Podręcznik użytkownika

Przemienniki PowerFlex serii 750
Numery katalogowe 20F, 20G, 21G

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi

Ważne informacje dla użytkownika
Przed instalacją, konfiguracją, eksploatacją lub konserwacją produktu należy przeczytać niniejszy dokument oraz
dokumenty wymienione w rozdziale o dodatkowych źródłach dotyczące instalacji, konfiguracji oraz eksploatacji
produktu. Poza wszelkimi obowiązującymi kodeksami, przepisami i normami, użytkownicy muszą zapoznać się
z instrukcjami instalacji i oprzewodowania.
Czynności obejmujące instalację, regulację, wprowadzenie do użytku, użytkowanie, montaż, demontaż i konserwację
muszą być wykonywane przez odpowiednio przeszkolony personel zgodnie z obowiązującymi zasadami i sztuką
inżynierską.
W przypadku użytkowania urządzenia niezgodnie z zaleceniami producenta może nie zapewniać ono odpowiedniego
poziomu ochrony.
Firma Rockwell Automation, Inc. w żadnym wypadku nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za pośrednie ani
wtórne szkody wynikające z użycia lub zastosowania urządzenia.
Przykłady i schematy zawarte w niniejszej instrukcji są przedstawione wyłącznie w celach ilustracyjnych. Z uwagi na
wielość zmiennych i wymagań związanych z określoną instalacją firma Rockwell Automation, Inc. nie ponosi
odpowiedzialności za rzeczywiste zastosowanie oparte na przykładach ani schematach.
Firma Rockwell Automation, Inc. nie ponosi odpowiedzialności patentowej w zakresie użycia informacji, obwodów,
urządzeń ani oprogramowania opisanego w niniejszej instrukcji.
Powielanie zawartości niniejszej instrukcji, w całości lub w części, bez pisemnego pozwolenia firmy Rockwell
Automation, Inc. jest zabronione.
W miejscach, gdzie było to konieczne w niniejszej instrukcji, użyto uwag przypominających o względach
bezpieczeństwa.

OSTRZEŻENIE: Oznacza informacje o działaniach lub okolicznościach, które mogą wywołać wybuch w niebezpiecznym
środowisku, mogący prowadzić do obrażeń ciała lub śmierci, uszkodzenia mienia bądź strat ekonomicznych.
UWAGA: Oznacza informacje o działaniach lub okolicznościach, które mogą prowadzić do obrażeń ciała lub śmierci,
uszkodzenia mienia bądź strat ekonomicznych. Uwagi pomagają zidentyfikować ryzyko, uniknąć go i rozpoznać
konsekwencje.
WAŻNE

Oznacza informacje o krytycznym znaczeniu dla pomyślnego zastosowania i opanowania obsługi produktu.

Etykiety mogą być również umieszczone na urządzeniu lub wewnątrz urządzenia w celu poinstruowania o określonych
środkach ostrożności.

RYZYKO PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO: Na urządzeniu lub w jego wnętrzu, np. na przemienniku lub silniku mogą
znajdować się etykiety ostrzegające o obecności niebezpiecznego napięcia.
RYZYKO OPARZENIA: Na urządzeniu lub w jego wnętrzu, np. na przemienniku lub silniku mogą znajdować się etykiety
ostrzegające o możliwości nagrzania się powierzchni do wysokiej temperatury.
RYZYKO WYŁADOWANIA ŁUKOWEGO: Etykiety ostrzegające o niebezpiecznym wyładowaniu łukowym mogą
znajdować się na urządzeniu lub w jego wnętrzu, np. na modułowej rozdzielnicy napędowej. Wyładowanie łukowe
spowoduje poważny uraz lub śmierć. Należy nosić odpowiedni sprzęt ochrony osobistej. Przestrzegać WSZELKICH
prawnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz sprzętu ochrony osobistej.
Allen-Bradley, Rockwell Software i Rockwell Automation są znakami towarowymi firmy Rockwell Automation, Inc.
Znaki towarowe nienależące do Rockwell Automation są własnością odpowiednich podmiotów.

Podsumowanie zmian
Niniejszy podręcznik zawiera nowe i zaktualizowane informacje.

Nowe i zaktualizowane
informacje

Poniższa tabela zawiera listę tematów dodanych do niniejszej wersji.
Temat

Strona

Napięcie nastawiane

17

Funkcja zmniejszenia

53

Właściciele

68

Pętla PID procesu

74

Wejście termistora PTC silnika

148

Alarmy

151

Limit prądu

152

Przeciążenie przemiennika

153

Błędy

158

Przeciążenie silnika

163

Hasło

168

Fala odbita

174

Ochrona

179

Ochrona przeciążeniowa „shear pin”

182

Kompensacja poślizgu

186

Częstotliwość nośna (PWM)

190

Hamowanie strumieniem

210

Pomiar o wysokiej rozdzielczości

214

Adaptacja bezwładności

214

Obserwator obciążenia

218

Tryby sterowania silnikiem

220

Typy silników

228

Moment odniesienia

255

Prędkość, moment, położenie

258

Poniższa tabela zawiera listę pozostałych zmian dokonanych w niniejszej wersji.
Temat

Strona

Studio 5000™ Logix Designer to nowa marka oprogramowania RSLogix™ 5000.

14

Schematy blokowe zostały zaktualizowane do wersji oprogramowania układowego 9.xxx.

363

Dodane schematy blokowe:
Sterowanie położeniem – orientacja wrzeciona
Wejścia i wyjścia serii 11 – cyfrowe
Wejścia i wyjścia serii 11 – analogowe
Wejścia i wyjścia serii 11 – ATEX

383
398
399
400
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Przedmowa

Omówienie

Celem niniejszego podręcznika jest przekazanie szczegółowych informacji
dotyczących obsługi, programowania, a także opisów parametrów.

Kto powinien korzystać z
niniejszego podręcznika

Niniejszy podręcznik jest przeznaczony dla wykwalifikowanego personelu.
Jego użytkownicy muszą być w stanie programować i obsługiwać przemienniki
częstotliwości. Co więcej, muszą oni rozumieć ustawienia i funkcje parametrów.

Czego nie obejmuje
niniejszy podręcznik

Celem niniejszego podręcznika jest przekazanie szczegółowych informacji
dotyczących przemiennika, w tym informacji o jego obsłudze i programowaniu,
a także opisów parametrów.

Dodatkowe zasoby

W poniższej tabeli przedstawiono publikacje, w których zawarte są informacje na
temat przemienników PowerFlex serii 750.
Zasób

Opis

Przemiennik PowerFlex serii 750 Instrukcja instalacji,
750-IN001

Zawiera opis podstawowych kroków, jakie należy
wykonać, aby zainstalować przemiennik PowerFlex®
serii 750.

Przemienniki częstotliwości serii PowerFlex
750- Podręcznik programowania 750-PM001

Zawiera szczegółowe informacje na następujące tematy:
• opcje we/wy, sterowania i sprzężenia zwrotnego
• parametry i programowanie
• błędy, alarmy, wykrywanie i usuwanie usterek

Przemienniki częstotliwości PowerFlex serii
750- Dokumentacja techniczno-ruchowa, publikacja
750-TD001

Zawiera szczegółowe informacje na następujące tematy:
• specyfikacje przemiennika
• specyfikacje opcji
• wartości znamionowe bezpieczników i wyłączników
automatycznych

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

Zawiera szczegółowe informacje dotyczące podzespołów
interfejsu HIM, jego obsługi i funkcji.

Przemiennik PowerFlex® serii 750- Instrukcja serwisowa –
Rozmiar nr 8, publikacja 750-TG001

Zawiera szczegółowe informacje na następujące tematy:
• konserwacja zapobiegawcza
• badania podzespołów
• procedury wymiany sprzętu

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

W tych publikacjach zawarte są szczegółowe informacje
dotyczące konfiguracji adapterów i kart rozszerzeńPowerFlex serii 750, korzystania z tych urządzeń oraz
rozwiązywania związanych z nimi problemów.

PowerFlex 750-Series Drive DeviceNet Option Module User
Manual, publikacja 750COM-UM002
Podręczniki użytkownika adapterów komunikacji
sieciowej PowerFlex klasy 7, publikacje 750COM-UMxxx

Publikacja Rockwell Automation 750-RM002B-PL-P - Wrzesień 2013
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Zasób

Opis

Funkcja bezpiecznego wyłączania momentu w
przemienniku serii PowerFlex 750- Podręcznik
użytkownika, publikacja 750-UM002

W tych publikacjach zawarte są szczegółowe informacje
dotyczące instalacji kart bezpieczeństwa serii 750, ich
konfiguracji oraz obsługi.

Safe Speed Monitor Option Module for PowerFlex
750-Series AC Drives Safety Reference Manual, publikacja
750-RM001
Wytyczne oprzewodowania i uziemiania przemienników
częstotliwości Instrukcje instalacji, publikacja
DRIVES-IN001

Zawiera podstawowe informacje wymagane do
prawidłowego oprzewodowania i uziemienia
przemienników.

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

Zawiera podstawowe informacje wymagane do
prawidłowego oprzewodowania i uziemienia
przemienników PWM AC ze wspólną szyną.

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

Zawiera ogólne wytyczne dotyczące stosowania, instalacji
oraz konserwacji półprzewodnikowego układu
sterowania.

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

Zawiera odwołania do wspólnych symboli używanych
w różnych częściach świata na schematach ideowych/
oprzewodowania.

Guarding Against Electrostatic Damage, publikacja
8000-4.5.2

Zawiera opis praktyk umożliwiających zabezpieczenie
urządzeń przed uszkodzeniem wywołanym przez
elektryczność statyczną (ESD)

Strona z certyfikatami produktów, http://ab.com

Zawiera deklaracje zgodności, certyfikaty oraz pozostałe
informacje związane z certyfikacją.

W poniższych publikacja znajdują się informacje niezbędne podczas korzystania
z procesorów Logix.
Zasób

Opis

Logix5000 Controllers Common Procedures, publikacja
1756-PM001

W tej publikacji znajdują się odwołania do zbioru
podręczników programowania, które zawierają opis
procedur wspólnych dla wszystkich sterowników
Logix5000.

Logix5000 Controllers General Instructions, publikacja
1756-RM003

Zawiera szczegółowe informacje przeznaczone dla
programistów, dotyczące wszystkich instrukcji, jakie są
dostępne w sterowniku opartym na procesorze Logix.

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

Zawiera szczegółowe informacje przeznaczone dla
programistów, dotyczące wszystkich instrukcji, jakie są
dostępne w sterowniku opartym na procesorze Logix.

W niniejszych publikacjach podane są informacje przydatne podczas planowania
i instalowania sieci komunikacyjnych.
Zasób

Opis

ControlNet Coax Tap Installation Instructions, publikacja
1786-5.7

Zawiera procedury i specyfikacje związane z instalacją
zaczepów współosiowych ControlNet.

ControlNet Fiber Media Planning and Installation Guide,
publikacja CNET-IN001

Zawiera podstawowe informacje dotyczące planowania
i instalacji światłowodów.

Publikacje można wyświetlić lub pobrać pod adresem
http://www.rockwellautomation.com/literature. Aby uzyskać papierowe kopie
dokumentacji technicznej, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem
firmy Allen-Bradley lub przedstawicielem handlowym firmy Rockwell
Automation.
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Wsparcie techniczne w
zakresie przemienników
Allen-Bradley

Poniżej przedstawiono informacje umożliwiające kontakt z Działem Wsparcia
Technicznego Automatyki i Sterowania.
Internet
www.ab.com/support/abdrives

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

Telefon
262-512-8176

Tytuł
Internet
Wsparcie techniczne firmy Rockwell http://support.rockwellautomation.com/knowledgebase
Automation

Certyfikaty produktów

Konwencje wykorzystane
w podręczniku

Certyfikaty i deklaracje zgodności produktów są dostępne na stronie internetowej
www.rockwellautomation.com/products/certification.

• W niniejszym podręczniku przemienniki częstotliwości PowerFlex serii
750 określa się następująco: przemiennik, PowerFlex 750, przemiennik
PowerFlex 750 lub przemiennik częstotliwości PowerFlex 750.
• Określone przemienniki PowerFlex objęte zakresem serii 750 mogą być
nazywane:
– PowerFlex 753, przemiennikiem PowerFlex 753 lub przemiennikiem
AC PowerFlex 753
– PowerFlex 755, przemiennikiem PowerFlex 755 lub przemiennikiem
AC PowerFlex 755
• Aby ułatwić odróżnienie nazw parametrów oraz tekstu wyświetlanego na
ekranie LCD od pozostałego tekstu, wykorzystane zostaną następujące
konwencje:
– Nazwy parametrów będą podane w [nawiasach kwadratowych] za
numerem parametru.
Na przykład: Parametr P308 [Direction Mode].
– Wyświetlany tekst będzie podawany w „cudzysłowie”. Na przykład:
„Enabled”.
• W podręczniku wykorzystano następujące słowa opisujące działanie:
Słowo
Można
Nie można
Możliwe
Musieć
Należy
Powinien
Nie powinien

Znaczenie
Możliwe, można coś zrobić
Niemożliwe, nie można czegoś zrobić
Dozwolone, dopuszczone
Nieuniknione, użytkownik musi to zrobić
Wymagane i konieczne
Zalecane
Niezalecane
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Ogólne środki ostrożności Wykwalifikowany personel
UWAGA: Instalację, rozruch, konfigurację i późniejszą konserwację
przemiennika częstotliwości powinny planować lub wdrażać wyłącznie osoby
wykwalifikowane i zaznajomione z przemiennikiem oraz związanymi z nim
maszynami. Niezastosowanie się do powyższego zalecenia może prowadzić do
uszkodzenia ciała i/lub urządzeń.

Bezpieczeństwo osób
UWAGA: Aby wyeliminować ryzyko porażenia prądem elektrycznym, przed
rozpoczęciem serwisu należy sprawdzić, czy napięcie kondensatorów szyny
zostało całkowicie rozładowane. Napięcie szyny DC należy sprawdzać na
zaciskach obwodów mocy, dokonując pomiaru pomiędzy zaciskami +DC oraz
-DC, pomiędzy zaciskiem +DC i podstawą montażową, a także pomiędzy
zaciskiem -DC i podstawą. Dla wszystkich trzech pomiarów wartość napięcia
musi być zerowa.
Podczas korzystania z dwubiegunowych źródeł wejścia pojawia się ryzyko
uszkodzenia ciała lub urządzeń. Zakłócenia oraz dryf występujące w czułych
obwodach wejściowych mogą doprowadzić do wystąpienia niespodziewanych
zmian w prędkości oraz kierunku pracy silnika. Aby ułatwić ograniczenie czułości
źródeł wejściowych, należy skorzystać z parametrów prędkości zadanej.
Występuje ryzyko uszkodzenia ciała lub sprzętu. Produktów wiodących DPI lub
SCANport™ nie można łączyć bezpośrednio ze sobą przewodami 1202. Jeżeli w ten
sposób zostaną połączone więcej niż dwa urządzenia, mogą one zachowywać się
w nieoczekiwany sposób.
Zespół obwodów sterujących odpowiedzialnych za start/zatrzymywanie/włączanie
funkcji przemiennika obejmuje elementy półprzewodnikowe. Jeżeli występuje
ryzyko związane z przypadkowym kontaktem z maszynami ruchomymi lub
niezamierzonym przepływem cieczy, gazu, bądź ciał stałych, konieczne może być
zastosowanie dodatkowego, sterowanego obwodu zatrzymującego, który
umożliwi odcięcie linii AC doprowadzonej do przemiennika. Może zachodzić
konieczność zastosowania hamowania pomocniczego.
Ryzyko uszkodzenia ciała lub urządzeń w wyniku nieoczekiwanej pracy maszyny
pojawi się, gdy przemiennik zostanie skonfigurowany tak, aby automatycznie
wydawał polecenia Start lub Run. Nie korzystać z tych funkcji bez zapoznania się
z odpowiednimi przepisami, normami, regulacjami lokalnymi, krajowymi
i międzynarodowymi, bądź wytycznymi obowiązującymi w branży.

12

Publikacja Rockwell Automation 750-RM002B-PL-P - Wrzesień 2013

Przedmowa

Bezpieczeństwo produktów
UWAGA: Nieprawidłowo stosowany lub zainstalowany przemiennik może
spowodować uszkodzenie podzespołów lub skrócić czas ich eksploatacji. Błędy
w zakresie oprzewodowania lub stosowania urządzeń takie jak dobranie zbyt
małego silnika, nieprawidłowe lub niewystarczające zasilanie AC, bądź
nadmierna temperatura otoczenia mogą powodować nieprawidłową pracę
systemu.
W przemienniku zastosowano części i podzespoły czułe na wyładowania
elektrostatyczne (ESD). Podczas instalowania, testowania, serwisowania oraz
naprawiania tego urządzenia wymagane jest stosowanie środków ochrony przed
ładunkami elektrostatycznymi. Jeżeli procedury ochrony przed ładunkami
elektrostatycznymi nie będą przestrzegane, może dojść do uszkodzenia
podzespołów. Osoby nieznające procedur ochrony przed elektrycznością statyczną
prosimy o zapoznanie się z publikacją Guarding Against Electrostatic Damage,
nr 8000-4.5.2 lub innym podręcznikiem, w którym zagadnienie to jest opisane.
Skonfigurowanie wejścia analogowego pod kątem pracy w zakresie 0–20 mA
i zasilenie tego wejścia ze źródła napięcia może doprowadzić do uszkodzenia
podzespołów. Przed zastosowaniem sygnałów wejściowych należy sprawdzić
prawidłowość konfiguracji.
Stycznik lub inne urządzenie, które stale odłącza i podłącza linię AC doprowadzoną
do przemiennika celem uruchamiania i zatrzymywania silnika, może doprowadzić
do uszkodzenia sprzętu przemiennika. Przemiennik zaprojektowano pod kątem
wykorzystywania wejściowych sygnałów sterujących, które będą powodowały
uruchomienie i zatrzymanie silnika. Jeżeli używane jest urządzenie wejściowe, jego
praca nie może wykroczyć poza jeden cykl na minutę, w przeciwnym razie dojdzie
do uszkodzenia przemiennika.
Przemiennika nie należy instalować w miejscu, w którym powietrze zawiera lotne
lub korozyjne gazy, opary lub pył. Jeśli przemiennik nie będzie instalowany przez
pewien okres czasu, należy przechowywać go w miejscu, w którym nie będzie
narażony na powietrze zawierające substancje żrące.

Produkt diodowy klasy 1
UWAGA: Podczas korzystania z urządzeń do transmisji optycznej pojawia się
ryzyko trwałego uszkodzenia wzroku. Produkt ten emituje intensywne światło
oraz niewidoczne promieniowanie. Nie spoglądać w porty modułów oraz złącza
światłowodów.

Publikacja Rockwell Automation 750-RM002B-PL-P - Wrzesień 2013
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Środowisko Studio 5000

Środowisko inżynieryjno-konstrukcyjne Studio 5000™ łączy elementy inżynieryjne
i konstrukcyjne w jedną wspólną platformę. Pierwszy element środowiska Studio
5000 stanowi aplikacja Logix Designer. Aplikacja Logix Designer to zmieniona
marka oprogramowania RSLogix™ 5000. Jako produkt nadal będzie służyła do
programowania sterowników Logix5000™ w rozwiązaniach dyskretnych,
procesowych, seryjnych i opartych na przemiennikach.

Środowisko 5000 stanowi podstawę przyszłych narzędzi i rozwiązań
konstruktorskich firmy Rockwell Automation®. Środowisko to jest
kompleksowym rozwiązaniem, za pomocą którego konstruktorzy mogą
opracowywać wszystkie elementy układów sterowania.
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Rozdział

1

Konfiguracja przemiennika

Temat

Strona

Czas przyspieszania/zwalniania

16

Napięcie nastawiane

17

Automatyczny ponowny start

25

Automatycznie/Ręcznie

27

Automatyczna konfiguracja urządzenia

34

Auto-strojenie

35

Zasilacz pomocniczy

41

Regulacja szyny

41

Konfigurowalne odłączanie interfejsu HIM

52

Funkcja zmniejszenia

53

Znamionowy współczynnik obciążenia

53

Urządzenia sprzężenia zwrotnego

54

Start w biegu

54

Hand-Off-Auto

62

Maski

65

Właściciele

68

Zanik zasilania

70

Pętla PID procesu

74

Przywracanie fabrycznych ustawień domyślnych

86

Tryb uśpienia/budzenia

87

Zezwolenie na start

91

Tryby zatrzymania

94

Klasa napięciowa

102
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Rozdział 1

Konfiguracja przemiennika

Czas przyspieszania/
zwalniania

Możliwa jest konfiguracja czasu przyspieszania i zwalniania przemiennika.

Czas przyspieszania
Do ustawiania tempa przyspieszania dla wszystkich zmian prędkości służą
parametry P535 [Accel Time 1] i P536 [Accel Time 2]. Czas ten określa się jako
czas przyspieszania od 0 do częstotliwości znamionowej silnika P27 [Motor NP
Hertz] lub do prędkości znamionowej silnika P28 [Motor NP RPM]. Do
ustawienia częstotliwości (Hz) lub prędkości obrotowej (obr./min.) służy
parametr P300 [Speed Units]. Wybór między czasem przyspieszania 1 a czasem
przyspieszania 2 jest sterowany za pomocą funkcji wejścia cyfrowego (zob.
Funkcje wejścia cyfrowego w publikacji Przemienniki serii PowerFlex 750.
Podręcznik programowania, 750-PM001) lub za pomocą polecenia logiki
(przesłanego przez sieć komunikacyjną lub oprogramowanie DeviceLogix™).
Zakres regulacji wynosi od 0,00 do 3600,00 sekund.

Czas zwalniania
Do ustawiania tempa zwalniania dla wszystkich zmian prędkości służą parametry
P537 [Decel Time 1] i P538 [Decel Time 2]. Czas ten określa się jako czas
zwalniania od częstotliwości znamionowej silnika P27 [Motor NP Hertz] lub od
prędkości znamionowej silnika P28 [Motor NP RPM] do 0. Do ustawienia
częstotliwości (Hz) lub prędkości obrotowej (obr./min.) służy parametr P300
[Speed Units]. Wybór między czasem zwalniania 1 a czasem zwalniania 2 jest
sterowany za pomocą funkcji wejścia cyfrowego (zob. Funkcje wejścia cyfrowego
w publikacji Przemienniki serii PowerFlex 750. Podręcznik programowania,
750-PM001) lub za pomocą polecenia logiki (przesłanego przez sieć
komunikacyjną lub oprogramowanie DeviceLogix).
Zakres regulacji wynosi od 0,00 do 3600,00 sekund.

16

Publikacja Rockwell Automation 750-RM002B-PL-P - Wrzesień 2013

Konfiguracja przemiennika

Napięcie nastawiane

Rozdział 1

W miarę wprowadzania aplikacji przemienników na nowych rynkach stosuje się
nowe metody sterowania spełniające potrzeby tych rynków w zakresie aplikacji
elektromagnetycznych. W niektórych z tych aplikacji (wymienione poniżej)
używa się napędów bezsilnikowych lub niestandardowych silników
wymagających niezależnego sterowania częstotliwością i napięciem obciążenia.
• Zgrzewanie wibracyjne
• Ogrzewanie indukcyjne
• Zasilacze
• Podajniki lub przenośniki wibracyjne
• Mieszanie elektromagnetyczne
• Obciążenia rezystancyjne
Standardowe tryby sterowania falownikiem to wolty na herc (V/Hz), z wyborem
forsowania, wyborem sprzężenia zwrotnego, wentylatorem, pompą i trybem
ekonomicznym, wektor strumienia (FV), z trybami z enkoderem i bez enkodera.
Konieczne jest zapewnienie sterowania zależnościami między napięciem
wyjściowym a częstotliwością falownika w obszarach liniowych i nieliniowych
(nadmodulacja). Liniowość napięcia osiąga się przez zachowanie stałego stosunku
napięcia do częstotliwości w całym obszarze działania. Falownik musi dostarczać
napięcie przemienne o regulowanej częstotliwości, którego wartość jest związana
z częstotliwością wyjściową. W początkowej fazie przejścia z przebiegu liniowego
do nieliniowego sterowanie musi zrekompensować straty napięcia i zapewnić
liniowość profilu napięcia wyjściowego.
W trybie sterowania z regulacją napięcia napięcie wyjściowe jest sterowane
niezależnie od częstotliwości wyjściowej. Komponenty napięcia i częstotliwości
posiadają niezależne odniesienia i tempa przyspieszania/zwalniania.
Działanie w trybie sterowania z regulacją napięcia umożliwia odrębne sterowanie
napięciem wyjściowym i częstotliwością wyjściową, mające zastosowanie w
aplikacjach typowo bezsilnikowych. Komponenty napięcia i częstotliwości
posiadają niezależne odniesienia i tempa przyspieszania/zwalniania. Zarówno
napięcie, jak i częstotliwość można ustawić na dowolną wartość z odpowiedniego
zakresu. Zakresy te zilustrowano na poniższym wykresie.
Napięcie znamionowe

Napięcie

0
0
Częstotliwość
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Konfiguracja przemiennika

Omówienie
Sterowanie z regulacją napięcia umożliwia ustawienie parametru P35 [Motor Ctrl
Mode] do opcji 9 „Adj VltgMode”. Funkcja ta umożliwia uzyskanie napięcia
wyjściowego trójfazowego albo jednofazowego. Domyślny tryb to napięcie
wyjściowe trójfazowe. Jest on wybierany za pomocą parametru P1131 [Adj Vltg
Config]. Tryb jednofazowy przemiennika nie służy do obsługi silników
jednofazowych. Zamiast tego uznaje się, że obciążenie wyjściowe zawiera
indukcyjny lub jednostkowy współczynnik mocy, na który składa się rezystancja
i indukcyjność dla ściśle określonej aplikacji silnikowej lub bezsilnikowej.
Źródła odniesienia wejścia można skonfigurować za pomocą parametru P1133
[Adj Vltg Select]. Źródło wejścia może być skalowane; obowiązują górne i dolne
limity. Do wyboru źródła korekcji służy odniesienie parametru P1136 [Adj Vltg
TrimSel]; napięcie korekcyjne jest dodawane lub odejmowane od napięcia
odniesienia.
Wybór częstotliwości skalarnej i rampa częstotliwości skalarnej są tymi samymi
komponentami używanymi w różnych trybach sterowania. Wyjątek stanowi
oddzielenie polecenia i rampy częstotliwości od wytwarzania napięcia w celu
zapewnienia niezależności rampy częstotliwości w trybie sterowania z regulacją
napięcia. Tempo przyspieszania i zwalniania oraz parametr [S Curve] są takie
same, jak wartości używane w różnych trybach sterowania. Górne i dolne limity
dotyczą wartości zadanej częstotliwości wyjściowej.
Krzywa napięcia w trybie sterowania z regulacją napięcia umożliwia oddzielenie
rampy napięcia od rampy częstotliwości skalarnej; napięcie to jest sterowane za
pomocą dobranych przez użytkownika czasów rampy przyspieszania i zwalniania.
Dostępna jest również funkcja regulowanej procentowo krzywej [S Curve].
Funkcja limitu prądu ogranicza napięcie wyjściowe po przekroczeniu wartości
granicznej. Obowiązują również maksymalne i minimalne limity napięcia, co
uniemożliwia wyjście poza określony zakres napięcia wyjściowego.

Konfiguracja sterowania z regulacją napięcia
Poniższe przykłady ustawień trybu sterowania z regulacją napięcia stanowią punkt
wyjścia dla konfiguracji. Nietypowe aplikacje mogą wymagać specjalnych
ustawień parametrów. Podane przykłady ilustrują wyłącznie standardowe
przypadki.
Tabela 1 - Podstawowe parametry sterowania z regulacją napięcia
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Nr parametru

Nazwa
parametru

Ustawienie

Opis

35

Motor Ctrl Mode

9 „Adj VltgMode”

Funkcja regulacji napięcia jest używana w
aplikacjach bezsilnikowych.
1 = działanie 3-fazowe, 0 = działanie 1-fazowe

1131

Adj Vltg Config

1

1133

Adj Vltg Select

Preset1

1134

Adj Vltg Ref Hi

100

Procent

1140

Adj Vltg AccTime

ns

Zależny od aplikacji
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Nr parametru

Nazwa
parametru

Ustawienie

Opis

1141

Adj Vltg DecTime

ns

Zależny od aplikacji

1142

Adj Vltg Preset1

ns

Zależny od aplikacji

1153

Dead Time Comp

n%

Zmienny w zakresie od 0% do 100%. Zaleca się
ustawienie parametru Dead Time Comp na 0%.
Sygnał filtra sinusoidalnego jest podawany na
transformer w celu ochrony przez stałymi
napięciami niezrównoważenia lub ich
zminimalizowania.

Prosimy zapoznać się z publikacją Przemienniki serii PowerFlex 750. Podręcznik
programowania, 750-PM001, w której znajdują się opisy i wartości domyślne
parametrów.
W przypadku korzystania z filtrów sinusoidalnych lub dv/dt częstotliwość PWM
musi być zgodna z konstrukcją filtra. Wykrycie warunków przegrzania powoduje
zmianę częstotliwości PWM przez zabezpieczenie cieplne przemiennika. Ustawić
parametr P420 [Drive OL Mode] na opcję 1 „Reduce CLmt”, a parametr P38
[PWM Frequency] zgodnie z instrukcjami dla filtra.

Zmiany dodatkowych parametrów
W trybie sterowania z regulacją napięcia konieczne jest dokonanie zmian
dodatkowych parametrów, poza parametrami dotyczącymi samej funkcji.
Poniższa tabela ma na celu ułatwić ustawienie tych parametrów.
Tabela 2 - Ustawienia parametrów dla aplikacji z regulacją napięcia
Nr parametru

Nazwa
parametru

Ustawienie

Opis

38

Częstotliwość
PWM

2 kHz lub 4 kHz

Dopasować ustawienie do strojenia filtra.

40

Mtr Options Cfg

Bit 5 = 0

Fala odbita jest wyłączona, co pozwala zapobiec
utracie impulsów w przebiegu czasowym napięcia
wyjściowego i zminimalizować wszelkie napięcia
niezrównoważenia.

Bit 8 = 1

Funkcja AsyncPWMLock jest włączona, ponieważ
filtr jest dostrojony do częstotliwości nośnej.
Częstotliwość nośna musi być stała; w przypadku jej
zmiany filtr nie będzie działał. Częstotliwość PWM
należy ustawić tak, aby była zgodna ze strojeniem
filtra: 2 kHz albo 4 kHz.

Bit 9 = 1

Funkcja PWM Freq Lock jest włączona, ponieważ
filtr jest dostrojony do częstotliwości nośnej.
Częstotliwość nośna musi być stała; w przypadku jej
zmiany filtr nie będzie działał. Częstotliwość PWM
należy ustawić tak, aby była zgodna ze strojeniem
filtra: 2 kHz albo 4 kHz.

Bit 11 = 0

Bit „Elect Stab” wpływa na stabilność kąta i
napięcia.
Stabilność kąta jest ustawiona na 0, więc nie
rekompensuje ona przejścia prądu przez
kondensatory filtra. Stabilność napięcia jest
ustawiona na 0 z tego samego powodu.

Bit 12 = 0

Diagnostyka tranzystora jest wyłączona, ponieważ
sekwencja włączania i wyłączania tranzystorów
prowadzi do ładowania kondensatorów filtra i może
spowodować załączenie jednostki IOC.

43

Flux Up Enable

0

Pozostawić ustawienie „Manual”.

44

Flux Up Time

Domyślnie

Pozostawić wartość 0,0000 sekundy.
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Nr parametru

Nazwa
parametru

Ustawienie

Opis

60

Start Acc Boost

0

61

Run Boost

0

Bit ten należy ustawić, jeśli w uzwojeniu
wejściowym transformatora występują napięcia
niezrównoważenia prądu stałego.

62

Break Voltage

0

63

Break Frequency

0

420

Drive OL Mode

1 „Reduce CLmt”

Tryb Drive OL jest ustawiany w celu ograniczenia
limitu prądu, a nie częstotliwości PWM, która musi
być na stałym poziomie.

1154

DC Offset Ctrl

1 „Enable”

Powoduje to wyłączenie wszelkiego offsetu
zaprogramowanego w oprogramowaniu
układowym.

Tryb modulacji jest trybem domyślnym jedynie dla wektora przestrzeni,
gdyż 2-fazowa modulacja spowoduje pogorszenie parametrów filtra.
WAŻNE

Nie uruchamiać auto-strojenia.

Uwarunkowania aplikacji
Niezależnie od urządzenia, które użytkownik chce podłączyć do przemiennika za
pomocą funkcji napięcia nastawianego, urządzenie to musi posiadać pewien
przypisany typ wartości znamionowej. Powinno posiadać co najmniej
znamionowe wartości prądu i napięcia. Od tych wartości zależy dobór
przemiennika.
Dobór wielkości
W pierwszej kolejności należy uwzględnić napięcie znamionowe przemiennika.
Należy ustalić dostępne napięcie sieci i dopasować do niego napięcie znamionowe
przemiennika. Następnie trzeba wybrać przemiennik dostarczający prąd
odpowiedni do wartości znamionowej urządzenia.
Wyjście jednofazowe
Przed konfiguracją przemiennika pod kątem jednofazowego napięcia
nastawianego wyjściowego należy skonsultować się z firmą Rockwell Automation.
Z uwagi na obciążenie kondensatorów szyny DC lub straty przełączania
tranzystora IGBT konieczne będzie obniżenie wartości znamionowych
przemiennika. Gdy modulacja PWM jest podawana na rezystor, prąd zmienia
stan zgodnie z napięciem. Dla każdego impulsu napięcia występuje
odpowiadający mu impuls prądowy. Tranzystor IGBT wybrany dla przemiennika
nie jest przystosowany do tak gwałtownych zmian natężenia prądu. Zachodzi
więc konieczność modyfikacji danych znamionowych silnika. Muszą one zostać
obniżone o ok. 67%. W trym trybie należy zmierzyć rzeczywiste straty, aby
ustalić, o jaki procent konieczne będzie obniżenie wartości znamionowych.
Połączenie dławika szeregowo z rezystorem pozwoli zwiększyć indukcyjność
i wygładzić ostre przebiegi impulsów prądu. W zależności od wielkości dodanej
indukcyjności przebieg czasowy może przypominać sinusoidę.
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Wykres przedstawia napięcie wyjściowe, prąd wyjściowy oraz napięcie szyny DC.
Można zauważyć, że w typowym sygnale wyjściowym PWM prąd podąża za
zmianami napięcia.
Jedna faza – PWM do rezystor – bez dławika

Napięcie
Szyna DC
Prąd

Niektóre impulsy na wykresie zostały powiększone, aby uwydatnić kształt
przebiegu prądu.
Należy zauważyć, że zmiany na wierzchołkach są gwałtowne. Wszelkie efekty
wygładzenia wierzchołków będą zależeć od rodzaju użytego rezystora. Rezystory
użyte w przypadku przedstawionym na wykresie to rezystory siatkowe, w których
element rezystancyjny tworzy zwój na całej swojej długości, wprowadzając pewną
indukcyjność. Indukcyjność umożliwia wygładzenie zbocza narastającego prądu.
Jedna faza – PWM do rezystor – bez dławika

Napięcie
Prąd
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Poniżej przedstawiono ten sam wykres dla sytuacji z podłączonym szeregowo
dławikiem. Przebieg przypomina sinusoidę, odzwierciedlając wielkość
wprowadzonej indukcyjności. Należy jednak uwzględnić zwiększony spadek
napięcia.
Jedna faza – PWM do rezystor – bez dławika

Napięcie
Szyna DC
Prąd

Inna możliwość to wprowadzenie do obwodu filtra sinusoidalnego. Pozwala to na
użycie kabla nieekranowanego bez problemów związanych z wprowadzeniem
szumu wywołanego modulacją PWM do obiektu. Należy porównać też koszt kabla
ekranowanego z kosztem filtra sinusoidalnego oraz uwzględnić inne czynniki.
W przypadku działania jednofazowego obciążenie należy podłączyć do faz U i V.
Faza W jest zasilana, ale nie jest używana.
W parametrze Motor NP Amps podać maksymalny prąd. Wartość tę należy
również użyć w parametrze Current Limit. Po starcie przemiennik podejmie
próbę zmiany napięcia po rampie na zadane. W przypadku osiągnięcia limitu
natężenia prądu przemiennik wyrówna lub obniży napięcie w celu
nieprzekroczenia limitu.
Na dwóch powyższych wykresach widoczne jest tętnienie napięcia szyny DC. Jeśli
tętnienie to odpowiednio się zwiększy, może spowodować uaktywnienie błędu
zaniku fazy wejściowej (Input Phase Loss) przez przemiennik. Jest to
spowodowane monitorowaniem tętnienia napięcia szyny przez przemiennik;
w przypadku wystąpienia określonego przyrostu (delty) między napięciem
maksymalnym a minimalnym przez określony czas przemiennik przyjmie,
że doszło do zaniku fazy wejściowej. Błąd ten można wyłączyć ustawiając
parametr P462 [InPhase LossActn] na opcję 0 „Ignore”.
Wyjście trójfazowe
W przypadku napędzania obciążenia rezystancyjnego, należy skonfigurować je
w układzie trójfazowym, aby uniknąć korzystania z jednofazowego trybu napięcia
nastawianego. Aby modulacja PWM nie docierała do rezystorów, należy użyć
filtra sinusoidalnego. Jeśli używane są rezystory ceramiczne, modulacja PWM
może prowadzić do ich popękania.
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Poniższy wykres przedstawia napięcie i prąd na dławiku. Sygnał wyjściowy
przemiennika przechodzi przez filtr sinusoidalny, a następnie dławik. Kształt
przebiegu jest uzależniony od pojemności filtra sinusoidalnego.

Aby poznać napięcie, jakie może wystąpić na boczniku trójfazowym, można
posłużyć się poniższym przykładem, w którym użytkownik szeregowo połączył
cztery dławiki. Indukcyjność poszczególnych dławików wynosi 1,2 mH, 5 mH,
5 mH i 3 mH. Na początku trzeba obliczyć XL dla każdego dławika.
XL = 2 × pi × f × H
XL1 = 2 × pi × 60 × ((1,2)/1000) = 0,45 oma
XL2 = 2 × pi × 60 × (5/1000) = 1,88 oma
XL3 = 2 × pi × 60 × (5/1000) = 1,88 oma
XL4 = 2 × pi × 60 × (3/1000) = 1,13 oma
Po zsumowaniu otrzymujemy: XL1 + XL2 + XL3 + XL4 = 5,35 oma.
Dla każdego dławika trójfazowego natężenie prądu uzyskujemy
z równania: I = V ⁄ ( XL ×

3)

Wyodrębniamy napięcie. V = I × XL ×

3

Wartość natężenia prądu może być równa najniższej wartości znamionowej dla
dławików lub, jeśli wartości znamionowe są wyższe niż wartość znamionowa
przemiennika, należy użyć wartości znamionowej dla przemiennika. W takim
przypadku prąd znamionowy przemiennika wynosi 14 amperów.
Podstawmy więc liczby. V = 14 × 5,35 × 1,73 = 129,8
Tak więc prąd osiąga natężenie 14 A, jeśli napięcie na wyjściu wynosi 129,8 V.
Można więc wybrać przemiennik o napięciu znamionowym 240 VAC.
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Poniższy wykres przedstawia przebieg czasowy napięcia i prądu na rezystorze.
Sygnał wyjściowy przemiennika przechodzi przez filtr sinusoidalny. Jest on
podłączony do transformatora separacyjnego. Sygnał wyjściowy jest następnie
wysyłany do mostka prostowniczego, z którego uzyskujemy prąd stały w czystej
postaci. Dzięki użyciu płyty sprzężenia zwrotnego i pętli PI przemiennika,
napięcie na rezystorze jest stabilne nawet w przypadku zmiany rezystancji podczas
pracy.
Napięcie DC

Napięcie DC

Prąd rezystora

Prąd rezystora

Mnożnik

Pozostałe
Ustawienie czasu przyspieszania częstotliwości na zero powoduje wytwarzanie
przez przemiennik przebiegu czasowego napięcia prądu stałego.
Jeśli czas przyspieszania częstotliwości mieści się w zakresie między 0 a 1, może
prowadzić to do wystąpienia anomalii, w której przemiennik wytwarza
częstotliwość nieodpowiadającą zadanej częstotliwości. Przyczyną tej anomalii
jest wprowadzenie funkcji szarpnięcia. W takiej sytuacji należy wyłączyć ten bit.
40

Mtr Options Cfg
Konfiguracja opcji silnika

RW

32-bitowa
liczba
całkowita

Zastrzeżony

Zastrzeżony

Zastrzeżony

Zastrzeżony

Zastrzeżony

Zastrzeżony

Zastrzeżony

Zastrzeżony

Zastrzeżony

Zastrzeżony

Zastrzeżony

Zastrzeżony

Zastrzeżony

Zastrzeżony

Zastrzeżony

Jerk Select

Nieużywany

Common Mode

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

Domyślnie 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

1

1

0

0

1

1

1

Bit

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Opcje
Zastrzeżony

Mtr Ctrl Options

MOTOR CONTROL

Konfiguracja funkcji sterowania związanych z silnikiem. W przypadku silników o częstotliwości powyżej 200 Hz zaleca się użycie częstotliwości nośnej 8 kHz lub wyższej. Należy wziąć pod uwagę obniżenie
wartości znamionowych przemiennika i skrócenie długości przewodów silnika.

(1)

32

Wyłącznie przemienniki 755.

W przypadku działania jednofazowego obciążenie należy podłączyć do faz U i V.
Faza W jest zasilana, ale nie jest używana.
Użycie wyjścia DC może prowadzić do problemów natury termicznej. Może zajść
konieczność modyfikacji danych znamionowych przemiennika.
Sprawdzić, czy jest konieczne obniżenie wartości znamionowych.
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Obniżyć dane znamionowe przemiennika dla filtra sinusoidalnego.
Tryb regulacji napięcia nie ma wpływu na przeciążenie silnika ani przemiennika.

Automatyczny ponowny
start

Funkcja automatycznego ponownego startu daje możliwość przeprowadzenia
samoczynnego kasowania błędu przez przemiennik, po którym następuje próba
startu bez interwencji użytkownika bądź aplikacji. Jest to możliwe pod
warunkiem, że przemiennik został zaprogramowany 2-przewodowym schematem
sterowania i że utrzymywany jest sygnał pracy. Umożliwia to zdalne lub
bezobsługowe działanie. Tylko niektóre błędy można kasować. Błędy wymienione
jako niekasowalne w podręczniku programowania sygnalizują możliwą usterkę
przemiennika i nie da się ich usunąć.
Z funkcji tej należy korzystać ostrożnie, gdyż przemiennik próbuje samoczynnie
wydać polecenie startu na podstawie programu wybranego przez użytkownika.

