného času se záložním
bateriovým napájením. To umožňuje naprogramovat v měniči reálný čas a
uchovávat tento čas i při odpojení napájení měniče. To pak umožňuje používat
pro chyby a události časové značky s reálným časem namísto času běhového.
Využívá se to také v počítání běhového času položek údržby, jako jsou celková
doba chodu, počet rozběhnutí ventilátorů atd. Je-li nainstalována baterie a
nastaveny časové hodnoty, počítá se celkový čas. Přibližná životnost baterie je
4,5 roku bez napájení měniče nebo neomezená při napájení měniče ze sítě.
Hodiny reálného času v měniči mohou být nastaveny dvěma různými způsoby.
Mohou být nastaveny buď z HIM, nebo ze softwaru Drive Executive / Drive
Explorer.

Nastavení hodin reálného času pomocí HIM měniče
1. Otevřete obrazovku Status.
2. Pokud nad softwarovou klávesou ESC není zobrazen Port 00 (Host Drive),
najeďte pomocí klávesy
3. Stisknutím klávesy

nebo

otevřete poslední zobrazenou složku.

4. Pomocí klávesy

nebo

5. Pomocí klávesy

nebo

6. Stisknutím klávesy

na Port 00.

najeďte do složky PROPERTIES.
vyberte Set Date and Time.

(Enter) otevřete poslední zobrazenou složku.

7. Stisknutím softwarové klávesy EDIT otevřete obrazovku režimu Set Date
and Time, ve které je zvýrazněn řádek s vaším časovým pásmem.
8. Chcete-li vybrat časové pásmo (nastavit měnič na aktuální časové pásmo):
• Stiskněte softwarovou klávesu ZONES, aby se objevila obrazovka Select
Time Zone.
• Pomocí klávesy
klávesy
časového pásma (např. Full List).
• Stisknutím klávesy
• Pomocí klávesy

vyberte základní oblast

(Enter) potvrďte svou volbu.
nebo

(např. Chicago) a stiskněte klávesu

vyberte konkrétní časové pásmo
(Enter) pro potvrzení.

9. Chcete-li nastavit datum (nastavit měnič na aktuální datum):
• Stisknutím softwarové klávesy s vyberte v horním řádku rok a pomocí
numerických kláves zadejte správný rok.
Chcete-li vymazat chybné zadání data (nebo času), použijte softwarovou
klávesu ←. Částečná nebo úplná hodnota data (nebo času) se neaktualizuje,
dokud nestisknete softwarovou klávesu ► pro potvrzení údajů. Potom
musíte znovu stisknout softwarovou klávesu ? pro přechod na další pole,
nebo softwarovou klávesu ESC pro návrat na předchozí obrazovku.
• Stisknutím softwarové klávesy ► vyberte v horním řádku měsíc a
pomocí numerických kláves zadejte správný měsíc.
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• Stisknutím softwarové klávesy ► vyberte v horním řádku den a pomocí
numerických kláves zadejte správný den.
10. Chcete-li nastavit čas (nastavit měnič na aktuální čas):
• Stisknutím softwarové klávesy ► vyberte v horním řádku hodinu a
pomocí numerických kláves zadejte správnou hodinu.
• Stisknutím softwarové klávesy ► vyberte v horním řádku minuty a
pomocí numerických kláves zadejte správné minuty.
• Stisknutím softwarové klávesy ► vyberte v horním řádku sekundy a
pomocí numerických kláves zadejte správné sekundy.
11. Stiskněte softwarovou klávesu ESC pro návrat na předchozí obrazovku.

Nastavení hodin reálného času pomocí softwaru měniče
Při nastavení hodin reálného času pomocí softwarového balíku jako
DriveExecutive nebo DriveExplorer™ je postup stejný.
1. Nejprve stiskněte klávesu

nahoře uprostřed aplikace.

Otevře se toto dialogové okno.

2. Klikněte na záložku Status and Feedback.
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3. Klikněte na Display Alarms/Faults Dialog.

Otevře se nové dialogové okno.

4. Klikněte na záložku Device System Time.
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5. V případě potřeby změňte hodnoty v dialogových oknech Set Time Zone a
Set Device Time.

Instalace baterie
Při instalaci baterie nejprve najděte hlavní řídicí desku. Hlavní řídicí deska je
umístěna na řídicí jednotce zcela vpravo. Hlavní řídicí desky pro měniče
PowerFlex 753 a 755 jsou vyobrazeny níže.
Obr. 16 - Hlavní řídicí deska PowerFlex 753
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Obr. 17 - Hlavní řídicí deska PowerFlex 755

Baterie je nainstalována v poloze 3. Přihrádka baterie je určena pro uživatelem
nainstalovanou lithiovou knoflíkovou baterii CR1220, která slouží k napájení
hodin reálného času. Nainstalovaná baterie uchovává nastavení hodin reálného času
v případě výpadku nebo vypnutí a opětovného zapnutí síťového napájení měniče.
Přibližná životnost baterie je 4,5 roku bez napájení měniče nebo neomezená při
napájení měniče ze sítě. Nainstalujte baterii stranou „+“ otočenou ven.

Vyjmutí baterie
Při vyjmutí baterie jednoduše použijte šroubovák a stlačte kovový jazýček
upínající baterii. Vypáčení baterie z držáku může vést k trvalému poškození hlavní
řídicí desky.
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Odražená vlna

Odražené vlny představují jev spojený s dlouhými kabely a rychlými změnami
úrovní napětí. Poprvé byly identifikovány v přenosových vedeních vysokého
napětí dlouhých stovky kilometrů. Když se na jednom konci zapne napájení, šíří
se změna napětí po celé délce přenosového vedení a je odražena zpět do spínače.
Napětí na vzdáleném konci často vyskočí na dvojnásobek původní hodnoty.
Protože přenášená napětí jsou dosti vysoká, například 230 000 V nebo více, může
ráz 460 000 V vést k poškození elektrickým obloukem.
Měniče s nastavitelnými otáčkami používající IGBT spínače, které se zapínají a
vypínají během několika nanosekund, čelí stejnému jevu na svorkách střídavých
elektromotorů. To může způsobit závadu motoru během několika měsíců nebo
dokonce týdnů od uvedení motoru s měničem do provozu.
PWM AC měnič dodává do motoru proměnlivé napětí a proměnlivou frekvenci
z napětí stejnosměrné sběrnice. Vytváří pro motor napětí se sinusovým průběhem
na základě neustálých změn zatěžovacího cyklu IGBT spínačů metodou
modulace šířkou impulzů. Protože motor je v podstatě indukční zátěž, je
procházející proud integrací napětí se zpožděným fázovým úhlem. Obr. 18
ukazuje, jak vypadá sdružené výstupní napětí měničů. Špičky výstupního napětí se
rovnají hodnotě stejnosměrné sběrnice v měniči. Liší se pouze šířky a polarity.
Obr. 18 - PWM napětí na výstupních svorkách měniče
DC Bus Volts

0V

Průběh vlny napětí na motoru vypadá v ideálním případě naprosto stejně jako
výstup měniče. Napětí na motoru však má individuální zapínací a vypínací
impulzy, které tvoří průběh vlny PWM napětí spolu s dokmitáváním, k němuž
dochází při každém spínacím přechodu. To je znázorněno na Obr. 19. Špičky
průběhu vlny dokmitávání mohou snadno dosáhnout dvojnásobku špičky
napěťových impulzů na měniči (napětí na stejnosměrné sběrnici). Po krátké chvíli
dokmitávání zmizí a motor má normální úroveň napětí stejnosměrné sběrnice.
Závadu motoru způsobuje právě tato špičková úroveň napětí dokmitávání.
Obr. 19 - PWM napětí na svorkách motoru
Výkyv napětí 2X na 4X

0V
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Zkraťte časovou základnu nebo zvětšete tyto impulzy a uvidíte efekt dokmitávání
na svorkách motoru.

Když napětí na svorkách motoru překročí hodnotu izolace motoru, začne se
objevovat korona. Tato korona zhoršuje vlastnosti izolačního systému a
eventuálně vede k porušení izolace proti zemi. Taková závada je znázorněna níže.

Úroveň napětí na stejnosměrné sběrnici má přímý vliv na špičkovou úroveň
rázového napětí dokmitávání. Pokud měnič pracuje při 230 V AC, je napětí na
stejnosměrné sběrnici kolem 310 V DC a dvojnásobná špička dosahuje pouhých
620 Vpk. Tato špička většinu motorů nepoškodí. Na druhou stranu 460 V AC
měnič pracuje při napětí sběrnice 620 V DC a 1 240 Vpk a 575 V AC měnič při
775 V DC a 1 550 Vpk.
Motory typu bez měniče mají izolační systémy v závislosti na konstrukci
dimenzované na 1 000 V a 1 200 V.
• 1 000 V motory jsou smontovány bez fázového papíru.
• 1 200 V motory jsou smontovány s fázovým papírem a drážkovou izolací.
Motory určené k provozu bez měniče se porouchají, jsou-li poháněny z 460 V
nebo 575 V měniče.
Existují tři způsoby, jako eliminovat efekt odražených vln na motorech.
1. Přizpůsobte charakteristickou impedanci motoru charakteristické
impedanci kabelu.
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2. Snižte dv/dt.
Tyto metody redukují nebo eliminují odraženou vlnu a rázové napětí na
motoru.
3. Lépe izolujte motor, aby ho vlivy rázového napětí nepoškodily.
Pro aplikace s měničem aktualizovala organizace NEMA normu MG 1-1998,
kapitola 31, týkající se izolačních systémů motorů. Motor s měničem musí
vydržet rázová napětí, která jsou 3,1násobkem jmenovitého napětí motoru,
a doby nárůstu delší než 0,1 μs. To je 1 488 V pro 460 V motor. Aby byla zaručena
lepší ochrana, začali někteří výrobci motorů vyrábět pro motory typu s měničem
izolaci dimenzovanou na 1 600 V. I když ale motor dokáže odolat 1 600 V rázům,
může stále selhat, pokud izolace není schopná vydržet při jmenovitých teplotách
motoru.

Zakončovací člen
Je možné přizpůsobit charakteristickou impedanci motoru kabelu? Na následujícím
obrázku je znázorněno zařízení nazývané zakončovací člen, které to provádí. Jedná
se o RC síť v motoru, která přizpůsobuje charakteristickou impedanci zátěže kabelu.
Obr. 20 znázorňuje rázová napětí při použití zakončovacího členu. Překmit je velice
nízký a dokmitávání zde nestojí za řeč. Kvůli ztrátám se toto zařízení dobře hodí pro
délky kabelů do 200 m a pro nosné frekvence menší nebo rovné 4 kHz. Klíčovou
výhodou však je, že toto zařízení výborně funguje s každým motorem v rozsahu od
0,5 do 500 hp, protože jako paralelní zařízení nemusí zpracovávat proud motoru.
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Stabilizátor vedení
Co kdybychom postupovali opačným způsobem a přizpůsobili charakteristickou
impedanci kabelu motoru? K tomuto účelu je k dispozici několik zařízení.
Všechna jsou založena na přidání stabilizátoru vedení na výstup měniče. Viz
následující obrázek. Tento 3 % stabilizátor sám o sobě také snižuje dV/dt, ale
velká nevýhoda spočívá v tom, že snižuje napětí dostupné pro motor o 3 %. To je
užitečné pro kabely o délce cca do 200 m. Lepším zařízením je takzvané zařízení
pro „redukci odražených vln“, kde je stabilizátor vedení redukován na cca 0,2 % a
paralelně s každým ze stabilizátorů je zapojen odpor. Tím se snižuje dV/dt a
úbytek napětí je pouhých 0,2 % místo 3 %. Zařízení se může používat s kabely až
do cca 400 m.

Možností, jak snížit pouze dV/dt, je použití stíněného kabelu mezi měničem a
motorem. Vnitřní kapacitance mezi vedeními a stíněním pomáhá udržet rázové
napětí u PWM měničů na 1 200 V až do 200 m.

Filtr sinusových vln
Místo přizpůsobení impedancí nebo snížení dV/dt jednotlivých impulzů
vycházejících z měniče vytvořit filtr, který umožní nižším základním frekvencím
projít a zablokuje nebo absorbuje vyšší frekvence vyvolané rychle spínajícími
IGBT a nosnou frekvenci PWM vlny? Na trhu dnes existují dva typy. Jeden
sestává z LC filtru a druhý ze stabilizátorů výstupních vedení spolu s vyladěnými
LC úseky.
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Průběhy vln
Průběhy vln A, B a C na následujícím obrázku popisují různá řešení omezení,
znázorněná jedno po druhém.
A – nechráněný motor
B – stabilizátor vedení na měniči
C – zakončovací člen nebo RWR

Sdružené napětí motoru (VPK)

Obr. 20 - Srovnání průběhů vln

Čas (μs)

Zde jsou průběhy vln s použitím filtru sinusových vln při 30 a 60 Hz. Jak můžete
vidět, při použití filtru sinusových vln nejsou žádné problémy s odraženou vlnou.
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Funkce Security zajišťuje ochranu přístupu k měniči.

Porty
Tato funkce poskytuje ochranu proti zápisovému přístupu pro jednotlivé
komunikační porty v měniči. HIM nebo komunikační moduly se softwarovými
nástroji mohou být použity ke změně libovolného portu na jen ke čtení (read
only).
S modulem HIM je rovněž možné používat heslo jako ochranu proti zápisu
parametrů pomocí klávesnice. Viz Heslo na straně 158.
Pro kontrolu přístupu lze používat následující periferie měniče.
• Klávesnice 20-HIM-A6 nebo 20-HIM-C6S
• 20-750-n a 20-COMM-n komunikační volitelné doplňky
• 20-COMM-n starší komunikační volitelné doplňky
Informace o vhodnosti a detaily najdete v dokumentu AC měniče řady PowerFlex
750 Technické údaje, publikace 750-TD001.
Pro kontrolu přístupu lze používat následující softwarové nástroje.
• Connected Components Workbench (CCW) verze 2.0 nebo pozdější
(freeware)
• Drive Explorer verze 6.04.99 (freeware)
• Drive Executive verze 5.03 nebo pozdější
Standardně je každý port DPI v měniči nakonfigurován tak, aby umožňoval
přístup pro čtení a zápis.
Chcete-li změnit přístup pro zápis na jednotlivém portu DPI, změňte nastavení
bitu příslušného portu v P888 [Write Mask Cfg]. Změna hodnoty z 1 (čtení/
zápis) na 0 v HIM dává funkci jen ke čtení (read only). K vypnutí bitu lze použít
také software jako Drive Explorer, Drive Executive nebo CCW. Níže je uveden
příklad použití CCW pro změnu portu 4 na jen ke čtení.

Publikace Rockwell Automation 750-RM002B-CS-P - září 2013

169

Kapitola 3

Diagnostika a ochrana

Žádná změna v P888 [Write Mask Cfg] není platná, dokud neproběhne jedna z
následujících tří procedur.
• Je vypnuto a znovu zapnuto napájení.
• Je proveden reset měniče (ne reset na standardní hodnoty).
• P887 [Write Mask Act] bit 15 se změní z 1 na 0.
Stav přístupu do portu pro zápis je možné ověřit v P887 [Write Mask Act].
Například pro ověření, že byl přístup pro zápis deaktivován, se P887 [Write Mask
Act] bit 4 „Port 4“ musí rovnat 0.

Port, který je použit k provádění změn zabezpečení (například síťový adaptér
připojený k portu 5), může měnit na read only pouze ostatní porty a ne sám sebe.
To brání úplnému zablokování měniče bez další možnosti znovu získat přístup
pro zápis.

DPI (síť)
Zabezpečení sítě lze aktivovat pouze pomocí externích softwarových programů,
které mají bezpečnostní funkce, například softwaru FactoryTalk®.
Když jsou P885 [Port Mask Act] bit 15 „Security“, P886 [Logic Mask Act] bit 15
„Security“ a P887 [Write Mask Act] bit 15 „Security“ nastaveny na 1 „Read/
Write“, je zabezpečení sítě aktivováno externím programem, jako je FactoryTalk, a
místo parametru kontroluje logickou masku a masku zápisu. Tyto bity mohou být
aktivovány a deaktivovány jen pomocí síťového programu.
Port, který se používá pro komunikaci s měničem a nastavení masek nebo
zabezpečení sítě, může provádět změny jen na ostatních portech a ne sám na sobě.
To brání úplnému zablokování měniče.
Když jsou zápisové funkce portů 1, 2 nebo 3 maskovány pomocí parametru 888
[Write Mask Cfg] nebo zabezpečení sítě, zobrazí HIM při pokusu o úpravy
parametru následující hlášení.
• A6-HIM: Zabezpečení je aktivováno. Přístup odmítnut.
• A3-HIM s firmwarem, který má funkci zabezpečení: Aktivace zabezpečení.
Přístup odmítnut.
• A3-HIM s firmwarem, který nemá funkci zabezpečení: Stav zařízení má
deaktivovanou funkci.
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Software použitý pro rozhraní s měničem rovněž prostřednictvím použitého
komunikačního portu indikuje, jestli zápisové funkce byly deaktivovány pomocí
P888 [Write Mask Cfg] nebo zabezpečení sítě.
Níže jsou uvedeny příklady parametrů zobrazovaných softwarem měniče Drive
Explorer nebo CCW, když je připojený port deaktivován pro zápis. Hodnota
parametru je šedivá a je zobrazen zámek.

Drive Explorer

Connected Components Workbench

Pokus o úpravu parametru nebo kliknutí na zámek vede do jedné z následujících
obrazovek, které se zobrazí při použití softwaru Drive Executive nebo CCW.

Drive Explorer

Shear Pin

Connected Components Workbench

Když výstupní proud překročí limitní úroveň, sníží se standardně výstup měniče.
Je však možné použít funkci Shear Pin pro okamžitý přechod měniče do
chybového stavu v případě, že výstupní proud překročí naprogramovanou
hodnotu. Kromě toho lze naprogramovat měnič tak, aby tento stav ignoroval
během zrychlení a zpomalení, kdy je často vyžadován proud, který by jinak
vyvolal chybu Shear Pin. Rovněž je možné tento stav ignorovat po
naprogramovanou dobu.

Aktivace funkce Shear Pin
Chcete-li zapnout Shear Pin 1 nebo Shear Pin 2, nakonfigurujte [Shear Pin n
Actn]. Tím se aktivuje funkce. Volba mezi P435 [Shear Pin 1 Actn] a P438 [Shear
Pin 2 Actn] nemůže být provedena pomocí digitálního vstupu. Tyto parametry
mohou být nastaveny přes komunikační síť. Volby pro každou operaci Shear Pin
jsou stejné. Standardní pro každou je 0 „Ignore“. Níže jsou uvedena nastavení pro
P435 a P438.
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• „Ignore“ (0) – není proveden žádný zásah.
• „Alarm“ (1) – je hlášen alarm typu 1.
• „Flt Minor“ (2) – je hlášena menší chyba. Během provozu pokračuje měnič
v chodu. Aktivujte pomocí P950 [Minor Flt Cfg]. Není-li aktivováno, je
význam stejný jako u větší chyby.
• „FltCoastStop“ (3) – je hlášena větší chyba. Doběh do zastavení.
• „Flt RampStop“ (4) – je hlášena větší chyba. Zpomalení do zastavení.
• „Flt CL Stop“ (5) – je hlášena větší chyba. Zastavení při limitu proudu.

Ignorování během zrychlení
Toto jsou situace, kdy rychlé zrychlení motoru způsobí, že se výstupní proud
měniče do motoru přiblíží k limitní hodnotě proudu pro Shear Pin a dojde
k chybě měniče. Aby k tomuto stavu nedošlo, nastavte P434 [Shear Pin Cfg] bit 0
„Shear1NoAcc“ nebo bit 1 „Shear2NoAcc“ na 1 pro ignorování během zrychlení.

Úroveň Shear Pin
Pro monitorování měniče je nutné naprogramovat úroveň Shear Pin. Překročení
této úrovně spouští časovač, který musí doběhnout, než bude provedeno [Shear Pin
n Actn]. Tato úroveň se zadává v P436 [Shear Pin 1 Level] nebo P439 [Shear Pin 2
Level]. Jednotkami jsou ampéry. Standardní hodnotou jsou jmenovité ampéry
měniče. Maximum představují jmenovité ampéry vynásobené hodnotou 1,5.

Čas Shear Pin
Chcete-li, aby proběhl okamžitý zásah, nastavte čas Shear Pin na 0. Pokud má být
úroveň Shear Pin určitou dobu ignorována, zadejte příslušnou hodnotu času
v P437 [Shear Pin 1 Time] nebo P440 [Shear Pin 2 Time].
Obecně se pro čas Shear Pin zadává hodnota o něco větší než 0, aby byly
eliminovány případné chyby při velmi krátkých proudových špičkách. Tím se
eliminuje obtěžující spínání.

Indikace chyb
Pokud je funkce aktivována a nastane příslušný stav, je generována jednoznačná
chyba (Shear Pin 1, F61) nebo (Shear Pin 1, F62).
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Příklad použití
Při naprogramování funkce Shear Pin přejde měnič do chybového stavu a zastaví
nadměrný krouticí moment předtím, než dojde k mechanickému poškození.
Shear Pin – postupné zatěžování
P7 [Output Current]

P436 [Shear Pin1 Level]

P3 [Mtr Vel Fdbk]

Otáčky motoru
Chyby měniče

Shear Point 1 Level
Frekvence

A

Zvyšující se zatížení

Sekundy

Shear Pin – rázové zatížení
P7 [Output Current]

P436 [Shear Pin1 Level]
Otáčky motoru

Chyby měniče

Rázové
zatížení

Frekvence

A

Shear Point 1 Level

P3 [Mtr Vel Fdbk]

Sekundy
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Chyba při anomálii zrychlení
Je možné, aby se měnič sepnul během zrychlení při chybě Shear Pin, i když je
nastaven P434 [Shear Pin Cfg] bit 0 nebo 1. To se stává, je-li doba zrychlení
nastavena na velmi nízkou hodnotu. Firmware sleduje interní bit „při rychlosti“
a indikuje, když je zrychlení kompletní. Tento bit může být interně nastaven na
poněkud vyšší rychlost, než na pohled ukazuje motor. Je-li například doba
zrychlení nastavena cca na 0,5 sekundy a P434 bit 0 je nastavený. Měnič se s
největší pravděpodobností sepne s chybou Shear Pin.
Existuje několik způsobů, jak tomu zabránit.
• Nastavte delší dobu zrychlení. Tím snížíte požadavek na proud.
• Zadejte čas Shear Pin delší než dobu zrychlení.

Použití Shear Pin 1 i Shear Pin 2
Pokud vaše aplikace vyžaduje oznámení o hrozící chybě Shear Pin. Můžete
nastavit Shear Pin 1 tak, aby při určité úrovni proudu byl vydán alarm, a pak Shear
Pin 2 tak, aby skutečná chyba byla generována při vyšší úrovni proudu nebo
s poněkud delším časem Shear Pin.
Shear Pin – alarm a potom chyba
P7 [Output Current]
P952 [Fault Status A]

P436 [Shear Pin1 Level]
P959 [Alarm Status A]

P439 [Shear Pin2 Level]
P3 [Mtr Vel Fdbk]
Chyby měniče

Otáčky motoru
Čas Shear Pin 2
Změny zátěže

Čas Shear
Pin 1

Indikace
alarmu

Indikace
alarmu
Indikace
chyb

Další pokyny
Funkci Shear Pin nelze brát jako funkci přesné reakce na proud. V signálu zpětné
vazby proudu použitém k určení úrovní Shear Pin může být chyba až +/-5 %.
Proto se může stát, že spínací bod časovače bude nastaven a resetován, aniž by celá
reference proudu byla nad požadovanou hodnotou.
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Když je zvolen režim kompenzace skluzu, přičítá měnič automaticky vhodnou
hodnotu výstupní frekvence, aby nezávisle na zátěži udržel konzistentní otáčky
motoru. Během uvedení měniče do provozu se nastavuje P621 [Slip RPM at
FLA] na základě zadaných informací z typového štítku motoru. Tento parametr
může být nastaven tak, aby zajišťoval větší či menší kompenzaci.

Otáčky rotoru

Srovnání provozu s kompenzací skluzu a bez ní je znázorněno na následujícím
obrázku kompenzace otáček motoru. Ten ukazuje, že kompenzace skluzu koriguje
v průběhu času změny zátěže (zakřivené čáry). Naopak provoz s otevřenou
smyčkou ukazuje, že na základě zátěže není provedena žádná korekce.
Režim s otevřenou
smyčkou
Zátěž
aplikovaná

Kompenzace skluzu
aktivní
Zátěž
aplikovaná

0,5 p.u. zátěž
1,0 p.u. zátěž
1,5 p.u. zátěž

1,5 p.u. zátěž
1,0 p.u. zátěž
0,5 p.u. zátěž

Kompenzace skluzu
aktivní

Zátěž
odstraněná

Skluz při
F.L.A.
0
0

Čas

Měnič interně přepočítává jmenovitý skluz v ot./min na jmenovitý skluz
frekvence. Pro přesnější určení jmenovité frekvence skluzu v hertzích je zapotřebí
odhad proudu toku. Tento parametr je buď standardní hodnota vyplývající z dat
na typovém štítku motoru, nebo hodnota z automatického ladění. Měnič
nastavuje míru kompenzace skluzu podle jmenovitého proudu motoru. Hodnota
frekvence skluzu přičtená k příkazu frekvence je pak normalizována podle
snímaného proudu krouticího momentu (nepřímé měření zátěže) a zobrazena.
Kompenzace skluzu má vliv také na dynamickou přesnost otáček (schopnost
udržet otáčky během rázového zatížení), jak je znázorněno na obrázku odezvy
otáček rotoru níže. Na začátku motor pracuje při určitých otáčkách a bez zátěže.
O něco později je aplikováno rázové zatížení a otáčky rotoru klesnou v závislosti
na zátěži a setrvačnosti. Nakonec je rázové zatížení odstraněno a otáčky rotoru
rostou, dokud se nesníží kompenzace skluzu v důsledku aplikované zátěže.
Citlivost reakce na rázové zatížení může být nastavena pomocí P622 [Slip Comp
BW]. Příliš vysoké nastavení však může zapříčinit nestabilní provoz a překmity.
Rázové zatížení
Odstraněno
Zvyšující se zesílení
kompenzace skluzu

Rázové zatížení
Aplikované
Otáčky

Kompenzace skluzu

Kapitola 3

Otáčky rotoru
Reference

Zvyšující se zesílení
kompenzace skluzu
0
0

Čas
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Příklad použití v pečicí lince
Následující graf znázorňuje typické použití pro funkci kompenzace skluzu. PLC
řídí referenci frekvence pro všechny čtyři měniče. Měnič č. 1 a měnič č. 3 regulují
otáčky pásového dopravníku. Kompenzace skluzu se používá pro zachování
otáček nezávisle na změnách zátěže způsobených nožem nebo podáváním těsta.
Díky udržování požadovaných otáček zůstává doba pečení konstantní a koncový
produkt je tedy konzistentní.

Uvolnění pnutí
těsta

Pečicí linka

Nože

Měnič
č. 1

Měnič
č. 2

Pec

Měnič
č. 3

Měnič
č. 4

PLC

Regulátor skluzu

Regulátor skluzu se používá pro kompenzaci změn teploty v indukčním motoru
při použití FOC. Regulátor skluzu využívá model motoru a určuje požadované
napětí osy d pro daný pracovní bod. Dále se používá regulátor PI, který mění
zesílení skluzu měniče regulující napětí motoru osy d. To pak zase kompenzuje
změny teploty (odporu) motoru. Provoz regulátoru skluzu je omezený na oblasti,
kde je dostatečné napětí (zpětná vazba nebo odhad) pro konvergenci regulátoru.
Regulátor skluzu je standardně aktivován.
Nedeaktivujte tento regulátor. Budete-li potřebovat tuto funkci deaktivovat,
musíte požádat výrobce o schválení.
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Téma

Strana

Nosná (PWM) frekvence

178

Dynamické brzdění

179

Magnetické brzdění

197

Regulátor toku

199

Vytvoření toku

199

Zpětná vazba s vysokým rozlišením

201

Úprava setrvačnosti

201

Kompenzace setrvačnosti

204

Sledování zátěže

205

Řídicí režimy motoru

207

Typy motorů

214

Úzkopásmová zádrž

222

Limit regeneračního výkonu

225

Reference otáček

229

Regulace otáček

237

Reference krouticího momentu

239

Otáčky / krouticí moment / poloha

242
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Nosná (PWM) frekvence

P38 [PWM Frequency] nastavuje nosnou frekvenci, při které výstup měniče spíná
IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistors). Obecně používejte nejnižší možnou
spínací frekvenci, která je přijatelná pro konkrétní aplikaci. Zvýšená nosná frekvence
způsobuje menší zahřívání motoru a snižuje slyšitelný hluk z motoru. Způsobuje
však rychlejší zahřívání IGBT než při použití standardní PWM frekvence 4 kHz
nebo 2 kHz v závislosti na velikosti rámu měniče. Vyšší spínací frekvence vyhlazuje
průběh vlny proudu. To redukuje vibrace ve vinutích a plechách motoru a snižuje
slyšitelný hluk. To je žádoucí v aplikacích, kde jsou motory nainstalovány v blízkosti
řídicích místností, nebo v domácnostech. Viz Obr. 21 a všimněte si výstupního
proudu při 2 kHz a 4 kHz. Vyhlazení průběhu vlny proudu pokračuje do 12 kHz.
Maximální nosnou frekvenci podle velikosti rámu a pokyny pro snížení výkonu
podle PWM frekvence můžete najít v dokumentu AC měniče řady PowerFlex
750 Technické údaje, publikace 750-TD001.
Obr. 21 - Proud při PWM frekvenci 2 kHz a 4 kHz

2 kHz

4 kHz

K nežádoucím efektům vyšších spínacích frekvencí patří vyšší nabíjecí proudy
kabelů, vyšší potenciál pro šum ve společném režimu a zvýšené riziko zničení izolace
vinutí motoru následkem jevu odražené vlny. Další informace najdete v dokumentu
Zapojení a uzemnění AC měničů s pulzně šířkovou modulací (PWM), publikace
DRIVES-IN001. Valná většina všech aplikací měničů funguje uspokojivě při 2 kHz
nebo 4 kHz.
Některé aplikace vyžadují fixní minimální PWM frekvenci (to znamená, použití
filtru sinusových vln ve výstupu měniče). V takovém případě musí být nastaven
P40 [Mtr Options Cfg] bit 9 „PWM FreqLock“, aby měnič nemohl snížit svou
nosnou frekvenci v důsledku stavu přetížení měniče.
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Když se rotor indukčního motoru otáčí pomaleji, než jsou synchronní otáčky
nastavené výstupním výkonem měniče, přeměňuje motor elektrickou energii
získávanou z měniče na energii mechanickou, dostupnou na hřídeli měniče
motoru. Tento proces se nazývá pohon.
Když se rotor otáčí rychleji, než jsou synchronní otáčky nastavené výstupním
výkonem měniče, přeměňuje motor mechanickou energii dostupnou na hřídeli
měniče motoru na energii elektrickou, která může být přenášena zpět do
rozvodné sítě. Tento proces se nazývá regenerace.
Na většině střídavých PWM měničích se střídavé napájení odebírané z rozvodné
sítě s pevnou frekvencí nejprve pomocí diodového usměrňovacího můstku nebo
řízeného můstku SCR převádí na napájení stejnosměrné, načež se mění na střídavé
napájení s proměnlivou frekvencí. Tyto diodové nebo SCR můstky jsou velice
nákladově efektivní, ale dokážou zpracovávat energii pouze v jednom směru –
tím je směr pohonu. Pokud motor regeneruje, není můstek schopen vést potřebný
záporný stejnosměrný proud a napětí na stejnosměrné sběrnici se zvyšuje, dokud se
měnič nesepne kvůli přepětí na sběrnici.
Existují tři konfigurace můstků, používající usměrňovače SCR nebo tranzistory,
které jsou schopné přeměňovat stejnosměrnou regenerační elektrickou energii na
elektrickou energii s pevnou frekvencí využitelnou v rozvodné síti; jsou ale drahé.
Nákladově efektivnějším řešením je nainstalovat na stejnosměrnou sběrnici
střídavého PWM měniče tranzistorový střídač napájející rezistor, který přeměňuje
regenerační elektrickou energii na energii tepelnou; ta se pak rozptyluje do okolního
prostředí.
Tento proces se obecně nazývá dynamické brzdění, přičemž tranzistor střídače a
související řízení a komponenty se nazývají střídačový modul a napájecí rezistor se
nazývá dynamický brzdný odpor. Celá jednotka střídačového modulu s
dynamickým brzdným odporem se někdy označuje jako dynamický brzdový modul.
Střídačové moduly jsou určené pro použití v paralelním zapojení, když pro aplikaci
nestačí jmenovitý proud. Jeden střídačový modul je označen jako hlavní (Master),
zatímco ostatní moduly jako následné. Na přední straně pláště jsou nainstalovány
dvě kontrolky, které signalizují provozní stavy střídačového modulu – kontrolka
DC Power a kontrolka Brake On. Kontrolka DC Power svítí, když je do
střídačového modulu přiváděno stejnosměrné napájení. Kontrolka Brake On svítí,
když střídačový modul pracuje nebo střídá, a signalizuje provozní režimy blikáním.
Aktualizace: Od prosince 2010 nenabízí Rockwell Automation žádný střídačový
modul ani žádný dynamický brzdový modul. Konfigurace kontrolek uvedená výše
byla specifická pro výrobky Rockwell Automation.

Jak to funguje
Existují dva různé typy řízení dynamického brzdění – hysterezní řízení a pulzně
šířkově modulované (PWM) řízení. Každé z nich použité ve standardním
samostatném výrobku nemá oproti druhému žádnou výhodu. Když je aplikací
společná stejnosměrná sběrnice, je preferovanou metodou PWM řízení. To má
výhodu popsanou níže.
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Hysterezní řízení
Hysterezní metoda dynamického brzdění používá snímací obvod napětí k
monitorování stejnosměrné sběrnice. Když se napětí na stejnosměrné sběrnici
zvýší na úroveň Vdc_on, zapne se brzdový IGBT modul a zůstane zapnutý, dokud
napětí neklesne na úroveň Vdc_off, což v aplikacích se společnou stejnosměrnou
sběrnicí není příliš žádoucí (viz níže). Některé měniče PowerFlex umožňují
nastavit úroveň Vdc_off, ([DB Threshold]), pokud to aplikace vyžaduje. Při
nastavení této úrovně níže je dynamické brzdění citlivější, ale může to vést k
nadměrné aktivaci DB.
Vdc

Vdc
Vdc_on
Vdc_off

t

zap
vyp

t
Spínání od 50 do 100 Hz
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Řízení pulzně šířkovou modulací (PWM)
Tento typ řízení s použitím brzdového IGBT modulu je podobný způsobu, jakým
je regulováno výstupní napětí motoru. Když se zvýší napětí na stejnosměrné
sběrnici a dosáhne určitého předem stanoveného limitu, zapne se brzdový IGBT
modul nebo se vypne podle řídicího algoritmu spínaného při 1 kHz. Tento typ
řízení prakticky eliminuje zvlnění na sběrnici. Velkou výhodou je tento typ řízení
v konfiguraci se společnou sběrnicí.
Vdc
Vdc_on+25
Vdc_on+25–2,5

Vdc_on

t

Brzdový IGBT
modul
zap

vyp

t

Zátěžový cyklus
Lineární PWM

Hysterezní

Plně zap

100%

90%

Zátěžový cyklus

750

772.5
Napětí stejnosměrné sběrnice
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Aplikace se společnou stejnosměrnou sběrnicí
V konfiguraci společné sběrnice s dynamickým brzdným odporem nainstalovaným
na každém měniči sdílejícím stejnosměrnou sběrnici je možné, že se brzdový IGBT
modul v některých měničích nezapne, což vyvolává dojem, že měnič nefunguje
správně nebo že brzdový IGBT modul jednoho měniče neustále vypadává, zatímco
ostatní měniče jsou v pořádku. Na následujícím grafu vidíte úroveň stejnosměrné
sběrnice pro dva měniče na společné sběrnici. Rozdíly mezi těmito napětími jsou pro
lepší názornost záměrně přehnané. Když se napětí zvýší, zapne se IGBT modul měniče
č. 1 a sníží se úroveň napětí předtím, než měnič č. 2 začne považovat napětí za dost
vysoké na to, aby vydal příkaz zapnutí. To vede k tomu, že veškeré mechanické brzdění
provede měnič č. 1. Nyní může být tato situace v pořádku, dokud není překročena
minimální hodnota ohmického odporu a regenerační událost není tak velká, aby
energii nemohl zvládnout jeden odpor. Samozřejmě, pokud nastane velká regenerační
událost, kde napětí pokračuje v narůstání i po zapnutí měniče č. 1, zapne také měnič č.
2 svůj IGBT modul, když dosáhne limitu napětí.
Vdc
Vdc_on
Vdc_off

t
DB IGBT
Měnič č. 1
zap
vyp

t

DB IGBT
Měnič č. 2
zap
vyp
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Zde jsou dva měniče s řízením PWM DB na společné sběrnici. Když se jeden měnič
v určitém zátěžovém cyklu zapne, bude napětí sběrnice pravděpodobně dál růst, což
zaručí, že se zapne také IGBT modul druhého měniče (v jiném zátěžovém cyklu).
Vdc
Měnič č. 2

Vdc_on
Vdc_off

Vdc
Měnič č. 1

t
DB IGBT
Měnič č. 1
zap
vyp

t

DB IGBT
Měnič č. 2
zap
vyp

t

Jak vybrat střídačový modul a dynamický brzdný odpor
Pro odhad, jaké parametry střídačového modulu a dynamického brzdného odporu
použít, jsou obecně zapotřebí jmenovitý výkon motoru, otáčky, krouticí moment a
detaily týkající se regeneračního provozního režimu. Jako empirické pravidlo platí,
že dynamický brzdný odpor může být specifikován, když je regenerační energie
rozptylována příležitostně nebo pravidelně. Pokud měnič trvale pracuje v
regeneračním provozním režimu, je třeba uvažovat o použití zařízení, které bude
transformovat elektrickou energii zpět na pevnou frekvenci rozvodné sítě.
Je nutné vypočítat špičkový regenerační výkon měniče pro určení maximální
ohmické hodnoty dynamického brzdného odporu a pro odhad minimálního
jmenovitého proudu střídačového modulu. Parametry střídačového modulu se
přebírají z návodu pro brzdový střídačový modul. Jakmile známe jmenovitý proud
střídačového modulu, známe také minimální hodnotu dynamického brzdného
odporu. Nyní známe rozsah přípustných ohmických hodnot dynamického
brzdného odporu. Tento rozsah sahá od minimální hodnoty dané jmenovitým
proudem tranzistoru střídače po maximální hodnotu danou špičkovým
regeneračním výkonem vydávaným měničem při zpomalení nebo provozu jiných
regeneračních aplikací. Je-li vybrána a aplikována hodnota dynamického
brzdného odporu nižší než minimum vyplývající z volby střídačového modulu,
může dojít k poškození tranzistoru střídače. Je-li vybrána a aplikována hodnota
dynamického brzdného odporu vyšší než maximum vyplývající z volby
špičkového regeneračního výkonu měniče, může se měnič vypnout v důsledku
problémů s přechodným přepětím na stejnosměrné sběrnici. Jakmile je provedena
volba přibližné ohmické hodnoty dynamického brzdného odporu, je možné
stanovit jeho jmenovitý výkon.
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Jmenovitý výkon dynamického brzdného odporu se odhaduje na základě znalostí
hnacích a regeneračních provozních režimů měniče. Je nutné odhadnout
průměrnou disipaci energie v regeneračním režimu a zvolený výkon dynamického
brzdného odporu musí být poněkud vyšší než průměrná disipace energie měniče.
Pokud má dynamický brzdný odpor vysokou termodynamickou tepelnou
kapacitu, je odporový prvek schopen absorbovat velké množství energie, aniž by
jeho teplota překročila jmenovitý provozní rozsah. Kritéria vysoké tepelné
kapacity pro tyto aplikace splňují tepelné časové konstanty v řádu 50 sekund a
vyšší. Má-li odpor nízkou tepelnou kapacitu, může teplota odporového prvku
překročit maximální limity teploty během aplikace pulzního výkonu do prvku a
také bezpečné limity teploty odporu.
Špičkový regenerační výkon může být vypočítán v britských jednotkách (koňské
síly), v mezinárodní soustavě jednotek (SI) (watty) nebo v systému per unit (pu),
který je pro většinu parametru bezrozměrný. Konečnou hodnotou musí být v
každém případě výkon ve wattech pro odhad ohmické hodnoty dynamické brzdy.
Výpočty na této straně jsou uváděny v jednotkách SI.

Profil otáček, krouticího momentu a výkonu
Následující obrázek znázorňuje typickou aplikaci dynamického brzdění. Horní stopa
znázorňuje otáčky a je označena symbolem omega. V profilu se motor zrychluje na
určité otáčky, udržuje tyto otáčky určitou dobu a pak se zpomaluje. Toto zpomalení
nemusí nutně proběhnout až na nulové otáčky. Cyklus se pak opakuje.
Prostřední stopa znázorňuje krouticí moment motoru. Krouticí moment začíná na
vysoké hodnotě, když se motor zrychluje, a pak klesá a udržuje přikázané otáčky.
Poté se krouticí moment změní na záporný, když se motor zpomaluje. Cyklus se pak
opakuje.
Dolní stopa znázorňuje výkon motoru. Výkon se zvyšuje s rostoucími otáčkami
motoru. Při udržování přikázaných otáček se výkon poněkud sníží a pak se změní
na záporný, když začne zpomalení. (Tento bod nazývaný -Pb je první hodnotou,
kterou je nutno vypočítat.) Cyklus se pak opakuje.
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Dynamický brzdový modul (nejedná se o výrobek Rockwell Automation)
Obr. 22 znázorňuje zjednodušené schéma střídačového modulu s dynamickým
brzdným odporem. Střídačový modul je znázorněn připojený ke kladnému a
zápornému vodiči stejnosměrné sběrnice střídavého PWM měniče. Součástí filtru
stejnosměrné sběrnice střídavého měniče jsou dvě řady připojených sběrnicových
uzávěrů. Podstatnými součástmi střídačového modulu jsou ochranné jištění, obvod
Crowbar SCR, tranzistor střídače (IGBT), regulace napětí tranzistoru střídače
(hysterezní komparátor napětí) a volnoběžná dioda pro dynamický brzdný odpor.
Ochranná pojistka je dimenzována tak, aby pracovala společně s obvodem
Crowbar SCR. Snímací obvod v rámci regulace napětí tranzistoru střídače určuje,
zda ve střídačovém modulu nastávají abnormální podmínky. Jednou z těchto
abnormálních podmínek je zkratovaný tranzistor střídače. Je-li zjištěn tento stav,
pak regulace napětí tranzistoru střídače zapne Crowbar SCR, zkratuje
stejnosměrnou sběrnici a roztaví pojistku. Tento postup izoluje střídačový modul
od stejnosměrné sběrnice, dokud nelze vyřešit problém.
Tranzistorem střídače je tranzistor typu IGBT (Isolated Gate Bipolar Transistor).
S různě dimenzovanými střídačovými moduly se používají různě dimenzované
tranzistory. Nejdůležitějším parametrem je jmenovitý proud kolektoru tranzistoru
střídače, který pomáhá určit minimální ohmickou hodnotu použitou pro
dynamický brzdný odpor. Tranzistor střídače je buď zapnut (ZAP), nebo vypnut
(VYP), spojuje dynamický brzdný odpor se stejnosměrnou sběrnicí a rozptyluje
energii, nebo izoluje odpor od stejnosměrné sběrnice.
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Regulace napětí tranzistoru střídače reguluje napětí stejnosměrné sběrnice během
regenerace. Průměrná hodnota napětí na stejnosměrné sběrnici je 375 V DC (pro
230 V AC vstup), 750 V DC (pro 460 V AC vstup) nebo 937,5 V DC (pro 575 V
AC vstup). Děliče napětí snižují napětí stejnosměrné sběrnice na dostatečně nízkou
hodnotu, která je použitelná pro izolaci a řízení signálního obvodu. Napětí zpětné
vazby stejnosměrné sběrnice z děličů napětí se porovnává s referenční hodnotou pro
aktivaci tranzistoru střídače.
Volnoběžná dioda (FWD) zapojená paralelně s dynamickým brzdným odporem
umožňuje během vypnutí tranzistoru střídače bezpečně rozptýlit veškerou
magnetickou energii akumulovanou v parazitní indukčnosti tohoto obvodu.
Obr. 22 - Schéma střídačového modulu
+ stejnosměrné sběrnice
Pojistka
FWD
Dynamický
brzdný
odpor

K děliči
napětí

Tranzistor
střídače
FWD

Dělič
napětí
K regulaci
napětí
Signál
společný

Sběrnicové uzávěry

Crowbar
SCR

Dělič
napětí
K regulaci
napětí

Regulace napětí
tranzistoru střídače

Sběrnicové uzávěry
K regulaci
napětí

Pojistka
K bráně
Crowbar
SCR

- stejnosměrná sběrnice

Dimenzování dynamického brzdového modulu vyžaduje následující informace.
1. Jmenovitý výkon z typového štítku motoru ve wattech, kilowattech nebo
koňských silách.
2. Jmenovité otáčky z typového štítku motoru v ot./min nebo rps.
3. Setrvačnost motoru a setrvačnost zátěže v kilogrammetrech2 nebo lb•ft2.
4. Převodový poměr, je-li mezi motorem a zátěží vložen převod, GR.
5. Prozkoumejte profil otáček, krouticího momentu a výkonu aplikace.
Rovnice používané pro výpočty hodnot dynamického brzdění obsahují následující
proměnné.

2πN
ω(t) = otáčky hřídele motoru v radiánech/sekundu, nebo ωRad ⁄ s = ---------- RPM
60
N(t) = otáčky hřídele motoru v otáčkách za minutu nebo RPM
T(t) = krouticí moment na hřídeli motoru v newtonmetrech, 1,01 lb•ft = 1,355818 N•m
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P(t) = výkon na hřídeli motoru ve wattech, 1,0 HP = 746 wattů
-Pb = špičkový regenerační výkon na hřídeli motoru ve wattech
Krok 1 – určení celkové setrvačnosti
JT = Jm + GR2 x JL
JT = celková setrvačnost přenášená na hřídel motoru, kilogrammetry2, kg•m2,
nebo pound-feet2, lb•ft2
Jm = setrvačnost motoru, kilogrammetry2, kg•m2, nebo pound-feet2, lb•ft2
GR = převodový poměr pro případný převod mezi motorem a zátěží,
bezrozměrný
JL = setrvačnost zátěže, kilogrammetry2, kg•m2, nebo pound-feet2, lb•ft2–
1 lb•ft2 = 0,04214011 kg•m2
Krok 2 – výpočet špičkového brzdného výkonu

JT × ω2
P b = ----------------t3 – t2
JT = celková setrvačnost přenášená na hřídel motoru, kg•m2

2πN
ω = jmenovitá úhlová rotační rychlost Rad ⁄ s = ---------60
N = jmenovité otáčky motoru, RPM
t3 - t2 = celková doba zpomalování ze jmenovitých otáček na 0, v sekundách
Pb = špičkový brzdný výkon, watty (1,0 HP = 746 wattů)
Porovnejte špičkový brzdný výkon se jmenovitým výkonem motoru. Je-li špičkový
brzdný výkon vyšší než 1,5 násobek výkonu motoru, musí se doba zpomalení,
(t3 - t2), prodloužit tak, aby měnič nepřešel do režimu limitu proudu. Hodnota
1,5 násobku se používá proto, že měnič může zvládnout 150 % proud nejdéle po
dobu 3 sekund.
Špičkový výkon se může snížit v důsledku ztrát v motoru a měniči.
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Krok 3 – výpočet maximální hodnoty dynamického brzdného odporu

R db1

2
V
d
= ------Pb

Vd = hodnota napětí stejnosměrné sběrnice, při které střídačový modul reguluje;
rovná se 375 V DC, 750 V DC nebo 937,5 V DC
Pb = špičkový brzdný výkon vypočítaný v kroku 2
Rdb1 = maximální přípustná hodnota pro dynamický brzdný odpor
Zvolte hodnotu dynamického brzdného odporu nižší než hodnota vypočítaná v
kroku 3. Je-li hodnota vyšší než vypočítaná hodnota, může se měnič vypnout kvůli
přepětí na stejnosměrné sběrnici. Nezapomeňte vzít v úvahu tolerance odporu.
Krok 4 – volba správného dynamického brzdového modulu
Kat. č.
KA005
KA010
KA050
KB005
KB010
KB050
KC005
KC010
KC050

Odpor
240 V
28 ohmu
13,2 ohmu
Není k dispozici
460 V
108 ohmu
52,7 ohmu
10,5 ohmu
600 V
108 ohmu
52,7 ohmu
15,8 ohmu

Výkon
666 wattů
1 650 wattů
Není k dispozici
1 500 wattů
2 063 wattů
7 000 wattů
1 500 wattů
2 063 wattů
8 000 wattů

Ve výše uvedené tabulce vyberte správný dynamický brzdový modul na základě
hodnoty odporu nižší než maximální hodnota odporu vypočítaná v kroku 3.
Pokud hodnota dynamického brzdného odporu jednoho dynamického
brzdového modulu není dostatečně nízká, můžete zkusit paralelně zapojit až tři
dynamické brzdové moduly tak, aby odpor paralelní dynamické brzdy byl nižší
než hodnota Rdb1 vypočítaná v kroku 3. Je-li paralelní kombinace dynamických
brzdových modulů pro aplikaci příliš komplikovaná, zkuste použít brzdový
střídačový modul se samostatně specifikovaným dynamickým brzdným odporem.
Krok 5 – odhad průměrného výkonu
Předpokládá se, že aplikace vykazuje periodickou funkci zrychlování a zpomalování.
Pokud (t3 - t2) = čas v sekundách nezbytný pro zpomalení ze jmenovitých otáček
na 0 a t4 je čas v sekundách, než se proces začne opakovat, pak průměrný zátěžový
cyklus je (t3 - t2)/t4. Výkon v závislosti na čase je funkce klesající lineárně z hodnoty
špičkového regeneračního výkonu na 0 po uplynutí (t3 - t2) sekund. Průměrný
výkon regenerovaný během intervalu (t3 - t2) sekund je Pb/2. Průměrný výkon ve
wattech regenerovaný během periody t4 je:
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( t3 – t2 ) Pb
P av = ------------------ × -----t4
2
Pav = průměrná disipace dynamického brzdného odporu, ve wattech
t3 - t2 = doba zpomalování ze jmenovitých otáček na 0, v sekundách
t4 = celková doba cyklu nebo perioda procesu, v sekundách
Pb = špičkový brzdný výkon, ve wattech
Zvolený jmenovitý výkon dynamického brzdného odporu dynamického
brzdového modulu (jednoho nebo dvou paralelně zapojených) musí být vyšší než
hodnota vypočítaná v kroku 5. Pokud není, musí být pro aplikaci specifikován
brzdový střídačový modul s vhodným dynamickým brzdným odporem.
Krok 6 – výpočet procentuálního průměrného zatížení
Vypočtené průměrné zatížení je zatížení dynamického brzdného odporu vyjádřené
v procentech. Pdb je celková hodnota kapacity disipace dynamického brzdového
modulu a získává se z tabulky v kroku 4. To poskytuje vztažný bod pro vynesení
úsečky na křivce na obr. 3. Hodnota vypočítaná pro průměrné zatížení (AL) musí
být nižší než 100 %. Je-li hodnota AL vyšší než 100 %, došlo k chybě ve výpočtu
nebo byl zvolen nesprávný dynamický brzdový modul.

P av
AL = -------- × 100
P db
AL = průměrné zatížení dynamického brzdného odporu v procentech
Pav = průměrná disipace dynamického brzdného odporu vypočítaná v kroku 5
(watty)
Pdb = ustálená kapacita disipace výkonu v odporech, získaná z tabulky v kroku 4
(watty)
Krok 7 – výpočet procentuálního špičkového zatížení
Výpočet špičkového zatížení (PL) v procentech udává procentuální hodnotu
okamžitého výkonu absorbovaného dynamickými brzdnými odpory vzhledem
k ustálené kapacitě disipace výkonu v odporech. To poskytuje vztažný bod pro
zakreslení na křivce na obr. 3. Hodnota vypočítaná pro špičkové zatížení (PL)
spadá pro dynamické brzdové moduly obvykle mezi 300 a 600 %. Vypočítaná
hodnota PL nižší než 100 % znamená, že dynamický brzdný odpor má o něco
vyšší ustálenou kapacitu disipace výkonu, než je nutné.

Pb
PL = -------- × 100
P db
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PL = špičkové zatížení dynamického brzdného odporu v procentech
Pav = špičkový brzdný výkon vypočítaný v kroku 2 (watty)
Pdb = ustálená kapacita disipace výkonu v odporech, získaná z tabulky v kroku 4
(watty)
Krok 8 – vynesení hodnot PL a AL na křivku
Nakreslete vodorovnou čáru odpovídající hodnotě průměrného zatížení (AL) v
procentech podle výpočtu v kroku 6. Tato hodnota musí být nižší než 100 %. Vyberte
bod na svislé ose odpovídající hodnotě špičkového zatížení (PL) v procentech podle
výpočtu v kroku 7. Tato hodnota bude vyšší než 100 %. Nakreslete svislou čáru na
(t3 - t2) sekund tak, aby tato čára v pravém úhlu protínala čáru AL. Označte průsečík
jako bod 1. Nakreslete přímku z PL na svislé ose do bodu 1 na čáře AL. Tato čára je
křivka výkonu motoru během zpomalování na minimální otáčky.
Přechodná výkonová kapacita KA, KB, KC

600
500

Výkon (%)

400
300
200
100
0

0

5

10

15

20

Čas (sekundy)

Pokud čára, kterou jste nakreslili, leží vlevo od křivky výkonu dynamického
brzdného odporu při konstantní teplotě, neexistuje žádný problém s aplikací.
Jestliže jakákoli část čáry leží vpravo od křivky výkonu dynamického brzdného
odporu při konstantní teplotě, existuje problém s aplikací. Problém s aplikací
spočívá v tom, že dynamický brzdný odpor během časového intervalu, kdy je
křivka přechodného výkonu vpravo od křivky výkonové kapacity odporu,
překročí svou jmenovitou teplotu. Bylo by rozumné zapojit paralelně další
dynamický brzdový modul nebo použít brzdový střídačový modul se
samostatným dynamickým brzdným odporem.

Dimenzování střídače a odporů
Střídač a odpory (nejedná se o výrobky Rockwell Automation)
Dimenzování střídačového modulu je stejné jako u dynamického brzdového
modulu, ale s několika přidanými kroky. Protože je střídač oddělený od odporů,
je nutné provést další potřebné výpočty. Navíc je nutné provést výpočet wattsekund
nebo joulů pro dimenzování odporu.
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Krok 1 – určení celkové setrvačnosti
JT = Jm + GR2 x JL
JT = celková setrvačnost přenášená na hřídel motoru, kilogrammetry2, kg•m2,
nebo pound-feet2, lb•ft2
Jm = setrvačnost motoru, kilogrammetry2, kg•m2, nebo pound-feet2, lb•ft2
GR2 = převodový poměr pro případný převod mezi motorem a zátěží, bezrozměrný
JL = setrvačnost zátěže, kilogrammetry2, kg•m2, nebo pound-feet2, lb•ft2
(1,0 lb•ft2 = 0,04214011 kg•m2)
Krok 2 – výpočet špičkového brzdného výkonu

JT × ω2
P b = ----------------t3 – t2
JT = celková setrvačnost přenášená na hřídel motoru, kg•m2

2πN
ω = jmenovitá úhlová rotační rychlost Rad ⁄ s = ---------60
N = jmenovité otáčky motoru, RPM
t3 - t2 = celková doba zpomalování ze jmenovitých otáček na 0, v sekundách
Pb = špičkový brzdný výkon, watty (1,0 HP = 746 wattů)
Porovnejte špičkový brzdný výkon se jmenovitým výkonem motoru. Je-li špičkový
brzdný výkon vyšší než 1,5 násobek výkonu motoru, musí se doba zpomalení,
(t3 - t2), prodloužit tak, aby měnič nepřešel do režimu limitu proudu. Hodnota
1,5 násobku se používá proto, že měnič může zvládnout 150 % proud nejdéle po
dobu 3 sekund.
Špičkový výkon se může snížit v důsledku ztrát v motoru a měniči.
Krok 3 – výpočet maximální hodnoty dynamického brzdného odporu
2

R db1

Vd
= -----pb

Vd = hodnota napětí stejnosměrné sběrnice, při které střídačový modul reguluje;
rovná se 375 V DC, 750 V DC nebo 937,5 V DC
Pb = špičkový brzdný výkon vypočítaný v kroku 2
Rdb1 = maximální přípustná hodnota pro dynamický brzdný odpor
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Zvolená hodnota dynamického brzdného odporu bude nižší než hodnota vypočítaná
v kroku 3. Je-li hodnota vyšší než vypočítaná hodnota, může se měnič vypnout kvůli
přepětí na stejnosměrné sběrnici. Nezapomeňte vzít v úvahu tolerance odporu.
Krok 4 – volba střídačového modulu

Vd
I dl = ---------R dbl
Idl = minimální proud procházející tranzistorem střídačového modulu
Vd = hodnota napětí stejnosměrné sběrnice zvolená v kroku 3
Rdbl = hodnota dynamického brzdného odporu vypočítaná v kroku 3
Hodnota Id1 stanovuje minimální hodnotu jmenovitého proudu pro střídačový
modul. Když je zvolen střídačový modul, musí být jmenovitý proud tranzistoru
modulu větší nebo roven vypočítané hodnotě Id1. Jmenovité hodnoty jsou
uvedeny v následující tabulce.
Napětí měniče
(V AC)
230

Zapínací napětí
(V DC)
375

460

750

575

935

Kat. č.
WA018
WA070
WA115
WB009
WB035
WB110
WC009
WC035
WC085

Špičkový jmenovitý
proud tranzistoru (A)
50
200
400
25
100
400
25
75
400

Minimální hodnota
odporu DB (ohmy)
9,0
2,3
1,25
37
9,0
2,5
46
15,5
3,0

Krok 5 – určení minimálního odporu
Každý střídačový modul ve výše uvedené tabulce má přiřazen minimální odpor.
Je-li ke střídačovému modulu připojen odpor nižší než hodnota uvedená v tabulce,
je nanejvýš pravděpodobné, že se poškodí brzdný tranzistor.
Krok 6 – volba hodnoty dynamického brzdného odporu
Aby nedošlo k poškození tohoto tranzistoru a aby byl zaručen požadovaný brzdný
výkon, vyberte rezistor s odporem mezi maximální hodnotou vypočítanou v kroku
3 a minimální hodnotou vybraného střídačového modulu.
Krok 7 – odhad minimálního výkonu požadovaného pro dynamický brzdný
odpor
Předpokládá se, že aplikace vykazuje periodickou funkci zrychlování a zpomalování.
Pokud (t3 - t2) = čas v sekundách nezbytný pro zpomalení ze jmenovitých otáček
na 0 a t4 je čas v sekundách, než se proces začne opakovat, pak průměrný zátěžový
cyklus je (t3 - t2)/t4. Výkon v závislosti na čase je funkce klesající lineárně z hodnoty
špičkového regeneračního výkonu na 0 po uplynutí (t3 - t2) sekund. Průměrný
výkon regenerovaný během intervalu (t3 - t2) sekund je Pb/2. Průměrný výkon ve
wattech regenerovaný během periody t4 je:
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( t3 – t2 ) Pb
P av = ------------------ × -----t4
2
Pav = průměrná disipace dynamického brzdného odporu, ve wattech
t3 - t2 = doba zpomalování ze jmenovitých otáček na 0, v sekundách
t4 = celková doba cyklu nebo perioda procesu, v sekundách
Pb = špičkový brzdný výkon, ve wattech
Zvolený jmenovitý výkon dynamického brzdného odporu ve wattech musí být
větší nebo roven hodnotě vypočítané v kroku 7.
Krok 8 – výpočet wattsekund (joulů) požadovaných pro odpor
Aby bylo jisté, že nedojde k narušení tepelných vlastností odporu, provádí se výpočet
pro určení množství energie rozptylované do odporu. Tím se určuje energie v joulech,
kterou musí být odpor schopen absorbovat.

Pb
P ws = ( t 3 – t 2 ) × -----2
Pws = požadované wattsekundy odporu
t3 - t2 = doba zpomalování z otáček ωb na otáčky ω0, v sekundách
Pb = špičkový brzdný výkon, ve wattech

Interní brzdový IGBT modul pro měniče PowerFlex 755
Dimenzování odporů pro interní DB IGBT
Dimenzování odporů pro interní DB IGBT Používá stejný vzorec jako předchozí
postup a je velmi podobné dimenzování střídačového modulu.
Krok 1 – určení celkové setrvačnosti

J T = J m + GR 2 × J L
JT = celková setrvačnost přenášená na hřídel motoru, kilogrammetry2, kg•m2,
nebo pound-feet2, lb•ft2
Jm = setrvačnost motoru, kilogrammetry2, kg•m2, nebo pound-feet2, lb•ft2
GR = převodový poměr pro případný převod mezi motorem a zátěží, bezrozměrný
JL = setrvačnost zátěže, kilogrammetry2, kg•m2, nebo pound-feet2, lb•ft2
(1,0 lb•ft2 = 0,04214011 kg•m2)
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Krok 2 – výpočet špičkového brzdného výkonu

JT × ω 2
P b = ----------------t3 – t2
JT = celková setrvačnost přenášená na hřídel motoru, kg•m2

2πN
ω = jmenovitá úhlová rotační rychlost Rad ⁄ s = ---------60
N = jmenovité otáčky motoru, RPM
t3 - t2 = celková doba zpomalování ze jmenovitých otáček na 0, v sekundách
Pb = špičkový brzdný výkon, watty (1,0 HP = 746 wattů)
Porovnejte špičkový brzdný výkon se jmenovitým výkonem motoru. Je-li špičkový
brzdný výkon vyšší než 1,5 násobek výkonu motoru, musí se doba zpomalení, (t3 - t2),
prodloužit tak, aby měnič nepřešel do režimu limitu proudu. Hodnota 1,5 násobku se
používá proto, že měnič může zvládnout 150 % proud nejdéle po dobu 3 sekund.
Špičkový výkon se může snížit v důsledku ztrát v motoru a měniči.
Krok 3 – výpočet maximální hodnoty dynamického brzdného odporu
2

R db1

Vd
= -----pb

Vd = hodnota napětí stejnosměrné sběrnice, při které měnič reguluje; rovná se
375 V DC, 750 V DC nebo 937,5 V DC v závislosti na vstupním napětí
Pb = špičkový brzdný výkon vypočítaný v kroku 2
Rdb1 = maximální přípustná hodnota pro dynamický brzdný odpor
Zvolená hodnota dynamického brzdného odporu bude nižší než hodnota vypočítaná
v kroku 3. Je-li hodnota vyšší než vypočítaná hodnota, může se měnič vypnout kvůli
přepětí na stejnosměrné sběrnici. Nezapomeňte vzít v úvahu tolerance odporu.
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Krok 4 – určení minimálního odporu
Každý měnič s interním DB IGBT modulem má přiřazen minimální odpor. Je-li
připojen odpor nižší než minimální hodnota pro daný měnič, je pravděpodobné,
že se poškodí brzdný tranzistor. Níže je uvedena tabulka minimálních odporů pro
měniče řady PowerFlex 750 s rámem 2 až 7.
Rám
2

3

4
5

6

7

400 V
ND kW
0,75
1,5
2,2
4,0
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
37
37
45
55
55
75
90
110
132
132
160
200
250

Katalogový kód
C2P1
C3P5
C5P0
C8P7
C011
C015
C022
C030
C037
C043
C060
C072
C072
C085
C104
C104
C140
C170
C205
C260
C260
C302
C367
C456

Min. odpor
31,6
31,6
31,6
31,6
31,6
31,6
22,6
31,6
31,6
16,6
15,8
15,8
7,9
7,9
7,9
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
2,4
2,4
2,4
1,65

Max. DB proud
25
25
25
25
25
25
34,9
25
25
47,6
50
50
100
100
100
239,4
239,4
239,4
239,4
239,4
329
329
329
478,8

480 V
ND HP
1,0
2,0
3,0
5,0
7,5
10
15
20
25
30
40
50
50
60
75
75
100
125
150
200
200
250
300
350

Katalogový kód
D2P1
D3P4
D5P0
D8P0
D011
D014
D022
D027
D034
D040
D052
D065
D065
D077
D096
D096
D125
D156
D186
D248
D248
D302
D361
D415

Min. odpor
31,6
31,6
31,6
31,6
31,6
31,6
22,6
31,6
31,6
16,6
15,8
15,8
7,9
7,9
7,9
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
2,4
2,4
2,4
1,65

Max. DB proud
25
25
25
25
25
25
34,9
25
25
47,6
50
50
100
100
100
239,4
239,4
239,4
239,4
239,4
329
329
329
478,8

Krok 5 – volba hodnoty dynamického brzdného odporu
Aby nedošlo k poškození tohoto tranzistoru a aby byl zaručen požadovaný brzdný
výkon, vyberte rezistor s odporem mezi maximální hodnotou vypočítanou v kroku
3 a minimální hodnotou IGBT modulu měniče.
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Krok 6 – odhad minimálního výkonu požadovaného pro dynamický brzdný
odpor
Předpokládá se, že aplikace vykazuje periodickou funkci zrychlování a zpomalování.
Pokud (t3 - t2) = čas v sekundách nezbytný pro zpomalení ze jmenovitých otáček na
0 a t4 je čas v sekundách, než se proces začne opakovat, pak průměrný zátěžový
cyklus je (t3 - t2)/t4. Výkon v závislosti na čase je funkce klesající lineárně z hodnoty
špičkového regeneračního výkonu na 0 po uplynutí (t3 - t2) sekund. Průměrný
výkon regenerovaný během intervalu (t3 - t2) sekund je Pb/2. Průměrný výkon ve
wattech regenerovaný během periody t4 je:

( t3 – t2 ) Pb
P av = ------------------ × -----t4
2
Pav = průměrná disipace dynamického brzdného odporu, ve wattech
t3 - t2 = doba zpomalování ze jmenovitých otáček na 0, v sekundách
t4 = celková doba cyklu nebo perioda procesu, v sekundách
Pb = špičkový brzdný výkon, ve wattech
Zvolený jmenovitý výkon dynamického brzdného odporu ve wattech musí být
větší nebo roven hodnotě vypočítané v kroku 6.
Krok 7 – výpočet wattsekund (joulů) požadovaných pro odpor
Aby bylo jisté, že nedojde k narušení tepelných vlastností odporu, provádí se
výpočet pro určení množství energie rozptylované do odporu. Tím se určuje
energie v joulech, kterou musí být odpor schopen absorbovat.

Pb
P ws = ( t 3 – t 2 ) × -----2
Pws = požadované wattsekundy odporu
t3 - t2 = doba zpomalování z otáček ωb na otáčky ω0, v sekundách
Pb = špičkový brzdný výkon, ve wattech
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Magnetické brzdění je nezávislá funkce z P370/371 [Stop Mode A/B], dostupná v
měničích řady PowerFlex 750. Když je magnetické brzdění aktivováno, je aktivní
během rampy zpomalení při změně otáček. Magnetické brzdění mění poměr křivky
voltů na hertz a dodává do motoru vyšší napětí oproti normální křivce V/Hz, což
způsobuje nadměrný tok, který snižuje otáčky rychleji než samotná rampa
zpomalení. Tato funkce není určena pro zátěže s vysokou setrvačností, protože
nadměrný tok může způsobit nadměrné zahřívání v motoru. Při velmi dlouhých
dobách zpomalení může vznikat teplo.
Magnetické brzdění funguje ve všech řídicích režimech motoru.
Tabulka 11 - Parametry magnetického brzdění
Číslo

Název parametru

Min / Max

Standardní

388

Flux Braking En

Disabled / Enabled

Deaktivováno

389

Flux Braking Lmt

100,00 / 250,00 %

125,00

390

Flux Braking Ki

0,0 / 1000000,0

10000,0

391

Flux Braking Kp

0,0 / 1000000,0

0,0 (Disabled)

Grafy
Ve všech následujících grafech jsou doby zrychlení a zpomalení 0,5 s. Parametr
P372/373 [Bus Reg Mode A/B] je nastaven na možnost 1 „Adjust Freq“. K hřídeli
motoru je připojena velká setrvačnost. Parametr P370/371 [Stop Mode A/B] je
nastaven na 1 „Ramp to stop“.
V následujícím grafu je funkce magnetického brzdění deaktivovaná. Všimněte si
doby zpomalení. Zde regulátor sběrnice reguluje dobu zastavení.
Magnetické brzdění – deaktivováno
Id

Torque Ref

Otáčky motoru

Napětí stejnosměrné sběrnice

Žádná změna toku do motoru.
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V dalším grafu jsou všechny podmínky stejné, pouze funkce magnetického brzdění
je aktivovaná. Všimněte si, že se tok do motoru zvýšil a doba zpomalení je kratší.
Magnetické brzdění – aktivováno
Id

Torque Ref

Otáčky motoru

Zvýšený tok do motoru.

Napětí stejnosměrné sběrnice

Všimněte si doby zpomalení.
Porovnejte s deaktivovaným
stavem.

Nakonec stejný test se zesíleními nastavenými na maximální úrovně. Lehce rychlejší
zpomalení. Použití zesílení se liší podle připojené zátěže.
Magnetické brzdění – plné zesílení
Id

Torque Ref

Otáčky motoru

Napětí stejnosměrné sběrnice

Zvýšený tok do motoru.
Všimněte si doby zpomalení.
Porovnejte s deaktivovaným stavem.
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Regulátor toku se používá pro regulaci a omezení celkového (základního) napětí
aplikovaného do indukčního motoru při použití FOC. Regulátor toku řídí
zeslabení pole nad základními otáčkami a udržuje rezervu napětí pro regulátor
proudu. Varianta regulátoru toku pro indukční motory se používá pro motory s
permanentními magnety při provozu nad základními otáčkami.
Regulátor toku je standardně aktivován. Když je deaktivován, rozladí se regulátor
proudu.
Nedeaktivujte tento regulátor. Budete-li potřebovat tuto funkci deaktivovat, musíte
požádat výrobce o schválení.

Střídavé indukční motory vyžadují vytvoření toku, aby mohly vyvíjet řízený krouticí
moment. Pro vytvoření toku se používá napětí. Jsou dvě metody, jak vytvořit tok v
motoru.
První metoda je automatická během normálního spuštění. Tok se vytváří, když je
do motoru aplikováno výstupní napětí a frekvence. Během narůstání toku může
nepředvídatelná povaha vyvíjeného krouticího momentu způsobit oscilace
rotoru, ale může dojít i ke zrychlení zátěže. V motoru nemusí profil zrychlení
kvůli nedostatečnému vyvíjenému krouticímu momentu sledovat profil zrychlení
přikázaný.
Obr. 23 - Profil zrychlení během normálního spuštění – bez vytváření toku
Reference
frekvence
Jmenovitý tok

Frekvence

Vytvoření toku

Stator
Rotor

Oscilace v důsledku
vytvářeného toku.

0
Čas

Druhá metoda je ruční. V tomto režimu je do motoru přiváděn stejnosměrný
proud, takže se tok vytvoří před začátkem rotace. Časový interval narůstání toku
závisí na úrovni proudu vytvářejícího tok a na časové konstantě rotoru motoru.
Proud vytvářející tok není uživatelsky nastavitelný.
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Obr. 24 - Proud vytvářející tok v závislosti na čase vytváření toku

Proud vytvářející tok

Proud vytvářející tok = maximální stejnosměrný proud

Jmenovitý
proud toku

Jmenovitý tok motoru

Tok motoru

0
T1
T2
T3
T4
Flux Up Time

Jakmile je v motoru dosažen jmenovitý tok, začne normální provoz a je dosažen
požadovaný profil zrychlení.
Jmenovitý tok dosažen

IR napětí – SVC
Větší z IR napětí nebo
zesílení napětí – V/Hz
Vytvoření
toku
Napětí

Napětí statoru
Otáčky rotoru
Tok motoru
Frekvence statoru
Vytvoření toku

Normální provoz
Čas

Jakmile je v motoru dosažen jmenovitý tok, začne normální provoz a je dosažen
požadovaný profil zrychlení.
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Název displeje
Plný název
Popis

Hodnoty

Čtení/zápis

43

Flux Up Enable
Flux Up Enable
„Ruční“ (0) – tok se vytváří po dobu P44 [Flux Up Time] před počátečním zrychlením.
„Automatické“ (1) – tok se vytváří během časového intervalu vypočítaného podle
údajů na typovém štítku motoru před zrychlením. P44 [Flux Up Time] se nepoužívá.
Flux Up Time
Flux Up Time
Časový interval, během něhož se měnič snaží dosáhnout plného toku statorem motoru.
Když je vydán příkaz Start, použije se stejnosměrný proud na úrovni P26 [Motor NP
Amps] k vytvoření toku statorem před zrychlením.

Standardní: 1 = „automatické“
Možnosti: 0 = „ruční“
1 = „automatické“

RW 32bitové
celé číslo

Jednotky: Sekundy
Standardní: 0,0000
Min/Max: 0,0000 / 5,0000

RW Reálný

44

Datový typ

Č.
Skupina
Volby řízení motoru

ŘÍZENÍ MOTORU

Soubor

Parametry

Aplikace
Tato funkce je obvykle spojena s aplikacemi, které vyžadují prodloužené doby
zrychlení. Měnič je standardně nastavený na „automatiku“ a pokouší se dosáhnout
plného toku statorem motoru na základě informací z typového štítku motoru.
V některých případech může mít zatížení a křivka rampy během zrychlení negativní
vliv na tepelné hospodaření měniče. Některé aplikace zahrnují důlní dopravníky
nebo velké odstředivky. Tato funkce poskytuje možnost ručně zajistit dosažení
plného toku statorem motoru před zrychlením, a to ručním přiřazením času
vytváření toku. Může dosahovat lepšího zrychlení při nízkých frekvencích bez
nadměrného proudu.

Zpětná vazba s vysokým
rozlišením

Univerzální zpětnovazební volitelný modul, pouze pro měniče PowerFlex 755,
interpoluje sinusové a kosinusové signály na 1 048 576 impulzů na otáčku.
Interpolaci není možné změnit. Jedná se o 1 048 576 impulzů na otáčku bez
ohledu na skutečné cykly na otáčku při sinusovém, resp. kosinusovém průběhu.
Interpolace je upravena na 24 bitů, pokud je nastaven P8 [FB0 Cfg] nebo
P38 [FB1 Cfg] bit 1 „24-bit Resol“.
Přijatelný sinusový, resp. kosinusový signál má napětí 1 V špička-špička s
odchylkou 2,5 V. Většina výrobců zpětných vazeb, Sick (SSI), Stegmann
(Hiperface) a Heidenhain (En Dat, non en dat), tento požadavek splňuje.

Úprava setrvačnosti

Úprava setrvačnosti se používá pro kompenzaci ztraceného pohybu, který nastává,
když je použita převodovka, resp. elastická spojka. Ztracený pohyb popisuje stav,
kdy vstup do mechanismu nevytváří odpovídající posunutí na výstupu. To je nejvíce
patrné v systémech s velkými poměry setrvačnosti při použití převodovky nebo
pružných spojek. Termín úprava setrvačnosti souvisí s tím, jak tato funkce upravuje
nebo mění dynamickou setrvačnost snímanou regulátorem otáček. Úprava
setrvačnosti může umožnit zvětšení šířky pásma regulátoru otáček, omezeného za
normálních okolností mechanickou převodovkou, až čtyřikrát. Tato funkce je k
dispozici pouze na měničích PowerFlex 755. Parametr P35 [Motor Ctrl Mode]
musí být nastavený na vektorové řízení a použití zpětnovazebního zařízení otáček
motoru. Úprava setrvačnosti není standardně aktivovaná.
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Jako příklad je vyobrazen motor připojený k převodovce.
Motor

Převodovka

Zátěž

M1

M2

Tato převodovka může být reprezentována pružinou (K) a vůlí převodu (BL).
Motor

K

Zátěž

BL

M1

M2

Když se zvýší otáčky motoru, nastane časová prodleva (znázorněná jako Δ x = vůle)
předtím, než zaberou zuby převodovky. Po uplynutí této doby proběhne určité
zkroucení (jako u pružiny) v hřídeli, když zuby převodovky zaberou. Tento ztracený
pohyb způsobuje mechanickou nestabilitu a omezuje velikost možného nastavení
šířky pásma regulátoru otáček, které ještě nezpůsobí nestabilitu. Úprava setrvačnosti
ztracený pohyb detekuje a umožňuje dosáhnout větší šířky pásma regulátoru otáček
bez nestability.
f
Sklon daný pružnou povahou (K)
hřídelů poté, co zaberou zuby
převodovky.
Δx
Vůle (BL) před záběrem
zubů převodovky.

Konfigurace
Úprava setrvačnosti funguje, pouze je-li v P76 [Total Inertia] zadána platná
hodnota setrvačnosti. Celková setrvačnost se měří během procedury asistovaného
spuštění prováděné z HIM nebo softwarového průvodce. Ladění setrvačnosti
může být provedeno ručně nastavením P70 [Autotune] na možnost 4 „Inertia
Tune“ a spuštěním měniče.

Total Inertia
Motor Acceleration Feedback
Inertia Adapt BW
InertiaAdaptGain

From
Speed Reg
Output

76

Inertia
Adaption

0
0
Deaktivováno

Filtered Trq
Ref
657

Zero
Trq Ref
Limited Torq Ref

0

+
+
+

0
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Inertia Torque Add
679

705
677

Selected
Trq Ref

685

Inertia Adapt
1

1

II
R
Notch
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Úprava setrvačnosti se aktivuje nastavením P704 [InAdp LdObs Mode] na možnost 1
„InertiaAdapt“. Po aktivaci se automaticky aktualizují dva filtry, P705 [Inertia Adapt
BW] a P710 [InertAdptFltrBW], je-li parametr P636 [Speed Reg BW] nastaven na
nenulovou hodnotu. Během provozu motoru a zátěže postupně zvyšujte P636 [Speed
Reg BW]. Konečná šířka pásma regulace otáček překračuje hodnotu před aktivací
úpravy setrvačnosti za předpokladu, že systém splňuje kritéria uvedená níže.
Když je aktivována úprava setrvačnosti, deaktivujte dva filtry zpoždění nainstalované
v regulátoru otáček (nastavení OFF). Tyto filtry jsou v cestě zpětné vazby otáček P637
[SReg FB Fltr Sel] a na výstupu regulátoru otáček P657 [SReg OutFltr Sel]. Oba filtry
jsou standardně deaktivované.
Funkce úpravy setrvačnosti se může používat ve spojení s kompenzací setrvačnosti pro
minimalizaci krouticího momentu zrychlení požadovaného z regulátoru otáček.
Podrobné vysvětlení parametrů najdete v dokumentu AC měniče řady PowerFlex
750 Návod k programování, publikace 750-PM001.

Jak funguje úprava setrvačnosti?
• Algoritmus úpravy setrvačnosti používá složku zpětné vazby zrychlení k
vytvoření elektronické setrvačnosti.
• Elektronická setrvačnost doplňuje ztrátu setrvačnosti, když je náhle
odpojena zátěž, buď převodovkou, nebo ztraceným pohybem. Díky tomu
regulátor rychlosti nezjistí výraznou změnu setrvačnosti, která je normálně
spojena s odpojením zátěže a potenciální nestabilitou.

Kde se úprava setrvačnosti používá?
• Každý systém s poměrem setrvačnosti vyšším než 3:1, který je zatížen hlukem
z převodovky nebo rezonancí a nemůže běžným laděním dosáhnout
požadovaného výkonu. (Poměr setrvačnosti je poměr setrvačnosti systému
k setrvačnosti motoru.)
• Většina hřídelových systémů sledování vysokého výkonu nebo elektronických
linek.
• Většina převodových systémů vyžadujících větší šířky pásma a tuhost.

Jaké mohou být nevýhody při použití úpravy setrvačnosti?
• Může být generován pronikavý zvuk pevnými spojkami, které nemají
ztracený pohyb nebo dostatečné parametry. V takových případech úpravu
setrvačnosti nepoužívejte.
• Může vznikat hluboký zvuk pocházející z motoru. Tento zvuk je pouze
projevem činnosti úpravy setrvačnosti a neovlivňuje výkon ani neškodí
motoru.
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Kompenzace setrvačnosti

Kompenzace setrvačnosti je aktivní pouze u měničů PowerFlex 755 v režimech
řízení vektoru toku (FV) motoru zvolených pomocí P35 [Motor Ctrl Mode].
Během změn otáček je kvůli setrvačnosti zátěže zapotřebí určitá úroveň
krouticího momentu kvůli odezvě. Tato úroveň krouticího momentu je nad
hodnotou krouticího momentu použitého pro chod s konstantní rychlostí.
Kompenzace setrvačnosti se snaží předvídat krouticí moment motoru potřebný
pro zrychlení a zpomalení setrvačné zátěže. Funkce kompenzace setrvačnosti
vypočítává signál krouticího momentu s kladnou zpětnou vazbou na základě
proporcionálního vstupu změny otáček při zrychlení nebo zpomalení a celkové
setrvačnosti, což se též nazývá derivace rychlosti podle času. Když pak může být
signál krouticího momentu P699 [Inertia Comp Out] předán do regulace
krouticího momentu, stává se dostupným vstupem pro volič P313 [Actv SpTqPs
Mode] a sčítá se s P660 [SReg Output], což umožňuje hladší zrychlení a
zpomalení, zejména u zátěží s vysokou setrvačností.
Inertia Comp
Inertia CompMode

695

Filtered Spd Ref

595

Deaktivováno 0
0
Int Ramp Ref 1
Ext Ramped Ref
700

596
Speed Rate Ref

2
3

d
dt
d
dt

Inert Comp
LPFBW
Inertia
Comp

698

Inertia Comp
Out
699

LPF

76
696

Total Inertia

Předání
krouticího
momentu
do regulace
krouticího
momentu

Inertia Acc Gain

697 Inertia Dec Gain

• Parametr 695 [Inertia CompMode] aktivuje kompenzaci setrvačnosti a
vybírá možné rychlostní referenční vstupní zdroje otáček motoru takto:
• „Disabled“ (0) – funkce kompenzace setrvačnosti je deaktivovaná. P699
[Inertia Comp Out] je nula, takže reference krouticího momentu motoru
není ovlivněna.
• „Int Ramp Ref “ (1) – kompenzace setrvačnosti je aktivovaná. Funkce je
nakonfigurována na použití rychlosti změny P595 [Filtered Spd Ref ].
Jedná se o typické nastavení, které se musí používat pro kompenzaci
setrvačnosti na samostatných měničích.
• „Ext Ramp Ref “ (2) – kompenzace setrvačnosti je aktivovaná. Funkce je
nakonfigurována na použití rychlosti změny P700 [Ext Ramped Ref ].
Toto nastavení je k dispozici pro aplikace, které dodávají do měniče externí
rampovou referenci otáček.
• „Spd Rate Ref “ (3) – kompenzace setrvačnosti je aktivovaná. Funkce je
nakonfigurovaná na použití P596 [Speed Rate Ref ]. Tento parametr musí
obsahovat hodnotu, která představuje rychlost změny reference otáček
motoru. Toto nastavení je k dispozici pro aplikace, které dodávají do
měniče externí rampovou referenci otáček.
Parametr 76 [Total Inertia] se vypočítává během automatického ladění a používá se
společně s vypočítanou rychlostí zrychlení nebo zpomalení pro výpočet přičítaného
krouticího momentu.
Parametr 696 [Inertia Acc Gain] určuje zesílení pro kompenzaci setrvačnosti
během zrychlení. Zesílení 1 vede ke 100 % kompenzaci.
Parametr 697 [Inertia Dec Gain] určuje zesílení pro kompenzaci setrvačnosti
během zpomalení. Zesílení 1 vede ke 100 % kompenzaci.
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Parametr 698 [Inertia Comp LPFBW] – šířka pásma dolní propusti pro kompenzaci
setrvačnosti. Nastavuje šířku pásma dolní propusti pro funkci kompenzace setrvačnosti.
Výstup tohoto filtru se přenáší do P699.
Parametr 699 [Inertia Comp Out] – výstup kompenzace setrvačnosti. Zobrazuje
výstup funkce kompenzace setrvačnosti.
Parametr 700 [Ext Ramped Ref ] – externí rampová reference. Tento parametr je
určen pro vstupní signál rampy otáček externího motoru. Tento signál se používá
ve funkci kompenzace setrvačnosti, když P695 [Inertia CompMode] = 2 „Ext
Ramp Ref “. Tento parametr se zadává v jednotkách Hz nebo RPM v závislosti na
hodnotě P300 [Speed Units].
Parametr 596 [Speed Rate Ref ] – reference rychlosti otáček. Tento parametr je
sdílen funkcemi kompenzace setrvačnosti a kompenzace otáček.
Hodnota sdílená funkcemi kompenzace setrvačnosti a kompenzace otáček
(aktivní pouze v řídicích režimech motoru FV), dodávaná obvykle externím
procesorem, který poskytuje také referenci otáček s omezenou rychlostí.
Reference rychlosti otáček odpovídá derivaci referenčního signálu otáček podle
času. Jednotkami času jsou sekundy.
Pokud například procesor poskytuje referenční rampu 10 sekund, dodává také
hodnotu Speed Rate Ref 1 pu / 10 s = 0,1 s-1, přičemž reference zrychluje. Když
je reference konstantní, musí být hodnota Speed Rate Ref nulová.
Další vysvětlení k řízení najdete v blokových schématech řízení PF755 v dokumentu
AC měniče řady PowerFlex 750 Návod k programování, publikace 750-PM001.

Sledování zátěže

Funkce sledování zátěže PowerFlex 755 kompenzuje a do značné míry redukuje
poruchy zátěže a zajišťuje rychlejší odezvu systému. Minimalizuje požadavky na
krouticí moment zátěže z regulátoru otáček. Sledování zátěže se pokouší určit
odhadnutou hodnotu zátěže shodující se s krouticím momentem zátěže podle
zjednodušeného modelu zátěže. Toto je zjednodušený model motoru, resp. zátěže.
Krouticí moment zátěže (porucha)
Aplikovaný krouticí moment

+

–

1
M*s

Výstup rychlosti

Z hlediska řízení je krouticí moment zátěže vstupem, který je stejně reálný jako
reference rychlosti, ale nemá parametr. Krouticí moment zátěže je nepostradatelný,
protože právě součin krouticího momentu a otáček vytváří výkon pro pohon zátěže.
Při použití tohoto modelu zátěže je aplikovaným krouticím momentem
elektromagnetický krouticí moment generovaný řízením motoru a krouticí moment
zátěže je jasně vidět. M je kombinovaná hmota motoru a zátěže (setrvačnost).
Aplikovaný krouticí moment musí být větší než krouticí moment zátěže pro
zrychlení systému.
Krouticí moment zátěže není parametr, takže není přímo přístupný, ale může
se měřit nepřímo. Na základě modelu zařízení můžeme přímo měřit aplikovaný
krouticí moment; výstupní rychlost a setrvačnost jsou obecně známé nebo
vypočítané. Krouticí moment zátěže tedy zůstává jedinou neznámou hodnotou.
Pokud umístíme všechny tři známé veličiny do rámečku, který nazýváme
sledování, můžeme krouticí moment zátěže odhadnout.
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Protože se výstup sledování zátěže přičítá k výstupu regulátoru otáček, minimalizuje
tato funkce požadavek na krouticí moment zátěže pro výstup regulátoru otáček.
Protože sledování zátěže ovlivňuje referenci krouticího momentu a je zapotřebí
zpětná vazba zrychlení, může se tato metoda používat jen v režimech řízení vektoru
toku P35 [Motor Ctrl Mode] se zpětnovazebním zařízením motoru. Tato funkce je
k dispozici pouze na měničích PowerFlex 755.
From
Speed Reg
Output

Filtered Trq
Ref

Selected
Trq Ref

685

+

+
+

+

II
R
Notch
Zátěž
Odhad
707

Total Inertia
Motor Acceleration Feedback
Load Observer BW

2
Zátěž
Sledování/ Deaktivováno
Odhad
0
0

76

–
+

689

Zátěž
Sledování

711
704
InAdp LdObs Mode

Konfigurace
Sledování zátěže se aktivuje nastavením P704 [InAdp LdObs Mode] na 2
„LoadObserver“. Pro tuto funkci je zapotřebí hodnota celkové setrvačnosti
P76 [Total Inertia]. Ta se ideálně měří během testu setrvačnosti jako součást
spuštění měniče. Další vhodný přístup spočívá v ručním zadání přiměřeně blízké
(vypočítané) hodnoty. V režimu sledování zátěže se používá P711 [Load
Observer BW] k nastavení vlastní frekvence dolní propusti v radiánech za
sekundu (R/S). Typické hodnoty pro šířku pásma sledování zátěže sahají od 10 do
150, přičemž vyšší hodnoty jsou citlivější na poruchy při zvýšeném šumu systému.
Existuje jmenovité nejlepší nastavení, ale doporučenou výchozí hodnotou je
40 R/S. Tato volba nemusí dobře fungovat v systémech s měkkými převody.
Na rozdíl od úpravy setrvačnosti není se sledováním zátěže spojeno žádné
automatické nastavení parametrů.
Sledování zátěže se může používat také ve spojení s P695 [Inertia CompMode].
Při společném použití jsou minimalizovány krouticí moment zátěže a krouticí
moment zrychlení požadované z regulátoru otáček.

Kde je možné používat sledování zátěže?
Sledování zátěže lze používat v systémech, kde poruchy zátěže brání dalšímu
zvyšování výkonu měniče. Sledování zátěže může být aplikováno jak na periodické
poruchy zátěže, například u pístních čerpadel, tak na poruchy zátěže náhodné.
Sledování zátěže může být aplikováno v systémech, které nejsou vhodné pro úpravu
setrvačnosti. Sledování zátěže nemůže být aktivní současně s úpravou setrvačnosti.
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P35 [Motor Ctrl Mode] vybírá výstupní režim měniče odpovídající použitému
typu řízení motoru. Standardní volbou je hodnota 1 = „Induction SV“. Tento
parametr se nastavuje během každé z procedur asistovaného spuštění buď pomocí
HIM, nebo pomocí připojeného softwarového nástroje. Nastavení parametru
jsou uvedena níže.
• InductionVHz (0) – indukční motor, řídicí režim napětí podle frekvence
(V/Hz).
Připojeno k indukčnímu motoru. Používá se pro aplikace s proměnlivým
krouticím momentem a vyššími úsporami energie a pro aplikace s
proměnlivými otáčkami a konstantním krouticím momentem, jako jsou
dopravníky. Může se používat také v aplikacích s více motory nebo se
synchronním motorem.
• Induction SV (1) – indukční motor, vektorový řídicí režim bez senzorů.
Připojeno k indukčnímu motoru. Používá se pro většinu aplikací s
konstantním krouticím momentem. Dává vynikající krouticí moment při
spuštění, zrychlení a chodu.
• Induct Econ (2) – indukční motor, ekonomický řídicí režim.
Používá se pro zvýšení úspor energie v aplikacích s konstantním krouticím
momentem, které mají periody snížené zátěže při konstantních otáčkách.
• Induction FV (3) – indukční motor, řídicí režim vektoru toku.
Připojeno k indukčnímu motoru. Používá se, když je požadována přesná
regulace otáček při vysokém výkonu, resp. regulace polohy s uzavřenou
smyčkou. Lze nakonfigurovat také s přímým vstupem reference krouticího
momentu. S nižší přesností se může používat také otevřená smyčka.
• PM VHz (4) – motor s permanentními magnety, řídicí režim napětí podle
frekvence (V/Hz).
Připojeno k motoru s povrchovými permanentními magnety (SPM) nebo
k synchronnímu motoru s permanentními magnety (PMSM). Používá se
pro aplikace s proměnlivým krouticím momentem a vyššími úsporami
energie a pro aplikace s proměnlivými otáčkami a konstantním krouticím
momentem, jako jsou dopravníky. Dále se používá v aplikacích s více
motory nebo se synchronním motorem s otevřenou smyčkou.
• PM SV (5) – motor s permanentními magnety, vektorový řídicí režim bez
senzorů.
Připojeno k motoru s povrchovými permanentními magnety (SPM) nebo
k synchronnímu motoru s permanentními magnety (PMSM). Používá se
pro aplikace s konstantním krouticím momentem. Dává vynikající krouticí
moment při spuštění, zrychlení a chodu.
• PM FV (6) – motor s permanentními magnety, řídicí režim vektoru toku.
Připojeno k motoru s povrchovými permanentními magnety. Používá se,
když je požadována přesná regulace otáček při vysokém výkonu, resp.
regulace polohy s uzavřenou smyčkou. Lze nakonfigurovat také s přímým
vstupem reference krouticího momentu. S nižší přesností se může používat
také otevřená smyčka.
• SyncRel VHz (7) – synchronní reluktanční motor, řídicí režim napětí
podle frekvence (V/Hz).
Připojeno k synchronnímu reluktančnímu motoru. Používá se pro aplikace
s konstantním krouticím momentem a vyššími úsporami energie a pro
aplikace s proměnlivými otáčkami, jako jsou dopravníky. Používá se v
aplikacích s více motory.
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• SyncRel SV (8) – synchronní reluktanční motor, vektorový řídicí režim bez
senzorů.
Připojeno k synchronnímu reluktančnímu motoru. Používá se pro aplikace
s konstantním krouticím momentem a vyššími úsporami energie a pro
aplikace s proměnlivými otáčkami, jako jsou dopravníky. Vyhýbejte se
aplikacím s pomalými otáčkami a nízkou setrvačností, které vyvolávají
efekty zvlnění krouticího momentu.
• Adj VltgMode (9) – řídicí režim nastavitelného napětí.
Nezávislé regulátory frekvence a napětí; fixní frekvence a proměnlivé
napětí nebo fixní napětí a proměnlivá frekvence. Běžně se používá pro
bezmotorové aplikace, jako jsou odporové a indukční topné články,
vibrační svařování, napájecí zdroje nebo indukční míchání roztaveného
kovu, a pro některé aplikace s lineárními indukčními motory LIM.
• IPM FV (10) – motor s vnitřními permanentními magnety, řídicí režim
vektoru toku.
Připojeno k motoru s vnitřními permanentními magnety. Používá se, když
je požadována přesná regulace otáček při vysokém výkonu, resp. regulace
polohy se zpětnou vazbou s uzavřenou smyčkou. Lze nakonfigurovat také s
přímým vstupem reference krouticího momentu. S nižší přesností se může
používat také otevřená smyčka.

Napětí/frekvence
Režim napětí/frekvence (V/Hz) vytváří pevný vztah mezi výstupním napětím a
výstupní frekvencí. Režim napětí/frekvence funguje stejně pro permanentní magnety
a SyncRel VHz jako pro indukční VHz. Vztah může být definován dvěma způsoby –
nastavením P65 [VHz Curve] na 0 „Custom V/Hz“ nebo 1 „Fan/Pump“.
Řízení V/Hz

Frequency Ref.

V/Hz

V Ref.

Regulace
napětí

Signály
brány

Měnič

Motor

0 = „Custom V/Hz“
Obyčejný režim napětí/frekvence nabízí širokou řadu možností s použitím lineárních
segmentů. Standardní konfigurací je přímka z nuly do jmenovitého napětí a frekvence.
Jedná se o stejný poměr napětí/frekvence, který používá motor při spuštění podle
přímky. Jak je vidět v následujícím grafu, může se poměr napětí/frekvence za účelem
zvýšení výkonu krouticího momentu v případě potřeby změnit naprogramováním
pěti různých bodů na křivce.
• P60 [Start Acc Boost] – používá se k vytvoření přídavného krouticího
momentu pro uvedení do pohybu z nulové rychlosti a pro zrychlení těžkých
zátěží při nižších otáčkách.
• P61 [Run Boost] – používá se k vytvoření přídavného provozního
krouticího momentu při nízkých otáčkách. Hodnota je obvykle nižší než
požadovaný krouticí moment zrychlení. Měnič snižuje napětí zesílení na
tuto úroveň, když běží při nízkých otáčkách (nezrychluje). To redukuje
nadměrné zahřívání motoru, k němuž by mohlo dojít při použití vyšší
úrovně zesílení při spuštění, resp. zrychlení.
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• P62 [Break Voltage] a P63 [Break Frequency] – používá se pro zvýšení
strmosti dolní části křivky V/Hz, což dává přídavný krouticí moment.
• P25 [Motor NP Volts] a P27 [Motor NP Hertz] – nastavuje horní část
křivky tak, aby se shodovala s provedením motoru. Označuje začátek
oblasti konstantního výkonu.
• P36 [Maximum Voltage] a P37 [Maximum Frequency] – strmost části
křivky použité nad základními otáčkami.
Maximum Voltage
Base Voltage
(typový štítek)
Break Voltage
Start/Accel Boost
Run Boost
Break
Frequency

Break Frequency
(typový štítek)

Maximum
Frequency

1 = „Fan/Pump“
Při volbě této možnosti je vztah 1/x2. Proto je při plné frekvenci dodáváno plné
napětí. Při 1/2 jmenovité frekvence je aplikována 1/4 napětí. Tento model se
dobře shoduje s požadavkem na krouticí moment zátěže s proměnlivým
krouticím momentem (odstředivý ventilátor nebo čerpadlo – zátěž se zvyšuje s
rostoucími otáčkami) a nabízí nejlepší úspory energie pro tyto aplikace.
Maximum Voltage
Base Voltage
(typový štítek)

Run Boost
Break Frequency
(typový štítek)

Maximum
Frequency

Sensorless Vector
Vektorový režim bez senzorů používá základ V/Hz vylepšený o vynikající rozlišení
proudu, odhad skluzu, omezovač proudu při vysokém výkonu a vektorové algoritmy.
Základní funkce pro SV jsou podobné u všech tří typů motorů, indukčního motoru,
motoru s permanentními magnety a synchronního reluktančního motoru, avšak PM
a SyncRel SV nevyžadují nastavení frekvence skluzu.
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Vektor IM bez senzorů
Zpětná vazba proudu – celková
Torque 1 Est.

Resolver
proudu

Zpětná vazba proudu

Řízení V/Hz

Speed Freq. +

Freq. Ref.

Limit
proudu

Elec. Freq.

V/Hz

V Ref.

Regulace
napětí

Signály
brány

Měnič

Motor

+

Torque 1 Est.

Vektorové
řízení

Torque 1 Est.

Vektor V

Frekvence skluzu

Odhad
skluzu

Vektor PM a SyncRel bez senzorů
Zpětná vazba proudu – celková
Torque 1 Est.

Resolver
proudu

Zpětná vazba proudu

Řízení V/Hz

Speed Freq.

Freq. Ref.

Limit
proudu

Elec. Freq.

V/Hz

Torque 1 Est.

Vektorové
řízení

V Ref.

Regulace
napětí

Signály
brány

Měnič

Motor

Vektor V

Algoritmy pracují na základě skutečnosti, že proud motoru je vektorovým součtem
složek motoru vytvářejících krouticí moment a tok. Pro identifikaci hodnot motoru
je možné zadat hodnoty nebo spustit proceduru automatického ladění (viz
Autotune na straně 33). Vektor bez senzorů nabízí lepší generování krouticího
momentu a širší rozsah otáček než V/Hz. Není však vhodné ho používat, je-li ke
stejnému měniči připojen více než jeden motor.
Ve vektorovém řízení bez senzorů přikazuje měnič určité napětí pro vytvoření toku.
Maximum Voltage
Base Voltage
(typový štítek)

Ir Voltage

ve
d Cur
l Loa
l
u
F
ate
rve
oxim
ad Cu
o
Appr
L
o
ate N
oxim
Ap p r

Break Frequency
(typový štítek)
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Vektor bez senzorů se šetřičem
Režim Economizer kombinuje vektorové řízení bez senzorů s funkcí dodatečné
úspory energie. Když jsou dosaženy ustálené otáčky, aktivuje se "šetřič" a automaticky
upravuje výstupní napětí měniče v závislosti na aplikovaném zatížení. Díky sladění
výstupního napětí s aplikovaným zatížením se optimalizuje účinnost motoru.
Redukované zatížení přikazuje snížení proudu toku motoru. Proud toku je
redukován, dokud celkový výstupní proud měniče nepřekročí 75 % jmenovitého
proudu motoru naprogramovaného v P26 [Motor NP Amps]. Proud toku nesmí být
nižší než 50 % proudu toku motoru naprogramovaného v P75 [Flux Current Ref ].
Během zrychlení a zpomalení je šetřič neaktivní a vektorové řízení motoru bez
senzorů normálně funguje.
Maximální napětí
Napětí na typovém
štítku motoru

Zvyšující se
zatížení

Jmenovitý proud toku

Vtotal
Snížený proud toku, minimálně
50 % jmenovitého proudu toku
Ir Voltage
0

0

Frekvence

Frekvence na typovém
štítku motoru

Maximum
Frequency

Řízení vektoru toku
V režimu vektoru toku jsou proudy vytvářející tok a krouticí moment nezávisle
regulovány a otáčky jsou regulovány nepřímo pomocí reference krouticího
momentu. Alternativně může měnič v režimu vektoru toku regulovat místo
otáček krouticí moment. V každém případě může tento režim pracovat se
zpětnou vazbou, nebo bez ní a dává nejrychlejší odezvu na změny zátěže.
Řízení vektoru toku se používá se střídavými asynchronními motory s kotvou
nakrátko pro vysoký výkon. Pro správný provoz v tomto režimu jsou zapotřebí
parametry motoru a automatické ladění (detaily viz Autotune na straně 33).
V režimu vektoru toku používá měnič referenci otáček, která je specifikována
blokem volby reference otáček, a porovnává ji se zpětnou vazbou otáček. Regulátor
otáček používá proporcionální a integrační zesílení k nastavení reference krouticího
momentu pro motor. Tato reference krouticího momentu se snaží o provoz motoru
při specifikovaných otáčkách. Reference krouticího momentu se pak přepočítává na
složku proudu motoru vytvářející krouticí moment.
Tento typ regulátoru otáček generuje silnou širokopásmovou odezvu na příkaz otáček
a změny zátěže. Protože vektor toku reguluje proudy vytvářející tok a krouticí moment
nezávisle, může být reference krouticího momentu přímo odeslána a nemusí být
generována z reference otáček regulátorem otáček. Nezávislá regulace toku rovněž
umožňuje snížit tok při provozu nad základními otáčkami motoru.
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Vektor toku
Širokopásmový regulátor proudu
Zpětná vazba proudu
V mag

Flux Reg.
Speed Freq.

Speed
Reg.

Torque Ref.

Current
Reg.

V ang

Regulace
napětí

Měnič

Motor

Enkodér

Torque Ref.
Adaptivní
procesor

Slip

Parametry Autotune
Zpětná vazba otáček

Řízení motoru s permanentními magnety
Řízení motoru s permanentními magnety se vybírá nastavením P35 [Motor Ctrl
Mode] na vhodné volby typu motoru. Kompatibilní seznam servomotorů AllenBradley a kritéria rozlišení najdete v příloze D dokumentu AC měniče řady
PowerFlex 750 Návod k programování, publikace 750-PM001.
Motor s povrchovými permanentními magnety (SPM) nebo synchronní motor s
permanentními magnety (PMSM) je rotující elektrický stroj, který má fázová vinutí
statoru a permanentní magnety rotoru. Tyto permanentní magnety vytvářejí magnetické
pole ve vzduchové mezeře, které zůstává konstantní. Konvenční stejnosměrný motor
komutuje s použitím mechanického komutátoru, zatímco SPM/PMSM potřebuje
elektronickou komutaci pro řízení směru proudu ve vinutích. Protože používané motory
SPM/PMSM mají své cívky kotvy na statoru, potřebují externí komutaci s použitím
externího spínacího obvodu. K tomuto účelu se používá trojfázová topologie PWM
měniče.
Krouticí moment je generován tím, že interakce magnetických polí roztáčí rotor.
V motorech s permanentními magnety je jedno z magnetických polí vytvářeno
permanentními magnety a druhé cívkami statoru. Maximální krouticí moment je
generován, když je magnetický vektor rotoru v úhlu 90 stupňů k magnetickému
vektoru statoru.
Pro správný provoz v tomto režimu jsou zapotřebí parametry motoru a automatické
ladění. Detaily najdete v Autotune na straně 33.
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Vektor PM bez senzorů
Zpětná vazba proudu – celková
Torque 1 Est.