Konfiguracja
Ustawienie parametru P348 [Auto Rstrt Tries] na wartość większą od zera
powoduje włączenie funkcji automatycznego ponownego startu. Ustawienie
liczby prób jako zero powoduje wyłączenie funkcji.
UWAGA: W przypadku zastosowania tego parametru w nieodpowiedniej
aplikacji może dojść do uszkodzenia sprzętu i/lub obrażeń ciała. Nie należy
używać tej funkcji bez uwzględnienia lokalnych, krajowych i międzynarodowych
praw, przepisów, norm bądź wytycznych obowiązujących w branży.
Parametr P349 [Auto Rstrt Delay] służy do ustawiania czasu w sekundach między
każdą próbą kasowania/pracy.
Funkcja automatycznego kasowania/pracy wspiera następujące informacje o
stanie.
• Parametr P936 [Drive Status 2], bit 1 „AuRstrCntDwn” wskazuje, że trwa
odmierzanie czasu do próby automatycznego ponownego startu i że
przemiennik przeprowadza próbę ponownego startu po zakończeniu
odmierzania.
• Parametr P936 [Drive Status 2], bit 0 „AutoRstr Act” sygnalizuje
uaktywnienie ponownego startu.

Działanie
Typowe czynności wykonywane w cyklu automatycznego kasowania/pracy
wyglądają następująco.
1. W trakcie pracy przemiennika występuje błąd inicjujący działanie przy
błędzie przemiennika i prowadzący do automatycznego kasowania/pracy.
2. Po upływie liczby sekund określonej w parametrze P349 [Auto Rstrt
Delay] przemiennik automatycznie przeprowadza wewnętrzne kasowanie
błędu, usuwając stan błędu.
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3. Przemiennik wydaje wtedy wewnętrzne polecenie startu w celu
ponownego startu.
4. W przypadku wystąpienia kolejnego błędu prowadzącego do
automatycznego kasowania/pracy, cykl jest powtarzany aż do osiągnięcia
liczby prób określonej parametrem P348 [Auto Rstrt Tries].
5. Jeśli w przemienniku wystąpi stan błędu więcej razy niż liczba prób określona
parametrem P 348 [Auto Rstrt Tries] przy mniej niż pięciominutowych
odstępach między poszczególnymi błędami, automatyczne kasowanie/praca
zostanie uznana za nieskuteczną, a przemiennik pozostanie w stanie błędu.
6. Jeśli w przemiennik będzie pracował przez pięć lub więcej minut, ponieważ
ostatnie kasowanie/praca przebiegła bez błędu, lub jeśli zostanie
zatrzymany lub skasowany w inny sposób, automatyczne kasowanie/praca
zostanie uznana za pomyślną. Parametry automatycznego ponownego
startu zostaną wykasowane, a proces zostanie powtórzony w przypadku
wystąpienia kolejnego kasowalnego błędu.
Informacje na temat przerywania cyklu automatycznego kasowania/pracy
zawiera dział Przerywanie cyklu automatycznego kasowania/pracy.

Rozpoczynanie cyklu automatycznego kasowania/pracy
Aby przemiennik rozpoczął cykl automatycznego kasowania/pracy w przypadku
wystąpienia błędu, spełnione muszą być następujące warunki:
• Typ błędu musi umożliwiać automatyczne kasowanie/pracę.
• Parametr P348 [Auto Rstrt Tries] musi być ustawiony na wartość większą
od zera.
• Podczas wystąpienia błędu przemiennik musiał działać w trybie pracy
innym niż praca impulsowa, auto-strojenie czy zatrzymywanie. (Stan
hamulca DC stanowi część sekwencji zatrzymywania i dlatego jest
uznawany za zatrzymywanie.)

Przerywanie cyklu automatycznego kasowania/pracy
Podczas cyklu kasowania/pracy następujące działania/warunki powodują
przerwanie próby przeprowadzenia procesu kasowania/pracy:
• Wydanie polecenia zatrzymania z dowolnego źródła. (Usunięcie
2-przewodowego polecenia run-fwd lub run-rev jest uznawane za próbę
zatrzymania.)
• Wydanie polecenia kasowania błędu z dowolnego źródła.
• Usunięcie sygnału wejścia Enable.
• Ustawienie parametru P348 [Auto Rstrt Tries] na zero.
• Wystąpienie niekasowalnego błędu.
• Odłączenie zasilania od przemiennika.
• Osiągnięcie maksymalnej liczby cykli automatycznego kasowania/pracy.
Jeśli po podjęciu wszystkich prób [Auto Rstrt Tries] ponowny start przemiennika
skutkujący jego pracą przez pięć lub więcej minut nie powiedzie się, cykl
automatycznego kasowania/pracy zostanie uznany za wyczerpany i nieskuteczny.
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W takim przypadku cykl automatycznego kasowania/pracy zostanie zakończony,
a parametr P953 [Fault Status B], bit 13 „AuRstExhaust” wskaże błąd F33
„AuRsts Exhaust”.

Automatycznie/Ręcznie

Funkcja Automatycznie/Ręcznie ma na celu tymczasowe unieważnienie
sterowania prędkością i/lub wyłącznej własności sterowania logiką (startu, pracy,
kierunku). Żądanie obsługi ręcznej może pochodzić od dowolnego portu, w tym
interfejsu HIM, wejścia cyfrowego lub innej karty wejścia. Należy pamiętać,
że sterowanie ręczne może należeć wyłącznie do jednego portu, który musi
przełączyć przemiennik na sterowanie automatyczne zanim kolejny port przejmie
własność sterowania ręcznego. W trybie ręcznym przemiennik otrzymuje
prędkość odniesienia od portu, który zażądał sterowania ręcznego, o ile nie
zostanie to określone inaczej przez wybór alternatywnego ręcznego odniesienia.
Żądanie sterowania ręcznego może zostać zgłoszone za pomocą interfejsu HIM
przez naciśnięcie przycisku Controls, a następnie przycisku Manual. Sterowanie
ręczne jest zwalniane przez naciśnięcie przycisku Controls, a następnie przycisku
Auto. Jeśli sterowanie ręczne zostanie przydzielone interfejsowi HIM,
przemiennik użyje prędkości odniesienia z interfejsu HIM. W zależności od
preferencji, automatyczna prędkość odniesienia może zostać samoczynnie
wstępnie załadowana w interfejsie HIM przy wprowadzeniu sterowania ręcznego
za pomocą interfejsu HIM, co zapewni płynne przejście.
Sterowania ręcznego można również zażądać przez wejście cyfrowe. W tym celu
należy ustawić wejście cyfrowe na żądanie sterowania ręcznego za pomocą
parametru P172 [DI Manual Ctrl]. Żądanie sterowania ręcznego przez wejście
cyfrowe może zostać skonfigurowane tak, aby do sterowania przemiennikiem
wykorzystywana była alternatywna prędkość odniesienia. Wejścia cyfrowe mogą
być również używane w połączeniu z funkcją Hand-Off Auto Start w celu
utworzenia trójpozycyjnego przełącznika HOA obejmującego tryb ręczny.
Karta rozszerzeń monitora prędkości bezpiecznej korzysta z trybu ręcznego
w celu sterowania prędkością przemiennika przy wprowadzaniu monitorowania
ograniczonej prędkości bezpiecznej.

Maski trybu automatycznego/ręcznego
Konfiguracja portu funkcji Automatycznie/Ręcznie przebiega za pomocą
zestawu masek. Razem maski te określają porty, które mogą decydować o
sterowaniu prędkością i/lub logiką przemiennika, jak również porty mogące
wysyłać żądania sterowania ręcznego. Maski te konfiguruje się ustawiając wartość
1 lub 0 bitu o numerze odpowiadającemu portowi (bit 1 dla portu 1, bit 2 dla
portu 2 itd.). Wejścia cyfrowe są zawsze konfigurowane za pomocą bitu 0,
niezależnie od portu, w którym fizycznie znajduje się karta. Jeśli zarówno maska
[Manual Ref Mask], jak i [Manual Cmd Mask] dla określonego portu są
ustawione na 0, port ten nie może wysyłać żądań sterowania ręcznego.
324 [Logic Mask]
Maska logiki służy do włączania i wyłączania wydawania poleceń logiki przez
porty (np. start i kierunek) w każdym trybie. Polecenia zatrzymania otrzymywane
z dowolnego portu nie są maskowane i nie powodują zatrzymania przemiennika.
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P325 [Auto Mask]
Maska Auto służy do włączania i wyłączania wydawania poleceń logiki przez
porty (np. start i kierunek) w trybie automatycznym. Polecenia zatrzymania
otrzymywane z dowolnego portu nie są maskowane i nie powodują zatrzymania
przemiennika.
P326 [Manual Cmd Mask]
Maska polecenia ręcznego służy do włączania i wyłączania wyłącznego sterowania
poleceniami logiki (np. startem i kierunkiem) przez porty w trybie ręcznym. Jeśli
dany port przejmie sterowanie ręczne, a odpowiadający mu bit w masce [Manual
Cmd Mask] będzie ustawiony, żaden inny port nie będzie mógł wydawać poleceń
logiki. Polecenia zatrzymania otrzymywane z dowolnego portu nie są maskowane
i nie powodują zatrzymania przemiennika.
P327 [Manual Ref Mask]
Maska odniesienia ręcznego służy do włączania i wyłączania sterowania
prędkością odniesienia przez porty w trybie ręcznym. Jeśli dany port przejmie
sterowanie ręczne, a odpowiadający mu bit w masce [Manual Ref Mask] będzie
ustawiony, przemiennik będzie uzyskiwał polecenia prędkości odniesienia od tego
portu. Alternatywną prędkość odniesienia można zadać za pomocą parametru
P328 [Alt Man Ref Sel]. Jeśli bit odpowiadający portowi ręcznego sterowania nie
będzie ustawiony, przemiennik zachowa swoją normalną automatyczną prędkość
odniesienia nawet w trybie ręcznym.

Wybór alternatywnego odniesienia ręcznego
Domyślnie prędkość odniesienia używana w trybie ręcznym jest otrzymywana z
portu, który wysłał żądanie sterowania ręcznego (np. jeśli interfejs HIM w porcie
1 zażąda sterowania ręcznego, prędkość odniesienia w trybie ręcznym będzie
pochodzić właśnie z portu 1). Natomiast jeśli wymagana jest inna prędkość
odniesienia, można użyć parametru P328 [Alt Man Ref Sel]. Port wybrany za
pomocą tego parametru będzie używany jako odniesienie ręczne niezależnie od
tego, który port zażądał sterowania ręcznego, pod warunkiem, że port realizujący
sterowanie ręczne jest dopuszczony do określania odniesienia ręcznego zgodnie
z parametrem P327 [Manual Ref Mask]. Jeśli parametr P328 [Alt Man Ref Sel]
jest określony jako wejście analogowe, prędkości minimalne i maksymalne można
konfigurować za pomocą parametrów P329 [Alt Man Ref AnHi] oraz P330 [Alt
Man Ref AnLo]. Dla wejścia analogowego między minimalną a maksymalną
wartością, przemiennik będzie bazował prędkość na tych parametrach, stosując
interpolację liniową.
Odniesienie ręczne parametru P328 [Alt Man Ref Sel] unieważnia wszelkie inne
prędkości odniesienia, w tym P563 [DI ManRef Sel].
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Sterowanie za pomocą interfejsu HIM
Sterowania ręcznego można zażądać za pomocą urządzenia HIM podłączonego
do portu 1, 2 lub 3. Odpowiednie bity muszą zostać ustawione w maskach (P324
[Logic Mask], P326 [Manual Cmd Mask] oraz parametrze P327 [Manual Ref
Mask]) dla portu, do którego podłączony jest interfejs HIM. Aby zażądać
sterowania ręcznego, należy nacisnąć przycisk
(Controls), co spowoduje
wyświetlenie ekranu Controls.
Stopped
0,00 Hz
REMOVE
HIM
REV
REF FBK

ESC

JOG

AUTO
F
REF

EDIT
REF

REF

Mapa funkcji klawiszy ekranu kontrolnego
odpowiada klawiszom Navigation/Number.

MANUAL
 FWD
HELP

Naciśnij klawisz

(Manual).

Naciśnij klawisz

(Edit), aby potwierdzić zamiar przejścia w tryb ręczny.

Jeśli żądanie zostało przyjęte, interfejs HIM wyświetla napis „MAN” w prawym
górnym rogu. Wyświetlacz nie wskazuje we ten sposób, że przemiennik pracuje w
trybie manualnym, lecz że określony interfejs HIM realizuje sterowanie ręczne.
Jeśli interfejs HIM nie będzie kontrolował trybu ręcznego, wyświetli napis
„AUTO”, nawet jeśli przemiennik pracuje w trybie ręcznym. Aby sprawdzić, czy
przemiennik pracuje w trybie ręcznym, należy skontrolować wartość bitu 9
parametru P935 [Drive Status 1].
Stopped
0,00 Hz

MAN
F

Jeśli sterowanie ręczne przemiennikiem jest realizowane przez interfejs HIM,
przemiennik używa prędkości odniesienia z interfejsu HIM, o ile nie zostanie ona
unieważniona przez parametr P328 [Alt Man Ref Sel]. Aby zmienić prędkość
odniesienia w interfejsie HIM, należy przejść do ekranu Status i nacisnąć
środkowy klawisz ekranowy oznaczony jako REF.
Stopped
0,00 Hz

00
ESC

AUTO
F

Host Drive
240V
4,2 A
20G...D014
REF

PAR#

TEXT

Jeśli żądanie nie zostało przyjęte, wyświetla się komunikat informujący, że
„Sterowanie ręczne nie jest aktualnie dozwolone”. Najczęstsze przyczyny to
wyłączenie sterowania ręcznego dla portu lub realizacja sterowania ręcznego
przez inny port. Aby sprawdzić, który port realizuje sterowanie ręczne, należy
skontrolować parametr P924 [Manual Owner].
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Aby zwolnić tryb ręczny z interfejsu HIM, należy nacisnąć przycisk
(Controls), co spowoduje wyświetlenie ekranu Controls.
Stopped
0,00 Hz
REMOVE
HIM
REV 
REF FBK

ESC

JOG

AUTO
F
REF

EDIT
REF

REF

Mapa funkcji klawiszy ekranu kontrolnego
odpowiada klawiszom Navigation/Number.

MANUAL
 FWD
HELP

Naciśnij klawisz

(Auto).

Naciśnij klawisz
automatyczny.

(Edit), aby potwierdzić zamiar przejścia w tryb

Wstępne ładowanie do interfejsu HIM
Przed uzyskaniem prędkości odniesienia sterowania ręcznego z interfejsu HIM
przemiennik może wstępnie załadować aktualną prędkość do interfejsu HIM,
co zapewni płynne przejście. Bez użycia tej funkcji przemiennik natychmiast
przechodzi do prędkości ostatnio używanej w interfejsie HIM zanim operator ma
możliwość regulacji. Użycie tej funkcji sprawia, że przemiennik zachowuje swoją
aktualną prędkość aż czasu ustawienia prędkości przez operatora na żądaną
wartość odniesienia ręcznego.
Aktualna prędkość

Ze wstępnym ładowaniem trybu ręcznego

Żądana prędkość
ustawiona ręcznie

Prędkość ostatnio
używana w interfejsie
HIM

Bez wstępnego ładowania

Tryb ręczny
zażądany

Żądana prędkość
ustawiona w HIM

Do konfiguracji wstępnego ładowanie trybu automatycznego/ręcznego służy
parametr P331 [Manual Preload]. Porty 1, 2 i 3 można skonfigurować tak, aby
prędkość ich odniesienia była ładowana do interfejsu HIM, ustawiając
odpowiednio bity 1, 2 oraz 3.
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Przykładowy scenariusz
Interfejs HIM jest podłączony do portu 1 przemiennika, a moduł we/wy 24 V
DC – do portu 5. Operator chce wybrać sterowanie ręczne z wejścia cyfrowego
3 w module we/wy. Źródłem prędkości odniesienia w trybie automatycznym ma
być wbudowany port EtherNet/IP, natomiast źródłem prędkości odniesienia
w trybie ręcznym – interfejs HIM.

Prędkość odniesienia w trybie ręcznym z interfejsu HIM (DPI, port 1)
Sterowanie ręczne (port 5, wejście 3)
Prędkość odniesienia w trybie automatycznym (port 14)

Wymagane czynności
1. Ustaw parametr P172 [DI Manual Ctrl] na Port 5-I/O Module > 1-Dig In
Sts > 3 – Input 3.
2. Ustaw parametr P328 [Alt Man Ref Sel] na 871 Port 1 Reference 3. Ustaw
parametr P331 [Manual Preload] na 0000 0000 0000 0010; bit 1 włącza
wstępne ładowanie wartości sprzężenia zwrotnego prędkości do interfejsu
HIM w porcie 1, w którym przydzielono sterowanie ręczne interfejsowi
HIM.
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Sterowanie za pomocą wejść cyfrowych
Wejście cyfrowe może być skonfigurowane do wysyłania żądań sterowania
ręcznego za pomocą parametru P172 [DI Manual Ctrl]. W przypadku ustawiania
masek trybu automatycznego/ręcznego, wejścia cyfrowe są konfigurowane za
pomocą bitu 0 niezależnie od portu, w którym fizycznie znajduje się moduł.
Prędkość odniesienia dla trybu ręcznego uzyskaną z wejścia cyfrowego można
ustawić wybierając port w parametrze P328 [Alt Man Ref Sel]. W rezultacie
jednak wszystkie ręczne żądania używają tego portu jako odniesienia, niezależnie
od tego, czy żądanie zostało wysłane z wejścia cyfrowego, czy interfejsu HIM.
Odrębny port odniesienia ręcznego do wykorzystania jedynie w przypadku
żądania wysłanego z wejścia cyfrowego można skonfigurować za pomocą
parametru P563 [DI ManRef Sel]. (Aby sprawdzić wartość P564 [DI ManRef
AnlgHi], należy ustawić parametr P301 [Access Level] jako 1 „Advanced”.) Jeśli
skonfigurowano parametr P328 [Alt Man Ref Sel], jest on używany jako prędkość
odniesienia, powodując unieważnienie parametru P563 [DI ManRef Sel].
Jeśli parametr P563 [DI ManRef Sel] jest określony jako wejście analogowe,
prędkości minimalne i maksymalne można konfigurować za pomocą parametrów
P564 [DI ManRef AnlgHi] i P565 [DI ManRef AnlgLo]. Dla wejścia
analogowego między minimalną a maksymalną wartością, przemiennik będzie
bazował prędkość na tych parametrach, stosując interpolację liniową.

Hand-Off-Auto
Funkcja Automatycznie/Ręcznie może być używana w połączeniu z funkcją
Hand-Off-Auto Start, tworząc przełącznik H-O-A powodujący start
przemiennika i wysyłający jednocześnie żądanie sterowania ręcznego,
umożliwiając sterowanie przemiennikiem za pomocą lokalnej prędkości
odniesienia. Więcej szczegółów na temat funkcji Hand-Off-Auto Start można
uzyskać na Hand-Off-Auto na stronie 62.
W poniższym obwodzie do wejścia analogowego dodano potencjometr prędkości
określający prędkość odniesienia przemiennika. Jeśli przełącznik H-O-A został
przestawiony z położenia Auto na Hand, blok wejścia cyfrowego żąda sterowania
ręcznego i wydaje polecenie startu przemiennika. Jeśli sterowanie ręczne zostało
przydzielone wejściu cyfrowemu, przemiennik przyspiesza do prędkości
odniesienia uzyskanej z wejścia analogowego. Wszelkie próby zmiany prędkości za
wyjątkiem pochodzących z wejścia analogowego są blokowane. Jeśli przemiennik
zostanie zatrzymany przy ustawieniu Hand, aby ponownie wystartować
przemiennik, należy ustawić przełącznik H-O-A w położeniu Off, a następnie
ponownie w położeniu Hand.

32

Publikacja Rockwell Automation 750-RM002B-PL-P - Wrzesień 2013

Konfiguracja przemiennika

Rozdział 1

Jeśli sterowanie ręczne przemiennikiem zostało przydzielone innemu portowi,
który jednak nie ma wyłącznej własności poleceń logiki (w związku z ustawieniem
parametru P326 [Manual Cmd Mask]), ustawienie przełącznika w położeniu
Hand zapoczątkuje ruch przemiennika, lecz wejście analogowe nie będzie miało
kontroli nad prędkością.
H

O

A
XOO

+24V

We cyfrowe 0: Stop

OOX
XOO
We cyfrowe 1: Start
HOA i sterowanie
ręczne
We analogowe 0:
Prędkość odniesienia
w trybie ręcznym z
wejścia cyfrowego

+10V
Potencjometr prędkości

W przypadku tego obwodu należy ustawić poniższe parametry (P301 [Access
Level] musi być ustawiony na 1 „Advanced”, aby umożliwić sprawdzenie wartości
P563 [DI ManRef Sel]).
Numer

Nazwa parametru

Wartość

158

DI Stop

Digital Input 0

172

DI Manual Ctrl

Digital Input 1

176

DI HOA Start

Digital Input 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

Jeśli przełącznik H-O-A zostanie ustawiony w położeniu Hand, przemiennik
zażąda trybu ręcznego, przeprowadzi start i będzie śledził prędkość odniesienia
uzyskiwaną z wejścia analogowego. (Interfejs HIM nadal będzie wyświetlał napis
Auto. Stan ten ulegnie zmianie tylko w przypadku przydzielenia interfejsowi
HIM sterowania w trybie ręcznym).

Ograniczona prędkość bezpieczna
Ograniczona prędkość bezpieczna za pomocą karty rozszerzeń monitora
prędkości bezpiecznej PowerFlex używa trybu ręcznego do sterowania prędkością
przemiennika. Jeśli ograniczona prędkość bezpieczna jest włączona, karta
bezpieczeństwa wysyła żądanie sterowania ręcznego przemiennikiem. Jeśli
przemiennik nie osiągnie bezpiecznej prędkości określonej przez kartę rozszerzeń
w parametrach P55 [Safe Speed Limit] i P53 [LimSpd Mon Delay],
w przemienniku wystąpi błąd.
Gdy karta rozszerzeń używa trybu ręcznego, nie ma ona możliwości określenia
prędkości odniesienia dla przemiennika ani jego startu. Należy więc
skonfigurować następujące parametry.
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P326 [Manual Cmd Mask]
Wyłączenie bitu odpowiadającego portowi karty bezpieczeństwa umożliwia
kartom zainstalowanym w innych portach dalsze sterowanie przemiennikiem
podczas jego działania w trybie ręcznym. Przykładowo, jeśli karta bezpieczeństwa
jest zainstalowana w porcie 6, należy wyłączyć bit 6 tego parametru.
P327 [Manual Ref Mask]
Włączenie bitu odpowiadającego portowi karty bezpieczeństwa umożliwia karcie
bezpieczeństwa wysyłanie poleceń do przemiennika w celu użycia jej ręcznej
prędkości odniesienia podczas działania przemiennika w trybie ręcznym.
Przykładowo, jeśli karta bezpieczeństwa jest zainstalowana w porcie 6, należy
włączyć bit 6 tego parametru.
P328 [Alt Man Ref Sel]
Jeśli przemiennik działa w trybie ręcznym, można ustawić ten parametr na żądaną
wartość prędkości odniesienia. Można na przykład ustawić ten parametr na
wartość Port 0: Preset Speed 1 w celi skonfigurowania przemiennika do używania
parametru P571 [Preset Speed 1] jako ręcznej prędkości odniesienia. W takim
przypadku parametr P571 [Preset Speed 1] musi być mniejszy niż parametr P55
[Safe Speed Limit] karty bezpieczeństwa, aby uniknąć wywołania błędu
prędkości SLS Speed Fault.
Więcej informacji zawiera publikacja Safe Speed Monitor Option Module for
PowerFlex 750-Series AC Drives Safety Reference Manual 750-RM001.

Automatyczna
konfiguracja urządzenia

Automatyczna konfiguracja urządzenia (ADC) obsługuje samoczynne pobieranie
danych konfiguracji do sterownika Logix połączonego za pośrednictwem sieci
EtherNet/IP z przemiennikiem PowerFlex 755 (oprogramowanie układowe
wersji 4.001 lub nowszej) oraz powiązanymi urządzeniami peryferyjnymi.
Funkcja ADC jest obsługiwana w następującym oprogramowaniu:
• oprogramowanie RSLogix 5000, wersja 20 lub nowsza,
• środowisko Studio 5000, wersja 21 lub nowsza.
Pliki projektu (pliki .ACD) utworzone za pomocą tego oprogramowania
zawierają ustawienia konfiguracyjne przemienników PowerFlex uwzględnionych
w projekcie. Po pobraniu projektu do sterownika ustawienia te są przenoszone do
pamięci sterownika. Wcześniejsze wersje oprogramowania programistycznego
wymagały ręcznego pobierania ustawień konfiguracji do sterownika.
ADC może również działać w połączeniu z funkcją nadzoru oprogramowania
układowego. Jeśli nadzór oprogramowania układowego dla przemiennika jest
skonfigurowany i włączony (należy użyć kluczowania z dokładnym dopasowaniem),
przemiennik/urządzenie peryferyjne jest aktualizowane automatycznie (jeśli to
konieczne) przed jakąkolwiek operacją ADC dla danego portu.
Informacje o automatycznej konfiguracji urządzenia (ADC) można znaleźć
w publikacji PowerFlex 755 Embedded EtherNet/IP Adapter User Manual
750COM-UM001, rozdział 4: Configuring I/O zawiera omówienie
następujących tematów:
• Opis funkcjonalności ADC
• Jak profile add-on przemiennika (AOP) wpływają na ADC
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• Konfiguracja przemiennika PowerFlex 755 (oprogramowanie układowe
wersji 4.001 lub nowszej) dla ADC
• ADC i pamięć Logix
• Przechowywanie oprogramowania układowego przemiennika i urządzeń
peryferyjnych w sterowniku Logix (nadzór oprogramowania układowego)
• Szczególne uwarunkowania podczas korzystania z oprogramowania
DeviceLogix
• Szczególne uwarunkowania podczas korzystania z karty monitora
prędkości bezpiecznej 20-750-S1
• Monitorowanie postępu ADC
• Przykłady możliwych problemów i rozwiązania

Auto-strojenie

Funkcja auto-strojenia służy do pomiaru właściwości silnika. Na funkcję autostrojenia składa się szereg indywidualnych zestawów, z których każdy ma za
zadanie identyfikować jeden lub więcej parametrów silnika. Testy te wymagają
wprowadzenia danych znamionowych silnika do parametrów przemiennika.
Chociaż wartości niektórych parametrów można zmieniać ręcznie, mierzone
wartości parametrów silnika zapewniają najlepsze osiągi przemiennika. Każdy
tryb sterowania silnikiem wymaga przeprowadzenia odrębnego zestawu testów.
Informacje uzyskane w tych pomiarach są zapisywane w pamięci nieulotnej
przemiennika do wykorzystania podczas obsługi przemiennik. Funkcja strojenia
umożliwia podział testów na testy, które nie wymagają obrotów silnika (strojenie
statyczne), wszelkie testy w wybranym trybie sterowania (strojenie obrotowe)
oraz testy wymagające bezwładności silnika (strojenie bezwładnościowe).
Testy auto-strojenia są wybierane za pomocą parametru P70 [Autotune]. Funkcja
zapewnia ręczną lub automatyczną metodę ustawiania parametrów P73 [IR
Voltage Drop], P74 [Ixo Voltage Drop] oraz P75 [Flux Current Ref ]. Dzieje się
tak tylko, gdy parametr P35 [Motor Ctrl Mode] jest ustawiony na wartość 1
„Induction SV”, 2 „Induct Econ” lub 3 „Induction FV”.
Inne tryby sterowania silnikiem takie jak tryb magnesu trwałego lub
wewnętrznego magnesu trwałego samoczynnie dobierają inne parametry
związane z tymi trybami pracy. Patrz zestaw parametrów auto-strojenia poniżej.

Testy
W sterowaniu przemiennika PowerFlex 755 dostępne są cztery opcje autostrojenia. Wszystkie 4 opcje są wybierane za pomocą parametru Autotune.
P70 [Autotune]
• 0 = Ready
• 1 = Calculate
• 2 = Static Tune
• 3 = Rotate Tune
• 4 = Inertia Tune
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Ready
Parametr powraca do tego ustawienia po strojeniu statycznym lub obrotowym,
po czym konieczne jest inne przejście do startu umożliwiające pracę przemiennika
w trybie normalnym. Umożliwia to również ręczne ustawienie parametrów P73
[IR Voltage Drop], P74 [Ixo Voltage Drop] i P75 [Flux Current Ref ].

Calculate
Gdy parametr Autotune jest ustawiony na Calculate (domyślnie), przemiennik
używa danych znamionowych silnika w celu automatycznego ustawienia
parametrów P73 [IR Voltage Drop], P74 [Ixo Voltage Drop], P75 [Flux Current
Ref ] i 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] oraz
Slip Frequency są aktualizowane na podstawie wartości parametrów
znamionowych. W przypadku zmiany wartości parametru znamionowego,
parametry auto-strojenia są aktualizowane na podstawie nowych wartości
znamionowych.
Przy korzystaniu z ustawienia Obliczanie zaktualizowane wartości pochodzą
z tabeli kontrolnej.

Static Tune
Jeśli parametr Autotune jest ustawiony na Static, wykonywane są wyłącznie testy
niepowodujące pracy silnika. Tymczasowe polecenie inicjujące nieobrotowy test
rezystancji stojana silnika w celu uzyskania jak najlepszego automatycznego
ustawienia parametru P73 [IR Voltage Drop] we wszystkich poprawnych trybach
oraz nieobrotowy test indukcyjności rozproszenia silnika w celu uzyskania jak
najlepszego automatycznego ustawienia parametru P74 [Ixo Voltage Drop]
w trybie wektora strumienia (FV). Po zainicjowaniu tego ustawienia wymagane
jest polecenie startu. Stosowane w sytuacji, gdy silnik nie może zostać wprawiony
w obrót.

Rotate Tune
Testy wykonywane przy wybranych ustawieniach strojenia statycznego
i obrotowego różnią się dostępnymi trybami sterowania silnikiem, typu sprzężenia
zwrotnego i wybranego typu silnika. Wykonywane testy zależą od ustawień
parametrów P35 [Motor Cntl Mode], P125 [Pri Vel Fdbk Sel] i P70 [Autotune].
Parametry, które są aktualizowane zależą z kolei od wykonywanych testów,
a w niektórych przypadkach wartości obliczone dla określonych parametrów są
używane w celu zaktualizowania innych parametrów. Patrz Tabela 3.
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Tymczasowe polecenie inicjuje strojenie statyczne, po którym następuje test
obrotowy w celu uzyskania jak najlepszego ustawienia parametru P75 [Flux
Current Ref ]. W trybie wektora strumienia (FV) ze sprzężeniem zwrotnym
enkodera, przeprowadzany jest również test w celu uzyskania jak najlepszego
ustawienia parametru P621 [Slip RPM at FLA]. Po zainicjowaniu tego
ustawienia wymagane jest polecenie startu.
Jeśli strojenie obrotowe jest używane w trybie wektorowym bezczujnikowym (SV),
należy odłączyć silnik od obciążenia – w przeciwnym wypadku wyniki mogą być
nieprawidłowe. W trybie wektora strumienia (FV) uzyskanie prawidłowych wyników
umożliwia zarówno test przy silniku podłączonym, jak i odłączonym od obciążenia.
Należy zachować ostrożność podczas podłączania ładunku do wału silnika,
a następnie podczas wykonywania auto-strojenia. Obroty podczas procesu strojenia
mogą przekroczyć limity urządzenia.

WAŻNE

Tabela 3 - Źródło wartości auto-strojenia
Tryb
sterowania

Typ silnika

Wybór
sprzężenia
zwrotnego

Autostrojenie

Rs

Xo

Idlt

Rslt

Id

Rsld

Slip

Encrls

Cemf

PmOffset

VF

Indukcyjny

nd.

Statyczne

WŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

Dynamiczne

WŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WŁ.

WŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

PM

nd.

Statyczne

WŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

Dynamiczne

WŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

Reluktancyjny

nd.

Statyczne

WŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

Dynamiczne

WŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

Indukcyjny

Enkoder

Statyczne

WŁ.

WŁ.

WŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

Dynamiczne

WŁ.

WŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WŁ.

WYŁ.

WŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

Statyczne

WŁ.

WŁ.

WŁ.

WŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

Dynamiczne

WŁ.

WŁ.

WŁ.

WŁ.

WŁ.

WŁ.

WYŁ.

WŁ.

WYŁ.

WYŁ.

Statyczne

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

Dynamiczne

WŁ.

WŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WŁ.

WŁ.

Bez enkodera

Statyczne

WŁ.

WŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

Dynamiczne

WŁ.

WŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WŁ.

WYŁ.

Enkoder

Statyczne

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

Dynamiczne

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

Bez enkodera

Statyczne

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

Dynamiczne

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

FV

Bez enkodera
PM

Reluktancyjny

Enkoder

Inertia Tune
W przypadku wyboru auto-strojenia bezwładnościowego przeprowadzony
zostanie tylko jeden test. Na podstawie wyników testu aktualizowanych jest kilka
parametrów. Więcej informacji znajduje się w tabelach w dziale Poszczególne testy.
Tymczasowe polecenie inicjuje test bezwładnościowy kombinacji silnika/
obciążenia. Podczas pomiaru bezwładności przez przemiennik obroty silnika są
zwiększane, a następnie zmniejszane po rampie. Ta opcja dotyczy wyłącznie
trybów FV wybranych za pomocą parametru P35 [Motor Ctrl Mode]. Testy
końcowe należy wykonywać przy obciążeniu podłączonym do silnika pod
warunkiem, że obroty nie spowodują uszkodzenia maszyny.
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Uwarunkowania testów
Przy uruchamianiu testu przepływu używane jest wybrane przyspieszenie
obrotów, chyba że czas przyspieszania jest mniejszy niż 10 sekund. W takim
przypadku wymuszony zostaje czas równy 10 sekund. W przypadku testu
bezwładności można użyć czasu przyspieszania 0,1 sekundy. We wszystkich
testach obrotowych jest używany kierunek wybrany na potrzeby normalnej pracy.
Podczas wszelkich testów obrotowych wymuszane są normalne limity prędkości.
Menedżer termiczny jest uruchamiany w pętli 2 ms, co zapewnia ochronę podczas
wszystkich testów auto-strojenia.

Poszczególne testy
Poniżej opisano niektóre z testów wykonywanych podczas auto-strojenia.

Test rezystancji
Test ten ma charakter statyczny niezależnie od tego, czy wybrano strojenie
statyczne czy obrotowe. Stosowany do pomiaru rezystancji stojana.

Testy indukcyjności
Test ten ma charakter statyczny niezależnie od tego, czy wybrano strojenie
statyczne czy obrotowe. Jeden z testów jest używany do silników indukcyjnych,
a drugi do silników z magnesem trwałym. Wynik testu indukcyjności jest
zapisywany w parametrze Ixo, a testu silnika z magnesem trwałym –
w parametrach IXd i IXq.

Test przepływu
Test ten ma charakter obrotowy i umożliwi pomiar prądu w warunkach bez
obciążenia. Wyniki są stosowane do prądu przepływu. Przy korzystaniu z testu
statycznego wartości wyników pochodzą z tabeli kontrolnej.

Test poślizgu
Test ten ma charakter obrotowy i umożliwi pomiar różnicy między prędkością
wirnika a stojana. Pomiar ten jest wykonywane podczas przyspieszania.

Test offsetu magnesu trwałego
Test ten może wywołać niewielki ruch silnika, więc należy go przeprowadzać przy
ustawieniu strojenia obrotowego. Ten typ testu umożliwia odczyt położenia
enkodera, gdy przemiennik daje na wyjściu zerową częstotliwość.
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Test bezwładności
Jest to pojedynczy test używany w celu pomiaru bezwładności układu.
Przemiennik ustawia tę wartość w parametrze P76 [Total Inertia] jako liczbę
sekund bezwładności. Odzwierciedla to czas konieczny do przyspieszenia
obciążenia przy 100% momentu obrotowego do prędkości podstawowej.
Informacja ta może być bardzo przydatna w określaniu bezwładności całkowitej
(w lb•ft2) przyłączonej do wału silnika.

WK 2 × ΔN
308 ( t )

Korzystając ze wzoru Tacc = -------------------------

Tacc × 308 × ( t )
ΔN

przekształconego do postaci WK 2 = -------------------------------------otrzymujemy równanie pozwalające na wyodrębnienie przyłączonej
bezwładności.
Jeśli chodzi o zmienne, Tacc to 100% wartości znamionowej przemiennika w
lb•ft. Przyjmijmy, że używany jest przemiennik 10 KM z silnikiem 10 KM.
Poniższy wzór na moc w KM można przekształcić tak, aby otrzymać wartość
momentu w lb•ft.

T × Speed
5252

Dla silnika o mocy 10 KM, 1785 obr./min. HP = -------------------------

HP × 5252
Speed

przekształconego do postaci T = -----------------------

10 × 5252
1785

Podstawmy więc liczby. T = -------------------- T = lb•ft
Wartość (t) bierze się z wartości, którą przemiennik wskazuje jako liczbę sekund
bezwładności po uruchomieniu strojenia bezwładnościowego. Przyjmijmy, że
przemiennik wskazał 2,12 sekundy bezwładności. Przyjmując wartości
zmiennych:
Tacc = 29,42
(t) = 2,12
N = 1785

Tacc × 308 × ( t )
ΔN

i podstawiając je do wzoru WK 2 = -------------------------------------- WK2 = 10,76
Po obliczeniach można stwierdzić, że przyłączona bezwładność wynosi
10,76 lb•ft2. Mnożąc przez 0,04214011 uzyskujemy 0,453 kg•m2.
Jaki wpływ na powyższe obliczenia może mieć parametr P71 [Autotune Torque]?
Niezależnie od podanej tu wartości przemiennik dokonuje interpolacji, jak gdyby
wartość ta wynosiła 100%. Liczba sekund bezwładności sygnalizowana przez
przemiennik zawsze odzwierciedla 100% momentu.
Publikacja Rockwell Automation 750-RM002B-PL-P - Wrzesień 2013
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Test CEMF
Test ten ma charakter obrotowy i służy do pomiaru siły
przeciwelektromotorycznej (CEMF) silników z magnesem trwałym.
Informacje o niewymienionych wyżej parametrach auto-strojenia.

Parametry auto-strojenia
P71 [Autotune Torque]
Domyślna wartość 50% jest zwykle wystarczająca w większości aplikacji. Istnieje
możliwość zwiększenia lub zmniejszenia tej wartości.
P73 [IR Voltage Drop]
Spadek napięcia wskutek rezystancji.
P74 [Ixo Voltage Drop]
Spadek napięcia wskutek indukcyjności.
P75 [Flux Current Ref ]
Prąd wymagany do tworzenia strumienia silnika. Wartość ta pochodzi z tabeli
kontrolnej dla strojeń statycznych i jest mierzona podczas strojenia obrotowego.
Strojenie obrotowe daje oczywiście dokładniejsze wyniki.
P76 [Total Inertia]
Parametr podawany w sekundach bezwładności. Patrz opis powyżej.
P77 [Inertia Test Lmt]
Liczba wprowadzona w tym parametrze powoduje ograniczenie testu strojenia
bezwładnościowego do maksymalnej liczby obrotów. W przypadku jej
przekroczenia w przemienniku występuje błąd F144 „Autotune Inertia”. Ponadto
jeśli wartość zostanie wprowadzona, a przemiennik uzna, że liczba obrotów
zostanie przekroczona, przeprowadzi zwolnienie i zatrzyma się, nie dopuszczając
do przekroczenia tej wartości.
P78 [Encdrlss AngComp] i P79 [Encdrlss VltComp]
Parametry te odnoszą się jedynie do trybu FV sterowania silnikiem i otwartej
pętli. P78 jest wypełniany jedynie przy strojeniu obrotowym. P79 jest wypełniany
przy pomiarze statycznym.
P80 [PM Cfg]
Ten parametr konfiguracji umożliwia wykonanie określonych testów na
podstawie rodzaju podłączonego silnika.

Silniki z magnesem trwałym
Parametry od P81 przez P93 aż do P120 są wypełniane podczas auto-strojenia,
jeśli wybrany silnik jest silnikiem z magnesem trwałym. Wartości tych
parametrów są określane jedynie przy strojeniu obrotowym.
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Silniki z wewnętrznym magnesem trwałym
Parametry od P1630 do P1647 są wypełniane podczas auto-strojenia, jeśli
wybrany silnik jest silnikiem z wewnętrznym magnesem trwałym. Wartości tych
parametrów są określane jedynie przy strojeniu obrotowym.

Zasilacz pomocniczy

Opcjonalny moduł zasilacza pomocniczego 20-750-APS zapewnia zasilanie do
obwodów sterowania pojedynczego przemiennika w przypadku odłączenia lub
zaniku zasilania przemiennika.
W przypadku podłączenia do dostarczonego przez użytkownika źródła zasilania
24 V DC funkcje sieci komunikacyjnej pozostają sprawne i w stanie on-line.
Możliwe jest również dalsze działanie programu DeviceNet w celu uruchamiania
i sterowania wszelkimi powiązanymi wejściami i wyjściami.
Moduł zasilacza pomocniczego służy do zasilania wszystkich urządzeń
peryferyjnych, we/wy i podłączonych urządzeń sprzężenia zwrotnego.

Regulacja szyny

Niektóre aplikacje stwarzają warunki przerywanej pracy generatorowej. Warunek
taki zilustrowano w poniższym przykładzie. Aplikacją jest garbowanie skór;
w procesie tym bęben jest częściowo wypełniony brzeczką garbarską i skórami.
Podczas podnoszenia skór (po lewej) obecny jest prąd pracy silnikowej. Jeśli
jednak skóry osiągną położenie szczytowe i opadną na łopatkę, silnik prześle moc
z powrotem do przemiennika, stwarzając możliwość błędu nadmiernego napięcia.
Jeśli silnik prądu zmiennego zwróci energię z obciążenia, ulegnie zwiększeniu
napięcie szyny prądu stałego przemiennika, chyba że będzie możliwe wytracenie
energii w inny sposób, np. przerywacz stykowy/rezystor hamowania
dynamicznego lub przemiennik podejmie pewne działanie naprawcze przed
osiągnięciem wartości błędu przetężenia.
Praca silnikowa
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Przy wyłączonej regulacji szyny, napięcie szyny może przekroczyć limit roboczy,
a przemiennik wygeneruje błąd, aby zabezpieczyć się przed przeciążeniem.
0V Fault @ Vbus Max

Odłączenie wyjścia
przemiennika

Przy włączonej regulacji szyny, przemiennik może zareagować na wzrost napięcia
modyfikując częstotliwość wyjściową aż do zneutralizowania efektu pracy
generatorowej. Pozwoli to na utrzymanie napięcia szyny na regulowanym
poziomie poniżej punktu samoczynnego wyłączenia.

Szyna ham. dyn.