Resolver
proudu

Zpětná vazba proudu

Řízení V/Hz

Speed Freq.

Freq. Ref.

Limit
proudu

Elec. Freq.

V/Hz

Torque 1 Est.

Vektorové
řízení

V Ref.

Regulace
napětí

Signály
brány

Měnič

Motor

Vektor V

Řízení vektoru toku PM
V režimu vektoru toku jsou proudy vytvářející tok a krouticí moment nezávisle
regulovány a otáčky jsou regulovány nepřímo pomocí reference krouticího
momentu. Alternativně může měnič v režimu vektoru toku regulovat místo
otáček také krouticí moment. V každém případě může tento režim pracovat se
zpětnou vazbou, nebo bez ní a dává nejrychlejší odezvu na změny zátěže.
Vysoký výkon a přesné řízení vyžadují zpětnou vazbu enkodéru. Seznam
kompatibilních zpětných vazeb enkodérů s vysokým rozlišením Stegmann a
enkodérů Heidenhain pro motor najdete v dokumentu Střídavý měnič řady
PowerFlex 750 Pokyny k instalaci, publikace 750-IN001.
Širokopásmový regulátor proudu
Zpětná vazba proudu
V mag

Flux Reg.
Speed Ref.

Speed
Reg.

Torque Ref.

Current
Reg.

V ang

Regulace
napětí

Měnič

Motor

Enkodér

Torque Ref.
Zpětná vazba otáček

Řízení vektoru toku IPM
V režimu vektoru toku IPM jsou proudy vytvářející tok a krouticí moment rovněž
nezávisle regulovány. Otáčky jsou nepřímo regulovány výstupním příkazem
reference krouticího momentu z regulátoru otáček. Alternativně může být měnič
v režimu vektoru toku nakonfigurován pro regulaci krouticího momentu místo
otáček. V každém případě musí tento režim s ohledem na přesné řízení pracovat
se zpětnou vazbou enkodéru, aby poskytoval nejrychlejší odezvu na změny zátěže.
Blok výpočtu reference Iq/Id vytváří optimální referenci proudu Iq/Id, která se
pokouší dosáhnout řídicího výkonu s maximálním krouticím momentem na ampér.
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Vektor toku IPM
Širokopásmový regulátor proudu
Zpětná vazba proudu
Id
Speed Freq.

Speed
Reg.

Výpočet
reference
Iq/Id

V mag
Current
Reg.

V ang

Regulace
napětí

Měnič

Motor

Iq
Enkodér

Torque Ref.
Zpětná vazba otáček

Typy motorů

Následující vysvětlení a popisy typů střídavých elektromotorů představují shrnutí
převzaté z různých zdrojů, zaměřené na historii, vývoj, funkce a výhody různých
provedení motorů. Tato provedení jsou využívána ve všech oblastech použití a v
mnoha variantách strojních zařízení, vybavení a procesů.
Zde popsané typy střídavých elektromotorů, napájených fixní síťovou frekvencí, jsou
omezeny na otáčky založené na počtu pólů a konstrukci vinutí. Praktické rozsahy
otáček těchto typů motorů rozšiřují měniče s proměnlivou frekvencí (VFD), které
konvertují síťové napájení a aplikují vhodně vybrané elektronické řídicí režimy VFD,
individuálně přizpůsobené těmto jedinečným typům motorů. Řídicí režimy motorů
nastavené pomocí P35 [Motor Ctrl Mode] jsou diskutovány také v Řídicí režimy
motoru na straně 207 a v dokumentu AC měniče řady PowerFlex 750 Návod k
programování, publikace 750-PM001.
V této kapitole jsou stručně probrána následující témata.
• Základy konstrukce střídavých elektromotorů
• Indukční střídavé motory
• Asynchronní střídavé motory s vinutým rotorem
• Vícerychlostní střídavé motory
• Synchronní střídavé motory
• Řízení motorů s permanentními magnety
• Synchronní reluktanční motory
• Střídavé lineární elektromotory (LIM)

Základy konstrukce střídavých elektromotorů
Střídavé motory se dodávají v různých provedeních, z nichž každé má svůj funkční
účel a své výhody. Dvě hlavní kategorie střídavých motorů představují asynchronní
a synchronní elektromotory.
Běžnou formou asynchronního motoru je indukční střídavý motor, což je v
podstatě střídavý transformátor s rotujícím sekundárním vinutím. Primární vinutí
(stator) je připojeno k napájecímu zdroji a zkratované sekundární vinutí (rotor)
nese indukovaný sekundární proud. Krouticí moment se vytváří působením
(sekundárních) proudů rotoru na tok ve vzduchové mezeře. Synchronní motory
se výrazně liší svou konstrukcí a provozními charakteristikami a jsou považovány
za samostatnou třídu střídavých motorů.
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Střídavé indukční motory
P35 [Motor Ctrl Mode] – volby indukčních motorů.
• 0 = „Induction VHz“
• 1 = „Induction SV“
• 2 = „Induction Econ“
• 3 = „Induction FV“
Střídavé indukční motory (ACIM) jsou nejjednodušší a nejrobustnější elektromotory
a sestávají ze dvou základních elektrických jednotek: vinutý stator a rotor. Indukční
střídavý motor odvozuje svůj název z proudů procházejících sekundárním členem
(rotorem), které jsou indukovány střídavými proudy procházejícími členem
primárním (statorem). Kombinované elektromagnetické působení proudů statoru
a rotoru vytváří sílu pro dosažení rotace.
Motory ACIM mají obvykle rotory sestávající z laminovaného válcového železného
jádra s drážkami pro vložení vodičů. Nejběžnější typ rotoru má vodiče z litého
hliníku a zkratovací koncové kroužky. Tato klecová kotva střídavého motoru se
otáčí, když pohybující se magnetické pole indukuje proud ve zkratovaných vodičích.
Rychlost, s níž se magnetické pole střídavého motoru otáčí, je synchronní rychlost
střídavého motoru daná počtem pólů ve statoru a frekvencí elektrického napájení:
ns = 120 f/p, kde ns = synchronní rychlost, f = frekvence a p = počet pólů (to jest
120*60 Hz] / 4 = 1 800 ot./min). Pro regulaci jiných otáček motoru, než jsou dány
fixní frekvencí sítě, je zapotřebí VFD.
Synchronní rychlost představuje absolutní horní mez otáček střídavého motoru.
Jestliže se rotor střídavého motoru otáčí přesně stejně rychle jako rotující
magnetické pole, neprotínají vodiče rotoru žádné siločáry a krouticí moment je
nula. Během chodu indukčních střídavých motorů se rotor vždy otáčí pomaleji
než magnetické pole. Otáčky rotoru střídavého motoru jsou přesně tak pomalé,
aby zajistily průchod správného množství proudu rotoru, což vede k tomu, že
výsledný krouticí moment je dostačující k překonání ztrát ve vinutí a třecích ztrát,
a pohání zátěž. Rozdíl otáček mezi rotorem střídavého motoru a magnetickým
polem, nazývaný skluz, se normálně udává v procentech synchronní rychlosti:
s = 100 (ns - na)/ns, kde s = skluz, ns = synchronní rychlost a na = okamžitá
rychlost. Může být také uveden na typovém štítku jako základní otáčky
(1 780 ot./min) při jmenovitém FLA a frekvenci a v závislosti na počtu pólů.
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Mnohofázové střídavé indukční motory
Mnohofázové střídavé motory s kotvou nakrátko jsou v zásadě stroje s konstantní
rychlostí, ale úprava provedení drážek rotoru jim dodává určitý stupeň flexibility
provozních charakteristik. Tyto varianty střídavých motorů vytvářejí změny
krouticího momentu, proudu a otáček při plném zatížení. Vývoj a standardizace
vedly k ustavení čtyř základních typů střídavých motorů.
Pro střídavé motory existuje pět základních provedení NEMA: A, B, C, D a F.
Na následujícím grafu jsou znázorněny křivky závislosti otáček na krouticím
momentu pro všech pět provedení.
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Křivky závislosti otáček na krouticím momentu pro motory NEMA A, B, C, D a F

Střídavé motory v provedení A a B jsou univerzální střídavé motory s normálními
spouštěcími krouticími momenty a proudy a s nízkým skluzem. Jak je znázorněno,
charakteristiky provedení A a B jsou dosti podobné. Hlavní rozdíl mezi těmito
dvěma provedeními spočívá v tom, že spouštěcí proud pro provedení B je omezen
normami NEMA, zatímco pro spouštěcí proud u provedení A žádné omezení
neexistuje.
Střídavé motory v provedení C mají vysoký spouštěcí krouticí moment s
normálním spouštěcím proudem a nízkým skluzem. Motor v provedení NEMA
C má vyšší spouštěcí krouticí moment než provedení A i B. Tento krouticí moment
se blíží 225 % krouticího momentu při plném zatížení. Provedení C střídavých
motorů se normálně používá při vysokých rozběhových zátěžích během spuštění,
které ale normálně běží při jmenovitém plném zatížení a nejsou na ně kladeny
vysoké požadavky ohledně přetížení poté, co dosáhnou provozních otáček.
Střídavé motory v provedení D mají spouštěcí krouticí moment s vysokým
skluzem, který dosahuje přibližně 280 % krouticího momentu při plném zatížení,
nízký spouštěcí proud a nízké otáčky při plném zatížení. Vzhledem k vysokému
skluzu mohou v případě kolísavých zátěží klesnout otáčky. Díky vysokému
spouštěcímu krouticímu momentu je motor v provedení D obzvláště vhodný pro
práci se zátěžemi, které se obtížně rozbíhají. Další užitečnou vlastností tohoto
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motoru je klesající tvar jeho křivky závislosti otáček na krouticím momentu.
To umožňuje motoru zpomalit během period špičkového zatížení a uvolnit
případnou energii setrvačníku nahromaděnou v zátěži. K typickým aplikacím
patří děrovací a ohýbací lisy.
Střídavé motory v provedení F mají nízký spouštěcí krouticí moment, nízký
spouštěcí proud a nízký skluz. Tyto střídavé motory jsou zkonstruovány tak,
aby dosahovaly nízkého proudu při zabrzděném rotoru. Krouticí moment při
zabrzděném rotoru i při rozběhu je nízký. Za normálních okolností se tyto
střídavé motory používají, když je spouštěcí krouticí moment nízký a po dosažení
provozních otáček nedochází k vysokým přetížením.
V souhrnu vidíme, že při přizpůsobování střídavého motoru požadavkům konkrétní
zátěže je kromě otáček a výkonu důležité zjistit požadavky zátěže na krouticí moment a
možnosti krouticího momentu motoru.
Důležité jsou přinejmenším tři hodnoty krouticího momentu:
• Spouštěcí krouticí moment
• Rozběhový krouticí moment
• Krouticí moment při plném zatížení

Asynchronní střídavé motory s vinutým rotorem
P35 [Motor Ctrl Mode] – volby indukčních motorů.
• 0 = „Induction VHz“
• 1 = „Induction SV“
• 3 = „Induction FV“
Střídavé motory s kotvou nakrátko jsou poměrně nepružné s ohledem na
charakteristiky otáček a krouticího momentu, ale speciální asynchronní střídavé
motory s vinutým rotorem mají regulovatelné otáčky i krouticí moment. Použití
asynchronních střídavých motorů s vinutým rotorem je vzhledem k přístupnosti
obvodu rotoru podstatně odlišné od střídavých motorů s kotvou nakrátko.
Výkonové charakteristiky střídavých motorů se získávají vložením různých
odporů do obvodu rotoru.
Střídavé motory s vinutým rotorem se obvykle spouštějí se sekundárním odporem
v obvodu rotoru. Odpor střídavého motoru se postupně snižuje, čímž umožňuje
motoru zvyšovat otáčky. Střídavé motory tedy dokážou vyvinout podstatný krouticí
moment za současného omezení proudu při zabrzděném rotoru. Tento sekundární
odpor střídavého motoru může být zkonstruován pro nepřetržitý provoz s
rozptylem tepla vytvářeného nepřetržitým provozem při snížených otáčkách,
častém zrychlování nebo zrychlování zátěže s velkou setrvačností. Externí odpor
poskytuje střídavým motorům charakteristiku, která vede k velkému poklesu otáček
při poměrně malé změně zátěže. Snížené otáčky střídavého motoru jsou k dispozici
až do cca 50 % jmenovitých otáček, ale účinnost je nízká.
Dodatečné vybavení motoru s vinutým rotorem měničem VFD je možné
odstraněním infrastruktury spínání a řízení odporu a zkratováním sběracích kroužků
připojených k vinutím rotoru. POZOR! Protože motory s vinutým rotorem nebyly
původně určeny pro používání s měniči, nemůže dielektrická pevnost konstrukce
motoru vydržet napětí odražených vln, kterým může být vystavena na přípojkách
Publikace Rockwell Automation 750-RM002B-CS-P - září 2013

217

Kapitola 4

Ovládání motoru

motoru (1,5- až 2,5 násobek napětí na sběrnici měniče). Je nutné uvažovat o vhodném
zmírnění. Platí všeobecné empirické pravidlo, že velikost měniče VFD musí být
taková, aby dokázala zajistit trvalý proud při 125 až 135 % FLA motoru v důsledku
eliminace odporů a konstrukce pro vyšší spouštěcí krouticí moment.

Vícerychlostní střídavé motory
P35 [Motor Ctrl Mode] – volby indukčních motorů.
• 0 = „Induction VHz“
• 1 = „Induction SV“
• 3 = „Induction FV“
Střídavé motory se souslednými póly jsou určené pro jednu rychlost. Fyzickým
přepojením vodičů je možné dosáhnout poměru otáček 2:1. Typické synchronní
otáčky pro střídavé motory 60 Hz jsou: 3 600 / 1 800 ot./min (2/4 póly),
1 800 / 900 ot./min (4/8 pólů) a 1 200 / 600 ot./min (6/12 pólů).
Střídavé motory s dvěma vinutími mají dvě samostatná vinutí, která mohou být
navinuta pro libovolný počet pólů, takže lze dosáhnout i jiných poměrů otáček.
Poměry větší než 4:1 jsou však s ohledem na velikost a hmotnost střídavého
motoru nepraktické.
Výstupní výkon vícerychlostních střídavých motorů může být úměrně přizpůsoben
každé konkrétní rychlosti. Tyto střídavé motory jsou zkonstruovány s výstupním
výkonem odpovídajícím jedné ze zatěžovacích charakteristik.
Při dodatečné montáži měniče VFD je motor obvykle zapojený pro rozsah otáček,
který má být optimalizován. Automatické ladění se provádí podle reprezentativních
informací na typovém štítku a provoz probíhá stejně jako u indukčního motoru s
jedním vinutím a jednou rychlostí.

Synchronní střídavé motory
P35 [Motor Ctrl Mode] – volby indukčních motorů.
• 0 = „Induction VHz“
Synchronní střídavé motory jsou z podstaty elektromotory s konstantní rychlostí,
které pracují absolutně synchronizovaně se síťovou frekvencí. Stejně jako u
indukčních střídavých motorů s kotvou nakrátko jsou otáčky dány počtem párů
pólů a vždy odpovídají zlomku síťové frekvence.
Synchronní střídavé motory se vyrábějí ve velikostech sahajících od miniaturních
jednotek s vlastním buzením až po vysoce výkonné střídavé motory s buzením
stejnosměrným proudem. V miniaturním rozsahu výkonů se synchronní střídavé
motory používají především tam, kde jsou požadovány přesně konstantní otáčky.
V rozsahu vysokých výkonů aplikovaných na průmyslové zátěže slouží synchronní
střídavé motory k dvěma důležitým účelům. Zaprvé, střídavé motory představují
vysoce účinný prostředek přeměny elektrické energie na energii mechanickou.
Zadruhé, střídavé motory mohou pracovat s kapacitním nebo jednotkovým
účiníkem, přičemž provádějí korekci účiníku.
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Existují dva hlavní typy synchronních střídavých motorů: elektromotory bez
buzení a s buzením stejnosměrným proudem. Účelem VFD je měnit požadované
synchronní otáčky stroje.

Řízení motorů s permanentními magnety
Řízení motoru s permanentními magnety se vybírá nastavením P35 [Motor Ctrl
Mode] na vhodné volby typu motoru. Kompatibilní seznam servomotorů
Allen-Bradley a kritéria rozlišení najdete v příloze D dokumentu AC měniče řady
PowerFlex 750 Návod k programování, publikace 750-PM001.

Motor s povrchovými permanentními magnety (SPM) nebo synchronní
motor s permanentními magnety (PMSM)
P35 [Motor Ctrl Mode] – volby indukčních motorů.
• 4 = „PM VHz“
• 5 = „PM SV“
• 6 = „PM FV“
Motor SPM nebo PMSM je rotující elektrický stroj, který má fázová vinutí statoru
a permanentní magnety rotoru. Tyto permanentní magnety vytvářejí magnetické
pole ve vzduchové mezeře, které zůstává konstantní.
Konvenční stejnosměrný motor komutuje s použitím mechanického komutátoru,
zatímco SPM/PMSM potřebuje elektronickou komutaci pro řízení směru
proudu ve vinutích. Protože používané motory SPM/PMSM mají své cívky kotvy
na statoru, potřebují externí komutaci s použitím externího spínacího obvodu.
K tomuto účelu se používá trojfázová topologie PWM měniče (VFD).
Krouticí moment je generován tím, že interakce magnetických polí roztáčí rotor.
V motorech s permanentními magnety je jedno z magnetických polí vytvářeno
permanentními magnety a druhé cívkami statoru. Maximální krouticí moment je
generován, když je magnetický vektor rotoru v úhlu 90 stupňů k magnetickému
vektoru statoru.
Pro správný provoz v tomto režimu jsou zapotřebí parametry motoru a automatické
ladění. Podrobnosti o automatickém ladění najdete v Autotune na straně 33.
Synchronní motory s permanentními magnety (PMSM) si můžeme představit jako
křížence střídavého indukčního motoru a bezkomutátorového stejnosměrného
motoru (BLDC). Mají konstrukce rotorů podobné motorům BLDC, které jsou
vybaveny permanentními magnety. Konstrukce jejich statoru však připomíná jejich
bratrance ACIM, kde jsou vinutí zkonstruována tak, že vytvářejí sinusovou hustotu
toku ve vzduchové mezeře stroje. Následkem toho mají tyto motory nejlepší výkon,
když jsou poháněny sinusovými vlnami. Na rozdíl od svých příbuzných ACIM však
motory PMSM nepracují dobře při skalárním řízení V/Hz s otevřenou smyčkou,
protože nemají cívku rotoru, která by zajistila mechanické tlumení v přechodných
stavech.
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Nejoblíbenější metodou řízení používanou s motory PMSM je řízení orientované
na pole. Díky němu lze extrémně snížit zvlnění krouticího momentu oproti
motorům ACIM. Motory PMSM dávají vyšší hustotu výkonu ve srovnání s motory
ACIM stejné velikosti. To je způsobeno tím, že u indukčního stroje je část proudu
statoru zapotřebí k „indukování“ proudu rotoru pro vytvoření toku v rotoru. Tyto
přídavné proudy generují v motoru teplo. V motoru PMSM je tok v rotoru
zajišťován již permanentními magnety na rotoru.
Většina motorů PMSM využívá permanentní magnety namontované na povrchu
rotoru. Díky tomu vypadá motor magneticky „kulatý“ a krouticí moment motoru
je výsledkem reakční síly mezi magnety na rotoru a elektromagnety statoru. To
vede k optimálnímu úhlu krouticího momentu 90 stupňů, kterého se v typické
aplikaci FOC dosahuje regulací proudu osy d na nulu.

Motor s vnitřními permanentními magnety
P35 [Motor Ctrl Mode] – volby indukčních motorů.
• 10 = „IPMn VHz“
Některé motory PMSM mají magnety ukryté uvnitř konstrukce rotoru. Tyto
motory se nazývají motory s vnitřními permanentními magnety nebo motory IPM.
Následkem toho je radiální tok v určitých prostorových úhlech koncentrovanější
než v jiných. To umožňuje nárůst přídavné složky krouticího momentu nazývané
reluktanční krouticí moment, která je vyvolána změnou induktance motoru podél
koncentrovaných a nekoncentrovaných drah toku.
Následkem toho je optimální úhel krouticího momentu při řízení orientovaném na
pole větší než 90 stupňů, což vyžaduje regulaci proudu osy d na fixní záporný podíl
proudu osy q. Tento záporný proud osy d rovněž vede k zeslabení pole, které snižuje
hustotu toku podél osy d, a to pak částečně snižuje ztráty v jádře. Díky tomu se
motory IPM vyznačují ještě vyšším výstupním výkonem pro danou velikost rámu.
Pro správný provoz v tomto režimu jsou zapotřebí parametry motoru a automatické
ladění. Podrobnosti o automatickém ladění najdete v Autotune na straně 33.
Tyto motory se stávají čím dál populárnějšími jako trakční motory v hybridních
vozidlech a jako aplikace s proměnlivými otáčkami pro spotřebiče a HVAC.
Ve světě servomotorů se stále více konstrukcí přesouvá od SPM k IPM a využívá
jejich neodmyslitelných výhod. V principu neexistuje pro modely IPM žádné
omezení velikosti a tyto motory mohou být vyvinuty od miniaturních výkonů až
po velké kapacity stovek kW, což umožňuje vytvářet potenciální aplikace těžící z
výhod řízení IPM s proměnlivými otáčkami.

Synchronní reluktanční motory
P35 [Motor Ctrl Mode] – volby indukčních motorů.
• 7 = „SyncRel VHz“
• 8 = „SyncRel SV“
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Synchronní reluktanční motory mají stejný počet pólů statoru a rotoru. Výstupky
na rotoru jsou uspořádány tak, aby vytvářely vnitřní „zábrany“ toku, tedy otvory,
které směrují magnetický tok podél takzvané přímé osy. Typické počty pólů jsou
4 a 6. Následující příklad má 4 póly rotoru a 6 pólů statoru.
Protože rotor pracuje při synchronních otáčkách a nemá žádné elektricky vodivé
části, jsou ztráty v rotoru minimální v porovnání se ztrátami indukčního motoru,
což představuje potenciál úspor energie v příslušných aplikacích. Když se motor
rozběhne a rotuje synchronní rychlostí, může pracovat se sinusovým napětím.
Spuštění a regulace otáček při jiných frekvencích než při frekvenci sítě tedy
vyžaduje měnič s proměnlivou frekvencí.

Střídavé lineární elektromotory LIM a LSM
P35 [Motor Ctrl Mode] – volby indukčních motorů.
• 0 = „Induction VHz“
• 9 = „Adjustable Voltage“
První lineární elektromotor vymyslel Wheatstone před více než 100 lety. Širokému
využití lineárních motorů však zabránily velké vzduchové mezery a nízká účinnost,
dokud nebylo v nedávné době dosaženo pokroku v oblasti provedení a řízení VFD.

Lineární indukční motory (LIM)
V motoru LIM vytváří stator pole střídavého (AC) proudu, které indukuje proudy v
reakční desce (pohyblivém prvku), což je obvykle hliníková lamela nebo deska. Tím
se v pohyblivém prvku vytvářejí vířivé proudy, které reagují s pohyblivým polem ve
statoru a generují hnací sílu. Motory LIM se obvykle udržují v pohybu a nezastavují
se (ekvivalent zabrzděného rotoru), protože se značně zahřívá jejich reakční deska.
Koncept lineárního elektromotoru má rotační jádra statoru odvalující se po lineární
dráze. Kruhový stator se stává lineárním, což je definováno jako jednostranný
lineární indukční elektromotor (SLIM). Podobně, je-li kruhový stator rozdělen na
dvě části a zploštěn, stává se elektromotor dvojstranným lineárním indukčním
elektromotorem (DLIM). Motory DLIM i SLIM potřebují dvou- nebo trojfázové
vinutí statoru (primární) a plochou kovovou nebo vodivou kotvu deskového typu
(sekundární) místo rotoru.
Pohyblivým členem v lineárním indukčním motoru je obvykle plná vodivá deska
nebo plech. Nemá cívky ani vinutí. Lineární elektromotor však lze zkonstruovat
také tak, aby se primární strana pohybovala a sekundární zůstala v klidu.
Lineární indukční motory LIM se stále více využívají v aplikacích pro manipulaci
s materiály a zábavní jízdy, protože jsou tišší, spolehlivější a méně nákladné než
elektromotory rotační. A protože lineární elektromotory nemají převodovky ani
zařízení pro převod rotačního pohybu na lineární, mohou být také efektivnější.
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Mezi lineárními a rotačními indukčními elektromotory je několik důležitých
rozdílů, kterým je třeba porozumět. Na rozdíl od rotačních elektromotorů má
lineární motor začátek a konec svého pojezdu. Pohyblivý sekundární materiál
nejprve vstupuje do primárního pole statoru na jednom konci elektromotoru a na
opačném konci vystupuje. Indukované proudy v sekundárním materiálu na vstupní
hraně působí proti toku vytvářenému ve vzduchové mezeře. Na výstupní hraně
materiál zpožďuje zánik toku ve vzduchové mezeře. To vede k nerovnoměrnému
rozložení toku ve vzduchové mezeře, což přispívá k problémům s dimenzováním
VFD a optimalizací nastavení řídicí frekvence a napětí. Řízení VFD používá buď
fixní V/Hz, nebo nezávisle regulovanou frekvenci a napětí.

Lineární synchronní motory (LSM)
Lineární synchronní motory (LSM) se podstatně liší od lineárních indukčních
motorů (LIM) v tom, že vytvářejí elektromotorické síly nebo pohyb.
Lineární synchronní motory (LSM) mají podobný koncept s jádry statoru
uspořádanými podél dráhy pohybu místo toho, aby byly uloženy v rámu pro pohyb
rotační. Pole v pohyblivém sekundárním prvku LSM je ale obvykle zajišťováno
permanentními magnety. Nejsou indukovány žádné výrazné proudy. Magnety jsou
vloženy v pohyblivém prvku. To umožňuje přesnější regulaci polohy a udržování
polohy bez nadměrného vývinu tepla. Pro realizaci řízení motorů LSM pomocí
VFD je obvykle zapotřebí určitý druh senzoru polohy a zpětné vazby.
V době sepisování této publikace byly s použitím měničů VFD k řízení lineárních
synchronních motorů (LSM) k dispozici minimální zkušenosti. Zahrnujeme tedy
pouze tento stručný popis konstrukce.

Úzkopásmová zádrž

Úzkopásmová zádrž se používá v referenční smyčce krouticího momentu a
redukuje mechanickou rezonanci vyvolanou převodovým ústrojím. Parametr
P687 [Notch Fltr Freq] nastavuje střední frekvenci pro 2pólovou úzkopásmovou
zádrž a parametr P688 [Notch Fltr Atten] útlum úzkopásmové zádrže v
momentové referenční sekci vektorového řízení. Útlum je poměr vstupního
signálu úzkopásmové zádrže k jejímu výstupu při P687 [Notch Fltr Freq]. Útlum
30 znamená, že úzkopásmová zádrž je 1/30 vstupu při specifikované frekvenci.
Úzkopásmová zádrž se používá jen pro režimy řízení motorů s vektorem toku (P35).
Obr. 25 - Frekvence úzkopásmové zádrže
Úzkopásmová zádrž K

Zesílení
0 db

Frekvence úzkopásmové zádrže

Hz

Příklad
Mechanické převodové ústrojí se skládá ze dvou hmot (motor a zátěž) a pružiny
(mechanické spojení mezi dvěma zátěžemi).
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Mechanické převodové ústrojí
Bm

BL
Kspring

Jm

Jload

Rezonanční frekvence je definována následující rovnicí:

ResonanceHz =

( Jm + Jload )
Kspring × --------------------------------( Jm × Jload )

• Jm je setrvačnost motoru (sekundy)
• Jload je setrvačnost zátěže (sekundy)
• Kspring je konstanta spojovací pružiny (rad2/s)
Následující graf znázorňuje systém dvou hmot s rezonanční frekvencí 62 radiánů/s
(9,87 Hz). Jeden hertz se rovná 2p radiánů/sekundu.
Obr. 26 - Rezonance
Krouticí moment motoru
PU motoru
Valivé PU

Následující graf znázorňuje stejné mechanické převodové ústrojí, ale s parametrem
[Notch Filter Freq] nastaveným na 10.
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Obr. 27 - Pásmo 10 Hz
Krouticí moment motoru
PU motoru
Valivé PU

Abyste viděli vliv úzkopásmová zádrže použijte testovací body T65 a T73 v
regulaci krouticího momentu. T65 je před filtrem a T73 za ním. A testovací bod
Txx (před) a Txx (za) v regulaci polohy. Viz částečné blokové schéma níže.
Úzkopásmová zádrž
Notch
Notch Fltr Freq

Notch

Notch Fltr Atten

PsnNtchFltrDepth

PsnNtchFltrFreq
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Parametr P426 [Regen Power Lmt] je naprogramován jako procentuální část
jmenovitého výkonu. Na tuto úroveň je omezena mechanická energie, která se
přeměňuje na energii elektrickou během zpomalování nebo stavů nadměrného
zatížení. Bez vhodného limitu by mohlo nastat přepětí na sběrnici. Při použití
regulátoru sběrnice může parametr [Regen Power Lmt] zůstat na standardní
hodnotě od výrobce, -50 %.
Při použití dynamického brzdění nebo regeneračního napájení může být parametr
[Regen Power Lmt] nastaven na největší možný záporný limit (-800 %). Pokud
máte dynamické brzdění nebo regenerační napájení, ale chcete omezit energii do
dynamické brzdy nebo regeneračního zdroje, můžete nastavit [Regen Power Lmt]
na specifickou úroveň. Hodnoty v tomto parametru jsou platné jen v režimu řízení
vektoru toku (Flux Vector).
Následující řada grafů popisuje rozdíl mezi změnou hodnoty Regen Power Limit
a změnou hodnoty Negative Torque Limit. Počáteční část každého grafu je stejná,
jedná se o zrychlení motoru. Jakmile je přikázáno zastavení a začne zpomalování,
všimněte si v každém grafu červené čáry. Ta znázorňuje proud krouticího
momentu. Protože je výkon přímo úměrný otáčkám, zvyšuje se při klesajících
otáčkách proud krouticího momentu, což umožňuje rozptylovat větší výkon.
Všimněte si zpětné vazby otáček v RPL = -20 %; čím pomaleji se motor otáčí, tím
rychleji se zpomaluje na nulové otáčky a proud krouticího momentu narůstá. Čím
vyšší hodnota v parametru Regen Power Limit, tím vyšší výkon může procházet.
Při prohlížení grafů se zaměřte na proud krouticího momentu (červená čára) a
všimněte si změny tvaru při zvýšení limitu regeneračního výkonu. Potom se
podívejte, jak je výkon omezen na určitou úroveň při změně hodnoty Negative
Torque Limit.
RPL = -20 %
Napětí stejnosměrné
sběrnice

Iq

TrqRef P685

Otáčky motoru

Dynamická brzda aktivní
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RPL = -50 %
Napětí stejnosměrné
sběrnice

Iq

TrqRef P685

Otáčky motoru

Dynamická
brzda aktivní

RPL = 100 %
Napětí stejnosměrné
sběrnice

Iq

TrqRef P685
Dynamická
brzda aktivní
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RPL = -200 %
Napětí stejnosměrné
sběrnice

Iq

TrqRef P685

Otáčky motoru

Dynamická
brzda aktivní

NTL = -20 %
Napětí stejnosměrné
sběrnice

Iq

TrqRef P685
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NTL = -50 %
Napětí stejnosměrné
sběrnice

Iq

TrqRef P685

Otáčky motoru

NTL = -100 %
Napětí stejnosměrné
sběrnice
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Reference otáček může pocházet z různých zdrojů. Některé se mohou vybírat
pomocí digitálních vstupů nebo pomocí bitové manipulace v příkazovém slově
síťové logiky:
• HIM (lokální nebo vzdálené)
• Analogový vstup
• Parametry přednastavení otáček
• Parametry otáček volného pohybu
• Pomocná zpětná vazba rychlosti
• Síťová komunikace
• Procesní PID smyčka
• Reference MOP
• Software DeviceLogix

Reference otáček

Obr. 28 - Přehled výběru reference otáček PowerFlex 753
Speed Reference Selection
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Speed
Status
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Další detaily k blokovým schématům řízení PowerFlex 753 najdete v dokumentu
AC měniče řady PowerFlex 750 Návod k programování, publikace 750-PM001,
příloha A.
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Obr. 29 - Přehled výběru reference otáček PowerFlex 755
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Další detaily k blokovým schématům řízení PowerFlex 755 najdete v dokumentu
AC měniče řady PowerFlex 750 Návod k programování, publikace 750-PM001,
příloha A.
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Síťová reference
Reference otáček A je normální používaná reference otáček. Chcete-li pro tuto
referenci vybrat zdroj, proveďte výběr v P545 [Spd Ref A Sel]. Také když se jako
reference otáček používá síť (Logic Command Word), vyhledejte si detaily
provozu v následující dokumentaci:
• AC měniče řady PowerFlex 750 Návod k programování, publikace 750-PM001
• PowerFlex 755 Drive Embedded EtherNet/IP Adapter User Manual,
publikace 750COM-UM001
• Volitelný modul PowerFlex 20-750-ENETR s dvěma porty EtherNet/IP,
publikace 750COM-UM008
• EtherNet/IP Network Configuration User Manual, publikace ENET-UM001
Reference je 32bitové reálné číslo (s plovoucí čárkou) řídicích dat vytvořený
procesorem a využívaný adaptérem. Zpětná vazba je 32bitové reálné číslo
(s plovoucí čárkou) stavových dat vytvořený adaptérem a využívaný procesorem.
Při použití procesoru ControlLogix je 32bitová hodnota reference zobrazena vždy
jako DINT 1 ve vektoru výstupů a 32bitová hodnota zpětné vazby vždy jako:
• DINT 1 ve vektoru vstupů při použití Add-on profilu měniče.
• DINT 2 při použití generického profilu.
Pro procesor PLC-5®, SLC™ 500 nebo MicroLogix™ 1100/1400 jsou 32bitovou
reálnou referencí vždy WORD 2 (nejnižší platné číslo typu WORD) a WORD
3 (nejvyšší platné číslo typu WORD) ve vektoru výstupů a 32bitovou reálnou
hodnotou zpětné vazbou vždy WORD 2 (nejnižší platné číslo typu WORD)
a WORD 3 (nejvyšší platné číslo typu WORD) ve vektoru vstupů.
Při použití add-on profilu měniče se reference a zpětná vazba automaticky správně
formátují a zobrazují jako tag procesoru. Při použití generického profilu je I/O
obraz ve formátu celých čísel a reference a zpětná vazba jsou desetinné hodnoty
(s plovoucí čárkou). Z tohoto důvodu je zapotřebí instrukce COP (Copy) nebo
uživatelsky definovaný datový typ (UDDT) pro správný zápis hodnot do
reference a čtení hodnot ze zpětné vazby. Příklady programů kontaktních schémat
najdete v dokumentu PowerFlex 755 Embedded EtherNet/IP Adapter User
Manual nebo v dokumentu Volitelný modul PowerFlex 20-750-ENETR s dvěma
porty EtherNet/IP.
Při použití add-on profilu měniče se tagy procesoru pro referenci a zpětnou vazbu
automaticky správně formátují. To eliminuje potřebu konverze dat pomocí
instrukcí COP (copy) nebo UDDT pro kopírování dat DINT do slova REAL.
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32bitová hodnota REAL reference a zpětné vazby představuje otáčky měniče.
Stupnice pro referenci a zpětnou vazbu otáček závisí na parametru měniče P300
[Speed Units]. Je-li například parametr P300 nastavený na Hz, pak 32bitová
hodnota REAL reference 30.0 odpovídá referenci 30,0 Hz. Pokud je parametr
P300 nastavený na RPM, pak 32bitová hodnota REAL reference 1020.5
odpovídá referenci 1 020,5 ot./min. Pamatujte si, že přikázané maximální otáčky
nemohou nikdy překročit hodnotu parametru měniče P520 [Max Fwd Speed].
Tabulka 12 obsahuje příklady referencí a jejich výsledků pro měnič řady
PowerFlex 755, který má:
• parametr P300 [Speed Units] nastavený na Hz.
• parametr P37 [Maximum Freq] nastavený na 130 Hz.
• parametr P520 [Max Fwd Speed] nastavený na 60 Hz.
Když je parametr P300 [Speed Units] nastavený na RPM, jsou ostatní parametry
rovněž v RPM.
Tabulka 12 - Příklad stupnice reference / zpětné vazby otáček měniče řady PowerFlex 755
Hodnota síťové reference

Hodnota příkazu rychlosti (2) Výstupní otáčky

Hodnota síťové zpětné vazby

130,0

130 Hz

60 Hz(3)

65,0

65 Hz

60 Hz(3)

60,0

32,5

32,5 Hz

32,5 Hz

32,5

0,0

0 Hz

0 Hz

0,0

-32,5(1)

32,5 Hz

32,5 Hz

32,5

60,0

(1) Vliv hodnot menších než 0,0 závisí na tom, jestli měnič řady PowerFlex 755 používá bipolární nebo unipolární režim směru.
Podrobnosti najdete v dokumentaci měniče.
(2) Pro tento příklad je parametr měniče P300 [Speed Units] nastavený na Hz.
(3) Měnič běží při 60 Hz místo 130 Hz nebo 65 Hz, protože parametr měniče P520 [Max Fwd Speed] nastavuje 60 Hz jako maximální
otáčky.

Když je jako reference otáček zvolena síť (komunikační adaptér), používá se jako
reference otáček 32bitové číslo. Je-li parametr P308 [Direction Mode] nastaven
na 1 „Bipolar“, používá se pro řízení směru nejvyšší platný bit (MSB). Jinak je
nejvyšší platný bit ignorován.
DŮLEŽITÉ
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Když je použit modul 20-COMM (20-750-20COMM) pro instalaci adaptéru 20-COMM
na měnič řady PowerFlex 750, není horní WORD (bity 16–31) logického příkazového
slova a logického stavového slova přístupné. Horní WORD se používá a je přístupné
jen na komunikačních modulech řady PowerFlex 750 (20-750-*) a měničích
PowerFlex 755 s vestavěným EtherNet/IP.
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Volný pohyb
Když měnič neběží, způsobí stisknutí softwarové klávesy Jog na HIM nebo
naprogramovaná funkce digitálního vstupu Jog, popř. logický příkaz (zaslaný
přes komunikační síť) uvedení měniče do volného pohybu se samostatně
naprogramovanou referencí volného pohybu. Tato referenční hodnota otáček
volného pohybu se zadává v P556 [ Jog Speed 1] nebo P557 [ Jog Speed 2].
Volný pohyb
Drive Status 1
(volný pohyb)

935

17

0
1,0

Jog Speed 1

556

Jog Speed 2

557

Drive Logic Rslt

1

0,1

879

Jog1
2 19 Jog2

Normování analogové reference otáček
Viz Analogové vstupy na straně 97.

Polarita
Konfigurace polarity může být zvolena jako unipolární, bipolární nebo reverzní
deaktivovaná pomocí P308 [Direction Mode]. V režimu Unipolar se znaménko
hodnoty reference otáček (a tedy směr otáčení motoru) určuje podle P879 [Drive
Logic Rslt] bit 4 „Forward“ a bit 5 „Reverse“. V režimu Bipolar určuje znaménko
hodnoty reference otáček směr otáčení motoru. V režimu Reverse Disable jsou
záporné hodnoty reference otáček odmítnuty a místo nich se používá nulová
hodnota otáček.
Řízení režimu směru
Režim směru
308
Bipolar

Rev Disable 2

Max

0

1

X

Unipolar 0

Logika příkazu
vpřed

(+1)
(-1)

Unipol
Fwd
Unipol
Rev

1
0
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Doladění
Zdroj reference otáček specifikovaný v P545 [Spd Ref A Sel] nebo P550 [Spd Ref
B Sel] může být o určitou hodnotu doladěn. Referenci otáček můžete doladit o
procentuální hodnotu reference nebo o pevnou hodnotu a můžete určit, jestli
bude hodnota kladná nebo záporná. Viz blokové schéma doladění měničů řady
PowerFlex 750.
Speed Ref A Sel
545

* Note: Analog Hi, Lo
scaling only used when
Analog Input is selected

Speed Units
(Hz / RPM)

‘d’ Prefix Refers to Diagnostic Item Number (ex. d33) – Reference Symbol Legend

300

Disabled (0)
546

Spd Ref A Stpt
Preset Speed 1

571

Preset Speed 2

572

Preset Speed 3

573

Preset Speed 4

574

Preset Speed 5

575

Preset Speed 6

576

Preset Speed 7

577

Aux Vel Feedback
[3H5]
Port 1 Reference

871
872

Port 3 Reference

873

Port 4 Reference

874

Port 5 Reference

875

Port 6 Reference

876

Option Ports:
Analog, EtherNet,
DeviceLogix
Spd Ref A AnlgHi

547

Spd Ref A AnlgLo

548

608

600

Disabled (0)

Disabled (0)
609

Trim Ref A Stpt

Default

Drive Status 1
601

Parameter
Selection

Default

*

Port 1 Reference

871

Port 1 Reference

871

Port 2 Reference

872

Port 2 Reference

872

Port 3 Reference

873

Port 3 Reference

873

Port 4 Reference

874

Port 4 Reference

874

Port 5 Reference

875

Port 5 Reference

875

Port 6 Reference

876

Port 6 Reference

876

Parameter
Selection

Spd Ref Sel Sts
Spd Ref Command

6 14 13 12

Default

Ref Ref Ref Ref Ref
Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

( Ref B Auto )

Parameter
Selection

( Preset5 Auto )

Anlg In2 PortVal
(option port)

577

( Preset7 Auto )

TrmPct RefA AnHi

610

TrmPct RefA AnLo

611

*

Trim RefA AnlgHi

602

Trim RefA AnlgLo

603

*

x

+

Other Ref Sources

550

871

( DPI Prt1 Man )

872

( DPI Prt2 Man )

873

( DPI Prt3 Man )

874

( DPI Prt4 Man )

875

( DPI Prt5 Man )

876

( DPI Prt6 Man )

Disabled (0)

613

TrmPct RefB AnHi 614
TrmPct RefB AnLo 615

554

575

Anlg In2 PortVal
(option port)

Trim Ref B Stpt

*

TrmPct RefB Sel

Parameter
Selection

Other Ref Sources

612

( Int ENet Man )

605

Trim RefB AnlgHi 606
Trim RefB AnlgLo 607

*

Trim Ref B Sel

x
Speed Ref B Mult

( Preset4 Auto )

( Preset6 Auto )

Disabled (0)

Speed Ref B Sel

574

576

TrimPct RefB Stpt

Parameter
Selection

( Preset3 Auto )

Anlg In1 PortVal
(option port)

Speed Ref A Mult

*

573

Anlg In1 PortVal
(option port)

x

551

Other Ref Sources

Spd Trim Source

591

( Ref A Auto )

Disabled (0)

Spd Ref B AnlgHi 552
Spd Ref B AnlgLo 553

617

9 14 13 12 11 10

935

549

Spd Ref B Stpt

Speed Ref Source
SpdTrimPrcRefSrc

Ref Ref Ref
Man Sel 2 Sel 1 Sel 0

879

Man

TrimPct RefA Stpt

134

Port 2 Reference

Trim Ref A Sel

[26H3] Drive Logic Rslt

558

MOP Reference
[21F3]

TrmPct RefA Sel

930
616

Parameter
Selection

( DevLogix Man )

DI ManRef
AnlgHi

564

DI ManRef
AnlgLo

565

*

DI Man Ref Sel

604

+

x

Alt Man
Ref AnHi

329

Alt Man
Ref AnLo

330

*

Alt Man Ref Sel

( DI Man Sel )

d7
0
1

To
Spd Ref (2)
[6A1]

2
3
4
5
6
7
17
18
19
20
21
22
29
30
16

Parameter
Selection

563
( Alt Man Sel )

31

Parameter
Selection

328

Příklad 1
Následující příklad ukazuje konfiguraci a výsledek procentuální funkce doladění:
• P545 [Spd Ref A Sel] = P546 [Spd Ref A Stpt]
• P546 [Spd Ref A Stpt] = 20,00 Hz
• P608 [TrmPct RefA Sel] = P609 [TrmPct RefA Stpt]
• P609 [TrmPct RefA Stpt] = 25 %
• P2 [Commanded SpdRef ] = 25,00 Hz
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Je-li reference otáček = 20 Hz a procentuální doladění = 25 %, je výsledné
doladění 20 Hz x 25 % = 5 Hz, které po přičtení k referenci otáček dává = 25 Hz.
Když se mění reference otáček, mění se také hodnota doladění, protože se jedná o
procentuální část reference otáček. Je-li procentuální hodnota doladění = -25 %,
je výsledek doladění 20 Hz x -25 % = -5 Hz a reference otáček = 15 Hz.
Příklad 2
Následující příklad ukazuje konfiguraci a výsledek funkce doladění s pevnou
hodnotou:
• P545 [Spd Ref A Sel] = P546 [Spd Ref A Stpt]
• P546 [Spd Ref A Stpt] = 20,00 Hz
• P600 [Trim Ref A Sel] = P601 [Trim Ref A Stpt]
• P601 [Trim Ref A Stpt] = 10,00 Hz
• P2 [Commanded SpdRef ] = 30,00 Hz
Je-li reference otáček = 20 Hz a požadovaná hodnota doladění = 10 Hz, je výsledná
reference otáček 20 Hz + 10 Hz = 30 Hz. Pokud je požadovaná hodnota doladění =
-10 Hz, je reference otáček = 10 Hz.
Příklad 3
Následující příklad ukazuje konfiguraci a výsledek použití funkce doladění s
procentuální i pevnou hodnotou:
• P545 [Spd Ref A Sel] = P546 [Spd Ref A Stpt]
• P546 [Spd Ref A Stpt] = 20,00 Hz
• P608 [TrmPct RefA Sel] = P609 [TrmPct RefA Stpt]
• P609 [TrmPct RefA Stpt] = 25 %
• P600 [Trim Ref A Sel] = P601 [Trim Ref A Stpt]
• P601 [Trim Ref A Stpt] = 10,00 Hz
• P2 [Commanded SpdRef ] = 35,00 Hz
Je-li reference otáček = 20 Hz a procentuální doladění = 25 %, je výsledek doladění
20 Hz x 25 % = 5 Hz, a pokud je požadovaná hodnota doladění = 10 Hz, je
reference otáček 20 Hz + 5 Hz + 10 Hz = 35 Hz. Pokud je procentuální doladění =
-25 % a požadovaná hodnota doladění = -10 Hz, je reference otáček = 5 Hz.
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Min./max. otáčky vpřed/vzad
Na dopřednou a reverzní referenci se aplikují maximální a minimální limity
otáček. Minimální limity otáček vytvářejí pásmo, ve kterém měnič trvale neběží,
ale lineárně mění otáčky. To je dáno minimálními otáčkami vpřed a vzad, P522
[Min Fwd Speed] a P523 [Min Rev Speed]. Je-li reference kladná a nižší než Min
Fwd Speed, nastaví se na minimum Min Fwd Speed. Je-li reference záporná a vyšší
než Min Rev Speed, nastaví se na minimum Min Rev Speed. Pokud minimum
není 0, je při hodnotě 0 aplikována hystereze bránící kmitání mezi minimálními
hodnotami Min Fwd Speed a Min Rev Speed. Je-li reference větší než maximální
otáčky vpřed nebo vzad, P520 [Max Fwd Speed], resp. P521 [Max Rev Speed],
je reference otáček omezena na příslušný maximální limit.
Limity ref. otáček

Min Fwd Speed
Min Rev Speed

522
523

Max Fwd Speed
Max Fwd Speed

520
521

Min. limity otáček

Max. limity otáček

Limit

Limit

Interní max. limit závislý na
zátěži (zdvihací aplikace)

PowerFlex 755

Trq Prove Status
(LoadTestActv) 1103

5

Viz následující příklad:
• P520 [Max Fwd Speed] = 60 Hz
• P521 [Max Rev Speed] = -60 Hz
• P522 [Min Fwd Speed] = 20 Hz
• P523 [Min Rev Speed] = -20 Hz
• P545 [Spd Ref A Sel] = P546 [Spd Ref A Stpt]
Následující obrázek znázorňuje pásma min./max. otáček vpřed/vzad a jejich vliv
na měnič. MODRÁ čára znázorňuje požadovanou referenci otáček (požadovanou
hodnotu) a ČERVENÁ čára referenci otáček přikázanou měničem (skutečnou).
Všimněte si různých výsledků označených šedou tečkovanou čarou podél grafu.
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2 [Commanded SpdRef]
546 [Spd Ref A Stpt]
520 [Max Fwd Speed]

522 [Min Fwd Speed]

523 [Min Rev Speed]

521 [Max Rev Speed]

Maximum Frequency
P37 [Maximum Freq] definuje maximální referenční frekvenci. Skutečná výstupní
frekvence může být vyšší v důsledku kompenzace skluzu a jiných typů regulace.

Regulace otáček

Pro řízení regulace otáček se používá několik parametrů.

Celkový provoz při vektorovém řízení bez senzorů a při řízení
skalárním
Měnič používá referenci otáček a upravuje ji pomocí proporcionálního a integračního
regulátoru pro kompenzaci skluzu a naprogramovaných limitů.

Celkový provoz při řízení vektoru toku
Měnič používá referenci otáček specifikovanou řídicí smyčkou reference otáček a
porovnává ji se zpětnou vazbou otáček. Regulátor otáček používá proporcionální
a integrační zesílení spolu s dalšími vyspělými funkcemi ladění a upravuje referenci
krouticího momentu, která je odeslána do motoru. Reference krouticího momentu
se používá pro provoz motoru při specifikovaných otáčkách. Regulátor je
dimenzovaný pro optimální šířku pásma při změnách otáček a zatížení. Je-li použito
alternativní zpětnovazební zařízení s automatickým přepnutím tachometru,
používají se alternativní hodnoty těchto parametrů.
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Požadovaná šířka pásma regulátoru otáček – P636 [Speed Reg BW]
Šířka pásma regulátoru otáček nastavuje šířku pásma smyčky otáček a určuje
dynamické chování smyčky otáček. Když se šířka pásma zvětší, je smyčka otáček
citlivější a může sledovat rychleji se měnící referenci otáček. Změna tohoto
parametru způsobí automatickou aktualizaci parametrů P645 [Speed Reg Kp],
P647 [Speed Reg Ki] a P644 [Spd Err Fltr BW]. Chcete-li deaktivovat
automatické aktualizace zesílení a filtrů, nastavte tento parametr na hodnotu
nula. Když je aktivována tato funkce, vybírají se automaticky nastavení
konfigurace pro úpravu setrvačnosti (pouze PowerFlex 755).
Maximální přípustná hodnota tohoto parametru je omezena poměrem P646
[Spd Reg Max Kp] k P76 [Total Inertia] a typem použitého zdroje zpětné vazby
otáček (enkodér nebo otevřená smyčka). Pro provoz po automatickém přepnutí
tachometru se používá šířka pásma specifikovaná v P648 [Alt Speed Reg BW].

Celková setrvačnost motoru a zátěže – P76 [Total Inertia]
Celková setrvačnost je doba v sekundách, během níž motor připojený k zátěži
zrychluje z nuly na základní otáčky při jmenovitém krouticím momentu motoru.
Tato hodnota se vypočítává během režimu Inertia Tune, když motor lineárně
zrychlí na otáčky a poté se lineárně vrátí na nulové otáčky. Nastavení tohoto
parametru způsobí, že měnič vypočítá a změní zesílení regulátoru otáček.