Prędkość silnika
Częstotliwość
wyjściowa

Regulator napięcia szyny ma pierwszeństwo przed przyspieszaniem/zwalnianiem.
Regulację napięcia szyny określa się za pomocą parametru Bus Reg.
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Działanie
Regulacja napięcia szyny rozpoczyna się, gdy przekracza ono wartość nastawy
regulacji napięcia szyny Vreg , a przełączniki przedstawione na Rysunek 1 ustawiają
się w ukazanym położeniu.
Regulacja szyny

SW 1

SW 2

SW 3

SW 4

SW 5

Limit

Regulacja
szyny

Otwarte

Zamknięte

Ignoruj

Rysunek 1 - Regulator napięcia szyny, limit prądu i rampa
Limit prądu
Blok
wzmocnienia członu
różniczkującego

Prąd silnika fazy U

Kalkulator
wartości
bezwzględnej

Prąd silnika fazy W

SW 3
Poziom limitu prądu

Blok wzmocnienia PI

Kanał całkowania

Limit

0

Kanał proporcjonalny

Limit prądu,
bez reg. szyny

SW 1
Bez limitu
Limit prądu,
bez reg. szyny
Tempo przyspieszania/
zwalniania

Rampa Ograniczenie
gwałtownej gwałtownej
zmiany
zmiany

Bez limitu

Odniesienie
częstotliwości

Rampa
częst.
(integrator)

SW 2

Limity
częstotliwości

Częstotliwość wyjściowa

Regulacja szyny

SW 5

Nastawa częstotliwości

Tryb
sterowania
prędkością

Częstotliwość maksymalna, prędkość minimalna, prędkość maksymalna, limit nadmiernej prędkości
Odniesienie częstotliwości (do parametrów Ramp Control, Speed Ref itd.)

SW 4
Punkt regulacji napięcia szyny, Vreg

Kanał proporcjonalny

Kanał całkowania

Sterowanie prędkością (Slip Comp, Process PI itd.)

Blok wzmocnienia PI
Regulacja szyny wł.
Blok
wzmocnienia członu
różniczkującego

Napięcie szyny (Vbus)

Regulator napięcia szyny
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Człon różniczkujący wykrywa gwałtowny wzrost napięcia szyny i uaktywnia
regulator szyny przed faktycznym osiągnięciem punktu nastawy regulacji napięcia
szyny Vreg . Człon różniczkujący odgrywa istotną rolę, ponieważ minimalizuje on
przeregulowanie napięcia szyny, gdy rozpoczyna się regulacja szyny, próbując nie
doprowadzić do błędu nadmiernego napięcia. Kanał całkowania określa tempo
przyspieszania lub zwalniania podawane na integrator rampy częstotliwości.
Człon proporcjonalny jest dodawany bezpośrednio do wyjścia integratora rampy
częstotliwości, tworząc częstotliwość wyjściową. Częstotliwość wyjściowa jest
następnie ograniczana do maksymalnej częstotliwości wyjściowej.
UWAGA: Część funkcji regulatora szyny „adjust freq” jest bardzo przydatna
w celu zapobiegania kłopotliwym błędom nadmiernego napięcia wynikających
z gwałtownego zwalniania, obciążeń ciągnących i odśrodkowych. Wymusza on
zwiększenie częstotliwości wyjściowej ponad zadaną częstotliwość, podczas
gdy napięcie szyny przemiennika zwiększa się do poziomów, które normalnie
wywołują błędy. Może doprowadzić to do powstania jednego z dwóch
warunków:
1. Szybkie dodatnie zmiany napięcia wejściowego (ponad 10% wzrost w ciągu
6 minut) mogą spowodować niezamierzone dodatnie zmiany prędkości. Jeśli
prędkość osiągnie poziom [Max Speed] + [Overspeed Limit], wystąpi błąd
„OverSpeed Limit”. Jeśli warunek ten jest niedopuszczalny, należy podjąć działania
w celu 1) ograniczenia napięć zasilania do wartości określonych w specyfikacjach
przemiennika i 2) ograniczenia szybkich dodatnich zmian napięcia wejściowego do
mniej niż 10%. Jeśli operacja ta jest niedopuszczalna, a podjęcie wymaganych
działań jest niemożliwe, część funkcji regulatora szyny „adjust freq” musi zostać
wyłączona (zob. parametry 372 i 373).
2. Rzeczywiste czasy zwalniania mogą być dłuższe niż zadane czasy zwalniania.
Jednak jeśli przemiennik całkowicie zaprzestanie zwalniania, zostanie
wygenerowany błąd „Decel Inhibit”. Jeśli warunek ten jest niedopuszczalny, część
funkcji regulatora szyny „adjust freq” musi zostać wyłączona (zob. parametry 372
i 373). Co więcej, zainstalowanie rezystora hamulca dynamicznego o odpowiednich
parametrach zapewnia w większości przypadków równie dobre lub lepsze
działanie. Ważne: Błędy te nie występują natychmiast. Wyniki badań wykazały,
że ich wystąpienie zajmuje od 2 do 12 sekund.

Tryby regulacji szyny
Przemiennik może zostać zaprogramowany tak, aby korzystał z jednego z pięciu
trybów sterowania napięciem szyny DC:
• Wyłączony
• Regulacja częstotliwości
• Hamowanie dynamiczne
• Oba ustawienia, pierwszeństwo ma hamowanie dynamiczne
• Oba ustawienia, pierwszeństwo ma regulacja częstotliwości
P372 [Bus Reg Mode A] jest trybem zwykle używanym przez przemiennik, o ile
w celu natychmiastowego przełączania między trybami nie jest używana funkcja
wejścia cyfrowego „DI BusReg Mode B”, w którym to przypadku parametr P373
[Bus Reg Mode B] staje się aktywnym trybem regulacji szyny.

44

Publikacja Rockwell Automation 750-RM002B-PL-P - Wrzesień 2013

Konfiguracja przemiennika

Rozdział 1

Nastawa regulacji napięcia szyny jest określana z pamięci szyny (co pozwala na
uśrednienie parametrów szyny w danym okresie czasu). Poniższe tabele i rysunek
zawierają opis działania.
Klasa napięciowa
480

Pamięć szyny DC

Nastawa ham. dyn. wł.

<685 V DC

750 V DC

>685 V DC

Pamięć + 65 V DC

Nastawa ham. dyn. wył.
Wł. - 8 V DC

880
815

Ham. dyn. wł.

V DC

750

Wyłączenie ham. dyn.
nr
nr 2
yny
yny
z
z
s
s
i
i
acj
acj
gul
gul
e
e
r
r
a
a
yw
yw
Krz
Krz
yny
ć sz
ę
i
Pam

685
650

509
453

320

360

460

484

528

576

V AC

Opcja 0 „Disabled”
Jeśli parametr [Bus Reg Mode n] jest ustawiony na 0 „Disabled”, regulator
napięcia jest wyłączony, podobnie jak tranzystor hamulca dynamicznego. Energia
powracająca na szynę DC powoduje nieograniczony wzrost napięcia oraz
samoczynne wyłączenie przemiennika po przekroczeniu progu napięcia.
Rysunek 2 - Regulacja szyny przemiennika PowerFlex serii 750 – Wyłączona
Napięcie szyny DC
900

Sprzężenie zwrotne prędkości
12

Punkt wyłączenia wskutek nadmiernego napięcia

800
10
700

DC Bus Volts

Naciśnięty
przycisk Stop

500

Wybiegi silnika
6

400
4

300
200

10 V = prędkość podstawowa

8

600

2
100
0
-0.2

0
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

Sekund
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Opcja 1 „Adjust Freq”
Jeśli parametr [Bus Reg Mode n] jest ustawiony na 1 „Adjust Freq”, regulator
napięcia jest włączony. Nastawa regulatora napięcia szyny przebiega według
„krzywej regulacji szyny nr 1” poniżej wartości 650 V DC pamięci szyny DC,
a powyżej wartości 650 V DC pamięci szyny DC – zgodnie z krzywą „ham. dyn.
wł.” (Tabela 5). Przykładowo, jeśli pamięć szyny DC wynosi 684 V DC, nastawa
regulacji częstotliwości wynosi 750 V DC.
Poniżej pokazano, jak regulować szynę DC kosztem prędkości, aby mieć
pewność, że przemiennik nie wyłączy się samoczynnie wskutek nadmiernego
napięcia.
Rysunek 3 - Regulacja szyny przemiennika PowerFlex serii 750 – Regulacja częstotliwości
Napięcie szyny DC
900

Sprzężenie zwrotne prędkości
12

Napięcie szyny DC jest regulowane poniżej punktu
samoczynnego wyłączenia.

800

10
700

DC Bus Volts

500
6
400
300

4

Silnik zatrzymuje się w ciągu mniej niż 7
sekund zamiast po trwającym 1 sekundę
zaprogramowanym zwalnianiu.

200

10 V = prędkość podstawowa

8

600

2
100
0
-1

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Sekund

Opcja 2 „Dynamic Brake”
Jeśli parametr [Bus Reg Mode n] jest ustawiony na 2 „Dynamic Brake”, włączony
jest regulator hamulca. W trybie hamulca dynamicznego regulator napięcia szyny
jest wyłączony. Stosowane są krzywe „ham. dyn. wł.” i „ham. dyn. wył.”.
Przykładowo, jeśli pamięć szyny DC wynosi 684 V DC, regulator hamulca
dynamicznego włączy się przy napięciu 750 V DC i wyłączy przy 742 V DC. Tryb
hamulca dynamicznego może działać różnie w zależności od ustawienia
parametru P382 [DB Resistor Type] (typu rezystora hamulca dynamicznego)
jako zewnętrznego lub wewnętrznego.

Wewnętrzny rezystor
Jeśli przemiennik jest skonfigurowany do pracy z wewnętrznym rezystorem,
oprogramowanie układowe zawiera wbudowane zabezpieczenie, które
w przypadku wykrycia wytracania zbyt dużej mocy uniemożliwia dalsze załączanie
tranzystora hamulca dynamicznego. W takiej sytuacji napięcie szyny wzrasta,
a w przypadku nadmiernego przepięcia urządzenie samoczynnie wyłącza się.

46

Publikacja Rockwell Automation 750-RM002B-PL-P - Wrzesień 2013

Konfiguracja przemiennika

Rozdział 1

Rysunek 4 - Regulacja szyny przemiennika PowerFlex serii 750 – Wewnętrzny rezystor hamulca
dynamicznego
Napięcie szyny DC
900

Prąd stały

Sprzężenie zwr. prędkości
12

Wyłączenia wskutek
nadmiernego napięcia

Szyna DC

800

10
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DC Bus Volts

Prędkość silnika
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6
400
4

300
200

Prąd hamowania 2

10 V = prędkość podstawowa

8
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100
0
-0.1

0
0

0.1

0.2

0.3

0.4

Sekund

0.5

0.6

0.7

Zewnętrzny rezystor
Jeśli przemiennik jest skonfigurowany do pracy z prawidłowo dobranym
zewnętrznym rezystorem, a limit zasilania odzyskowego ustawiono na wartość
umożliwiającą pełne wytracenie mocy odzyskowej, tranzystor hamulca
dynamicznego będzie nadal włączony na czas zwalniania.
Rysunek 5 - Regulacja szyny przemiennika PowerFlex serii 750 – Zewnętrzny rezystor hamulca
dynamicznego
Napięcie szyny DC

Prąd stały

800

Sprzężenie zwr. prędkości
14

Szyna DC

12

780

10

Prędkość silnika

DC Bus Volts

8
740
6

Prąd hamowania

720

4
700

2

680
660
-0.2

10 V = prędkość podstawowa

760

0

0

0.2

0.4

Sekund

0.6

0.8

1

1.2

-2

Pod koniec zwalniania zauważalny jest spadek prądu hamulca dynamicznego.
Dzieje się tak wskutek czasu przeszukiwania oscyloskopu i przyrządów. Zjawisko
to nie jest związane z prawem Ohma. W trakcie zwalniania tranzystor hamulca
dynamicznego działa impulsowo.
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Opcja 3 „Both DB 1st”
Jeśli parametr [Bus Reg Mode n] jest ustawiony na 3 „Both DB 1st”, włączone
zostaną oba regulatory, a punkt zadziałania regulatora hamulca dynamicznego
będzie mniejszy niż punkt zadziałania regulatora napięcia szyny. Nastawa
regulatora napięcia szyny będzie działała zgodnie z krzywą „ham. dyn. wł.”.
Regulator hamulca dynamicznego będzie działał zgodnie z krzywymi „ham. dyn.
wł.” i „ham. dyn. wył.”. Przykładowo, jeśli pamięć szyny DC wynosi od 650 do 685
V DC, nastawa regulatora napięcia szyny wynosi 750 VDC, a regulator hamulca
dynamicznego włącza się przy 742 V DC, a wyłączy przy 734 V DC.
Możliwe jest, że przemiennik będzie reagować różnie w trybach wektora
strumienia i wektorowym bezczujnikowym. Należy pamiętać, że w trybie
sterowania wektorowym bezczujnikowym przemiennik nie używa wartości
parametru P426 [Regen Power Lmt]. Jeśli wartość jest pozostawiona jako
domyślna (-50%), a zwalnianie powoduje wytworzenie dużej mocy odzyskowej,
przemiennik ponownie próbuje ochronić rezystor.
Patrz wykresy poniżej.

Opcja 4 „Both Frq 1st”
Jeśli parametr [Bus Reg Mode n] jest ustawiony na 4 „Both Frq 1st”, włączone
zostaną oba regulatory, a punkt zadziałania regulatora napięcia szyny będzie
mniejszy niż punkt zadziałania regulatora hamulca dynamicznego. Nastawa
regulatora napięcia szyny przebiega według „krzywej regulacji szyny nr 2” poniżej
wartości 650 V DC pamięci szyny DC oraz zgodnie z krzywą „ham. dyn. wył.”
powyżej wartości 650 V DC pamięci szyny DC (Tabela 4). Regulator hamulca
dynamicznego będzie działał zgodnie z krzywymi „ham. dyn. wł.” i „ham. dyn.
wył.”. Przykładowo, jeśli pamięć szyny DC wynosi 684 V DC, nastawa regulatora
napięcia szyny wyniesie 742 V DC, a regulator hamulca dynamicznego włączy się
przy 750 V DC, a wyłączy przy 742 V DC.
Rysunek 6 Poniżej widzimy, że po poleceniu zatrzymania napięcie szyny wzrośnie
natychmiast do punktu, w którym zostanie włączony tranzystor hamulca
dynamicznego, powodując krótki spadek napięcia do poziomu, na którym
regulator szyny może prowadzić regulację szyny dostosowując częstotliwość
wyjściową (prędkość).
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Rysunek 6 - Regulacja szyny przemiennika PowerFlex serii 750 – Oba ustawienia, pierwszeństwo ma
regulacja częstotliwości
Napięcie szyny DC
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Sterowanie wektora strumienia (FV)
Jeśli limit mocy odzyskowej zostanie ustawiony na wartość domyślną, a czas
zwalniania na 0,1 sekundy, przemiennik ograniczy ilość mocy do poziomu,
w którym mogłoby dość do zwiększenia temperatury rezystora z uwagi na
uwarunkowania cyklu pracy. Przemiennik uniemożliwi więc załączanie tranzystora
DB i przełączy się na tryb „Adjust Frequency”, aby regulować parametry szyny
i pozwolić na kolejny impuls hamowania dynamicznego, po czym znów przystąpi
do regulacji częstotliwości i tak dalej aż do obniżenia napięcia szyny poniżej
poziomu uaktywniającego.
Rysunek 7 - Regulacja szyny przemiennika PowerFlex serii 750 – Oba ustawienia, pierwszeństwo ma
hamulec dynamiczny, sterowanie FV
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Przy otwartym limicie mocy odzyskowej do np. 100% wykres wyglądałby tak
samo, jak widoczny niżej wykres sterowania wektorowego bezczujnikowego.
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Sterowanie wektorowe bezczujnikowe (SV)
Ponieważ przemiennik nie ogranicza mocy odzyskowej, hamulec dynamiczny
może wytracać moc przez cały czas zwalniania zanim uwarunkowania cyklu pracy
ograniczą możliwości hamulca dynamicznego.
Regulacja szyny przemiennika PowerFlex serii 750 – Oba ustawienia, pierwszeństwo ma hamulec
dynamiczny, sterowanie SV
Napięcie szyny DC
Prąd stały
Sprzężenie zwr. prędkości
900

14

Szyna DC

800

12

700

DC Bus Volts

Prąd hamowania
8
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4
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2
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0
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Tabela 4 - Krzywe regulacji szyny
Klasa
napięciowa

Pamięć szyny DC

Krzywa regulacji
szyny nr 1

< 650V DC

Pamięć + 100V DC

480

650 V DC ≤ pamięć szyny DC ≤ 685 V DC

750 V DC

> 685 V DC

Pamięć + 65 V DC

Krzywa regulacji
szyny nr 2
Krzywa 1 - 8 V DC

Poziom/wzmocnienia
Z regulacją szyny związane są następujące parametry.
P374 [Bus Reg Lvl Cfg]
Konfiguracja regulacji szyny – służy do wyboru odniesienia używanego w celu
określenia poziomu regulacji napięcia szyny dla regulatora napięcia szyny oraz
odniesienia używanego przez hamulec dynamiczny.
• „Bus Memory” (0) – odniesienia są oparte na parametrze P12 [DC Bus
Memory].
• „BusReg Level” (1) – odniesienia są oparte na wartości napięcia
ustawionego w parametrze P375 [Bus Reg Level].
Jeśli wymagane jest skoordynowane działanie hamulców dynamicznych do pracy
ze wspólnym układem szyny, należy użyć tej opcji, ustawiając parametr P375 [Bus
Reg Level] w celu koordynacji hamowania przemienników pracujących ze
wspólną szyną.
P375 [Bus Reg Level]
Poziom regulacji szyny – służy do określania poziomu napięcia szyny
powodującego włączenie regulatora napięcia szyny oraz hamulca dynamicznego.
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Tabela 5 - Poziom napięcia szyny powodujący włączenie
P20 [Rated Volts] =

Domyślne napięcie do
włączenia =

Ustawienie min./maks. =

< 252 V

375 V

375 V/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

Chociaż wymienione niżej parametry są dostępne do edycji w przemienniku, nie
trzeba ich zwykle w jakikolwiek sposób regulować. Podczas ich regulacji należy
zachować ostrożność, gdyż może dojść do niepożądanego działania w innych
aspektach sterowania silnikiem.
P376 [Bus Limit Kp]
Wzmocnienie członu proporcjonalnego limitu szyny – umożliwia stopniowy
wzrost tempa zwalniania, gdy przemiennik nie realizuje zwalniania
w zaprogramowanym czasie, zwiększając szybkość reagowania ogranicznika szyny.
Wyższa wartość oznacza, iż przemiennik będzie dążył do skrócenia czasu
zwalniania.
Parametr ten odnosi się wyłącznie do trybów sterowania niekorzystających
z wektora strumienia (FV).
P377 [Bus Limit Kd]
Wzmocnienie członu różnicującego limitu szyny – umożliwia wymuszenie
wcześniejszego zadziała ograniczenia szyny. Wyższa wartość oznacza, iż limit
szyny jest osiągany szybciej oraz że szybciej rozpoczyna się regulacja. Regulacja
może zostać zastosowania poniżej typowej nastawy (750 V DC dla przemiennika
460 V). Zbyt wysoka wartość może spowodować nieprawidłową pracę silnika.
(oscylacja w zakresie 60…60,5 Hz.)
Parametr ten odnosi się wyłącznie do trybów sterowania niekorzystających
z wektora strumienia (FV).
P378 [Bus Limit ACR Ki]
Wzmocnienie członu całkującego aktywnego regulatora prądu limitu szyny – jeśli
układ powoduje niestabilność lub oscylacje regulatora, ustawienie niższej wartości
parametru powinno rozwiązać te problemy.
Parametr ten odnosi się wyłącznie do trybów sterowania niekorzystających
z wektora strumienia (FV).
P379 [Bus Limit ACR Kp]
Wzmocnienie członu proporcjonalnego aktywnego regulatora prądu limitu szyny
– określa szybkość reagowania aktywnego prądu, a tym samym odzyskanej mocy
i napięcia szyny. Zwiększenie tej wartości może spowodować zakłócenie i wahania
częstotliwości wyjściowej (jeśli znajduje się w granicach limitu szyny). Ustawienie
zbyt niskiej wartości może prowadzić do nieprawidłowego funkcjonowania
limitu szyny i wywołać błąd nadmiernego napięcia.
Parametr ten odnosi się wyłącznie do trybów sterowania niekorzystających
z wektora strumienia (FV).
P380 [Bus Reg Ki]
Wzmocnienie członu całkującego regulatora szyny – podczas regulacji szyny DC
jej napięcie często waha się, osiągając wartości powyżej i poniżej nastawy napięcia,
co przypomina efekt tłumionych oscylacji. Ten parametr służy do regulacji tego
rodzaju zjawiska. Niższa wartość ogranicza zjawisko oscylacji.
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Parametr ten odnosi się wyłącznie do trybów sterowania korzystających
z wektora strumienia (FV).
P381 [Bus Reg Kp]
Wzmocnienie członu proporcjonalnego regulatora szyny – określa, jak szybko jest
uaktywniany regulator szyny. Im wyższa wartość, tym szybciej przemiennik
zareaguje po osiągnięciu nastawy napięcia DC.
Parametr ten odnosi się wyłącznie do trybów sterowania korzystających
z wektora strumienia (FV).
Przypominamy, że powyższych parametrów używa się bardzo rzadko. Niektóre
opisy funkcjonalności tych parametrów zostały nawet celowo pominięte, aby
wyeliminować możliwość wystąpienia niepożądanych efektów w przypadku
nieprawidłowego stosowania parametrów.

Konfigurowalne
odłączanie interfejsu HIM

Przemienniki PowerFlex serii 750 umożliwiają konfigurację reakcji urządzenia na
utratę komunikacji z interfejsem HIM (jego odłączenie). Funkcja ta jest dostępna
w przemiennikach z oprogramowaniem układowym wersji 3.0 lub nowszej.
Pozwala ona zapobiec niezamierzonemu zatrzymaniu przemiennika w przypadku
odłączenia interfejsu HIM. Aby korzystanie z tej funkcji było możliwe, interfejs
HIM nie może być jedynym źródłem polecenia zatrzymania.
Konfiguracja funkcji przypomina opcje określające działanie przy utracie
komunikacji z adapterem:
• 0 = Fault
• 1 = Stop
• 2 = Zero Data
• 3 = Hold Last
• 4 = Send Fault Config
Domyślne ustawienie to 0 – „Fault”.
Interfejs HIM może zostać podłączony do jednego z 3 portów zgodnie z
poniższymi parametrami. Każdy port konfiguruje się osobno:
• P865 [DPI Pt1 Flt Actn] w celu określenia działania przy błędzie w porcie 1.
• P866 [DPI Pt2 Flt Actn] w celu określenia działania przy błędzie w porcie 2.
• P867 [DPI Pt3 Flt Actn] w celu określenia działania przy błędzie w porcie 3.
Jeśli jako działanie przy błędzie ma zostać wybrana opcja „Send Fault Config”,
należy skonfigurować odpowiedni parametr poniżej.
• P868 [DPI Pt1 Flt Ref ] w celu ustawienia prędkości odniesienia, jeśli
interfejs HIM w porcie 1 jest odłączony.
• P869 [DPI Pt2 Flt Ref ] w celu ustawienia prędkości odniesienia, jeśli
interfejs HIM w porcie 2 jest odłączony.
• P870 [DPI Pt3 Flt Ref ] w celu ustawienia prędkości odniesienia, jeśli
interfejs HIM w porcie 3 jest odłączony.
Jako prędkość odniesienia przy błędzie należy w tym przypadku wprowadzić stałą
wartość.
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Funkcja zmniejszenia

Zmniejszanie służy do uzyskania mniejszego obciążenia i używane jest zwykle
przy sprzęganiu silników „na miękko” (ang. soft coupling) w danej aplikacji.
Przemiennik nadrzędny reguluje prędkość, a przemiennik podrzędny używa
funkcji zmniejszania tak, aby dostosować się do działania przemiennika
nadrzędnego. Sygnałem wejściowym bloku zmniejszania jest zadany moment
silnika. Sygnał wyjściowy bloku zmniejszania obniża prędkość odniesienia.
Parametr P620 [Droop RPM at FLA] określa, o jaką prędkość (w obr./min) jest
zmniejszana prędkość odniesienia przy pełnym momencie obciążenia.
Przykładowo, gdy parametr P620 [Droop RPM at FLA] jest ustawiony na
50 obr./min, a przemiennik pracuje przy 100% wartości znamionowej momentu
silnika, blok zmniejszania odejmie 50 obr./min od prędkości odniesienia.

Znamionowy
współczynnik obciążenia

Różne aplikacje wymagają różnych poziomów prądu przeciążeniowego.

Normalne obciążenie
Dobór wielkości przemiennika do normalnego obciążenia umożliwia najwyższą
wartość znamionową ciągłego prądu wyjściowego równą 110% przez okres
60 sekund (co 10 minut) oraz 150% przez 3 sekundy (co minutę).

Duże obciążenie
Do aplikacji stwarzających ciężkie warunki pracy używa się przemiennika
o wielkości o jeden poziom wyższej niż wymaga tego silnik, dzięki czemu
wytwarzany jest prąd przeciążeniowy wyższy niż wartość znamionowa silnika.
Dobór wielkości przemiennika do dużego obciążenia umożliwia osiągnięcie
150% przez okres 60 sekund (co 10 minut) oraz 180% przez 3 sekundy (co
minutę).

Małe obciążenie
Ustawienie małego obciążenia dla przemiennika przeznaczonego do normalnych
warunków pracy zapewnia wyższy ciągły prąd wyjściowy, ale ogranicza
przeciążalność. W przypadku ustawienia małego obciążenia przemiennik
umożliwia osiągnięcie 110% przez okres 60 sekund (co 10 minut). Ustawienie
małego obciążenia jest dostępne jedynie w przemiennikach PowerFlex serii 755
w rozmiarze nr 8 i większym.
Wartości procentowe przeciążenia odnoszą się do wartości znamionowej
podłączonego silnika.
Ustawienie obciążenia określa się za pomocą parametru P306 [Duty Rating].
Parametr ten jest przywracany do normalnej wartości w przypadku wykonania
polecenia „Set Defaults – ALL”. W przypadku przemienników o mocy
znamionowej 7,5 kW (10 KM) wartości znamionowe ciągłego prądu są
identyczne, natomiast ustawienia przeciążenia odpowiadają dużemu obciążeniu.
Podczas zmiany parametru [Duty Rating] należy sprawdzić również wartości
parametrów P422 [Current Limit 1] i P423 [Current Limit 2].
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Typy danych dla poszczególnych parametrów wymieniono w publikacji
Przemienniki częstotliwości serii PowerFlex 750. Dokumentacje technicznoruchowa 750-TD001.

Urządzenia sprzężenia
zwrotnego

Dostępne są trzy różne karty rozszerzeń sprzężenia zwrotnego dla przemienników
PowerFlex serii 750.
• Karta pojedynczego enkodera przyrostowego (20-750-ENC-1)
• Karta podwójnego enkodera przyrostowego (20-750-DENC-1)
• Karta uniwersalnego sprzężenia zwrotnego (20-750-UFB-1)
Karta podwójnego enkodera przyrostowego oraz uniwersalna karta sprzężenia
zwrotnego obsługują do dwóch enkoderów, natomiast karta pojedynczego
enkodera przyrostowego obsługuje jeden enkoder. Przemiennik umożliwia
zainstalowanie wielu kart rozszerzeń sprzężenia zwrotnego, jednak w przypadku
korzystania z ruchu zintegrowanego w sieci EtherNet/IP liczba kart sprzężenia
zwrotnego jest ograniczona do dwóch.
Więcej informacji o kartach rozszerzeń, w tym specyfikacje i dane
oprzewodowania, można znaleźć w publikacji Przemiennik PowerFlex serii 750
Instrukcja instalacji 750-IN001.
Więcej informacji o kartach rozszerzeń sprzężenia zwrotnego enkodera, w tym
informacji o połączeniach i zgodności, można znaleźć w dodatku E do publikacji
Przemienniki serii PowerFlex 750 Podręcznik programowania 750-PM001.

Start w biegu

Funkcja startu w biegu służy do możliwie jak najszybszego startu przemiennika
przy obracającym się silniku i wznowienia normalnej pracy przy minimalnym
wpływie na obciążenie lub prędkość.
Jeśli start przemiennika przebiega w trybie normalnym, początkowo generuje
częstotliwość 0 Hz i zmienia ją po rampie aż do żądanej wartości. Gdy start
przemiennika przebiega w tym trybie przy już obracającym się silniku, dochodzi
do wytworzenia dużych wartości prądu. Jeśli ograniczenie prądu nie zadziała
wystarczająco wcześnie, może nastąpić samoczynne wyłączenie przemiennika
wskutek przetężenia. Prawdopodobieństwo samoczynnego wyłączenia wskutek
przetężenia jest jeszcze większe, jeśli podczas startu przemiennika jest obecny
strumień resztkowy (wsteczna siła elektromotoryczna). Nawet jeśli ograniczenie
prądu zadziała wystarczająco szybko, aby zapobiec samoczynnemu wyłączeniu
wskutek przetężenia, może ono doprowadzić do niedopuszczalnego wydłużenia
czasu potrzebnego do synchronizacji, a tym samym do osiągnięcia przez silnik
żądanej częstotliwości. Ponadto prowadzi to do wytworzenia znacznego
obciążenia mechanicznego w aplikacji.
W trybie startu w biegu reakcja przemiennika na polecenie startu jest
synchronizowana z prędkością (częstotliwością i fazą) oraz napięciem silnika.
Następnie silnik ponownie przyspiesza do zadanej prędkości. Proces ten
zapobiega samoczynnemu wyłączeniu wskutek przetężenia i znaczne skrócenie
czasu osiągnięcia przez silnik zadanej częstotliwości. Ponieważ przemiennik
dokonuje synchronizacji z silnikiem przy prędkości obrotowej silnika i zmienia
prędkość po rampie do zadanej wartości, obciążenie mechaniczne jest niewielkie
lub w ogóle nie występuje.
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Funkcja przeszukiwania aktualnie nie jest dostępna w przemiennikach PowerFlex
serii 750 z ramą nr 8 i większą.

Konfiguracja
Start w biegu można skonfigurować ustawiając parametr P356 [FlyingStart
Mode] na jedną z następujących wartości:
• 0 „Disabled”
• 1 „Enhanced”
• 2 „Sweep”

Disabled
Służy do wyłączania funkcji.

Enhanced
Zaawansowany tryb, w którym ponowne podłączanie silnika przebiega szybko
dzięki zastosowaniu siły przeciwelektromotorycznej silnika w celu wykrycia. Tryb
ten jest typowym ustawieniem dla ww. funkcji.

Sweep
Tryb przeszukiwania częstotliwości jest używany wraz z sinusoidalnymi filtrami
wyjściowymi. Podejmowana jest próba ponownego połączenia przez podanie na
wyjście częstotliwości od P520 [Max Fwd Speed] + P524 [Overspeed Limit],
zmniejszanej zgodnie z nachyleniem modyfikowanym za pomocą parametru
P359 [FS Speed Reg Ki], aż do zmiany w monitorowanym prądzie, która oznacza,
że znaleziona została prędkość obracającego się silnika. W przypadku
nieznalezienia silnika za pomocą przeszukiwania naprzód, przemiennik
przystępuje do przeszukiwania w przeciwnym kierunku – poczynając od wartości
P521 [Max Rev Speed] + P524 [Overspeed Limit].

Publikacja Rockwell Automation 750-RM002B-PL-P - Wrzesień 2013

55

Rozdział 1

Konfiguracja przemiennika

Wykresy zakresu
Start w biegu – tryb przeszukiwania
Wykres ukazuje silnik pracujący w wybiegu. Po otrzymaniu polecenia startu
częstotliwość wyjściowa skacze do wartości P520 [Max Fwd Speed] + P524
[Overspeed Limit]. Prąd jest monitorowany w miarę spadku częstotliwości
przeszukiwania. Gdy częstotliwość przeszukiwania odpowiada częstotliwości
silnika w wybiegu, prąd jest odwracany, a wykrywanie zostaje zakończone. Silnik
ponownie przyspiesza do zadanej prędkości.
Start w biegu przemiennika PowerFlex 753 – zwalnianie obciążenia
Częstotliwość
Prędkość
Prąd
Przeszukiwanie
częstotliwości
Wybieg silnika

Wciśnięto start
Nachylenie określone
przez P359

Wykrycie

Start w biegu – nachylenie przeszukiwania A
Wykres pokazuje punkt, w którym przemiennik rozpoczyna przeszukiwanie
częstotliwości obracającego się silnika; przeszukiwanie częstotliwości
charakteryzuje się określonym nachyleniem. Nachylenie przeszukiwania można
zmodyfikować zmieniając parametr P359 [FS Speed Reg Ki].
Start w biegu przemiennika PowerFlex 753 – nachylenie przeszukiwania A
Częstotliwość
Prędkość
Prąd

Zwrócić uwagę na nachylenie przeszukiwania częstotliwości.

Dokonać regulacji parametru P359 [FS Speed Reg Ki]
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Start w biegu – nachylenie przeszukiwania B
Wykres przedstawia efekt zwiększenia parametru P359 [FS Speed Reg Ki].
Nachylenie jest wydłużone.
Start w biegu przemiennika PowerFlex 753 – nachylenie przeszukiwania B
Częstotliwość
Prędkość
Prąd
Zwrócić uwagę na nachylenie przeszukiwania częstotliwości.

Dokonać regulacji parametru
P359 [FS Speed Reg Ki]

Na dwóch powyższych przykładach obroty silnika były zmniejszane. Funkcja
przeszukiwania i manipulacja nachyleniem działają tak samo w przypadku pracy
silnika przy określonych stałych obrotach.

Start w biegu – chwilowy spadek przeszukiwania A
Wykres przedstawia efekt modyfikacji parametru P360 [FS Speed Reg Kp].
Na wykresie widoczna jest sytuacja, w której silnik obraca się ze stałą prędkością,
a przemiennik otrzymuje polecenie startu, co uruchamia procedurę przeszukiwania.
Proszę zwrócić uwagę na chwilowy spadek prądu, gdy parametr jest ustawiony na
najniższą wartość, a przemiennik ustalił częstotliwość obracającego się silnika.
Na kolejnym wykresie przedstawiono sytuację, w której parametr ten ustawiono na
najwyższą wartość.
Start w biegu przemiennika PowerFlex 753 – obracające się obciążenie – P360 = 1, domyślnie = 75.
Częstotliwość
Prędkość
Prąd

Proszę zwrócić uwagę na chwilowy
spadek częstotliwości.
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Start w biegu – chwilowy spadek przeszukiwania B
Wykres przedstawia efekt modyfikacji parametru P360 [FS Speed Reg Kp]. Na
wykresie widoczna jest sytuacja, w której silnik obraca się ze stałą prędkością,
a przemiennik otrzymuje polecenie startu, co uruchamia procedurę przeszukiwania.
Proszę zwrócić uwagę na chwilowy spadek prądu, gdy parametr jest ustawiony na
najwyższą wartość, a przemiennik ustalił częstotliwość obracającego się silnika. Na
poprzednim wykresie przedstawiono sytuację, w której parametr ten ustawiono na
najniższą wartość.
Start w biegu przemiennika PowerFlex 753 – obracające się obciążenie – P360 = 9000, domyślnie = 75.
Częstotliwość
Prędkość
Prąd

Proszę zwrócić uwagę na chwilowy
spadek częstotliwości.

Start w biegu – przeszukiwanie przy obrotach wstecznych silnika
Na wykresie widoczna jest praca w trybie przeszukiwania, gdy silnik obraca się
przeciwnie do zadanej częstotliwości. Procedura rozpoczyna się tak samo, jak
w powyższym opisie. Jeśli prędkość silnika nie zostanie wykryta po osiągnięciu
3 Hz, przeszukiwanie zostanie przeprowadzone w przeciwnym kierunku. Od tego
etapu proces wygląda tak, jak opisano wcześniej.
Start w biegu przemiennika PowerFlex 753 – obroty wsteczne – tryb przeszukiwania
Częstotliwość
Prędkość
Prąd

Przeszukiwanie naprzód

Przyspieszanie do zadanej
prędkości

Kontrolowane zwalnianie

Ustalono prędkość i kierunek
Silnika obraca się wstecz –
przemiennik jest wyłączony
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Start w biegu – tryb rozszerzony
Wykres przedstawia bardzo krótką podstawę czasu trybu rozszerzonego. Jeśli
przemiennik wykryje siłę przeciwelektromotoryczną (CEMF) silnika, może
natychmiast dokonać ponownego połączenia z silnikiem i przyspieszyć do
zadanej prędkości. Jeśli przemiennik nie może zmierzyć siły
przeciwelektromotorycznej (punkt, w którym krzywa na wykresie wzrasta),
wysyła impulsy prądowe do silnika, próbując do wzbudzić, a tym samym wykryć
prędkość silnika. Dzieje się tak zwykle przy bardzo niskich prędkościach. Po
wykryciu silnika przez przemiennik jest on przyspieszany do zadanej prędkości.
Start w biegu przemiennika PowerFlex 753 – tryb rozszerzony
Prędkość
Prąd TP 138
Częstotliwość
Prąd wyjściowy
Silnik wykryty, normalne przyspieszanie
Próba pomiaru siły
CEMF

Impulsy prądowe, wzbudzanie silnika

Start w biegu – tryb rozszerzony wsteczny
Mamy tu do czynienia z sytuacją, w której silnik obraca się w kierunku
przeciwnym do zadanej prędkości. W trybie rozszerzonym wykrywanie trwa
bardzo krótko, a silnika jest zwalniany w sposób kontrolowany do prędkości
zerowej, a następnie przyspieszany do zadanej prędkości.
Start w biegu przemiennika PowerFlex 753 – obroty wsteczne – tryb rozszerzony
Częstotliwość
Prędkość
Prąd

Przeszukiwanie nie jest konieczne w trybie rozszerzonym
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P357 [FS Gain]
Tryb przeszukiwania – czas, przez który sygnał (prąd) wykrywania musi
znajdować się poniżej nastawy. Wprowadzenie bardzo krótkiego czasu może
prowadzić do rzekomych wykryć. Zbyt duży czas może spowodować brak
wykrycia w odpowiednim momencie.
Tryb rozszerzony – w procesie wykrywania jest używana wartość Kp
w regulatorze prądu. Stosowany wraz z parametrem P358.
P358 [FS Ki]
Tryb przeszukiwania – człon całkujący odzyskiwania napięcia, pośrednio
powiązany z czasem; wyższa wartość może skrócić czas odzyskiwania, ale może
prowadzić również do niestabilnej pracy.
Tryb rozszerzony – w procesie wykrywania jest używana wartość Ki w regulatorze
prądu. Stosowany wraz z parametrem P357.
P359 [FS Speed Reg Ki]
Tryb przeszukiwania – czas, w którym nastąpi przeszukiwanie częstotliwości.
Wprowadzenie krótkiego czasu powoduje duże nachylenie zmian częstotliwości.
Wyższa wartość (dłuższy czas) powoduje łagodniejsze nachylenie przeszukiwania
częstotliwości. Przedstawiono to na wykresie powyżej.
Tryb rozszerzony – w procesie wykrywania jest używana wartość Ki w regulatorze
prędkości. Stosowany wraz z parametrem P358.
P360 [FS Speed Reg Kp]
Tryb przeszukiwania – określa poziom, poniżej którego musi spaść prąd. Wysoka
wartość wymaga mniejszej zmiany w celu wykrycia.
Tryb rozszerzony – w procesie wykrywania jest używana wartość Kp w regulatorze
prędkości. Stosowany wraz z parametrem P357.
P361 [FS Excitation Ki]
Tryb przeszukiwania – człon całkujący używany do sterowania początkowym
napięciem wyjściowym.
Tryb rozszerzony – człon całkujący używany w regulatorze prądu, sterujący
wzbudzaniem silnika, jeśli zostanie to uznane za konieczne w trakcie procesu
wykrywania.
P362 [FS Excitation Kp]
Tryb przeszukiwania – człon proporcjonalny używany do sterowania
początkowym napięciem wyjściowym.
Tryb rozszerzony – człon proporcjonalny używany w regulatorze prądu, sterujący
wzbudzaniem silnika, jeśli zostanie to uznane za konieczne w trakcie procesu
wykrywania.
P363 [FS Reconnect Dly]
Opóźnienie wprowadzane między poleceniem startu a zainicjowaniem funkcji
ponownego łączenia. Używane głównie w przypadku braku zasilania w celu
uniknięcia zbyt szybkiego ponownego startu i związanym z tym potencjalnych
błędów.
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P364 [FS Msrmnt CurLvl]
W trybie rozszerzonym można korzystać z jednej z dwóch metod pomiarów. Jeśli
parametr ten jest ustawiony na zero, druga metoda zostanie anulowana, a próba
ponownego łączenia nastąpi po dokonaniu pierwszego pomiaru. Wszelka inna
wartość tego parametru może ułatwić wykonaniu drugiej procedury pomiarowej.
Na ogół wprowadzenie wyższej wartości ułatwia w większym stopniu
przeprowadzenie tej procedury.

Przykład aplikacji: wentylatory chłodni kominowych
W niektórych aplikacjach takich jak duże wentylatory, wiatr lub ciąg powietrza
może wywołać wsteczne obroty, gdy przemiennik jest zatrzymany. Jeśli start
przemiennika przebiega w normalny sposób, jego początkowa częstotliwość
wyjściowa wyniesie 0 Hz, prowadząc najpierw do wyhamowania obracającego się
wstecznie wentylatora, a następnie przyspieszając go w prawidłowym kierunku.
Ta operacja może nadwyrężyć mechanizmy układu takie jak wentylatory, pasy
i inne elementy sprzęgające.
Ciąg powietrza/wiatr obraca bezczynnymi wentylatorami w odwrotnym
kierunku. Ponowny start od zerowej prędkości i przyspieszanie powoduje
uszkodzenie wentylatorów i może skutkować przerwaniem pasów. Rozwiązaniem
jest start w biegu.

W niektórych sytuacjach przeszukiwanie, jak również wykrywanie siły
przeciwelektromotorycznej (CEMF) może nie udać się przy niskich
prędkościach. Jest to związane z niskim poziomem sygnałów wykrywania silnika.
W praktyce stwierdzono, że tryb przeszukiwania jest w takich przypadkach
bardziej skuteczny niż tryb rozszerzony.
Gdy częstotliwość w trybie przeszukiwania jest najpierw zmieniania w kierunku
zadanej częstotliwości.
Wykrycie silnika przy niskiej prędkości może być trudne. Kierunek
przeszukiwania zostanie odwrócony przy 3 Hz zamiast prowadzić do rzekomego
wykrycia silnika.
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Hand-Off-Auto

Wiele starszych instalacji przemienników zawierało obwód (np. przełącznik
Hand-Off-Auto) wysyłający do przemiennika 3-przewodowe sygnały startu
i zatrzymania. Start przemienników PowerFlex serii 750 nie nastąpi aż do
wystąpienia pełnego cyklu wejściowego między sygnałami startu i zatrzymania.
P176 [DI HOA Start] dodaje opóźnienie do sygnału startu, wprowadzając
wymagany odstęp między sygnałami startu i zatrzymania. Umożliwia to
zastosowanie pojedynczego 3-przewodowego obwodu sterowania w celu startu
i zatrzymania przemiennika.

Start Hand-Off-Auto
Jeśli skonfigurowane są parametry P161 [DI Start] i P176 [DI HOA Start],
zostaje uaktywniony alarm „DigIn Cfg B”. Jednoczesne korzystanie z funkcji
startu wejścia cyfrowego i startu Hands-Off-Auto wejścia cyfrowego jest
niemożliwe.
Hand-Off-Auto: przykład
Szafa sterująca silnika posiada przełącznik Hand-Off-Auto połączony jak na
poniższym rysunku.
H

O

A

+24V

XOO

We cyfrowe 0: Stop

OOX
XOO
We cyfrowe 1: Start

Jeśli przełącznik jest wyłączony, przełącznik między źródłem a wejściem Stop
(DI:0) oraz między wejściem Stop a Start (DI:1) jest otwarty. Powoduje to
przejście przemiennika w stan stwierdzonego zatrzymania. Jeśli przełącznik jest
ustawiony w położenie Auto, sygnał sterowania dociera na wejście Stop, ale nie na
wejście Start. Zatrzymanie i start przemiennika można przeprowadzić z innego
miejsca. Jeśli przełącznik jest ustawiony w położenie Hand, zarówno port Stop,
jak i port Start otrzymują sygnał.
Aby możliwy był start przemiennika, musi on otrzymać sygnał Stop przed sygnałem
Start. Na powyższym schemacie oprzewodowania sygnały docierają niemal
równocześnie, zbyt szybko, aby upewnić się, że przemiennik jest gotowy do startu.
Powoduje to zawodne działanie przełącznika lub całkowicie je uniemożliwia.
Rozwiązaniem tego problemu jest uwzględnienie opóźnienia do sygnału startu.
Po zmianie wejścia cyfrowego 1 z ustawienia DI Start na DI Hand-Off-Auto Start,
przemiennik automatycznie dodaje opóźnienie, co pozwala zachować pewność,
że układ jest gotowy do uruchomienia przed otrzymaniem polecenia.
H
+24V

O

A

XOO

We cyfrowe 0: Stop

OOX
XOO
We cyfrowe 1: Start HOA
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Stosowanie Hand-Off-Auto z funkcją Automatycznie/Ręcznie
Aby przejąć sterowanie prędkością przemiennika przy przełączaniu z trybu
automatycznego na tryb Hand za pomocą przełącznika H-O-A, można użyć
funkcji Automatycznie/Ręcznie. Więcej informacji na temat sterowania
automatycznego/ręcznego znajduje się w Automatycznie/Ręcznie na stronie 27.
W poniższym obwodzie do wejścia analogowego dodano potencjometr prędkości
określający prędkość odniesienia przemiennika. Jeśli przełącznik H-O-A został
przestawiony z położenia Auto na Hand, blok wejścia cyfrowego żąda sterowania
ręcznego i wydaje polecenie startu przemiennika. Jeśli sterowanie ręczne zostało
przydzielone wejściu cyfrowemu, przemiennik przyspiesza do prędkości
odniesienia uzyskanej z wejścia analogowego. Wszelkie próby zmiany prędkości za
wyjątkiem pochodzących z wejścia analogowego są blokowane. Jeśli przemiennik
zostanie zatrzymany przy ustawieniu Hand, aby ponownie wystartować
przemiennik, należy ustawić przełącznik H-O-A w położeniu Off, a następnie
ponownie w położeniu Hand.
Jeśli sterowanie ręczne przemiennikiem zostało przydzielone innemu portowi,
który jednak nie ma wyłącznej własności poleceń logiki (w związku z ustawieniem
parametru P326 [Manual Cmd Mask]), ustawienie przełącznika w położeniu
Hand zapoczątkuje ruch przemiennika, lecz wejście analogowe nie będzie miało
kontroli nad prędkością.
H

O

A
XOO

+24V

We cyfrowe 0: Stop

OOX
XOO
We cyfrowe 1: Start HOA
i sterowanie ręczne

We analogowe 0:
Prędkość odniesienia
w trybie ręcznym
z wejścia cyfrowego

+10V
Potencjometr prędkości

W przypadku tego obwodu należy ustawić poniższe parametry (P301 [Access
Level] musi być ustawiony na 1 „Advanced”, aby umożliwić sprawdzenie wartości
P563 [DI ManRef Sel]).
Nr parametru

Nazwa parametru

Wartość

158

DI Stop

Digital Input 0

172

DI Manual Control

Digital Input 1

176

DI HOA Start

Digital Input 1

324

Logic Mask

xxxxxxxxxxxxxxx1 (Digital In)

326

Manual Cmd Mask

xxxxxxxxxxxxxxx1 (Digital In)

327

Manual Ref Mask

xxxxxxxxxxxxxxx1 (Digital In)

563

DI Manual Reference Select Anlg In0 Value

Publikacja Rockwell Automation 750-RM002B-PL-P - Wrzesień 2013

63

Rozdział 1

Konfiguracja przemiennika

Jeśli przełącznik H-O-A jest ustawiony w położeniu Hand, przemiennik żąda
trybu ręcznego, przeprowadza start i śledzi prędkość odniesienia uzyskiwaną
z wejścia analogowego. (Interfejs HIM nadal będzie wyświetlał napis Auto.
Stan ten ulegnie zmianie tylko w przypadku przydzielenia interfejsowi HIM
sterowania w trybie ręcznym).

Stosowanie Hand-Off-Auto z przekaźnikiem startu
Przełącznik Hand-Off-Auto może być podłączony tak, aby umożliwić start
przemiennika za pomocą odrębnego przekaźnika startu.
W poniższym obwodzie przekaźnik startu zamyka obwód zarówno dla wejść
Stop, jak i Start, jeśli przełącznik H-O-A znajduje się w położeniu Auto. Użycie
tej opcji umożliwi start przemiennika tylko wtedy, gdy przełącznik H-O-A
znajduje się w położeniu Hand lub Auto, a przekaźnik startu jest zasilany.
Sterowanie przemiennikiem za pomocą sieci lub interfejsu HIM będzie
niemożliwe.
H

O

A

+24V

XOO

We cyfrowe 0: Stop

OOX
Przekaźnik startu
We cyfrowe 1: Start
HOA

Powyższy obwód może również zawierać pojedyncze wejście cyfrowe.
Wprzeciwieństwie do parametru P161 [DI Start], P176 [DI HOA Start] może
dzielić wspólne wejście fizyczne wraz z parametrem P158 [DI Stop]. Obwód
może więc mieć następującą postać.
H

O

A

+24V

XOO

We cyfrowe 0:
Stop i Start HOA

OOX
Przekaźnik startu

Aby użyć przełącznika H-O-A, przekaźnika startu i umożliwić sterowanie za
pomocą sieci lub interfejsu HIM, obwód musi zawierać połączenia jak na rysunku
poniżej.
H
+24V

O

A

XOO

We cyfrowe 0: Stop

OOX

XOO

We cyfrowe 1: Start
HOA

OOX
Przekaźnik startu
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W tym przypadku wejście Stop uzyskuje wysoki stan w przypadku ustawienia
przełącznika H-O-A w położeniu Hand lub Auto. Eliminuje to stwierdzone
zatrzymanie, wywołane niskim stanem wejścia Stop, umożliwiając start
przemiennika z kilku źródeł, gdy przełącznik H-O-A znajduje się w położeniu
Auto.

Maski

Maska to parametr, na którego wartość składa się po jednym bicie dla każdego
z możliwych portów odpowiedniego przemiennika PowerFlex serii 750: Każdy
bit działa jak „zawór” zatrzymujący lub przepuszczający wysyłane polecenia.
Zamknięcie „zaworu” (ustawienie wartości bitu na 0) uniemożliwia dotarcie
polecenia do przemiennika. Otwarcie „zaworu” (ustawienie wartości bitu na 1)
umożliwia przejście polecenia przez maskę do przemiennika.
Tabela 6 - Parametry i funkcje masek
Nr parametru

Nazwa parametru

Opis

222

Dig In Filt Mask(1)

Maska filtra wejścia cyfrowego. Służy do filtrowania wybranego
wejścia cyfrowego.

324

Logic Mask

Służy do włączania i wyłączania portów sterujących poleceniami
logiki (np. start i kierunek). Nie maskuje poleceń zatrzymania.

325

Auto Mask

Służy do włączania i wyłączania portów sterujących poleceniami
logiki (np. start i kierunek) w trybie automatycznym. Nie maskuje
poleceń zatrzymania.

326

Manual Cmd Mask

Służy do włączania i wyłączania portów sterujących poleceniami
logiki (np. start i kierunek) w trybie ręcznym. Nie maskuje poleceń
zatrzymania.

327

Manual Ref Mask

Służy do włączania i wyłączania portów sterujących prędkością
odniesienia w trybie ręcznym. W przypadku ustawienia
odpowiedniego bitu w tym parametrze, jeśli port wysyła
polecenie trybu ręcznego, odniesienie zostaje wymuszone na
porcie wydającym polecenie. Jeśli konieczne jest użycie
alternatywnego źródła prędkości odniesienia, należy wybrać je za
pomocą parametru P328 [Alt Man Ref Sel].

885

Port Mask Act(2)

Aktywny stan komunikacji portu. Bit 15 „Security” określa, czy
maska logiki jest sterowana przez ochronę sieciową zamiast przez
ten parametr.

886

Logic Mask Act(2)

Aktywny stan maski logiki dla portów. Bit 15 „Security” określa,
czy maska logiki jest sterowana przez ochronę sieciową zamiast
przez ten parametr.

887

Write Mask Act(2)

Aktywny stan dostępu do zapisu dla portów. Bit 15 „Security”
określa, czy maska zapisu jest sterowana przez ochronę sieciową
zamiast przez ten parametr.

888

Write Mask Cfg

Włącza/wyłącza dostęp do zapisu (parametrów, łączy itd.) dla
portów DPI. Zmiany wprowadzone w tym parametrze zaczynają
obowiązywać jedynie po wyłączeniu i ponownym włączeniu
zasilania, zresetowaniu przemiennika lub zmianie wartości bitu 15
parametru P887 [Write Mask Actv] z „1” na „0”.

2

Dig In Filt Mask(3)

Maska filtra wejścia cyfrowego. Służy do filtrowania wybranego
wejścia cyfrowego.

(1) Używane wyłącznie przez główną płytę sterującą przemiennika PowerFlex 753.
(2) Parametr tylko do odczytu.
(3) Używane wyłącznie przez modele modułów we/wy 20-750-2263C-1R2T i 20-750-2262C-2R. (Moduły z wejściami 24 V DC.)
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Bity poszczególnych parametrów przedstawiają się następująco:
Tabela 7 - Parametry masek z opisem bitów
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

Zastrzeżony

Wejście
cyfrowe

Wejście
cyfrowe

Wejście
cyfrowe

Wejście
cyfrowe

Wejście
cyfrowe

Wejście
cyfrowe

Zastrzeżony

Zastrzeżony

Wejście 0

Bit 1

Wejście 1

Port 1

Port 1

Port 1

Port 1

Port 1

Port 1

Port 1

Port 1

Wejście 1

Bit 2

Wejście 2

Port 2

Port 2

Port 2

Port 2

Port 2

Port 2

Port 2

Port 2

Wejście 2

Bit 3

Zastrzeżony

Port 3

Port 3

Port 3

Port 3

Port 3

Port 3

Port 3

Port 3

Wejście 3

Bit 4

Zastrzeżony

Port 4

Port 4

Port 4

Port 4

Port 4

Port 4

Port 4

Port 4

Wejście 4

Bit 5

Zastrzeżony

Port 5

Port 5

Port 5

Port 5

Port 5

Port 5

Port 5

Port 5

Wejście 5

Bit 6

Zastrzeżony

Port 6

Port 6

Port 6

Port 6

Port 6

Port 6

Port 6

Port 6

Zastrzeżony

Bit 7

Zastrzeżony

Port 7

Zastrzeżony

Zastrzeżony

Zastrzeżony

Port 7

Zastrzeżony

Port 7

Port 7

Zastrzeżony

Bit 8

Zastrzeżony

Port 8

Zastrzeżony

Zastrzeżony

Zastrzeżony

Port 8

Zastrzeżony

Port 8

Port 8

Zastrzeżony

Bit 9

Zastrzeżony

Port 9

Zastrzeżony

Zastrzeżony

Zastrzeżony

Port 9

Zastrzeżony

Port 9

Port 9

Zastrzeżony

Zastrzeżony

Port 10(2)

Port 10(2)

Zastrzeżony

Zastrzeżony

Port 11(2)

Port 11(2)

Zastrzeżony

Bit 10 Zastrzeżony

Port 10(2)

Zastrzeżony

Zastrzeżony

Zastrzeżony

Port 10(2)

Bit 11 Zastrzeżony

Port 11(2)

Zastrzeżony

Zastrzeżony

Zastrzeżony

Port 11(2)

Bit 12 Zastrzeżony

Zastrzeżony

Zastrzeżony

Zastrzeżony

Zastrzeżony

Zastrzeżony

Zastrzeżony

Zastrzeżony

Zastrzeżony

Zastrzeżony

Bit 13 Zastrzeżony

Port 13(3)

Port 13(3)

Port 13(3)

Port 13(3)

Port 13(3)

Port 13(3)

Port 13(3)

Port 13(3)

Zastrzeżony

Bit 14 Zastrzeżony

Port 14

Port 14

Port 14

Port 14

Port 14

Port 14

Port 14

Port 14

Zastrzeżony

Bit 15 Zastrzeżony

Zastrzeżony

Zastrzeżony

Zastrzeżony

Zastrzeżony

Ochrona

Ochrona

Ochrona

Ochrona

Zastrzeżony

(1)
(2)
(3)
(4)
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Używane wyłącznie przez główną płytę sterującą przemiennika PowerFlex 753.
Wyłącznie przemienniki PowerFlex 755 z ramą nr 8 i większą.
Wyłącznie przemienniki PowerFlex 755.
Używane wyłącznie przez modele modułów we/wy 20-750-2263C-1R2T i 20-750-2262C-2R. (Moduły z wejściami 24 V DC.)
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Przykład
Przemiennik PowerFlex 755 jest zdalnie sterowany za pośrednictwem
wbudowanej komunikacji EtherNet/IP (port 13) przy użyciu sterownika PLC.
Podczas standardowej obsługi niemożliwe jest wydawanie jakichkolwiek poleceń
ze zdalnego interfejsu HIM (port 2). Jednak w niektórych przypadkach
wymagane jest sterowanie ręczne za pomocą interfejsu HIM. Aby zapewnić te
dwa tryby sterowania, należy ustawić maski w następujący sposób.

Spowoduje to maskowanie (wyłączenie) zdalnego interfejsu HIM (port 2) tak,
aby nie mógł on zostać użyty do sterowania słowami poleceń logiki (takimi jak
start, praca impulsowa czy kierunek), gdy przemiennik pracuje w trybie
automatycznym i umożliwia (włącza) sterowanie za pomocą interfejsu HIM
słowami poleceń logiki, gdy przemiennik znajduje się w trybie ręcznym.
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Właściciele

Właściciel to parametr, na którego wartość składa się po jednym bicie dla każdego
z możliwych adapterów portów. Bity są ustawiane na wysoką wartość (1), gdy
adapter aktualnie wydaje określone polecenie, a na niską wartość (0), gdy adapter
nie wydaje tego polecenia w danej chwili.

Parametry i funkcje
• Parametr P919 [Stop Owner] wskazuje port, który wydaje prawidłowe
polecenie zatrzymania.
• Parametr P920 [Start Owner] wskazuje port, który wydaje prawidłowe
polecenie startu.
• Parametr P921 [ Jog Owner] wskazuje port, który wydaje prawidłowe
polecenie pracy impulsowej.
• Parametr P922 [Dir Owner] wskazuje port, który sprawuje wyłączną
kontrolę nad poleceniem kierunku.
• Parametr P923 [Clear Flt Owner] wskazuje port, który aktualnie kasuje błąd.
• Parametr P924 [Manual Owner] wskazuje port, który zażądał sterowania
ręcznego wszystkich funkcji logiki i odniesień przemiennika.
• Parametr P925 [Ref Select Owner] wskazuje port, który dokonuje
prawidłowego wyboru odniesienia.

Opcje

Zastrzeżony
Port 14
Port 13 (1)
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Port 6
Port 5
Port 4
Port 3
Port 2
Port 1
Wejście cyfrowe

Bity poszczególnych parametrów przedstawiają się następująco:

Domyślnie 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) Wyłącznie przemienniki 755.

Wyróżnia się dwie kategorie własności.
Wyłączna: Jednocześnie polecenie może wydać tylko jeden adapter i tylko jeden
bit w parametrze może mieć wysoką wartość.
Niewyłączna: To samo polecenie może jednocześnie być wydawane przez więcej
niż jeden adapter, a wysoką wartość może przybrać więcej niż jeden bit w
parametrze.
Niektóre własności muszą być wyłączne; oznacza to, że w danej chwili tylko jeden
adapter może wydawać określone polecenia i zażądać własności danej funkcji.
Przykładowo, jeden adapter nie może zażądać od przemiennika ruchu w kierunku
naprzód, gdy inny adapter wydaje przemiennikowi polecenie ruchu wstecz.
Własność sterowania kierunkiem ma charakter wyłączny.
Polecenie zatrzymania może natomiast zostać wydane przez dowolną liczbę
adapterów jednocześnie. Własność sterowania zatrzymaniem ma charakter
niewyłączny.
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Przykład własności
Operator naciska przycisk Stop interfejsu HIM, aby zatrzymać przemiennik. Gdy
operator próbuje przeprowadzić ponowny start przemiennika naciskając przycisk
Start interfejsu HIM, przemiennik nie wykonuje ponownego startu. Operator
musi ustalić powód, dla którego przemiennik nie wykonuje ponownego startu.
Operator sprawdza parametr Start Owner, aby dowiedzieć się, czy interfejs HIM
wydaje prawidłowe polecenie startu. Gdy wciśnięty jest przycisk Start interfejsu
HIM, wydawane jest prawidłowe polecenie startu przedstawione poniżej.
Wymagane zatrzymanie
0,00 Hz
Port 00 Dev Param

AUTO
F
920

Start Owner

x00x xxxx x000 0010
Bit 01 Port 1

ESC

PAR#

Ponieważ polecenie startu nie jest utrzymywane w celu wywołania pracy
przemiennika, operator sprawdza parametr Stop Owner. Należy zauważyć, że
pasek stanu interfejsu HIM wskazuje, że zażądano zatrzymania, ale nie informuje
o tym, z którego portu pochodzi polecenie zatrzymania. Bit 0 ma wartość „1”,
co oznacza, że urządzenie zatrzymania podłączone do łączówki wejścia cyfrowego
jest otwarte, wydając przemiennikowi polecenie zatrzymania. Aż do zamknięcia
tego urządzenia zachodził będzie trwały warunek zakazu startu, a przemiennik
nie wykona ponownego startu.
Wymagane zatrzymanie
0,00 Hz
Port 00 Dev Param

AUTO
F
919

Stop Owner

x00x xxxx x000 0001
Bit 00 Digital In

ESC

PAR#
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Zanik zasilania

Przemiennik obsługuje skomplikowany algorytm w celu zarządzania wstępnym
podaniem napięcia, jak również odzyskiwaniem po częściowym zaniku zasilania.
Przemiennik posiada również programowalne funkcje, które pozwalają
zminimalizować problemy związane z zanikiem zasilania w niektórych
aplikacjach.

Terminy i definicje
Termin

Definicja

Vbus

Chwilowe napięcie szyny DC.

Vmem

Średnie napięcie szyny DC. Wartość średniego napięcia szyny zależy od napięcia filtrującego szyny. Tuż po
zamknięciu przekaźnika podczas wstępnego naładowania szyny w trakcie załączania zasilania, pamięć
szyny jest ustawiana na wartość równą napięciu szyny. Następnie jest ona aktualizowana poprzez bardzo
powolną liniową zmianę (rampę) wartości w kierunku Vbus. Filtrowana wartość jest zmieniana po rampie
o 2,4 V DC na minutę (w przypadku przemiennika 480 V). Wzrost wartości Vmem jest blokowany podczas
zwalniania w celu zapobieżenia uzyskania rzekomo wysokiej wartości w przypadku przeładowania szyny
wskutek pracy generatorowej. Wszelkie zmiany Vmem są blokowane podczas podtrzymania
bezwładnościowego.

Vslew

Szybkość zmiany Vmem w woltach na minutę.

Vrecover

Próg odzyskiwania po zaniku zasilania.

Vtrigger

Próg wykrywania zaniku zasilania.
Poziom tej wartości jest regulowany. Domyślnie jest to wartość w tabeli poziomów szyny przemiennika
PowerFlex serii 750. Jeśli „Pwr Loss Lvl” jest wybrany jako funkcja wejścia ORAZ zasilany, wartość Vtrigger
jest ustawiona na Vmem minus [Pwr Loss Level]. Vopen wynosi zwykle 60 V DC poniżej poziomu Vtrigger
(w przemienniku 480 V AC). Zarówno Vopen, jak i Vtrigger są ograniczone do poziomu minimum Vmin.
Dzieje się tak tylko wtedy, gdy parametr [Pwr Loss Level] jest ustawiony na wysoką wartość.
Ważne: W przypadku korzystania z wyższej niż domyślna wartości P451/P454 [Pwr Loss A/B Level] należy
zapewnić minimalną impedancję linii w celu ograniczenia początkowego prądu rozruchowego podczas
odzyskiwania parametrów linii zasilania. Należy zapewnić impedancję wejścia większą od lub równą 5%
transformatora o wartości znamionowej VA 5 razy większej niż wartość znamionowa VA wejścia
przemiennika.

Vinertia

Odniesienie regulacji programowej wartości Vbus podczas podtrzymania bezwładnościowego.

Vclose

Próg zamknięcia przekaźnika wstępnego naładowania.

Vopen

Próg otwarcia przekaźnika wstępnego naładowania.

Vmin

Minimalna wartość Vopen.

Voff

Napięcie szyny, poniżej którego zasilacz impulsowy ulega rozregulowaniu.

Tabela 8 - Poziomy szyny przemiennika PowerFlex serii 750
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Klasa

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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Na poniższym wykresie oś X na dole wskazuje napięcie wejściowe podawane na
przemiennik, a oś Y odpowiadające napięcie szyny DC. Następnie poziomy dla
poszczególnych zdarzeń zostały przedstawione na wykresie. Przykładowo, jeśli
zmierzyliśmy napięcie międzyfazowe na wejściu naszego przemiennika jako
450 V, odszukujemy tę wartość na dolnej osi. Możemy teraz odnaleźć różne
poziomy odpowiadające zmierzonemu napięciu.
Tryb zaniku napięcia sieci = wybieg

Tryb zaniku napięcia sieci = zwalnianie

Odzysk.
Zamkn.
Załącz.
Otwarcie

Tryb zaniku napięcia sieci = kontynuacja

V wejścia AC

DC Bus Volts

Odzysk.
Zamkn.
Załącz.
Otwarcie

DC Bus Volts

DC Bus Volts

Odzysk.
Zamkn.
Załącz.
Otwarcie

V wejścia AC

V wejścia AC

Ponowny start po odzyskaniu zasilania
Jeśli zanik zasilania spowoduje wybieg przemiennika, a następnie zasilanie
zostanie przywrócone, przemiennik ponownie będzie zasilał silnik, jeśli będzie się
on znajdował w stanie Run Permit. Przemiennik jest w stanie Run Permit, jeśli
spełnione są następujące warunki:
• Tryb 3-przewodowy – nie wystąpił błąd, a wszystkie wejścia Enable i Not
Stop są zasilane.
• Tryb 2-przewodowy – nie wystąpił błąd, a wszystkie wejścia Enable, Not
Stop i Run są zasilane.

Tryby zaniku zasilania
Przemiennik jest przeznaczony do pracy przy znamionowym napięciu
wejściowym. Jeśli napięcie spadnie znacznie poniżej określonej wartości
znamionowej, można podjąć działania w celu utrzymania energii szyny i jak
najdłuższego zapewnienia działania logiki przemiennika. Przemiennik może
zareagować na niskie napięcie szyny na trzy sposoby.
• „Coast” – wyłącza przemiennik, umożliwiając wybieg silnika. (domyślnie)
• „Decel” – powoduje zwolnienie silnika w tempie umożliwiającym
regulację szyny DC do chwili, w której dostępna energia kinetyczna
uniemożliwia zasilanie przemiennika.
• „Continue” – pozwala na zasilanie silnika przez przemiennik aż do
osiągnięcia przez szynę DC 50% napięcia znamionowego. W przypadku
zaniku zasilania bit 0 parametru P959 [Alarm Status A] zostanie włączony,
jeśli parametr P449 [Power Loss Actn] uzyska wartość 1 „Alarm”.
Jeśli parametr P449 [Power Loss Actn] jest ustawiony na wartość 3
„FltCoastStop”, wystąpi błąd F3 „Power Loss”, gdy zanik zasilania przekroczy
wartości określone w parametrach P452/455 [Pwr Loss A/B Time].
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W przemienniku wystąpi błąd F4 „UnderVoltage”, jeśli napięcie szyny spadnie
poniżej Vmin, a parametr P460 [UnderVltg Action] będzie ustawiony na wartość
3 „FltCoastStop”.
Przekaźnik wstępnego ładowania zostanie otwarty, jeśli napięcie szyny DC
spadnie poniżej Vopen i otwarty, jeśli wzrośnie powyżej Vclose.
Jeśli napięcie szyny wzrośnie powyżej wartości Vrecover na 20 ms, przemiennik
przyjmie, że zanik zasilania się skończył. Alarm zaniku zasilania zostanie
skasowany.
Jeśli przemiennik jest w stanie Run Permit, zostanie uruchomiony algorytm
ponownego łączenia w celu dopasowania się do prędkości silnika. Następnie
przemiennik przyspieszy w zaprogramowanym tempie do zadanej prędkości.

Coast
Jest to domyślny tryb działania. Przemiennik ustala, że doszło do zaniku zasilania,
jeśli napięcie szyny spadnie poniżej poziomu Vtrigger. Jeśli przemiennik pracuje,
wyjście falownika zostaje wyłączone i następuje wybieg silnika.
Napięcie szyny

Prędkość silnika

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

Zanik zasilania
Wyjście włączone
Wstępne naładowanie
Błąd przemiennika

Zwalnianie
Ten tryb działania przydaje się w przypadku obciążenia mechanicznego
charakteryzującego się wysoką bezwładnością i niskim tarciem. Uzyskana energia
mechaniczna jest zamieniana w elektryczną, a następnie podawana na
przemiennik w celu utrzymania napięcia szyny. Czas podtrzymania jest
wydłużony, a silnik zachowuje pełny strumień tak długo, jak wystarcza energii
mechanicznej.
W przypadku przywrócenia zasilania na wejściu AC przemiennik może zmienić
obroty silnika po rampie do prawidłowej prędkości bez konieczności ponownego
łączenia. Przemiennik ustala, że doszło do zaniku zasilania, jeśli napięcie szyny
spadnie poniżej poziomu Vtrigger.
Jeśli przemiennik pracuje, zostaje uaktywniona funkcja podtrzymania
bezwładnościowego.
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Obciążenie jest zwalniane w prawidłowym tempie, aby energia wchłaniana
z obciążenia mechanicznego umożliwiła regulację szyny DC do wartości
Vinertia.
Jeśli częstotliwość wyjściowa spadnie do zera lub jeśli napięcie szyny spadnie
poniżej wartości Vopen bądź jeśli którekolwiek z wejść Run Permit nie będzie
zasilane, wyjście falownika zostanie wyłączone i nastąpi wybieg silnika.
Jeśli przemiennik wciąż będzie przeprowadzał operację podtrzymania
bezwładnościowego po przywróceniu zasilania, natychmiast przyspieszy
w zaprogramowanym tempie do zadanej prędkości. Jeśli przemiennik prowadzi
wybieg i znajduje się w stanie Run Permit, zostanie uruchomiony algorytm
ponownego łączenia w celu dopasowania się do prędkości silnika. Następnie
przemiennik przyspieszy w zaprogramowanym tempie do zadanej prędkości.
Napięcie szyny

Prędkość silnika

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

Zanik zasilania
Wyjście włączone
Wstępne naładowanie
Błąd przemiennika

Kontynuacja
Tryb ten zapewnia podtrzymanie przy maksymalnej mocy. Napięcie wejściowe
może spaść do 50%, a przemiennik będzie mógł nadal podawać prąd znamionowy
(ale nie moc znamionową) na silnik.
Napięcie szyny

Prędkość silnika

680V
620V
560V
365V
305V

Zanik zasilania
Wyjście włączone
Wstępne naładowanie
Błąd przemiennika
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UWAGA: W celu ochrony przemiennika przed uszkodzeniem należy zapewnić
minimalną impedancję linii, która pozwoli na ograniczenie początkowego
prądu rozruchowego podczas odzyskiwania parametrów linii zasilania. Należy
zapewnić impedancję wejścia większą od lub równą 5% transformatora
o wartości znamionowej VA 6 razy większej niż wartość znamionowa VA wejścia
przemiennika.
Jeśli impedancja wejścia nie będzie odpowiadała ww. wielkości, może dojść do
uszkodzenia przemiennika. Jeśli wartość parametru [Power Loss Level] jest większa
niż 18% [DC Bus Memory], należy zapewnić minimalną impedancję linii w celu
ograniczenia początkowego prądu rozruchowego podczas odzyskiwania
parametrów linii zasilania. Należy zapewnić impedancję wejścia większą od lub
równą 5% transformatora o wartości znamionowej VA 5 razy większej niż wartość
znamionowa VA wejścia przemiennika.

Pętla PID procesu

Wewnętrzna funkcja PID służy do sterowania procesem zamkniętej pętli
z proporcjonalnym i całkującym działaniem sterowania. Funkcja ta jest
przeznaczona do użycia w aplikacjach wymagających prostego sterowania
procesem bez użycia odrębnego, wolnostojącego sterownika pętli.
Funkcja PID odczytuje sygnał wejściowy zmiennej procesu wprowadzany do
przemiennika i porównuje go z żądaną nastawą zapisaną w przemienniku.
Następnie algorytm reguluje sygnał wyjściowy regulatora PID, zmieniając
częstotliwość wyjściową przemiennika, starając się uniknąć wywołania błędów
między zmienną procesu a nastawą.
Funkcja PID procesu może służyć do modyfikacji zadanej prędkości lub korekcji
momentu. Istnieją dwa sposoby konfiguracji regulatora PID pod kątem
modyfikowania zadanej prędkości.
• Korekcja prędkości (Speed Trim) – sygnał wyjściowy funkcji PID może
być dodawany do prędkości odniesienia urządzenia nadrzędnego.
• Sterowanie wyłączne (Exclusive Control) – funkcja PID może przejąć
wyłączność sterowania zadaną prędkością.
Wyboru trybu działania spośród korekcji prędkości, sterowania wyłącznego
i korekcji momentu dokonuje się za pomocą parametru P1079 [PID Output Sel].
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Tryb korekcji prędkości
W trym trybie w celu sterowania procesem sygnał wyjściowy regulatora PID jest
sumowany z prędkością odniesienia urządzenia nadrzędnego. Tryb ten powinien
być stosowany w sytuacjach, w których proces musi być sterowany precyzyjnie
i w sposób stabilny przez dodawanie i odejmowanie niewielkich wartości
bezpośrednio do częstotliwości wyjściowej (prędkości). W poniższym przykładzie
prędkość odniesienia urządzenia nadrzędnego określa prędkość nawijania/
rozwijania, a sygnał elementu prowadzącego osadzonego swobodnie na osi służy
jako sprzężenie zwrotne PID w celu sterowania naprężeniem układu. Punkt
równowagi jest zaprogramowany jako nastawa PID, a w miarę zwiększania lub
zmniejszania naprężenia podczas nawijania, prędkość urządzenia nadrzędnego jest
korygowana w celu kompensowania i utrzymania naprężenia w pobliżu punktu
równowagi.

0V

Element prowadzący
P1072 [PID Fdbk Sel]

Punkt równowagi
P1067 [PID Ref Sel]

10 V
Prędkość odniesienia nadrzędna

Gdy funkcja PID jest wyłączona, zadaną prędkością jest prędkość odniesienia po
zastosowaniu rampy.
Kompens.
poślizgu

+

Sumator poślizgu

+
Pręd. pośr.

Zadan. pręd.

+

Odnies. PID
Regulator PID
procesu
Sprzęż. zwr. PID

Otwarta
pętla

Rampa liniowa
i krzywa S

PID wyłączona
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Gdy funkcja PID jest włączona, sygnał wyjściowy regulatora PID jest dodawany
do prędkości odniesienia po zastosowaniu rampy.
Kompens.
poślizgu

+

Sumator poślizgu

+

Otwarta
pętla

Rampa liniowa
i krzywa S

Pręd. pośr.

Zadan. pręd.

+

Odnies. PID
Regulator PID
procesu
Sprzęż. zwr. PID

PID wyłączona

+

Proces
PID

Sterowanie prędkością

Tryb wyłączny
W trym trybie sygnał wyjściowy regulatora PID jest prędkością odniesienia i nie
„koryguje” prędkości odniesienia urządzenia nadrzędnego. Tryb ten jest zalecany
w sytuacjach, w których prędkość nie jest istotna, a chodzi jedynie o spełnienie
wymagań pętli sterowania. W poniższym przykładzie aplikacji pompowania
odniesieniem lub nastawą jest ciśnienie wymagane w instalacji. Sygnał wejściowy
przetwornika odpowiada sprzężeniu zwrotnemu PID i ulega zmianom w miarę,
jak zmienia się ciśnienie. Częstotliwość wyjściowa przemiennika jest wtedy
odpowiednio zwiększana lub zmniejszana w celu utrzymania ciśnienia instalacji,
bez względu na zmiany przepływu. Gdy przemiennik nadaje pompie wymaganą
prędkość, ciśnienie wymagane w instalacji jest zachowane.
Pompa

Przetwornik
ciśnienia

Silnik

Sprzężenie
zwrotne PID

Żądane ciśnienie
P1067 [PID Ref Sel]

Jednak po otwarciu dodatkowych zaworów ciśnienie w instalacji spada, a błąd
PID modyfikuje częstotliwość wyjściową w celu przywrócenia kontroli nad
procesem. Gdy funkcja PID jest wyłączona, zadaną prędkością jest prędkość
odniesienia po zastosowaniu rampy.
+

Sumator poślizgu

+

Kompens.
poślizgu
Otwarta
pętla

Rampa liniowa
i krzywa S

Pręd. pośr.

Zadan. pręd.
Proces
PID

Odnies. PID
Regulator PID
procesu
Sprzęż. zwr. PID

76

PID wyłączona

Publikacja Rockwell Automation 750-RM002B-PL-P - Wrzesień 2013

Sterowanie prędkością

Konfiguracja przemiennika

Rozdział 1

Gdy funkcja PID jest włączona, prędkość odniesienia jest odłączona, a sygnał
wyjściowy PID ma wyłączność sterowania zadaną prędkością, przechodząc przez
rampę liniową i krzywą S.
+

Sumator poślizgu

+

Kompens.
poślizgu
Otwarta
pętla

Rampa liniowa
i krzywa S

Pręd. pośr.

Zadan. pręd.
Proces
PID

Odnies. PID
Regulator PID
procesu
Sprzęż. zwr. PID

PID wyłączona

Sterowanie prędkością

Wybór wyjścia PID
Parametr 1079 [PID Output Sel]
• „Not Used” (0) – sygnał wyjściowy PID nie wpływa na żadną prędkość
odniesienia.
• „Speed Excl” (1) – sygnał wyjściowy PID jest stosowany względem
prędkości odniesienia wyłącznie jako odniesienie.
• „Speed Trim” (2) – sygnał wyjściowy PID jest wartością korygującą
prędkość odniesienia. (domyślnie)
• „Torque Excl” (3) – sygnał wyjściowy PID jest stosowany względem
momentu odniesienia wyłącznie jako odniesienie.
• „Torque Trim” (4) – sygnał wyjściowy PID jest wartością korygującą
prędkość odniesienia.
• „Volt Excl” (5) – sygnał wyjściowy PID jest stosowany względem napięcia
odniesienia wyłącznie jako odniesienie.
• „Volt Trim” (6) – sygnał wyjściowy PID jest wartością korygującą napięcie
odniesienia.

PID Configuration

1065

PID Cfg
PID Configuration

Wartości

Typ danych

Nazwa wyświetlana
Pełna nazwa
Opis

Odczyt/zapis

Nr
Grupa

Plik

Parametr 1065[PI Cfg] jest zestawem bitów służących do wyboru różnych
trybów działania. Wartość tego parametru można zmienić wyłącznie przy
zatrzymanym przemienniku.

RW 16-bitowa
liczba
całkowita

Opcje

Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Percent Ref
Anti-windup
Stop Mode
Fdbk Sqrt
Zero Clamp
Ramp Ref
Preload Int

PID procesu

APLIKACJE

Główna konfiguracja regulatora PID procesu.

Domyślnie 0 0 0 0 0 0 0 0
Bit
15 14 13 12 11 10 9 8

0 0
7 6

0 0
5 4

0 0 0
3 2 1

0
0

0 = wyłączone (Disabled)
1 = włączone (Enabled)
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PID Preload
Ta funkcja zmienia krokowo sygnał wyjściowy PID do wartości wstępnego
ładowania w celu uzyskania lepszej reakcji dynamicznej, gdy wyjście PID jest
wyłączone. Więcej informacji zawiera poniższy schemat. Jeśli PID nie jest
włączone, integrator PID może zostać zainicjowany jako wartość PID Preload lub
bieżąca wartość zadanej prędkości. Działanie funkcji Preload jest wybierane w
parametrze PID Configuration. Polecenie wstępnego ładowania jest domyślnie
wyłączone, a wartość PID Load Value wynosi zero, skutkując załadowaniem
wartości zerowej do integratora przy wyłączonej funkcji PID. Gdy funkcja PID
jest włączona, jak przedstawiono na wykresie A poniżej, sygnał wyjściowy PID
zaczyna przebieg od stanu zerowego i jest regulowany do wymaganego poziomu.
Gdy funkcja PID jest włączona, a wartość PID Load Value jest inna niż zero,
sygnał wejściowy zaczyna przebieg od kroku przedstawionego na wykresie B.
Może to spowodować wcześniejsze osiągnięcie przez PID ustalonego poziomu,
chociaż w przypadku ustawienia zbyt wysokiego kroku przemiennik może
osiągnąć limit prądu i wydłużyć przyspieszanie.
Wykres A

Wykres B

PID włączona

PID Preload Value

Wyjście PID

Polecenie prędkości
PID Preload Value = 0

PID Preload Value > 0

Polecenie wstępnego ładowania może zostać użyte, gdy funkcja PID ma
wyłączność sterowania prędkością zadaną. Gdy integrator jest ustawiony na
zadaną prędkość, w przypadku włączenia funkcji PID nie dojdzie do zakłócenia
zadanej prędkości. Gdy funkcja PID jest włączona, sygnał wyjściowy PID jest
regulowany do wymaganego poziomu.
PID włączona

Start przy zadanej prędkości
Wyjście PID
Polecenie prędkości

Wstępne lądowanie do zadanej prędkości

Gdy funkcja PID jest skonfigurowana na wyłączne sterowanie zadaną prędkością,
przemiennik osiągnie limit prądu lub napięcia, integrator zostaje ustawiony na
zadaną prędkość, aby móc określić punkt, w jakim powinien wznowić działanie,
gdy wartości nie będą osiągały limitów.
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Ramp Ref
Funkcja PID Ramp Reference zapewnia płynne przejście po włączeniu PID
i w przypadku wykorzystania sygnału wyjściowego PID do korekcji prędkości
(nie w przypadku wyłączności sterowania). Gdy funkcja PID Ramp Reference
jest wybrana za pomocą parametru PID Configuration, a funkcja PID jest
wyłączona, wartością używaną jako odniesienie PID jest sprzężenie zwrotne PID.
Powoduje to osiągnięcie wartości zerowej przez błąd PID. Gdy funkcja PID jest
włączona, wartość stosowana jako odniesienie PID zmienia się po rampie do
poziomu wybranego dla odniesienia PID w określonym tempie przyspieszania
lub zwalniania. Po osiągnięciu przez odniesienie PID wybranej wartości, rampa
jest pomijana aż do ponownego włączenia lub wyłączenia PID. Krzywa S nie jest
dostępna w ramach liniowej rampy PID.

Zero Clamp
Ta funkcja ogranicza możliwe działanie przemiennika wyłącznie do jednego
kierunku. Sygnał wyjściowy przemiennika przebiega od zera do maksymalnej
częstotliwości naprzód lub od zera do maksymalnej częstotliwości wstecz.
Eliminuje to możliwość przeprowadzenia tzw. hamowania przeciwprądowego
w celu uzyskania zerowej wartości błędu. Bit ten jest aktywny jedynie w trybie
korekcji (Trim).
Funkcja PID umożliwia ograniczenie działania w sposób zapewniający
zachowanie znaku częstotliwości wyjściowej odpowiadającego znakowi prędkości
odniesienia urządzenia nadrzędnego. Wyboru opcji Zero Clamp dokonuje się za
pomocą parametru PID Configuration. Opcja Zero Clamp jest wyłączona, gdy
funkcja PID ma wyłączność sterowania zadaną prędkością.
Przykładowo, jeśli prędkość odniesienia urządzenia nadrzędnego wynosi +10 Hz,
a sygnał wyjściowy PID powoduje przyjęcie przez sumator wartości -15 Hz, opcja
Zero Clamp ogranicza częstotliwość wyjściową do wartości nieujemnych.
Analogicznie, jeśli prędkość odniesienia urządzenia nadrzędnego wynosi -10 Hz,
a sygnał wyjściowy PID powoduje przyjęcie przez sumator wartości +15 Hz,
opcja Zero Clamp uniemożliwia uzyskanie przez częstotliwość wyjściową
wartości większych od zera.