Tlumení smyčky otáček – P653 [Spd Loop Damping]
Nastavuje faktor tlumení v charakteristické rovnici smyčky vektorových otáček.
Tlumení má vliv na integrační zesílení, když je zadána nenulová šířka pásma.
Faktor tlumení 1,0 se považuje za kritické tlumení. Snížení tlumení dává rychlejší
odmítnutí poruchy zátěže, ale může vyvolat větší oscilační odezvu. Je-li šířka
pásma regulátoru otáček nula, nastavují se zesílení ručně a faktor tlumení nemá
žádný efekt.

Integrační zesílení – P647 [Speed Reg Ki]
Nastavuje integrační zesílení regulátoru otáček (v režimech řízení motoru FV).
Tato hodnota se vypočítává automaticky na základě nastavení šířky pásma v P636
[Speed Reg BW], P645 [Speed Reg Kp] a P653 [Spd Loop Damping]. Integrační
zesílení může být ručně upraveno nastavením parametru P636 [Speed Reg BW] na
hodnotu nula. Integrační zesílení má efektivní normování (na jednotku krouticího
momentu za sekundu) / (na jednotku otáček).

Proporcionální zesílení – P645 [Speed Reg Kp]
Tato hodnota se vypočítává automaticky na základě nastavení šířky pásma v
P636 [Speed Reg BW] a P76 [Total Inertia]. Proporcionální zesílení může být ručně
upraveno nastavením parametru P636 [Speed Reg BW] na hodnotu nula.
Proporcionální zesílení má efektivní normování (na jednotku krouticího momentu) /
(na jednotku otáček). Maximální přípustná hodnota tohoto parametru je omezena
parametrem P76 [Total Inertia] a P646 [Spd Reg Max Kp].
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Zesílení kladné zpětné vazby – P643 [SpeedReg AntiBckup]
Reguluje překmity a podkmity v krokové odezvě regulátoru otáček v režimu Vector
Control. Překmity a podkmity mohou být účinně eliminovány při nastavení 0,3,
které odstraňuje zpětný překmit hřídele motoru, když jsou dosaženy nulové otáčky.
Tento parametr nemá žádný vliv na odezvu měniče při změnách zatížení. Hodnota
nula tuto funkci deaktivuje.

Zesílení Servo Lock – P642 [Servo Lock Gain] (pouze PowerFlex 755)
Nastavuje zesílení přídavného integrátoru v regulátoru otáček v režimu Vector
Control. Efektem funkce Servo Lock je zvýšení tuhosti odezvy otáček na rušení
zátěže. Funkce se chová jako regulátor polohy s kladnou zpětnou vazbou rychlosti,
ale bez přesnosti impulzů skutečného regulátoru polohy. Zesílení musí být
normálně nastaveno na méně než 1/3 šířky pásma regulátoru otáček nebo pro
požadovanou odezvu. Hodnota nula tuto funkci deaktivuje.

Reference krouticího
momentu

Reference krouticího momentu je referenční hodnota v procentech, která
představuje schopnost motoru vytvářet jmenovitý krouticí moment. Během
procesu automatického ladění se provádějí měření, která určují ekvivalentní
obvod motoru zahrnující připojenou impedanci ze svorek měniče do motoru.
Na základě zadaných informací z typového štítku motoru a výsledků automatického
ladění se reference krouticího momentu stanovuje jako ekvivalent 100 % nebo 1 PU
schopnosti motoru vyvinout jmenovitý krouticí moment N•m (lb•ft) při plném
jmenovitém proudovém zatížení v mezích ±5 % bez zpětné vazby enkodéru,
případně v mezích ±2 % se zpětnou vazbou enkodéru.
Skutečná regulace krouticího momentu na hřídeli motoru může probíhat, pouze
když je parametr P35 [Motor Ctrl Mode] nakonfigurován pro jednu z voleb
režimu řízení vektoru toku. Podobně jsou parametry reference krouticího
momentu aktivní jen tehdy, když jsou volby režimu řízení vektoru toku v P35
[Motor Ctrl Mode] nastaveny na 3 „Induction FV“, 6 „PM FV“ a 10 „IPM FV“.

Interní zdroj reference krouticího momentu
Vlastním zdrojem reference krouticího momentu (pouze standardní nastavení
v některém z použitelných řídicích režimů FV) je výstup z parametru regulátoru
otáček, P660 [SReg Output], v procentech. Když projde funkcemi ladění a
omezení, stává se nakonec přikázanou referencí krouticího momentu, P690
[Limited Trq Ref ], a vstupem do řízení proudu měniče pro výstupní napětí a
frekvenci do motoru a pro odpovídající regulaci krouticího momentu
vytvářejícího vektor proudu. Motor následně podle potřeby vytváří krouticí
moment tak, aby pomáhal regulátoru otáček udržovat minimální rychlostní
chybu mezi přikázanými otáčkami a zpětnou vazbou otáček.
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Obr. 30 - Dráha reference krouticího momentu
Speed Control – Regulator
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V měniči jsou další interní zdroje reference krouticího momentu, například různé
výstupy regulátoru polohy pro motor, který pak vytváří odpovídající krouticí
moment nezbytný pro sledování bodového profilu polohy či profilu vačky,
udržování nastavené polohy nebo sledování nařízeného profilu plánovače pohybu.
Reference krouticího momentu může být vyladěna pomocí kompenzace tření,
úpravy setrvačnosti nebo odhadu sledování zátěže podle potřeb aplikace. Pro
simulaci poruchy zátěže lze injektovat skok krouticího momentu, tedy velikost
skokové změny reference krouticího momentu.

Externí zdroj reference krouticího momentu
Reference krouticího momentu může být realizována také pomocí analogového
nebo komunikačního média jako reference požadované hodnoty, nebo externě
přenesena do měniče z různých zdrojů, včetně nezávislého procesoru nebo jiného
měniče (v konfiguracích se sdílením zátěže).
Když měnič PowerFlex pracuje v režimu krouticího momentu, je do regulace
krouticího momentu nasměrován alternativní zdroj reference, obecně externí
signál, jako aktivní reference krouticího momentu. Jakmile skončí normování na
P675 [Trq Ref A Sel] a P680 [Trq Ref B Sel], je možné sečíst výstup dohromady
a společně s výstupem „Torque Trim“ vytvořit P4 [Commanded Trq].
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Obr. 31 - Regulace krouticího momentu – referenční stupnice a ladění
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Doplňující a rozšířené vysvětlení regulace krouticího momentu najdete v blokových
schématech řízení PowerFlex 755 počínaje na strana 345.
Níže jsou uvedeny klíčové parametry spojené s řízením reference krouticího momentu
ilustrovaným na Obr. 30 a Obr. 31.
P313 [Actv SpTqPs Mode] – aktivní režim otáček, krouticího momentu, polohy
Zobrazuje aktivní režim otáček, krouticího momentu a polohy na základě
dynamického výběru režimů A, B, C a D pomocí P309 až P312 [SpdTrqPsn
Mode n] a stavů digitálních vstupů naprogramovaných pomocí P181 [DI SpTqPs
Sel 0] a P182 [DI SpTqPs Sel 1]. V některých případech, např. při provozu v
režimech SLAT min/max, může být jako konečný regulační režim vynucena
regulace otáček. Viz bity režimu otáček, krouticího momentu a polohy v P935
[Drive Status 1], které indikují aktivní regulační režim měniče, pokud běží.
P675 [Trq Ref A Sel] a P680 [Trq Ref B Sel] – volba reference krouticího
momentu A, B Vybírá zdroj pro referenci krouticího momentu používaného,
když je měnič nakonfigurován na přikázaný krouticí moment podle P309 až P312
[SpdTrqPsn Mode n]. Hodnoty zdrojů reference krouticího momentu se sčítají
dohromady a dávají jedinou referenci krouticího momentu.
P676 [Trq Ref A Stpt] a P681 [Trq Ref B Stpt] – požadovaná hodnota reference
krouticího momentu A, B Digitální hodnota krouticího momentu k použití jako
možný zdroj pro P675, resp. P680.
P677 [Trq Ref A AnlgHi] a P682 [Trq Ref B AnlgHi] – analogová reference
krouticího momentu A, B vysoká Používá se, jen když je jako reference krouticího
momentu zvolen analogový vstup podle P676 nebo P681. Nastavuje hodnotu
krouticího momentu, která odpovídá [Anlg Inn Hi] na V/V modulu nebo na
hlavním řízení (v závislosti na produktu). Tím se stanovuje normování v celém
rozsahu.
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P678 [Trq Ref A AnlgLo] a P683 [Trq Ref B AnlgLo]– analogová reference
krouticího momentu A, B nízká Používá se, jen když je jako reference krouticího
momentu zvolen analogový vstup podle P676 [Trq Ref A Stpt] nebo P681 [Trq
Ref B Stpt]. Nastavuje hodnotu krouticího momentu, která odpovídá [Anlg Inn
Lo] na V/V modulu nebo na hlavním řízení (v závislosti na produktu). Tím se
stanovuje normování v celém rozsahu.
P679 [Trq Ref A Mult] a P684 [Trq Ref B Mult] – multiplikátor reference
krouticího momentu A, B Multiplikátor, který se aplikuje na hodnoty referencované
pomocí P675 [Trq Ref A Sel], resp. P680 [Trq Ref B Sel]. Hodnota 1 ponechává
referenci beze změny. Záporné hodnoty referenci převracejí.
Vysvětlení voleb režimu otáček, krouticího momentu a polohy při provozu v
různých konkrétních režimech využívajících interní, resp. externí referenci
krouticího momentu viz Otáčky / krouticí moment / poloha na straně 242.

Otáčky /
krouticí moment /
poloha

Měniče řady PowerFlex 750 mají možnost používat čtyři samostatné režimy otáček /
krouticího momentu / polohy s následujícími parametry:
• P309 [SpdTrqPsn Mode A]
• P310 [SpdTrqPsn Mode B]
• P311 [SpdTrqPsn Mode C]
• P312 [SpdTrqPsn Mode D]
Možné volby pro výše uvedené parametry otáček / krouticího momentu / polohy
jsou následující:
• „Zero Torque“ (0) – měnič pracuje jako regulátor krouticího momentu s
parametrem P685 [Selected Trq Ref ] vynuceným na konstantní hodnotu
nulového krouticího momentu.
• „Speed Reg“ (1) – měnič pracuje jako regulátor otáček. P685 [Selected
Trq Ref ] pochází z P660 [SReg Output] plus P699 [Inertia Comp Out].
• „Torque Ref “ (2) – měnič pracuje jako regulátor krouticího momentu.
P685 [Selected Trq Ref ] pochází z P4 [Commanded Trq]. Za určitých
podmínek, jako je volný pohyb nebo provedení rampy do zastavení, měnič
automaticky tuto volbu obejde a dočasně se přepne do režimu regulace
otáček.
• „SLAT Min“ (3) – měnič pracuje v režimu „Speed Limited Adjustable
Torque – Minimum select“. Jedná se o speciální režim provozu používaný
zejména v aplikacích v oblasti vláken a tkaní. Měnič typicky pracuje jako
regulátor krouticího momentu za předpokladu, že je hodnota P4
[Commanded Trq] algebraicky menší než výstup regulátoru otáček.
Měnič může automaticky přejít do režimu regulace otáček, v závislosti na
podmínkách v regulátoru otáček a velikosti výstupu regulátoru otáček
vzhledem k referenci krouticího momentu.
• „SLAT Max“ (4) – měnič pracuje v režimu „Speed Limited Adjustable
Torque – Maximum select“. Jedná se o speciální režim provozu používaný
zejména v aplikacích v oblasti vláken a tkaní. Měnič typicky pracuje jako
regulátor krouticího momentu za předpokladu, že je hodnota P4
[Commanded Trq] algebraicky větší než výstup regulátoru otáček. Měnič
může automaticky přejít do režimu regulace otáček, v závislosti na
podmínkách v regulátoru otáček a velikosti výstupu regulátoru otáček
vzhledem k referenci krouticího momentu.
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• „Sum“ (5) – měnič pracuje jako regulátor otáček. P685 [Selected Trq Ref ]
pochází z P660 [SReg Output] plus přídavky krouticího momentu sečtené
s P4 [Commanded Trq].
• „Profilier“ (6) PowerFlex 755 – měnič používá funkci Speed Profiler /
Position Indexer. Měnič pracuje jako regulátor otáček nebo polohy. Režim
provozu závisí na konfiguraci typů kroků v tabulce Profiler / Indexer.
• „Psn PTP“ (7) – měnič pracuje jako regulátor polohy. P685 [Selected Trq
Ref ] má stejný zdroj jako v režimu Sum. Regulace polohy je aktivní v
režimu Point-to-Point a používá jeho referenci polohy Point-to-Point.
• „Psn Camming“ (8) PowerFlex 755 – měnič pracuje jako regulátor polohy.
P685 [Selected Trq Ref ] má stejný zdroj jako v režimu Sum. Regulace
polohy je aktivní v režimu Position CAM a používá jeho referenci polohy
a otáček PCAM Planner.
• „Psn PLL“ (9) PowerFlex 755 – měnič pracuje jako regulátor polohy.
P685 [Selected Trq Ref ] má stejný zdroj jako v režimu Sum. Regulace
polohy je aktivní v režimu Position Phase Lock Loop a používá jeho
referenci polohy a otáček PLL Planner.
• „Psn Direct“ (10) – měnič pracuje jako regulátor polohy. P685 [Selected
Trq Ref ] má stejný zdroj jako v režimu Sum. Regulace polohy je aktivní v
režimu Direct a používá jeho referenci polohy Direct.
• „Psn SpdlOrnt“ (11) PowerFlex 755 – měnič pracuje v režimu Positioning
a polohuje stranu zátěže stroje podle P1582 [SO Setpoint].
Tyto volby režimů platí pouze v režimech řízení Flux Vector v P35 [Motor Ctrl
Mode], volby 3 „Induction FV“, 6 „PM FV“ a 10 „IPM FV“. Tyto parametry
vybírají mezi regulací otáček, regulací krouticího momentu nebo regulací polohy
měničem. Zdroj parametru P685 [Selected Trq Ref ] se určuje volbou v těchto
parametrech, když jsou P181 [DI SpTqPs Sel 0] a P182 [DI SpTqPs Sel 1]
nastaveny na „Disabled“ nebo jsou výběrové bity logicky nízké. V P935 [Drive
Status 1] jsou k dispozici tři bity, které udávají režim regulace měniče, pokud
měnič běží. Bit 21 „Speed Mode“ se nastavuje, když měnič běží s aktivním
regulátorem otáček. Podobně bit 22 „PositionMode“ a bit 23 „Torque Mode“
udávají, že jsou aktivovány jejich příslušné regulační režimy. Za určitých
podmínek může aktivní režim Torque nuceně přejít do režimu Speed bez ohledu
na nastavení Speed/Torque/Position. To indikuje parametr P313 [Actv SpTqPs
Mode], který také reflektuje použitou volbu režimu.
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Obr. 32 - Schéma firmwaru PowerFlex 755
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Níže jsou uvedeny klíčové parametry spojené s řízením reference krouticího
momentu ilustrovaným na Obr. 32.
P313 [Actv SpTqPs Mode]– aktivní režim otáček, krouticího momentu, polohy
Zobrazuje aktivní režim otáček, krouticího momentu a polohy na základě
dynamického výběru režimů A, B, C a D pomocí P309 až P312 [SpdTrqPsn
Mode n] a stavů digitálních vstupů naprogramovaných pomocí P181 [DI SpTqPs
Sel 0] a P182 [DI SpTqPs Sel 1]. V některých případech, např. při provozu v
režimech SLAT min/max, může být jako konečný regulační režim vynucena
regulace otáček. Viz bity režimu otáček, krouticího momentu a polohy v P935
[Drive Status 1], které indikují aktivní regulační režim měniče, pokud běží.
P314 [SLAT Err Stpt] – nastavitelný krouticí moment omezený otáčkami,
požadovaná hodnota chyby
Nastavuje hodnotu P641 [Speed Error], při které funkce SLAT uvolní signál
režimu vynucených otáček. Tento stav musí existovat po dobu specifikovanou
v P315 [SLAT Dwell Time]. Po uvolnění může měnič pracovat jako regulátor
krouticího momentu v závislosti na relativních úrovních P660 [SReg Output]
a P4 [Commanded Trq]. Tento parametr se zadává v jednotkách Hz nebo RPM
v závislosti na hodnotě P300 [Speed Units].
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P315 [SLAT Dwell Time] – nastavitelný krouticí moment omezený otáčkami,
doba prodlevy
Nastavuje časový interval, během něhož musí P641 [Speed Error] překračovat
hodnotu P314 [SLAT Err Stpt], aby proběhl návrat do režimu min./max.
krouticího momentu.
P675 [Trq Ref A Sel] a P680 [Trq Ref B Sel]– volba reference krouticího
momentu A, B
Vybírá zdroj pro referenci krouticího momentu používaného, když je měnič
nakonfigurován na přikázaný krouticí moment podle P309 až P312 [SpdTrqPsn
Mode n]. Hodnoty zdrojů reference krouticího momentu se sčítají dohromady a
dávají jedinou referenci krouticího momentu.
P685 [Selected Trq Ref ] – zvolená reference krouticího momentu
Zobrazuje hodnotu krouticího momentu zvolené reference krouticího momentu
(dynamická volba podle P313 [Actv SpTqPs Mode]). Tato hodnota se sčítá s P686
[Torque Step]. Výsledek je pak aplikován na vstup úzkopásmové zádrže umístěné
v sekci vektorové reference krouticího momentu.
P686 [Torque Step] – skok krouticího momentu
Definuje velikost skokové změny reference krouticího momentu pro simulaci
poruchy zátěže použitou při testování odezvy. Tato hodnota se přičítá k hlavní
referenci krouticího momentu P685 [Selected Trq Ref ] a je pak aplikována na
vstup úzkopásmové zádrže umístěné v sekci reference krouticího momentu
vektorového řízení.
P687 [Notch Fltr Freq] – frekvence úzkopásmové zádrže
Střední frekvence pro úzkopásmovou zádrž umístěnou v sekci reference krouticího
momentu vektorového řízení. Pro deaktivaci nastavte na nulu.
P688 [Notch Fltr Atten]– útlum úzkopásmové zádrže
Nastavuje útlum úzkopásmové zádrže umístěné v sekci reference krouticího
momentu vektorového řízení. Útlum je poměr vstupního signálu úzkopásmové
zádrže k jejímu výstupu při P687 [Notch Fltr Freq]. Útlum 30 znamená, že
úzkopásmová zádrž je 1/30 vstupu při specifikované frekvenci.

Útlum

Freq (Hz)

P689 [Filtered Trq Ref ] – filtrovaná reference krouticího momentu
Zobrazuje výstup úzkopásmové zádrže definovaný pomocí P687 a P688. Pokud
P704 [InAdp LdObs Mode] indikuje, že některá z funkcí úpravy setrvačnosti
nebo odhadu zátěže je aktivní, pak tyto funkce mění také filtrovanou referenci
krouticího momentu.
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P690 [Limited Trq Ref ] – omezená reference krouticího momentu
Zobrazuje hodnotu reference krouticího momentu poté, co byly aplikovány filtrace
(P689), limity výkonu, limity krouticího momentu a limity proudu. Tento parametr
je nejefektivnější reprezentací hodnoty reference krouticího momentu VFD
monitorované pro hodnocení zátěže motoru a předávané do ostatních měničů v
aplikacích se sdílením zátěže, zahrnujících více měničů. Představuje procentuální
hodnotu jmenovitého krouticího momentu vyvíjeného na hřídeli motoru.
Doplňující a rozšířené vysvětlení regulace krouticího momentu najdete v blokových
schématech řízení PowerFlex 755 počínaje na strana 345.

Režimy Speed / Torque / Position
Zero Torque
Provoz v režimu Zero Torque umožňuje plný tok motorem a motor je tedy
připraven se otáčet, když je vydán příkaz otáček nebo krouticího momentu. Tento
režim se může používat pro cyklické aplikace, jejichž vysokou prioritou je vysoká
kapacita. Řídicí logika může vybrat nulový krouticí moment během klidové části
cyklu stroje místo zastavení měniče. Když se cyklus spustí, je místo vydání příkazu
spuštění do měniče možné zvolit režim regulátoru otáček. Měnič pak okamžitě
zrychlí motor, aniž by byla zapotřebí doba pro vytváření toku.
DŮLEŽITÉ

Pokud motor pracuje v režimu Zero Torque delší dobu, může se nadměrně
zahřívat. Když měnič pracuje v režimu Zero Torque, je stále přítomen proud
zátěže nebo toku. Může být zapotřebí motor s rozšířeným rozsahem otáček
nebo samostatnými metodami chlazení (ventilátor).

Regulace otáček
Provoz v režimu regulace otáček je nejjednodušším a nejběžněji používaným
režimem. Příklady aplikací s regulovanými otáčkami jsou ventilátory, dopravníky,
podavače, čerpadla, pily a jiné nástroje. V aplikaci s regulovanými otáčkami
generuje výstup regulátoru otáček požadovaný krouticí moment. Pamatujte si,
že za ustálených podmínek je zpětná vazba otáček ustálená, zatímco referenci
krouticího momentu konstantně upravuje signál. To je zapotřebí pro udržování
požadovaných otáček. V přechodném stavu se reference krouticího momentu
prudce mění a kompenzuje změnu otáček. Krátké trvání změny otáček je
důsledkem velice rychlého zvýšení nebo snížení zátěže.
U měničů PowerFlex 755 ovlivňují výstup regulátoru otáček parametry Inertia
Compensation, Inertia Adaption a Friction Compensation.

Regulace krouticího momentu
Aplikace s regulovaným krouticím momentem mohou být popsány jako procesy
vyžadující regulaci napnutí. Příkladem je navíjení nebo odvíjení materiálu odebíraného
nebo taženého s konkrétním požadovaným napnutím. Proces rovněž vyžaduje, aby jiný
prvek nastavoval otáčky. Konfigurace měniče pro regulaci krouticího momentu vyžaduje
nastavení parametru P309 [SpdTrqPsn Mode A] na 2 „Torque Ref “. Kromě toho musí
být referenční signál připojený k referenci krouticího momentu. Když se například pro
referenci krouticího momentu používá Analog Input 0, musí být parametr P675
[Trq Ref A Sel] nakonfigurován pro „Anlg In0 Value“.
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Při provozu v režimu Torque se upravuje proud motoru tak, aby se dosáhlo
požadovaného krouticího momentu. Jestliže se navíjený nebo odvíjený materiál
přetrhne, sníží se prudce zatížení a motor se případně může rozběhnout do
vysokých otáček.

Režimy nastavitelného krouticího momentu omezeného otáčkami (SLAT)
Režimy minimálního a maximálního SLAT jsou určeny pro aplikace, které
vyžadují hladký přechod z provozu v režimu krouticího momentu do režimu
otáček, a obráceně. Při provozu v režimu Torque se upravuje proud motoru tak,
aby se dosáhlo požadovaného krouticího momentu. Například při zpracování
pásů, v centrální navíječích a odvíječích nebo v jiných mechanických hnacích
soustavách, kde pohon za normálních okolností sleduje referenci krouticího
momentu, ale kde může dojít k přetržení, přerušení průchodu nebo prokluzování,
které si vyžádá potřebu zabránit nekontrolovanému rozběhnutí, což se nejlépe
reguluje v režimu otáček.
Směr aplikovaného krouticího momentu a směr pohybu materiálu určují, jestli se
má použít režim SLAT Minimum nebo SLAT Maximum.

SLAT Minimum
Režim SLAT Minimum se používá, když jsou směr materiálu a reference otáček
brány jako „Vpřed“ a regulátor otáček má kladnou hodnotu reference otáček.
Výstup regulátoru otáček pak vytváří kladnou hodnotu příkazu reference
krouticího momentu.
Kladná hodnota reference otáček se obvykle konfiguruje o něco větší, než je
ekvivalent pro udržování plánované rychlosti materiálové linky. To pak nutí
regulátor otáček do saturace (reference otáček je lehce nad zpětnou vazbou
otáček) a ten potom přikazuje „kladnější“ referenci krouticího momentu, než je
skutečná hodnota reference krouticího momentu v režimu krouticího momentu.
V tomto případě měnič sleduje referenci krouticího momentu, dokud v aplikaci
nedojde k přetržení nebo prokluzování.
Když měnič sleduje referenci krouticího momentu (režim Torque v režimu SLAT
Minimum), donutí ho jedna ze dvou podmínek, aby sledoval referenci otáček
(režim Speed):
• Výstup regulátoru otáček klesne pod referenci krouticího momentu.
Reakce při sepnutí v bodě, kde je hodnota reference krouticího momentu
v režimu otáček matematicky nižší než hodnota v režimu krouticího
momentu, obvykle vede k většímu překmitu rychlosti. Jedná se o stejný
stav, jaký by existoval v režimu minimálního krouticího momentu, resp.
otáček bez funkcí SLAT. Následující graf znázorňuje výsledek bez použití
funkcí SLAT.

Publikace Rockwell Automation 750-RM002B-CS-P - září 2013

247

Kapitola 4

Ovládání motoru

Obr. 33 - Minimální krouticí moment / otáčky bez SLAT

Interní příkaz
krouticího momentu
Relé při
rychlosti
Skok zátěže
(snížení)
Zpětná vazba
otáček

Regulátor krouticího momentu

Regulátor otáček

Nebo
• Dojde k záporné chybě otáček (zpětná vazba otáček je větší než reference
otáček). To by donutilo řízení přejít do režimu regulátoru otáček; tento
stav se nazývá režim vynucených otáček (FSM).
Když je měnič donucen přejít do režimu otáček FSM, proběhne přechod dříve
než v případě, že by reakce byla spuštěna v bodě, kde je hodnota reference
krouticího momentu v režimu otáček matematicky nižší než hodnota v režimu
krouticího momentu, což obvykle vede k nižšímu překmitu rychlosti.
Parametry P314 [SLAT Err Stpt] a P315 [SLAT Dwell Time] umožňují nastavit
určitou hysterezi pro vypnutí režimu Forced Speed. Standardně jsou nastavené na 0,
takže zde žádná hystereze není. Parametr [SLAT Err Stpt] v režimu SLAT
Minimum nastavuje, o kolik menší musí být zpětná vazba otáček než reference
otáček, aby se režim Forced Speed vypnul. Parametr [SLAT Dwell Time] nastavuje,
na jak dlouho musí chyba otáček překročit požadovanou hodnotu chyby SLAT, aby
se režim Forced Speed vypnul.
V okamžiku, kdy se měnič přepíná z režimu Torque do režimu Forced Speed, je
výstup regulátoru otáček zatížený interní referencí krouticího momentu motoru,
což zaručuje hladký přechod. Aby se měnič mohl přepnout z režimu Speed zpět
do režimu Torque, musí se nejprve vypnout režim Forced Speed (je-li aktivní).
Režim Forced Speed se vypne, když je chyba otáček větší než požadovaná hodnota
chyby SLAT po dobu prodlevy SLAT.
Při standardním nastavení parametrů k tomu dojde, když chyba otáček nabude
kladné hodnoty.
Je-li režim Forced Speed vypnutý, přepne se měnič zpět do režimu Torque, když se
výstup regulátoru otáček zvýší nad referenci krouticího momentu.
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Empirické nastavení hodnot P314 [SLAT Err Stpt] a P315 [SLAT Dwell Time],
jiné než standardní, může pomoci vytvořit ještě hladší přechody.
P314 [SLAT Err Stpt]

Chyba otáček < 0

P315 [SLAT Dwell Time]
Dolní
propust

Vypnuto

Režim vynucených
otáček (FSM)

Zapnuto

Chyba otáček > Požadovaná
hodnota SLAT pro čas SLAT
Procesor stavu FSM

Odchylka reference otáček
závislá na aplikaci

+

–

Chyba otáček

PI
regulátor

FSM – zapnuto

Výstup regulátoru
otáček (SRO)

Min.
volba

Zpětná vazba otáček motoru

Interní reference
krouticího
momentu (ITR)

Vypnuto

Externí reference krouticího
momentu (ETR)

Příklad aplikace navíječe papíru
Měnič je nastavený na režim SLAT Minimum, takže normálně běží v režimu
Torque a sleduje parametr P675 [Trq Ref A Sel]. Parametr [Trq Ref A Sel] pochází
z externího procesoru a činí během pohybu přibližně 60 % krouticího momentu
motoru (znázorněno níže). Reference otáček, rovněž z externího procesoru, je
nastavena těsně nad zpětnou vazbu otáček, takže saturuje regulátor otáček, dokud
běží v režimu Torque. Následující snímek zachycuje, co se stane v měniči během
přetržení pásu.
Obr. 34 - SLAT Min do režimu vynucených otáček
Malý překmit během přetržení pásu.

Zpětná vazba otáček motoru (ot./min)

Regulátor otáček saturovaný
Výstup regulátoru otáček (%)

Reference krouticího momentu motoru (%)
Chyba otáček (ot./min)

Regulátor otáček je předběžně zatížený hodnotou
reference krouticího momentu motoru.

Chyba otáček nabude záporné hodnoty.
Dojde k přetržení pásu.
Režim Torque

Publikace Rockwell Automation 750-RM002B-CS-P - září 2013

Režim Speed

249

Kapitola 4

Ovládání motoru

Režim SLAT Maximum
Režim SLAT Maximum se používá, když jsou směr materiálu a reference otáček
brány jako „Vzad“ a regulátor otáček má zápornou hodnotu reference otáček.
Výstup regulátoru otáček pak vytváří zápornou hodnotu příkazu reference
krouticího momentu.
V režimu SLAT Maximum je reference otáček obvykle zkonfigurována tak, aby
nutila regulátor otáček do saturace (reference otáček je lehce pod zpětnou vazbou
otáček, která je ekvivalentní udržování plánované rychlosti linky). V tomto
případě měnič sleduje referenci krouticího momentu, dokud v aplikaci nedojde
k přetržení nebo prokluzování.
V režimu SLAT Maximum se měnič přepne z režimu Torque do režimu Speed,
když nastane jeden z následujících dvou stavů.
• Výstup regulátoru otáček se zvýší nad referenci krouticího momentu. Jedná
se o stejný stav, jaký existuje v režimu maximálního krouticího momentu,
resp. otáček bez funkcí SLAT.
Nebo
• Dojde ke kladné chybě otáček (zpětná vazba otáček je menší než reference
otáček). To nutí řízení přejít do režimu regulátoru otáček; tento stav se nazývá
režim vynucených otáček (FSM).
Když je měnič donucen přejít do režimu FSM, proběhne přechod dříve než v
případě, že by reakce byla spuštěna v bodě, kde je hodnota reference krouticího
momentu v režimu otáček matematicky vyšší než hodnota v režimu krouticího
momentu, což obvykle vede k nižšímu překmitu rychlosti.
Parametry P314 [SLAT Err Stpt] a P315 [SLAT Dwell Time] umožňují nastavit
určitou hysterezi pro vypnutí režimu Forced Speed. Standardně jsou nastavené na
0, takže zde žádná hystereze není. Parametr [SLAT Err Stpt] v režimu SLAT
Maximum nastavuje, o kolik větší musí být zpětná vazba otáček než reference
otáček (při započtení algebraického znaménka), aby se režim Forced Speed
vypnul. Parametr [SLAT Dwell Time] nastavuje, na jak dlouho musí chyba
otáček klesnout pod požadovanou hodnotu chyby SLAT, aby se režim Forced
Speed vypnul.
V okamžiku, kdy se měnič přepíná z režimu Torque do režimu Speed, je výstup
regulátoru otáček zatížený hodnotou z reference krouticího momentu, což
zaručuje hladký přechod.
Aby se měnič mohl přepnout z režimu Speed zpět do režimu Torque, musí se
nejprve vypnout režim Forced Speed (je-li aktivní). Režim FSM se vypne, když
je chyba otáček menší než požadovaná hodnota chyby SLAT po dobu prodlevy
SLAT.
Při standardním nastavení parametrů k tomu dojde, když chyba otáček nabude
záporné hodnoty. Je-li režim Forced Speed vypnutý, přepne se měnič zpět do
režimu Torque, když se výstup regulátoru otáček sníží pod referenci krouticího
momentu.
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Chyba otáček > 0

P315 [SLAT Dwell Time]
Dolní
propust

Vypnuto

Zapnuto

Režim vynucených
otáček (FSM)

Chyba otáček < Požadovaná
hodnota SLAT pro čas SLAT
Procesor stavu FSM

Odchylka reference otáček
závislá na aplikaci

+

–

Chyba otáček

PI
regulátor

Výstup regulátoru
otáček (SRO)

Zpětná vazba otáček motoru

FSM – zapnuto
Max.
volba

Interní reference
krouticího
momentu (ITR)

Vyp

Externí reference krouticího
momentu (ETR)

Sum
Konfigurace měniče v tomto režimu umožňuje sčítat externí vstup krouticího
momentu s příkazem krouticího momentu generovaným regulátorem otáček.
Tento režim vyžaduje jak referenci otáček, tak související referenci krouticího
momentu. Tento režim se může používat pro aplikace, které mají přesné změny
otáček s kritickým omezením času. Pokud známe požadavek krouticího momentu
a časový průběh dané změny otáček, může se externí vstup krouticího momentu
používat pro předběžné zatížení integrátoru. Aby bylo možné využívat tento
režim, musí být časové průběhy změny otáček a aplikace změny externího příkazu
krouticího momentu koordinované. Režim „Sum Spd/Trq“ pak funguje jako
kladná zpětná vazba do regulátoru krouticího momentu.
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Poznámky:
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Vlastnosti měniče

Protokolování dat

Téma

Strana

Protokolování dat

253

Úspory energie

258

High Speed Trending

259

Najetí do výchozí polohy

267

Tento nástroj formou průvodce protokoluje po určitou dobu hodnoty až šesti
parametrů v jednom měniči při specifikovaném intervalu, s minimální vzorkovací
frekvencí jedna sekunda. Informace se ukládají v souboru *.csv s čárkou jako
oddělovačem pro použití v Microsoft Excel nebo jiném tabulkovém editoru.
Po kliknutí na tlačítko Next můžete konfigurovat zapisovač dat. Jakmile bude
záznam dat ukončen, klikněte na tlačítko Finish, aby se zavřel průvodce datovým
záznamem. Pokud kliknete na tlačítko Finish předtím, než bude záznam dat
ukončen, uloží se v souboru pouze data shromážděná do tohoto okamžiku.
Průvodce můžete kdykoli zrušit kliknutím na tlačítko Cancel nebo ikonu Close.
Všechna zaprotokolovaná data budou ztracena a soubor bude vymazán.

Příklad konfigurace
1. K měniči, jehož trendová data chcete shromáždit, připojte softwarový
nástroj DriveExecutive, DriveExplorer, Logix Designer Drive AOPs nebo
Connected Components Workbench.
2. Klikněte na ikonu Show Wizard
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V závislosti na tom, na kterou ikonu kliknete (hůlka nebo šipka dolů), se
objeví příslušné výběrové dialogové okno. Vyberte Data Logging Wizard.

3. Jakmile se načte uvítací obrazovka, klikněte na tlačítko Next.
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Průvodce protokolováním dat může být nakonfigurován tak, aby zapisoval
až šest parametrů s minimální vzorkovací frekvencí jedna sekunda,
po určitou dobu nebo do určitého počtu vzorků.

4. Abyste našli parametr, který chcete protokolovat, vyberte port a
procházejte seznamy parametrů, složky souborů a položky diagnostiky
nebo použijte vyhledávací funkci.

5. Chcete-li přidat parametr k seznamu protokolu dat, vyberte parametr v
seznamu na levé straně a klikněte na šipku doprava

.

Tento parametr se objeví v prvním dostupném řádku na pravé straně.
6. Chcete-li odstranit parametr ze seznamu protokolu dat, vyberte parametr
na pravé straně a klikněte na šipku doleva

.

Tento parametr zmizí z tohoto řádku a všechny záznamy za ním se posunou
nahoru.
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V níže uvedeném příkladu konfigurace je průvodce protokolováním dat
nakonfigurován tak, aby zapisoval šest parametrů měniče, sestávajících z
hodnot Output Frequency, Motor Velocity Feedback, Torque Current
Feedback, Output Current, Output Voltage a DC Bus Voltage.

7. Klikněte na tlačítko Next.
Tím otevřete dialogové okno uložení, ve kterém můžete uložit protokolová
data v souboru *.csv s čárkou jako oddělovačem pro použití s Microsoft
Excel nebo jiným tabulkovým editorem.
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8. Chcete-li spustit protokolování dat, klikněte na tlačítko Save.
Když začne protokolování dat, spustí se časovač Time Left odpočítávající
zbývající čas a modrý ukazatel průběhu se pohybuje doprava.

Až bude protokolování dat hotové, zobrazí se hlášení Logging Complete.

Šířka každého sloupce je nastavitelná.
Níže je uveden příklad zaprotokolovaných dat. Pomocí tabulkového
editoru otevřete soubor *.csv.
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Úspory energie

Nastavení režimu řízení motoru P35 [Motor Ctrl Mode] na režim 2 „Induct
Econ“ nebo Induction Economizer umožňuje dodatečné úspory energie v měniči.
Abychom byli konkrétní, dodatečné úspory energie mohou být realizovány v
aplikacích s konstantním točivým momentem, které mají periody s konstantními
otáčkami a sníženým zatížením.

Induction Economizer
Režim Induction Economizer kombinuje vektorové řízení bez senzorů s funkcí
dodatečné úspory energie. Když jsou dosaženy ustálené otáčky, aktivuje se "šetřič"
a automaticky upravuje výstupní napětí měniče v závislosti na aplikovaném
zatížení. Díky sladění výstupního napětí s aplikovaným zatížením se optimalizuje
účinnost motoru. Redukované zatížení přikazuje snížení proudu toku motoru.
Pro optimalizaci výkonu režimu Induction Economizer upravte následující
parametry:
• P47 [Econ At Ref Ki] – integrační zesílení, které určuje odezvu výstupního
napětí, když je výstupní frekvence na referenční hodnotě.
• P48 [Econ AccDec Ki] – integrační zesílení, které určuje odezvu
výstupního napětí, když výstupní frekvence zrychluje nebo zpomaluje na
referenční požadovanou hodnotu.
• P49 [Econ AccDec Kp] – proporcionální zesílení, které určuje odezvu
výstupního napětí, když výstupní frekvence zrychluje nebo zpomaluje na
referenční požadovanou hodnotu.
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Průvodce vysokorychlostním sledováním trendů veličin konfiguruje nastavení
sledovacích parametrů měniče, nahrává tuto konfiguraci do měniče a po ukončení
úlohy získaná data z měniče přenáší do počítače. Tyto informace se ukládají v
souboru *.csv s čárkou jako oddělovačem pro použití v Microsoft Excel nebo
jiném tabulkovém editoru.
Vysokorychlostní sledování trendů veličin může být nakonfigurováno tak,
aby sestavovalo trendy až osmi parametrů s 4 096 vzorky pro každý parametr,
při minimální vzorkovací frekvenci 1,024 milisekund. Může být také
nakonfigurováno tak, aby sestavovalo trendy až čtyř parametrů s 1 024 vzorky pro
každý parametr, při minimální vzorkovací frekvenci 256 mikrosekund. Ty jsou
definovány měničem. Budoucí měniče mohou nabízet jiné možnosti.
Měniče PowerFlex 755 mají funkci High Speed Trending. Měniče PowerFlex 753
funkci High Speed Trending nemají.
Můžete spustit vždy jen jednoho průvodce.

Příklad konfigurace
1. K měniči, jehož trendová data chcete shromáždit, připojte softwarový
nástroj DriveExecutive, DriveExplorer, Logix Designer Drive AOPs nebo
Connected Components Workbench.
2. Klikněte na ikonu Show Wizard

.

V závislosti na tom, na kterou ikonu kliknete (hůlka nebo šipka dolů),
se objeví příslušné výběrové dialogové okno.
3. Vyberte průvodce High Speed Trend.
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4. Jakmile se načte uvítací obrazovka, klikněte na tlačítko Next.

Okno Configure Trend umožňuje individualizovat následující detaily
vysokorychlostních trendů:
• Trend Mode – určuje počet vyrovnávacích pamětí trendů, celkový počet
vzorků a minimální interval vzorkování.
• Pre-Trigger Samples – určuje počet vzorků pro zahrnutí do trendu před
spuštěním.
• Sample Interval – časový interval mezi vzorky trendových dat.
• Trigger Setup – určuje, jak se datový trend spouští:
a. Srovnání dvou parametrů
b. Srovnání parametru s konstantou
c. Testovací bit v parametru
• Trend Buffers – určuje parametry měniče, resp. periferií a položky
diagnostiky, jejichž trendy mají být sestaveny.
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5. Chcete-li nakonfigurovat Trigger Setup a Trend Buffers, klikněte na
tlačítko Ellipse

.

6. Volbou portu vyberte parametr, který chcete protokolovat, a pak
procházejte seznamy parametrů, složky souborů a položky diagnostiky,
nebo použijte vyhledávací funkci a klikněte na tlačítko Apply.

Nejlepším způsobem odstranění výběru parametru je zrušit zaškrtnutí pole ve
sloupci Use.

Místo vybraného parametru bude staženo hlášení „Not used“. Až příště spustíte
průvodce, nebude mít tato vyrovnávací paměť žádný soubor parametrů.
V následujícím příkladu jsou vyrovnávací paměti trendů nakonfigurovány s pěti
parametry měniče, sestávajícími z hodnot Output Frequency, Motor Velocity
Feedback, DC Bus Voltage, Output Current a Output Voltage. Trend je
nakonfigurován pro celkem 4 096 vzorků, které zahrnují 500 vzorků před
spuštěním při vzorkovací frekvenci 1,024 ms. Spouštěčem vysokorychlostního
trendu je hodnota Motor Velocity Feedback větší než nula.
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To znamená:
• Měnič spustí proces záznamu trendových dat.
• Když se motor začne otáčet dopředu, začnou se trendová data načítat.
• Měnič pokračuje v sestavování trendu cca 3,7 sekundy, aby využil
zbývajících 3 596 vzorků.
• Měnič zastaví sestavování trendu a data jsou připravena k odeslání.

7. Klikněte na Download
, jakmile se objeví hlášení Download
Succeeded a Trend Status bude Ready.
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8. Klikněte na tlačítko Start

Kapitola 5

.

Trend Status je Running a tlačítka Download, Upload a Start nejsou k
dispozici.

Sestavování trendu probíhá, dokud vidíte, že je Trend Status ve stavu
Finishing. Trend můžete v libovolném okamžiku zastavit kliknutím na
tlačítko Stop. Můžete pak odeslat všechna data, která jste doposud
shromáždili.
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Sestavování trendu je ukončeno, když se Trend Status změní ze stavu
Finishing do stavu Complete.

Klikněte na tlačítko Upload
. Tím vyvoláte proces, který odešle
trendová data z měniče a uloží informace v souboru *.csv s čárkou jako
oddělovačem pro použití s Microsoft Excel nebo jiným tabulkovým
editorem.

Proces odeslání trendových dat se spouští kliknutím na tlačítko Save.
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Příklad trendových dat je uveden níže. Pomocí tabulkového editoru
otevřete soubor *.csv.

Sloupec C zde obsahuje to, co je zobrazeno v DriveExplorer nebo jiném
softwarovém nástroji měniče. Sloupec D zobrazuje hodnotu, kterou
interně používá měnič. Sloupec D má přesnější data, ale pro tuto přesnost
nemusíte mít využití. Data do sloupce D nemůžete získat z jiného
průvodce nebo jiného softwarového nástroje.
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Blokové schéma
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Funkce Homing je samostatná funkce měniče, která nastavuje motor do výchozí
polohy definované spínačem připojeným ke vstupu výchozí polohy na
zpětnovazebním volitelném modulu, popř. k digitálnímu vstupu nainstalovanému
na hlavní řídicí desce nebo na volitelném modulu vstupů a výstupů (I/O), pokud
žádný zpětnovazební modul neexistuje. Tato funkce se obvykle provádí jen
jednou po zapnutí měniče, nebo pokud měnič vypadne. Při použití univerzálního
zpětnovazebního volitelného modulu je vstup výchozí polohy součástí
všeobecného registračního hardwaru. Aby bylo možné provádět sekvence najetí
do výchozí polohy, které vyžadují tento modul, musí měnič přímo na modulu
nakonfigurovat registrační funkci.
Je-li proveden pohyb Position Absolute, je nezbytné po určité době od zapnutí
měniče provést postup Find Home nebo Position Redefine. Dokud to není
hotovo, zůstává bit 19 „Home Not Set“ v parametru [Profile Status] nastavený,
což brání provedení profilu.
Stav Find Home nastává po stavu Initialize Step, když je profil aktivován s
nastaveným bitem Find Home v parametru Profile Command. Měnič provede
postup stanovení výchozí polohy. Postup se skládá z pohybu v režimu Speed při
specifikované rychlosti Find Home Speed. Digitální vstup snímá, kdy dojde k
přejetí koncového spínače výchozí polohy. Je-li k dispozici enkodér, používá se k
určení výchozí polohy motoru při dosažení koncového spínače záznamová logika
enkodéru. Funkce Find Home zpracovává tři možné případy – Switch and
Marker, Switch only a Marker only.

Výběr vstupu výchozí polohy
Se zpětnovazebním zařízením
Univerzální zpětnovazební volitelné moduly a enkodérové zpětnovazební
volitelné moduly poskytují specializovaný vstup pro nalezení výchozí polohy.
Pro najetí do výchozí polohy se používá vstup výchozí polohy na zpětnovazebním
modulu, který je vybrán v P135 [Pos Fdbk Sel]. Jestliže se ve funkci najetí do
výchozí polohy používá také referenční impulz z enkodéru, vybírá se rovněž
pomocí P135 [Pos Fdbk Sel].
Bez zpětnovazebního zařízení
Jestliže měnič nemá zpětnovazební modul a je proveden výběr v P135 [Psn Fdbk
Sel] „simulátoru zpětné vazby“, vybere se vstup výchozí polohy používaný
měničem ze všech digitálních vstupů nainstalovaných na připojeném V/V
modulu pomocí P734 [DI OL Home Limit]. S najetím do výchozí polohy
„otevřené smyčky“ není spojen žádný vstup pro referenční impulz.

Aktivace najetí do výchozí polohy
Funkce najetí do výchozí polohy může být vybrána pomocí digitálního vstupu
nebo parametru. Digitální vstup se vybírá ze všech digitálních vstupů
nainstalovaných na připojeném V/V modulu pomocí Find Home nebo Return
Home. Chcete-li vybrat funkci najetí do výchozí polohy pomocí parametru,
nastavte bit 0 „Find Home“ nebo bit 3 „Return Home“ parametru P731
[Homing Control]. Sekvenci najetí do výchozí polohy lze vybrat bez ohledu na
režim zvolený v P313 [Actv SpTqPs Mode]. Pokud má měnič zpětnovazební
volitelný modul, je třeba vybrat v parametru P35 [Motor Cntl Mode] řízení
vektorového typu. Pokud žádný zpětnovazební volitelný modul neexistuje, je
možné vybrat libovolný typ řízení.
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Když je pomocí digitálního vstupu nebo parametru zvolena funkce Find Home,
je třeba vybrat v parametru P731 [Homing Control] bit 1 „Home DI“, bit 2
„Home Maker“ nebo oba.
Když je pomocí digitálního vstupu nebo parametru zvolena funkce Return
Home, je výběr bitu 1 „Home DI“ nebo bitu 2 „Home Maker“ v parametru P731
[Homing Control] ignorován.
Pro aktivaci funkce Homing je požadován příkaz spuštění měniče, je-li měnič
zastaven. Pokud měnič běží, musí být při volbě funkce ve stavu „At Zero Speed“.
Měnič zastavený během aktivace
Je-li měnič zastavený, je pro aktivaci sekvence najetí do výchozí polohy zapotřebí
příkaz spuštění měniče.
Měnič spuštěný ve stavu „At Zero Speed“ během aktivace
Pokud je měnič již spuštěný a ve stavu „At Zero Speed“, aktivuje se náběžná hrana
nebo překlopený bit a zablokuje sekvenci najetí do výchozí polohy.
Měnič spuštěný ve stavu jiném než „At Zero Speed“ během aktivace
Pokud je měnič již spuštěný a ve stavu jiném než „At Zero Speed“, je náběžná
hrana ignorována a sekvence najetí do výchozí polohy se nespustí.

Najetí na koncový spínač výchozí polohy se zpětnou vazbou
Při aktivaci najetí do výchozí polohy se měnič začíná pohybovat v režimu Speed
Control a lineárně zrychluje na otáčky a směr nastavené v P735 [Find Home
Speed] rychlostí nastavenou v P736 [Find Home Ramp]. Při dosažení
koncového, resp. bezdotykového spínače se nastaví „Vstup výchozí polohy“.
Počitadlo polohy se zablokuje a stav počitadla je považován za výchozí polohu.
Měnič se pak lineárně zpomalí na nulu rychlostí nastavenou v P736 [Find Home
Ramp]. Měnič potom provede posunutí bod po bodu zpět do výchozí polohy
rychlostí 1/10 hodnoty P735 [Find Home Speed]. Když je motor ve stavu
„At Position“ a „At Zero Speed“, je sekvence najetí do výchozí polohy kompletní.
NE Hold At Home, P731 bit 7
Pokud je v P313 [Actv SpTqPs Mode] zvolen režim typu regulace polohy,
pokračuje měnič v chodu, drží polohu a přenese referenci polohy zpět do svého
předchozího zdroje. Pokud je v P313 [Actv SpTqPs Mode] zvolen režim typu
regulace rychlosti, pokračuje měnič v chodu, drží nulovou rychlost a přenese
referenci rychlosti zpět do svého předchozího zdroje.
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Hold At Home, P731 bit 7
Pokud je v P313 [Actv SpTqPs Mode] zvolen režim typu regulace polohy,
pokračuje měnič v chodu, drží polohu a přenese referenci polohy zpět do svého
předchozího zdroje, jakmile obdrží příkaz spuštění. Pokud je v P313 [Actv
SpTqPs Mode] zvolen režim typu regulace rychlosti, pokračuje měnič v chodu,
drží nulovou rychlost a přenese referenci rychlosti zpět do svého předchozího
zdroje, jakmile obdrží příkaz spuštění.
DigIn
Find Home Speed

Otáčky

Regulace otáček

Poloha
Řízení bod - bod

Najetí do výchozí polohy s použitím referenčního pulzu zpětné vazby. Při aktivaci
najetí do výchozí polohy se měnič začíná pohybovat v režimu Speed Control a
lineárně zrychluje na otáčky a směr nastavené v P735 [Find Home Speed]
rychlostí nastavenou v P736 [Find Home Ramp]. Když je zachycen referenční
impulz, zaznamená se hodnota čítače polohy a tato hodnota je považována za
výchozí polohu při dosažení referenčního impulzu značkovače; měnič se pak
lineárně zpomalí na nulu rychlostí nastavenou v P736 [Find Home Ramp].
Měnič potom provede posunutí bod po bodu zpět do výchozí polohy rychlostí
1/10 hodnoty P735 [Find Home Speed]. Když je motor ve stavu „At Position“ a
„At Zero Speed“, je sekvence najetí do výchozí polohy kompletní.
NE Hold At Home, P731 bit 7
Pokud je v P313 [Actv SpTqPs Mode] zvolen režim typu regulace polohy,
pokračuje měnič v chodu, drží polohu a přenese referenci polohy zpět do svého
předchozího zdroje. Pokud je v P313 [Actv SpTqPs Mode] zvolen režim typu
regulace rychlosti, pokračuje měnič v chodu, drží nulovou rychlost a přenese
referenci rychlosti zpět do svého předchozího zdroje.
Hold At Home, P731 bit 7
Pokud je v P313 [Actv SpTqPs Mode] zvolen režim typu regulace polohy,
pokračuje měnič v chodu, drží polohu a přenese referenci polohy zpět do svého
předchozího zdroje, jakmile obdrží příkaz spuštění. Pokud je v P313 [Actv
SpTqPs Mode] zvolen režim typu regulace rychlosti, pokračuje měnič v chodu,
drží nulovou rychlost a přenese referenci rychlosti zpět do svého předchozího
zdroje, jakmile obdrží příkaz spuštění.
Referenční pulz
Find Home Speed

Otáčky

Regulace otáček

Poloha
Řízení bod - bod
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Najetí do výchozí polohy na spínač a referenční impulz se zpětnou
vazbou
Při aktivaci najetí do výchozí polohy se měnič začíná pohybovat v režimu Speed
Control a lineárně zrychluje na otáčky a směr nastavené v P735 [Find Home
Speed] rychlostí nastavenou v P736 [Find Home Ramp]. Když se motor
pohybuje směrem ke koncovému, resp. bezdotykovému spínači, každý referenční
impulz na zpětnovazebním modulu zaznamená aktuální stav čítače polohy.
Při dosažení koncového, resp. bezdotykového spínače se nastaví „Vstup výchozí
polohy“. Poslední stav čítače polohy zaznamenaný při referenčním pulzu je
považován za výchozí polohu. Měnič se pak lineárně zpomalí na nulu rychlostí
nastavenou v P736 [Find Home Ramp]. Měnič potom provede posunutí bod po
bodu zpět do výchozí polohy rychlostí 1/10 hodnoty P735 [Find Home Speed].
Když je motor ve stavu „At Position“ a „At Zero Speed“, je sekvence najetí do
výchozí polohy kompletní.
NE Hold At Home, P731 bit 7
Pokud je v P313 [Actv SpTqPs Mode] zvolen režim typu regulace polohy,
pokračuje měnič v chodu, drží polohu a přenese referenci polohy zpět do svého
předchozího zdroje. Pokud je v P313 [Actv SpTqPs Mode] zvolen režim typu
regulace rychlosti, pokračuje měnič v chodu, drží nulovou rychlost a přenese
referenci rychlosti zpět do svého předchozího zdroje.
Hold At Home, P731 bit 7
Pokud je v P313 [Actv SpTqPs Mode] zvolen režim typu regulace polohy,
pokračuje měnič v chodu, drží polohu a přenese referenci polohy zpět do svého
předchozího zdroje, jakmile obdrží příkaz spuštění. Pokud je v P313 [Actv
SpTqPs Mode] zvolen režim typu regulace rychlosti, pokračuje měnič v chodu,
drží nulovou rychlost a přenese referenci rychlosti zpět do svého předchozího
zdroje, jakmile obdrží příkaz spuštění.
Referenční pulz

DigIn

Otáčky

Find Home Speed
Regulace
otáček

Poloha
Řízení bod - bod
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Find Home DI bez zpětnovazebního zařízení
Při aktivaci najetí do výchozí polohy se měnič začíná pohybovat v režimu Speed
Control a lineárně zrychluje na otáčky a směr nastavené v P735 [Find Home
Speed] rychlostí nastavenou v P736 [Find Home Ramp]. Při dosažení
koncového, resp. bezdotykového spínače se nastaví „Vstup výchozí polohy“.
Když je P35 [Motor Ctrl Mode] = 3 „Induction FV“, zablokuje se stav počitadla
P847 [Psn Fdbk] a je považován za výchozí polohu. Měnič se pak lineárně
zpomalí na nulu rychlostí nastavenou v P736 [Find Home Ramp]. Měnič potom
provede posunutí bod po bodu zpět do výchozí polohy rychlostí 1/10 hodnoty
P735 [Find Home Speed]. Když je motor ve stavu „At Position“ a „At Zero
Speed“, je sekvence najetí do výchozí polohy kompletní.
NE Hold At Home, P731 bit 7
Pokud je v P313 [Actv SpTqPs Mode] zvolen režim typu regulace polohy,
pokračuje měnič v chodu, drží polohu a přenese referenci polohy zpět do svého
předchozího zdroje. Pokud je v P313 [Actv SpTqPs Mode] zvolen režim typu
regulace rychlosti, pokračuje měnič v chodu, drží nulovou rychlost a přenese
referenci rychlosti zpět do svého předchozího zdroje.
Hold At Home, P731 bit 7
Pokud je v P313 [Actv SpTqPs Mode] zvolen režim typu regulace polohy,
pokračuje měnič v chodu, drží polohu a přenese referenci polohy zpět do svého
předchozího zdroje, jakmile obdrží příkaz spuštění. Pokud je v P313 [Actv
SpTqPs Mode] zvolen režim typu regulace rychlosti, pokračuje měnič v chodu,
drží nulovou rychlost a přenese referenci rychlosti zpět do svého předchozího
zdroje, jakmile obdrží příkaz spuštění.
DigIn
Find Home Speed

Otáčky

Regulace otáček

Poloha
Řízení bod - bod

Když je P35 [Motor Ctrl Mode] = 0 „Induction VHz“ nebo 1 „Induction SV“
Měnič se pak lineárně zpomalí na nulu rychlostí nastavenou v P736 [Find Home
Ramp].
Jestliže pojezd měniče mine bezdotykový spínač během zpomalení
Měnič obrátí směr rychlostí 1/10 hodnoty P735 [Find Home Speed]. Měnič pak
musí přijmout náběžnou hranu bezdotykového spínače, za kterou následuje
sestupná hrana impulzu. Při přijetí sestupné hrany impulzu se měnič zpomaluje
rychlostí nastavenou v P736 [Find Home Ramp]. Když je motor ve stavu
„At Zero Speed“, je sekvence najetí do výchozí polohy kompletní.
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Jestliže měnič zůstane během zpomalení u bezdotykového spínače
Měnič obrátí směr rychlostí 1/10 hodnoty P735 [Find Home Speed]. Když je
dosažena sestupná hrana koncového, resp. bezdotykového spínače, zpomaluje
měnič rychlostí nastavenou v P736 [Find Home Ramp]. Když je motor ve stavu
„At Zero Speed“, je sekvence najetí do výchozí polohy kompletní.
NE Hold At Home, P731 bit 7
Pokud je v P313 [Actv SpTqPs Mode] zvolen režim typu regulace polohy,
pokračuje měnič v chodu, drží polohu a přenese referenci polohy zpět do svého
předchozího zdroje. Pokud je v P313 [Actv SpTqPs Mode] zvolen režim typu
regulace rychlosti, pokračuje měnič v chodu, drží nulovou rychlost a přenese
referenci rychlosti zpět do svého předchozího zdroje.
Hold At Home, P731 bit 7
Pokud je v P313 [Actv SpTqPs Mode] zvolen režim typu regulace polohy,
pokračuje měnič v chodu, drží polohu a přenese referenci polohy zpět do svého
předchozího zdroje, jakmile obdrží příkaz spuštění. Pokud je v P313 [Actv
SpTqPs Mode] zvolen režim typu regulace rychlosti, pokračuje měnič v chodu,
drží nulovou rychlost a přenese referenci rychlosti zpět do svého předchozího
zdroje, jakmile obdrží příkaz spuštění.
DigIn
Find Home Speed

Otáčky

Regulace otáček

Poloha
Řízení bod - bod
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Další zdroje informací o
Integrated Motion na síti
EtherNet/IP Network

Tyto dokumenty obsahují doplňující informace o aplikacích Integrated Motion
na síti EtherNet/IP pro střídavé měniče PowerFlex 755.
Zdroj

Popis

AC měniče řady PowerFlex 750 Návod k programování,
publikace 750-PM001

Obsahuje podrobné informace k těmto tématům:
• Vstupy a výstupy, řízení a možnosti zpětné vazby
• Parametry a programování
• Závady, alarmy a odstraňování závad

Střídavý měnič řady PowerFlex 750 Pokyny k instalaci,
publikace 750-IN001

Obsahuje pokyny pro tyto práce:
• Mechanická instalace
• Připojení přívodu napájení, motoru a základních
vstupů a výstupů (I/O)

AC měniče řady PowerFlex 750 Technické údaje,
publikace 750-TD001

Obsahuje podrobné informace k těmto tématům:
• Specifikace měničů
• Specifikace volitelných doplňků
• Parametry pojistek a jističů

Integrated Motion on the Ethernet/IP Network User Manual,
publikace MOTION-UM003

Tento návod se používá pro konfigurování aplikací
Integrated Motion on the Ethernet/IP a spouštění řešení
pohybu pomocí systému ControlLogix™.

Logix5000 Controllers Motion Instructions Reference
Manual, publikace MOTION-RM002

Obsahuje podrobnosti o pokynech pro pohyb, které jsou
k dispozici pro procesor Logix5000.

Řízení pohybu Kinetix® Průvodce výběrem,
publikace GMC-SG001

Tato výběrová příručka má za úkol pomáhat při
počátečním rozhodování o výrobcích pro regulaci
pohybu, nejlépe vhodných pro požadavky vašeho
systému. Dále existují publikace technických údajů se
specifikacemi výrobků a návody s informacemi o výběru
specifickými pro každou skupinu měničů, které
umožňují určit příslušenství potřebné pro vaši aplikaci.
Tyto návody obsahují také doporučení pro kabely
motorů, specifikace výkonu a křivky závislosti krouticího
momentu na otáčkách (rotační pohyb) a síly na rychlosti
(lineární pohyb) pro každou kombinaci měniče a
motoru, resp. aktuátoru.

Publikace si můžete prohlížet nebo stahovat na
http:/www.rockwellautomation.com/literature/. Chcete-li si objednat papírové
výtisky technické dokumentace, obraťte se na svého místního distributora AllenBradley nebo obchodního zástupce společnosti Rockwell Automation.

Softwarové nástroje
Integrated Architecture Builder si můžete stáhnout na:
http://www.rockwellautomation.com/en/e-tools/configuration.html
Motion Analyzer si můžete stáhnout na stránce: http://motion-analyzer.com/
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Rychlost aktualizací

Polohovací smyčka pro měnič PowerFlex 755 se aktualizuje rychlostí 1,024 ms
(1 024 μs). Během každé aktualizace polohovací smyčky může měnič buď načíst,
nebo zapsat data do vestavěného portu Ethernet, ale nemůže provést obě operace
během stejné aktualizace. Proto může měnič dostávat nové aktualizace jen při
každé druhé události aktualizace polohovací smyčky. Při čtení nových informací z
Motion Planner (tedy z procesoru) musí být minimální rychlost aktualizací
2,5 ms nebo vyšší, aby bylo jisté, že se neztratí žádné datové pakety. Jestliže měnič
PowerFlex 755 pracuje s rychlostí aktualizací nižší než 2,5 ms, mohou se ztrácet
datové pakety (což vede k interpolacím měniče mezi chybějícími aktualizacemi)
nebo může měnič vypadnout, pokud soustavně chybí dostatečný počet datových
paketů. Rockwell Automation doporučuje pro měniče PowerFlex 755 minimální
rychlost aktualizací 3 ms.

Režimy řízení pro měniče
PowerFlex 755 pracující v
režimu Integrated Motion
na síti EtherNet/IP

Integrated Motion na síti EtherNet/IP Network je funkce dostupná u firmwaru
verze 2.xxx a pozdější pro měniče PowerFlex 755. Tato funkce poskytuje běžnému
uživateli stejné možnosti jako u měničů Kinetix 6500 při použití s procesory
Logix, revize 19 a pozdější, na síti EtherNet/IP:
• Stejný profil pohybu zajišťuje stejné možnosti konfigurace. Měnič
PowerFlex 755 používá Motion Properties / Axis Properties a stejné
atributy pohybu jako měnič Kinetix 6500.
• Stejné pokyny pro pohyb zajišťují stejné možnosti programování.
Další informace najdete v dokumentu AC měniče řady PowerFlex 750 Návod k
programování, příloha Integrated Motion on EtherNet/IP, publikace 750-PM001.

Instrukce Motion Drive Start (MDS)
Informace týkající se instrukce MDS najdete v dokumentu Logix5000 Controllers
Motion Instructions Reference Manual, publikace MOTION-RM002.
Pro měnič PowerFlex 755 je instrukce MDS platná pouze tehdy, když je
konfigurace os nastavena na jeden z těchto režimů řízení:
• Frequency Control
• Velocity Loop
• Torque Loop
Instrukce MDS není platná, je-li konfigurace os nastavena na Position Loop.
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Instrukce Motion Drive Start Konfigurace
Instrukce MDS je nakonfigurována podobným způsobem jako většina
pohybových instrukcí, jak je vidět z tohoto příkladu.

Instrukce MDS je podobná instrukci Motion Axis Jog (MAJ), avšak instrukce
MDS nestanovuje rychlosti zrychlení a zpomalení. Rychlost zrychlení se
nastavuje dynamicky pomocí atributů rampy nakonfigurovaných v instrukci Set
System Value (SSV). Viz Atributy rampy na strana 278. Pamatujte si, že parametr
PF755_Axis je nakonfigurován na otáčky. Proto jsou jednotkami rychlosti ot./s.

Vzorový kód Motion Drive Start (MDS)
Start

276

Publikace Rockwell Automation 750-RM002B-CS-P - září 2013

Použití střídavých měničů PowerFlex 755 pro Integrated Motion na síti EtherNet/IP

Kapitola 6

Zvýšení otáček
Otáčky se mění aktualizací reference otáček a opětovným provedením
instrukce MDS.

Snížení otáček
Otáčky se mění aktualizací reference otáček a opětovným provedením
instrukce MDS.
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Momentový režim
Když je konfigurace os v režimu Torque Loop, nepoužívá se atribut Speed v instrukci
MDS pro přikazování otáček měniče. Otáčky se určují podle velikosti krouticího
momentu specifikované v atributech CommandTorque, resp. TorqueTrim.

DŮLEŽITÉ

Abyste mohli použít instrukci Motion Axis Stop (MAS) k zastavení určitého
pohybového procesu na ose nebo k úplnému zastavení osy, musíte v atributech
CommandTorque a TorqueTrim přikázat nulový krouticí moment. Při použití
instrukce MAS musíte nastavit Change Decel na No. Jinak může dojít k chybě
instrukce. Rychlost zpomalení se nastavuje podle atributu Ramp Deceleration.
K deaktivaci výstupu měniče pro specifikovanou osu a deaktivaci servo smyčky
osy se používá instrukce Motion Servo Off (MSF). Pokud provedete instrukci
MSF během pohybu osy, doběhne osa do nekontrolovaného zastavení.

Atributy rampy
Instrukce MDS je potvrzena, pokud měničové zařízení Integrated Motion on
EtherNet/IP podporuje následujících pět atributů ramp:
• RampAcceleration
• RampDeceleration
• RampVelocity - Positive
• RampVelocity - Negative
• RampJerk - Control
Tyto atributy ramp jsou k dispozici, pouze když je konfigurace os měniče
PowerFlex 755 nastavena na Frequency Control nebo Velocity Loop. Tyto
atributy ramp nejsou k dispozici, je-li konfigurace os nastavena na Torque Loop
nebo Position Loop.
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Tato tabulky obsahuje křížové odkazy mezi atributy ramp pohybů PowerFlex 755
Integrated Motion na síti EtherNet/IP a odpovídajícími parametry měniče.
Atribut rampy

Parametr měniče

RampAcceleration

P535 [Accel Time 1]

RampDeceleration

P537 [Decel Time]

RampVelocity - Positive

P520 [Max Fwd Speed]

RampVelocity - Negative

P521 [Max Rev Speed]

RampJerk - Control

P540 [S Curve Accel]
P541 [S Curve Decel]

Vzorový kód atributů ramp
Atributy ramp uvedené v předchozí kapitole jsou přístupné pomocí instrukce Set
System Value (SSV), jak je popsáno v tomto příkladu:
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Srovnání polohovacího režimu, rychlostního režimu a
momentového režimu
PowerFlex 755 podporuje následující konfigurace os:
• Frequency Control s možností No Feedback
• Position Loop s možnostmi Motor Feedback, Dual Feedback nebo Dual
Integral Feedback
• Velocity Loop s možnostmi Motor Feedback nebo No Feedback
• Torque Loop s možností Motor Feedback
Možnosti výběru konfigurace os v aplikaci Logix Designer, Axis Properties,
záložka General jsou uvedeny zde.
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Když je konfigurace os nastavena na Frequency Control, můžete vybrat jednu z
následujících metod regulace, nejlépe vyhovující vaší aplikaci:
• Basic Volts/Hertz
• Fan/Pump Volts/Hertz
• Sensorless Vector
• Induction FV
Možnosti výběru konfigurace os v aplikaci Logix Designer, Axis Properties,
záložka Frequency Control jsou uvedeny zde.

Tato tabulka obsahuje možné konfigurace os a odpovídající režimy regulace
měniče PowerFlex 755 při použití Integrated Motion na síti EtherNet/IP.
Konfigurace os

P35 [Motor Ctrl Mode]

P65 [VHz Curve]

Basic Volts/Hertz

InductionVHz

Custom V/Hz

Fan/Pump Volts/Hertz

InductionVHz

Fan/Pump

Sensorless Vector

Induction SV

Custom V/Hz

Sensorless Vector economy

Induct Econ

Custom V/Hz

Position Loop

Induction FV

Custom V/Hz

Velocity Loop

Induction FV

Custom V/Hz

Torque Loop

Induction FV

Custom V/Hz

Frequency Control:

Podrobnější příklady konfigurací os PowerFlex 755 najdete v kapitole Příklady
konfigurací os pro měnič PowerFlex 755 v dokumentu Integrated Motion on the
Ethernet/IP Network User Manual, publikace MOTION-UM003.
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Frequency Only
Konkrétní detailní informace o regulaci frekvence najdete v příloze Pohybové
instrukce a režimy řízení integrovaného pohybu v dokumentu Logix5000 Controllers
Motion Instructions Reference Manual, publikace MOTION-RM002.

Konfigurace trvalé (NV)
paměti měniče pro motor s
permanentními magnety

Měnič Kinetix může automaticky číst konfigurační data v trvalé paměti motorů s
permanentními magnety, resp. enkodéru, ale v měniči PowerFlex 755 musí být
konfigurační data motoru, resp. enkodéru zadána ručně a odladěna při
konfiguraci měniče a motoru s permanentními magnety pro provoz v režimu
Integrated Motion na síti EtherNet/IP Network.
Volba Drive NV (znázorněná v příkladu obrazovky níže) umožňuje spustit měnič
PowerFlex 755 a motor s permanentními magnety pomocí dat motoru, resp.
enkodéru zadaných a uložených do trvalé paměti měniče. To je užitečné pro
měnič běžící v samostatném režimu, který je konvertován na provoz na síti
Integrated Motion na síti EtherNet/IP.
Tato nastavení se používají pro konfiguraci modulu měniče:
• Ověřte, zda jsou v měniči správná data motoru, resp. enkodéru.
• V Axis Properties pro modul měniče vyberte kategorii Motor a z
rozbalovacího menu Data Source vyberte Drive NV.
• Ověřte, zda se volba zpětné vazby v příslušném parametru měniče shoduje s
volbou v kategorii Motor Feedback pro osu.
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Tato kapitola popisuje, jak nakonfigurovat zpětnovazební aplikaci s dvěma
smyčkami při použití Integrated Motion na síti EtherNet/IP pro měnič
PowerFlex 755.

Popis aplikace s dvěma smyčkami
Řídicí aplikace s dvěma smyčkami používá dva enkodéry, jeden namontovaný na
motoru (typicky) a jeden namontovaný na zátěži (jak je znázorněno v tomto
blokovém schématu). Tyto dva enkodéry jsou připojeny k měniči PowerFlex 755
pomocí samostatných zpětnovazebních volitelných modulů, jednoho
nainstalovaného v portu 5 a druhého v portu 4.

Zátěž

Motor
Mechanická převodovka
poměr 5:1
(převodová skříň a řemen)

E

Zpětnovazební zařízení motoru
(Master) – port 5, kanál A
(měnič PowerFlex 755)

E

Zpětnovazební zařízení
zátěže – port 4, kanál A
(měnič PowerFlex 755)

Konfigurace řízení s dvěma smyčkami
Tyto kroky předpokládají, že jste vytvořili osu pro měnič PowerFlex 755 ve
skupině Motion a přidali nový měničový modul PowerFlex 755 v aplikaci Logix
Designer. Kompletní postupy najdete v dokumentu Integrated Motion on the
EtherNet/IP Network Configuration and Startup User Manual, publikace
MOTION-UM003. Při konfiguraci osy řízení (enkodéru) s dvěma smyčkami
postupujte podle následujících pokynů.
1. Vytvořte zpětnovazební osu ve skupině Motion pro enkodéry (v tomto
příkladu Dual_Loop_Axis).
2. Otevřete měničový modul PowerFlex 755 a klikněte na záložku
Associated Axis.
3. Z rozbalovacího menu Axis 1 vyberte zpětnovazební osu, kterou jste
vytvořili (v tomto příkladu Dual_Loop_Axis).
4. Z rozbalovacího menu Motor/Master Feedback Device vyberte Port 5
Channel A.
5. Z rozbalovacího menu Load Feedback Device vyberte Port 4 Channel A.
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6. Klikněte na tlačítko OK.

7. Otevřete Axis Properties pro zpětnovazební osu (Dual_Loop_Axis).
8. Z rozbalovacího menu Feedback Configuration vyberte možnost Dual
Feedback, aby objekt osy mohl přijímat zpětnou vazbu ze dvou zdrojů.

9. Vyberte kategorii Motor Feedback.
10. Z rozbalovacího menu Type vyberte vhodnou zpětnou vazbu motoru.
11. V poli Cycle Resolution zadejte vhodnou hodnotu pro vaše zařízení.
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12. Z rozbalovacího menu Startup Method vyberte vhodnou hodnotu pro
vaše zařízení.

13. Vyberte kategorii Load Feedback.
14. Z rozbalovacího menu Type vyberte vhodné zpětnovazební zařízení zátěže.
15. Z rozbalovacího menu Units vyberte vhodnou hodnotu.
16. V poli Cycle Resolution zadejte vhodnou hodnotu pro vaše zařízení.
17. Z rozbalovacího menu Startup Method vyberte vhodnou hodnotu pro
vaše zařízení.
18. V poli Turns zadejte vhodnou hodnotu pro vaše zařízení.

19. Vyberte kategorii Scaling.
20. Z rozbalovacího menu Load Type vyberte vhodnou hodnotu pro vaše zařízení.
Tento příklad používá Rotary Transmission.
21. V polích Transmission Ratio zadejte vhodné hodnoty pro vaše zařízení.
Tento příklad používá poměr 5:1.
22. V poli Scaling Units zadejte vhodnou hodnotu pro vaše zařízení.
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23. V poli Scaling Position Units zadejte vhodnou hodnotu pro vaše zařízení.
Tento příklad používá 30 polohových jednotek pro každou 1 otáčku
enkodéru zátěže na rotační ose (například číselník), která se vrací do nulové
polohy, když se nahromadí 90 jednotek.

Rychlostní smyčka je regulována zpětnou vazbou enkodéru motoru.
Protože mezi motorem a stranou zátěže existuje mechanický převod,
mohou být jednotky normování u obou enkodérů odlišné.
24. Pro ověření, že je poměr motoru k zátěži správný, vyberte kategorii
Parameter List.
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25. Zobrazte hodnotu parametru FeedbackUnitRatio. V tomto příkladu je
poměr 5:1, tzn. 5 otáček enkodéru motoru na otáčku enkodéru zátěže.

Pokud rychlostní smyčka nefunguje dobře, tzn. nesleduje příkazy a správně
nezrychluje nebo nezpomaluje, zkontrolujte, jestli je tento poměr správný.
26. Pokračujte vyladěním této osy.
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Volitelný modul Dual-Port
EtherNet/IP (ETAP)

Volitelný modul Dual-Port EtherNet/IP má dva režimy provozu, režim Adapter
(standardní) a režim Tap.

Volba provozního režimu
Režim Tap je určený pro používání s měniči PowerFlex 755 a využívá port
ENET3 (DEVICE) jako spojovací bod pro přenos dat v provozu Integrated
Motion na síti EtherNet/IP do adaptéru EtherNet/IP vestavěného do měniče
PowerFlex 755. Provozní režim se vybírá pomocí jumperu Operating Mode ( J4).
Další informace o nastavení jumperu Operating Mode najdete v dokumentu
Volitelný modul PowerFlex 20-750-ENETR s dvěma porty EtherNet/IP,
publikace 750COM-UM008.

Přiřazení IP adresy
Pokud je měnič PowerFlex 755 připojený k řízenému přepínači Ethernet Stratix
6000™ nebo Stratix 8000 a měnič je nastavený na režim BOOTP, pak IP adresu
pro měnič nastavuje funkce „dynamické přiřazení IP adresy portem“ (Stratix
6000) nebo „perzistence DHCP“ (Stratix 8000). Další podrobnosti najdete v
dokumentu Stratix 6000 Ethernet Managed Switch User Manual, publikace
1783-UM001, nebo v dokumentu Stratix 8000 and Stratix 8300™ Ethernet
Managed Switches User Manual, publikace 1783-UM003.

Umístění volitelného modulu
Nainstalujte volitelný modul Dual-Port EtherNet/IP do portu 4 nebo 5
upínacího držáku měniče PowerFlex 755. (Při provozu v režimu Tap se nemůže
používat port měniče 6.)
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Když je měnič PowerFlex 755 nakonfigurován pro Integrated Motion na síti
EtherNet/IP, není podporován žádný z volitelných modulů vstupů a výstupů
(I/O). Proto musí být vstupy spojené s limity přejetí zapojeny do vstupních
modulů procesoru a pak musí být naprogramováno řízení v procesoru Logix.
Provoz tohoto řízení se realizuje naprogramováním procesoru na monitorování
limitů přejetí pomocí digitálních vstupů a nastavením požadované akce při
eventuálním překročení těchto limitů. Mezi možné akce patří (mimo jiné)
spuštění alarmu, zastavení plánovače pohybu, zastavení měniče nebo provedení
funkce vypnutí.
Níže uvedený vzorový kód kontaktního schématu ukazuje možné řešení realizace
řízení hardwarového přejetí (kód je pouze příkladem a nejde o jediné řešení
monitorování hardwarových limitů přejetí). Požadavky na potřebné řízení
hardwarového přejetí určuje každá jednotlivá aplikace. Tento příklad monitoruje
digitální vstupy a spouští zastavení pohybové osy, pokud některý vstup přejde do stavu
false, a generuje výstupní signalizaci, která se může používat k ohlášení zastavení.

Publikace Rockwell Automation 750-RM002B-CS-P - září 2013

289

Kapitola 6

Použití střídavých měničů PowerFlex 755 pro Integrated Motion na síti EtherNet/IP

Křížové odkazy mezi
instancemi Integrated
Motion na síti EtherNet/IP
a parametry měničů
PowerFlex 755

Tato kapitola obsahuje křížové odkazy mezi instancemi Logix Designer Module
Properties a Axis Properties a odpovídajícími parametry měničů PowerFlex
755. Podrobnosti o volitelných atributech a odpovídajících funkcích režimů
řízení podporovaných měničovým modulem PowerFlex 755 najdete v příloze
Volitelné atributy standardního a bezpečnostního modulu měniče PowerFlex 755
tohoto návodu.

Konfigurace vlastností os pro regulaci frekvence
Všeobecné vlastnosti os pro regulaci frekvence
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Vlastnosti os pro regulaci frekvence

Parametry pohybových os pro regulaci frekvence
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Tabulka 13 - Křížový odkaz mezi instancí regulace frekvence a parametrem

292

Instance Integrated Motion na EtherNet/IP

Parametr měniče

Break Frequency

P63 [Break Frequency]

Break Voltage

P62 [Break Voltage]

Current Vector Limit

P422 [Current Limit 1]

Flux Up Control

P43 [Flux Up Enable] – Forced to Automatic

Flux Up Time

P44 [Flux Up Time]

Frequency Control Method

P65 [VHz Curve]

Maximum Frequency

P37 [Maximum Freq]

Overtorque Limit

P436 [Shear Pin1 Level]

Overtorque Limit Time

P437 [Shear Pin 1 Time]

Run Boost

P61 [Run Boost]

Skip Speed 1

P526 [Skip Speed 1]

Skip Speed 2

P527 [Skip Speed 2]

Skip Speed 3

P528 [Skip Speed 3]

Skip Speed Band

P529 [Skip Speed Band]

Start Boost

P60 [Start Acc Boost]

Undertorque Limit

P442 [Load Loss Level]

Undertorque Limit Time

P443 [Load Loss Time]

Velocity Droop

P620 [Droop RPM at FLA]

Velocity Limit Negative

P521 [Max Rev Speed]

Velocity Limit Positive

P520 [Max Fwd Speed]
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Konfigurace vlastností os pro regulaci rychlosti
Všeobecné vlastnosti os pro regulaci rychlosti

Vlastnosti os pro regulaci rychlosti
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Parametry pohybových os pro regulaci rychlosti

Tabulka 14 - Křížový odkaz mezi instancí regulace rychlosti a parametrem
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Instance Integrated Motion na EtherNet/IP

Parametr měniče

Acceleration Feed Forward Gain

P696 [Inertia Acc Gain]
P697 [Inertia Dec Gain]

SLAT Configuration

P309 [SpdTrqPsn Mode A]

SLAT Set Point

P314 [SLAT Err Stpt]

SLAT Time Delay

P315 [SLAT Dwell Time]

Velocity Droop

P620 [Droop RPM at FLA]

Velocity Integrator Bandwidth

P647 [Speed Reg Ki]

Velocity Integrator Hold

P635 [Spd Options Ctrl]

Velocity Integrator Preload

P652 [SReg Trq Preset]

Velocity Limit Negative

P521 [Max Rev Speed]

Velocity Limit Positive

P520 [Max Fwd Speed]

Velocity Loop Bandwidth

P645 [Speed Reg Kp]

Velocity Low Pass Filter Bandwidth

P644 [Spd Err Fltr BW]

Velocity Negative Feed Forward Gain

P643 [SpdReg AntiBckup]

Velocity Offset

P601 [Trim Ref A Stpt]
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Konfigurace vlastností os pro smyčku krouticího momentu
Všeobecné vlastnosti os pro smyčku krouticího momentu

Vlastnosti os pro smyčku krouticího momentu
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Parametry pohybových os pro smyčku krouticího momentu

Tabulka 15 - Křížový odkaz mezi instancí smyčky krouticího momentu a parametrem
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Instance Integrated Motion na EtherNet/IP

Parametr měniče

Flux Up Control

P43 [Flux Up Enable] – Forced to Automatic

Flux Up Time

P44 [Flux Up Time]

Overtorque Limit

P436 [Shear Pin1 Level]

Overtorque Limit Time

P437 [Shear Pin 1 Time]

Torque Limit Negative

P671 [Neg Torque Limit]

Torque Limit Positive

P670 [Pos Torque Limit]

Undertorque Limit

P442 [Load Loss Level]

Undertorque Limit Time

P443 [Load Loss Time]
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Konfigurace vlastností os pro smyčku polohy
Všeobecné vlastnosti os pro smyčku polohy

Vlastnosti os pro smyčku polohy
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Parametry pohybových os pro smyčku polohy

Tabulka 16 - Křížový odkaz mezi instancí smyčky polohy a parametrem
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Instance Integrated Motion na EtherNet/IP

Parametr měniče

Position Integrator Bandwidth

P838 [Psn Reg Ki]

Position Integrator Hold

P721 [Position Control]

Position Lead Lag Filter Bandwidth

P834 [Psn Out Fltr BW]

Position Lead Lag Filter Gain

P833 [Psn Out FltrGain]

Position Loop Bandwidth

P839 [Psn Reg Kp]

Position Notch Filter Frequency

P830 [PsnNtchFltrFreq]

Velocity Feed Forward Gain

P549 [Spd Ref A Mult]
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Konfigurace vlastností os pro data indukčního motoru
Vlastnosti os pro data indukčního motoru

Parametry pohybových os pro data indukčního motoru
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Tabulka 17 - Křížový odkaz instance dat indukčního motoru na parametr
Instance Integrated Motion na EtherNet/IP

Parametr měniče

Induction Motor Rated Frequency

P27 [Motor NP Hertz]

Motor Overload Limit

P413 [Mtr OL Factor]

Motor Rated Continuous Current

P26 [Motor NP Amps]

Motor Rated Output Power

P30 [Motor NP Power]

Motor Rated Voltage

P25 [Motor NP Volts]

Motor Type

P35 [Motor Cntl Mode]

Rotary Motor Poles

P31 [Motor Poles]

Rotary Motor Rated Speed

P28 [Motor NP RPM]

Konfigurace vlastností os pro model indukčního motoru
Parametry pohybových os pro model indukčního motoru

Tabulka 18 - Křížový odkaz instance modelu indukčního motoru na parametr
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Instance Integrated Motion na EtherNet/IP

Parametr měniče

Induction Motor Flux Current

P75 [Flux Current Ref]

Induction Motor Rated Slip Speed

P621 [Slip RPM at FLA]

Induction Motor Stator Leakage Resistance

P74 [Ixo Voltage Drop]

Induction Motor Rotor Leakage Resistance

P74 [Ixo Voltage Drop]

Induction Motor Stator Resistance

P73 [IR Voltage Drop]
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Konfigurace vlastností os pro data motoru s permanentními magnety
Vlastnosti os pro data motoru s permanentními magnety

Parametry pohybových os pro data motoru s permanentními magnety
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Tabulka 19 - Křížový odkaz instance dat motoru s permanentními magnety na parametr
Instance Integrated Motion na EtherNet/IP

Parametr měniče

Motor Overload Limit

P413 [Mtr OL Factor]

Motor Rated Continuous Current

P26 [Motor NP Amps]

Motor Rated Output Power

P30 [Motor NP Power]

Motor Rated Peak Current

P422 [Current Limit 1]

Motor Rated Voltage

P25 [Motor NP Volts]

Motor Type

P35 [Motor Cntl Mode]

Rotary Motor Poles

P31 [Motor Poles]

Rotary Motor Rated Speed

P28 [Motor NP RPM]

Parametry pohybových os pro model motoru s permanentními magnety

Tabulka 20 - Křížový odkaz instance modelu motoru s permanentními magnety na parametr
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Instance Integrated Motion na EtherNet/IP

Parametr měniče

PM Motor Rotary Voltage Constant

P86 [PM CEMF Voltage]

PM Motor Resistance

P87 [PM IR Voltage]

PM Motor Inductance

P88 [PM IXq Voltage]
P89 [PM IXd Voltage]
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Konfigurace vlastností os pro zpětnou vazbu motoru
Vlastnosti os pro zpětnou vazbu motoru

Parametry pohybových os pro zpětnou vazbu motoru
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Tabulka 21 - Křížový odkaz instance zpětné vazby motoru na parametr
Instance Integrated Motion na EtherNet/IP

Parametr měniče

Feedback n Accel Filter Bandwidth

P705 [Inertia Adapt BW]

Feedback n Cycle Resolution

ENC: P02 [Encoder PPR]
DENC: P02 [Encoder 0 PPR]
DENC: P12 [Encoder 1 PPR]
UFB: P15 [FB0 IncAndSC PPR]
UFB: P45 [FB1 IncAndSC PPR]

Feedback n Turns

UFB: P22 [FB0 SSI Turns]
UFB: P52 [FB1 SSI Turns]

Feedback n Type

UFB: P06 [FB0 Device Sel]
UFB: P36 [FB1 Device Sel]

Feedback n Velocity Filter Bandwidth

P639 [SReg FB Fltr BW]

Feedback n Velocity Filter Taps

P126 [Pri Vel FdbkFltr]

Konfigurace vlastností os pro zpětnou vazbu zátěže motoru
Vlastnosti os pro zpětnou vazbu zátěže motoru
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Parametry pohybových os pro zpětnou vazbu zátěže motoru

Tabulka 22 - Křížový odkaz instance zpětné vazby zátěže motoru na parametr
Instance Integrated Motion na EtherNet/IP

Parametr měniče

Feedback n Cycle Resolution

ENC: P02 [Encoder PPR]
DENC: P02 [Encoder 0 PPR]
DENC: P12 [Encoder 1 PPR]
UFB: P15 [FB0 IncAndSC PPR]
UFB: P45 [FB1 IncAndSC PPR]
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Konfigurace vlastností os zátěže
Vlastnosti os zátěže

Parametry pohybových os zátěže
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Tabulka 23 - Křížový odkaz instance zátěže na parametr
Instance Integrated Motion na EtherNet/IP

Parametr měniče

Total Inertia

P76 [Total Inertia]

Torque Offset + Torque Trim

P686 [Torque Step]
• Torque Offset se sčítá dohromady s hodnotou Torque
Trim, která je synchronně odesílána do měniče v každé
periodě hrubé aktualizace. Hodnota Torque Trim je k
dispozici pro „aktivní“ korekce krouticího momentu v
reálném čase a hodnota Torque Offset pro konstantní
kompenzaci krouticího momentu systému.

Konfigurace vlastností os pro vůli zátěže
Vlastnosti os pro vůli zátěže

• Hodnota Reversal Offset je uložena v Motion Planner v procesoru
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Parametry pohybových os pro vůli zátěže

Tabulka 24 - Křížový odkaz instance vůle zátěže na parametr
Instance Integrated Motion na EtherNet/IP

Parametr měniče

Torque Low Pass Filter Bandwidth

P659 [SReg Outfltr BW]

Torque Notch Filter Frequency

P687 [Notch Fltr Freq]

Konfigurace vlastností os sledování zátěže
Vlastnosti os sledování zátěže
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Parametry pohybových os sledování zátěže

Tabulka 25 - Křížový odkaz instance sledování zátěže na parametr
Instance Integrated Motion na EtherNet/IP

Parametr měniče

Load Observer Bandwidth

P711 [Load Observer BW]

Load Observer Configuration

P704 [InAdp LdObs Mode]

Load Observer Feedback Gain

P706 [InertiaAdaptGain]

Konfigurace záložky Module Properties Power
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Tabulka 26 - Křížový odkaz záložky Power na parametr

Řízení brzdy motoru

Instance Integrated Motion na EtherNet/IP

Parametr měniče

Regenerative Power Limit

P426 [Regen Power Lmt]

Bus Regulator Action

P372 [Bus Reg Mode A]

Shunt Regulator Resistor Type

P382 [DB Resistor Type]

External Shunt Resistance

P383 [DB Ext Ohms]

External Shunt Power

P384 [DB Ext Watts]

External Shunt Pulse Power

P385 [DB ExtPulseWatts]

Když je měnič PowerFlex 755 nakonfigurován pro Integrated Motion na síti
EtherNet/IP, není podporován žádný z volitelných modulů vstupů a výstupů
(I/O). Normální prostředky pro řízení brzdy měničem a využití vstupů a výstupů
měniče nejsou podporovány. Řízení brzdy motoru musí být uživatelsky
nakonfigurováno v procesoru Logix. Základní funkcí je přitom aktivace měniče
pomocí instrukce MSO, ověření, že je měnič aktivovaný, a pak aplikace napájení
pro deaktivace brzdy motoru. Konkrétní použitý motor a aplikace často vyžadují
časovou prodlevu mezi aktivací měniče a deaktivací brzdy. Velice podobná
sekvence probíhá při deaktivaci měniče pomocí instrukce MSF. V tomto případě
se aktivuje brzda a po uživatelsky nakonfigurované době se deaktivuje měnič. Tato
operace je znázorněna na Obr. 35.
Obr. 35 - Časový graf

Aktivace

Brzda

MSO

MSF
Čas

Vzorový kód kontaktního schématu v Obr. 36 na strana 311 ukazuje možné řešení
realizace řízení brzdy (kód je pouze příkladem a nejde o jediné řešení realizace řízení
brzdy). Požadavky na potřebné řízení brzdy určuje každá jednotlivá aplikace.
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Obr. 36 - Vzorový kód brzdy motoru
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V normálních režimech provozu stroje je důležité zapojit v případě chyby brzdu.
Chybový stav lze monitorovat v kódu Logix a v případě chyby může být zapojena
brzda. Určit, kdy se má v případě chyby zapojit brzda, pomáhá znalost
konfigurovaného postupu zastavení. Do tohoto rozhodnutí lze rovněž zahrnout
faktory aplikace. Tento postup zastavení se konfiguruje na obrazovce Axis
Properties / Actions (jak je ukázáno v tomto příkladu).
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Tato část obsahuje příklady síťových topologií, které se mohou používat při
implementaci aplikace Integrated Motion na síti EtherNet/IP při použití jedné
z následujících programovacích softwarových aplikací.
• RSLogix 5000, verze 19 a pozdější
• Prostředí Studio 5000, verze 21 a pozdější

Síťové topologie

Topologie do hvězdy
Konfigurace do hvězdy s přepínačem je tradiční uspořádání sítě Ethernet, kde jsou
zařízení dvoubodově připojena k centrálnímu síťovému přepínači. Konfigurace
do hvězdy je nejefektivnější, když jsou zařízení v blízkosti centrálního síťového
přepínače. V síťové topologii do hvězdy musí veškerý provoz probíhající po síti
(tzn. mezi zařízeními) procházet přes centrální přepínač.
ControlLogix

1756-EN2T
nebo
1756-ENxTR
Stratix 8000

1585J-M8CBJM-x
Kabel Ethernet (stíněný)

Jiná EtherNet/IP
kompatibilní
zařízení

Programovací software

PowerFlex 755

PowerFlex 755

PowerFlex 755

PowerFlex 755

Pro tuto síťovou topologii se doporučuje používat řízený přepínač s transparentními,
resp. mezními hodinami a s podporou protokolů QoS a IGMP.
I když je na ilustraci znázorněn procesor ControlLogix, může se používat také
CompactLogix.

Výhody a nevýhody
Výhodou sítě do hvězdy je, že když se ztratí dvoubodové spojení do koncového
zařízení, zůstane zbytek sítě schopný provozu.
Prvořadou nevýhodou topologie do hvězdy je, že všechna koncová zařízení musí
být obvykle připojena zpět k centrálnímu místu, což zvyšuje počet potřebných
kabelů infrastruktury a také počet dostupných portů vyžadovaných centrálním
přepínačem; takové řešení je tedy nákladnější v přepočtu na uzel.
Publikace Rockwell Automation 750-RM002B-CS-P - září 2013
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Lineární topologie
V lineární topologii jsou zařízení vzájemně propojena pomocí vestavěného přepínače s
dvěma porty nebo pomocí síťového připojovače EtherNet/IP (1783-ETAP), aniž by
byla připojena zpět k centrálnímu síťovému přepínači.
Programovací software

ControlLogix
HMI

1756-ENxTR
1585J-M8CBJM-x
kabel EtherNet (stíněný)

Bod V/V

PowerFlex 755

PowerFlex 755

PowerFlex 755

PowerFlex 755

Pro tuto síťovou topologii je zapotřebí volitelný modul Dual Port EtherNet/IP
nebo síťový připojovač EtherNet/IP (1783-ETAP) (toto schéma ilustruje aplikaci
používající volitelnou kartu s dvěma porty). Další informace o použití volitelného
modulu Dual Port EtherNet/IP najdete v dokumentu Volitelný modul PowerFlex
20-750-ENETR s dvěma porty EtherNet/IP, publikace 750COM-UM008.
I když je na ilustraci znázorněn procesor ControlLogix, může se používat také
CompactLogix.

Výhody a nevýhody
K výhodám lineární sítě patří:
• Topologie zjednodušuje instalaci díky eliminaci dlouhých kabelů vedených
zpět do centrálního přepínače.
• Síť může expandovat na větší vzdálenosti, protože jednotlivé segmenty
kabelů mohou dosahovat až 100 m.
• Síť podporuje až 50 smíšených zařízení na linku.
Prvořadou nevýhodou lineární topologie je, že ztráta spojení nebo porucha linky
odpojuje také všechna další zařízení. Pro eliminaci této nevýhody lze použít
topologii kruhovou.

314

Publikace Rockwell Automation 750-RM002B-CS-P - září 2013

Použití střídavých měničů PowerFlex 755 pro Integrated Motion na síti EtherNet/IP

Kapitola 6

Kruhová topologie
Kruhová topologie, nebo též device-level ring (DLR), se implementuje
podobným způsobem jako topologie lineární. Navíc se však vytváří spojení z
posledního zařízení na lince do prvního, které uzavírá smyčku nebo kruh. Před
spojením lineární topologie do topologie kruhové je nezbytně nutné
nakonfigurovat Ring Supervisor.
ControlLogix

1585J-M8CBJM-x
kabel EtherNet (stíněný)
1756-ENxTR

1783-ETAP

1783-ETAP

1783-ETAP

1783-ETAP

1783-ETAP

Bod V/V

HMI

PowerFlex 755

PowerFlex 755

PowerFlex 755

PowerFlex 755

Pro tuto síťovou topologii je zapotřebí volitelný modul Dual Port Ethernet/IP nebo
síťový připojovač EtherNet/IP (1783-ETAP) (toto schéma ilustruje aplikaci
používající připojovače ETAP). Další informace o použití volitelného modulu Dual
Port EtherNet/IP najdete v dokumentu Volitelný modul PowerFlex 20-750-ENETR
s dvěma porty EtherNet/IP, publikace 750COM-UM008.
I když je na ilustraci znázorněn procesor ControlLogix, může se používat také
CompactLogix.

Výhody a nevýhody
K výhodám kruhové sítě patří:
• Jednoduchá instalace
• Odolnost proti výpadku jednoho bodu (rozpojení kabelu nebo
výpadek zařízení)
• Rychlé obnovení po výpadku jednoho bodu
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Prvořadou nevýhodou kruhové topologie je složitější instalace a konfigurace
instalace (například aktivní ring supervisor) v porovnání se síťovou topologií
lineární nebo do hvězdy.

Topologie lineární/hvězda
Na konec linky lze přidat síťové přepínače a vytvořit topologii lineární/hvězda.
Zařízení Ethernet, která nemají technologii vestavěných přepínačů, mohou být
zapojena v topologii do hvězdy mimo přepínač.
Programovací software

ControlLogix

1756-EN2T
nebo
1756-ENxTR

1585J-M8CBJM-x
kabel EtherNet (stíněný)

Jiná EtherNet/IP
kompatibilní zařízení
Stratix 8000

PowerFlex 755

PowerFlex 755

PowerFlex 755

PowerFlex 755

Pro tuto síťovou topologii se doporučuje používat řízený přepínač s transparentními,
resp. mezními hodinami a s podporou protokolů QoS a IGMP.
I když je na ilustraci znázorněn procesor ControlLogix, může se používat také
CompactLogix.

316

Publikace Rockwell Automation 750-RM002B-CS-P - září 2013

Použití střídavých měničů PowerFlex 755 pro Integrated Motion na síti EtherNet/IP

Kapitola 6

Topologie kruh/hvězda
Síťové přepínače mohou být zapojeny do DLR také pomocí připojovače
Ethernet/IP, čímž vznikne topologie kruh/hvězda.
PowerFlex 755

1756-EN2T
nebo
1756-ENxTR

1585J-M8CBJM-x
kabel EtherNet (stíněný)

Programovací software
1783-ETAP

PowerFlex 755

PowerFlex 755

PowerFlex 755

PowerFlex 755

Jiná EtherNet/IP
kompatibilní zařízení
Stratix 8000

Pro tuto síťovou topologii se doporučuje používat řízený přepínač s transparentními,
resp. mezními hodinami a s podporou protokolů QoS a IGMP.
I když je na ilustraci znázorněn procesor ControlLogix, může se používat také
CompactLogix.

Srovnání parametrů
přetížení měničů
PowerFlex 755 a Kinetix
7000 pro provoz motorů s
permanentními magnety

Měnič PowerFlex 755 může být nakonfigurován pro provoz s normálním nebo
silným zatížením. Konfigurace pro silné zatížení má nižší trvalý jmenovitý proud
a může tedy vytvářet více proudu během přetížení.
Klasifikace
zatížení

0 Hz

100 %

110 %

150 %

180 %

Normální

50 %

100 %

Jedna minuta

3s

Nepoužitelné

Silné

65 %

75 % normálního
zatížení

–

Jedna minuta
normálního
zatížení

3 s normálního
zatížení

Kapacita přetížení měniče Kinetix 7000 je specifická pro každou strukturu
napájení. Kinetix 7000 však může generovat 100 % proud při 0 Hz.
U motorů s permanentními magnety je krouticí moment přímo úměrný proudu.
Proto kapacitu přetížení krouticího momentu motoru určují parametry přetížení
měniče, k němuž je motor připojen.
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Konfigurace a omezení
volitelného modulu
měniče PowerFlex 755

Když je měnič PowerFlex 755 nakonfigurován pro aplikaci Integrated Motion
na síti EtherNet/IP, jsou podporovány pouze určité volitelné moduly a v
některých případech je omezen i port, ve kterém je nainstalován volitelný modul
v upínacím držáku.
DŮLEŽITÉ

Volitelné moduly vstupů a výstupů (I/O) řady PowerFlex 750 (20-750-2262C-2R,
20-750-2263C-1R2T, 20-750-2262D-2R) se nesmí používat s Integrated Motion
na síti EtherNet/IP.

Podporované moduly

Platné místo instalace portu

Kat. č.

Název volitelného modulu

20-750-S

Safe Torque Off

6

20-750-S1

Safe Speed Monitor

6

20-750-ENC

Single Incremental Encoder

4…8

20-750-DENC

Dual Incremental Encoder

4…8

20-750-UFB

Universal Feedback

4…6

20-750-APS

Auxiliary Power Supply

8

20-750-ENETR

Dual-Port Ethernet/IP

4a5

Je-li nainstalován nepodporovaný volitelný modul, reaguje na to měnič
zastavením a na HIM se zobrazí hlášení „CONFIGURING“.

Bezpečnostní volitelné moduly (20-750-S, 20-750-S1)
Toto nastavení omezení a konfigurace se musí používat při použití těchto
bezpečnostních volitelných modulů s Integrated Motion na síti EtherNet/IP:
• Volitelné moduly smí být nainstalovány jen v portu 6 upínacího
držáku měniče.
• Při přidání měniče do stromu vstupů a výstupů (I/O) v projektu je nutné
zvolit určitý konkrétní měničový modul a katalogové číslo. Například při
přidání měniče PowerFlex 755 s volitelným modulem monitorování
bezpečných otáček vyberte 755-EENET-CM-S1.

Zpětnovazební volitelné moduly (20-750-ENC, 20-750-DENC a
20-750-UFB)
Dodržujte pokyny pro instalaci a konfiguraci uvedené v příručce Střídavý měnič
řady PowerFlex 750 Pokyny k instalaci, publikace 750-IN001.

Volitelný modul pomocného elektrického napájení (20-750-APS)
Dodržujte pokyny pro instalaci a konfiguraci uvedené v příručce Střídavý měnič
řady PowerFlex 750 Pokyny k instalaci, publikace 750-IN001.
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Volitelný modul Dual-Port EtherNet/IP (20-750-ENETR)
Dodržujte pokyny pro instalaci a konfiguraci uvedené v příručce Střídavý měnič
řady PowerFlex 750 Pokyny k instalaci, publikace 750-IN001.

Regenerační/
brzdný odpor

Při použití měniče PowerFlex 755 s dynamickou brzdou (bočníkový regulátor)
v rámci Integrated Motion na síti EtherNet/IP musí být dynamická brzda
nastavena jako součást vlastností I/O spojení modulu Ethernet/IP vestavěného
v PowerFlex 755 (EENET-CM-xx). Nesprávné nastavení dynamické brzdy může
vést k mechanickému poškození stroje. Dimenzování dynamického brzdného
(bočníkového) odporu není v tomto dokumentu zahrnuto. Další informace o
dimenzování odporu najdete v dokumentu Drives Engineering Handbook,
publikace DEH-1300-10.

Konfigurace vstupů a výstupů pro dynamickou brzdu
(bočníkový regulátor)
Při konfiguraci dynamické brzdy (bočníkového regulátoru) pro měnič PowerFlex
755 v aplikaci Logix Designer dodržujte tyto pokyny.
1. V I/O Configuration klikněte dvakrát na modul PowerFlex 755-EENET-CMxx a vyberte Properties.

Objeví se dialogové okno Module Properties.
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2. Klikněte na záložku Power a nakonfigurujte příslušná pole podle aplikace.