Feedback Square Root
Funkcja ta jako sprzężenie zwrotne PID wykorzystuje pierwiastek kwadratowy
z sygnału sprzężenia zwrotnego. Ma to zastosowanie w procesach sterujących
ciśnieniem, gdyż wentylatory i pompy odśrodkowe zmieniają ciśnienie
proporcjonalnie do kwadratu prędkości.
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Funkcja PID oferuje opcję wyliczenia pierwiastka kwadratowego wybranego
sygnału sprzężenia zwrotnego. Służy to do uzyskania liniowości sprzężenia
zwrotnego, jeśli zmienna procesu otrzymywana z przetwornika jest podniesiona
do kwadratu. Wynik pierwiastka kwadratowego jest normalizowany z powrotem
do pełnej skali, dając spójny zakres działania. Opcja wyciągania pierwiastka
kwadratowego jest dostępna w parametrze PID Configuration.

Znormalizowany pierwiastek kw.
(sprzężenie zwrotne)

100.0
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

Znormalizowane sprzężenie zwrotne

Stop Mode
Jeśli wartość parametru P370/371 [Stop Mode A/B] jest ustawiona na 1
(„Ramp”), a do przemiennika wysłane zostało polecenie zatrzymania, pętla PID
będzie działała podczas rampy zwalniania aż do przekroczenia przez sygnał
wyjściowy PID nadrzędnego poziomu odniesienia. W przypadku ustawienia
parametru na 0 „Coast” przemiennik wyłączy funkcję PID i przeprowadzi
normalne zatrzymanie. Bit ten jest aktywny jedynie w trybie korekcji (Trim).

Anti-Wind Up
Jeśli bit 5 („Anti Windup”) parametru P1065 [PID Cfg] jest ustawiony na
wartość 1 („Enabled”), pętla PID automatycznie uniemożliwi powstanie zbyt
dużego błędu, który mógłby wywołać jej niestabilność. Integrator jest sterowany
samoczynnie, bez konieczności użycia wejść PID Reset lub PID Hold.

Percent Ref
W przypadku korzystania z funkcji PID poziom sygnału wyjściowego można
określić jako wartość procentową prędkości odniesienia. Możliwe jest to jedynie
w trybie Speed Trim; tryby Torque Trim ani Exclusive nie pozwalają na
ustawienie tej opcji.
Przykłady
Wybrano opcję Percent Ref, prędkość odniesienia = 43 Hz, sygnał wyjściowy PID
= 10%, częstotliwość maksymalna = 130 Hz. Do końcowej wartości prędkości
odniesienia dodawane jest 4,3 Hz.
Nie wybrano opcji Percent Ref, prędkość odniesienia = 43 Hz, sygnał wyjściowy
PID = 10%, częstotliwość maksymalna = 130 Hz. Do końcowej wartości
prędkości odniesienia dodawane jest 13,0 Hz.
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PID Control
Parametr P1066 [PID Control] to zestaw bitów służących do dynamicznego
włączania i wyłączania działania regulatora PID procesu. Interaktywny zapis
danych w tym parametrze za pośrednictwem sieci musi zostać wykonany za
pomocą łącza DataLink, aby wartości nie zostały zapisane w pamięci EEPROM.

PID Enable
Pętlę PID można włączać/wyłączać. Stan włączony pętli PID decyduje o tym,
czy sygnał wyjściowy regulatora PID stanowi część lub całość zadanej prędkości.
Logika przeliczana dla stanu włączonego PID została przedstawiona na
poniższym schemacie drabinkowym.
Przed ustawieniem stanu włączonego PID przemiennik musi znajdować się
w trybie pracy. Podczas pracy impulsowej funkcja PID pozostaje wyłączona.
Funkcja PID zostaje wyłączona, gdy przemiennik rozpoczyna zatrzymywanie po
rampie, za wyjątkiem sytuacji, w której funkcja ta działa w trybie korekcji (Trim),
a bit trybu zatrzymania (Stop) parametru P1065 [PID Cfg] jest włączony.
W przypadku skonfigurowania wejścia cyfrowego jako „PI Enable” bit PID
Enable parametru P1066 [PID Control] należy włączyć, aby włączona została
pętla PID. W przypadku nieskonfigurowania wejścia cyfrowego jako „PI Enable”
i włączenia bitu PID Enable parametru [PID Control] istnieje możliwość
włączenia pętli PID. Jeśli bit PID Enable parametru [PID Control] jest
pozostawiony, funkcja PID może zostać włączona z chwilą przejścia przemiennika
w tryb pracy. Przy wykryciu zaniku sygnału wejścia analogowego pętla PID
zostaje wyłączona.
Running

Running

DigInCfg
.PI_Enable

DigIn
.PI_Enable

DigInCfg
.PI_Enable

PI_Control
.PI_Enable

Signal Loss

PI_Status
.Enable

PI_Control
.PI_Enable

PID Hold
Regulator PID procesu udostępnia opcję utrzymania bieżącej wartości
w integratorze, tak więc jeśli określona część procesu podlega limitowi,
integrator zachowuje aktualną wartość, aby zapobiec tzw. zjawisku windup.
Logika podtrzymywania bieżącej wartości w integratorze została przedstawiona
na poniższym schemacie drabinkowym. Istnieją trzy warunki, w których włącza
się opcja Hold.
• W przypadku skonfigurowania wejścia cyfrowego dla funkcji PID Hold
i włączenia tego wejścia integrator PID przestaje ulegać zmianom. Należy
pamiętać, że jeśli wejście cyfrowe jest skonfigurowane dla funkcji PID
Hold, ustawienie to ma pierwszeństwo przez parametrem PID Control.
• W przypadku nieskonfigurowania wejścia cyfrowego dla funkcji PID Hold
i włączenia bitu PID Hold parametru PID Control, integrator PID
przestaje ulegać zmianom.
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• Jeśli aktywny jest limit prądu lub limit napięcia, pętla PID jest zatrzymana
na ostatniej wartości.
DigInCfg
.PI_Hold

DigIn
.PI_Hold

DigInCfg
.PI_Hold

PI_Control
.PI_Hold

PI_Status
.PI_Hold

Current Lmt
lub Volt Lmt

PI Reset
Funkcja ta zatrzymuje wyjście funkcji całkowania na wartości zero. Podobne
funkcje są często określane nazwą „anti-windup”. Może zostać ona użyta do
wstępnego ładowania integratora podczas przenoszenia i zatrzymania integratora
na wartości zerowej w „trybie ręcznym”.
Weźmy na przykład proces, którego sygnał sprzężenia zwrotnego jest poniżej
punktu odniesienia, prowadząc do błędu. Przemiennik zwiększa swoją
częstotliwość wyjściową, próbując odzyskać kontrolę nad procesem. Jeśli jednak
zwiększenie sygnału wyjścia przemiennika nie spowoduje wyzerowania błędu,
zostaje wydane polecenie dodatkowego zwiększenia stanu wyjścia. Gdy
przemiennik osiągnie zaprogramowaną częstotliwość maksymalną, możliwe jest
osiągniecie bardzo wysokiej wartości przez wyrażenie całkujące (tzw. windup).
Wprzypadku przełączenia do trybu ręcznego i z powrotem może to prowadzić
do gwałtownego i niepożądanego zachowania układu. Zresetowanie integratora
eliminuje zjawisko windup.

Invert Error
Funkcja ta służy do zmiany „znaku” błędu, powodując obniżenie sygnału
wyjściowego w przypadku błędu narastającego i zwiększenie sygnału wyjściowego
w przypadku błędu zmniejszającego się. Przykładem zastosowania tej funkcji jest
system ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji sterowany za pomocą termostatu.
Wokresie lata wzrost odczytu z termostatu powoduje wydanie polecenia
zwiększenia sygnału wyjściowego przemiennika, ponieważ nawiewane jest
chłodne powietrze. W zimie spadek odczytu z termostatu powoduje wydanie
polecenia zwiększenia sygnału wyjściowego przemiennika, ponieważ nawiewane
jest ciepłe powietrze. Funkcja PID oferuje opcję zmiany znaku błędu PID. Jest to
konieczne w sytuacji, gdy zwiększenie się sygnału sprzężenia zwrotnego powinno
skutkować zwiększeniem się sygnału wyjściowego. Opcja odwracania znaku błędu
PID jest dostępna w parametrze PID Configuration.
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PID Status

1089

PID Status
PID Status

Wartości

Typ danych

Nazwa wyświetlana
Pełna nazwa
Opis

Odczyt/zapis

Nr
Grupa

Plik

Parametr P1089 [PID Status] to zestaw bitów określających stan regulatora PID
procesu.

RO 16-bitowa
liczba
całkowita

PID procesu

APLIKACJE

Opcje

Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
PID In Limit
PID Reset
PID Hold
PID włączona

Stan regulatora PID procesu.

Domyślnie 0 0 0 0 0 0 0 0
Bit
15 14 13 12 11 10 9 8

0 0 0
7 6 5

0 0
4 3

0 0 0
2 1 0

0 = warunek fałszywy
1 = warunek prawdziwy

Bit 0 „PID Enable” – regulator PID jest włączony.
Bit 1 „PID Hold” – zatrzymanie integratora PID.
Bit 2 „PID Reset” – zerowanie integratora PID.
Bit 3 „PID In Limit” – PID podlega limitowi.

Odniesienie i sprzężenie zwrotne PID
Źródło dla sygnału odniesienia można wybrać za pomocą parametru P1067 [PID
Ref Sel]. Źródło dla sygnału sprzężenia zwrotnego można wybrać za pomocą
parametru P1072 [PID Fdbk Sel]. Odniesienie i sprzężenie zwrotne mają taki
sam zakres dostępnych opcji.
Do opcji tych należą porty adaptera DPI, MOP, nastawione prędkości, wejścia
analogowe, wejście impulsowe, wejście enkodera i parametr nastawy PID.
Wartość użyta dla odniesienia jest wyświetlana w parametrze P1090 [PID Ref
Meter] jako parametr tylko do odczytu. Wartość użyta dla sprzężenia zwrotnego
jest wyświetlana w parametrze P1091 [PID Fdbk Meter] jako parametr tylko do
odczytu. Wyświetlanie tych danych jest aktywne niezależnie od włączenia funkcji
PID (PID Enabled). Pełna skala jest wyświetlana jako ±100,00%.

Skalowanie odniesienia i sprzężenia zwrotnego PID
Analogowe odniesienie funkcji PID może zostać ograniczone za pomocą
parametru P1068 [PID Ref AnlgHi] oraz P1069 [PID Ref AnlgLo]. Parametr
[PID Ref AnlgHi] określa wartość wysoką (w procentach) dla analogowego
odniesienia PID. Parametr [PID Ref AnlgLo] określa wartość niską
(w procentach) dla analogowego odniesienia PID.
Analogowe odniesienie sprzężenia zwrotnego PID może zostać ograniczone za
pomocą parametru P1068 [PID Ref AnlgHi] oraz P1069 [PID Ref AnlgLo].
Parametr [PID Ref AnlgHi] określa wartość wysoką (w procentach) dla
sprzężenia zwrotnego PID. Parametr [PID Ref AnlgLo] określa wartość niską
(w procentach) dla sprzężenia zwrotnego PID.
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Przykład
Wyświetlane parametrów P1090 [PID Ref Meter] oraz P1091 [PID Fdbk Meter]
jako wartości dodatnich i ujemnych. Sprzężenie zwrotne od elementu
prowadzącego osadzonego swobodnie na osi dociera do wejścia analogowego nr 2
jak sygnał o napięciu 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
Skalowanie sprzężenia zwrotnego PI
• 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%
Napięcie 5 V odpowiada 50% sprzężenia zwrotnego PID; staramy się zachować
nastawę PID rzędu 50% (5 V).

PID Setpoint
Parametr ten może być używany jako wewnętrzna wartość nastawy lub
odniesienie dla procesu. Jeśli parametr P1067 [PID Ref Sel] wskazuje na ten
parametr, wprowadzona tu wartość staje się punktem równowagi dla procesu.

PID Error
Wartość PID Error jest następnie przesyłana do funkcji proporcjonalnych
i całkujących, które są sumowane.
Parametr PID Error Filter P1084 [PID LP Filter BW] określa filtr błędu PID.
Służy to wyeliminowaniu niepożądanej reakcji sygnału, np. szumu w sygnale
sprzężenia zwrotnego pętli PID. Filtr ten ma charakterystykę dolnoprzepustową
(radiany/sekundę).

PID Gains
Reakcję funkcji PID określają parametry P1086 [PID Prop Gain], P1087 [PID
Int Time] i P1088 [PID Deriv Time].
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Sterowanie proporcjonalne (P) reguluje sygnał wyjściowy w zależności od
wielkości błędu (większy błąd = proporcjonalnie większa korekcja). W przypadku
podwojenia błędu podwojony zostaje sygnał wyjściowy sterowania
proporcjonalnego. Analogicznie, jeśli błąd zmniejsza się o połowę, sygnał
wyjściowy sterowania proporcjonalnego jest zredukowany do połowy. Przy
zastosowaniu wyłącznie sterowania proporcjonalnego zawsze występuje błąd,
więc wartości sprzężenia zwrotnego i odniesienia nie są nigdy równe. [PID Prop
Gain] jest wielkością bezjednostkową i domyślnie wynosi 1,00 dla wzmocnienia
jednostkowego. Gdy parametr [PID Prop Gain] jest ustawiony na 1,00, a PID
Error na 1,00% sygnał wyjściowy PID przyjmuje wartość 1,00% częstotliwości
maksymalnej.
Sterowanie całkowe (I) reguluje sygnał wyjściowy w zależności od czasu trwania
błędu. (Im dłuższy czas występowania błędu, tym większa wartość korekty).
Sterowanie całkowe to korekcja wyjścia rampy. Ten rodzaj sterowania zapewnia
efekt wygładzenia sygnału wyjściowego i prowadzi całkowanie aż do uzyskania
zerowego błędu. Sterowanie całkowe jako takie jest zbyt wolne w świetle
wymagań wielu aplikacji i dlatego jest łączone ze sterowaniem proporcjonalnym
(PI). Parametr [PID Int Time] jest określany w sekundach. Gdy parametr [PID
Int Time] jest ustawiony na 2,0 sekundy, błąd PI Error wynosi 100,00%, sygnał
wyjściowy PI jest całkowany od 0 do 100,00% w ciągu 2,0 sekund.
Sterowanie różniczkowe (D) reguluje sygnał wyjściowy w zależności od tempa
zmian błędu i samo w sobie bywa niestabilne. Im szybsze zmiany wielkości błędu,
tym większa zmiana sygnału wyjściowego. Sterowanie różniczkowe jest używane
zwykle w trybie korekcji momentu i nie jest przeważnie wymagane w trybie
prędkości.
Przykładowo, nawijarki działające w oparciu o sterowanie momentu, korzystają ze
sterowania proporcjonalno-różniczkowego (PD), a nie proporcjonalnocałkowego (PI). Do eliminacji niepożądanych reakcji sygnału w pętli PID można
również użyć parametru P1084 [PID LP Filter BW]. Filtr ten ma charakterystykę
dolnoprzepustową (radiany/sekundę).

Skalowanie dolnych i górnych limitów/wyjścia PID
Wartość sygnału wyjściowego pętli wytwarzanego przez pętlę PID jest podawana
jako ±100% w parametrze P1093 [PID Output Meter].
Parametry P1082 [PID Lower Limit] i P1081 [PID Upper Limit] są ustawione
jako wartości procentowe. W trybie wyłącznym lub trybie korekcji prędkości
parametry te skalują wyjście PID do wielkości procentowej określonej parametrem
P37 [Maximum Freq]. W trybie korekcji momentu parametry te skalują wyjście
PID do wielkości procentowej określonej znamionowym momentem silnika.
Przykład
Ustawienie dolnych i górnych limitów PID na ±10% przy częstotliwości
maksymalnej wynoszącej 100 Hz. Umożliwia to regulację sygnału wyjściowego
przemiennika o ±10 Hz przez pętlę PID.
Parametr P1081 [PID Upper Limit] musi być zawsze większy niż P1082 [PID
Lower Limit].
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Po osiągnięciu przez przemiennik zaprogramowanego limitu dolnego i górnego
PID integrator zaprzestaje całkowania, uniemożliwiając dalsze narastanie
wartości wyrażenia całkującego (tzw. windup).

PID Output Mult
Parametr P1080 [PID Output Mult] umożliwia dodatkowe skalowanie sygnału
wyjścia pętli PID.
Przykład
Aplikacja wykorzystująca nawijarkę ze sterowaniem prędkości. W miarę
nawijania szpuli można obniżać wzmocnienie wyjścia, umożliwiając prawidłową
reakcję sygnału elementu prowadzącego na sygnał wyjściowy pętli PID bez
zmiany strojenia pętli.

PID Deadband
Parametr P1083 [PID Deadband] warunkuje odniesienie PID. Jeśli odniesienie
PID gwałtownie zmienia się w sposób niepożądany, strefa nieczułości (ang.
deadband) pozwala na wygładzenie powstających przejść.

Przywracanie fabrycznych
ustawień domyślnych

1. Przejdź do ekranu Status w interfejsie 20-HIM-A6 or 20-HIM-CS6.
Stopped
0,00 Hz

00
ESC

AUTO
F

Host Drive
240V
4,2 A
20G...D014
REF

PAR# TEXT

2. Za pomocą klawiszy ze strzałkami w lewo i w prawo przewiń do portu
urządzenia, którego parametry chcesz przywrócić do fabrycznych ustawień
domyślnych (np. port 00 przemiennika wiodącego lub odpowiedni numer
portu podłączonych do przemiennika urządzeń peryferyjnych).
3. Naciśnij klawisz Folder obok zielonego klawisza Start, aby wyświetlić
ostatnio przeglądany folder.
4. Za pomocą klawiszy ze strzałkami w lewo i w prawo przejdź do folderu
Memory.
5. Za pomocą klawiszy ze strzałkami w górę i w dół wybierz pozycję Set
Defaults.
Stopped
0,00 Hz

AUTO
F

MEMORY
00
ESC
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HIM CopyCat
Set Defaults
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6. Naciśnij klawisz Enter (5), aby wyświetlić ekran Set Defaults.
Stopped
0,00 Hz
Port 00 Set Defaults

Stopped
0,00 Hz
Port xx Set Defaults

AUTO
F

Host and Ports (Preferred)
This Port Only

ESC

AUTO
F

This Port Only

INFO

Dla przemiennika wiodącego

ESC

INFO

Dla podłączonego urządzenia peryferyjnego

7. Za pomocą klawiszy ze strzałkami w górę i w dół wybierz żądane działanie.
• Host and Ports (Preferred): Wybór urządzenia macierzystego
i wszystkich portów w celu przywrócenia fabrycznych ustawień
domyślnych.
• This Port Only: Wybór wyłącznie określonego portu w celu
przywrócenia fabrycznych ustawień domyślnych. (Aby uzyskać opis
wybranej pozycji menu, naciśnij klawisz ekranowy INFO.)
8. Naciśnij klawisz Enter (5). Zostanie wyświetlone wyskakujące okno
z ostrzeżeniem o zamiarze przywrócenia ustawień domyślnych.

Wyskakujące okno Host and Ports (preferred)
Stopped
0,00 Hz

AUTO
F

Wyskakujące okno This Port Only
Stopped
0,00 Hz

AUTO
F

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

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

ESC

ESC

ENTER

Naciśnij klawisz ekranowy ENTER, aby potwierdzić
przywrócenie fabrycznych ustawień domyślnych większości
parametrów przemiennika wiodącego i urządzeń
podłączonych do portów. Ustawienia, które w tym przypadku
NIE zostaną przywrócone wymieniono w podręcznikach
użytkownika przemiennika wiodącego i urządzeń
podłączonych do portów. Aby anulować, naciśnij klawisz
ekranowy ESC.

ALL

s
t

MOST

Naciśnij klawisz ekranowy MOST, aby potwierdzić i przywrócić
fabryczne ustawienia domyślne WIĘKSZOŚCI parametrów
wybranego urządzenia podłączonego do portu. Ustawienia,
które w tym przypadku NIE zostaną przywrócone
wymieniono w podręcznikach użytkownika przemiennika
wiodącego. Naciśnij klawisz ekranowy ALL, aby potwierdzić i
przywrócić fabryczne ustawienia domyślne WSZYSTKICH
parametrów wybranego urządzenia podłączonego do portu –
lub naciśnij klawisz ekranowy ESC, aby anulować.

Po zmianie parametrów zostanie wyświetlone wyskakujące okno z ostrzeżeniem
o błędzie. Można je wykasować naciskając klawisz ekranowy Clear. Wyświetlane
po nim wyskakujące okno potwierdzenia można skasować naciskając klawisz
ekranowy Enter. Dwukrotne naciśnięcie klawisza Escape spowoduje powrót do
ekranu Status.
Więcej informacji o obsłudze interfejsu HIM i przywracaniu parametrów zawiera
publikacja PowerFlex 20-HIM-A6/-C6S HIM (Human Interface Module) User
Manual 20HIM-UM001.

Tryb uśpienia/budzenia

Funkcja uśpienia/budzenia ma na celu start (budzenie) przemiennika, gdy sygnał
SleepWake RefSel jest większy niż lub równy P354 [Wake Level], oraz
zatrzymanie (uśpienie) przemiennika, gdy sygnał analogowy jest mniejszy niż lub
równy parametrowi P352 [Sleep Level]. Wyżej opisane działanie funkcji
uśpienia/budzenia jest możliwe po ustawieniu wartości parametru P350 [Sleep
Wake Mode] na 1 „Direct”.
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Istnieje również tryb odwrócony, który zmienia logikę w taki sposób, że wartość
sygnału analogowego mniejsza niż lub równa parametrowi P354 [Wake Level]
powoduje start przemiennika, natomiast sygnał SpleepWake RefSel większy niż
lub równy parametrowi P352 [Sleep Level] powoduje jego zatrzymanie.
Ww. parametry uśpienia/budzenia wymieniono poniżej.
Nr parametru

Nazwa
parametru

Opis

350

Sleep Wake Mode

Włącza/wyłącza funkcję uśpienia/budzenia.

351

SleepWake RefSel

Służy do wyboru źródła sterującego funkcją uśpienia/budzenia.

352

Poziom uśpienia

Określa, jaki poziom sygnału SleepWake RefSel spowoduje zatrzymanie
przemiennika.

353

Czas uśpienia

Określa ilość czasu na poziomie parametru P352 [Sleep Level] lub niższym
przed wydaniem polecenia zatrzymania.

354

Poziom budzenia

Określa, jaki poziom sygnału SleepWake RefSel spowoduje start
przemiennika.

355

Czas budzenia

Określa ilość czasu na poziomie parametru P354 [Wake Level] lub
wyższym przed wydaniem polecenia startu.

Działanie funkcji uśpienia/budzenia
Praca
przemiennika
Funkcja
uśpienia/budzenia
Start
Zatrzymanie
Timer uśpienia
spełniony
Poziom uśpienia
spełniony
Timer budzenia
spełniony
Poziom budzenia
spełniony

Czas
budzenia

Czas
uśpienia

Czas
budzenia

Czas
uśpienia

Poziom budzenia
Poziom uśpienia
Sygnał analogowy

Przykładowe warunki
Czas budzenia = 3 sekundy
Czas uśpienia = 3 sekundy

Wymagania
Oprócz funkcji uśpienia włączonej za pomocą parametru P350 [Sleep Wake
Mode] muszą być spełnione następujące warunki:
• Należy zaprogramować poprawną wartość parametrów P352 [Sleep
Level] i P354 [Wake Level].
• Należy wybrać odniesienie uśpienia/budzenia za pomocą parametru
P351 [SleepWake RefSel].
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• Musi zostać zaprogramowany co najmniej jeden z następujących
parametrów (wraz z zamkniętym wejściem): P155 [DI Enable], P158
[DI Stop], P163 [DI Run], P164 [DI Run Forward] lub P165 [DI Run
Reverse].

Warunki startu/ponownego startu
UWAGA: Włączenie funkcji uśpienia/budzenia może spowodować nieoczekiwane
zadziałanie urządzenia w trybie budzenia. W przypadku zastosowania tego
parametru w nieodpowiedniej aplikacji może dojść do uszkodzenia sprzętu i/lub
obrażeń ciała. Nie należy używać tej funkcji bez uwzględnienia poniższej Tabela 9
oraz lokalnych, krajowych i międzynarodowych praw, przepisów, norm bądź
wytycznych obowiązujących w branży.
Tabela 9 - Warunki wymagane do startu przemiennika (1) (2) (3)
Wejście

Po włączeniu zasilania

Po błędzie przemiennika

Po poleceniu zatrzymania

Kasowanie przez polecenie „Stop”
interfejsu HIM lub programu

Kasowanie przez polecenie „Clear
Faults” interfejsu HIM, sieci/
oprogramowania lub wejścia
cyfrowego

Polecenie „Stop” interfejsu HIM, sieci/
oprogramowania lub wejścia cyfrowego

Stop(4)

Wejście Stop zamknięte
Sygnał budzenia
Nowe polecenie startu lub
pracy(5)

Wejście Stop zamknięte
Sygnał budzenia
Nowe polecenie startu lub pracy(5)

Wejście Stop zamknięte
Sygnał budzenia

Wejście Stop zamknięte
Tryb bezpośredni:
SleepWake RefSel Signal > Sleep Level(7)
Tryb odwrotny:
SleepWake RefSel Signal < Sleep Level(8)
Nowe polecenie startu lub pracy(5)

Włączenie

Wejście Enable zamknięte
Sygnał budzenia

Wejście Enable zamknięte
Sygnał budzenia
Nowe polecenie startu lub pracy(5)

Wejście Enable zamknięte
Sygnał budzenia

Wejście Enable zamknięte
Tryb bezpośredni:
SleepWake RefSel Signal > Sleep Level(7)
Tryb odwrotny:
SleepWake RefSel Signal < Sleep Level(8)
Nowe polecenie startu lub pracy(5)

Praca
Praca naprzód
Praca wstecz

Wejście Run zamknięte
Sygnał budzenia

Nowe polecenie pracy(6)
Sygnał budzenia

Wejście Run zamknięte
Sygnał budzenia

Nowe polecenie pracy
Tryb bezpośredni:
SleepWake RefSel Signal > Sleep Level(7)
Tryb odwrotny:
SleepWake RefSel Signal < Sleep Level(8)

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

Ponowny start następuje w przypadku wyłączenia i ponownego włączenia zasilania, o ile spełnione są wszystkie warunki.
Start przemiennika następuje przy „włączonym” parametrze [Sleep-Wake Mode] o ile spełnione są wszystkie warunki.
Aktywna prędkość odniesienia. Funkcja uśpienia/budzenia oraz prędkość odniesienia mogą zostać przypisane do tego samego portu.
Używanie parametru P159 [DI Cur Lmt Stop] lub P160 [DI Coast Stop] jako jedynego wejścia Stop jest niemożliwe. Powoduje to przejście przemiennika w stan Sleep Cfg Alarm – zdarzenie nr 161.
Polecenie musi zostać wydane przez interfejs HIM, TB lub sieć.
Musi zostać zakończony cykl polecenia pracy.
Sygnał SleepWake Ref Sel nie musi być większy niż poziom budzenia.
Sygnał SleepWake Ref Sel nie musi być mniejszy niż poziom budzenia.
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W przypadku funkcji odwrotnej, należy sprawdzić wartość parametru [Anlg Inn
LssActn].
Normalne działanie wymaga, aby parametr P354 [Wake Level] był ustawiony na
wartość większą niż P352 [Sleep Level]. Chociaż nie obowiązują ograniczenia,
które uniemożliwiłyby przekraczanie wartości ustawień parametrów, start
przemiennika nie będzie możliwy aż do skorygowania tych ustawień. Poziomy te
są programowalne podczas pracy przemiennika. Jeśli parametr P352 [Sleep Level]
jest większy niż P354 [Wake Level] podczas pracy silnika, przemiennik będzie
pracował tak długo, jak sygnał P351 [SleepWake RefSel] będzie znajdował się na
poziomie niepowodującym zainicjowania warunku uśpienia. To samo dotyczy
parametru P353 [Sleep Time]. Jeśli w tej sytuacji przemiennik przejdzie w stan
uśpienia, jego ponowny start nie będzie możliwy aż do skorygowania poziomów
ustawień (zwiększenia wartości parametru P354 [Wake Level], lub zmniejszenia
wartości parametru P352 [Sleep Level]). Jeśli jednak poziomy te zostaną
skorygowane przed przejściem przemiennika w stan uśpienia, normalne działanie
funkcji uśpienia/budzenia będzie kontynuowane.

Timery
P353 [Sleep Time]
P355 [Wake Time]
Timery określają czas potrzebny do uaktywnienia funkcji po osiągnięciu
odpowiednich poziomów uśpienia/budzenia. Timery rozpoczną odliczanie po
uzyskaniu odpowiednich wartości przez poziomy uśpienia/budzenia,
a w przypadku niespełnienia tego wymogu odliczanie będzie przebiegać wstecz.
Jeśli timer odliczy czas aż do wartości określonej przez użytkownika, zostanie
utworzona krawędź (zbocze sygnału) w celu przełączenia funkcji uśpienia/
budzenia do odpowiedniego stanu (uśpienia lub budzenia). Po włączeniu zasilania
timery są inicjowane w stanie niezezwalającym na warunek startu. Timery
rozpoczną odliczanie z chwilą, gdy sygnał analogowy spełni wymóg poziomu.

Funkcje interaktywne
Uznawane są również odrębne polecenia startu (w tym start z wejścia cyfrowego),
choć jedynie w przypadku niespełnienia wymogu timera uśpienia. Po przekroczeniu
czasu przez timer uśpienia funkcja uśpienia zadziała jak ciągłe zatrzymanie. Istnieją
dwa wyjątki od tej reguły, ignorujące funkcję uśpienia/budzenia.
1. Gdy urządzenie wydaje polecenie sterowania lokalnego, tj. interfejs HIM
w trybie ręcznym lub wejście cyfrowe zaprogramowane na parametr P172
[DI Manual Ctrl].
2. Gdy wydane zostaje polecenie pracy impulsowej.
Jeśli urządzenie wydaje polecenie sterowania lokalnego, port wysyłający takie
polecenie uzyskuje wyłączne sterowanie startem (oprócz „ref select”), zasadniczo
unieważniając funkcję uśpienia/budzenia i umożliwiając pracę przemiennika
w stanie uśpienia. Dzieje się tak nawet jeśli wejście cyfrowe jest zaprogramowane
na P172 [DI Manual Ctrl] – polecenie startu lub pracy z wejścia cyfrowego
będzie mogło wtedy unieważnić stan uśpienia.
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Źródła uśpienia/budzenia
Źródłem sygnału P351 [SleepWake RefSel] dla funkcji uśpienia/budzenia może
być dowolne wejście analogowe, niezależnie od tego, czy jest ono używane przez
inną funkcję, źródło programowe DeviceLogix (P90 [DLX Real OutSP1] przez
P97 [DLX Real OutSP8]) lub poprawna konfiguracja edycji liczbowej.
Konfiguracja źródła uśpienia/budzenia odbywa się za pomocą parametru P351
[SleepWake RefSel].
Parametry [Anlg Inn Hi] i [Anlg Inn Lo] nie mają wpływu na funkcję, chociaż
używany jest fabrycznie skalibrowany wynik: parametr [Anlg Inn Value].
Co więcej, używana jest wartość bezwzględna skalibrowanego wyniku, czyniąc
funkcję zdatną do aplikacji z kierunkami dwubiegunowymi.
Funkcja zachowania wejścia analogowego przy utracie zasilania, konfigurowana
za pomocą parametru [Anlg Inn LssActn], pozostaje bez zmian i można jej
używać wraz z funkcją uśpienia/budzenia, lecz nie jest powiązana z poziomami
uśpienia ani budzenia; wywołuje ją parametr [Anlg Inn Raw Value].
Więcej informacji zawarto w publikacji Przemienniki serii PowerFlex 750
Podręcznik programowania, 750-PM001.

Zezwolenie na start

Na zezwolenie na start składają się warunki, które należy spełnić, aby
przeprowadzić start przemiennika w którymkolwiek z trybów, np. pracy, pracy
impulsowej lub auto-strojenia. Gdy spełnione są wszystkie warunki, uznaje się, że
przemiennik jest gotowy do startu. Warunek gotowości jest potwierdzony stanem
gotowości w parametrze P935 [Drive Status 1].

Warunki zezwolenia na start
Brak aktywnych błędów.
Brak aktywnych alarmów typu 2.
Wejście DI Enable, jeśli nie jest skonfigurowane, musi być zamknięte.
Logika wstępnego ładowania szyny DC musi wskazywać na zezwolenie na
start.
• Wszystkie wejścia Stop muszą mieć stan ujemny, a żadna z funkcji
przemiennika nie może wydawać polecenia zatrzymania.
• Nie mogą trwać żadne zmiany konfiguracji (modyfikacje parametrów).
• Muszą być spełnione wymagania logiki karty bezpieczeństwa
przemiennika.
•
•
•
•
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Jeśli aktywne jest połączenie CIP Motion, a wyrównanie jest ustawione na „Not
Aligned”, bit „CommutNotCfg” będzie miał stan wysoki (włączony). Aby
wykasować zakaz startu, w obszarze Axis Properties w aplikacji Logix Designer
należy uruchomić „Commutation Test”, wprowadzić poprawną wartość w pozycji
„Offset”, a następnie ustawić wartość Alignment na „Controller Offset”
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Nazwa wyświetlana
Pełna nazwa
Opis

Wartości

933 Start Inhibits
Start Inhibits

Typ danych

Grupa

Plik

Nr

Odczyt/zapis

Gdy spełnione są wszystkie warunki zezwolenia, prawidłowe polecenie startu,
pracy lub pracy impulsowej włączy przemiennik. Stan wszystkich aktualnych
warunków zakazu odzwierciedla parametr P933 [Start Inhibits], a ostatnie
warunki zakazu są wskazywane przez parametr P934 [Last StrtInhibit] (szczegóły
poniżej).

RO 32-bitowa
liczba
całkowita

Opcje

Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
CommutNotCfg
Funkcja profilowania (1)
Uśpienie
Bezpieczeństwo
Rozruch
Baza danych
Stop
Wstępne ładowanie
Włączenie
Alarm
W stanie błędu

Wskazuje warunek uniemożliwiający uruchomienie lub pracę przemiennika.

Domyślnie 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
3

0
2

0
1

0
0

Bit 0 „Faulted” – przemiennik jest w stanie błędu. Zobacz P951 [Last Fault Code].
Bit 1 „Alarm” – występuje alarm typu 2. Zobacz P961 [alarmy typu 2].
Bit 2 „Enable” – wejście Enable jest otwarte.
Bit 3 „Precharge” – przemiennik w stanie wstępnego ładowania. Zobacz P321 [Prchrg Control], P11 [DC Bus Volts].
Bit 4 „Stop” – przemiennik otrzymuje sygnał zatrzymania. Zob. P919 [Stop Owner].
Bit 5 „Database” – baza danych wykonuje pobieranie.
Bit 6 „Startup” – rozruch jest aktywny i uniemożliwia start. Przejść do procedury rozruchu i anulować ją.
Bit 7 „Safety” – karta bezpieczeństwa jest aktywna i uniemożliwia start.
Bit 8 „Sleep” – funkcja uśpienia wydaje polecenie zatrzymania. Zobacz P350 [Sleep Wake Mode], P351 [SleepWake RefSel].
Bit 9 „Profiler” – funkcja profilowania wydaje polecenie zatrzymania. Zobacz P1210 [Profile Status].
Bit 10 „CommutNotCfg” – funkcja powiązanego silnika z magnesem trwałym nie została skonfigurowana do użycia.
934 Last StrtInhibit
Last Start Inhibit

RO 32-bitowa
liczba
całkowita
Wysyłanie sygnału zakazu uniemożliwiającego przeprowadzenie startu przemiennika przez ostatni sygnał startu. Bity są kasowane po następnej pomyślnej
sekwencji startu.
Opisy bitów – zob. parametr 933 [Start Inhibits].
Opcje

Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
CommutNotCfg
Profilier
Uśpienie
Bezpieczeństwo
Rozruch
Baza danych
Stop
Wstępne ładowanie
Włączenie
Alarm
W stanie błędu

Stan

0
4

0 = Fałsz, 1 = Prawda

(1) Wyłącznie przemienniki PowerFlex 755.

DIAGNOSTYKA

0
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Domyślnie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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0 = Fałsz, 1 = Prawda
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Tryby zatrzymania

Tryby zatrzymania A/B można skonfigurować jako metodę zatrzymywania
przemiennika w przypadku wydania polecenia zatrzymania. Zwykłe polecenie
zatrzymania oraz zmiana wejścia Run z wartości „fałsz” na wartość „prawda”
wywołuje standardowe polecenie zatrzymania. Jednak w przypadku użycia
parametru TorqueProve, P1100 [Trq Prove Cfg] przy włączonym bicie
0 parametr [Stop Mode A/B] należy ustawić na 1 „Ramp”.
Z poleceniem zatrzymania można również użyć parametru P392 [Stop Dwell
Time]. Może on służyć w celu ustawienia regulowanego czasu od wykrycia
zerowej prędkości do wyłączenia wyjścia przemiennika.
Przemienniki PowerFlex serii 750 oferują kilka metod zatrzymywania obciążenia.
Metoda lub tryb zatrzymania są określane za pomocą parametru 370/371 [Stop
Mode A/B]. Dostępne są następujące tryby:
• Coast
• Rampa
• Ramp to Hold
• DC Brake
• DC Brake Auto Off
• Limit prądu
• Fast Brake
Niezależnie od tego można wybrać parametr P388 [Flux Braking In] (nie jest on
związany z wybranym trybem zatrzymania), co umożliwi dodatkowe hamowanie
w przypadku polecenia zatrzymania lub polecenie zmniejszenia prędkości.
Wprzypadku poleceń zatrzymania zapewnia on dodatkową moc hamowania
jedynie w przypadku wyboru trybów „Ramp” lub „Ramp to Hold”. Jeśli używane
są metody „Fast Brake” lub „DC Brake”, funkcja „Flux Braking” (hamowanie
strumieniem) jest aktywna jedynie w przypadku zmiany prędkości (jeśli jest
włączona).
Wybór metody „Ramp” daje zawsze najkrótszy czas hamowania, pod warunkiem
zapewnienia sposobu wytracenia wymaganej energii z szyny DC (tj. rezystora
hamowania dynamicznego, hamulca rekuperacyjnego itd.). Szczegółowe
wyjaśnienie funkcji hamowania dynamicznego znajduje się w Przewodniku po
hamowaniu dynamicznym PowerFlex przedstawiony w dodatku A do Poradnika.
Jeśli czas zatrzymywania nie jest ściśle narzucony, można włączyć alternatywne
metody hamowania dla zewnętrznych wymagań sprzętowych. Każda z tych
metod powoduje wytracenie energii w silniku (należy korzystać z nich ostrożnie,
aby uniknąć jego przegrzania).
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Metody hamowania
Metoda

Użycie wymagane w aplikacji

Moc
hamowania

Coast

Od silnika odłączane jest zasilanie i następuje jego wybieg do prędkości
zerowej.

Brak

Rampa

Najkrótszy czas zatrzymywania lub najkrótszy czas rampy prędkości (dla
czasów rampy krótszych niż możliwe do osiągnięcia za pomocą
poniższych metod konieczne jest zastosowanie zewnętrznego rezystora
hamowania lub technologii rekuperacyjnych). Intensywne cykle pracy,
częste zatrzymania lub zmiany prędkości. (Stosowanie innych metod
może spowodować przegrzanie silnika).

Największa

Ramp to Hold

Podobnie jak metoda Ramp opisana powyżej; jedyna różnica polega na
tym, że w przypadku osiągnięcia zerowej prędkości przemiennik wysyła
na wyście prąd stały hamowania w celu zabezpieczenia przed
poruszeniem się wału silnika po zatrzymaniu. Stan ten trwa aż do
ponownego startu przemiennika.

Taka sama jak
dla Ramp.

DC Brake

Natychmiastowe rozpoczęcie hamowania prądem stałym (nie przebiega
według zaprogramowanej rampy zwalniania). Prawdopodobna
konieczność regulacji parametru P397 [DC Brake Kp].

Mniejsza niż dla
Ramp lub Fast
Brake

DCBrkAutoOff

Hamowanie prądem stałym użyte po osiągnięciu prędkości zerowej lub
przekroczeniu czasu hamowania prądem stałym, w zależności od tego,
co nastąpi szybciej.

Mniejsza niż dla
Ramp lub Fast
Brake

Current Lmt

Maksymalny moment/prąd aż do uzyskania prędkości zerowej.

Duża moc

Fast Brake

Hamowanie „high slip braking” w celu osiągnięcia maksymalnej
wydajności hamowania powyżej prędkości podstawowej.

Większa niż w
przypadku DC
Brake/DC Brake
Auto Off

Coast
Napięcie szyny

Napięcie wyjściowe
Prąd wyjściowy
Prędkość silnika
Prędkość zadana

Czas
Polecenie zatrzymania

Czas wybiegu zależy od
obciążenia.