Regenerative Power Limit

Množství energie, které měnič dovoluje během regenerace. Je-li použito
externí regenerační elektrické napájení nebo bočníkový (dynamický brzdný)
odpor, doporučuje se nastavit tuto hodnotu na -200,0 %.
Důležité: Pokud je tato hodnota nastavena příliš nízko, je omezena
schopnost měniče zastavit motor.

Bus Regulator Action

• Disabled – Tato volba deaktivuje funkci interní regulace napětí na
stejnosměrné sběrnici měniče. Tato volba se používá, když je ke
stejnosměrné sběrnici měniče připojena externí regenerační brzda nebo
regenerační přívodní linka.
• Shunt Regulator – Tato volba se používá, když je k měniči připojen externí
bočníkový odpor nebo interní IGBT modul reguluje disipaci energie do
odporu (typ bočníkového odporu se vybírá dále).
• Adjustable Frequency – Tato volba umožňuje měniči měnit buď limity
krouticího momentu, nebo sklon rampy rychlosti pro regulaci napětí na
stejnosměrné sběrnici. Tato volba se nedoporučuje pro polohovací
aplikace, protože potlačuje rychlost a systém může překmitnout nebo se
nemusí zastavit.
• Shunt then Adjustable Frequency – Tato volba umožňuje, aby bočníkový
odpor absorboval takové množství energie, pro které je dimenzován, a při
dosažení limitu odporu pak proběhl přechod na regulaci nastavitelné
frekvence.
• Adjustable Frequency then Shunt – Tato volba umožňuje regulovat
nastavitelnou frekvenci stejnosměrné sběrnice. Pokud regulace
nastavitelné frekvence nedokáže udržet stejnosměrnou sběrnici v mezích,
aktivuje se bočníkový odpor.

Shunt Regulator
Resistor Type

Vyberte typ odporu připojeného k měniči. Mezi interní odpory patří
20-750-DB1-D1 nebo 20-750-DB1-D2 pro rámy s 1, resp. 2 měniči. External
znamená, že je použit odpor vybraný uživatelem.

External Shunt
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Při použití externího bočníkového odporu vyberte „Custom“.
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External Shunt Resistance

Zadejte odpor externího rezistoru připojeného k přípojkám svorkovnice
měniče, BR1 a BR2. Ověřte, zda je odpor větší nebo roven minimálnímu
odporu pro kapacitu měniče. Viz „Minimální dynamický brzdný odpor“
v dokumentu AC měniče řady PowerFlex 750 Technické údaje, publikace
750-TD001.

External Shunt Power

Zadejte hodnotu průběžné disipace energie (kW) externího odporu. Nezadání
správné hodnoty může způsobit buď předčasné ukončení posílání energie do
odporu, nebo přehřátí odporu. Je-li například nainstalován odpor 800 W,
zadejte v tomto poli 0,8.

External Shunt Pulse
Power

Hodnota výkonu (kW) odporu ve wattsekundách nebo joulech. Jde o
množství energie, které může odpor vydržet jednu sekundu, než dosáhne
maximální teploty. Nezadání správné hodnoty může způsobit buď předčasné
ukončení posílání energie do odporu, nebo přehřátí odporu.

3. Klikněte na tlačítko OK.
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Konfigurace volitelného
modulu monitorování
bezpečných otáček
(20-750-S1)

Když je měnič PowerFlex 755 nakonfigurován pro Integrated Motion na síti
EtherNet/IP, provádí se konfigurace funkcí monitorování bezpečných otáček na
webové stránce.

Konfigurace funkcí bezpečných otáček
Webová stránka modulu monitorování bezpečných otáček se liší od webové stránky
adaptéru Embedded EtherNet/IP (port 13), která se aktivuje nastavením parametru
adaptéru P52 [Web Enable] na 1 „Enabled“. Webová stránka modulu monitorování
bezpečných otáček není přístupná, dokud měnič nezřídí síťové spojení s procesorem
Logix a dokud není zřízeno spojení Integrated Motion na síti EtherNet/IP. Webová
stránka je pak přístupná po zadání IP adresy měniče do webového prohlížeče (např.
http://192.168.1.20/). V současné době nelze nastavení bezpečnostní konfigurace
uložit v měniči ani stáhnout do jiných měničů.

TIP
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Parametry modulu monitorování bezpečných otáček nejsou v současné době
součástí platformy Logix a nepřepisují se tedy, když měnič zřídí spojení
Integrated Motion na síti EtherNet/IP. Je proto možné programovat funkce
monitorování bezpečných otáček pomocí konfiguračního softwaru (např.
Connected Components Workbench) nebo HIM před navázáním síťového
spojení. To umožňuje uložit bezpečnostní konfiguraci v softwarové aplikaci
nebo HIM. Konfigurace bezpečnostních funkcí se může provádět jedním
z následujících způsobů:
• Naprogramování funkcí monitorování bezpečných otáček a pak stažení
programu, který obsahuje parametry měniče, do procesoru Logix a
navázání síťového spojení.
• Potlačení měniče ve stromě vstupů a výstupů (I/O) Logix a naprogramování
funkcí monitorování bezpečných otáček.
• Odpojení síťového kabelu mezi měničem a procesorem a naprogramování
funkcí monitorování bezpečných otáček.
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Konfigurace příkazu zastavení
I když jsou při provozu měniče a volitelného modulu monitorování bezpečných
otáček ve standardním režimu oproti režimu Integrated Motion na síti EtherNet/IP
odlišné možnosti, ekvivalentní funkce pracují stejně. V režimu provozu Integrated
Motion na síti EtherNet/IP je příkaz zastavení naprogramován v Actions Category
v dialogovém okně Module Properties. Je důležité si uvědomit, že zde není žádná
možnost volby rampového zastavení; k dispozici jsou pouze omezení proudu a
brzda motoru. Tyto volby nezaručují, že bude pokaždé realizována konzistentní
rampa. Je-li požadováno opakovatelné rampové zastavení, může uživatel
naprogramovat parametr Stop Monitor Delay jako součást konfigurace
monitorování bezpečných otáček a pak z procesoru monitorovat vstupy Safe Speed
a vydat příkaz rampového zastavení předtím, než příslušný signál zastavení vydá
bezpečnostní složka (jak je znázorněno v tomto grafu).

Naprogramované rampové
zastavení spuštěné během
prodlevy monitorování
zastavení

Probíhá zde postup
zastavení podle
kategorie vlastností osy.

Časový graf pro bezpečné zastavení 1
Požadováno zastavení
Prodleva monitorování
zastavení

Prodleva zastavení

[Stop Decel Tol]

Bezpečné odpojení
krouticího momentu
aktivní

[Standstill Speed]

Čas

SS_In Signal
SS_Out Signal
Pohybová energie (1)
Příkaz zastavení (1)
DC_Out Output (2)
(1) Tento signál je interní mezi bezpečnostním volitelným modulem a měničem.
(2) Výstup DC_Out je zobrazen nakonfigurovaný jako Power to Release.
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Nastavitelný krouticí
moment omezený
otáčkami (SLAT)

Tato část popisuje, jak pomocí aplikace Logix Designer konfigurovat střídavý
měnič PowerFlex® 755 s vestavěným Ethernet/IP pro režim nastavitelného
krouticího momentu omezeného otáčkami (SLAT) v rámci Integrated Motion na
síti EtherNet/IP. Další informace o funkci SLAT najdete v následujících
publikacích:
• Viz režim Speed Limited Adjustable Torque (SLAT) Min Mode a SLAT
Max Mode v dokumentu PowerFlex 700S AC Drives with Phase II
Control Reference Manual, publikace PFLEX-RM003.
• Viz kapitola SLAT Configuration v dokumentu Integrated Motion on the
Ethernet/IP Network Reference Manual, publikace MOTION-RM003.

Přidání měničového modulu PowerFlex 755 k projektu
Viz dokument Integrated Motion on the Ethernet/IP Network Configuration
and Startup User Manual, publikace MOTION-UM003, kde najdete konkrétní
pokyny pro přidání měničového modulu PowerFlex 755 s vestavěným Ethernet/
IP k projektu. Zde je uveden příklad dialogového okna Module Properties pro
PowerFlex 755 s vestavěným Ethernet/IP.

Vytvoření a konfigurace osy pro měnič PowerFlex 755
1. Konkrétní pokyny pro vytvoření a konfiguraci osy pro měnič PowerFlex 755
najdete v dokumentu Integrated Motion on the Ethernet/IP Network
Configuration and Startup User Manual, publikace MOTION-UM003.
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2. V dialogovém okně General z rozbalovacího menu Axis Configuration
vyberte Velocity Loop.

3. Vyberte kategorii Velocity Loop.
Objeví se dialogové okno Velocity Loop.
4. Klikněte na Parameters.

Objeví se dialogové okno Motion Axis Parameters.
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5. Nakonfigurujte parametry SLAT. Úplný seznam a popisy parametrů
SLAT najdete v kapitole SLAT Configuration v dokumentu Integrated
Motion on the Ethernet/IP Network Reference Manual, publikace
MOTION-RM003.

Programové příkazy
Při použití SLAT v rámci Integrated Motion na síti EtherNet/IP musíte spustit
měnič PowerFlex 755 pomocí instrukce MDS, jak je ukázáno níže. V instrukci
MDS se posílá reference otáček. Je také odeslán příkaz krouticího momentu do
„AxisTag.CommandTorque“. Při provádění změn reference otáček musíte znovu
spustit instrukci MDS.

Při použití instrukce Motion Axis Stop (MAS) musíte nastavit Change Decel na
„No“. Jinak dojde k chybě instrukce. Rychlost zpomalení se nastavuje podle
atributu Ramp Deceleration.
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Chcete-li zobrazit nápovědu pro instrukce MDS, klikněte pravým tlačítkem myši
na MDS ve funkčním bloku a vyberte Instruction Help nebo vyberte instrukci a
stiskněte klávesu F1. Dále viz režim Speed Limited Adjustable Torque (SLAT)
Min Mode a SLAT Max Mode v dokumentu PowerFlex 700S AC Drives with
Phase II Control Reference Manual, publikace PFLEX-RM003.

Změna doby zrychlení/zpomalení pro instrukci MDS
Pokud použijete instrukci MDS, měnič zrychluje a zpomaluje s hodnotami
plánovače Max Acceleration a Deceleration. Při nastavení „RampAcceleration“
a „RampDeceleration“ musíte použít instrukce SSV pro změnu rychlostí ramp.
Příklad instrukcí SSV je uveden níže:
•
•
•
•
•

Nastavte atribut RampAcceleration/RampDeceleration na „x“ ot./s2
Název třídy = Axis
Název instance = „název osy“
Název atributu = RampAcceleration/RampDeceleration
Zdroj = pro hodnotu

Příklad: Příkaz rychlosti (otáček) je 30 ot./s a těchto otáček chcete dosáhnout z
nuly za 6,5 sekundy. Ramp Acceleration musí být nastaveno na 4,615 ot./s2.
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Podporované motory

Měniče PowerFlex 755 se mohou používat s různými motory, jak indukčními, tak
s permanentními magnety (PM).

Střídavé indukční motory
Střídavý indukční motor využívá k vytvoření krouticího momentu skluz mezi
rotorem a statorem. Někteří výrobci motorů specifikují na typovém štítku
motoru místo skluzových otáček otáčky synchronní. Například 4 pólový motor
60 hertzů má synchronní otáčky 1 800 ot./min. Algoritmus měniče nemůže
synchronní otáčky použít, potřebuje otáčky skluzové. Skluzové otáčky udávají
otáčky rotoru, když je stator při jmenovité frekvenci a motor je při plném zatížení.
Rotor je ve skluzu za statorem, čímž se vytváří krouticí moment. Pro 4pólový
motor 60 hertzů je rozsah skluzových otáček 1 700–1 790 ot./min. Pokud typový
štítek udává synchronní otáčky (v našem příkladu 1 800 ot./min), kontaktujte
výrobce motoru a vyžádejte si otáčky skluzové.
Některé střídavé motory mají dva údaje napětí, vysoké a nízké. Postupujte podle
schématu zapojení od výrobce a správně připojte motor pro správné napětí.
Všichni výrobci motorů poskytují elektrické specifikace zahrnující ekvivalent
elektrického modelu. Pokud se domníváte, že skupina měničů PowerFlex
nevytváří správný krouticí moment motoru, obraťte se na výrobce motoru a
vyžádejte si elektrické specifikace; potom teprve kontaktujte technickou podporu
Rockwell Automation.
Tento seznam obsahuje jména výrobců, kteří vyrábějí motory doporučené pro
použití s měniči PowerFlex 755.
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Výrobce

Poznámky

Baldor Electric Company

Spolupracuje dobře s měniči PowerFlex 755.

Baumuller

Spolupracuje dobře s měniči PowerFlex 755.

Elin

Spolupracuje dobře s měniči PowerFlex 755.

Electrical Apparatus Company (EAC)

Indukční motory spolupracují dobře s měniči PowerFlex 755.

Lenze

Některé motory Lenze jsou označeny synchronními otáčkami místo otáček
skluzových. Kontaktujte firmu Lenze a vyžádejte si skluzové otáčky.

Marathon Electric

Spolupracuje dobře s měniči PowerFlex 755. Marathon uvádí na typových
štítcích všechny podstatné informace včetně ekvivalentu elektrického modelu.

Reliance

Střídavé motory RPM se používají v průmyslu a dobře spolupracují s měniči
PowerFlex 755.

Reuland Electric Company, Inc.

Spolupracuje dobře s měniči PowerFlex 755. Reuland označuje motory
synchronními otáčkami a pak dodává skluzovou frekvenci. Abyste dostali
skluzové otáčky, musíte vypočítat skluzovou frekvenci v ot./min a pak ji odečíst
od synchronních otáček. Než se obrátíte na technickou podporu Rockwell
Automation, připravte si elektrické specifikace dodané s motorem.

Rockwell Automation

Motory 8720 a HPK spolupracují dobře s měniči PowerFlex 755. Správné napětí
na typovém štítku najdete v návodu k příslušnému motoru.

SEW-EURODRIVE

Převodové motory SEW-EURODRIVE se široce využívají v průmyslu a dobře
spolupracují s měniči PowerFlex 755. Některé ze starších motorů byly označeny
synchronními otáčkami místo otáček skluzových. Je-li motor označen
synchronními otáčkami, kontaktujte firmu SEWS. Pokud používáte motor SEW
s integrovanou brzdou, zkontrolujte, jestli má brzda vhodně potlačené rušení.
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Výrobce

Poznámky

WEG Electric Corp.

Motory WEG mohou mít spouštěcí a provozní vinutí. Vždy připojte měnič k
provoznímu vinutí.

Wittenstein

Spolupracuje dobře s měniči PowerFlex 755.

Výrobci vinutých rotorů

Vinuté rotory spolupracují dobře s měniči PowerFlex 755. Při použití těchto
motorů musíte zkratovat externí rezistory.

Motory s permanentními magnety
Většina motorů s permanentními magnety je kompatibilní s měniči PowerFlex 755.
Než se obrátíte na technickou podporu Rockwell Automation, musíte si od výrobce
motoru obstarat specifikace motoru.
Měniče PowerFlex 755 neumí pracovat s resolverem. Proto musí mít motory buď
pulzní enkodér, nebo absolutní zpětnovazební zařízení (např. SSI, Heidenhain,
Stegmann/Sick hyperface).
Tento seznam obsahuje jména výrobců, kteří vyrábějí motory doporučené pro
použití s měniči PowerFlex 755.
Výrobce

Poznámky

Baldor Electric Company

Spolupracuje dobře s měniči PowerFlex 755. Zkontrolujte, jestli používáte
motory s povrchovými (SM), nebo vnitřními (IPM) permanentními magnety,
a vyberte vhodný řídicí algoritmus.

KollMorgan

Spolupracuje dobře s měniči PowerFlex 755.

Oswald Electric Motors
PowerTec

Spolupracuje dobře s měniči PowerFlex 755, ale nemůže používat dekodér
zpětné vazby.

Rockwell Automation

Motory MPL, MPM a RDB spolupracují dobře s měniči PowerFlex. Pro motory
RDB používejte zpětnou vazbu Heidenhain.
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Kompatibilní motory HPK
Následující tabulka obsahuje seznam specifikací pro vysoce výkonné asynchronní
motory řady Bulletin HPK-Series™, kompatibilní s měniči řady PowerFlex 750.
Tyto informace pomáhají konfigurovat měniče řady PowerFlex 750 s vhodnými
parametry motorů.
Kat. č.

Základní kW
otáčky

V

A

Hz

Krouticí Špičkový Špičkové IM
moment krouticí Amp
Amp
(N•m)
moment
(N•m)

R1

R2

X1

X2

Xm

HPK-B1307C-MA42AA 1465

17,1

400

34,2

50

112

260

80

15,8

0,181

0,119

0,65

0,704

14,7

HPK-B1307C-SA42AA

1465

17,1

400

34,2

50

112

260

80

15,8

0,181

0,119

0,65

0,704

14,7

HPK-B1307E-MA42AA 2970

29,8

405

57,5

100

96

165

104

26,1

0,0485

0,0338

0,371

0,423

8,79

HPK-B1307E-MB44AA 2970

29,8

405

57,5

100

96

165

104

26,1

0,0485

0,0338

0,371

0,423

8,79

HPK-B1307E-MC44AA 2970

29,8

405

57,5

100

96

165

104

26,1

0,0485

0,0338

0,371

0,423

8,79

HPK-B1307E-SA42AA

2970

29,8

405

57,5

100

96

165

104

26,1

0,0485

0,0338

0,371

0,423

8,79

HPK-B1307E-SB44AA

2970

29,8

405

57,5

100

96

165

104

26,1

0,0485

0,0338

0,371

0,423

8,79

HPK-B1308E-MA42AA 2970

33,5

405

64,8

100

115

230

135

28,8

0,037

0,0275

0,296

0,364

7,71

HPK-B1308E-MB44AA 2970

33,5

405

64,8

100

115

230

135

28,8

0,037

0,0275

0,296

0,364

7,71

HPK-B1308E-SA42AA

2970

33,5

405

64,8

100

115

230

135

28,8

0,037

0,0275

0,296

0,364

7,71

HPK-B1308E-SB44AA

2970

33,5

405

64,8

100

115

230

135

28,8

0,037

0,0275

0,296

0,364

7,71

HPK-B1609E-MA42AA 2965

48,4

405

88,2

100

156

270

154

31,4

0,0326

0,0227

0,288

0,319

7,23

HPK-B1609E-SA42AA

2965

48,4

405

88,2

100

156

270

154

31,4

0,0326

0,0227

0,288

0,319

7,23

HPK-B1609E-SB44AA

2965

48,4

405

88,2

100

156

270

154

31,4

0,0326

0,0227

0,288

0,319

7,23

HPK-B1609E-X169

2965

48,4

460

88,2

154

156

270

154

154

154

154

154

154

154

HPK-B1611E-MA42AA 2975

57

408

105,7

100

183

400

240

47,6

0,0205

0,0152

0,167

0,219

4,82

HPK-B1611E-MB44AA 2975

57

408

105,7

100

183

400

240

47,6

0,0205

0,0152

0,167

0,219

4,82

HPK-B1611E-SA42AA

57

408

105,7

100

183

400

240

47,6

0,0205

0,0152

0,167

0,219

4,82

HPK-B1613E-MA42AA 2970

73,7

407

135,3

100

237

520

312

54,5

0,0164

0,0127

0,136

0,179

4,21

HPK-B1613E-MB44AA 2970

73,7

407

135,3

100

237

520

312

54,5

0,0164

0,0127

0,136

0,179

4,21

HPK-B1613E-SA42AA

2970

73,7

407

135,3

100

237

520

312

54,5

0,0164

0,0127

0,136

0,179

4,21

HPK-B1613E-SB44AA

2970

73,7

407

135,3

100

237

520

312

54,5

0,0164

0,0127

0,136

0,179

4,21

HPK-B2010E-MA42BA 2985

112

400

216

100

358

35

0,00519 0,00419 0,0626 0,097

2,03

HPK-B2010E-SA42BA

112

400

216

100

358

35

0,00519 0,00419 0,0626 0,097

2,03

330

2975

2985
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Kat. č.

Základní kW
otáčky

V

A

Hz

Krouticí Špičkový Špičkové IM
moment krouticí Amp
Amp
(N•m)
moment
(N•m)

R1

R2

X1

X2

Xm

HPK-E1308E-MA42AA

2975

33,5

330

80

100

108

216

160

39

0,0233

0,0176

0,189

0,242

4,92

HPK-E1308E-MB44AA

2975

33,5

330

80

100

108

216

160

39

0,0233

0,0176

0,189

0,242

4,92

HPK-E1308E-MC44AA

2975

33,5

330

80

100

108

216

160

39

0,0233

0,0176

0,189

0,242

4,92

HPK-E1308E-SA42AA

2975

33,5

330

80

100

108

216

160

39

0,0233

0,0176

0,189

0,242

4,92

HPK-E1308E-SB44AA

2975

33,5

330

80

100

108

216

160

39

0,0233

0,0176

0,189

0,242

4,92

HPK-E1308E-SC44AA

2975

33,5

330

80

100

108

216

160

39

0,0233

0,0176

0,189

0,242

4,92

HPK-E1609E-MA42AA

2965

48,4

405

88,2

100

108

216

160

39

0,0233

0,0176

0,189

0,242

4,92

HPK-E1613E-SA42AA

2975

73,7

400

172

385

237

520

385

385

385

385

385

385

385
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Motory s permanentními magnety třetích stran
Měniče PowerFlex 755 mohou podporovat motory s permanentními magnety od
třetích stran, aniž by potřebovaly individuální profily. Někdy však může být nutné
upravit informace na typovém štítku motoru. Pracovníci technické podpory
Rockwell Automation vyžadují následující informace, aby vám mohli pomoct s
úpravou parametrů motoru pro použití s měničem. Vyplňte následující tabulky a
zašlete tyto informace e-mailem technické podpoře Rockwell Automation na:
support@drives.ra.rockwell.com.
Tabulka 27 - Specifikace a vyhodnocení motoru s permanentními magnety
Výrobce motoru
Číslo modelu

Zpětnovazební zařízení
Typ zpětné vazby

Při použití resolveru vyplňte informace o resolveru

Výrobce zpětné vazby
Číslo modelu zpětné vazby

Technické specifikace
Položka Symbol

Hodnota

Poznámky

Maximální mechanické
otáčky

n

ot./min

Trvalý klidový moment

Ms

Nm

(RMS, ne 0-špička)

Trvalý klidový proud

A

A

(RMS, ne 0-špička)

Špičkový krouticí moment

Mj

Nm

(RMS, ne 0-špička)

Poměr krouticího momentu a
hmotnosti

Tw

Nm/kg

Konstanta EMF

Ke

Vs/rad

Konstanta krouticího
momentu

Kt

Nm/A

Reluktanční moment
(vzhledem ke klidovému
momentu)

Tr

Nm

Odpor vinutí

R

ohmy

fáze-fáze

Indukčnost vinutí

L

mH

fáze-fáze

J

kg-m2

Mechanická časová konstanta

Тm

ms

Elektrická časová konstanta

Тe

ms

Hmotnost

M

kg

Radiální zatížení

Fr

N

Axiální zatížení

Fa

N

Setrvačnost rotoru

Izolace
Ochrana

332

Jednotky

Publikace Rockwell Automation 750-RM002B-CS-P - září 2013

Vs/1 000 ot./min

Použití střídavých měničů PowerFlex 755 pro Integrated Motion na síti EtherNet/IP

Napětí na typovém štítku
motoru

V

V

Výkon na typovém štítku
motoru

Pwr

kW

Póly

Kapitola 6

p

Tabulka 28 - Hodnoty parametrů hnacího motoru
Parametr

Hodnota

Jednotky

P1: Napětí na typovém štítku motoru Vrms

V

P2: Proud na typovém štítku motoru

A

P3: Frekvence na typovém štítku motoru

Hz

P4: Otáčky na typovém štítku motoru

ot./min

P5: Výkon na typovém štítku motoru

kW

P7: Páry pólů

Zpu
Úbytek napětí IXO

V

Úbytek napětí IR

V

P523 Back Emf

V

Synchronní motor pro měnič
konvertoru.

Graf závislosti krouticího momentu na otáčkách
střídavého motoru, s regulací frekvence

Výkon (kW)

Krouticí moment (N•m)

Udává profil otáček a krouticího momentu jako v tomto příkladu.

Přetížení krouticího momentu
Přetížení výkonu

Jmenovitý výkon S1
Jmenovitý krouticí moment

Otáčky (1/min)
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Ladění systému

Při použití spojení Integrated Motion na síti Ethernet/IP s měničem PowerFlex
755 se ladění pohybového systému provádí pomocí aplikace Logix Designer. Tato
kapitola popisuje testy připojení os, testy motoru a automatické ladění
pohybového systému potřebné k měření setrvačnosti systému. Dále je v této
kapitole popsáno ruční ladění os:
• Další informace o atributech os a řídicích režimech a metodách najdete
v dokumentu Integrated Motion on the Ethernet/IP Network Reference
Manual, publikace MOTION-RM003.
• Pokyny pro spuštění osy Integrated Motion ona síti EtherNet/IP najdete
v dokumentu Integrated Motion on the Ethernet/IP Network Reference
Manual, publikace MOTION-UM003.
Tato kapitola předpokládá, že jste provedli všechny kroky nezbytné pro
konfiguraci měničového modulu.

Testy připojení os
Testy připojení osy jsou první testy, které se provádějí při automatickém ladění
osy. Pokud v aplikaci používáte motor s permanentními magnety, musíte jako
součást testů připojení provést nejprve test komutace.

Motor and Feedback: Tento test se používá pro spuštění motoru a ověření
správného směru otáčení; testuje také správný směr zpětné vazby motoru:
• Je možné definovat hodnotu Test Distance, která zajišťuje, aby se systém
neotáčel příliš dlouho.
• Test se spouští kliknutím na tlačítko Start. Test proběhne a požádá vás,
abyste ověřili, zda byl směr otáčení motoru správný.
• Až bude test hotový, uložte výsledky kliknutím na tlačítko Accept Test
Results.
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Motor Feedback: Tento test se používá ke kontrole polarity zpětné vazby
motoru:
• Klikněte na tlačítko Start a ručně otáčejte motorem v kladném směru do
vzdálenosti uvedené v poli Test Distance.
• Až bude test hotový, uložte výsledky kliknutím na tlačítko Accept Test
Results.
Commutation: Při použití motoru s permanentními magnety se tento test musí
provádět jako první. Test komutace se používá k měření úhlu odchylky komutace
pro motor s permanentními magnety.
• Až bude test hotový, uložte výsledky kliknutím na tlačítko Accept Test
Results.
• Použijte výslednou hodnotu Controller Offset.
Marker: Tento test se používá pro kontrolu referenčního impulzu na
inkrementálním enkodéru:
• Klikněte na tlačítko Start a ručně pohybujte motorem, dokud nebude
detekován referenční impulz.
• Až bude impulz detekován, test se zastaví. Kliknutím na tlačítko Accept
Test Results uložte výsledky.

Analyzátor motoru
Kategorie Motor Analyzer nabízí tři volby pro výpočty nebo měření elektrických
parametrů motoru.
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Dynamic Motor Test: Tento test je nejpřesnější zkušební metodou pro určení
parametrů modelu motoru. Když se tento test rozběhne, měří se odpor a
reaktance a motor se pak otáčí, přičemž se měří proud toku indukčního motoru.
Dále se vypočítává jmenovitá skluzová frekvence:
• Tento test se nejlépe provádí s motorem odpojeným od zátěže, protože se
motor určitou dobu otáčí a neexistují žádné meze pojezdu.
• Až bude test hotový, uložte výsledky kliknutím na tlačítko Accept Test
Results.
Static Motor Test: Tento test se používá, pokud se motor nemůže volně otáčet
nebo je již připojený k zátěži. Když se tento test rozběhne, měří se odpor a
reaktance a pak se vypočítává proud toku motoru. Dále se vypočítává jmenovitá
skluzová frekvence:
• Motor se během tohoto testu neotáčí.
• Až bude test hotový, uložte výsledky kliknutím na tlačítko Accept Test
Results.
Calculate Model: Tato metoda vypočítává odpor, reaktanci a proud toku motoru
ze základních parametrů modelu a z parametrů motoru. Při použití tohoto
výpočtu se neprovádí žádné měření:
• Výpočet se spouští kliknutím na tlačítko Start.
• Až bude test hotový, uložte výsledky kliknutím na tlačítko Accept Test
Results.

Automatické ladění (test setrvačnosti)
Kategorie Autotune měří setrvačnost systému a vypočítává čísla ladění pro šířku
pásma systému. Tato tabulka shrnuje standardní hodnoty ladění pro každý typ
aplikace. „X“ znamená, že je standardně vybrána systémová hodnota a že hodnoty
Velocity a Acceleration Feedforward budou nastaveny na 100 %.
Typ aplikace

Systémová hodnota
Position Loop
Bandwidth

Position
Integrator
Bandwidth

Velocity Loop
Bandwidth

Custom:
(pokročilé ladění)

X

X

Basic:
(standardní parametry ladění)

X

X

Tracking:
(navíjení/odvíjení, letmý střih a
aplikace s regulací pásu)

X

X

Point-to-Point:
(vybírání a ukládání, balení, řezání
na délku)

X

Constant Speed:
(dopravníky, hřídele, kliky)

X

336

X

Velocity
Integrator
Bandwidth

Integrator
Hold

X

X

X

Velocity
Feedforward

X

X

X
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Application Type: Specifikujte typ pohybové řídicí aplikace, kterou chcete
vyladit:
• Custom: Tato volba umožňuje vybrat typ zesílení pro použití v systému.
Zesílení pro použití můžete jednotlivě vybrat pomocí zaškrtávacích polí
zobrazených pod záhlavím Customize Gains to Tune.
• Basic: Tato volba se používá pro aplikace, kde není rozhodující vlečná
chyba a koncová poloha. Základní ladění zesílení zahrnuje Position Loop
proportional a Velocity Loop proportional.
• Tracking: Tato volba dává nejagresivnější ladění. Používá se pro
minimalizaci vlečné chyby a aplikuje Velocity Feedforward i Acceleration
Feedforward. Tato volba ladění používá Position Loop proportional,
Velocity Loop proportional a Velocity Loop integral.
• Point to Point: Tato volba se používá pro aplikace, které používají pohyb
do polohy a nepotřebují zahrnovat vlečnou chybu. Ladění zesílení pro tuto
volbu zahrnuje Position Loop proportional, Position Loop integral a
Velocity Loop proportional.
• Constant Speed: Tato volba se používá pro aplikace s konstantními
otáčkami. Je určena pro minimalizaci chyby rychlosti. Aplikuje Velocity
Feedforward a používá Position Loop proportional, Velocity Loop
proportional a Velocity Loop integral.
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Loop Response: Atribut Loop Response se používá k určení citlivosti řídicích
smyček. Konkrétně se atribut Loop Response používá k určení hodnoty pro
Damping Factor (Z) používané při výpočtech jednotlivých hodnot zesílení:
• High = 0,8
• Medium = 1,0
• Low = 1,5
Load Coupling: Atribut Load Coupling se používá k určení, jak se zhoršuje
zesílení smyčky v závislosti na hodnotě Load Ratio.
V aplikacích s vysokým výkonem a poměrně nízkými hodnotami Load Ratio
nebo tuhou mechanikou se obvykle vybírá Rigid. Zesílení se nezhoršují.
Pro aplikace s poměrně vysokými hodnotami Load Ratio a poddajnější
mechanikou se vybírá Compliant. Algoritmus automatického ladění dělí
jmenovité hodnoty šířky pásma smyčky faktorem Load Ratio + 1.
Measure Inertia using Tune Profile: Při zaškrtnutí tohoto pole se jako součást
automatického ladění vypočítávají hodnoty vyladěné setrvačnosti. Výsledky testu
setrvačnosti se po skončení testu zobrazují v regulaci Inertia Tuned (vpravo dole
v dialogovém okně).
Je-li jako součást testu automatického ladění zvoleno Measure Inertia using Tune
Profile, pohybuje měnič PowerFlex 755 s motorem nejprve volně nebo s ním otáčí
v jednom směru, aby odstranil případnou vůli v systému (jak je znázorněno na
následujícím grafu). Po odstranění vůle se aplikuje "rázový" profil k měření
setrvačnosti systému (zrychlení systému). Pamatujte si, že systémy s mechanickým
omezením nebo limitem pojezdu nemusí test automatického ladění dokončit.

Profile to Measure Inertia

Backlash Removal

• Motor with Load: Tato volba se používá pro výpočet hodnot ladění na
základě setrvačnosti zátěže. Je-li vybrána tato možnost, měří se setrvačnost
zátěže a pak se aplikuje do atributu Total Inertia nebo Total Mass. Rovněž
se aktualizuje Load Ratio.
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• Uncoupled Motor: Tato volba se používá pro výpočet hodnot ladění na
základě setrvačnosti motoru. Je-li vybrána tato možnost, měří se během
testu setrvačnost motoru a ukládá do atributu Rotary Motor Inertia.
• Travel Limit: Zadejte hodnotu specifikující maximální vzdálenost
pojezdu pro vybranou operaci ladění, když má systém omezenou
vzdálenost pojezdu. Pokud test ladění nemůže ve specifikované vzdálenosti
skončit, ladění se nepodaří a osa má chybu.
• Speed: Zadejte hodnotu specifikující otáčky pro operaci ladění.
Doporučují se otáčky, které odpovídají minimálně 25 % otáček podle
typového štítku motoru.
• Torque: Zadejte hodnotu v rozsahu 0–300 specifikující hodnotu
krouticího momentu aplikovaného na operaci ladění. Standardní hodnota
je 100.
• Direction: Vyberte směr pohybu pro operaci ladění. K dispozici jsou tyto
hodnoty:
•
•
•
•

Forward Unidirectional (standardní)
Reverse Unidirectional
Forward Bi-Directional
Reverse Bi-Directional

Spuštění automatického ladění
Chcete-li spustit postup automatického ladění, klikněte na tlačítko Start:
• Je-li zaškrtnuto pole Measure Inertia using Tune Profile, je do procesoru
vydán požadavek na spuštění ladění.
• Než spustíte test, musíte dokončit všechny nepotvrzené úpravy v tomto
dialogovém okně. Máte-li nepotvrzené úpravy, objeví se před provedením
testu pole s hlášením informujícím, že nepotvrzené úpravy budou
aplikovány. Chcete-li nepotvrzené úpravy aplikovat, klikněte na tlačítko
Yes. Pokud vyberete No, test nebude proveden.
• Kliknutím na tlačítko Start se vydává příkaz Motion Direct do procesoru,
což způsobí validaci všech parametrů použitých příkazem Motion Direct
před spuštěním testu.
• Jestliže se příkaz Motion Direct kvůli chybovému stavu neprovede, zobrazí
se chybové hlášení a Test State se vrátí do stavu Ready.
• Kliknutím na tlačítko Stop se ukončuje operace automatického ladění,
která byla spuštěna z jiného zdroje než z tlačítka Start v tomto dialogovém
okně Autotune. Je-li automatické ladění spuštěno tlačítkem Start v tomto
dialogovém okně, není tlačítko Stop k dispozici.
Až bude automatické ladění hotové, klikněte na tlačítko Accept Tuned Values,
abyste potvrdili výsledky ladění a mohli změnit kategorie ladění.
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Ruční ladění
Osa Integrated Motion na síti EtherNet/IP zahrnuje metodu pro ruční ladění
zesílení osy. Kliknutím na Manual Tune (jak je zde ukázáno na příkladu) se
otevírá okno Manual Tuning.

Okno Manual Tuning
Zesílení ladění se v zapojení Integrated Motion na síti EtherNet/IP měří v
hertzích na rozdíl od radiánů/s v samostatných měničích. 6,283185 rad/s = 1 Hz.
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Okno Manual Tuning obsahuje tři oddíly:
Oddíl Manual Tuning: Tento oddíl umožňuje individualizovat konfiguraci
ladění systému. Je možné vybrat následující dvě volby:
• System Bandwidth: Změnou této hodnoty se nastavuje odezva Position
Loop a Velocity Loop. Hodnota vybraná v tomto poli mění volbu
Application Type v okně Autotune. Proto je třeba dávat pozor, aby se tato
hodnota nezměnila POTÉ, co byla ručně nakonfigurována jednotlivá
zesílení.
• System Dampening: Změnou této hodnoty se upravují faktor System
Dampening i hodnota System Bandwidth. Snížením faktoru System
Dampening se prudce zvyšuje hodnota System Bandwidth. Při změně této
hodnoty je nutné dávat pozor, aby nedošlo k poškození stroje. Na faktoru
System Dampening se doporučuje provádět postupné malé úpravy a
současně vyhodnocovat celkovou odezvu systému. Tato hodnota mění
volbu Application Type v okně Autotune. Proto je třeba dávat pozor, aby se
tato hodnota nezměnila POTÉ, co byla ručně nakonfigurována jednotlivá
zesílení.
• Position Loop: Můžete ručně nastavit hodnoty Loop Bandwidth,
Integrator Bandwidth, Integrator Hold a Error Tolerance.
• Velocity Loop: Můžete ručně nastavit hodnoty Loop Bandwidth,
Integrator Bandwidth, Integrator Hold a Error Tolerance (při použití jako
Velocity Loop).
Oddíl Motion Generator: Motion Generator je podsouborem příkazů Motion
Direct, který umožňuje ovládat pohyb osy pro ladění.
Oddíl Additional Tune: Tento oddíl umožňuje úpravy různých nastavení
vlastností os:
• Záložka Feedforward: Umožňuje nastavit procentuální hodnotu Velocity
Feedforward a procentuální hodnotu Acceleration Feedforward.
• Záložka Compensation: Umožňuje nastavit procentuální hodnotu
System Inertia a procentuální hodnotu Torque Offset.
• Záložka Filters: Umožňuje nastavit hodnoty Torque Low Pass Filter
Bandwidth a Torque Notch Filter Frequency.
• Záložka Limits: Umožňuje nastavit procentuální hodnoty Peak Torque
Limit Positive / Negative a hodnoty Velocity Limit Positive / Negative
Units per Second.
• Záložka Planner: Umožňuje nastavit hodnoty Maximum Speed,
Maximum Acceleration, Maximum Deceleration, Maximum Acceleration
Jerk a Maximum Deceleration Jerk.
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Použití inkrementálního
enkodéru s motorem MPx

342

Měniče PowerFlex 755 podporují zpětnovazební inkrementální enkodér při
použití motoru Rockwell Automation MPx. Kategorie Motor Device
Specification v konfiguraci Axis Properties pro aplikaci Logix Designer však
v současné době nepodporuje motory MP-Series™ s katalogovými čísly
inkrementální zpětné vazby uvedenými níže. Podporovány jsou jen motory
MP-Series s příponou –M (Stegmann Multi-turn Absolute) nebo –S (Single Turn
Absolute).
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Při konfiguraci měniče PowerFlex 755 s motorem MPx vybaveným
zpětnovazebním inkrementálním enkodérem musí být motor MPx nastaven
jako motor třetí strany. Při konfiguraci motoru MPx se zpětnovazebním
inkrementálním enkodérem pro použití s měničem PowerFlex 755 používajícím
Integrated Motion na síti EtherNet/IP postupujte podle těchto pokynů.
1. V dialogovém okně Axis Properties pro měnič vyberte tyto volby (jak je
ukázáno níže):
• Z rozbalovacího menu Data Source vyberte Nameplate Datasheet.
• Z rozbalovacího menu Motor Type vyberte Rotary Permanent Magnet.
2. Musíte ručně zadat parametry Nameplate / Datasheet – Phase to Phase.
Seznam dat specifikací z typových štítků motorů najdete v příloze
D – Motory s permanentními magnety v dokumentu AC měniče řady
PowerFlex 750 Návod k programování, publikace 750-PM001.

TIP

Pokud nemáte návod k programování právě k dispozici, vyberte v
rozbalovacím menu Data Source možnost Catalog Number. Potom z
rozbalovacího menu Motor Type vyberte ekvivalentní motor se zařízením M (Stegmann Multi-turn Absolute). Aplikace Logix Designer vyplní
parametry Nameplate / Datasheet – Phase to Phase údaji uloženými
v databázi. Poznamenejte si tyto informace pro referenci. Potom změňte
volbu Data Source na „Nameplate Datasheet“. Konfigurace se přenese do
nové volby. Data motoru jsou stejná bez ohledu na vybrané zpětnovazební
zařízení.
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3. Vyberte kategorii Motor Feedback.
4. Z rozbalovacího menu Type vyberte Digital AqB.

5. Kliknutím na OK svou konfiguraci uložte.
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Bloková schémata
PowerFlex 755 Integrated
Motion na síti EtherNet/IP

Kapitola 6

Bloková schémata v této kapitole zvýrazňují atributy Integrated Motion na síti
EtherNet/IP a cestu použitou v řízení měničů PowerFlex 755. Při zobrazení v
elektronickém formátu (PDF) nebo při vytištění v barvě jsou standardní atributy
řízení měničů a cesta modré, atributy sítě Integrated Motion na síti EtherNet/IP
černé, cesta se zobrazuje černě a používá silnější čáry.
Standard Drive Control
Attributes and Path

Limited Spd Ref
593
Skip Bands

1
0

[6H4]
Skip Bands

Skip Speed 1

526

Skip Speed 2

527

Skip Speed 3

528

Skip Speed
Band

529

935

17

Drive Status 1
(Jogging)

370 Skip Speed 1
371 Skip Speed 2
372 Skip Speed 3
373 Skip Speed Band

Integrated Motion on
the Ethernet/IP Network
Attributes and Path

Legenda a definice
Při prohlížení schémat používejte následující legendu a definice.
Definitions of the Per Unit system:
1.0 PU Position = Distance traveled / 1sec at Base Spd
1.0 PU Speed = Base Speed of the Motor
1.0 PU Torque = Base Torque of the Motor

Symbol Legend:
Drive
Parameters

Option Module
Parameters

Requires port number.

Read Only Parameter
Read / Write Parameter
Read Only Parameter with Bit Enumeration
Read / Write Parameter with Bit Enumeration
Provides additional information
( ) = Enumerated Parameter
[ ] = Page and Coordinate
ex. 3A2 = pg 3, Column A, Row 2
= Constant value
‘d’

= Prefix refers to Diagnostic Item Number

ex. d33 = Diagnostic Item 33
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Bloková schémata – obsah

346

Blokové schéma

Strana

Blokové schéma

Strana

Přehled vektorů toku

347

Přehled regulace krouticího momentu – motor
s vnitřními permanentními magnety

368

Přehled VF (V/Hz), SV

348

Regulace krouticího momentu – referenční
stupnice a ladění

369

Zpětná vazba otáček/polohy

349

Regulace krouticího momentu – krouticí
moment

370

Regulace otáček – referenční přehled

350

Regulace krouticího momentu – proud,
indukční motor a motor s povrchovými
permanentními magnety

371

Reference regulace otáček (list 1)

351

Regulace krouticího momentu – proud, motor
s vnitřními permanentními magnety

372

Reference regulace otáček (list 2)

352

Regulace krouticího momentu – úprava
setrvačnosti

373

Reference regulace otáček (list 3)

353

Regulace krouticího momentu – sledování/
odhadu zátěže

374

Reference regulace otáček (list 4)

354

Regulace procesu (list 1)

375

Reference regulace otáček (list 5)

355

Regulace procesu (list 2)

376

Regulace otáček – regulátor (vektor toku)

356

Regulace MOP

377

Regulace polohy – reference

357

Vstupy a výstupy – digitální

378

Regulace polohy – regulátor

358

Vstupy a výstupy – analogové

379

Regulace polohy – pomocné funkce

359

Vstupy a výstupy řady 11 – digitální

380

Regulace polohy – smyčka se zamčenou fází

360

Vstupy a výstupy řady 11 – analogové

381

Regulace polohy – polohovací vačka

361

Vstupy a výstupy řady 11 – ATEX

382

Regulace polohy – Profiler/Indexer (list 1)

362

Řídicí logika

383

Regulace polohy – Profiler/Indexer (list 2) /
regulace polohy – najetí do výchozí polohy

363

Přetížení měniče IT

383

Regulace polohy / pomocné funkce, ukazatel
valivé polohy

364

Kompenzace tření

385

Regulace polohy – orientace vřetena

365

Přehled napětí s proměnlivým zesílením –
funkční vstupy/výstupy

386

Regulace polohy / pomocné funkce, polohově
orientované zesílení krouticího momentu

366

Diagnostické nástroje

387

Přehled regulace krouticího momentu –
indukční motor a motor s povrchovými
permanentními magnety

367

High Speed Trending Wizard

388
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572

573

574

575

576

577

Preset Speed 2

Preset Speed 3

Preset Speed 4

Preset Speed 5

Preset Speed 6

Preset Speed 7

Trim
Ref

TrimPct
Ref

x

+

PID
Reference
Selection

PID
Feedback
Selection

1067

1072

PID Ref Sel

PID Fdbk Sel

1086

1087

1088

PID Int Time

PID Deriv Time

1091

313

Speed
Profiling
Selection

836

723

Jogging
Selection

x

1084

PID LP
Filter BW

Limit

1093

PID Output Meter

848

Lead/
Lag
Filter

Psn Gear
Ratio

Virtual Encoder

Linear
Ramp &
S Curve

594

Speed FF
Selection

+

+

665

695

+

Speed Ref
Scale

555

X

Speed
Comp Out

667

699

Inertia
Comp Out

( PID Output Meter )

PID Output Sel

1079

PID Speed
Trim
Selection

+

Speed Comp

Inertia Comp

Speed Comp Sel

807

Lead/
Lag
Filter

843

Psn Gear Ratio

Psn
Command

848

Speed
Limit /
Notch
Filter

PsnReg
Spd Out

Speed Control – Reference (pages: 4-7,9)

Σ

x

313

+

PI
Regulator

1472

+

815

Inertia CompMode

Σ

Psn Ref EGR
Out

838

Psn Reg Ki

839

Psn Reg Kp

Integration Channel

Psn Actual

Actv SpTqPs
Mode

Ramped
Spd Ref

Gear Rat

[N]
[D]

Σ
Proportional Channel

783

( PID Output Meter )

557

556

722

Position
Offset

Actv SpTqPs Mode

PLL Speed
Out

PID Regulator

Jog Speed 2

PID Fdbk Meter

1090

PID Ref Meter

PTP Speed
FwdRef

Init

Psn Selected
Ref

Position
Preset

( Speed FF Ref )

Position
Mode
Selection

313

Actv SpTqPs Mode

776

PTP Reference

Homing

PCAM Vel Out

Jog Speed 1

PID Speed
Exclusive
Selection

1079

PID Output Sel

PID Prop Gain

Process Control (pages: 26,27)

571

Preset Speed 1

604

Trim Ref B Sel

600

Trim Ref A Sel

612

TrmPct RefB Sel

608

TrmPct RefA Sel

Speed
Ref

592

550

Speed Ref B Sel

( Spd Profiler Out )

767

Psn Direct
Ref

Pos

Spd

Spd

Pt-Pt
Position
Planner

784

Selected Spd Ref

Speed Ref
Selection
&
Limits

x

Direct Ref
Selection

PLL
Planner

738

PTP Command

User Home
Psn

PCAM
Planner

Pt-Pt Mode
Selection

313

Actv SpTqPs Mode

Gear Rat

[N]
[D]

847

Psn Fdbk

545

Speed Ref A Sel

Psn Gear Ratio

Psn Ref
Select

799

796

PLL Ext
Spd Sel

PLL Psn
Ref Sel

1392

PCAM Psn
Select

Pt-Pt Ref
Selection

Spd Profiler

Pos Profiler

Load Fdbk
Selection

Position
Fdbk
Selection

Psn Fdbk Sel
135

PTP Ref
775
Sel

Profiler
Steps 1-16

136

Load Psn
FdbkSel

Feedback
Option
Cards

+
+

+

( Scaled Spd Ref )

Position Control (pages: 11-19)

Filtered
SpdFdbk

Speed Reg BW

Speed Reg Ki

Speed Reg Kp

Lead/Lag
Filter

597

Final Speed Ref

680

Trq Ref B Sel

675

Trq Ref A Sel

Filtered
SpdFdbk

640

Friction Comp

1560

FrctnComp
Mode

PID Output Sel

1079

PID Torque
Trim / Excl
Selection

Torque
Ref
Selection

1567

FrctnComp
Out

+

+

636

647

645

640

+

+

+

686

660

Notch
Filter

Droop RPM
at FLA

Torque Step

Selected Trq Ref

Speed/
Torque/
Position
Mode
Selection

685

Actv SpTqPs
Mode
313

620

Lead/Lag
Filter

SReg Output

( Spd Reg Out )

PI Regulator

Speed Control – Regulator (page: 10)

Torque Control (pages: 20-25)

131

Active Vel
Fdbk

Max Rev Speed

521

Limit

520

Max Fwd Speed

+

-

Load
Observer/
Estimator

+

Inertia
Adaption

PowerFlex 755

Torque
Limit
Generation

Limit

690

Limited Trq Ref

E2

E1
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Motor
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Processing

FOC
Perm Magn
& Vector
Control

Flux Vector Overview
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( Spd Comp Out )

( Psn Reg Spd Out )
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Speed Ref
Selection
&
Limits

572

573

574

575

576

577

Preset Speed 3

Preset Speed 4

Preset Speed 5

Preset Speed 6

Preset Speed 7

Trim
Ref

TrimPct
Ref

Speed
Ref

x

+

PID Fdbk Sel

PID Ref Sel

1072

1067

PID
Feedback
Selection

PID
Reference
Selection

1086
1087
1088

PID Int Time

PID Deriv Time

1091

PID Fdbk Meter

1090

PID Ref Meter

Jogging
Selection

D

1084

PID LP
Filter BW

Limit

1093

PID Output Meter

594

+

620

Droop RPM at
FLA

Linear
Ramp &
S Curve

Ramped Spd Ref

( PID Output Meter )

PID Regulator

Jog Speed 2

557

PID Speed
Trim
Selection

1079

PID Output Sel

Jog Speed 1

556

PID Speed
Exclusive
Selection

1079

PID Prop Gain

Process Control (pages: 26,27)

571

Preset Speed 1

Preset Speed 2

604

Trim Ref B Sel

600

Trim Ref A Sel

612

TrmPct RefB Sel

608

TrmPct RefA Sel

C

PID Output Sel

592

Speed Ref B Sel

550

Selected Spd Ref

545

Speed Ref A Sel

Speed Control – Reference (pages: 4-6,8,9)

VF (V/Hz), SV Overview

PowerFlex 755

A

Droop

+

+
-

E

F

G

131

+

( Ramp Rate )

( Ramp Input Ref )

+

Slip RPM at FLA

VHzSV Spd Reg Ki

VHzSV Spd Reg Kp

Active Vel Fdbk

597

621

664

663

( Freq Adder )

521
524
Overspeed Limit

520

+

Max Rev Speed

Max Fwd Speed

+

Slip
Comp

PI Regulator

Bus/Current
Limiter
(Freq Ramp)

Final Speed Ref

Speed Contol – Trim Regulator (page: 9)

Limit

Limit

1

Output
Frequency

Speed
Trim Reg
Selection

623

V/Hz

I
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VHzSV
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128

C

Control Mode/
Feedback Mode

VF or SV &
Open Loop

Parameter
Selection

Alt Vel FdbkFltr

Limited Trq Ref
690

494 – Torque Reference - Limited

From Torq Ctrl Current
[24a E2], [24b E2]

7

Derivative

d
dt

130

Alt Vel Feedback

127

141

Open Loop
Virtual Encoder

5

141
600 – Output
Frequency
Torque Cur Fdbk

1

936

5

E

138

Simulator Fdbk

529 – Iq Current
Feedback

137

3

Aux Vel Fdbk Sel

132

Aux Vel
Fdbk
Source

135

Psn Fdbk
Source

Psn Fdbk Sel

Mtr Vel Fdbk

To Inertia
Adaption, Load
Observer/Estimator
[25G4], [26G4]

Open Loop Fdbk

Motor Accerlation
Fdbk

Display
Filtering

131

Active Vel Fdbk

[25H2], [26H2]

F

To Spd Reg
[9B4], [10A3], [24a B3], [24b B3]

Drive Status 2
(FdbkLoss SwO)

454 – Velocity Feedback

Virtual Enc EPR

1

0

1

0

Fdbk Loss
Detect

[9I4]
Output Frequency

Virtual Enc EPR

621

Slip RPM at FLA

1352 – Induction Motor
Rated Slip Speed

Derivative

d
dt

IA LdObs Delay

Motor Simulator
Virtual Encoder

76

Total Inertia

496 - Kj

Alternate
Velocity Fdbk
Processing

709

Primary
Velocity Fdbk
Processing

Alternate
Velocity Fdbk
Processing

635

Pri Vel Feedback

Spd Options Cntl
(Auto Tach SW)

Primary
Velocity Fdbk
Processing

129

D
467 – Velocity Integrator Control

2403 – Feedback n
Pri Vel FdbkFltr
Velocity Filter Taps
126

Parameter
Selection

B
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597

Final Speed Ref

453 – Velocity Reference

Alt Vel Fdbk Sel

Alt Vel
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Source

125

Pri Vel
Fdbk
Source

Pri Vel Fdbk Sel

From Spd Ref
[9D3]

A

Parameter
Selection

Parameter
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G
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Psn Fdbk
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Processing
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Aux Vel FdbkFltr
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I
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Aux Vel Feedback
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VF or SV
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Vector

Spd Ref A
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Ramped
Vel Ref

Virtual
Encoder

Ramped
Speed Ref

From
PI Regulator
(Trim Mode)

V/F Ramp S-Curve

Linear
Ramp &
S Curve

Rate
Select

Linear
Ramp &
S Curve

Vector Ramp S-Curve

Ref B
Auto

Ref A
Auto

C

Spd Ref
Command

Speed Reference Selection

Presets 3-7 Auto
DPI Ports 1-6 Manual
ENet Spd Ref

Trim % Ref B

Trim Ref B

Spd Ref B

Trim % Ref A

Trim Ref A

B

Droop

x

Speed
Comp

Direction
Mode

From
Slip Comp

Limit
Max Speed +
Overspeed Limit

G

H

I

Inertia
Comp

Skip
Bands

Speed Feedback
Vector Ramp Status
F/F Ramp Status

Motor Spd Ref

Limited
Spd Ref

Speed
Status

Frequency
Ref

Velocity Reg
Ref

Inertia Comp
Torque Ref

Fiber
App.

Status

Filtered
SpdFdbk

640

Friction
Comp
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Friction Comp
Torque Ref

Speed Ref
Stop / Torque
Proving

Speed Control – Reference Overview

Max Speed

Limit

Limit

V/F Speed Control

Limit
Switch
Control

F

Limit
From
Velocity Trim
Regulator

Pos Reg
Output
Filter

From
PI Regulator Speed Ref
Scale
(Trim Mode)

Profiling/
Jogging/
Lift App/
Autotune/
Homing/
Overrides

Speed Reference Control

E

Max Speeds

From
Position
Regulator

From
Pt-Pt Profile
Generator

Vel Ref
Filter

Vector Speed Control

From
PI Regulator
(Exclusive Mode)

Selected Spd Ref

D
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6

5

4

3

2

1

874

875

876

Port 4 Reference

Port 5 Reference

Port 6 Reference

548

*

545

551

440 Kvff

Speed Ref B Mult

Speed Ref B Sel

Other Ref Sources

*

554

550

Parameter
Selection

549

Speed Ref A Mult

Default

Parameter
Selection

875
876

Port 6 Reference

874

Port 4 Reference
Port 5 Reference

873

Port 3 Reference

871
872

TrmPct RefA AnHi

x

E

F

*
612

Parameter
Selection

x

Parameter
Selection

Default

x

601

876

Port 6 Reference

605

*

*

604

Parameter
Selection

603

602

Trim Ref B Sel

Other Ref Sources

Trim RefB AnlgHi 606
Trim RefB AnlgLo 607

Trim Ref B Stpt

Disabled (0)

Trim RefA AnlgLo

Trim RefA AnlgHi

Anlg In2 PortVal
(option port)

Anlg In1 PortVal
(option port)

875

874

Port 5 Reference

Port 4 Reference

873

Port 2 Reference
Port 3 Reference

871
872

Port 1 Reference

Trim Ref A Stpt
451 – Velocity Trim

+

Parameter
Selection

Default

600

608

Disabled (0)

Trim Ref A Sel

TrmPct RefA Sel

*

TrmPct RefB Sel

Other Ref Sources

TrmPct RefB AnHi 614
TrmPct RefB AnLo 615

613

Disabled (0)
TrimPct RefB Stpt

Velocity
Feedforward

611

610

Anlg In2 PortVal
(option port)

TrmPct RefA AnLo

x

609

Port 2 Reference

Anlg In1 PortVal
(option port)

D

‘d’ Prefix Refers to Diagnostic Item Number (ex. d33) – Reference Symbol Legend

Port 1 Reference

TrimPct RefA Stpt

Disabled (0)

* Note: Analog Hi, Lo
scaling only used when
Analog Input is selected

C

433 – Velocity Feed Forward Command

Spd Ref B AnlgHi 552
Spd Ref B AnlgLo 553

Spd Ref B Stpt

547

Spd Ref A AnlgHi

Spd Ref A AnlgLo

B

Speed Ref A Sel

Disabled (0)

873

Option Ports:
Analog, EtherNet,
DeviceLogix

872

Port 2 Reference

Port 3 Reference

134

Aux Vel Feedback
[3H5]

871

558

MOP Reference
[29F3]

Port 1 Reference

577

Preset Speed 7

574

Preset Speed 4

576

573

Preset Speed 3

Preset Speed 6

572

Preset Speed 2

575

571

Preset Speed 1

Preset Speed 5

546

Spd Ref A Stpt

Disabled (0)

P760 Interp Vel Out
[11B5]

A
366 Velocity Fine Command
450 Velocity Command

H

I

565

564

*

330

329

*
Alt Man Ref Sel

Alt Man
Ref AnLo

Alt Man
Ref AnHi

6 14 13 12

876

875

874

873

872

871

577

576

575

574

328

Parameter
Selection

563

( Alt Man Sel )

( DI Man Sel )

( DevLogix Man )

( Int ENet Man )

( DPI Prt6 Man )

( DPI Prt5 Man )

( DPI Prt4 Man )

( DPI Prt3 Man )

( DPI Prt2 Man )

( DPI Prt1 Man )

( Preset7 Auto )

( Preset6 Auto )

( Preset5 Auto )

( Preset4 Auto )

( Preset3 Auto )

( Ref B Auto )

( Ref A Auto )

Ref Ref Ref Ref Ref
Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

573

Man

31

16

30

29

22

21

20

19

18

17

7

6

5

4

3

2

1

0

d7
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To
Spd Ref (2)
[6A1]

Spd Ref Command

Spd Ref Sel Sts

Spd Trim Source

617
591

Speed Ref Source
SpdTrimPrcRefSrc

930
616

Ref Ref Ref
Man Sel 2 Sel 1 Sel 0

300

9 14 13 12 11 10

879

Parameter
Selection

935

DI Man Ref Sel

DI ManRef
AnlgLo

DI ManRef
AnlgHi

+

Drive Status 1

[35H3] Drive Logic Rslt

Speed Units
(Hz / RPM)

Speed Control – Reference (1)

G
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6

5

4

3

2

1

A

B

0

0

1

721

Running

Max

1

0

Unipol
Fwd

Unipol
Rev

(+1)

(-1)

Foward
Command
Logic

&

1

0

592

X

0

2

Rev Disable
Unipolar

1

Bipolar

308

Direction Mode

Speed Profiling

6

10

x

0 Speed

848

Position
Mode

1 Position
0

1210

Profile Status

Profiler

≠6

313

[23D5] Actv SpTqPs Mode

Spd Ref
From Spd Profiler
[16H2]

Selected Spd
Ref

Direction Mode Control

PID Output Sel = 1

1079

16

935

Drive Status 1

0

10

1093

PID Enable

Speed Excl

0

[28B2]
PID Output
OR
Meter
[28E2]

1066

C

Position Control 446 Position Integrator Control
(Add Spd Ref)

PI Speed Exclusive

Non-position
(< 6)

Position
(>= 6)

PID Control

From
Spd Ref (1)
[5I2]

313

[23D5] Actv SpTqPs Mode

Position Control – Add Speed Reference Option

[35H3]
Drive Logic
Rslt

Jog
Speed 1
Jog
Speed 2

1,0
0,1

879

557

556

Autotune 2, 3, 4
Control

0,1

70

Autotune

E

2 19

Jog1
Jog2

1

0

935

17

Drive Status 1
(Jogging)

Jogging

Autotune Control

Psn Gear Ratio

D

1112

1

0

1

0

523

1

H

Limit

Trq Prove Status
(LoadTestActv)

Variable
Boost

1

I

1103

Limit

5

Max Speed
Limits
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To Spd Ref,
Process Ctrl
[7A2], [8A2], [28B2]

593

Limited Spd Ref

VB
Frequency

1543

0

Boost Freq Ena
VF (V/Hz) Only

Psn Gear Ratio

Speed Ref Limits

848

Min Speed
Limits

x

1

0

730

Homing Status
(Home Enabled)

Homing

Internal Load Dependent
Max Limit
(Lift Application)

521

520

522
Min Rev Speed

14

Min Fwd Speed

591

Preset Speed 1

13

Spd Ref Sel Sts
(End Lmt Sw)

Spd Ref
From Homing
[17H2]

2

473 Velocity Limit – Positive Max Fwd Speed
474 Velocity Limit - Negative Max Rev Speed

571

1

591

Spd Ref Sel Sts
(Decel Lmt Sw)

0

x

0

1103

Trq Prove Status
(Micro Psn)

Limit Switch Control

MicroPsnScalePct

0

G

Speed Control – Reference (2)
Lift App (Micro Positioning)

F
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6

5

4

3

2

1

Disabled

From
Process Ctrl
[28E3]

Speed Rate Ref

596

700

Ext Ramped Ref

17

B

1093

d
dt

2

PID Output Meter

3

d
dt

1

0

695

0

Inertia Dec Gain

Drive Status 1
(Jogging)

PID Output Sel
(Speed Trim)

17

935

0

0
1

1079

≠2

2

D

1

Feedforward

0

0

555

Torq
FF
To Torq
Ctrl
[23B3]

18

596

From Posit Reg
[12I5]

X

635

[35H3]

Accel Time 2
536

535

541

Not Used

2

d
dt

438 Position
Loop Output

843
0

PsnReg Spd Out

17
Drive Status 1
(Jogging)

935

1

0

Speed
Comp

667

Speed Comp Out

666

Position Reg Output

Speed Comp Gain

Rate Ref

1

0

665

H

I

17

0

x

521

520

474 Velocity Limit - Negative

473 Velocity Limit – Positive

Max Rev Speed

Max Fwd Speed

Limit

Max Speed Limit

Spd Ref Fltr BW

Spd Ref Filter

SpdRef FltrGain

Delay

945

2

At Limit Status
(MaxSpeed Lmt)

Final Speed Ref Limits

Psn Gear Ratio

848

Spd FF
From
Psn Ref
[11I5]

595

Flux Vector
635

[11C5]

[11C5]

589

588

590

Lead Lag

(kn * s)+ wn
s + wn
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Spd Ref After
Final Limit
[9A2]

Speed Ref Filter

140

Virtual EncDelay

142

Virtual Enc Psn

139

1

0

8

Spd Options Ctrl
(Delayed Ref)

Delayed Spd Ref

One
Scan

Delay

One
Scan

Virtual Encoder

[28C2]

Filtered Spd Ref

Virtual Encoder

141

(Edges Per Rev)

Virtual Enc EPR

594

Ramped Spd Ref

467 Velocity Integrator Control

Ramp
S Curve

935

1

0

G

Speed Control – Reference (3)

Drive Status 1
(Jogging)

539

540

0,1

1,0

0,1

1,0

Drive Logic Rslt
879 10 11
(Decel Time 1, 2)
Jog Acc Dec Time

Speed Comp
Speed Comp Sel

2

Spd Options Ctrl
(Ramp Hold)
635
0

(StpNoSCrvAcc)

Spd Options Ctrl
(Ramp Disable)
1
635

[35H3] Drive Logic Rslt 879
8 9
(Accel Time 1, 2)
Decel
Time
1 537
377 Ramp Deceleration
Decel Time 2 538

Ramped Ref

Speed Rate
Ref

F

Vector Ramp and Rate Select

376 Ramp Acceleration Accel Time 1

0

0

1

OR

E

378 Ramp Jerk Control S Curve Accel, Decel

Stopping
or Not Active

0

16

936
9
Drive Status 2
(Autotuning)

935

Drive Status 1
(Running)

Start/Stop

Not Stopping
and Active

935

Drive Status 1
(Stopping)

Spd Ref Scale

Total Inertia

496 Kj

699

Inertia Acc Gain

PI Speed Trim

697

460 Kaff

696

76

LPF

0
Inert Comp
LPFBW
698

2

Commanded
SpdRef

Inertia Comp
452 -Acceleration
Out

1121

Fiber Status
Speed Control

1120

Fiber Control

Inertia
Comp

Inertia Comp

Int Ramp Ref
To Torq Ctrl
(Friction Comp)
[23A1]

1124

1123

1125

1126

Traverse/
P-Jump

Traverse Dec

P Jump

Sync Time

Sync
Speed
Change

1122

C

Fiber Application

370 Skip Speed 1
371 Skip Speed 2
Max Traverse
372 Skip Speed 3
Traverse Inc
373 Skip Speed Band

Drive Status 1
(Jogging)

935

0

1

Inertia CompMode

Int Ramp Ref

0

Skip Speed 529
Band

Skip Speed 3 528

Skip Speed 2 527

Skip
Bands

Skip Bands

Skip Speed 1 526

[6H4]

593

Limited Spd
Ref

A
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6

5

4

3

2

1

[6H4]

529

Skip Speed
Band

1093

17

Drive Status 1
(Jogging)

935

0

1

1122

0

1121

Fiber Status

935
Drive Status 1
(Jogging)

1079

PID Output Sel
(Speed Trim)

1

≠2
0

0

2

17

1120

Fiber Control

PI Speed Trim

1124

Traverse Dec

1123

1125

1126

Sync Time

Traverse/
P-Jump

Fiber Application

Sync
Speed
Change

C

P Jump
370 Skip Speed 1
371 Skip Speed 2
Max Traverse
372 Skip Speed 3
Traverse Inc
373 Skip Speed Band

Skip Bands

B

PID Output Meter

528

Skip Speed 3

From
Process Ctrl
[28E3]

527

526

Skip Bands

Skip Speed 2

Skip Speed 1

593

Limited Spd Ref

A

0
Stopping
or Not Active

Not Stopping
and Active

18

16

936
9
Drive Status 2
(Autotuning)

935

Drive Status 1
(Running)

Start/Stop

E

0
Ramp Input
[9E4]

474 Velocity Limit - Negative

473 Velocity Limit – Positive

F

[35H3]

G

Accel Time 2

Accel Time 1
536

535

1,0

539
541

0,1

1,0

0,1

540

Max Rev Speed

521

520

Limit

Max Speed
Limits

Final Speed Ref Limits

S Curve Accel, Decel

I

Spd Ref After
Final Limit
[9A2]

PF755 Rev_9.a
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[9E5]

[9E4]

VF (V/Hz), SV
V/F Ramp and Rate Select 467 Velocity Integrator Control
Spd Options Ctrl
Ramp Rate
(Ramp Disable)
1
635
Ramped
Previous
2
(StpNoSCrvAcc) 635
Spd Ref
Scan
594
Spd Options Ctrl
[9A2], [28C2]
(Ramp Hold)
Ramp
0
635
S Curve

Drive Logic Rslt
879 10 11
(Decel Time 1, 2)
Jog Acc Dec Time

Max Fwd Speed

H

Speed Control – Reference (4)

[35H3] Drive Logic Rslt 879
8 9
(Accel Time 1, 2)
377 Ramp Deceleration Decel Time 1 537
Decel Time 2 538

0

1

OR

378 Ramp Jerk Control

376 Ramp Acceleration

1

0

935

Drive Status 1
(Stopping)

Speed Control

2

Commanded
SpdRef

D

Kapitola 6
Použití střídavých měničů PowerFlex 755 pro Integrated Motion na síti EtherNet/IP

Reference regulace otáček (list 4)

Publikace Rockwell Automation 750-RM002B-CS-P - září 2013

6

5

4

3

2

1

594

1

*Poles

X

B

621

Slip RPM at FLA

LPF

622

1

*Poles

Hz

[NP Spd] [NP Freq] 120

1

RPM

1352 – Induction Motor
Rated Slip Speed

Iq Feedback (pu)

Slip Comp BW

131

Active Vel Fdbk

454 – Velocity Feedback

464 - Kdr

Droop RPM at FLA

From Fdbk
[3F2]

620

[NP Spd] [NP Freq] 120

1

RPM

VF or SV
(0-2,4,5,7,8)

Flux Vector
(3,6)

Hz

Filtered (100 R/S)
Iq Feedback (pu)

Ramped Spd Ref
[8G2]

35

Motor Cntl Mode

41 Control Method

Spd Ref After
Final Limit
[7I5] OR [8H4]

A

Limit

Limit

VF, SV Speed Regulator

X

1

X

*Poles

Hz

Velocity
Regulator

RPM

Interrupt Time
Scaling

Ramp Rate
[8I1]

Ramp Input
[8E2]

Previous
Ramped Spd Ref
[8I2]

Motor Freq
To Ramp Integrator
[8G1]

***INTERNAL CONDITION ONLY***

Speed Sensor Type

1

Open Loop
Speed Fdbk

0

Speed Fdbk
with Sensor

Hz

3 (OverSpd Lmt)

At Limit Status
945

X

(Max Fwd/Rev +
Overspeed Limit)
Freq Limit

Reverse
Prevention

1
Speed to Freq Scaling

X

X

Speed to Freq
Scaling

Torque
Reference

Limited
Speed Adder

E

[NP Freq] [NP Spd]*Poles
120

Limit

VHzSV
SpdTrimReg
623

1352 – Induction Motor
Rated Slip Speed

1.5

Slip RPM at FLA

[NP Spd] [NP Freq] 120

1

RPM

621

VHzSV Spd Reg Ki

664

PI

663

D

At Limit Status 453 Velocity Reference
(MaxSpeed Lmt) Final Speed Ref
(Max Fwd/Rev +
Overspeed Limit)
To Fdbk
597
Speed Limit
OR
945 2
[3B5]

VHzSV Spd Reg Kp

Limit

Max Fwd/Rev
Speed Limit

Final Speed Ref
To Spd Reg
597
[10A3]

453 Velocity Reference

C

Motor
Freq
(Hz)

Ramp Rate
(Motor Ctrl
Interrupt)
(Hz / Sec)

Selected
Freq Ref
(Hz)

Limited
Freq Adder
(Hz)

F

H

I

Freq Limit High (Hz)
Freq Limit Low (Hz)

Bus/Current
Limiter
(Freq Ramp)

Torque Ref

Freq Integral
(Hz)

Limit

Torque
Control

Limit

1

PF755 Rev_9.a
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[3D5],
[27E4],
[27H3]

Output
Frequency

600 – Output Frequency

Motor Control Object

Speed Control – Reference (5)

G
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Reference regulace otáček (list 5)

355

356

From
Fdbk
[3F2]

From
Spd Ref
[9C2]

131

Active Vel Fdbk

597

Final Speed Ref

453 Velocity Reference

Publikace Rockwell Automation 750-RM002B-CS-P - září 2013

6

5

4

638

639

SReg FB FltrGain

SReg FB Fltr BW

640

642

ServoLck

ks
s
-10%

+

-

D

635

685
313

468 Velocity Integrator Preload
492 Torque Reference
Selected Trq Ref
Actv SpTqPs Mode

652

Spd Options Ctrl
(SpdRegIntRes)
(SpdRegIntHld)
(Jog No Integ)

PTP PsnRefStatus
( PTP Int Hold)

[23D5]

[23E2]

635

720

6

4

3

2

E

kp
P Gain

Preset

Alt Speed Reg Ki* 650

Speed Reg Ki* 647

I Gain

ki
s

Alt Speed Reg Kp*

Speed Reg Kp*

461 Kvp

462 Kvi

Bumpless

-

05

+
Hold / Reset

AltSpdErr FltrBW* 651

945

Filter
Set=1 Stage, 2nd Order
Clear=2 Stage
LPass

Spd Err Filt BW* 644

Spd Options Cntl
(SpdErrFilter)

At Limit Status

+

SReg Trq Preset

Limit

+10%

469 Velocity Low Pass Filter
Bandwidth

Servo Lock Gain

Filtered SpdFdbk

-

+

467 Velocity Integrator Control

467 Velocity Integrator Control

Lead Lag

(kn * s)+ wn
s + wn

+

641

Speed Error

FeedFwd

643

Total Inertia

76

455 Velocity Error

nff

Alt Speed Reg BW
Spd Loop Damping

648

Speed Reg BW

C

653

636

464 Knff

set param 636/648 = 0
to manually adjust
param 645/649 & 647/650

B

SpdReg
AntiBckup

*

1434+o Feedback n Velocity
Filter Bandwidth

637

SReg FB Fltr Sel

454 Velocity Feedback

3

2

1

A

654

+

655

Spd Reg
Int Out

Spd Reg Neg Lmt

656

Spd Reg Pos Lmt

464 Kdr

Droop RPM
at FLA

620

Droop

InertAdapt
FltrBW*

710

1st Order
LPass

Filter

Sensorless

PF755 Rev_9.a
Page 10

457 Velocity Loop Output

To Torq Ctrl
[23B2]

660

SReg Output

502 Torque Low Pass Filter Bandwidth
SReg Out
FltrGain 0

658

SReg Out
FltrBW

659

Lead Lag

(kn * s)+ wn
s + wn

657

945

Speed Sensor
Type

0,2

704

InAdp LdObs Mode

3
SReg OutFltr Sel

Limit

I

Flux Vector

805 Load Observer Configuration

At Limit Status
(Spd Reg Lmt)
4

H

Speed Control – Regulator

G

***INTERNAL CONDITION ONLY***

456 Velocity Integrator Output

649

645

+

F
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1247

1248

Step 1-16 Next 1237

Step 1-16 Action 1238
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772

773

774

DI Indx StepPrst

6

5

779

PTP
Control

X

Index
Position

770

[5A1]

3

2
Preset Psn

2

847

142

140

766

765

[3H4]
Other Ref
Sources

Psn Fdbk

[7H2]

Virtual Enc Psn

[7H2]

Virtual EncDelay

Psn Direct Stpt

Psn Ref
Select

Parameter
Selection

Direct Position Reference Selection

Change

1

Reverse Move

Index

Absolute Immediate

770

[N]
[D]

790

789

PTP EGR
Mult/Div

Absolute

0

Restart Step

10

771

Hold Step

8

PTP Mode

StrStepSel0-4

0-4

Gear Rat

PTP
Control

1

Move

Absolute
Position

PTP Index Preset

Interp Trq Out
760

761

Interp Vel Out
366 Velocity Fine Command
450 Velocity Command

Interpolator
490 Torque Command

759

Interp Psn Out

365 Position Fine Command
430 Position Command

Interpolator

X

778

PTP
Ref Scale

Ref Pause

5

Parameter
Selection

775

Intgrtr Hold

4

0 Vel Override

DI Indx Step

Coarse Pos Trgt
From Motion
Planner

1388

Profile 1213
Command

Profiler

Pt-Pt Position Reference & Interpreter

DI Indx StepRev

Other Ref
Sources

780

PTP Setpoint

PTP Ref Sel

PTP Control

1386

1387

1385

1245

1246

Step 1-16 Dwell 1235

1384

1244

770

C

Profiler Reference & Interpreter

B

Step 1-16 Batch 1236

Step 1-16 Values 1234

361 Controller Position Command – Float
362 Controller Velocity Command
364 Controller Torque Command

4

3

2

1

A

D

1 Home Enabled

[16H3],
[17H2]

784

PTP
Command

[23D5]

797

800

1392

767

799

Parameter
Selection

Parameter
Selection

PCAM Main
Pt Y 0...15

PCAM Main
Pt X 0...15

Parameter
Selection

796

777

F
G

PLL
Control

PLL Planner

1408

1407

1473

PCAM Mode

PCAM Psn Out
[15G2]

PLL Speed OutAdv
[14H3]
808
PLL Enc Out Adv
[14H4]
810

PLL Enc Out
[14H4]
809

PLL Speed Out
[14H3]
807

PCAM Main Types

1391
1406

PCAM
Planner

1472

[15G2]
PCAM Vel Out

PCAM Planner

720

PTP Int Hold

PTP
Reference

776

783

PTP Speed
FwdRef

3 SpdFFRef En

2

1 Ref Complete

0 ZeroFFSpdRef

PTP PsnRefStatus

PTP S Curve

787

S Curve

PTP Vel Override

PTP Decel Time

PTP Accel Time

PTP Rev Vel Lmt

PTP Fwd Vel Lmt

Virtual
Encoder

788

782

781

786

785

Pt-Pt Position Planner

0

Position Control – Reference

PTP Feedback

Psn Direct Ref

PLL Psn Ref Sel

Other Ref
Sources

PLL Psn
Stpt

Other Ref
Sources

PLL Ext
Spd Stpt

PLL Ext Spd Sel

Other Ref
Sources

PCAM
1393
Psn Stpt

PCAM Psn Select

Homing Status

730

From
Homing
[17H2]

PsnPTP

Profiler

313

Actv SpTqPs Mode

PTP Reference [P776], PTP Feedback
[P777], PTP Command [P784] are
loaded with Psn Actual [P836].

Point to Point parameter initializations
performed with Position Regulator
INACTIVE

E

1

0

10

9

8

7

6

5

4

3

Psn PLL

Psn
Camming

Psn PTP

Profiler

9

8

7

6

0,1,2,3,4,5,10

Spd Ref

≠0,1,2,3,4,5
0

11

Psn Spindle Orient

Psn Direct

Psn PLL

Psn
Camming

Psn PTP

Profiler

Sum

SLAT Max

SLAT Min

Torque Reg 2

Speed Reg

Zero Torque

Actv SpTqPs Mode
[23D5]
313

I

PF755 Rev_9.
Page 1

Spd FF
To Spd
Ref
[7G4]

To Posit
Reg
[12A1]

722

Psn Selected
Ref

Position Mode Selection

H

Použití střídavých měničů PowerFlex 755 pro Integrated Motion na síti EtherNet/IP
Kapitola 6

Regulace polohy – reference

357

358

[3H4]

847

Psn Fdbk

From
Homing
[17H3]

Other Ref
Sources

823

Publikace Rockwell Automation 750-RM002B-CS-P - září 2013

6

5

Other Ref
Sources

847

721

Xzero
Preset

721

725

Σ

836

Psn
Actual

136

Psn Load Actual

825

826

LdPsn Fdbk Mult

LdPsn Fdbk Div

Parameter
Selection

Gear Rat

[N]
[D]

Σ

837

780 Position Integral Feedback

4

[3H4]

Load Psn FdbkSel

Psn Fdbk

2

ReRef
1

0

+

+

-

-

3

Gear Rat

835

(

Σ

Motor Speed
Gear Output Spd

)

[13D4]

Psn Gear Ratio

Σ
848

Psn Error

D

Σ

Calib
Const

Calib
Const

Virtual
Encoder

436 Position Error

Position Control
(OffsetVel En)

Rate Lim

Psn EGR Div

Position Control
824
721
(OffsetReRef)
Psn Offset Vel
446 Position Integrator Control

+
+

Pos Fdbk Scaling

Parameter
Selection

822

816
817

Psn EGR Mult

*4

[N]
[D]

Electronic Gear Ratio

C

Position Reference Offset

EGR is skipped when
Point to Point Position
control is active.

B

Position Control Zero
(Zero Psn) Position

4
434 Position Feedback

3

Psn Offset 2 Sel

Psn Offset 2

820

Parameter
Selection

722

Psn Offset 1 Sel

From
Posit Ref
[11I4]

Psn Selected
Ref

431
Psn Offset 1
Position
821
Trim
Other Ref
Sources
2

1

A

+

+
-

kp

ki
s
I Gain

Psn Reg Ki
442 Kpi

838

721

P Gain

Psn Reg Kp

839

723

F

432 Position Reference

Psn Command

PsnWtch1Arm

6

841

840

Inv

4 Integ Lmt Hi

724

721

5

Intgrtr Hold

Intgrtr Enbl

Position Control

721

H

844

200

-200

Output Filter

PReg Neg Spd Lmt

845

833
832
834

446 Position Integrator Control

831

830

PsnNtchFltrDepth

Notch

II
R

Notch Filter

I

0
313

Spd/Trq
Modes

Psn
Modes

PF755 Rev_9.a
Page 12

Actv SpTqPs
Mode
[23D5]

To Spd Ref
[7E5]

843

PsnReg
Spd Out

438 Position Loop Output

PsnNtchFltrFreq
783 Position Notch Filter
Frequency

781 Position Lead Lag Filter Bandwidth

Psn Out Fltr BW

Psn Out Fltr Sel

Psn Out FltrGain

Lead Lag

(kn * s)+ wn
s + wn

Spd Lmt Hi

724

6

5 Spd Lmt Lo

724

Psn Reg Status

PReg Pos Spd Lmt

Limit

Speed Limits

*4. EGR is skipped when Point to
Point Position control is active
(included Profiler, PLL with PTP)

3. Else, Psn Command [P723] and
Psn Ref EGR Out [P815] are loaded
with Psn Actual [P836]

2. Else, if Homing function is enabled,
Psn Actual [P836] is loaded with
Psn Fdbk [P847] .

1. If Zero Psn [P721 Bit 04] is set, Psn
Actual [P836] is loaded with
Psn Fdbk [P847] – Zero Position
[P725].

Parameter initializations performed with
Position Regulator INACTIVE

782 Position Lead Lag Filter Gain
Psn Reg Droop
1

846

PReg Neg Int Lmt

PReg Pos Int Lmt

3 Integ Lmt Lo

724

Psn Reg Status

Droop

Limit

842

PsnReg IntgrlOut

437 Position Integrator Output

&

+

11 InPsn Detect

PsnWatch2Dir

9
10 Add Spd Ref

10 PsnW2Detect

PsnWtch2Arm

9 PsnW1Detect

8 Intgrtr Hold

7 Psn Reg Actv

6 Spd Lmt Hi

8

PsnWatch1Dir

Intgrtr Hold

7

Zero Psn

5

OffsetVel En

4

4 Integ Lmt Hi

Offset ReRef

2
3
5 Spd Lmt Lo

3 Integ Lmt Lo

1 Intgrtr En

Psn Intgrtr

1 Offset ReRef

0 OffsetIntgrtr

2

+

724

Psn Reg Status

G

Position Control – Regulator

0 Reserved

446 Position Integrator Control
Position Control

Σ

Psn Ref EGR Out

PI Regulator

441 Kpp

+

815

E

Kapitola 6
Použití střídavých měničů PowerFlex 755 pro Integrated Motion na síti EtherNet/IP

Regulace polohy – regulátor

Publikace Rockwell Automation 750-RM002B-CS-P - září 2013

6

5

4

3

2

1

A

747

PsnWatch1 Select

Other Ref
Sources

PsnWatch1 Stpt

B

745

Parameter
Selection

PsnWatch1Dir

7

PsnWatch1 DtctIn

746

D

726
727

In Pos Psn Band
In Pos Psn Dwell

F

PsnWatch2 Select

11 InPsn Detect

Psn Reg Status
724

750

Other Ref
Sources

PsnWatch2 Stpt

In Position Detect

E

In Position Detect

PsnW1Detect

835

9

Psn Error
[12D3]

724

Psn Reg Status

PsnWtch1Arm

6

Position Watch 1

721

Position Control

Position Watch 1

C

748

Parameter
Selection

H

I

9

8

PsnWtch2Arm

749
PsnWatch2 DtctIn

724

10

PsnW2Detect

Psn Reg Status

PsnWatch2Dir

Position Watch 2

721

Position Control

Position Watch 2

PF755 Rev_9.a
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Position Control – Aux Functions

G

Použití střídavých měničů PowerFlex 755 pro Integrated Motion na síti EtherNet/IP
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Regulace polohy – pomocné funkce

359

360

Publikace Rockwell Automation 750-RM002B-CS-P - září 2013

6

5

4

3

2

1

A

797

800

799

Parameter
Selection

796

Parameter
Selection

PLL Psn Ref Sel

Other Ref
Sources

PLL Psn Stpt

PLL Ext Spd Sel

Other Ref
Sources

PLL Ext Spd Stpt

B

0

PLL Control

PLL LPFilter BW

PLL BW

795

3

X

X to V
Conv

0

1

+
-

Ext
Vel FF

2

PLL EPR Input

795

Loop
Filter

Velocity
FF

1

PLL Rvls Input

804

0

1

795

X

812

805

EGR

Accel
Comp

3

X

[ ]

[ ]

795

811

VE

801

PLL EPR Output
PLL Rvls Output

+

+

LPF

802

803

0

0

0

1

0

1

795

0

PLL Control

Prof Enable

PTP Enable

PLL Virt Enc RPM

6

PCAM Enable

Accel Comp

2 Ext Vel FF

PLL Enable
Velocity FF

0
1

PLL Control

5
PLL Control

G

H

I

PLL Enable

Delay

Delay

806

810

809

808

807

PF755 Rev_9.a
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PLL Psn Out Fltr

PLL Enc Out Adv
[11F5]

PLL Enc Out
[11F5]

PLL Speed OutAdv
[11F5]

PLL Speed Out
[11F5]

- Bit4 enables PCAM function with PLL.
- Bit5 enables PTP function with PLL
- Bit6 enables Profiler function with PLL
Can not select multiple bits.
PLL references must connect to
appropriate outputs of the function.

Position Control – Phase Locked Loop

F

798

E

4
PLL Control

D

PLL Ext SpdScale

C

Kapitola 6
Použití střídavých měničů PowerFlex 755 pro Integrated Motion na síti EtherNet/IP

Regulace polohy – smyčka se zamčenou fází
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6

5

4

3

2

1

A

1400

1393

1396

PCAM Span X

1403

1404

PCAM Slope Begin

PCAM Slope End

1391

1392

0

1406
1405

Types
EndPnt

-

Pt Y 15

Pt Y 0

1437

1407

Virtual Encoder

0 - Off
1 - Single step
2 - Continuous
3 - Persistent

C

Pt X 15

Pt X 0

Parameter
Selection

1399

Parameter
Selection

PCAM
Main

1398

1395

PCAM PsnOfst Eps

PCAM Span Y

1394

PCAM Psn Ofst

PCAM Psn Select

Other Ref
Sources

PCAM Psn Stpt

PCAM ScaleY Sel

Other Ref
Sources

PCAM ScaleYSetPt

PCAM Mode

B

-

15

1438

1408

PCAM
Aux

Y (slave)

X-span

1440
1439

EndPnt

1469

1441

Types

Pt X 15

Pt X 1

Profile Definition

D

x

1

Pt Y 15

Pt Y 1

-

Unwind

15

1470

1442

1402

Y-span

1401

Parameter
Selection

X (master)

F

PCAM VelScaleSel

Other Ref
Sources

PCAM VelScaleSP

PCAM Scale X 1397

E

H

I

X

0

Start

1474

8
9
10
11
12

Alt Slope

Reref Psn In
Unidirection
Cndtnl Hold

Cndtnl Hold

8

Unidirection

7
Aux Cam En

Offset En

6
7

Reref Psn In

6

5

4

3

2

1

0

1390

ReverseY Out

Offset En

Alt Slope

4

Start

5

Aux Cam En

3
In Cam

ReverseX In

ReverseY Out

ReverseX In

2

1

PCAM Control

DI PCAM Start

Persist Mode

Contins Mode

1471

[11G3]

PCAM Vel Out

[11G4]

PCAM Psn Out

Single Mode

PCAM Status

1472

1473

PF755 Rev_9.a
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Position Control – Position CAM

G

Použití střídavých měničů PowerFlex 755 pro Integrated Motion na síti EtherNet/IP
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Regulace polohy – polohovací vačka

361

362

Publikace Rockwell Automation 750-RM002B-CS-P - září 2013

6

5

4

3

2

1

1242

1243

1244

1232

1233

1234

1235

1236

Accel

Decel

Value

Dwell

Batch

1239

Dig In

1217

1248

1238

Action

Step1

9

24 Step16

23 Step15

22 Step14

21 Step13

20 Step12

19 Step11

18 Step10

17 Step9

16 Step8

15 Step7

14 Step6

13 Step5

12 Step4

11 Step3

10 Step2

StrStepSel3

StrStepSel4

8

StrStepSel2

6

7

StrStepSel0

StrStepSel1

5

Vel Override

3

4

Abort Step

AbortProfile

2

Hold Step

1259

1258

1257

1256

1255

1254

1253

1252

1251

1250

Step
3

1

0

1249

1247

1237

Next

1246

1245

1241

1231

Velocity

1240

Step
2

1230

Step
1

B

Type

Prof DI Invert

A

ProfVel Override

Counts Per Unit

1389

1388

1387

1386

1385

1384

1383

1382

1381

1380

Step
16

DI StrtStep Sel2

1226
DI StrtStep Sel4

DI StrtStep Sel3

1224
1225

DI StrtStep Sel1

DI StrtStep Sel0

DI Vel Override

DI Abort Profile

DI Abort Step

DI Hold Step

1379

1378

1377

1376

1375

1374

1373

1372

1371

1370

Step
15

1223

1222

1221

1220

1219

1218

1269

1268

1267

1266

1265

1264

1263

1262

1261

1260

Step
4

C

1216

1215

Move Table

D

960

7

Vel Override

12 Prof Run Alarm

11 HomeNotSetAlarm

10 Restart Step

9

Hold Step

Reserved

7
8

Reserved

Reserved

StrStepSel4

StrStepSel3

StrStepSel2

StrStepSel1

StrStepSel0

6

5

4

3

2

1

0

Profile Actv

Alarm Status B

1213

Profile Command

Speed/Position

E

Starting
Step
(0-16)

1210

Running

Enabled

Reserved

Reserved

Reserved

Step Bit 4

Step Bit 3

Step Bit 2

Step Bit 1

Step Bit 0

19 Home Not Set

18 Vel Override

17 Restart Step

16 Resume

15 Stopped

14 Complete

13 In Position

12 Holding

11 Dwell

10 Position Mode

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

G

H

I

Current
Step
(0-16)

Time

1212

Other

Units Traveled

0

Profiler

313

[22D5]

Actv SpTqPs Mode

[11E2]

784

PTP
Command

PF755 Rev_9.a
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Spd Ref
To Spd Ref
[6C3]

Position Control – Profiler/Indexer (1)

Profile Status

F

Kapitola 6
Použití střídavých měničů PowerFlex 755 pro Integrated Motion na síti EtherNet/IP

Regulace polohy – Profiler/Indexer (list 1)
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6

5

4

3

2

1

B

C

N/A

N/A

N/A

N/A
N/A
N/A

N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

Digin
Blend

N/A
Next Step
Time >
Value

N/A

N/A
Next Step
Position >
Value

N/A

Batch
Next
Next Step
Condition

DigIn #

Dwell

N/A

Move vel
Move accel
Move decel
Total Time

Move vel
Move accel
Move decel
Incremental
Target pos
N/A

Velocity
Accel
Decel
Value

Time Blend

Posit Blend

Digin
Blend

N/A

N/A
N/A
N/A

N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

Move vel
Move accel
Move decel
Compare
Param # (+/-)
Compare
Param #
N/A
Next Step
Param[Value]
Compare to
Param[Dwell]
N/A

Param Blend

N/A

N/A

Action

Type = Speed Profile

N/A
N/A
N/A

N/A
Next Step
Position >
Value
N/A

Batch
Next
Next Step
Condition
DigIn #

N/A
N/A
N/A

N/A

N/A

Dwell

N/A
N/A
N/A
N/A

Move vel
Move accel
Move decel
Incremental
Target pos
N/A

Param
Blend

N/A
N/A
N/A
N/A

Time
Blend

Posit Blend

Velocity
Accel
Decel
Value

Action

Type = Position Incremental (Posit Incr)

N/A
N/A
N/A

N/A

N/A
N/A
N/A

N/A

N/A
Next Step
Position >
Value
N/A

Batch
Next
Next Step
Condition
DigIn #

Dwell

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

Move vel
Move accel
Move decel
Absolute
Target pos
N/A

Velocity
Accel
Decel
Value

Param
Blend

Time
Blend

Posit Blend

Action

Type = Position Absolute (Posit Abs)

Digin #

Batch #
Next Step
Digin [Value]
transition

Dwell Time

Move Vel
Move accel
Move decel
N/A

Digin Blend

Batch #
Next Step
DigIn
transition
Digin #

Move vel
Move accel
Move decel
Incremental
Target pos
Dwell Time

(+/-) Wait
Digin

N/A
Next Step
DigIn
transition
Digin #

Move vel
Move accel
Move decel
Absolute
Target pos
Dwell Time

(+/-) Wait
Digin

Digin #

Batch #
Next Step
Digin
transition

Dwell Time

(+/-) Wait
Digin
Move vel
Move accel
Move decel
Total Time

Batch #
Next Step
Position >
Value
N/A

Dwell
Time
N/A
N/A
Restart
Indexer
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

End

Dwell
Time
N/A
N/A
Restart
Indexer
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

End

N/A

Batch #
Next Step
Time >
Value

Dwell Time

Move vel
Move accel
Move decel
Total Time

Step to Next

Move vel
Move accel
Move decel
Incremental
Target pos
Dwell Time

Step to Next

N/A
Next Step
Position >
Value
N/A

Move vel
Move accel
Move decel
Absolute
Target pos
Dwell Time

Step to Next

N/A

Dwell
Time
N/A
N/A
Restart
Profile

N/A
N/A
N/A
N/A

End

Position Control – Profiler/Indexer (2)

A

135

Psn Fdbk
Sel

738

736

735

E

Parameter
Selection

847

Psn Fdbk

737

Actual Home Psn

User Home Psn

Find Home Ramp

Find Home Speed

Psn Fdbk
Source

D

+

DI Find Home
DI Redefine Psn
DI OL Home Limit

734

Hold At Home

7

733

Homing Alarm
Home DI Inv

6

Psn Redefine

4
5

Return Home

Home Marker

Home DI

Find Home

Not Home Set

9

3

2

1

0

Homing Actv

8

732

731

Homing Control

-

Speed

960

Alarm Status B

F

+

-

3

2

1

0

Position

At Home

Homing

Home Enabled

Home Request

Homing Status
730

H

I

836

725

784

To Psn
Regulator
[12B3]

To Psn
Ref
[11E3]

PF755 Rev_9.a
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3. When Position Redefine is enabled,
Actual Home Position [P737] is loaded
with Psn Fdbk [P847] .

2. When Homing function is complete,
Zero Position [P725] is loaded with
Actual Home Position [P737] - User
Home Position [P738].
Then Psn Actual [P836] is loaded with
Psn Fdbk [P847] - Zero Position
[P725].

1. When Homing function is enabled,
Psn Actual [P836] is loaded with
Psn Fdbk [P847] .

Psn
Actual

Zero Position

PTP
Command

Spd Ref
To Spd Ref
[6G3]

Position Control – Homing

G

Použití střídavých měničů PowerFlex 755 pro Integrated Motion na síti EtherNet/IP
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Regulace polohy – Profiler/Indexer (list 2) / regulace polohy – najetí do výchozí polohy

363

364

Publikace Rockwell Automation 750-RM002B-CS-P - září 2013

6

5

4

3

2

1

847

Psn Fdbk

0

RP Unwind

1509

B

0

1511

RP Psn Out

1503

Parameter
Selection

Enable

RP Pos Fdbk Sel

Other Ref
Sources

1502

1500

Roll Psn Config

RP Pos Fdbk Stpt

A

*1
1508

X

EGR

EGR1

*1

+

+

ReRef

1505

Roll Psn Offset

D

1500

Σ

2

1504

Roll Psn Preset

1500

Position
Feedback
Input

1

0

1

Preset

Roll Psn Config

Rereference

Roll Psn Config

E

*1: Product need to be within 32-bits integer range

RP Rvls Output

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

Gear Ratio

1507

X

RP Rvls Input

0

1

EGR Select

1506

3

RP EPR Input

1500

Roll Psn Config

C

RP Unwind

1509

Mod

Modulo Divider

F

RP Unit Scale

1510

X

1512

1511

1501
Rereference

Enable

RP Unit Out

RP Psn Out

1

0

Roll Psn Status

G

H

PF755 Rev_9.a
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Kapitola 6
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Regulace polohy / pomocné funkce, ukazatel valivé polohy
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6

5

4

3

2

1

135

847

1583

0

0

1589

SO Position Out

0

SO Cnts per Rvls

1587

Home DI

1

Pos Fdbk Sel

Psn Fdbk

SO Offset

Marker Pulse

Home DI

1580

SO Config

A

-

Σ

Position Feedback Input

594

1583

SO Offset

ReCap

+

D

Ramped Spd Ref

*1: Product need to be within 32-bits integer range

Gear Ratio

SO Rvls Output

SO Rvls Input

*1

SO EPR Input

X

1586

*1

EGR

1585

X

[ ]

[ ]

C

1584

ReCap

Rising
Edge

B

4
0

Scale Invert

SO Unit Out

Orient Cplt

Mode

1
2

At SO Speed

0

1582

SO Setpoint

1587

SO Cnts per Rvls
1588

÷

1

SO Rev Vel Lmt

1594

Limit

1593

SO Fwd Vel Lmt

Spindle Position Command

SO Unit Scale

X

1581

1 Mode

SO Status

1590

1580

1594

SO Rev Vel Lmt

I

PF755 Rev_9.a
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1592
SO Decel Time

1591
SO Accel Time

Spindle Position Planner

1593

Scale Invert

ShortestPath

4

Recap Hm Psn

3

Home DI Inv

2

Home DI

0
1

SO Config

H

SO Fwd Vel Lmt

1589

1581

SO Status

Mod

G

SO Position Out

SO Config 1580

Spindle Position Indicator

F

Modulo Divider

E
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6

5

4

3

2

1

A

576

Preset Speed 6
577

575

Preset Speed 7

574

Preset Speed 4

Preset Speed 5

573

571

Preset Speed 1

Preset Speed 3

562

MOP Low Limit

572

561

MOP High Limit

Preset Speed 2

567

Disabled (0)

MOP Init Stpt

B

Parameter
Selection

Default

566

MOP Init Select

C

559

1

178

MOP Inc

Parameter
Indirect

0

0

MOP Inc

559

0

Save MOP Ref
(At Pwr Down)

0 0

Save MOP Ref
(At Stop)

0 0

177

Parameter
Indirect

DI MOP Dec

Option Port:
Digital In

Calc
Step

560

MOP Rate

DI MOP Inc

D

933

3

933

11
Start Inhibits
(Bus PreChg)

1

Start Inhibits
(SW Coast Stp)

1

-

0

+

Option Port:
Digital In

E

Reset / Save

F

558

MOP Reference

MOP Low Limit

562

Limit

561

MOP High Limit

G

I
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Regulace MOP

377

378
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6

5

4

3

2

1

B

5

4

3

2

1

2

0

Dig In Fltr Mask

2

Dig In Fltr Mask

2

Dig In Fltr Mask

2

Dig In Fltr Mask

2

Dig In Fltr Mask

2

Dig In Fltr Mask

Filter

Filter

Filter

Filter

Filter

Filter

Option Module Parameters – Reference Symbol Legend

Com

In0

In1

In2

In3

In4

In5

Inputs

Inputs & Outputs – Digital

A

1

0

A
A≥B

RO1/TO0 Level
Source

TO1 Sel

30

Parameter
Selection

12

Parameter
Selection

B

A<B

13

1

0

5

1

Inv

6

1

0

RO1/TO0 Level

22

Parameter
Selection

B

A

A<B

A≥B

5

2

Dig Out Sts

OR

23

1

0

RO1/TO0 Level CmpSts

TO1 On Time

34

Timer

35

Output Compare

2

Dig Out Invert

TO1 Off Time

*-1R2T (1-Relay / 2-Transistor) I/O Modules Only

RO1/TO0 On Time

Timer

0

Dig Out Sts

RO1/TO0 Sel

1

0

1

25

RO1/TO0 Off Time

RO0 On Time

14

Timer

5

Dig Out Sts

24

Inv

6

Dig Out Invert

Inv

1

0

0

15

20

Parameter
Selection

RO0 Sel

10

Parameter
Selection

RO0 Level CmpSts

Transistor Out1
Source

Relay Out1
Transistor Out0
Source

Relay Out0
Source

6

21

2

Dig Out Invert

F

RO0 Off Time

Outputs

RO1/TO0 Level Sel

3

E

11

4

D

RO0 Level Sel

5

RO0 Level

RO0 Level
Source

3

Dig In Fltr

3

Dig In Fltr

3

Dig In Fltr

3

Dig In Fltr

3

Dig In Fltr

3

Dig In Fltr

1

Dig In Sts

C

H

TO1 Level

TO1 Level
Source

32

Parameter
Selection

31

B

A

A≥B
A<B

I

33

1
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0

TO1 Level CmpSts

*-1R2T (1-Relay / 2-Transistor) I/O Modules Only

NO

NO

Common

NC

NO

Common

NC

TO1 Level Sel

G
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6

5

4

3

2

1

Current

Voltage

Current

Voltage

A

-

+

-

+

-

+

-

+

0

ADC

45

1

Anlg In Type

ADC

45

Anlg In Type

Ignore

Set Input Hi

Set Input Lo

Hold
Input

Flt CL Stop

Flt RampStop

FltCoastStop

Flt Continue

Alarm

53

63

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Loss
Detection

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Loss
Detection

Anlg In1 LssActn

Set Input Hi

Set Input Lo

Hold
Input

Flt CL Stop

Flt RampStop

FltCoastStop

Flt Continue

Alarm

Ignore

Anlg In0 LssActn

B

C

1

0

2

1

66

Lead Lag

65

50

V/mA

60

Anlg In1 Value

Pre Scaled
Value

(kn * s) + wn
s + wn

Loss

Anlg In1 Filt BW

Anlg In1 Filt Gn

Anlg In Sqrt

46

Square
Root

49

Anlg In Loss Sts

56

Lead Lag

55

V/mA

Anlg In0 Value

Pre Scaled
Value

(kn * s) + wn
s + wn

Loss

Anlg In0 Filt BW

Anlg In0 Filt Gn

Anlg In Sqrt

46

Square
Root

49

Anlg In Loss Sts

Inputs

D

Anlg In1 Lo

62

V/mA

Scale

In-Lo
Hi-Lo

V/mA

61

Anlg In1 Hi

Anlg In0 Lo

52

V/mA

Scale

In-Lo
Hi-Lo

V/mA

51

Anlg In0 Hi

Scaled
Value

Scaled
Value

E

76

86

Anlg Out1 Sel

Other Ref Sources

Anlg Out1 Stpt

Anlg Out0 Sel

Other Ref Sources

Anlg Out0 Stpt

85

Parameter
Selection

87

0

1

79

78

91

V/mA

V/mA

90

Anlg Out1 Hi

Anlg Out1 Lo

Scale

In-Lo
Hi-Lo

Anlg Out1 DataLo

89

V/mA

81
Anlg Out0 Lo

Scale

In-Lo
Hi-Lo

V/mA

80

92
V/mA

0

DAC

70

1

Analog Out Type

DAC

70

Analog Out Type

Anlg Out1 Val

V/mA

82

Anlg Out0 Val

-

+

-

+

-

+

-

+

I
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Current

Voltage

Current

Voltage

Option Module Parameters – Reference Symbol Legend

Anlg Out0 Hi

Anlg Out1 DataHi
88

H

Inputs & Outputs – Analog

Anlg Out0 DataLo

Anlg Out Abs

71

Abs

Outputs

G

Anlg Out0 DataHi

Anlg Out Abs

71

Abs

Anlg Out1 Data

75

77

Anlg Out0 Data

Parameter
Selection

F
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Vstupy a výstupy – analogové