Metodę zatrzymania wybiegiem wybiera się ustawiając parametr P370/371 [Stop
Mode A/B] na wartość 0 „Coast”. Przy zatrzymaniu wybiegiem przemiennik
realizuje polecenie zatrzymania wyłączając wyjście i zwalniając sterowanie
silnikiem. Obciążenie/silnik będzie w stanie wybiegu lub będzie swobodnie się
obracać aż do wytracenia energii kinetycznej.
• Przy poleceniu zatrzymania wyjście przemiennika przejdzie natychmiast
w stan zerowy.
• Na silnik nie będzie podawane żadne zasilanie. Nastąpi zwolnienie
sterowania przez przemiennik.
• Silnik będzie przez pewien czas w stanie wybiegu. Czas ten zależy od
mechaniki układu (bezwładności, tarcia itd.).
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DC Brake
Napięcie szyny

Napięcie wyjściowe
Prąd wyjściowy
Prędkość silnika
Prędkość zadana

Polecenie zatrzymania

(B)

(C)

(A)

Czas

Czas utrzymania
DC

Ta metoda wykorzystuje podawanie prądu stałego na silnik w celu zatrzymania
i/lub podtrzymania ładunku. Metodę DC Brake wybiera się ustawiając parametr
P370/371 [Stop Mode A/B] na wartość 3 „DC Brake”. Można również wybrać
czas, przez jaki będzie przebiegało hamowanie i natężenie prądu użytego do
hamowania za pomocą parametrów P395 [DC Brake Time] i P394 [DC Brake
Level]. Ta metoda hamowania powoduje wytworzenie do 40% znamionowego
momentu silnika w celu wyhamowania i jest zwykle stosowana przy obciążeniach
o niskiej bezwładności i rzadkich cyklach zatrzymywania:
• Przy poleceniu zatrzymania trójfazowe wyjście przemiennika przejdzie
w stan zerowy (wyłączenie).
• Przemiennik podaje napięcie DC na ostatnio używaną fazę w celu
dostarczenia poziomu prądu zaprogramowanego w parametrze P394 [DC
Brake Level]. Napięcie to zapewnia moment hamowania powodujący
zatrzymanie. Jeśli napięcie jest podawane przez czas dłuższy niż rzeczywisty
możliwy czas zatrzymywania, pozostały czas zostaje wykorzystany w celu
próby utrzymania zerowej prędkości silnika (profil zwalniania „B” na
powyższym wykresie).
• Podawanie napięcia DC na silnik będzie kontynuowane przez
zaprogramowany w parametrze P395 [DC BrakeTime]. Po upływie tego
czasu hamowanie zostanie zakończone.
• Po zakończeniu hamowania prądem stałym na silnik nie będzie podawane
żadne zasilanie. Silnik/obciążenie może (ale nie musi) ulec zatrzymaniu.
Przemiennik zwolnił sterowanie silnikiem/obciążeniem (profil zwalniania
„A” na powyższym wykresie).
• Silnik, jeśli obraca się, będzie przez pewien czas w stanie wybiegu od
aktualnej prędkości. Czas ten zależy od pozostałej energii kinetycznej oraz
mechaniki układu (bezwładności, tarcia itd.).
• Przetężenie silnika i/lub nadmierna długość procesu może skutkować
uszkodzeniem silnika. Napięcie w silniku może być obecne długo po
wydaniu polecenia zatrzymania. Należy określić prawidłową kombinację
parametrów Brake Level i Brake Time, aby zapewnić jak najbezpieczniejsze
i najbardziej wydajne zatrzymanie (profil zwalniania „C” na powyższym
wykresie).
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Rampa
Napięcie szyny
Napięcie wyjściowe

Prąd wyjściowy
Prędkość silnika
Prąd wyjściowy

Prędkość zadana

Napięcie wyjściowe

DC
Zatrzymanie
Poziom
Czas

Polecenie zatrzymania

Zerowa prędkość zadana

Czas utrzymania
DC

Ta metoda wykorzystuje obniżenie stanu wyjścia silnika w celu zatrzymania
ładunku.
Metodę zatrzymania wybiegiem wybiera się ustawiając parametr 370/371 [Stop
Mode A/B] na wartość 1 „Ramp”. Przemiennik zmienia częstotliwość po rampie
do zera w zależności od czasu zwalniania zaprogramowanego w parametrach 537/
538 [Decel Time 1/2]. W normalnym trybie pracy maszyny może zostać użyty
parametr [Decel Time 1]. Jeśli zatrzymanie maszyny wymaga krótszego
zwalniania niż w przypadku normalnego przebiegu zwalniania, można uaktywnić
parametr [Decel Time 2], wybierając szybsze tempo zwalniania. W trybie Ramp
przemiennik realizuje polecenie zatrzymania zmniejszając lub zmieniając napięcie
wyjściowe i częstotliwość po rampie do zera w zaprogramowanym czasie (Decel
Time), zachowując sterowanie nad silnikiem aż do osiągnięcia przez wyjście
przemiennika stanu zerowego. Następnie wyjście przemiennika jest wyłączane.
Parametry obciążenia/silnika przebiegają według rampy zwalniania.
Na rzeczywiste tempo zwalniania mogą mieć wpływ inne czynniki takie jak
regulacja szyny czy limit prądu.
Tryb Ramp może również uwzględniać hamowanie z utrzymaniem przez
określony czas. Po osiągnięciu przez wyjście przemiennika częstotliwości 0 Hz
w procesie Ramp-to-Stop oraz przy niezerowej wartości parametrów P395 [DC
Brake Time] i P394 [DC Brake Level], przemiennik poda na silnik prąd stały,
wytwarzając natężenie na poziomie DC Brake Level przez czas DC Brake Time:
• Po zatrzymaniu stan wyjścia przemiennika obniża się zgodnie
z zaprogramowanym schematem od aktualnej wartości aż do zera. Schemat
może być liniowy lub kwadratowy. Stan wyjścia obniża się do zera w tempie
określonym przez wartość zaprogramowaną w parametrze P520 [Max Fwd
Speed] bądź P521 [Max Rev Speed] i aktywny zaprogramowany parametr
(Decel Time n).
• Obniżenie stanu wyjścia może być ograniczone przez inne czynniki pracy
przemiennika takie jak regulacja szyny lub prądu.
• Gdy wyjście osiągnie poziom zerowy, jest wyłączane.
• Silnik, jeśli obraca się, znajduje się przez pewien czas w stanie wybiegu od
aktualnej prędkości. Czas ten zależy od mechaniki układu (bezwładności,
tarcia itd.).
Publikacja Rockwell Automation 750-RM002B-PL-P - Wrzesień 2013

97

Rozdział 1

Konfiguracja przemiennika

Ramp to Hold
Napięcie szyny

Napięcie szyny

Napięcie wyjściowe

Napięcie wyjściowe

Prąd wyjściowy

Prąd wyjściowy

Prędkość silnika

Prędkość silnika
Prąd wyjściowy

Prędkość zadana

Prędkość zadana

Napięcie wyjściowe
DC
Zatrzymanie
Poziom

Polecenie zatrzymania

Zerowa prędkość zadana

Utrzymywanie
prądem stałym
przez
nieokreślony
czas.

Czas
Polecenie startu

Ta sama metoda stanowi połączenie dwóch opisanych powyżej metod.
Wykorzystuje ona obniżanie stanu wyjścia przemiennika w celu zatrzymania
obciążenia oraz podawanie prądu stałego w celu utrzymania zerowej prędkości
obciążenia po jego zatrzymaniu:
• Po zatrzymaniu stan wyjścia przemiennika obniża się zgodnie z
zaprogramowanym schematem od aktualnej wartości aż do zera. Schemat
może być liniowy lub kwadratowy. Stan wyjścia obniża się do zera w tempie
określonym przez wartość zaprogramowaną P37 [Maximum Freq]
i aktywny zaprogramowany parametr P537/538 [Decel Time 1/2].
• Obniżenie stanu wyjścia może być ograniczone przez inne czynniki pracy
przemiennika takie jak regulacja szyny lub prądu.
• Gdy wyjście osiągnie stan zerowy, zostanie wyłączone 3-fazowe wyjście
przemiennika (stan zerowy), a przemiennik będzie podawał napięcie DC
na ostatnio używaną fazę w celu dostarczenia poziomu prądu
zaprogramowanego w parametrze P394 [DC Brake Level]. Napięcie to
zapewnia moment hamowania zapewniający utrzymanie.
• Podawanie napięcia DC na silnik będzie kontynuowane aż do ponownego
wydania polecenia startu lub wyłączenia przemiennika.
• W przypadku ponownego wydania polecenia startu hamowanie prądem
stałym zostanie zakończone, a przemiennik powróci do normalnej pracy
z prądem przemiennym. W przypadku usunięcia polecenia Enable
przemiennik przejdzie w stan braku gotowości (Not Ready) aż do
przywrócenia polecenia Enable.
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Fast Brake
Napięcie szyny
Napięcie wyjściowe
Prąd wyjściowy
Prędkość silnika
Prędkość zadana

Czas
Polecenie zatrzymania

Ta metoda wykorzystuje cechę silnika indukcyjnego. zgodnie z którą podanie na
silnik częstotliwości większych od zera (hamowanie prądem stałym) daje większy
moment hamowania bez wywołania pracy generatorowej przemiennika:
• Po zatrzymaniu stan wyjścia przemiennika obniża się w zależności od
prędkości silnika, uniemożliwiając przejście silnika w pracę generatorową.
Jest to możliwe dzięki obniżeniu częstotliwości wyjściowej poniżej
prędkości silnika, przy której nie dochodzi do pracy generatorowej.
Powoduje to wytracenie nadmiaru energii w silniku.
• Ta metoda wykorzystuje proporcjonalno-całkujący regulator szyny w celu
regulacji napięcia szyny do wartości odniesienia (tj. 750 V), automatycznie
zmniejszając częstotliwość wyjściową w odpowiednim tempie.
• Po zmniejszeniu częstotliwości do wartości, w której działanie silnika nie
powoduje wzrostu napięcia szyny, wymuszana jest zerowa częstotliwość.
Wcelu zakończenia zatrzymania zostaje użyte hamowanie prądem stałym,
jeśli czas hamowania prądem stałym (DC Braking Time) jest różny od zera,
a następnie wyjście zostaje wyłączone.
• Użycie regulatora prądu pozwala na ochronę przed samoczynnymi
wyłączeniami z powodu nadmiernego prądu i umożliwia uzyskanie łatwo
regulowanego i sterowanego poziomu momentu hamowania.
• Zastosowanie regulatora napięcia szyny umożliwia płynne, bezprzerwowe
sterowanie częstotliwością i wymusza wykorzystanie maksymalnego
dozwolonego momentu hamowania w każdej sytuacji.
WAŻNE

Aby funkcja ta działała poprawnie, aktywny parametr [Bus Reg Mode A/B]
musi być ustawiony na wartość 1 „Adjust Freq”, a nie na 0 „Disabled.”

Publikacja Rockwell Automation 750-RM002B-PL-P - Wrzesień 2013

99

Rozdział 1

Konfiguracja przemiennika

Przykład

Schemat blokowy
Regulator prądu

Poziom
hamowania

Napięcie
odniesienia szyny

Wzmocnienie
Częstotliwość
Napięcie szyny
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Zatrzymanie z limitem prądu
Napięcie szyny
Napięcie wyjściowe
Limit prądu
Prąd wyjściowy
Prędkość silnika

Czas
Polecenie zatrzymania

Prędkość zerowa

Metoda Current Limit Stop nie jest zwykle konfigurowana jako normalny tryb
zatrzymywania. Standardowo zaprogramowane jest normalne zatrzymanie w
tempie określonym rampą. W przypadku funkcji zatrzymania limitem prądu
używane jest wejście cyfrowe. Jako wartość CurrentLimit Stop można oczywiście
ustawić normalne zatrzymanie.
Czas rampy zatrzymania limitem prądu wynosi 0,1 sekundy i nie jest
programowalny.
Przykład
Zatrzymanie z limitem prądu
Prąd silnika

P685

Prędkość silnika

Napięcie szyny DC

Napięcie szyny DC

Na powyższym przykładzie limit prądu został ustawiony wystarczająco wysoko,
aby umożliwić użycie pełnej wartości znamionowej przemiennika w sekwencji
zatrzymania.
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Przykład
Limit prądu – obniżony limit
Prąd silnika

P685

Prędkość silnika

Napięcie szyny DC

Napięcie szyny DC

Na powyższym przykładzie limit prądu został ustawiony na określoną wartość,
która w przypadku wydania polecenia zatrzymania ograniczy prąd wyjściowy do
ustawionej wartości. Proszę zauważyć, że czas zwalniania jest zwiększony.

Klasa napięciowa

Przemienniki PowerFlex są czasem identyfikowane za pomocą klasy napięciowej,
która wyznacza ogólny poziom napięcia wejściowego przemiennika. Parametr
P305 [Voltage Class] określa zakres napięć. Przykładowo, przemiennik klasy
napięciowej 400 V charakteryzuje się zakresem napięcia wejściowego 380…480 V
AC. Chociaż dla każdej klasy stosowany jest ten sam sprzęt, modyfikacjom
ulegają inne zmienne, takie jak fabryczne ustawienia domyślne, numer
katalogowy czy zakresy mocy. W większości przypadków napięcie przemiennika
można przeprogramować na inną mieszczącą się w klasie wartość, ustawiając
wartości domyślne inne niż fabryczne.
W przypadku pobierania parametrów wymagany jest parametr P305 [Voltage
Class]; nie jest on zwykle programowany niezależnie. Parametr ten umożliwia
ustawienie wartości niskiego napięcia („Low Voltage”) i wysokiego napięcia
(„High Voltage”). Domyślna wartość zależy od napięcia, które odpowiada
numerowi katalogowemu (np. 400 V lub 480 V). Przykładowo, przemiennik
dostarczony jako 400 V (kod katalogowy „C”) charakteryzuje się domyślną
wartością niskiego napięcia („Low Voltage”) ustawioną w parametrze P305
[Voltage Class]. Natomiast przemiennik dostarczony jako 480 V (kod
katalogowy „D”) charakteryzuje się domyślną wartością wysokiego napięcia
(„High Voltage”).
W przypadku zmiany parametru P305 [Voltage Class], ciągły prąd znamionowy
przemiennika zostanie zmieniony o wartość równą różnicy między numerami
katalogowymi. Po zmianie prądu znamionowego należy sprawdzić również
wartości parametrów P422 [Current Limit 1] i P423 [Current Limit 2].
Należy również zauważyć, że przywrócenie wszystkich wartości domyślnych
spowoduje przywrócenie pierwotnego ustawienia fabrycznego napięcia.
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Wejścia analogowe

Temat

Strona

Wejścia analogowe

103

Wyjścia analogowe

110

Digital Inputs

116

Digital Outputs

127

Wejście termistora PTC silnika

148

W jednym module we/wy przewidziano dwa wejścia analogowe. W portach
przemiennika można zamontować maksymalnie cztery moduły we/wy.
Prawidłowe porty podano w publikacji Przemiennik PowerFlex serii 750
Instrukcja instalacji, 750-IN001. Aby uzyskać dostęp do parametrów wejść
analogowych, należy wybrać port, w którym zamontowany jest moduł,
a następnie przejść do grupy parametrów wejść analogowych.
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Specyfikacja wejść analogowych
Zacis
k

Nazwa

Opis

Sh

Ekran

Punkt zakończenia ekranów przewodów w
przypadku, gdy płyta EMC lub skrzynka
przepustów kablowych nie została
zamontowana.

Ptc–

Dodatni współczynnik
temperaturowy silnika (–)

Urządzenie zabezpieczające silnik (dodatni
współczynnik temperaturowy).

40
na porcie X

Ptc+

Dodatni współczynnik
temperaturowy silnika (+)
Dwubiegunowe, ± 10 V, 11 bitów i znak,
minimalne obciążenie: 2 kiloomy.
4–20 mA, 11 bitów i znak, maksymalne
obciążenie: 400 omów.

75
na porcie 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

Ao0–

Wyjście analogowe 0 (–)

Ao0+

Wyjście analogowe 0 (+)

Ao1–

Wyjście analogowe 1 (–)

Ao1+

Wyjście analogowe 1 (+)

-10 V

Odniesienie -10 woltów

Przynajmniej 2 kiloomy.

10 VC

10 woltów, wspólne

Dla odniesienia (–) i (+) 10 woltów.

+10 V Odniesienie +10 woltów

Przynajmniej 2 kiloomy.

Ai0–

Wejście analogowe 0 (–)

Ai0+

Wejście analogowe 0 (+)

Ai1–

Wejście analogowe 1 (–)

Ai1+

Wejście analogowe 1 (+)

Izolowane (3), dwubiegunowe, różnicowe,
11 bitów i znak.
Tryb napięcia: ± 10 V przy impedancji
wejściowej 88 kiloomów.
Tryb prądu: 0–20 mA przy impedancji
wejściowej równej 93 omom.

24 VC

24 woltów, wspólne (1)

+24 V

+24 VDC (1)

Di C

Wspólne wejście cyfrowe
(2)

Di 0

Digital Input 0

Di 1

Digital Input 1 (2)

Di 2

Digital Input 2 (2)

Di 3

Digital Input 3 (2)

Di 4

Digital Input 4 (2)

Di 5

Digital Input 5 (2)

Powiązany
param. (5)

85
na porcie X

50, 70
na porcie X
60, 70
na porcie X

Moc wejścia logiki zasilanego
z przemiennika.
maks. 200 mA na moduł we/wy
maks. 600 mA na przemiennik
Wspólne dla wejść cyfrowych 0…5
24 VDC– optoizolowane
Stan niski: poniżej 5 VDC
Stan wysoki: powyżej 20 VDC 11,2 mA DC
115 VAC, 50/60 Hz (4) – optoizolowane
Stan niski: poniżej 30 VAC
Stan wysoki: powyżej 100 VAC

1
na porcie X

(1) Nie występuje w wersjach 120 V.
(2) Napięcie wejść cyfrowych to 24 VDC (2262C) lub 115 VAC (2262D), w zależności od numeru katalogowego modułu. Prosimy się
upewnić, że doprowadzone napięcie jest właściwe dla danego modułu we/wy.
(3) Izolacja różnicowa - należy utrzymywać źródło zewnętrzne o napięciu mniejszym od 160 V względem PE. Wejście zapewnia dużą
odporność sygnału wspólnego.
(4) Aby zachować zgodność z wymogami określonymi dla oznakowania CE, należy stosować kabel ekranowany. Kabel nie może być
dłuższy niż 30 m (98').
(5) Porty są także przypisane do parametrów modułów we/wy.
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Skalowanie wejść analogowych
[Anlg Inn Lo]
[Anlg Inn Hi]
Operację skalowania przeprowadza się na wartości odczytanej z wejścia
analogowego. Polega ona na przeliczeniu tej wartości na jednostki przydatne do
określonego celu. Operacją tą można sterować, ustawiając parametry wiążące
małą oraz dużą wartość analogową (podawaną w woltach lub mA) z małą i dużą
wartością docelową (podawaną w Hz).
Przykład 1
• P255 [Anlg In Type], bit 0 = „0” (napięcie)
• 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
Jest to ustawienie domyślne, w przypadku którego wartość 0 V odpowiada
wartości 0 Hz, natomiast wartość 10 V odpowiada wartości 60 Hz pod
warunkiem, że w przedziale od 0 do 60 Hz występują 1024 kroki (10-bitowa
rozdzielczość wejścia analogowego).
10
9

Wejście, wolty

8
7
6
5
4
3
2
1
0
0

10

20

30

40

50

60

Wyjście, herce

Przykład 2
Prosimy uwzględnić poniższą konfigurację:
• P255 [Anlg In Type], bit 0 = „0” (napięcie)
• 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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Konfigurację tę wykorzystuje się wtedy, gdy dla prędkości minimalnej
i maksymalnej żądane są wartości inne niż domyślne oraz gdy nadal żądane
jest skalowanie od 0 do 60 Hz dla pełnego zakresu bitów (0...10 V).
P522 [Min Fwd Speed]

P61 [Anlg In1 Hi]
10 V

P520 [Max Fwd Speed]

Zakres pracy silnika

Strefa nieczułości
częstotliwości
0…2,5 wolta

Strefa nieczułości
częstotliwości
7,5…10 woltów

Częstotliwość zadana
P62 [Anlg In1 Lo]
0V

0 Hz
P548 [Spd Ref A AnlgLo]

15 Hz
Określanie nachylenia: (napięcie wejścia analogowego)/
(częstotliwość zadana)

45 Hz

60 Hz
P547 [Spd Ref A AnlgHi]

W tym przykładzie utworzona została strefa nieczułości od 0 do 2,5 V oraz od 7,5
do 10 V. Można ewentualnie wyeliminować strefę nieczułości wejścia
analogowego poprzez utrzymywanie wartości granicznych 15 i 45 Hz oraz
wprowadzenie następujących zmian:
• P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 15 Hz
• P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 45 Hz
Przykład 3
• P255 [Anlg In Type], bit 0 = „0” (napięcie)
• 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
W przypadku tego zastosowania maksymalna wymagana częstotliwość wyjściowa
wynosi jedynie 30 Hz, jednak jest ona nadal skonfigurowana dla pełnego napięcia
wejścia równego 10 V. W wyniku tego, rozdzielczość wejścia została podwojona,
zapewniając 1024 kroki w przedziale od 0 do 30 Hz.
10
9

Wejście, wolty

8
7
6
5
4
3
2
1
0
0

10

20

30

Wyjście, herce
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Przykład 4
• P255 [Anlg In Type], bit 0 = „1” (prąd)
• 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] = 20 mA
• P62 [Anlg In1 Lo] = 4 mA
Tę konfigurację określa się mianem offsetu. W tym przypadku sygnał wejściowy
4…20 mA zapewnia wyjście 0–60 Hz oraz offset 4 mA w zakresie prędkości
zadanej.
20
18

Wejście, mA

16
14
12
10
8
6
4
2
0
0

10

20

30

40

50

60

Wyjście, herce

Przykład 5
• P255 [Anlg In Type], bit 0 = „0” (napięcie)
• 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
Ta konfiguracja jest wykorzystywana do odwrócenia działania sygnału
wejściowego. W tym przypadku napięcie maksymalne wejścia (10 V) odpowiada
0 Hz, natomiast napięcie minimalne wejścia (0 V) odpowiada 60 Hz.
10
9

Wejście, wolty

8
7
6
5
4
3
2
1
0
0

10
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30
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60

Wyjście, herce
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Przykład 6
• P255 [Anlg In Type], bit 0 = „0” (napięcie)
• 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
Konfiguracja ta jest wykorzystywana, gdy sygnał wejściowy wynosi od 0 do 5 V.
W tym przypadku napięcie minimalne wejścia (0 V) odpowiada 0 Hz, natomiast
napięcie maksymalne wejścia (5 V) odpowiada 60 Hz. Dzięki temu możliwa jest
praca w pełnej skali ze źródła 0...5 V.
5
4.5

Wejście, wolty

4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
0

10

20

30

40

50

60

Wyjście, herce

Przykład 7
• P255 [Anlg In Type], bit 0 = „0” (napięcie)
• P675 [Trq Ref A Sel] = „Analog In 1”
• P677 [Trq Ref A AnlgHi] = 200%
• P678 [Trq Ref A AnlgLo] = 0%
Konfiguracja ta jest wykorzystywana, gdy sygnał wejściowy wynosi od 0 do 10 V.
Napięcie minimalne wejścia, równe 0 V, odpowiada momentowi odniesienia
równemu 0%, natomiast napięcie maksymalne wejścia równe 10 V odpowiada
momentowi odniesienia 200%.
10
9

Wejście, wolty

8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
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100

120

Moment odniesienia, %
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Pierwiastek kwadratowy
Korzystając z parametru P256 [Analog In Sq Root] można dla każdego wejścia
analogowego zastosować funkcję pierwiastka kwadratowego. Funkcję tę należy
włączyć, gdy sygnał wejściowy zmienia się w zależności od kwadratu sterowanej
wartości (na przykład prędkości przemiennika).
Jeżeli jako tryb wejścia wybrano napięcie dwubiegunowe (-10...10 V), wynik
funkcji pierwiastka kwadratowego będzie równy 0 dla wszystkich ujemnych
wartości napięcia.
Funkcja wykorzystuje pierwiastek kwadratowy z wartości analogowej,
w porównaniu do jej pełnej skali (na przykład 5V = 0.5 or 50% and 0.5 = 0.707 )
i mnoży tę wartość razy wartość w pełnej skali, którą będzie sterowała (na
przykład 60 Hz).
Całą funkcję można opisać w następujący sposób:
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] 

Po wstawieniu 0 V, 10 V, 0 Hz oraz 60 Hz jako niskich i wysokich wartości
wyrażenie to zostanie skrócone i będzie wyglądało w następujący sposób:
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

Wykrywanie strat wejść analogowych
Istnieje możliwość wykrycia utraty sygnałów w każdym wejściu analogowym. Bity
0, 1, 2 parametru P47 [Anlg In Loss Sts] będą wskazywały utratę sygnałów. Bit
0 wskazuje utratę jednego lub obu sygnałów. Parametry P53 [Anlg In0 LssActn]
oraz P63 [Anlg In1 LssActn] określają działanie, jakie podejmie przemiennik w
przypadku utraty jakiegokolwiek sygnału wejścia analogowego.
Należy wybrać działanie, jakie podejmie przemiennik w przypadku utraty sygnału
analogowego. Utraty sygnałów określa się jako sygnał analogowy mniejszy niż 1 V
lub 2 mA. Gdy sygnały zostaną przywrócone, a poziom sygnału będzie równy 1,5 V
lub 3 mA, bądź wzrośnie ponad tę wartość, przywrócona zostanie normalna praca.
• „Ignore” (0) – brak działania.
• „Alarm” (1) – wskazywany alarm typu 1.
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• „Flt Minor” (2) – wskazywany błąd średniej ważności. Jeżeli przemiennik
jest uruchomiony, będzie kontynuował swoją pracę. Opcję tę włącza się za
pomocą parametru P950 [Minor Flt Cfg]. W przypadku niewłączenia
błąd będzie miał cechy błędu głównego.
• „FltCoastStop” (3) – wskazywany błąd główny. Zatrzymanie wybiegiem.
• „Flt RampStop” (4) – wskazywany błąd główny. Zatrzymanie rampą.
• „Flt CL Stop” (5) – wskazywany błąd główny. Zatrzymanie z limitem
prądu.
• „Hold Input” (6) – utrzymanie ostatniej wartości wejścia.
• „Set Input Lo” (7) – ustawienie wejścia zgodnie z parametrem P52
[Anlg In0 Lo] lub P62 [Anlg In1 Lo].
• „Set Input Hi” (8) – ustawienie wejścia zgodnie z parametrem P51
[Anlg In0 Hi] lub P61 [Anlg In1 Hi].
Jeżeli wejście jest ustawione w trybie prądu, normalna minimalna wartość
użytkowa wejścia to 4 mA. Wartość niższa od 3,2 mA jest interpretowana przez
przemiennik jako utrata sygnałów, natomiast wartość 3,8 mA musi zostać
zapewniona na wejściu, aby warunek utraty sygnałów został zakończony.
Jeżeli wejście jest ustawione w trybie napięcia jednobiegunowego, normalna
minimalna wartość użytkowa wejścia to 2 V. Wartość niższa od 1,6 V jest
interpretowana przez przemiennik jako utrata sygnałów, natomiast wartość 1,9 V
musi zostać zapewniona na wejściu, aby warunek utraty sygnałów został
zakończony. Gdy wejście jest ustawione w trybie napięcia dwubiegunowego,
utraty sygnałów nie są wykrywane. Warunek utraty sygnałów nie zostanie nigdy
zgłoszony, nawet jeśli włączona zostanie opcja wykrywania utrat sygnałów.

Wyjścia analogowe

110

W jednym module we/wy przewidziano dwa wyjścia analogowe. W portach
przemiennika można zamontować maksymalnie pięć modułów we/wy.
Prawidłowe porty podano w publikacji 750-IN001. Aby uzyskać dostęp do
parametrów wyjść analogowych, należy wybrać port, w którym zamontowany jest
moduł, a następnie przejść do grupy parametrów wyjść analogowych.
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Specyfikacja wyjść analogowych
Zacisk

Nazwa

Opis

Sh

Ekran

Punkt zakończenia ekranów przewodów w
przypadku, gdy płyta EMC lub skrzynka
przepustów kablowych nie została
zamontowana.

Ptc–

Dodatni współczynnik
temperaturowy silnika (–)

Urządzenie zabezpieczające silnik (dodatni
współczynnik temperaturowy).

40
na porcie X

Ptc+

Dodatni współczynnik
temperaturowy silnika (+)

Ao0–

Wyjście analogowe 0 (–)

Ao0+

Wyjście analogowe 0 (+)

75
na porcie X

Ao1–

Wyjście analogowe 1 (–)

Dwubiegunowe, ± 10 V, 11 bitów i znak,
minimalne obciążenie: 2 kiloomy.
4–20 mA, 11 bitów i znak, maksymalne
obciążenie: 400 omów.

Ao1+

Wyjście analogowe 1 (+)

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

-10 V

Odniesienie -10 woltów

Przynajmniej 2 kiloomy.

10 VC

10 woltów, wspólne

Dla odniesienia (–) i (+) 10 woltów.

+10 V

Odniesienie +10 woltów

Przynajmniej 2 kiloomy.

Ai0–

Wejście analogowe 0 (–)

Izolowane (2), dwubiegunowe, różnicowe,
11 bitów i znak.
Tryb napięcia: ± 10 V przy impedancji
wejściowej 88 kiloomów.
Tryb prądu: 0–20 mA przy impedancji
wejściowej równej 93 omom.

Ai0+

Wejście analogowe 0 (+)

Ai1–

Wejście analogowe 1 (–)

Ai1+

Wejście analogowe 1 (+)

24 VC

24 woltów, wspólne

+24 V

+24 VDC

Moc wejścia logiki zasilanego z
przemiennika.
maks. 200 mA na moduł we/wy
maks. 600 mA na przemiennik

Di C

Wspólne wejście cyfrowe

Wspólne dla wejść cyfrowych 0…5

Di 0

Digital Input 0 (1)

Di 1

Digital Input 1 (1)

Di 2

Digital Input 2 (1)

Di 3

Digital Input 3 (1)

Di 4

Digital Input 4 (1)

Di 5

Digital Input 5 (1)

24 VDC– optoizolowane
Stan niski: poniżej 5 VDC
Stan wysoki: powyżej 20 VDC 11,2 mA DC
115 VAC, 50/60 Hz (3) – optoizolowane
Stan niski: poniżej 30 VAC
Stan wysoki: powyżej 100 VAC

Powiązany
param. (4)

85
na porcie X

50, 70
na porcie X
60, 70
na porcie X

1
na porcie X

(1) Napięcie wejść cyfrowych to 24 VDC (2262C) lub 115 VAC (2262D), w zależności od numeru katalogowego modułu. Prosimy się
upewnić, że doprowadzone napięcie jest właściwe dla danego modułu we/wy.
(2) Izolacja różnicowa - należy utrzymywać źródło zewnętrzne o napięciu mniejszym od 160 V względem PE. Wejście zapewnia dużą
odporność sygnału wspólnego.
(3) Aby zachować zgodność z wymogami określonymi dla oznakowania CE, należy stosować kabel ekranowany. Kabel nie może być
dłuższy niż 30 m (98').
(4) Porty są także przypisane do parametrów modułów we/wy.

Konfiguracja wyjść analogowych
Parametry P75 i P85 [Anlg Outn Select] służą do określania sygnału używanego
odpowiednio na wyjściach analogowych 1 i 2. Aby zaprogramować te parametry,
należy wykorzystać następujące opcje wyboru.
Nr parametru

Nazwa parametru

1

Częstotliwość wyjściowa

2

Commanded SpdRef

3

Mtr Vel Fdbk

4

Commanded Trq

5

Torque Cur Fdbk
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Nr parametru

Nazwa parametru

6

Flux Cur Fdbk

7

Output Current

8

Output Voltage

9

Output Power

11

DC Bus Volts

Skalowanie
Do określenia procesu skalowania wyjścia analogowego służą dwa parametry, P91
[Analog Out1 Lo] oraz P90 [Analog Out1 Hi], reprezentujące wartości napięcia
tego wyjścia. Wartości te odpowiadają górnej i dolnej granicy przedziału
dostępnego w ramach wartości na wyjściu. Do skalowania wyjść analogowych
wykorzystuje się ustawienia małej i dużej wartości wyjścia analogowego, które są
związane z przedziałami stałymi (patrz Przemienniki PowerFlex serii 750
Podręcznik programowania, publikacja 750-PM001), określonymi dla każdej
funkcji docelowej. Co więcej, w przemienniku PowerFlex 755 przewidziano
regulowany współczynnik skali umożliwiający unieważnienie stałego przedziału
docelowego. Parametry P77 [Anlg Out0 Data] oraz P82 [Anlg Out0 Val] opisano
na poniższych wykresach.

Przypadek 1
P77 [Anlg Out0 Data]
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P78 [Anlg Out0 DataHi]

P79 [Anlg Out0 DataLo]

P82 [Anlg Out0 Val]

P80 [Anlg Out0 Hi]
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Przypadek 1: Przedstawia parametr P77 [Anlg Out0 Data], jednostki będą
zgodne z opcją wybraną w przypadku parametru P75 [Anlg Out0 Sel]. W tym
przypadku jako wyjście analogowe wybrano parametr P3 [Mtr Vel Fdbk],
a jednostkami miary są obr./min. W przypadku parametrów P80 [Anlg Out0 Hi],
P81 [Anlg Out0 Lo], P78 [Anlg Out0 DataHi] oraz P79 [Anlg Out0 DataLo] są
wykorzystywane ustawienia domyślne. Silnik został uruchomiony, a jego prędkość
wzrosła po rampie do 1 800 obr./min. Należy zauważyć, że wartość parametru P82
[Anlg Out0 Val] nadal wynosiła zero.
Przypadek 2: Wartość parametru P80 [Anlg Out0 Hi] jest zmieniana na 9,
a parametru P81 [Anlg Out0 Lo] na 1. W miarę przyspieszania i zwalniania
silnika po rampie wartość ani skalowanie parametru P77 [Anlg Out0 Data] nie
ulega zmianie. Należy zauważyć, że wartość parametru P82 [Anlg Out0 Val]
nadal wynosi zero.
Przypadek 3: Tu wartość parametru P78 [Anlg Out0 DataHi] jest zmieniona na
1800, natomiast wartość parametru P79 [Anlg Out0 DataLo] pozostaje na
poziomie zerowym. Po rozruchu wartość parametru P82 [Anlg Out0 Val] wynosi
1 i wzrasta do 9 w chwili, gdy silnik osiąga maksymalną prędkość.
Przypadek 4: W tej sekcji wartości parametrów P80 [Anlg Out0 Hi] i P81 [Anlg
Out0 Lo] zostały odwrócone. Teraz, gdy silnik przyspiesza i zwalnia po rampie,
parametr P82 [Anlg Out0 Val] ma dokładnie przeciwną wartość. Na początku
jest on równy 9, a później, przy pełnej prędkości silnika, wynosi 1.
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Przypadek 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] = 1500
[Anlg Outn DataLo] = 500

Gdy silnik osiągnie prędkość równą 500 obr./min, wartość parametru [Anlg Outn Val] będzie wynosiła 0 i zacznie wzrastać.
Gdy silnik osiągnie prędkość równą 1500 obr./min, parametr [Anlg Outn Val] będzie miał wartość maksymalną, równą 10.
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Przypadek 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] = 1500
[Anlg Outn DataLo] = 500

Gdy silnik osiągnie prędkość równą 500 obr./min, wartość parametru [Anlg Outn Val] będzie wynosiła 2 i zacznie wzrastać.
Gdy silnik osiągnie prędkość równą 1500 obr./min, parametr [Anlg Outn Val] będzie miał wartość maksymalną, równą 8.

Wartość bezwzględna (domyślna)
Do niektórych wartości, które są wykorzystywane w przypadku wyjścia
analogowego, przypisane są znaki. Przykładowo ilość może być dodatnia lub
ujemna. W przypadku tych wartości użytkownik może skorzystać z wartości
bezwzględnej (wartości bez znaku), pobieranej przed rozpoczęciem skalowania.
Wartość bezwzględną włącza się oddzielnie dla każdego wyjścia analogowego,
korzystając z parametru P71 [Analog Out Abs] i jego odpowiedniego bitu.

Publikacja Rockwell Automation 750-RM002B-PL-P - Wrzesień 2013

115

Rozdział 2

Sprzężenie zwrotne oraz we/wy

Nastawa
Nastawa może być użyta jako źródło dla wyjścia analogowego. Za jej pomocą
użytkownik może sterować wyjściem analogowym z poziomu urządzenia
komunikacyjnego wykorzystującego łącze DataLink. Zmienić parametr P75
[Anlg Out0 Sel] na 76 [Anlg Out0 Stpt]. Następnie zmapować łącze DataLink
do parametru P76, aby można było sterować wyjściem analogowym za
pośrednictwem sieci.

Digital Inputs

Wejścia fizyczne są programowane zgodnie z żądanymi funkcjami wejść
cyfrowych. Gdy przemiennik jest uruchomiony, parametrów tych nie można
zmienić.

Informacje techniczne
W przemienniku PowerFlex 753 przewidziano trzy wejścia cyfrowe na głównej
płycie sterującej:
• Di 0 – skonfigurowane dla napięcia 115 VAC lub 24 VDC
– Współdzielone (Di C) między zaciskami Di 0ac oraz Di 0dc
– TB3 – dolna część głównej płyty sterującej
• Di 1 oraz Di 2 – skonfigurowane dla napięcia 24 VDC
– Współdzielone (Di C) między zaciskami Di 1 oraz Di 2
– TB1 – z przodu, w dolnej części głównej płyty sterującej
Przykładowe okablowanie TB1 we/wy głównej płyty sterującej przemiennika
PowerFlex 753 przedstawiono w publikacji Przemiennik PowerFlex serii 750
Instrukcja instalacji, nr 750-IN001.
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W przemienniku PowerFlex 755 przewidziano jedno wejście cyfrowe na głównej
płycie sterującej:
• Di0 – skonfigurowane dla napięcia 115 VAC lub 24 VDC
– Współdzielone (Di C) między zaciskami Di 0ac oraz Di 0dc
– TB1 – dolna część głównej płyty sterującej
Istnieją również karty rozszerzeń PowerFlex serii 750 umożliwiające zwiększenie
liczby wejść cyfrowych, z których można korzystać w przypadku przemienników
PowerFlex serii 753 oraz 755.
20-750-2262C-2R / 20-750-2263C-1R2T
• Sześć zacisków wejściowych 24 VDC:
– Oznaczonych jako Di 0, Di 1, Di 2, Di 3, Di 4 i Di 5
– Współdzielone (Di C)
– TB1 – przód karty rozszerzeń
20-750-2262D-2R
• Sześć zacisków wejściowych 115 VAC:
– Oznaczonych jako Di 0, Di 1, Di 2, Di 3, Di 4 i Di 5
– Współdzielony zacisk (Di C)
– TB1 – przód karty rozszerzeń
Przykładowe okablowanie TB1 we/wy karty rozszerzeń PowerFlex serii 750
przedstawiono w publikacji Przemiennik PowerFlex serii 750 Instrukcja instalacji,
nr 750-IN001.

Konfiguracja
Wejścia cyfrowe można zaprogramować pod kątem żądanej funkcji zdefiniowanej
za pomocą parametrów z przedziału od 155 do 201, które przedstawiono poniżej.
Gdy przemiennik jest uruchomiony, parametrów tych nie można zmienić.
Numer

Nazwa parametru

Numer

Nazwa parametru

Numer

Nazwa 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
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Sposób pracy w przypadku parametrów typu DI Run można określić na
podstawie parametru P150 [Digital In Cfg]:
• „Run Edge” (0) – aby przemiennik mógł zostać uruchomiony, funkcja
sterowania wymaga udostępnienia zbocza narastającego (przejście od
otwarcia do zamknięcia).
• „Run Level” (1) – do momentu, aż nie zostanie wydane oddzielne polecenie
„Stop”, o uruchomieniu przemiennika będzie decydował jedynie poziom
(zbocze narastające nie jest wymagane). Po wybraniu wartości 1 „Run
Level” brak polecenia pracy będzie zaznaczony jako stwierdzone
zatrzymanie, natomiast parametr P935 [Drive Status 1], bit 0, ma stan niski.
UWAGA: W przypadku zastosowania tego parametru w nieodpowiedniej aplikacji może
dojść do uszkodzenia sprzętu i/lub obrażeń ciała. Nie korzystać z tej funkcji bez
zapoznania się z odpowiednimi przepisami, normami, regulacjami lokalnymi,
krajowymi lub międzynarodowymi bądź wytycznymi obowiązującymi w branży.

Opisy funkcjonalne
DI Enable
Zamknięcie tego wejścia umożliwia uruchomienie przemiennika po wydaniu
polecenia startu. Gdy w chwili otwarcia tego wejścia przemiennik jest już
uruchomiony, przemiennik zatrzyma się wybiegiem, a interfejs HIM (jeśli jest
dostępny) wskaże informację „not enabled”. Stanu tego nie uznaje się za błąd, więc
żaden błąd nie zostaje wygenerowany. Jeżeli funkcja ta nie została
skonfigurowana, przemiennik uznaje się za włączony.
WAŻNE

Po wyjęciu zworki WŁĄCZANIE (J1), Di 0 staje się zezwoleniem sprzętowym.
W przypadku przemiennika PowerFlex 753, Di 0 znajduje się na TB3, natomiast
w przypadku przemiennika PowerFlex 755, Di 0 znajduje się na TB1.

Można również korzystać ze sprzętowej funkcji włączania połączonej z programową
funkcją włączania, jednak gdy któreś w tych wyjść będzie otwarte, przemiennik nie
zostanie uruchomiony.
DI Clear Fault
Funkcja „kasowanie błędu” wejścia cyfrowego umożliwia skasowanie błędów
przemiennika przez urządzenie zewnętrzne za pośrednictwem łączówki. Przejście
od stanu otworzonego do zamkniętego w przypadku tego wejścia powoduje
skasowanie aktywnego błędu (jeżeli takowy występuje).
DI Aux Fault
Ta funkcja wejścia jest zazwyczaj zamknięta i umożliwia urządzeniu
zewnętrznemu wygenerowanie błędu przemiennika. Gdy wejście to zostaje
otworzone, w przemienniku występuje błąd o kodzie „Auxiliary Input” (F2).
Jeżeli funkcja ta nie została skonfigurowana, błąd nie wystąpi.
DI Stop
Otwarte wejście powoduje zatrzymanie przemiennika i ustawienia go w stanie
„niegotowym”. Zamknięcie tego wejścia umożliwia uruchomienie przemiennika
po wydaniu polecenia startu lub pracy. Gdy skonfigurowano „Start”, należy także
skonfigurować „Stop”, w przeciwnym razie pojawi się alarm dotyczący
konfiguracji wejścia cyfrowego.
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Zatrzymaniem przemiennika sterują parametry P370 [Stop Mode A] oraz P371
[Stop Mode B]. Więcej informacji zawiera dział Tryby zatrzymania na stronie 94.
DI Cur Lmt Stop
Ta funkcja wejścia cyfrowego po otworzeniu wejścia powoduje zatrzymanie się
przemiennika z limitem prądu. Przemiennik uwzględnia polecenie zatrzymania,
ustawiając zerową prędkość odniesienia silnika. W ten sposób przemiennik
zmniejsza prędkość silnika do poziomu zerowego tak szybko, jak pozwalają na to
limity mocy, momentu oraz prądu. Gdy wyjście przemiennika będzie równe zeru,
tranzystory wyjściowe zostaną wyłączone.
DI Coast Stop
Ta funkcja wejścia cyfrowego po otworzeniu wejścia powoduje zatrzymanie
przemiennika wybiegiem. Przemiennik uwzględnia polecenie zatrzymania,
wyłączając tranzystory wyjściowe i zwalniając sterowanie silnika. Obciążenie /
silnik zatrzyma się wybiegiem lub będzie obracał się do momentu, aż rozproszona
zostanie energia mechaniczna.
DI Start
Przejście od stanu otwartego do zamkniętego, gdy przemiennik jest zatrzymany,
spowoduje jego uruchomienie w aktualnym kierunku, chyba że otworzona
zostanie funkcja „Stop” wejścia. Jeżeli skonfigurowano „Start”, należy także
skonfigurować „Stop”.
DI Fwd Reverse
Ta funkcja wejścia cyfrowego to jeden ze sposobów sterowania kierunkiem, gdy
wykorzystywane są funkcje „Start” lub „Praca” (niepołączone z kierunkiem).
Otwarte wejście powoduje ustawienie kierunku naprzód. Zamknięte wejście
powoduje ustawienie kierunku wstecz. Jeżeli stan wejścia zmienia się, a przemiennik
jest uruchomiony lub wykonuje pracę impulsową, jego kierunek ulega zmianie.
DI Run Forward, DI Run Reverse
Dzięki tym funkcjom wejścia cyfrowego przemiennik pracuje w określonym
kierunku przez okres, w jakim skonfigurowane wejście jest zamknięte. Dzięki tym
„2-przewodowym” ustawieniom można także zablokować możliwość
uruchomienia przemiennika przez dowolne urządzenie, które zostanie do niego
podłączone. Przejście od stanu otworzonego do zamkniętego jednego lub obu
wejść, gdy przemiennik jest zatrzymany, powoduje jego uruchomienie, chyba że
otworzona zostanie i skonfigurowana funkcja „Stop” wejścia.
W poniższej tabeli przedstawiono podstawowe działania podejmowane przez
przemiennik w ramach reakcji na określone stany tych funkcji wejścia.
Praca naprzód

Praca wstecz

Działanie

Otwarte

Otwarte

Przemiennik zatrzymuje się, łączówka zrzeka się sterowania kierunkiem.