379

380
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6

5

4

3

2

1

B
C

Com

In0

In1

In2

2

1

0

Filter

Filter

Filter

3

Dig In Sts

12

Parameter
Selection

A

B

A≥B
A<B

13

1

0

RO1/TO0 Level

RO1/TO0 Level
Source

22

Parameter
Selection

B

A

A<B

A≥B

Output Compare

1

5

2

Dig Out Sts

OR

23

1

0

RO1/TO0 Level CmpSts

34

Timer

TO1 On Time

1

0

2

35

30

Inv

6

Dig Out Invert

TO1 Off Time

TO1 Sel

Parameter
Selection

5

*-1R2T (1-Relay / 2-Transistor) I/O Modules Only

RO1/TO0 On Time

Timer

0

Dig Out Sts

RO1/TO0 Sel

1

0

1

25

RO1/TO0 Off Time

RO0 On Time

14

Timer

5

Dig Out Sts

24

Inv

6

Dig Out Invert

Inv

1

0

15

20

Parameter
Selection

RO0 Sel

10

Parameter
Selection

RO0 Level CmpSts

Transistor Out1
Source

Relay Out1
Transistor Out0
Source

Relay Out0
Source

0

21

0

6

Dig Out Invert

F

RO0 Off Time

Outputs

RO1/TO0 Level Sel

1

E

11

2

D

RO0 Level Sel

1

RO0 Level

RO0 Level
Source

Dig In Fltr

3

Dig In Fltr

3

Dig In Fltr

Option Module Parameters – Reference Symbol Legend

2

Dig In Fltr Mask

2

Dig In Fltr Mask

2

Dig In Fltr Mask

Inputs

11-Series Inputs & Outputs – Digital

A

H

TO1 Level

TO1 Level
Source

32

Parameter
Selection

31

B

A

A≥B
A<B

I

33

1
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0

TO1 Level CmpSts

*-1R2T (1-Relay / 2-Transistor) I/O Modules Only

NO

NO

Common

NC

NO

Common

NC

TO1 Level Sel

G
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6

5

4

3

2

1

Current

Voltage

A

-

+

-

+

ADC

45

0

Anlg In Type

Set Input Hi

Set Input Lo

Hold
Input

Flt CL Stop

Flt RampStop

FltCoastStop

Flt Continue

Alarm

Ignore

Anlg In0 LssActn

B

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Loss
Detection

53

C

1

0

56

Lead Lag

55

V/mA

50

Anlg In0 Value

Pre Scaled
Value

(kn * s) + wn
s + wn

Loss

Anlg In0 Filt BW

Anlg In0 Filt Gn

Anlg In Sqrt

46

Square
Root

49

Anlg In Loss Sts

Input

D

Anlg In0 Lo

52

V/mA

Scale

In-Lo
Hi-Lo

V/mA

51

Anlg In0 Hi
Scaled
Value

E

76

Anlg Out0 Sel

Other Ref Sources

Anlg Out0 Stpt

75

77

G

H
I

0

79

V/mA

81
Anlg Out0 Lo

Scale

In-Lo
Hi-Lo

V/mA

80

Anlg Out0 Hi

Anlg Out0 DataLo

Anlg Out Abs

71

Abs

78

Anlg Out0 DataHi

Output

V/mA

82

DAC

70

0

Analog Out Type

Anlg Out0 Val

-

+

-

+
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Current

Voltage
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11-Series Inputs & Outputs – Analog

Anlg Out0 Data

Parameter
Selection

F
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Vstupy a výstupy řady 11 – analogové

381

382
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6

5

4

3

2

1

A

PTC/Thermostat
Input

B

-

+
Buffer &
Comparator

Motor PTC/Thermostat Input

C

Reset AND
Logic

Fault AND
Logic

D

PTC
Monitor
41

Thermostat

Transistor
Latch

14 PTC Selected

Voltage Loss

3
13

Short Cirkt
Over Temp

2

Thml Snsor OK

1

0

Motor PTC

E

F

H
I

ATEX Relay Output

NO

Common
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6

5

4

3

2

1

DeviceLogix
Port 14

Embedded Ethernet
Port 13

DPI Port 6

DPI Port 5

DPI Port 4

DPI Port 3

DPI Port 2

DPI Port 1
(Drv Mounted HIM)

Digital Inputs

A

15

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

0

B

324
325
326
327

Logic Mask
Auto Mask
Manual Cmd Mask
Manual Ref Mask

Masks

C

Write Mask Cfg

885 Port Mask Act
886 Logic Mask Act
887 Write Mask Act

Masks Act Status

Mask Evaluation
Logic

888

E

919
920
921
922
923
924
925

Stop Owner
Start Owner
Jog Owner
Dir Owner
Clear Flt Owner
Manual Owner
Ref Select Owner

Owners

Owner Logic

Logic Parser

Note:
The following parameters are typically referenced
when configuring or monitoring Control Logic;
P933 [Start Inhibits]

D

F

Logic Evaluation

G

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Bit

I

Stop
Start
Jog1
Clear Faults
Forward
Reverse
Manual
Reserved
Accel Time 1
Accel Time 2
Decel Time 1
Decel Time 2
SpdRef Sel 0
SpdRef Sel 1
SpdRef Sel 2
Reserved

879

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Bit

31

0
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Coast Stop
CurrLim Stop
Run
Jog 2
Reserved
Reserved
Reserved
Reserved
Reserved
Reserved
Reserved
Reserved
Reserved
Reserved
Reserved
Reserved

Drive Logic Rslt

To Spd Ref
[5G2], [6E3], [7F2],
[7F3], [8F2], [8F3]

Control Logic

H
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Řídicí logika

Přetížení měniče IT

383

384

423

Current Limit 2
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6

5

4

380

381

Bus Reg Ki

Bus Reg Kp

377

378

379

Bus Limit Kd

Bus Limit ACR Ki

Bus Limit ACR Kp

883 – External Shunt Power
884 – External Shunt Pulse Power

886 – External Shunt Resistance

*

421

DB ExtPulseWatts

385

384

383

DB Ext Ohms
DB Ext Watts

382

dc bus

DB resistor

Heatsink and
Junction Degree
Calculator

Inverter Overload (IT)

C

DB Resistor Type

Parameter
Selection

881 – Shunt Regulator Resistor Type

376

Bus Limit Kp

880 – Bus
Regulator
Reference

374

375

Bus Reg Level

373

Bus Reg Mode B

Bus Reg Lvl Cnfg

372

Bus Reg Mode A

624 – Bus Regulator Action

Current Limit Sel

3
1320
– Motor Rated Peak Current
533 – Current Vector Limit

Other Ref Sources

422

Current Limit 1

7

38

PWM Frequency

11

420

601 – Output Current Output Current

306

Duty Cycle / Rating

305

647 – Inverter
Drive OL Mode
Overload Action

Voltage Class

Pwr EE Data

NTC

Power Device
Characteristics

B

620 – DC Bus Voltage DC Bus Voltage

2

1

A

Active PWM Freq

6

5
PWMFrq Reduc

CurLmt Reduc

Drive OL

Heatsink OT

1
4

IGBT OT

0

Transistor OT
SinkUnderTmp
Excess Load

3
4
5
6

* Note: Parameters are
not functional when any
of the FV motor control
modes are selected

1319 – Motor Rated
Continuous Current

26

415

414

X

3001 – Motor Overload Hertz

Mtr OL Hertz

Motor NP Amps

Motor OL Factor

413

Mtr OL Reset Lvl

412

411

Mtr OL at Pwr Up
Mtr OL Alarm Lvl

410

Mtr OL Actv

697 – Motor Thermal
Overload User Limit

621 – DC Bus Voltage
- Nominal

DC Bus Memory

Drive OL
Heatsink OT

2

1322 – Motor Overload Limit

12

953

Fault Status B

960

F

641 – Inverter Heatsink Temperature

641 – Inverter Temperature

636 – Inverter Capacity

E

Active Cur Lmt [24a G5] [24b G5]

Drive Temp C

Alarm Status B

d14

424

944

Drive Temp Pct

IGBT Temp C

943

IGBT Temp Pct

942

Drive OL Count

941

940

D

60 (Hot)
180 (Cold)

1.0 - 2.0
(1.025 Typ)

102%

Motor
Speed (Hz)

time (sec)

right of curve

Mtr Over Load (I2T)
Motor
Current

150%

Motor
Current

50%

I

Inverter Overload IT

H

Mtr OL Counts

MtrOL Reset Time

Motor OL Trip Time

2

Motor OL

952

2
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Motor OL

Fault Status A

959

Alarm Status A

419

635 – Motor Capacity

418

416

‘d’ Prefix Refers to Diagnostic Item Number (ex. d33) – Reference Symbol Legend
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6

5

4

3

2

1

-

A

[FrctnComp Hyst]

- [FrctnComp Trig]

+ [FrctnComp Slip]

+ [FrctnComp Stick]

[FrctnComp Hyst]

D

-

- [FrctnComp Rated]

- [FrctnComp Stick]

- [FrctnComp Slip]

+ [Motor NP RPM]

[FrctnComp Time]

+ [FrctnComp Trig]

+

Torque

+ [FrctnComp Rated]

[FrctnComp Time]

- [Motor NP RPM]

C

Friction Compensation Adjustments

B

+
Speed

E

-

G

[FrctnComp Hyst]

- [FrctnComp Trig]

[FrctnComp Hyst]

-

+ [FrctnComp Trig]

+

Torque

H

I

+
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Speed

Friction Compensation

Friction Compensation Hysteresis

F
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Kompenzace tření

385

386
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6

5

4

3

2

1

A

1

2

3

Minimum Freq

1550

VB Cur Thresh

1548

VB Current Rate

1546

D

1551

VB Rate Lag Freq

1549

VB Current Hyst

1547

VB Filt Flux Cur

1545

VB Flux Thresh

1543

VB Frequency

1541

VB Accel Rate

1539

VB Minimum

1537

VB Voltage

27

Motor NP Hertz

VB Flux Lag Freq

1544

VB Min Freq

1542

VB Decel Rate

1540

4

1535

1538

VB Time

0

InductionVHz

35

Motor Cntl Mode

VB Enable

0

VB Maximum

OR

1535

VB Config

C

VB Config

Flux Level

1535

VB Config

Rising Edge

1535

VB Config

Current Rate

1535

VB Config

B

F

G

H

0

2

Status Update

6
Max Boost

1536

VB STATUS

Flux Trigger

4

1536

Bst_State_Ramp_Dwn
Bst_State_Reset

VB STATUS

Triggered

1536

VB STATUS

VB Enabled

1536

Bst_State_Ramp_Up

Bst_State_Break

Bst_State_Init

Bst_State_Default

Control State Cases

Clear At Stop Block

Boost Config Enable Block

Rate Calculation Block

VB STATUS

1

3

5

7
Hold Freq

1536

VB STATUS

Freq Trigger

1536

VB STATUS

Current Trig

1536

VB STATUS

VB Timer

1536

VB STATUS

Variable Boost Voltage Overview – Function Inputs/Outputs

State Decision Block

Parameter
Selection

E
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6

5

4

3

2

1

Parameter
Selection

d58

d59

B

0

1
d60

Dig Sw Real Out

E

Parameter
Selection

Sw Off Stpt Dint

d62

d63
0

1
d64

Dig Sw Dint Out

Diagnostic Tools

D

Sw On Stpt Dint

Bit
Source
Dig Sw
d61
Dint Sel

Bit To Numeric Conversion

Digital Switches

C

‘d’ Prefix Refers to Diagnostic Item Number (ex. d33) – Reference Symbol Legend

Sw Off Stpt Real

Sw On Stpt Real

d57

Bit
Source

Dig Sw
Real Sel

A

0

Real

0

Parameter
Selection

1042
Real

PkDtct2 In Sel

1044

off

off

1045

0

Peak Detect

on

1044
1

Peak 2
Preset Data
Source
(numeric)

1044

Peak2 Cfg
(Peak2 Set)
Peak2 Cfg
(Peak2 Hold)

0

1

1039

Peak 1
Preset Data
Source
(numeric)

Peak1 Cfg
(Peak1 Set)
Peak1 Cfg
1039
(Peak1 Hold)

Peak Detect

on

Peak 1 Change 1040
(Peak1Change)

Parameter
Selection

1037

PkDtct1 In Sel

1039

Peak 2 Change (Peak2Change)

Peak 2
Input Data
Source
(numeric)

Peak2 Cfg
(Peak2 Peak)

Peak 1
Input Data
Source
(numeric)

Peak1 Cfg
(Peak1 Peak)

2

2

1036

The change bit, Peak x Chng (where x = 1 or 2), is set TRUE if the
peak detect value changes, else the change bit is set FALSE.
Change is also set to FALSE if the detector is in HOLD or SET.

I

Real

PkDtct1
PresetSel

Parameter
Selection

1043
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Real

PkDtct2
PresetSel

1046

PeakDetect2 Out

Parameter
Selection

1038

1041

PeakDetect1 Out

PkDtct Stpt Dint

PkDtct Stpt Real

Numeric Constants

H

1035

Peak Detect

G

NOTE:

F
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Diagnostické nástroje

387

388
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6

5

4

3

2

1

A

Parameter or Bit
Trend Data
Source

C

Computer

Download
Trend
Configuration
to Drive

Trend Buffer 1
(circular, 1024 or
4096 samples)

Trigger
Condition
Met
Trigger
Value

Param A

Trend Upload/Download

Trend Buffer 3
(circular, 1024 or
4096 samples)

Compare
Options:
>, <, =, ≠, ≥, or ≤
OR

Computer

Trend Buffer 4
(circular, 1024 or
4096 samples)

Trend Buffer 5
(circular, 4096
samples)

Param A
Trigger
Value
(bit)

F

Upload Trend
Results.
Save buffers
to .csv file

Trend Buffers

Trigger
Condition
Met

Compare Parameter to a Constant

Trend Buffer 2
(circular, 1024 or
4096 samples)

OR

(select one)

Trend Trigger Setup

Download Trend Configuration

Mimimum (1.024 ms or 256 us)

0 to maximum (4096 or 1024) samples

8 buffers of 4096 samples; minimum interval of 1.024 ms
or
4 buffers of 1024 samples; minimum interval of 256 us

Compare
Options:
>, <, =, ≠, ≥, or ≤

E

High Speed Trend Wizard

D

Trend Sample Configuration

Compare Two Parameters

Specify Trend Buffer Data Sources

Param B

Param A

Sample Interval

Pre-Trigger

Trend Mode

B

Trend Buffer Contents

Trend Buffer 6
(circular, 4096
samples)

Test Options: bit
is True or False

Running

Trend Buffer 7
(circular, 4096
samples)

I

Buffers Full
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Trend Buffer 8
(circular, 4096
samples)

Trigger Condition Met

Trigger Condition
Met

Trigger
Condition
Met

Gather posttrigger samples

Finishing

Stop

Start

H

Gather pre-trigger
samples

Stop Trend

Trend Status

Test bit in a Parameter

Stop

Buffers Full

Ready or
Complete

Download

Not
Configured

G

Start Trend

Kapitola 6
Použití střídavých měničů PowerFlex 755 pro Integrated Motion na síti EtherNet/IP

High Speed Trending Wizard

Příloha

A

Volitelné atributy standardního a bezpečnostního modulu měniče
PowerFlex 755
Následující tabulka specifikuje, jaké volitelné atributy a odpovídající řídicí funkce
jsou podporovány modulem měniče PowerFlex 755 při použití aplikace Logix
Designer.
Y = atribut/enum/bit je podporován
N = atribut/enum/bit není podporován
R = atribut je požadován
Řídicí režimy
• N = žádný řídicí režim
• F = režim regulace frekvence
• P = režim regulace polohy
• V = režim regulace otáček
• T = režim regulace točivého momentu
Další informace o řídicích režimech najdete v dokumentu Integrated Motion on
the Ethernet/IP Network Reference Manual, publikace MOTION-RM003.
Referenční manuál Integrated Motion on the Ethernet/IP Network poskytuje
programátorům detailní informace o řídicích režimech Integrated Motion na síti
Ethernet/IP, metodách regulace a atributech AXIS_CIP_DRIVE.
Tabulka 29 - Kódy podmínkové implementace
Kód

Popis

AOP

Speciální zařízení se specifickou sémantikou požadované z AOP

Co

Atribut pouze pro procesor (atribut procesoru, který se vyskytuje pouze v procesoru)

C/D

Ano = atribut je duplikován v měniči

CScale

Konfigurace normování pohybu nastavená pro Controller Scaling (normování procesoru)

Odvozený

Pravidla implementace sledují jiný atribut

Dr

Atribut duplikovaný v měniči (atribut procesoru, který je duplikován v měniči)

Drive Scaling

Měnič podporuje funkci normování

DScale

Konfigurace normování pohybu nastavená na Drive Scaling (normování měniče)

E21

EnDat 2.1® (typ zpětné vazby)

E22

EnDat 2.2® (typ zpětné vazby)

E

Řízení na bázi enkodéru, zpětnovazební zařízení je k dispozici

!E

Řízení bez enkodéru nebo senzoru, zpětnovazební zařízení není k dispozici

HI

Hiperface® (typ zpětné vazby)

IM

Rotační nebo lineární indukční motor (typ motoru)

Linear Absolute

Zpětnovazební jednotka – metr; metoda spuštění zpětné vazby – absolutní

Linear Motor

Lineární motor s permanentním magnetem nebo lineární indukční motor (typ motoru)

LT

LDT nebo lineární převodník posunutí (typ zpětné vazby)
Publikace Rockwell Automation 750-RM002B-CS-P - září 2013

389

Příloha A

Tabulka 29 - Kódy podmínkové implementace
Kód

Popis

NV

NV motoru nebo NV měniče (zdroj dat motoru)

O-Bits

Volitelné bity související s bitově mapovaným atributem

O-Enum

Volitelné výčty spojené s atributem

PM

Rotační nebo lineární motor s permanentním magnetem (typ motoru)

Rotary Absolute

Zpětnovazební jednotka – ot.; metoda spuštění zpětné vazby – absolutní

Rotary Motor

Rotační motor s permanentním magnetem nebo rotační indukční motor (typ motoru)

SC

Sinus/kosinus (typ zpětné vazby)

SL

Stahl SSI (typ zpětné vazby)

SS

SSI (typ zpětné vazby)

TM

Tamagawa (typ zpětné vazby)

TP

Digital Parallel (typ zpětné vazby)

TT

Digital AqB (typ zpětné vazby)

Tabulka 30 - Volitelné atributy bezpečnostního modulu měniče PowerFlex 755
ID

Přístup

Atribut

N

F

P

V

T

Podmínková implementace

19

Nastavení

Vlastnosti os

R

R

R

R

R

O-Bits
0 = jemná interpolace (Y)
1 = registrace automatické opětovné aktivace (Y)
2 = protokol alarmů (Y)
5 = test propojení (Y)
6 = test komutace (Y)
7 = test motoru (Y)
8 = test setrvačnosti (Y)
9 = řízení bez senzorů (Y)

30

Nastavení

Konfigurace os

R

R

R

R

R

O-Enum
0 = pouze zpětná vazba (N)
1 = regulace frekvence (Y)
2 = smyčka polohy (Y)
3 = smyčka rychlosti (Y)
4 = smyčka točivého momentu (Y)

31

Nastavení

Konfigurace zpětné vazby

R

R

R

R

R

O-Enum
0 = bez zpětné vazby (V/Y)(T/Y)
3 = zpětná vazba zatížení (PVT/N)
4 = duální zpětná vazba (P/Y)
8 = duální integrační zpětná vazba (P/Y)

45

Nastavení

Konfigurace normování pohybu

R

R

R

R

R

O-Enum
1 = normování měniče (N)

1310/251

Nastavení

Katalogové číslo motoru

-

N

N

N

N

Dr NV

1313

Nastavení

Zdroj dat motoru

-

R

R

R

R

O-Enum
1 = databáze (Y)
2 = NV měniče (Y)
3 = NV motoru (N)

1315

Nastavení

Motor Type

-

R

R

R

R

O-Enum
1 = rotační s permanentním magnetem (Y)
2 = rotační indukční (Y)
3 = lineární s permanentním magnetem (Y)
4 = lineární indukční (N)

1317

Nastavení

Polarita motoru

-

Y

Y

Y

Y

1320

Nastavení

Špičkový jmenovitý proud motoru

-

N

N

N

N

N-IM

1321

Nastavení

Jmenovitý výkon motoru

-

Y

Y

Y

Y

Y-IM
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Tabulka 30 - Volitelné atributy bezpečnostního modulu měniče PowerFlex 755
ID

Přístup

Atribut

N

F

P

V

T

Podmínková implementace

1322

Nastavení

Limit přetížení motoru

-

Y

Y

Y

Y

1323

Nastavení

Integrovaný tepelný vypínač motoru

-

N

N

N

N

1324

Nastavení

Max. teplota vinutí motoru

-

N

N

N

N

1325

Nastavení

Kapacitance vinutí motoru k okolí

-

N

N

N

N

1326

Nastavení

Odpor vinutí motoru k okolí

-

N

N

N

N

2310

Nastavení

Saturace toku motoru s permanentním
magnetem

-

N

N

N

N

Pouze motor s permanentním magnetem

1339

Nastavení

Jmenovitý točivý moment motoru s
permanentním magnetem

-

N

N

N

N

Pouze rotační motor s permanentním magnetem

1340

Nastavení

Konstantní točivý moment motoru s
permanentním magnetem

-

N

N

N

N

Pouze rotační motor s permanentním magnetem

1342

Nastavení

Jmenovitá síla motoru s permanentním
magnetem

-

N

N

N

N

Pouze rotační motor s permanentním magnetem

1343

Nastavení

Konstantní síla motoru s permanentním
magnetem

-

N

N

N

N

Pouze rotační motor s permanentním magnetem

1330

Nastavení

Setrvačnost rotačního motoru

-

N

Y

Y

N

Pouze rotační motor

1332

Nastavení

Max. otáčky rotačního motoru

-

N

N

N

N

Pouze rotační motor

1333

Nastavení

Součinitel útlumu rotačního motoru

-

N

N

N

N

Pouze rotační motor

2311

Nastavení

Otáčky chladicího ventilátoru rotačního motoru

-

N

N

N

N

Pouze rotační motor

2312

Nastavení

Pokles výkonu chladicího ventilátoru rotačního
motoru

-

N

N

N

N

Pouze rotační motor

1336

Nastavení

Hmotnost lineárního motoru

-

N

N

N

N

Pouze lineární motor

1337

Nastavení

Max. otáčky lineárního motoru

-

N

N

N

N

Pouze lineární motor

1338

Nastavení

Součinitel útlumu lineárního motoru

-

N

N

N

N

Pouze lineární motor

2313

Nastavení

Integrovaný koncový vypínač lineárního motoru

-

N

N

N

N

Pouze lineární motor

1349

Nastavení

Magnetizační reaktance indukčního motoru

-

N

N

N

N

Pouze indukční motor

1350

Nastavení

Odpor rotoru indukčního motoru

-

N

N

N

N

Pouze indukční motor

1352

Nastavení

Jemovitý skluz indukčního motoru

-

Y

Y

Y

N

Pouze indukční motor

1370

Nastavení

Typ zatížení

N

N

N

N

N

DScale

1371

Nastavení

Vstupní převodový poměr

N

N

N

N

N

DScale

1372

Nastavení

Výstupní převodový poměr

N

N

N

N

N

DScale

1373

Nastavení

Typ aktuátoru

N

N

N

N

N

DScale

1374

Nastavení

Vedení aktuátoru

N

N

N

N

N

DScale

1375

Nastavení

Jednotka vedení aktuátoru

N

N

N

N

N

DScale

1376

Nastavení

Průměr aktuátoru

N

N

N

N

N

DScale

1377

Nastavení

Jednotka průměru aktuátoru

N

N

N

N

N

DScale

44

Nastavení

Poměr zpětnovazební jednotky

-

-

Y

N

-

1401

Výstup

Sériové číslo zpětné vazby 1

N

-

N

N

N

1414

Nastavení

Polarita zpětné vazby 1

Y

-

Y

Y

Y

1415

Nastavení

Metoda spuštění zpětné vazby 1

R

-

R

R

R

O-Enum
1= absolutní (Y)

1420

Nastavení

Délka dat zpětné vazby 1

Y

-

Y

Y

Y

TP,SS

1421

Nastavení

Datový kód zpětné vazby 1

Y

-

Y

Y

Y

TP,SS

1422

Nastavení

Poměr transformátoru resolveru 1

N

-

N

N

N

RS

1423

Nastavení

Budicí napětí resolveru 1

N

-

N

N

N

RS
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Tabulka 30 - Volitelné atributy bezpečnostního modulu měniče PowerFlex 755
ID

Přístup

Atribut

N

F

P

V

T

Podmínková implementace

1424

Nastavení

Budicí frekvence resolveru 1

N

-

N

N

N

RS

1425

Nastavení

Vyvážení kabelů resolveru 1

N

-

N

N

N

RS

2400

Nastavení

Akce při ztrátě zpětné vazby 1

N

-

N

N

N

O-Enum
1 = přepínač na zpětnou vazbu bez senzoru (N)
2 = přepínač na redundantní zpětnou vazbu (N)

2403

Nastavení

Připojovače filtru rychlosti zpětné vazby 1

Y

-

Y

Y

Y

2404

Nastavení

Připojovače filtru zrychlení zpětné vazby 1

N

-

N

N

N

1434

Nastavení

Šířka pásma filtru rychlosti zpětné vazby 1

Y

-

Y

Y

Y

1435

Nastavení

Šířka pásma filtru zrychlení zpětné vazby 1

Y

-

Y

Y

Y

2405

Nastavení

Baterie zpětné vazby 1 absolutní

N

-

N

N

N

1451

Výstup

Sériové číslo zpětné vazby 2

N

-

N

N

N

1464

Nastavení

Polarita zpětné vazby 2

Y

-

Y

Y

Y

1465

Nastavení

Metoda spuštění zpětné vazby 2

R

-

R

R

R

O-Enum
1 = absolutní (Y)

1470

Nastavení

Délka dat zpětné vazby 2

Y

-

Y

Y

Y

TP,SS

1471

Nastavení

Datový kód zpětné vazby 2

Y

-

Y

Y

Y

TP,SS

1472

Nastavení

Poměr transformátoru resolveru 2

N

-

N

N

N

RS

1473

Nastavení

Budicí napětí resolveru 2

N

-

N

N

N

RS

1474

Nastavení

Budicí frekvence resolveru 2

N

-

N

N

N

RS

1475

Nastavení

Vyvážení kabelů resolveru 2

N

-

N

N

N

RS

2450

Nastavení

Akce při ztrátě zpětné vazby 2

N

-

N

N

N

O-Enum
1 = přepínač na zpětnou vazbu bez senzoru (N)
2 = přepínač na redundantní zpětnou vazbu (N)

2453

Nastavení

Připojovače filtru rychlosti zpětné vazby 2

N

-

N

N

N

2454

Nastavení

Připojovače filtru zrychlení zpětné vazby 2

N

-

N

N

N

1484

Nastavení

Šířka pásma filtru rychlosti zpětné vazby 2

N

-

N

N

N

1485

Nastavení

Šířka pásma filtru zrychlení zpětné vazby 2

N

-

N

N

N

2455

Nastavení

Baterie zpětné vazby 2 absolutní

N

-

N

N

N

365

Výstup

Jemný příkaz polohy

-

-

Y

-

-

366

Výstup

Jemný příkaz rychlosti

-

-

Y

Y

-

367

Výstup

Jemný příkaz zrychlení

-

-

N

N

N

370

Nastavení

Skip Speed 1

-

Y

-

-

-

371

Nastavení

Skip Speed 2

-

Y

-

-

-

372

Nastavení

Skip Speed 3

-

Y

-

-

-

373

Nastavení

Skip Speed Band

-

Y

-

-

-

374

Nastavení* Rychlost rampy – kladná

-

Y

-

Y

-

Odvozený

375

Nastavení* Rychlost rampy – záporná

-

Y

-

Y

-

Odvozený

376

Nastavení* Zrychlení rampy

-

Y

-

Y

-

Odvozený

377

Nastavení* Zpomalení rampy

-

Y

-

Y

-

Odvozený

378

Nastavení

Regulace skoku rampy

-

Y

-

Y

-

380

Nastavení

Aktivace letmého spuštění

-

Y

-

Y

-

445

Nastavení

Doba tolerance chyby polohy

-

-

Y

-

-

781

Nastavení

Position Lead Lag Filter Bandwidth

-

-

Y

-

-

782

Nastavení

Position Lead Lag Filter Gain

-

-

Y

-

-
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Tabulka 30 - Volitelné atributy bezpečnostního modulu měniče PowerFlex 755
ID

Přístup

Atribut

N

F

P

V

T

783

Nastavení

Position Notch Filter Frequency

-

-

Y

-

-

446

Nastavení

Integrační regulace polohy

-

-

R

-

-

447

Nastavení

Předběžné zatížení integrátoru polohy

-

-

N

-

-

790

Nastavení

Zesílení záporné dopředné vazby rychlosti

-

-

Y

Y

-

464/321

Nastavení

Velocity Droop

-

Y

Y

Y

-

465

Nastavení

Tolerance chyby rychlosti

-

-

N

N

-

466

Nastavení

Doba tolerance chyby rychlosti

-

-

N

N

-

467

Nastavení

Integrační regulace rychlosti

-

-

R

R

-

468

Nastavení

Velocity Integrator Preload

-

-

Y

Y

-

469

Nastavení

Velocity Low Pass Filter Bandwidth

-

-

Y

Y

-

470/327

Nastavení

Prahová hodnota rychlosti

N

Y

Y

Y

N

471

Nastavení

Tolerance blokování rychlosti

-

Y

Y

Y

-

473/325

Nastavení

Limit rychlosti – kladný

-

Y

Y

Y

-

474/326

Nastavení

Limit rychlosti – záporný

-

Y

Y

Y

-

833

Nastavení

SLAT Configuration

-

-

-

Y

-

834

Nastavení

SLAT Set Point

-

-

-

Y

-

835

Nastavení

SLAT Time Delay

-

-

-

Y

-

481

Nastavení

Vyladění zrychlení

-

-

N

N

N

482

Výstup

Reference zrychlení

-

-

N

N

N

801

Výstup

Odhad zrychlení sledování zátěže

-

-

Y

Y

N

802

Výstup

Odhad točivého momentu sledování zátěže

-

-

Y

Y

N

805

Nastavení

Load Observer Configuration

-

-

Y

Y

N

806

Nastavení

Load Observer Bandwidth

-

-

Y

Y

N

807

Nastavení

Šířka pásma integrátoru sledování zátěže

-

-

N

N

N

809

Nastavení

Load Observer Feedback Gain

-

-

Y

Y

N

485

Nastavení

Limit zrychlení

-

N

N

N

N

486

Nastavení

Limit zpomalení

-

N

N

N

N

496

Nastavení

Setrvačnost systému

-

-

R

R

N

825

Nastavení

Okno kompenzace vůle

-

-

N

-

-

498

Nastavení

Kluzná kompenzace tření

-

-

N

N

N

499

Nastavení

Statická kompenzace tření

-

-

N

N

N

500

Nastavení

Viskózní kompenzace tření

-

-

N

N

N

826/421

Nastavení

Okno kompenzace tření

-

-

N

-

-

827

Nastavení

Šířka pásma filtru zpoždění točivého momentu

-

-

Y

Y

N

828

Nastavení

Zesílení filtru zpoždění točivého momentu

-

-

Y

Y

N

502

Nastavení

Torque Low Pass Filter Bandwidth

-

-

N

N

N

503

Nastavení

Torque Notch Filter Frequency

-

-

Y

Y

Y

506

Nastavení

Limit točivého momentu

-

-

N

N

N

Podmínková implementace

O-Bits
1: Automatická předvolba (N)

O-Bits
1: Automatická předvolba (N)

O-Enum
1 = pouze sledování zátěže (Y)
2 = sledování zátěže s odhadem rychlosti (N)
3 = pouze odhad rychlosti (N)
4 = zpětná vazba zrychlení (Y)
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Tabulka 30 - Volitelné atributy bezpečnostního modulu měniče PowerFlex 755
ID

Přístup

Atribut

N

F

P

V

T

507/334

Nastavení

Prahová hodnota točivého momentu

-

-

N

N

N

508

Nastavení

Overtorque Limit

-

Y

Y

Y

Y

509

Nastavení

Overtorque Limit Time

-

Y

Y

Y

Y

510

Nastavení

Undertorque Limit

-

Y

Y

Y

Y

511

Nastavení

Undertorque Limit Time

-

Y

Y

Y

Y

521

Výstup

Limit provozního proudu

-

-

N

N

N

522

Výstup

Zdroj limitu proudu

-

-

N

N

N

524

Výstup

Reference proudu

-

-

N

N

N

525

Výstup

Reference proudu toku

-

-

N

N

N

840

Nastavení

Porucha proudu

-

-

N

N

N

527

Výstup

Chyba proudu

-

-

N

N

N

528

Výstup

Chyba proudu toku

-

-

N

N

N

529

Výstup

Zpětná vazba proudu

-

-

Y

Y

Y

530

Výstup

Zpětná vazba proudu toku

-

-

Y

Y

Y

553

Nastavení

Current Vector Limit

-

Y

N

N

N

554

Nastavení

Šířka pásma smyčky točivého momentu

-

-

N

N

N

555

Nastavení

Integrační časová konstanta točivého momentu

-

-

N

N

N

556

Nastavení

Šířka pásma smyčky toku

-

-

N

N

N

557

Nastavení

Integrační časová konstanta toku

-

-

N

N

N

558

Nastavení

Flux Up Control

-

Y

Y

Y

Y

Pouze indukční motor
O-Enum
1 = ruční prodleva (Y)
2 = automatická prodleva (Y)

559

Nastavení

Flux Up Time

-

Y

Y

Y

Y

Pouze indukční motor

562

Nastavení

Komutační samosnímací proud

-

-

N

N

N

Pouze motor s permanentním magnetem
Hodnota O = #

563

Nastavení

Polarita komutace

-

-

N

N

N

Pouze motor s permanentním magnetem

250

Nastavení

Zpětná vazba seřízené komutace

-

-

Y

Y

Y

O-Enum
2 = odchylka motoru (N)
3 = samosnímací (Y)

570

Nastavení

Frequency Control Method

-

R

-

-

-

O-Enum
128 = ventilátor/čerpadlo V/Hz (Y)
129 = vektor bez snímače (Y)
130 = ekonomický vektor bez senzoru (Y)

600

Výstup

Output Frequency

-

R

Y

Y

Y

610

Nastavení

Akce při zastavení

-

R

R

R

R

612

Nastavení

Časový limit zastavení

-

-

N

N

N

613/354

Nastavení

Prodleva kontaktu odporové brzdy

-

N

N

N

N

614

Nastavení

Řízení mechanické brzdy

-

N

N

N

N

615

Nastavení

Prodleva uvolnění mechanické brzdy

-

N

N

N

N

616

Nastavení

Prodleva zapojení mechanické brzdy

-

N

N

N

N

870

Nastavení

Proud DC injekční brzdy

-

Y

Y

Y

Y

394

Podmínková implementace

O-Enum
2 = deaktivace lineárního zpomalení (FPV/Y)
3 = zadržení aktuálního zpomalení (PV/N)
4 = zadržení lineárního zpomalení (PV/Y)
128 = DC injekční brzda (IM/Y)
129 = AC injekční brzda (IM/Y)

Pouze motor s permanentním magnetem

Pouze indukční motor
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Tabulka 30 - Volitelné atributy bezpečnostního modulu měniče PowerFlex 755
ID

Přístup

Atribut

N

F

P

V

T

Podmínková implementace

872

Nastavení

Čas DC injekční brzdy

-

Y

Y

Y

Y

Pouze indukční motor

871

Nastavení

Aktivace magnetického brzdění

-

Y

Y

Y

Y

Pouze indukční motor

627

Nastavení

Akce při výpadku napájení

-

Y

Y

Y

Y

O-Enum
2 = regenerace zpomalení (Y)

628

Nastavení

Prahová hodnota výpadku napájení

-

Y

Y

Y

Y

629

Nastavení

Akce při vypnutí

-

N

N

N

N

630

Nastavení

Čas výpadku napájení

-

Y

Y

Y

Y

637

Výstup

Kapacita konvertoru

-

N

N

N

N

638/262

Výstup

Kapacita regulátoru sběrnice

-

N

N

N

N

646

Nastavení

Akce při přetížení motoru

-

N

N

N

N

O-Enum
1 = snížení proudu (N)

647

Nastavení

Akce při přetížení měniče

-

Y

Y

Y

Y

O-Enum
1 = snížení proudu (Y)
128 = snížení rychlosti PWM (Y)
129 = snížení PWM (Y)

659

Výstup

Alarmy os CIP

Y

Y

Y

Y

Y

904

Výstup

Alarmy os CIP – RA

Y

Y

Y

Y

Y

695

Nastavení

Uživatelský limit nadměrných otáček motoru

-

Y

Y

Y

Y

697

Nastavení

Uživatelský limit tepelného přetížení motoru

-

Y

Y

Y

Y

699

Nastavení

Uživatelský limit tepelného přetížení měniče

-

N

N

N

N

706

Nastavení

Uživatelský limit šumu zpětné vazby

N

N

N

N

N

707

Nastavení

Uživatelský limit výpadku signálu zpětné vazby

N

N

N

N

N

708

Nastavení

Uživatelský limit ztráty dat zpětné vazby

N

N

N

N

N

730

Výstup

Digitální vstupy

-

Y

Y

Y

Y

731

Nastavení

Digitální výstupy

-

N

N

N

N

732/267

Výstup

Analogový vstup 1

-

N

N

N

N

733/268

Výstup

Analogový vstup 2

-

N

N

N

N

734

Nastavení

Analogový výstup 1

-

N

N

N

N

735

Nastavení

Analogový výstup 2

-

N

N

N

N

750

Nastavení

Lokální řízení

N

N

N

N

N

980/242

Výstup

Stav ochrany

-

Y

Y

Y

Y

981/243

Výstup

Závady ochrany

-

Y

Y

Y

Y

O-Enum
1 = pokles DC sběrnice (N)

O-Enum
1 = podmínečně povoleno (N)
2 = povoleno (N)
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Poznámky:
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Á
Accel/Decel 115
Aktivace 111
Aktivace vytváření toku (č. 43) 201
Alarmy 141
Analogové normování 99
Analogové V/V 97
Analogové vstupy 97
Analogové výstupy 104, 105
Analogový vstup
Odmocnina 102
Auto Restart 24
Auto/Manual 26
Autotune 33
Auxiliary Fault 112

B
bezpečnostní volitelné moduly
omezení pro Integrated Motion na síti EtherNet/IP
318
bočníkový regulátor
konfigurace pro Integrated Motion na síti
EtherNet/IP 319
Brzdění 197
Bus Regulation Mode 115

Č
Čas vytváření toku (č. 44) 201
Chyby 147
Clear Fault 112
Coast Stop 112
Current Limit Stop 112

Ď
data indukčního motoru
křížový odkaz instance RSLogix 5000 na parametr
300
Datové pakety
ztracené 275
Detekce
Výpadek vstupu 103
Detekce výpadku napájecí fáze 151
Detekce výpadku vstupu 103
Dig Out Invert
Č. 226 – hlavní řídicí deska 133
Č. 6 – volitelný modul 134

Dig Out Setpoint
Č. 227 – hlavní řídicí deska 129
Č. 7 – volitelný modul 129
Dig Out Sts
Č. 225 – hlavní řídicí deska 136
Č. 5 – volitelný modul 136
Digitální vstupy 110
Digitální výstupy 119
Doba zpomalení 16
Doba zrychlení/zpomalení 16
Doporučeno
motory řady bulletin HPK 330
motory s permanentními magnety 329
Střídavé indukční motory 328
dynamická brzda
konfigurace pro Integrated Motion na síti
EtherNet/IP 319
Dynamické brzdění 179
dynamické přiřazení IP adresy portem 288

Ě
ETAP. Viz Volitelný modul Dual-Port EtherNet/IP

F
Forward/Reverse 112
Decel Limit 117
Forward/Revese
End Limit 116

H
hardwarové limity přejetí
konfigurace pro Integrated Motion na síti
EtherNet/IP 289
Heslo 158
Hodiny reálného času 159

Í
instrukce MAS 278
instrukce MDS
atributy rampy 278
konfigurace 275
vzorový kód atributů ramp 279
vzorový kód momentového režimu 278
vzorový kód snížení otáček 277
vzorový kód spuštění 276
vzorový kód zvýšení otáček 277
instrukce MSF 278
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Integrated Motion na síti EtherNet/IP
blokové schéma analogových vstupů a výstupů
379
blokové schéma diagnostických nástrojů 387
blokové schéma digitálních vstupů a výstupů 378
blokové schéma high speed trending wizard 388
blokové schéma kompenzace tření 385
blokové schéma přehledu vektorů toku 347
blokové schéma přehledu VF (V/Hz), SV 348
blokové schéma přetížení měniče IT 383
blokové schéma reference regulace otáček (list 1)
351
blokové schéma reference regulace otáček (list 2)
352
blokové schéma reference regulace otáček (list 3)
353
blokové schéma reference regulace otáček (list 4)
354
blokové schéma reference regulace otáček (list 5)
355
blokové schéma regulace MOP 377
blokové schéma regulace procesu (list 1) 375
blokové schéma regulace procesu (list 2) 376
blokové schéma řídicí logiky 383
blokové schéma zpětné vazby otáček/polohy 349
ladění systému 334
omezení bezpečnostních volitelných modulů 318
podporované volitelné moduly 318
přehled napětí s proměnlivým zesílením, blokové
schéma funkčních vstupů/výstupů 386
přehled regulace krouticího momentu, blokové
schéma indukčního motoru a motoru s
povrchovými permanentními magnety
367
přehled regulace krouticího momentu, blokové
schéma motoru s vnitřními
permanentními magnety 368
přehled regulace krouticího momentu, blokové
schéma referenční stupnice a ladění
369
regulace krouticího momentu, blokové schéma
krouticího momentu 370
regulace krouticího momentu, blokové schéma
proudu, indukčního motoru a motoru s
povrchovými permanentními magnety
371
regulace krouticího momentu, blokové schéma
proudu, motor s vnitřními
permanentními magnety 372
regulace krouticího momentu, blokové schéma
sledování/odhadu zátěže 374
regulace krouticího momentu, blokové schéma
úpravy setrvačnosti 373
regulace otáček, blokové schéma referenčního
přehledu 350
regulace otáček, blokové schéma regulátoru
(vektor toku) 356
regulace otáček, referenční blokové schéma 357
regulace polohy / pomocné funkce, blokové
schéma polohově orientovaného
zesílení krouticího momentu 366
regulace polohy / pomocné funkce, blokové
schéma ukazatele valivé polohy 364
regulace polohy, blokové schéma najetí do výchozí
polohy 363
regulace polohy, blokové schéma polohovací vačky
361
regulace polohy, blokové schéma pomocných
funkcí 359

398

regulace polohy, blokové schéma profiler/indexer
(list 1) 362
regulace polohy, blokové schéma profiler/indexer
(list 2) 363
regulace polohy, blokové schéma regulátoru 358
regulace polohy, blokové schéma smyčky se
zamčenou fází 360
režimy řízení 275

J
Jog Forward Jog Reverse 113

K
kapacita přetížení krouticího momentu 317
Kompenzace 175
Kompenzace skluzu 175
Konfigurace
Analogové výstupy 105
konfigurace
hardwarové limity přejetí 289
instrukce MDS 276
zpětnovazební inkrementální enkodér s motorem
MPx 342
konfigurace os
režimy řízení 281
Konflikty konfigurace 117
Konvence v návodu 11
Konvence, návod 11
Krouticí moment
Poloha 242
Reference 239
Režim 280
Kruhová topologie
Integrated Motion na síti EtherNet/IP 315

L
Ladění systému
Integrated Motion na síti EtherNet/IP 334
Last StrtInhibit (č. 934) 87
Letmé spuštění 51
Limit nadměrných otáček 157
Limit proudu 142
Limit regeneračního výkonu 225
Lineární topologie
Integrated Motion na síti EtherNet/IP 314

M
Magnetické brzdění 197
Manual Control 114
Minimální rychlost aktualizací 275
model indukčního motoru
křížový odkaz instance RSLogix 5000 na parametr
300
Model motoru s permanentními magnety
křížový odkaz instance RSLogix 5000 na parametr
302
MOP Increment/Decrement 114
Motion Axis Stop. Viz instrukce MAS
Motion Drive Start. Viz instrukce MDS
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Motion Servo Off. Viz instrukce MSF
Motor s permanentními magnety
specifikace 332
vyhodnocení 332
motory řady bulletin HPK
doporučené 330
Motory s permanentními magnety
doporučené 329
Motory s permanentními magnety třetích stran
úpravy údajů 332
Mtr Options Cfg (č. 40) 24

Ň
Napětí stejnosměrné sběrnice 144
Nastavitelné napětí 17
Nastavitelný krouticí moment omezený otáčkami
konfigurace pro Integrated Motion na síti
EtherNet/IP 324
Normování, analogové 99
Nosná frekvence 178

Ó
Odmocnina
Analogový vstup 102
Odpojení modulu operátorského rozhraní (HIM) 49
Odražená vlna 164
Opatření, všeobecná 12
Otáčky / krouticí moment / poloha 242

P
Paměť sběrnice 144
Parametry digitálních výstupů 129, 133, 136
Parametry motorů s permanentními magnety 282
křížový odkaz instance RSLogix 5000 na parametr
302
perzistence DHCP
přiřazení IP adresy 288
PID Cfg (č. 1065) 73
PID Enable 116
PID Hold 116
PID Invert 116
PID Reset 116
PID smyčka 70
PID Status (č. 1089) 78
Podpora, výrobky 11
Polohovací režim 280
Pomocný napájecí zdroj 39
Positive / Negative Hardware Over-travel 117
Power Loss Mode 115
Precharge 116
Přetížení 144, 153
Přetížení měniče 144
Přetížení motoru 153
přiřazení IP adresy
Volitelný modul Dual-Port EtherNet/IP 288
Přiřazení portu
Volitelný modul Dual-Port EtherNet/IP 288
Procesní PID parametry 73

Procesní PID smyčka 70
Procesor DriveLogix™ 10
Procesor, DriveLogix 10
PWM Frequency 178

Ř
Reference krouticího momentu 239
Reference otáček 229
regulace frekvence
křížový odkaz instance RSLogix 5000 na parametr
292
Regulace otáček 237
Regulace rychlosti
křížový odkaz instance RSLogix 5000 na parametr
294
Regulace sběrnice 39
Regulátor skluzu 176
Regulátor toku 199
Restart, Auto 24
režimy řízení
Integrated Motion na síti EtherNet/IP 275
konfigurace os 281
Řídicí režim
atributy os
režim regulace otáček 389
režim regulace polohy 389
režim regulace točivého momentu 389
žádný řídicí režim 389
řízení s dvěma smyčkami
aplikace 283
konfigurace 283
Run 113
Run Forward/Run Reverse 112
Rychlost aktualizací 275
Rychlostní režim 280

Š
Shear Pin 171
Síťové topologie
Integrated Motion na síti EtherNet/IP 313
SLAT. Viz Nastavitelný krouticí moment omezený
otáčkami
Sledování zátěže
křížový odkaz instance RSLogix 5000 na parametr
309
smyčka polohy
křížový odkaz instance RSLogix 5000 na parametr
298
Software
Integrated Architecture Builder 274
Motion Analyzer 274
Software Integrated Architecture Builder 274
Software Motion Analyzer 274
Speed Select 114
Speed Torque Position Mode 115
Spuštění Hand-Off-Auto 114
Start 112
Start Inhibits (No. 933) 87
Stav 117
Stop 112
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Stop Mode 115
Střídavé indukční motory
doporučené 328

Ť
Technická podpora 11
Technická podpora pro měniče 11
Termistor 139
Termistor motoru 139
Topologie do hvězdy
Integrated Motion na síti EtherNet/IP 313
Topologie kruh/hvězda
Integrated Motion na síti EtherNet/IP 317
Topologie lineární/hvězda
Integrated Motion na síti EtherNet/IP 316
Torque Loop
křížový odkaz instance RSLogix 5000 na parametr
296
Torque Setpoint 116
Trvalá paměť 282
Trvalá paměť měniče 282
Typy motorů 214

Ů
Úzkopásmová zádrž 222

V
Vlastníci 64
Volba Drive NV 282
Volitelné moduly
podporované pro Integrated Motion na síti
EtherNet/IP 318
Volitelný modul Dual-Port EtherNet/IP 288
instalace a konfigurace 319
přiřazení IP adresy 288
přiřazení portu 288
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volitelný modul pomocného elektrického
napájení
instalace a konfigurace 318
Volný pohyb 113
Všeobecná opatření 12
Vstup termistoru motoru PTC 139
Vstupy
Analogové 97
Digitální 110
Vůle zátěže
křížový odkaz instance RSLogix 5000 na parametr
308
Výpadek napájení 66, 115
Výpadek signálu 103
Výstupy
Analogové 104, 105
Digitální 119
Vytvoření toku 199

Ž
Zabezpečení 169
Záložka Power
křížový odkaz instance RSLogix 5000 na parametr
310
Zátěž
křížový odkaz instance RSLogix 5000 na parametr
307
Zpětná vazba motoru
křížový odkaz instance RSLogix 5000 na parametr
304
Zpětná vazba zátěže motoru
křížový odkaz instance RSLogix 5000 na parametr
305
zpětnovazební inkrementální enkodér s motorem
MPx
konfigurace 342
zpětnovazební volitelné moduly
instalace a konfigurace 318
Zpětnovazební zařízení 51
Ztracené datové pakety 275
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Podpora Rockwell Automation
Společnost Rockwell Automation poskytuje na webu technické informace, které pomáhají používat její výrobky.
Na stránce http://www.rockwellautomation.com/support najdete technické návody, technické a aplikační poznámky,
vzorové kódy a odkazy na softwarové servisní balíčky. Můžete také navštívit naše asistenční centrum na stránce
https://rockwellautomation.custhelp.com/, kde najdete aktualizace softwaru, asistenční chaty a fóra, technické
informace, odpovědi na často kladené otázky (FAQ) a možnost registrace pro zasílání informací o aktualizacích
výrobků.
Dále nabízíme různé asistenční programy pro instalaci, konfiguraci a odstraňování závad. Budete-li potřebovat další
informace, kontaktujte svého místního distributora nebo zástupce společnosti Rockwell Automation, popř. navštivte
stránku http://www.rockwellautomation.com/services/online-phone.

Asistence při instalaci
Pokud zjistíte problém během prvních 24 hodin po instalaci, prostudujte si znovu informace obsažené v tomto návodu.
Můžete se obrátit na zákaznickou podporu, která vám poskytne základní pomoc s instalací výrobku a jeho uvedením do
provozu.
USA a Kanada

1.440.646.3434

Mimo USA a Kanadu

Použijte vyhledávač Worldwide Locator na stránce http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/support/overview.page
nebo kontaktujte svého místního zástupce společnosti Rockwell Automation.

Vrácení nového výrobku v případě nespokojenosti
Společnost Rockwell Automation testuje všechny své výrobky, čímž pomáhá zajistit, aby byly při expedici z výrobního
závodu plně provozuschopné. Pokud však váš výrobek nefunguje a potřebujete ho vrátit, postupujte podle těchto
pokynů.
USA

Kontaktujte svého distributora. Musíte sdělit číslo případu od zákaznické podpory (zavolejte na výše uvedené telefonní číslo, kde vám ho
přidělí), aby váš distributor mohl vyřídit proces vrácení.

Mimo USA

Ohledně postupu vrácení kontaktujte svého místního zástupce společnosti Rockwell Automation.

Zpětná vazba k dokumentaci
Vaše komentáře k dokumentaci nám pomohou lépe sloužit vašim potřebám. Budete-li mít jakékoli návrhy na vylepšení
tohoto dokumentu, vyplňte tento formulář, publikace RA-DU002, dostupný na stránce
http://www.rockwellautomation.com/literature/.
Rockwell Otomasyon Ticaret A.Ş., Kar Plaza İş Merkezi E Blok Kat:6 34752 İçerenköy, İstanbul, Tel: +90 (216) 5698400
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