Otwarte

Zamknięte

Przemiennik pracuje w kierunku wstecznym, łączówka przejmuje sterowanie
kierunkiem.

Zamknięte

Otwarte

Przemiennik pracuje do przodu, łączówka przejmuje sterowanie kierunkiem.

Zamknięte

Zamknięte

Przemiennik nadal pracuje w aktualnym kierunku, ale łączówka utrzymuje
sterowanie kierunkiem.
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Nie trzeba programować obu funkcji „praca naprzód” oraz „praca wstecz”.
Te funkcje działają razem oraz oddzielnie.
WAŻNE

Sterowanie kierunkiem to funkcja „wyłącznego posiadania” (patrz Właściciele).
Oznacza to, że w jednej chwili kierunkiem może sterować tylko jedno urządzenie
(łączówka, urządzenie DPI, HIM itd.). Zanim będzie można skorzystać z łączówki do
sterowania kierunkiem, urządzenie to musi stać się „właścicielem” kierunku. Jeżeli
właścicielem kierunku jest obecnie inne urządzenie (określone w parametrze P922
[Dir Owner]), nie można uruchomić przemiennika lub zmienić kierunku, korzystając
z wejść cyfrowych łączówki, zaprogramowanych zarówno dla funkcji sterowania
pracą oraz kierunkiem (na przykład praca/naprzód).

DI Run
Ta funkcja wejścia cyfrowego jest podobna do ustawień „pracy naprzód” oraz
„pracy wstecz”. Jedyna różnica polega na tym, że kierunek jest określany przez
inne wejście lub polecenie innego urządzenia (HIM lub adaptera komunikacji).
DI Jog 1 Forward, DI Jog 1 Reverse, DI Jog 2 Forward, DI Jog 2 Reverse
Praca impulsowa to polecenie, które nie jest zapisane w rejestrze zatrzaskowym,
przypominające polecenie Praca, i które unieważnia normalną prędkość
odniesienia oraz wykorzystuje odpowiednio parametr P556 [ Jog Speed 1] lub
P557 [ Jog Speed 2].
Przejście od stanu otworzonego do zamkniętego jednego lub obu wejść, gdy
przemiennik jest zatrzymany, powoduje jego pracę impulsową, chyba że
otworzona zostanie i skonfigurowana funkcja „Stop” wejścia. W poniższej tabeli
przedstawiono działania podejmowane przez przemiennik w ramach reakcji na
różne stany tych funkcji wejścia.
Praca
impulsowa
naprzód

Praca
impulsowa
wstecz

Działanie

Otwarte

Otwarte

Przemiennik zatrzymuje się, jeżeli działa już w trybie impulsowym, jednak
można go uruchomić w inny sposób. Łączówka zrzeka się sterowanie
kierunkiem.

Otwarte

Zamknięte

Przemiennik wykonuje pracę impulsową w kierunku wstecznym. Łączówka
przejmuje sterowanie kierunkiem.

Zamknięte

Otwarte

Przemiennik wykonuje pracę impulsową do przodu. Łączówka przejmuje
sterowanie kierunkiem.

Zamknięte

Zamknięte

Przemiennik nadal wykonuje prace impulsową w aktualnym kierunku, ale
łączówka utrzymuje sterowanie kierunkiem.

Przemiennik nie będzie wykonywał pracy impulsowej w trakcie, gdy jest
uruchomiony lub gdy wejście „Stop” jest otwarte. Polecenie Start ma
pierwszeństwo.
DI Jog 1, DI Jog 2
Te funkcje wejścia cyfrowego są podobne do funkcji „praca impulsowa naprzód”
oraz „praca impulsowa wstecz”, a jedyna różnica polega na tym, że kierunek jest
określany przez inne wejście lub polecenie innego urządzenia (HIM lub adaptera
komunikacji). Ponadto w ramach tych ustawień jest wykorzystywany odpowiednio
parametr P556 [ Jog Speed 1] lub P557 [ Jog Speed 2]. W trybie jednobiegunowym
wykorzystywana jest wartość bezwzględna wraz z odrębnym poleceniem kierunku.
W trybie dwubiegunowym kierunek pracy impulsowej określa biegunowość
określona w parametrze P556 [ Jog Speed 1] lub P557 [ Jog Speed 2].
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DI Manual Ctrl
Funkcja wejścia cyfrowego pracuje w połączeniu z ogólną funkcją automatyczną/
ręczną. Gdy wejście to jest zamknięte, unieważnia ono inne prędkości
odniesienia. Dzieje się tak tylko wtedy, gdy inne urządzenie (HIM) nie „posiada”
stanu ręcznego. Jeżeli wejście cyfrowe zdoła przejąć sterowanie ręczne, prędkość
odniesienia będzie pobierana z parametru P563 [DI ManRef Sel], w którym
można ustawić dowolną wartość spośród wejść analogowych, nastawionej
prędkości, odniesienia potencjometru z napędem mechanicznym (MOP) lub
odpowiedniego portu odniesienia.
Z tą funkcją wejścia cyfrowego jest powiązana możliwość skonfigurowania
przemiennika w zakresie płynnego przełączania się z automatycznej
(komunikowanej) prędkości odniesienia na ręczną prędkość odniesienia,
określoną za pomocą interfejsu Human Interface Module (HIM). Gdy
przemiennikowi wydane zostanie polecenie przełączenia się z automatycznej
(komunikowanej) prędkości odniesienia na odniesienie ręczne z wykorzystaniem
wejścia cyfrowego, do HIM wstępnie załadowana zostaje ostatnia wartość
pobrana ze sprzężenia zwrotnego prędkości. Następnie operator może
zmodyfikować odniesienie ręczne wskazywane w HIM. W ten sposób eliminuje
się zmianę krokową prędkości, która jest spowodowana przełączeniem prędkości.
Aby skorzystać z tej funkcji, należy skonfigurować parametry P328 [Alt Man Ref
Sel], P331 [Manual Preload], P172 [DI Manual Ctrl] oraz P563 [DI ManRef
Sel]. Aby można było korzystać z tej funkcji, wymagane jest oprogramowanie
układowe 20-HIM-A6 w wersji 2.001 lub nowszej.
DI Speed Sel 0, 1, i 2
Z tych funkcji wejścia cyfrowego można korzystać w celu wybrania prędkości
odniesienia. Stan otwarty/zamknięty wszystkich funkcji wejścia cyfrowego
wykorzystywanych do wybierania prędkości zostaje połączony i staje się podstawą
do wyboru źródła prędkości odniesienia.
DI Speed Sel 2

DI Speed Sel 1

DI Speed Sel 0

Automatyczne źródło odniesienia
(parametr)

0

0

0

Odniesienie A (P545 [Spd Ref A Sel])

0

0

1

Odniesienie A (P545 [Spd Ref A Sel])

0

1

0

Odniesienie B (P550 [Spd Ref A Sel])

0

1

1

Nastawiona prędkość 3 (parametr P573
[Preset Speed 3])

1

0

0

Nastawiona prędkość 4 (parametr P574
[Preset Speed 4])

1

0

1

Nastawiona prędkość 5 (parametr P575
[Preset Speed 5])

1

1

0

Nastawiona prędkość 6 (parametr P576
[Preset Speed 6])

1

1

1

Nastawiona prędkość 7 (parametr P577
[Preset Speed 7])

Więcej informacji zawiera dział Prędkość odniesienia na stronie 244.
DI HOA Start
Ta funkcja wejścia cyfrowego zapewnia automatyczne sterowanie bezobsługowe.
Działa ona podobnie, jak sygnał startu z 3 przewodów, z tym wyjątkiem, że nie
wymaga ona, aby wartość parametru DI Stop była wysoka dla pełnego cyklu
wejścia, zanim przemiennik zacznie szukać zbocza narastającego po wywołaniu
DI HOA Start. Aby skorzystać z tej funkcji, należy skonfigurować parametr P176
[DI HOA Start].
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DI MOP Inc, DI MOP Dec
Te funkcje wejścia cyfrowego są wykorzystywane do zwiększania i zmniejszania
wartości potencjometru z napędem mechanicznym (MOP) wewnątrz
przemiennika. MOP to wartość odniesienia, którą można zwiększać oraz
zmniejszać za pomocą urządzeń zewnętrznych. W ramach wartości MOP dostępne
jest konfigurowane obciążenie wstępne. Wartość ta jest utrzymywana przez cykl
włączenia i wyłączenia zasilania. Aby przemiennik wykorzystywał wartość MOP
jako aktualną prędkość odniesienia, parametr P545 [Speed Ref A Sel], P550 [Speed
Ref B Sel] lub P563 [DI ManRef Sel] należy ustawić na P558 [MOP Reference].
DI Accel 2, DI Decel 2
Te funkcje wejścia cyfrowego umożliwiają przełączanie pomiędzy główną a
dodatkową wartością rampy. Na przykład, gdy wejście cyfrowe jest
zaprogramowane na parametr P179 [DI Accel 2], otwarte wejście cyfrowe pracuje
w oparciu o parametr P535 [Accel Time 1]. Zamknięte wejście cyfrowe jest oparte
na parametrze P536 [Accel Time 2].
DI SpTqPs Sel 0 i 1
Te funkcje wejścia cyfrowego zapewniają możliwość przełączania pomiędzy
różnymi trybami prędkości/momentu/położenia (parametr P309 [SpdTrqPsn
Mode A], parametr P310 [SpdTrqPsn Mode B], parametr P311 [SpdTrqPsn
Mode C] oraz parametr P312 [SpdTrqPsn Mode D]) z poziomu połączonych
wejść cyfrowych. W dziale Prędkość, moment, położenie na stronie 258 znajduje
się pełny opis tych trybów oraz wyszczególnione są kombinacje wejść cyfrowych
wykorzystywane do włączania tych trybów.
DI Stop Mode B
Ta funkcja wejścia cyfrowego umożliwia wybieranie pomiędzy dwoma różnymi
trybami zatrzymywania przemiennika. Jeżeli wejście to jest otwarte, tryb
zatrzymywania, który ma być używany, wybiera się za pomocą parametru P370
[Stop Mode A]. Jeżeli wejście to jest zamknięte, tryb zatrzymywania, który ma być
używany, wybiera się za pomocą parametru P371 [Stop Mode B]. Jeżeli ta funkcja
wejścia nie jest skonfigurowana, tryb zatrzymywania, który ma być używany,
zawsze wybiera się za pomocą parametru P370 [Stop Mode A]. Więcej informacji
zawiera także dział Tryby zatrzymania na stronie 94.
DI BusReg Mode B
W ramach tej funkcji wejścia cyfrowego wybiera się sposób, w jaki przemiennik
reguluje nadmierne napięcie występujące na szynie DC. Jeżeli wejście to jest
otwarte, tryb regulacji szyny, który ma być używany, wybiera się za pomocą
parametru P372 [Bus Reg Mode A]. Jeżeli wejście to jest zamknięte, tryb regulacji
szyny, który ma być używany, wybiera się za pomocą parametru P373 [Bus Reg
Mode B]. Jeżeli ta funkcja wejścia nie jest skonfigurowana, tryb regulacji szyny,
który ma być używany, wybiera się zawsze za pomocą parametru P372 [Bus Reg
Mode A]. Więcej informacji zawiera także dział Regulacja szyny na stronie 41.
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DI PwrLoss ModeB
Ta funkcja wejścia cyfrowego umożliwia wybieranie pomiędzy dwoma różnymi
trybami zaniku zasilania przemiennika. Jeżeli wejście to jest otwarte, działanie,
jakie przemiennik ma podjąć w trybie zaniku zasilania, wybiera się za pomocą
parametru P450 [Pwr Loss Mode A]. Jeżeli wejście to jest zamknięte, działanie,
jakie przemiennik ma podjąć w przypadku zaniku zasilania, wybiera się za
pomocą parametru P371 [Stop Mode B]. Jeżeli funkcja ta nie jest
skonfigurowana, działanie, jakie przemiennik ma podjąć w przypadku zaniku
zasilania, wybiera się zawsze za pomocą parametru P450 [Power Loss Mode A].
Więcej informacji zawiera także dział Zanik zasilania na stronie 70.
DI Pwr Loss
W przemienniku przewidziano skomplikowany algorytm, umożliwiający
zarządzanie sposobem, w jaki początkowo podaje się moc, a także przywracanie
normalnego stanu w przypadku częściowego zaniku zasilania. Ta funkcja wejścia
cyfrowego jest wykorzystywania do wymuszenia przejścia przemiennika w stan
zaniku zasilania. Jeżeli wejście to jest otworzone, stan zaniku zasilania jest
określony przez wewnętrzny algorytm przemiennika. Jeżeli wejście to jest
zamknięte, algorytm ten zostaje unieważniony, a przejście przemiennika w stan
zaniku zasilania zostaje wymuszone z zewnątrz. Parametr P449 [Power Loss
Actn] umożliwia skonfigurowanie odpowiedzi przemiennika na limit czasu
zaniku zasilania, natomiast parametr P452 [Pwr Loss A Time] lub P455 [Pwr
Loss B Time] umożliwia określenie czasu, przez jaki przemiennik będzie
znajdował się w trybie zaniku zasilania zanim wygenerowany zostanie błąd.
Więcej informacji zawiera także dział Zanik zasilania na stronie 70.
DI Precharge
Z tej funkcji wejścia cyfrowego korzysta się w celu zarządzania odłączeniem od
wspólnej szyny DC. Zamknięcie wejścia oznacza, że przemiennik jest podłączony
do wspólnej szyny DC i może mieć miejsce normalna obsługa procesu ładowania
wstępnego oraz że przemiennik może zostać uruchomiony (start dozwolony).
Otwarte wejście oznacza, że przemiennik został odłączony od wspólnej szyny
DC, w wyniku czego zostaje przełączony w stan ładowania wstępnego oraz
natychmiast rozpoczyna procedurę zatrzymania wybiegiem w celu przygotowania
się na ponowne podłączenie do szyny. Jeżeli funkcja ta nie została
skonfigurowana, przemiennik przyjmuje założenie, że jest zawsze podłączony do
szyny DC i nie zachodzi specjalny proces obsługi ładowania wstępnego.
DI Prchrg Seal
Ta funkcja wejścia cyfrowego jest wykorzystywania do wymuszenia unikalnego
błędu w przypadku otworzenia zewnętrznego obwodu ładowania wstępnego.
Parametr P323 [Prchrg Err Cfg] określa działanie, jakie jest podejmowane w
przypadku otworzenia zewnętrznego obwodu ładowania wstępnego.
DI PID Enable
Gdy ta funkcja wejścia cyfrowego zostanie zamknięta, zostanie włączona obsługa
pętli PID procesu. Gdy ta funkcja wejścia cyfrowego jest otwarta, obsługa pętli
PID procesu zostaje wyłączona.
DI PID Hold
Gdy ta funkcja wejścia cyfrowego zostanie zamknięta, integrator pętli PID procesu
jest zatrzymywany na bieżącej wartości. Gdy ta funkcja wejścia cyfrowego zostanie
otworzona, integrator pętli PID procesu będzie mógł zwiększać swoją wartość.
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DI PID Reset
Gdy ta funkcja wejścia cyfrowego zostanie zamknięta, integrator pętli PI procesu
jest ustawiany na 0. Gdy ta funkcja wejścia cyfrowego zostanie otworzona,
integrator pętli PI procesu będzie mógł zwiększać swoją wartość.
DI PID Invert
Gdy ta funkcja wejścia zostanie zamknięta, błąd PI zostanie odwrócony. Gdy ta
funkcja wejścia zostanie otworzona, błąd PID nie zostanie odwrócony.
DI Torque StptA
Ta funkcja wejścia cyfrowego służy do wymuszenia parametru P676 [Trq Ref A
Stpt] jako źródła dla momentu odniesienia A, niezależnie od ustawienia
parametru P675 [Trq Ref A Sel]. Funkcja ta jest używana, gdy przemiennik jest
ustawiony w trybie zadawania momentu obrotowego. Należy zapoznać się z
parametrami P309 [SpdTrqPsn Mode A], P310 [SpdTrqPsn Mode B], P311
[SpdTrqPsn Mode C] oraz P312 [SpdTrqPsn Mode D].
DI Fwd End Limit, DI Rev End Limit
Te funkcje wejścia cyfrowego są wykorzystywane do wywoływania limitu
krańcowego naprzód i/lub limitu krańcowego wstecz. Wynikające z tej procedury
działanie zależy od tego, czy przemiennik pracuje jako regulator prędkości,
momentu obrotowego, czy położenia. Tryb pracy wskazywany jest przez parametr
P935 [Drive Status 1], bit 21 „Speed Mode”, bit 22 „PositionMode” oraz bit 23
„Torque Mode”. Gdy przemiennik pracuje jako regulator prędkości, wynikające
z tego rozwiązania działanie polega na wykonaniu polecenia „szybkiego
zatrzymania”. W tym przypadku, gdy dochodzi do zatrzymania przemiennika,
zostaje on uruchomiony ponownie jedynie w przeciwnym kierunku (gdy wydane
zostaje nowe polecenie startu). Z tej funkcji korzysta się zazwyczaj, gdy wyłącznik
krańcowy jest ustawiony blisko miejsca, w którym przemiennik musi się zatrzymać.
Gdy przemiennik pracuje jako regulator momentu obrotowego, wynikające z tego
rozwiązania działanie polega na wykonaniu polecenia „szybkiego zatrzymania”.
Wtym przypadku, gdy dochodzi do zatrzymania przemiennika, zostaje on
uruchomiony ponownie i kontynuuje pracę (gdy wydane jest nowe polecenie
startu). Gdy przemiennik pracuje jako regulator położenia, wynikające z tego
rozwiązania działanie polega na wykonaniu polecenia „szybkiego zatrzymania”.
Po zatrzymaniu przemiennika w takiej sytuacji jest przeprowadzany jego ponowny
start, a przemiennik kontynuuje ruch w kierunku położenia odniesienia
(w przypadku nowego polecenia startu).
DI Fwd Dec Limit, DI Rev Dec Limit
Te funkcje wejścia cyfrowego są wykorzystywane do wywoływania limitu
zwalniania naprzód i/lub limitu zwalniania wstecz. Wynikające z tej procedury
działanie zależy od tego, czy przemiennik pracuje jako regulator prędkości,
momentu obrotowego, czy położenia. Tryb pracy wskazywany jest przez parametr
P935 [Drive Status 1], bit 21 „Speed Mode”, bit 22 „PositionMode” oraz bit 23
„Torque Mode”. Gdy przemiennik pracuje jako regulator prędkości, wynikające
z tego rozwiązania działanie polega na unieważnieniu prędkości odniesienia i
zwolnieniu do nastawionej prędkości nr 1. Z tej funkcji korzysta się zazwyczaj
z wyłącznikiem krańcowym; inicjuje proces zwalniania przez osiągnięciem limitu
krańcowego. Gdy przemiennik pracuje jako regulator momentu obrotowego,
przemiennik ignoruje ten sygnał i pracuje nadal z momentem odniesienia. Gdy
przemiennik pracuje jako regulator położenia, przemiennik ignoruje ten sygnał
i pracuje nadal w kierunku położenia odniesienia.
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DI PHdwr OvrTrvl, DI NHdwr OvrTrvl
Te funkcje wejścia cyfrowego są wykorzystywane do uruchamiania dodatniego
ruchu sprzętowego poza zakresem i/lub ujemnego ruchu sprzętowego poza
zakresem. Wynikające z tego rozwiązania działanie polega na natychmiastowym
wygenerowaniu błędu i redukcji momentu obrotowego do zera. Po zatrzymaniu
przemiennika stan oraz błąd trzeba skasować. Przemiennik zostaje uruchomiony
ponownie (gdy wydane jest nowe polecenie startu) i kontynuuje swoją pracę. Jego
praca będzie oparta na prędkości odniesienia, położeniu odniesienia lub momencie
odniesienia. Po ponownym uruchomieniu przemiennika jego kierunku nie można
zmieniać ani ograniczać. Z funkcji tej zazwyczaj korzysta się, gdy wyłącznik
krańcowy jest ustawiony poza „limitem krańcowym”. Pełni ona funkcję
dodatkowego limitu bezpieczeństwa, zapobiegając uszkodzeniu maszyny w
wyniku ruchu poza zakresem z wysokim momentem obrotowym.
Status
W przypadku wejść cyfrowych (Di) 0, 1 oraz 2 głównej płyty sterującej
przemiennika PowerFlex 753, za pomocą parametru P220 [Digital In Sts], bitów 0,
1 oraz 2, określony jest stan odpowiednich wejść tej płyty. W przypadku wejść
cyfrowych (Di) 0 głównej płyty sterującej przemiennika PowerFlex 755, za pomocą
parametru P220 [Digital In Sts], bitu 0, określony jest stan odpowiednich wejść
cyfrowych tej płyty. W przypadku wejść cyfrowych (Di) 0, 1, 2, 3, 4 oraz 5 karty
rozszerzeń PowerFlex serii 750, za pomocą parametru 1 „Dig In Sts”, bitów 0, 1, 2, 3,
4 oraz 5 określony jest stan odpowiednich wejść tej karty. Gdy bit powiązany
z wejściem cyfrowym zostanie uaktywniony (1), oznacza to, że przemiennik
rozpoznaje, że to wejście cyfrowe jest włączone. Gdy bit powiązany z wejściem
cyfrowym zostanie wyłączony (0), oznacza to, że przemiennik rozpoznaje, że to
wejście cyfrowe jest wyłączone.
Konflikt konfiguracji
Jeżeli wejścia cyfrowe zostaną tak skonfigurowane, że przynajmniej jedna wybrana
opcja będzie wchodziła w konflikt z innymi, wykorzystany zostanie jeden
z alarmów dotyczących konfiguracji wejść cyfrowych. Przemiennik nie uruchomi
się, dopóki konflikt wejść cyfrowych nie zostanie wyeliminowany. Alarmy te są
automatycznie kasowane przez przemiennik, gdy tylko parametry są zmieniane
w celu wyeliminowania konfliktów. Oto przykładowe konfiguracje, które
powodują wygenerowanie alarmu:
• Konfigurowanie funkcji wejścia „start” oraz „praca naprzód” w tym samym
czasie. Funkcja „Start” jest używana tylko w „3-przewodowym” trybie
uruchamiania, natomiast funkcja „pracy naprzód” jest używana w „2przewodowym” trybie uruchamiania, a więc nie można konfigurować obu
tych funkcji w jednym czasie.
• Jednoczesne konfigurowanie tej samej funkcji przełączania wejścia (na
przykład „naprzód, wstecz”) dla więcej niż jednego fizycznego wejścia
cyfrowego.
Alarmy te, określane mianem alarmów typu 2, różnią się od pozostałych alarmów
tym, że po ich wygenerowaniu nie można uruchomić przemiennika. Gdy
przemiennik jest uruchomiony, możliwe jest wystąpienie dowolnego z tych
alarmów, gdyż wszystkie parametry konfiguracyjne wejść cyfrowych można zmienić
tylko wtedy, gdy przemiennik jest zatrzymany. Gdy przynajmniej jeden z tych
alarmów zostaje wygenerowany, stan gotowości przemiennika jest ustawiony na
„niegotowy”, a w HIM pojawia się komunikat o konflikcie. Ponadto lampka
sygnalizująca stan przemiennika miga na żółto. Prosimy zapoznać się z publikacją
Przemienniki PowerFlex serii 750 Podręcznik programowania (nr 750-PM001),
w której znajduje się kompletny wykaz alarmów typu 2.
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DigIn Cfg B
Konflikt wejścia cyfrowego. Wybrano funkcje wejścia, które nie mogą być
włączone w tym samym czasie. Należy skorygować konfigurację wejścia cyfrowego.
DigIn Cfg C
Konflikt wejścia cyfrowego. Wybrano funkcje wejścia, których nie można
przypisać do tego samego wejścia cyfrowego. Należy skorygować konfigurację
wejścia cyfrowego.

Schematy blokowe
Rysunek 8 - PowerFlex 753
[Dig In Filt Mask]

We2

[Digital In Sts]

Filtr
[Dig In Filt]

We1

Filtr

Wsp.
[Dig In Filt Mask]
In0
(24 VDC)
In0
(115 VAC)
Wsp.

Rysunek 9 - PowerFlex 755
[Digital In Sts]

In0
(24 VDC)
In0
(115 VAC)
Wsp.
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Rysunek 10 - Karta rozszerzeń PowerFlex serii 750
[Dig In Sts]
[Dig In Filt]

We5

Filtr
[Dig In Filt Mask]

We4

[Dig In Filt]
Filtr

[Dig In Filt Mask]

We3

[Dig In Filt]
Filtr

[Dig In Filt Mask]
[Dig In Filt]

We2

Filtr
[Dig In Filt Mask]

We1

[Dig In Filt]
Filtr

[Dig In Filt Mask]
[Dig In Filt]

We0

Filtr
[Dig In Filt Mask]

Wsp.

Digital Outputs

Na głównej płycie sterującej przemiennika PowerFlex 753 przewidziano jedno
wyjście tranzystorowe oraz jedno wyjście przekaźnikowe.
Wyjście tranzystorowe znajduje się na TB1, z przodu, w dolnej części głównej
płyty sterującej.
Zacisk

Nazwa

Opis

Wartości znamionowe

T0

Wyjście
tranzystorowe 0

Wyjście tranzystorowe

48 VDC, maksymalne obciążenie: 250 mA.
Wyjście z otwartym drenem.

Wyjście przekaźnikowe znajduje się na TB2, w dolnej części głównej płyty
sterującej.
Zacisk

Nazwa

Opis

Wartości znamionowe

R0NC

Przekaźnikowe, 0
N.C.

Wyjście przekaźnikowe 0 ze stykiem
normalnie zamkniętym

maks. 240 VAC, 24 VDC, 2 A
Tylko rezystancyjne

R0C

Przekaźnikowe 0,
wspólne

Wspólne wyjście przekaźnikowe 0

R0NO

Przekaźnikowe, 0
N.O.

Wyjście przekaźnikowe 0 ze stykiem
normalnie otwartym

maks. 240 VAC, 24 VDC, 2 A
Ogólnego przeznaczenia (indukcyjne) /
rezystancyjne

Prosimy zapoznać się z publikacją Przemiennik częstotliwości PowerFlex serii
750. Instrukcja instalacji (nr 750-IN001), w której znajdują się przykłady
połączeń we/wy głównej płyty sterującej przemiennika PowerFlex 753.
W przypadku przemiennika PowerFlex 755 na głównej płycie sterującej nie
przewidziano żadnych wyjść.
Istnieją również karty rozszerzeń PowerFlex serii 750, które umożliwiają
zwiększenie liczby wyjść cyfrowych, z których można korzystać w przypadku
przemienników PowerFlex serii 753 oraz 755.
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Na TB2, na przodzie kart rozszerzeń o numerach katalogowych 20-750-2262C-2R
i 20-750-2262D-2R, przewidziano dwa wyjścia przekaźnikowe.
Zacisk

Nazwa

Opis

Wartości znamionowe

R0NC

Przekaźnikowe, 0 N.C.

Wyjście przekaźnikowe 0 ze stykiem
normalnie zamkniętym

maks. 240 VAC, 24 VDC, 2 A
Tylko rezystancyjne

R0C

Przekaźnikowe 0,
wspólne

Wspólne wyjście przekaźnikowe 0

R0NO

Przekaźnikowe, 0 N.O.

Wyjście przekaźnikowe 0 ze stykiem
normalnie otwartym

maks. 240 VAC, 24 VDC, 2 A
Ogólnego przeznaczenia (indukcyjne) /
rezystancyjne

R1NC

Przekaźnikowe, 1 N.C.

Wyjście przekaźnikowe 1 ze stykiem
normalnie zamkniętym

maks. 240 VAC, 24 VDC, 2 A
Tylko rezystancyjne

R0C

Wspólne wyjście
przekaźnikowe 1

Przekaźnikowe 1, wspólne

R0NC

Przekaźnikowe, 0 N.C.

Wyjście przekaźnikowe 0 ze stykiem
normalnie zamkniętym

maks. 240 VAC, 24 VDC, 2 A
Tylko rezystancyjne

Na TB2, na przodzie karty rozszerzeń o numerze katalogowym
20-750-2263C-1R2T, przewidziano jedno wyjście tranzystorowe i dwa
wyjścia przekaźnikowe.
Zacisk

Nazwa

Opis

Wartości znamionowe

R0NC

Przekaźnikowe, 0 N.C.

Wyjście przekaźnikowe 0 ze stykiem
normalnie zamkniętym

maks. 240 VAC, 24 VDC, 2 A
Tylko rezystancyjne

R0C

Wspólne wyjście
przekaźnikowe 0

Przekaźnikowe 0, wspólne

R0NO

Przekaźnikowe, 0 N.O.

Wyjście przekaźnikowe 0 ze stykiem
normalnie otwartym

maks. 240 VAC, 24 VDC, 2 A
Ogólnego przeznaczenia (indukcyjne) /
rezystancyjne

T0

Wyjście tranzystorowe 0

Wyjście tranzystorowe

TC

Wspólne wyjście
tranzystorowe

Wspólne wyjście tranzystorowe

24 VDC = maks. 1 A
24 VDC = maks. 0,4 dla zastosowań
U.L. Rezystancyjne

T1

Wyjście tranzystorowe 1

Wyjście tranzystorowe

24 VDC = maks. 1 A 24 VDC = maks.
0,4 dla zastosowań U.L. Rezystancyjne

Prosimy zapoznać się z publikacją Przemiennik częstotliwości PowerFlex serii
750. Instrukcja instalacji (nr 750-IN001), w której znajdują się przykłady
połączeń karty rozszerzeń PowerFlex serii 750.

Konfiguracja
Każde wyjście cyfrowe można zaprogramować tak, aby w wielu różnych
warunkach zmieniało swój stan. Warunki te dzielą się na różne kategorie.
• Warunki stanu przemiennika (błąd, alarm oraz praca wstecz).
• Warunki poziomu (napięcie, prąd oraz częstotliwość szyny DC).
• Sterowanie za pomocą wejścia cyfrowego.
• Sterowanie za pomocą sieci.
• Sterowanie za pomocą oprogramowania DeviceLogix.
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Warunki stanu przemiennika
W poniższej tabeli przedstawiono ogólny zarys konfiguracji, jakie można wybrać
za pomocą parametrów wyboru dostępnych dla wyjść cyfrowych przemiennika
PowerFlex serii 750 wyposażonego w kartę rozszerzeń.
Nr parametru

Nazwa
parametru

Opis

220(1)

Digital In Sts

Stan wejść cyfrowych znajdujących się na głównej płycie sterującej (port 0).

227(1)

Dig Out Setpoint

Steruje wyjściami przekaźnikowymi lub tranzystorowymi po ustawieniu go
jako źródło. Za jej pomocą użytkownik może sterować wyjściami z poziomu
urządzenia komunikacyjnego, wykorzystującego łącze DataLink.

233(1)

RO0 Level CmpSts

Stan porównania poziomów oraz ewentualne źródło dla wyjścia
przekaźnikowego lub tranzystorowego.

720

PTP PsnRefStatus

Wyświetlanie bieżącego stanu roboczego planera położenia
„point-to-point” w trybie wyznaczania położenia odniesienia.

724

Psn Reg Status

Wskazuje stan logiki sterowania położeniem.

730

Homing Status

Wskazuje stan logiki sterowania położeniem.

933

Start Inhibits

Wskazuje warunek uniemożliwiający uruchomienie lub pracę przemiennika.

935

Drive Status 1

Aktualny stan roboczy przemiennika.

936

Drive Status 2

Aktualny stan roboczy przemiennika.

937

Condition Sts 1

Stan warunków, w wyniku których przemiennik może podjąć działania
(generowanie błędów) w oparciu o konfigurację funkcji ochronnych.

945

At Limit Status

Stan warunków dynamicznych występujących w przemienniku, gdy są
aktywne lub ograniczone limitem.

952

Fault Status A

Wskazuje wystąpienie warunków, które zostały skonfigurowane jako błędy.
Warunki te są oparte na parametrze P937 [Condition Sts 1].

953

Fault Status B

Wskazuje wystąpienie warunków, które zostały skonfigurowane jako błędy.

959

Alarm Status A

Wskazuje wystąpienie warunków, które zostały skonfigurowane jako alarmy.
Zdarzenia te są oparte na parametrze P937 [Condition Sts 1].

960

Alarm Status B

Wskazuje wystąpienie warunków, które zostały skonfigurowane jako alarmy.

961

Type 2 Alarms

Wskazuje wystąpienie warunków, które zostały skonfigurowane jako alarmy.

1089

PID Status

Stan regulatora PID procesu.

1103(2)

Trq Prove Status

Wyświetlanie bitów stanu funkcji dźwigowej TorqProve.

1210(2)

Profile Status

Wskazuje stan logiki sterowania funkcji profilowania prędkości /
indeksowania położenia.

1(3)(4)

Dig In Sts

Stan wejść cyfrowych.

7(3)(4)

Dig Out Setpoint

Steruje wyjściami przekaźnikowymi lub tranzystorowymi po ustawieniu go
jako źródło. Za jej pomocą użytkownik może sterować wyjściami z poziomu
urządzenia komunikacyjnego, wykorzystującego łącze DataLink.

13(3)(4)

RO0 Level CmpSts

Stan porównania poziomów oraz ewentualne źródło dla wyjścia
przekaźnikowego lub tranzystorowego.

50(5)

DLX DigOut Sts

Przedstawia stan (wł. / wył.) poszczególnych bitów słów poleceń logiki DLX.

51(5)

DLX DigOut Sts2

Przedstawia stan (wł. / wył.) poszczególnych 16 wyjść cyfrowych DLX.

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

Wyłącznie przemienniki PowerFlex 753.
Wyłącznie przemienniki PowerFlex 755.
Karty rozszerzeń można montować w portach 4, 5 i 6 przemiennika PowerFlex 753.
Karty rozszerzeń można montować w portach 4, 5, 6, 7 i 8 przemiennika PowerFlex 755.
Port 14: parametry oprogramowania DeviceLogix.

Prosimy zapoznać się z publikacją Przemienniki serii PowerFlex 750. Podręcznik
programowania, 750-PM001, w której znajdują się szczegółowe informacje
dotyczące określonych poziomów bitów parametrów.
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Poniżej przedstawiono informacje dotyczące powiązanych parametrów wyboru
dostępnych w przemienniku PowerFlex 753.
Nr parametru

Nazwa
parametru

Opis

230

RO0 Sel

Wybieranie źródła, z którego doprowadzone jest zasilanie dla wyjścia
przekaźnikowego.

240

TO0 Sel

Wybieranie źródła, z którego doprowadzone jest zasilanie dla wyjścia
przekaźnikowego lub tranzystorowego.

Poniżej przedstawiono informacje dotyczące powiązanych parametrów wyboru,
których dostępność zależy od karty / kart rozszerzeń, zainstalowanej / -ych
w przemienniku PowerFlex serii 750.
Nr parametru

Nazwa
parametru

Opis

10

RO0 Sel

Wybieranie źródła, z którego doprowadzone jest zasilanie dla wyjścia
przekaźnikowego.

20

RO1 Sel lub TO0 Sel Wybieranie źródła, z którego doprowadzone jest zasilanie dla wyjścia
przekaźnikowego lub tranzystorowego.

30

TO1 Sel

Wybieranie źródła, z którego doprowadzone jest zasilanie dla wyjścia
tranzystorowego.

Przykład
Na poniższym przykładzie przedstawiono przemiennik PowerFlex 753,
wykorzystujący parametr wyboru przewidziany w ramach wbudowanego wyjścia
cyfrowego, który jest tak skonfigurowany, że po wystąpieniu błędu w
przemienniku do tego wyjścia zostaje doprowadzone zasilanie.

130

Publikacja Rockwell Automation 750-RM002B-PL-P - Wrzesień 2013

Sprzężenie zwrotne oraz we/wy

Rozdział 2

Przykład
W przypadku parametrów, których nie można konfigurować za pomocą
rozwijanej zakładki właściwości „Value”, dostępnej w ramach graficznego
interfejsu użytkownika (GUI), użytkownik może w zamian skorzystać z zakładki
„Numeric Edit” do przeprowadzenia konfiguracji wyjścia cyfrowego w zakresie
żądanej funkcji.
Na poniższym przykładzie przedstawiono przemiennik PowerFlex 755 z kartą
rozszerzeń PowerFlex serii 750, wykorzystujący parametr wyboru przewidziany
w ramach wyjścia cyfrowego, który jest tak skonfigurowany, że po wystąpieniu
alarmu w jednej z sekcji falowników przemiennika do tego wyjścia zostaje
doprowadzone zasilanie.
Jak można zobaczyć poniżej, w zakładce Value graficznego interfejsu użytkownika
nie można wybrać portu 10 – sekcji falowników.
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Patrząc na parametry portu 10 – sekcji falowników, można zobaczyć, że parametr
P13 [Alarm Status], bit 0, wskazuje, czy w sekcji falownika 1 występuje aktywny
alarm.

Z poziomu zakładki Numeric Edit można skonfigurować wyjście cyfrowe pod
kątem żądanej funkcji. Patrz poniżej.
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Po skonfigurowaniu parametru z poziomu zakładki Numeric Edit należy kliknąć
OK lub cofnąć się do zakładki Value, aby sprawdzić, które rozwijane pola GUI
zostały wypełnione, a następnie kliknąć OK.

Warunki poziomu
W zależności od wykorzystywanego wyjścia, w ramach parametru wyboru
poziomu należy zaprogramować żądaną funkcję poziomu. Jeżeli wartość wybrana
dla określonej funkcji (częstotliwości, prądu itd.) jest większa lub równa, bądź
mniejsza od zaprogramowanego limitu określonego na podstawie parametru
poziomu, wyjście będzie włączane lub wyłączane w zależności od opcji, dla jakiej
skonfigurowano parametr wyboru.
Należy zauważyć, że przy parametrach wyboru poziomu nie stosuje się jednostek.
Przemiennik sam przyjmuje jednostki oraz wartości minimalne / maksymalne,
bazując na wybranej funkcji parametrów. Na przykład, jeżeli dla parametru P943
[Drive Temp Pct] zaprogramowano funkcję wyboru poziomu, w ramach której
wskazywana jest temperatura robocza sekcji zasilania przemiennika (radiator),
jako jednostki dla tego parametru wykorzystuje się procent maksymalnej
temperatury radiatora oraz wartości minimalne/maksymalne równe -200/200
procentom.
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W poniższej tabeli przedstawiono ogólny zarys konfiguracji, jakie można wybrać
w przypadku parametrów wyboru poziomu dostępnych w ramach wyjść
cyfrowych przemiennika PowerFlex serii 750 wyposażonego w kartę rozszerzeń.
Nr parametru

Nazwa parametru

Opis

1

Częstotliwość
wyjściowa

Częstotliwość wyjściowa dostępna na zaciskach T1, T2 oraz T3 (U, V i W).

2

Commanded SpdRef

Wartość aktywnej prędkości / częstotliwości odniesienia

3

Mtr Vel Fdbk

Szacunkowa lub rzeczywista prędkość silnika wraz ze sprzężeniem
zwrotnym.

4

Commanded Trq

Końcowa wartość momentu odniesienia, po zastosowaniu limitów oraz
filtrów. Procent znamionowego momentu silnika

5

Torque Cur Fdbk

Natężenie prądu w fazie z podstawową składową napięcia, zależne od
silnika.

6

Flux Cur Fdbk

Natężenie prądu nie w fazie z podstawową składową napięcia.

7

Output Current

Całkowity prąd wyjściowy na zaciskach T1, T2 oraz T3 (U, V i W).

8

Output Voltage

Napięcie wyjściowe na zaciskach T1, T2 oraz T3 (U, V i W).

9

Output Power

Moc wyjściowa na zaciskach T1, T2 oraz T3 (U, V i W).

10

Output Powr Fctr

Współczynnik mocy wyjściowej.

11

DC Bus Volts

Napięcie szyny DC.

13

Elapsed MWH

Nagromadzona energia wyjściowa przemiennika.

14

Elapsed kWH

Nagromadzona energia wyjściowa przemiennika.

260(1)

Anlg In0 Value

Wartość określona dla wejścia analogowego po zastosowaniu filtra,
pierwiastka kwadratowego oraz działania w wyniku utraty.

418

Mtr OL Counts

Skumulowane przeciążenie silnika w procentach.

419

Mtr OL Trip Time

Odwrotność czasu przeciążenia silnika.

558

Odniesienie
potencjometru
z napędem
mechanicznym (MOP)

Wartość odniesienia potencjometru z napędem mechanicznym (MOP),
wykorzystywanego jako ewentualne źródło parametrów P545 i P550.

707

Load Estimate

Wyświetlanie szacunkowej wartości momentu obciążenia przemiennika.

940

Drive OL Count

Przeciążenie modułu mocy (IT) w procentach.

943

Drive Temp Pct

Temperatura robocza sekcji zasilania przemiennika (radiator) w
procentach maksymalnej temperatury radiatora.

1090

PID Ref Meter

Obecna wartość sygnału odniesienia PID.

1091

PID Fdbk Meter

Obecna wartość sygnału sprzężenia zwrotnego PID.

1092

PID Error Meter

Obecna wartość błędu PID.

1093

PID Output Meter

Obecna wartość wyjścia PID.

1567(2)

FrctnComp Out

Wyświetlanie wyjścia z momentem odniesienia w ramach funkcji
kompensacji tarcia.

50(3)(4)

Anlg In0 Value

Wartość określona dla wejścia analogowego po zastosowaniu filtra,
pierwiastka kwadratowego oraz działania w wyniku utraty.

60(3)(4)

Anlg In1 Value

Wartość określona dla wejścia analogowego po zastosowaniu filtra,
pierwiastka kwadratowego oraz działania w wyniku utraty.

90 … 97(5)

DLX Real Out SP1 - SP8

Osiem 32-bitowych rejestrów podręcznych typu Real (liczby rzeczywiste),
wykorzystywanych wraz z wyjściami programu DLX.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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Wyłącznie przemienniki PowerFlex 753.
Wyłącznie przemienniki PowerFlex 755.
Karty rozszerzeń można montować w portach 4, 5 i 6 przemiennika PowerFlex 753.
Karty rozszerzeń można montować w portach 4, 5, 6, 7 i 8 przemiennika PowerFlex 755.
Port 14: parametry oprogramowania DeviceLogix.
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Poniżej przedstawiono informacje dotyczące powiązanych parametrów wyboru
poziomu dostępnych w przemienniku PowerFlex 753.
Nr parametru

Nazwa
parametru

Opis

230

RO0 Sel

Wybieranie źródła, z którego doprowadzone jest zasilanie dla wyjścia
przekaźnikowego.

231

RO0 Level Sel

Wybór źródła poziomu do porównania.

232

RO0 Level

Ustawianie wartości porównywania poziomów.

233

RO0 Level CmpSts

Stan porównania poziomów oraz ewentualne źródło dla wyjścia
przekaźnikowego lub tranzystorowego.

240

TO0 Sel

Wybieranie źródła, z którego doprowadzone jest zasilanie dla wyjścia
przekaźnikowego lub tranzystorowego.

241

TO0 Level Sel

Wybór źródła poziomu do porównania.

242

TO0 Level

Ustawianie wartości porównywania poziomów.

243

TO0 Level CmpSts

Stan porównania poziomów oraz ewentualne źródło dla wyjścia
tranzystorowego.

Poniżej przedstawiono informacje dotyczące powiązanych parametrów wyboru
poziomu, których dostępność zależy od karty / kart rozszerzeń, zainstalowanej /
-ych w przemienniku PowerFlex serii 750.
Nr parametru

Nazwa
parametru

Opis

10

RO0 Sel

Wybieranie źródła, z którego doprowadzone jest zasilanie dla wyjścia
przekaźnikowego.

11

RO0 Level Sel

Wybór źródła poziomu do porównania.

12

RO0 Level

Ustawianie wartości porównywania poziomów.

13

RO0 Level CmpSts

Stan porównania poziomów oraz ewentualne źródło dla wyjścia
przekaźnikowego lub tranzystorowego.

20

RO1 Sel lub TO0 Sel Wybieranie źródła, z którego doprowadzone jest zasilanie dla wyjścia
przekaźnikowego lub tranzystorowego.

21

RO1 Level Sel lub
TO0 Level Sel

Wybór źródła poziomu do porównania.

22

RO1 Level lub TO0
Level

Ustawianie wartości porównywania poziomów.

23

RO1 Level CmpSts
lub TO0 Level
CmpSts

Stan porównania poziomów oraz ewentualne źródło dla wyjścia
przekaźnikowego lub tranzystorowego.

30

TO1 Sel

Wybieranie źródła, z którego doprowadzone jest zasilanie dla wyjścia
tranzystorowego.

31

TO1 Level Sel

Wybór źródła poziomu do porównania.

32

TO1 Level

Ustawianie wartości porównywania poziomów.
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Przykład
W poniższym przykładzie przedstawiono przemiennik PowerFlex 753
wykorzystujący parametry wyboru, wyboru poziomu oraz poziomu przewidziane
w ramach wbudowanego wyjścia cyfrowego, które są tak skonfigurowane, że
w przypadku, gdy temperatura robocza sekcji zasilania przemiennika (radiatora),
podana jako procent maksymalnej temperatury radiatora, przekroczy 50 procent,
do wyjścia zostanie doprowadzone zasilanie.

Sterowanie za pomocą wejścia cyfrowego
Wyjście cyfrowe można tak zaprogramować, aby było sterowane przez wejście
cyfrowe. Przykładowo, gdy wejście zostaje zamknięte, do wyjścia zostanie
doprowadzone zasilanie, natomiast, gdy wejście jest otwarte, zasilanie wyjścia jest
odcięte. Należy zauważyć, że wyjście jest sterowane na podstawie stanu wejścia,
nawet jeśli do wejścia przypisano normalną funkcję przemiennika (start, praca
impulsowa itd.).
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Przykład
W tym przykładzie przedstawiono przemiennik wyposażony
w dwuprzekaźnikową kartę rozszerzeń 24 VDC, zainstalowaną w porcie 7. Jedna
z funkcji wejścia cyfrowego przemiennika, dla portu 7 zaprogramowano parametr
P164 [Di Run Forward]: Digital In Sts.Input 1, w przypadku karty rozszerzeń, dla
portu 7 zaprogramowano parametr P10 [RO0 Sel]: Dig In Sts.Input 1 oraz
parametr P20 [RO1 Sel] są zaprogramowane dla portu 7: Dig In Sts.Input 3.

Jak można zobaczyć na powyższym obrazie, gdy wejścia cyfrowe 1 (wyróżnione na
różowo) oraz 3 (wyróżnione na żółto) są ustawione (włączone), odpowiadające
im wyjścia cyfrowe są również ustawione (włączone).

Sterowanie za pomocą sieci
Z tej konfiguracji korzysta się, gdy wyjścia cyfrowe mają być sterowane w ramach
komunikacji sieciowej, a nie za pomocą funkcji powiązanej z przemiennikiem.
Wprzypadku wyjść cyfrowych wbudowanych w przemiennik PowerFlex 753
wykorzystuje się parametr P227 [Dig Out Setpoint], natomiast w przypadku karty
rozszerzeń PowerFlex serii 750 wykorzystuje się parametr P7 [Dig Out Setpoint].
Aby ukończyć konfigurację w zakresie sterowania sieciowego, dla odpowiedniego
parametru nastawy wyjścia cyfrowego należy skonfigurować łącze DataLink.
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753 Dig Out Setpoint
Digital Output Setpoint

Typ danych

227

Wartości

Odczyt/zapis

Nazwa wyświetlana
Pełna nazwa
Opis

RO 16-bitowa
liczba
całkowita
Steruje wyjściami przekaźnikowymi lub tranzystorowymi po ustawieniu go jako źródło. Za jej pomocą użytkownik może sterować wyjściami z poziomu
urządzenia komunikacyjnego, wykorzystującego łącze DataLink.
Opcje

Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Wyjście tranz. 0
Wyjście przek. 0

Grupa

Nr

Digital Outputs

FEEDBACK & I/O

Plik

Poniżej przedstawiono informacje dotyczące powiązanych parametrów nastawy
dostępnych w przemienniku PowerFlex 753.

Domyślnie 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 = warunek fałszywy
1 = warunek prawdziwy

7

Dig Out Setpoint
Digital Output Setpoint

Wartości

Typ danych

Nazwa wyświetlana
Pełna nazwa
Opis

Odczyt/zapis

Nr

RW 16-bitowa
liczba
całkowita
Steruje wyjściami przekaźnikowymi lub tranzystorowymi po ustawieniu go jako źródło. Za jej pomocą użytkownik może sterować wyjściami z poziomu
urządzenia komunikacyjnego, wykorzystującego łącze DataLink.
Opcje

Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Trans Out 1(2)
Trans Out 0(1)
Wyjście przek. 0

Grupa
Digital Outputs

we/wy

Plik

Poniżej przedstawiono informacje dotyczące powiązanych parametrów nastawy,
których dostępność zależy od karty / kart rozszerzeń, zainstalowanej / -ych
w przemienniku PowerFlex serii 750.

Domyślnie 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 = zasilanie wyjścia odcięte
1 = zasilanie wyjścia włączone

(1) Bit 1 = „Trans Out 0” dla modułu we/wy, modele 20-750-2263C-1R2T
= „Relay Out 1” dla modułu we/wy I/O, modele 20-750-2262C-2R i 20-750-2262D-2R
(2) Bit 2 jest wykorzystywany tylko w module we/wy, model 20-750-2263C-1R2T

Przykład
Przedstawiona na tym przykładzie konfiguracja obejmuje przemiennik PowerFlex
755 wraz z kartą rozszerzeń we/wy 20-750-2262C-2R 24VDC I/O oraz
procesorem L63 ControlLogix™. W przypadku karty rozszerzeń przemiennika,
dla portu 7 zaprogramowano parametr P10 [RO0 Sel]: Dig Out Setpoint.Relay
Out 0. Wykorzystana została także aplikacja Logix Designer, w ramach której
dostępne są profile Add-On przemiennika (AOP). Dzięki temu zapewniona jest
możliwość komunikowania się i sterowania przemiennikiem PowerFlex 755 za
pośrednictwem wbudowanego portu Ethernet, z wykorzystaniem parametru P7
[Dig Out Setpoint], opcja: wyjście przek. 0 łącza DataLink.
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Na poniższym obrazie przedstawiono konfigurację łącza DataLink
w przemienniku PowerFlex 755.

Poniżej przedstawiono konfigurację łącza DataLink w przemienniku PowerFlex
755, przeprowadzoną z poziomu narzędzia DriveExecutive™.<span
id=”fck_dom_range_temp_1332343477042_759” />
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Korzystając z profilów Add-On przemiennika, a także łącza DataLink,
użytkownik może wykorzystać sterownik opisowy (podświetlony poniżej) do
komunikacji sieciowej, umożliwiającej sterowanie wyjściem przekaźnikowym.

Na poniższej ilustracji przedstawiono wynik operacji sterowania wyjściem
cyfrowym w sieci (wyróżnione na żółto).

Sterowanie za pomocą oprogramowania DeviceLogix
Technologia sterowania udostępniona w ramach oprogramowania DeviceLogix
zapewnia elastyczność, która pozwala dostosować przemiennik w taki sposób, aby
jeszcze lepiej odpowiadał on potrzebom związanym z określonym zastosowaniem.
Oprogramowanie DeviceLogix pozwala sterować wyjściami oraz zarządzać
informacjami o stanie na poziomie lokalnym, w ramach przemiennika,
umożliwiając tym samym niezależną obsługę przemiennika, bądź obsługę w
ramach uzupełnienia obsługi nadzorczej i ułatwiając zwiększenie wydajności
oraz efektywności systemu. Z oprogramowania DeviceLogix, przewidzianego dla
przemiennika PowerFlex serii 750, można korzystać do odczytywania wejść /
zapisywania wyjść oraz do wyłącznego sterowania przemiennikiem.
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Przykład
W poniższym przykładzie wykorzystano dwa wejścia spotykane w warunkach
rzeczywistych, takie jak wyłączniki krańcowe podłączone do karty rozszerzeń
PowerFlex serii 750, a także oprogramowanie DeviceLogix do sterowania
wyjściem cyfrowym.
Na poniższej ilustracji przedstawiono konfigurację wejść cyfrowych
przeprowadzoną z poziomu oprogramowania DeviceLogix. Dla portu 7
skonfigurowano parametr P33 [DLX DIP 1]: Dig In Sts.Input 1 oraz parametr
P35 [DLX DIP 3]: Dig In Sts.Input 3. Dzięki tej konfiguracji do programu
DeviceLogix można wprowadzić dwa wejścia.

Następnie, korzystając z programu DeviceLogix, ustawia się zależność, zgodnie
z którą, po ustawieniu wejścia cyfrowego 1 oraz wejścia cyfrowego 3 jako
prawdziwe (włączone), w programie tym włączone zostaje wyjście cyfrowe1
(DOP 1).

Na poniższej ilustracji przedstawiono parametr P10 [RO0 Sel] karty rozszerzeń,
skonfigurowany dla portu 14 w ramach programu DeviceLogix: DLX DigOut
Sts2.DLX DOPSts1. Dzięki temu wyjście cyfrowe 1 (DOP 1), dostępne
w ramach programu DeviceLogix, zostaje połączone z fizycznym wyjściem
przemiennika w taki sposób, że gdy DOP 1 zostaje włączone, do wyjścia
przekaźnikowego karty rozszerzeń przemiennika zostaje doprowadzone zasilanie.
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Na poniższej ilustracji przedstawiono stan wejść i wyjść, określony
w oprogramowaniu DeviceLogix za pośrednictwem parametrów P49 [DLX
DigIn Sts] oraz P51 [DLX DigOut Sts2].

Na poniższej ilustracji przedstawiono stan wejść i wyjść, określony
w oprogramowaniu DeviceLogix za pośrednictwem parametrów P1 [Dig In Sts]
oraz P5 [Dig Out Sts].

Odwracanie
Z wyjściami cyfrowymi, dostępnymi w przemienniku PowerFlex serii 750,
powiązana jest logiczna funkcja odwracania. W przypadku przemiennika
PowerFlex 753, do jej konfiguracji służy parametr P226 [Dig Out Invert],
natomiast w przypadku karty rozszerzeń PowerFlex serii 750, konfiguruje się ją za
pomocą parametru P6 [Dig Out Invert]. Funkcja ta powoduje zmianę stanu bitu
wyjścia ze stanu: zero, fałsz na stan: jeden, prawda i odwrotnie.
Aby można było skorzystać z logicznej funkcji odwracania, logika przemiennika
musi być aktywna, a więc do modułu sterowania przemiennika musi być
doprowadzone zasilanie. Aby włączyć zasilanie tego modułu, należy włączyć
zasilanie grupy wejść przemiennika lub podłączyć zewnętrzne źródło zasilania
24 VDC do karty zasilacza pomocniczego.
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753 Dig Out Invert
Digital Output Invert

Typ danych

226

Wartości

Odczyt/zapis

Nazwa wyświetlana
Pełna nazwa
Opis

Grupa

Nr

RO 16-bitowa
liczba
całkowita

Opcje

Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Wyjście tranz. 0
Wyjście przek. 0

Odwraca wybrane wyjście cyfrowe.

Digital Outputs

FEEDBACK & I/O

Plik

Poniżej przedstawiono informacje dotyczące parametrów funkcji odwracania
dostępnych w przemienniku PowerFlex 753.

Domyślnie 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 = warunek fałszywy
1 = warunek prawdziwy

6

Dig Out Invert
Digital Output Invert

Wartości

Typ danych

Nazwa wyświetlana
Pełna nazwa
Opis

Odczyt/zapis

Nr
Grupa

Plik

Poniżej przedstawiono informacje dotyczące parametrów funkcji odwracania,
których dostępność zależy od karty / kart rozszerzeń, zainstalowanej / -ych
w przemienniku PowerFlex serii 750.

RW 16-bitowa
liczba
całkowita

Opcje

Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Trans Out 1(2)
Trans Out 0(1)
Wyjście przek. 0

Digital Outputs

we/wy

Odwraca wybrane wyjście cyfrowe.

Domyślnie 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 = wyjście nie jest odwracane
1 = wyjście jest odwracane

(1) Bit 1 = „Trans Out 0” dla modułu we/wy, modele 20-750-2263C-1R2T
= „Relay Out 1” dla modułu we/wy I/O, modele 20-750-2262C-2R i 20-750-2262D-2R.
(2) Bit 2 jest wykorzystywany tylko w module we/wy, model 20-750-2263C-1R2T.

Przykład
W tym przykładzie przedstawiono przemiennik wyposażony w dwuprzekaźnikową
kartę rozszerzeń 24 VDC zainstalowaną w porcie 7. Dla portu 7 zaprogramowano
parametr P10 [RO0 Sel]: Dig In Sts.Input 1. Prosimy spojrzeć poniżej na bit funkcji
odwracania, ustawiony dla wyjścia przek. 0 i zauważyć, że gdy stan wejścia jest
ustawiony na prawda (1), bit stanu wyjścia cyfrowego jest ustawiony na fałsz (0).
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Czas włączania / wyłączania
Do każdego wyjścia cyfrowego przypisano dwa timery, którymi użytkownik może
sterować. W timerze włączania określa się opóźnienie pomiędzy przejściem od
stanu fałsz do stanu prawda (warunek spełniony) w przypadku warunku wyjścia,
a także odpowiadającą temu przejściu zmianę stanu wyjścia cyfrowego. W timerze
wyłączania określa się opóźnienie pomiędzy przejściem od stanu prawda do stanu
fałsz (warunek przestaje być spełniony) w przypadku warunku wyjścia, a także
odpowiadającą temu przejściu zmianę stanu wyjścia cyfrowego. Każdy z tych
timerów można wyłączyć, ustawiając zerowy czas opóźnienia.
Poniżej przedstawiono parametry włączania / wyłączania dostępne w przemienniku
PowerFlex 753.
Nr parametru

Nazwa
parametru

Opis

234

RO0 On Time

Ustawianie opóźnienia włączenia wyjść cyfrowych. Jest to czas liczony od
chwili spełnienia warunku do chwili włączenia przekaźnika.

235

RO0 Off Time

Ustawianie opóźnienia wyłączenia wyjść cyfrowych. Jest to czas liczony od
chwili zaniknięcia warunku do chwili wyłączenia przekaźnika.

244

TO0 On Time

Ustawianie opóźnienia włączenia wyjść cyfrowych. Jest to czas liczony od
chwili spełnienia warunku do chwili włączenia przekaźnika lub
tranzystora.

245

TO0 Off Time

Ustawianie opóźnienia wyłączenia wyjść cyfrowych. Jest to czas liczony od
chwili zaniknięcia warunku do chwili wyłączenia przekaźnika lub
tranzystora.

Poniżej przedstawiono parametry włączania / wyłączania, których dostępność
zależy od karty / kart rozszerzeń, zainstalowanej / -ych w przemienniku
PowerFlex serii 750.
Nr parametru

Nazwa
parametru

Opis

14

RO0 On Time

Ustawianie opóźnienia włączenia wyjść cyfrowych. Jest to czas liczony od
chwili spełnienia warunku do chwili włączenia przekaźnika.

15

RO0 Off Time

Ustawianie opóźnienia wyłączenia wyjść cyfrowych. Jest to czas liczony od
chwili zaniknięcia warunku do chwili wyłączenia przekaźnika.

24

RO1 On Time lub
TO0 On Time

Ustawianie opóźnienia włączenia wyjść cyfrowych. Jest to czas liczony od
chwili spełnienia warunku do chwili włączenia przekaźnika lub
tranzystora.

25

RO1 Off Time lub
TO0 Off Time

Ustawianie opóźnienia wyłączenia wyjść cyfrowych. Jest to czas liczony od
chwili zaniknięcia warunku do chwili wyłączenia przekaźnika lub
tranzystora.

34

TO1 On Time

Ustawianie opóźnienia włączenia wyjść cyfrowych. Jest to czas liczony od
chwili spełnienia warunku do chwili włączenia tranzystora.

35

TO1 Off Time

Ustawianie opóźnienia wyłączenia wyjść cyfrowych. Jest to czas liczony od
chwili zaniknięcia warunku do chwili wyłączenia tranzystora.

To, czy określone przejście (fałsz->prawda albo prawda->fałsz) na wejściu
spowoduje włączenie lub wyłączenie wyjścia zależy od warunku wyjściowego.
Gdy dojdzie do zmiany stanu wyjścia i włączony zostanie timer, a wyjście zostanie
przywrócone do stanu pierwotnego zanim timer skończy odliczać czas, praca
timera zostaje przerwana, a stan danego wyjścia cyfrowego nie zmienia się.
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Przykład
Na poniższym, przykładowym schemacie przedstawiono wyjście cyfrowe,
skonfigurowane dla parametru P935 [Drive Status 1], bitu 27 „limit prądu”,
opóźnienie włączenia ustawione na dwie sekundy oraz opóźnienie wyłączenia
ustawione na 0 sekund.
Przekaźnik zostaje włączony
Opóźnienie włączenia = 2 sekundy
Limit prądu

0

5

10

Przekaźnik nie włącza się
Opóźnienie włączenia = 2 sekundy
Okresowy limit prądu
(co drugą sekundę)

0

10

5

Stan
Parametr [Dig Out Sts] odzwierciedla stan wyjść cyfrowych. Parametr ten
umożliwia także rozwiązywanie problemów związanych z wyjściami cyfrowymi.
Gdy bit powiązany z wyjściem cyfrowym zostanie uaktywniony, oznacza to,
że logika przemiennika informuje, że to wyjście cyfrowe jest włączone. Gdy bit
powiązany z wejściem cyfrowym zostanie wyłączony, oznacza to, że logika
przemiennika informuje, że to wyjście cyfrowe jest wyłączone.

225

753
Dig Out Sts
Stan wyjść cyfrowych

Wartości

Typ danych

Nazwa wyświetlana
Pełna nazwa
Opis

Odczyt/zapis

Nr
Grupa

Plik

Poniżej przedstawiono informacje dotyczące powiązanych parametrów stanu
dostępnych w przemienniku PowerFlex 753.

RO 16-bitowa
liczba
całkowita

Opcje

Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Wyjście tranz. 0
Wyjście przek. 0

Digital Outputs

FEEDBACK & I/O

Stan wyjść cyfrowych.

Domyślnie 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 = warunek fałszywy
1 = warunek prawdziwy
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Nazwa wyświetlana
Pełna nazwa
Opis

5

Dig Out Sts
Stan wyjść cyfrowych

Wartości

Typ danych

Nr

Odczyt/zapis

Sprzężenie zwrotne oraz we/wy

Grupa

Plik

Rozdział 2

RO 16-bitowa
liczba
całkowita

Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Zastrzeżony
Trans Out 1(2)
Trans Out 0(1)
Wyjście przek. 0

Digital Outputs

we/wy

Stan wyjść cyfrowych.
Opcje

Domyślnie 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 = zasilanie wyjścia odcięte
1 = zasilanie wyjścia włączone

(1) Bit 1 = „Trans Out 0” dla modułu we/wy, modele 20-750-2263C-1R2T.
= „Relay Out 1” dla modułu we/wy I/O, modele 20-750-2262C-2R i 20-750-2262D-2R.
(2) Bit 2 jest wykorzystywany tylko w module we/wy, model 20-750-2263C-1R2T.

Schematy blokowe
Rysunek 11 - Przemiennik PowerFlex 753
RO0 Off Time

Relay Out0
Source

0
Wybór
parametru

Inv

Dig Out Sts
225 0

235

Dig Out Invert
226 0

NC

Timer

Wspólne

1
NO

234
RO0 On Time

230
RO0 Sel

TO0 Off Time

Transistor Out0
Source
Inv

RO0 Level Sel
231
RO0 Level
Source

146

232

NO

1

TO0 Level Sel
241

RO0 Level CmpSts

233

RO0 Level

Timer

224
TO0 On Time

240
TO0 Sel

Wybór
parametru

24 V wspólne

0
Wybór
parametru

A

A≥B

Dig Out Sts
225 1

245

Dig Out Invert
226 1

1 0

TO0 Level
Source
Wybór
parametru

TO0 Level CmpSts
243 1 0

A

A<B
B

TO0 Level 242
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Rysunek 12 - Karta rozszerzeń PowerFlex serii 750
Wyjścia

Dig Out Invert
6 0
Relay Out0
Source

RO0 Off Time
Dig Out Sts
15
5 0

0
Wybór
parametru

Inv

NC

Timer

Wspólne

1
NO

14
RO0 On Time

10
RO0 Sel
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W celu zabezpieczenia silnika przed przegrzaniem przemiennik może
monitorować stan wbudowanego w zwoje silnika czujnika PTC (dodatniego
współczynnika temperaturowego) zwanego również termistorem silnika. Zwoje
silnika posiadają zwykle trzy czujniki PTC (po jednym na fazę) połączone
szeregowo, jak przedstawiono na poniższym schemacie. Zminiaturyzowane
czujniki cechują się niską rezystancją poniżej znamionowej temperatury
zadziałania; ich rezystancja wrasta (wykładniczo) w znamionowym zakresie
temperatur zadziałania. Znamionowa temperatura zadziałania jest określona
przez czujnik PTC. Silniki o różnych klasach termoizolacji (klasa F lub H) są
wyposażone w różne czujniki PTC, a każdy z nich posiada własną temperaturę
zadziałania, np. 120, 130, i 140 st. C. W odróżnieniu od termistorów PT100 lub
KTY, dla których zależność między temperaturą i rezystancją jest liniowa,
termistory PTC są używane do wskazywania poziomu temperatury, a nie do
bezpośredniego jej pomiaru w stopniach C.

Wejście termistora PTC
silnika

Rysunek 13 - Krzywa charakterystyki temperatury/rezystancji PTC wg IEC-34-11-2
4,000

R Rezystancja obwodu czujnika w omach

1,330

ϑ Temperatura
TNF Granica tolerancji znamionowej
temperatury zadziałania w stopniach C.

550
250

Zdefiniowane wartości graniczne

R[Ω]

100

20
10
-20 ˚C
0 ˚C

TNF – 20K
TNF – 5K

TNF + 15K
TNF + 5K
TNF

Sprzęt i połączenia
Przewody termistora PTC są podłączane do zacisków PTC+ i PTC- TB1 głównej
płyty sterującej PowerFlex 753 lub do TB1 jednej z opcjonalnych kart we/wy,
numery katalogowe 20-750-2262C-2R, 20-750-2263C-1R2T, 20-750-2262D-2R.
Termistory PTC silników z certyfikatem ATEX są podłączane do karty rozszerzeń
ATEX (20-750-ATEX) umieszczonej w jednej z kart we/wy serii 11, numery
katalogowe 20-750-1132C-2R, 20-750-1133C-1R2T, 20-750-1132D-2R.
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Rysunek 14 - Połączenie termistora PTC

Konfiguracja przy PTC podłączonym do głównej płyty sterującej
przemiennika PowerFlex 753
Port 0: P250 [PTC Cfg] = 0 „Ignore”, 1 „Alarm”, 2 „Flt Minor”, 3 „FltCoastStop”,
4 „Flt RampStop” lub 5 „Flt CL Stop”
Stan jest przedstawiony w porcie 0: P251 [PTC Sts]

Konfiguracja z opcjonalną płytą we/wy
Port X (moduł we/wy): P40 [PTC Cfg] = 0 „Ignore”, 1 „Alarm”, 2 „Flt Minor”,
3 „FltCoastStop”, 4 „Flt RampStop” lub 5 „Flt CL Stop”
Stan jest przedstawiony w porcie X (moduł we/wy): P41 [PTC Sts] i Port X
(moduł we/wy): P42 [PTC Raw Value]

Konfiguracja z modułem we/wy serii 11 umieszczonym w karcie
rozszerzeń ATEX
Stan jest przedstawiony w porcie X (moduł we/wy): P41 [ATEX Sts] Działanie
przy błędzie nie jest konfigurowalne w przypadku użycia karty ATEX.

Działanie przy błędzie lub w przypadku alarmu.
Reakcja na zwiększenie rezystancji PTC zależy od odpowiedniej konfiguracji
termistora PTC, np. w razie alarmu lub błędu. W przypadku użycia karty ATEX,
wynikiem jest zawsze błąd. Jeśli rezystancja termistora PTC przekracza 3,2 kOhm,
uaktywniany jest błąd lub alarm. Funkcja ta jest kasowana, gdy rezystancja spada
poniżej 2,2 kOhm. Jeśli rezystancja spadnie poniżej 100 Ohm, dochodzi do
wykrycia zwarcia. Jeśli przemiennik został skonfigurowany na reagowanie błędem,
błąd należy wykasować po zresetowaniu funkcji PTC (przywróceniu wartości
poniżej progu).
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Alarmy

Temat

Strona

Alarmy

151

Limit prądu

152

Napięcie/pamięć szyny DC

153

Przeciążenie przemiennika

153

Błędy

158

Wykrywanie zaniku fazy wejściowej

161

Przeciążenie silnika

163

Limit nadmiernej prędkości

167

Hasło

168

Zegar czasu rzeczywistego

169

Fala odbita

174

Ochrona

179

Ochrona przeciążeniowa „shear pin”

182

Kompensacja poślizgu

186

Regulator poślizgu

188

Alarmy informują użytkownika o sytuacjach mających miejsce w obrębie
przemiennika lub aplikacji. Sytuacje te mogą wpływać na działanie przemiennika
lub osiągi aplikacji. Stany w rodzaju zaniku zasilania lub zaniku sygnału wejścia
analogowego mogą być wykrywane i wyświetlane, co pozwala operatorowi lub
przemiennikowi na podjęcie odpowiednich działań.
Wyróżnia się dwa typy alarmów.
• Alarmy typu 1 to stany, które nie powodują samoczynnego wyłączenia
przemiennika, jednak w przypadku ich utrzymywania się mogą prowadzić
do błędu przemiennika.
• Alarmy typu 2 to stany, które są spowodowane niewłaściwym
programowaniem i uniemożliwiają start przemiennika aż do usunięcia
przyczyny. Przykładem alarmu typu 2 jest sytuacja, w której funkcja startu
jest przypisana do wejścia cyfrowego bez przypisania do tego wejścia
funkcji zatrzymania.
Dział Wykrywanie i usuwanie usterek w publikacji Przemienniki serii PowerFlex
750 Podręcznik programowania, 750-PM001, zawiera wykaz błędów i alarmów
typowych dla przemienników, określenia typów błędów i alarmów oraz
ewentualne działania, które można skonfigurować w przypadku ich wystąpienia.
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W programie Control Logix nie należy ustawiać parametru P410 [Motor OL
Actn] jako 1 („Alarm”). W przemiennikach z oprogramowaniem układowym
wersji 8.001 lub wcześniejszej istnieje pewna anomalia, która uniemożliwia
zażądanie przeciążenia za pomocą parametru P959 [Alarm Status A] oraz bitu 2
parametru „Motor OL” P937 [Condition Sts 1]. Żaden z tych parametrów nie
może zostać w tej sytuacji użyty w celu zainicjowania jakiejkolwiek procedury
zaprogramowanego alarmu.
Rozwiązanie powyższego problemu polega na pozostawieniu parametru P410
[Motor OL Actn] na jednym z ustawień błędów lub zaktualizowaniu
oprogramowania układowego przemiennika do wersji 8.001. Instrukcje dotyczące
aktualizacji oprogramowania układowego znajdują się w publikowanych uwagach
do wydania (ang. Release Notes) oprogramowania układowego przemiennika.

Limit prądu

152

Przemiennik może chronić się przed przetężeniem lub przeciążeniem na pięć
sposobów.
Metoda

Opis

Przetężenie sprzętowe

Ta funkcja natychmiastowo wprowadza przemiennik w stan błędu w przypadku
przekroczenia odpowiedniej wartości przez prąd wyjściowy. Wartość tego parametru
jest ustawiona na stałe sprzętowo i wynosi zwykle 250% prądu znamionowego
przemiennika. Kod błędu tej funkcji to F12 „HW OverCurrent.” Tej funkcji nie można
ominąć ani ograniczyć jej działania.

Przetężenie programowe

Ten tryb zabezpieczenia zostaje użyty, gdy szczyty natężenia prądu nie osiągną wartości
przetężenia sprzętowego, natomiast występują wystarczająco długo i są wystarczająco
wysokie, aby spowodować uszkodzenie niektórych komponentów przemiennika. Jeśli
sytuacja ta się powtórzy, procedura zabezpieczenia przemiennika wywoła błąd F36 „SW
OverCurrent”. Punkt, w którym ten błąd występuje, jest zapisany na stałe w pamięci
przemiennika.

Programowy limit prądu

Ta funkcja próbuje ograniczyć natężenie prądu przez zmniejszenie napięcia wyjściowego
i częstotliwości wyjściowej w przypadku przekroczenia zaprogramowanej wartości przez
prąd wyjściowy. Parametry P422/423 [Current Limit 1/2], wybierane za pomocą
parametru P421 [Current Lmt Sel], można zaprogramować do 150% wartości
znamionowej przemiennika. Reakcję na przekroczenie tej wartości można zaprogramować
w ustawieniu ochrony przeciążeniowej „shear pin”. Włączenie tego parametru prowadzi do
wystąpienia błędu F61 lub F62 „Shear Pin n”. Wyłączenie tego parametru powoduje
zmniejszenie częstotliwości przez przemiennik w ramach próby obniżenia obciążenia.

Zabezpieczenie termiczne
radiatora

Przemiennik stale monitoruje temperaturę radiatora. Jeśli temperatura przekroczy
maksymalną wartość określoną dla przemiennika, wystąpi błąd F8 „Heatsink OvrTemp”.
Wartość ta jest określona sprzętowo na stałe jako 100 st. C. Błąd ten nie jest zasadniczo
używany w celu ochrony przed przetężeniem z uwagi na cieplną stałą czasową
radiatora. Błąd ten zabezpiecza przed przeciążeniem.

Zabezpieczenie
przemiennika przed
przeciążeniem

Zob. przeciążenie przemiennika na strona 153.
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Rysunek 15 - Przykłady ochrony przed przekroczeniem limitu prądu przez zmniejszenie
częstotliwości
P7 [Output Current]

P424 [Active Cur Lmt]

P1 [Output Frequency]
Częstotliwość jest zmniejszana.

Praca z częstotliwością 60 Hz

P3 [Mtr Vel Fdbk]
Następuje odłączenie
obciążenia.

Limit prądu ustawiony na 8 A.

Częstotliwość jest zmniejszana
gwałtowniej w miarę dalszego wzrostu
obciążenia.

Częstotliwość

A

Obciążenie osiąga limit prądu.

Stopniowy wzrost obciążenia.

Start

Sekundy

Napięcie/pamięć szyny DC

Parametr P11 [DC Bus Volts] to miara wartości chwilowej. Parametr P12
[DC Bus Memory] to wartość poddana bardzo dużej filtracji lub średnie napięcie
szyny. Zaraz po zamknięciu przekaźnika wstępnego ładowania, do którego
dochodzi podczas wstępnego podania napięcia, pamięć szyny zostaje ustawiona
równo z jej napięciem. Następnie zostaje ona zaktualizowana poprzez pobranie
średniego napięcia chwilowego szyny DC z okresu sześciu minut.
Pamięć szyny jest wykorzystywana jako wartość porównawcza, umożliwiająca
wykrycie zaniku zasilania. Gdy dochodzi do zaniku zasilania przemiennika,
pamięć szyny zostaje wykorzystana do przywrócenia przemiennika do stanu
normalnego (na przykład sterowanie wstępnym ładowaniem lub podtrzymanie
bezwładnościowe) po przywróceniu źródła zasilania. Podczas zwalniania
aktualizacja pamięci szyny jest blokowana, aby uniknąć pozornie wysokiej
wartości wygenerowanej w warunkach odzysku energii.

Przeciążenie
przemiennika

Celem funkcji cieplnego przeciążenia przemiennika jest zabezpieczenie modułu
mocy przemiennika w przypadku przekroczenia wartości granicznych przez
parametry eksploatacyjne. Funkcja ta nie chroni silnika; rolę tę pełni
zabezpieczenie przed przeciążeniem silnika (zob. Przeciążenie silnika na
stronie 163).
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Funkcja przeciążenia cieplnego przemiennika chroni przemiennik na dwa
sposoby. Pierwszy z nich to zabezpieczenie odwrotno-czasowe oparte na średnim
natężeniu prądu wyjściowego, a drugi – menedżer termiczny modelujący
temperaturę tranzystorów IGBT na podstawie mierzonej temperatury modułu
mocy i warunków pracy. Każdy z powyższych sposobów może ograniczyć
częstotliwość przełączania PWM lub obniżyć limit prądu. Jeśli obciążenie
przemiennika nie zostanie obniżone przy przekroczeniu warunków
znamionowych, nawet po zastosowaniu jednego z ww. środków, zostanie
wygenerowany błąd F64 „Drive Overload”. Mechanizmu wykrywania błędów
nie można wyłączyć. Możliwe jest jedynie wyłączenie możliwości zmniejszania
częstotliwości PWM i limitu prądu.
Przemiennik monitoruje temperaturę modułu mocy w zależności od pomiarów
temperatury i modelu termicznego modułu mocy. W miarę zwiększania się
temperatury i parametru P940 [Drive OL Count] przemiennik może obniżyć
częstotliwość PWM w celu ograniczenia strat przełączania w module mocy.
Wprzypadku dalszego wzrostu temperatury przemiennik może obniżyć limit
prądu, próbując zmniejszyć obciążenie. Jest to fabrycznie ustawiona reakcja
przemiennika na wzrost temperatury, konfigurowana za pomocą parametru P420
[Drive OL Mode]. Jeśli temperatura osiągnie poziom krytyczny, tj. P940 [Drive
OL Count] = 100%, w przemienniku wystąpi stan błędu.
Jeśli przemiennik działa w niskiej temperaturze otoczenia, może przekroczyć
znamionowe poziomy natężenia prądu zanim monitorowana temperatura
osiągnie poziom krytyczny. Aby uniknąć takiej sytuacji, zabezpieczenie
przemiennika przed przeciążeniem używa również algorytmu odwrotnoczasowego. Gdy algorytm ten wykryje przekroczenie znamionowych limitów
przez parametry robocze przemiennika, może dojść do obniżenia limitu prądu
lub wygenerowania błędu.

Zabezpieczenie odwrotno-czasowe
Poniższe krzywe przedstawiają przykład granicznego działania przemiennika
20G1AxC770. Krzywa jest określona warunkami znamionowymi pracy ciągłej
i odpowiadającą im obciążalnością. Są to klasa napięciowa i znamionowy
współczynnik obciążenia konfigurowalne za pomocą parametrów P305 [Voltage
Class] oraz P306 [Duty Rating]. W poniższym przykładzie istnieje sześć różnych
wartości znamionowych przeciążenia.
• Niskie napięcie/normalne warunki pracy lub wysokie napięcie/normalne
warunki pracy
• Niskie napięcie/ciężkie warunki pracy lub wysokie napięcie/ciężkie
warunki pracy
• Niskie napięcie/lekkie warunki pracy lub wysokie napięcie/lekkie warunki
pracy
Lekkie warunki pracy (ustawienie małego obciążenia) są dostępne jedynie
w przemiennikach w rozmiarze nr 8 i większym.

154

Publikacja Rockwell Automation 750-RM002B-PL-P - Wrzesień 2013

Diagnostyka i ochrona

Rozdział 3

Gdy obciążenie przemiennika przekroczy poziom prądu przedstawiony za
pomocą jednej z krzywych, zabezpieczenie odwrotno-czasowe zwiększy stan
licznika przeciążeń. Limit prądu może zostać zmniejszony do 100% prądu
znamionowego przemiennika, gdy licznik przeciążeń osiągnie stan 97,35% do
czasu osiągnięcia 10/90 lub 5/95 cyklu pracy. Przykładowo, po 60 sekundach
działania przy 110% następuje 9 minut działania przy 100%, natomiast po 3
sekundach przy 150% następuje 57 sekund przy 100%. Jeśli próg podjęcia
działania występuje nieznacznie powyżej poziomu znamionowego, przemiennik
zmniejsza limit wyłącznie przy przekroczeniu wartości znamionowych
przemiennika. Jeśli w parametrze P940 [Drive OL Mode] nie włączono
zmniejszania limitu prądu, w przypadku przekroczenia poziomów
znamionowych przez parametry robocze występuje błąd F64 „Drive Overload”.
Krzywa przeciążeniowa przemiennika

Prąd (A)

Normalne obciążenie/niskie napięcie
Normalne obciążenie/wysokie napięcie
Duże obciążenie/niskie napięcie
Duże obciążenie/wysokie napięcie
Małe obciążenie/niskie napięcie
Małe obciążenie/wysokie napięcie

Czas do samoczynnego wyłączenia (w sekundach)

Praca w warunkach normalnego i dużego obciążenia
Różne aplikacje wymagają różnych poziomów prądu przeciążeniowego. Dobór
wielkości przemiennika do normalnego obciążenia umożliwia osiągnięcie 110%
przez 60 sekund i 150% przez 3 sekund. Do aplikacji wymagających dużych
obciążeń używa się przemiennika o wielkości o jeden poziom wyższej niż wymaga
tego silnik, dzięki czemu wytwarzany jest prąd przeciążeniowy wyższy niż wartość
znamionowa silnika. Dobór wielkości przemiennika do dużego obciążenia
umożliwia osiągnięcie 150% przez okres 60 sekund oraz 180% przez 3 sekundy.
Powyższe wartości procentowe odnoszą się do wartości znamionowej
podłączonego silnika.
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Menedżer termiczny
Menedżer termiczny stanowi zabezpieczenie przez przekroczeniem termicznych
wartości znamionowych modułu mocy. Działanie menedżera termicznego można
przedstawić jako blok funkcyjny z wejściami i wyjściami.
Przeciążenie falownika (IT)
Charakterystyka urządzenia zasilającego
NTC
Pwr EE Data

Kalkulator
temperatury
radiatora i złącza

Cykl pracy

940

Drive OL Count

941

IGBT Temp Pct

942

IGBT Temp C

943

Drive Temp Pct

Drive OL Mode

420

944

Drive Temp C

Częstotliwość PWM

38

424

Active Cur Lmt

DC Bus Volts

11

d14

Active PWM Freq

Output Current

7

Current Limit 1

422

Current Limit 2

423

Menedżer termiczny
przemiennika

Stan alarmu B

960

0 IGBT OT
1 Heatsink OT

Pozostałe źródła odniesienia

Wybór
parametru

4

Drive OL

5

CurLmt Reduc

6 PWMFrq Reduc
Stan błędu B
Current Limit Sel

421
953

2

Drive OL

3 Heatsink OT
4

TransistorOT

5

SinkUnderTmp

6

Excess Load

Przyjrzyjmy się ogólnemu schematowi obliczeń wykonywanych przez menedżer
termiczny. Temperatura złącza tranzystora IGBT jest obliczana na podstawie pomiaru
temperatury przemiennika oraz wzrostu temperatury będącego funkcją warunków
pracy. Gdy obliczona temperatura złącza osiągnie wartość graniczną, w przemienniku
wystąpi stan błędu. Tego błędu nie można wyłączyć. Maksymalna temperatura złącza
jest zapisana w układach pamięci EEPROM płyty modułu mocy wraz z innymi
informacjami określającymi działanie funkcji zabezpieczenia przemiennika przed
przeciążeniem. Wartości te nie są regulowane przez użytkownika. Oprócz
maksymalnej temperatury złącza występują progi temperaturowe określające punkty,
w których rozpocznie się obniżanie częstotliwości PWM, oraz punkty, w których
zostanie zapoczątkowane zmniejszanie limitu prądu. Bity alarmu parametru P960
[Alarm Status B] określają stan, w którym osiągane są punkty wymagające
zmniejszania, niezależnie od tego, czy przemiennik jest skonfigurowany w celu
przeprowadzania zmniejszania. Bit 6 „PWMFrq Reduc” to bit alarmu w przypadku
błędu PWM. Jego wartość wynosi 10 °C (50 °F) poniżej poziomu błędu. Bit 5
„CurLmt Reduc” to bit alarmu dla zmniejszania limitu prądu. Jego wartość wynosi
5 °C (41 °F) poniżej poziomu błędu. Poziom błędu nadmiernej temperatury jest
obniżany podczas pracy przy częstotliwościach niższych niż 5 Hz.
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Konfiguracja
Parametr P420 [Drive OL Mode] pozwala użytkownikowi na wybór działania,
które ma zostać podjęte przy zwiększonym natężeniu prądu lub temperaturze
przemiennika. Gdy parametr ten jest wyłączony (0), przemiennik nie będzie
modyfikować częstotliwości PWM ani limitu prądu. Gdy parametr ten jest
ustawiony na wartość 2 („Reduce PWM”), przemiennik będzie modyfikować
jedynie częstotliwość PWM. Ta opcja jest używana zwykle w aplikacjach
związanych z podnoszeniem. Gdy parametr ten jest ustawiony na wartość 1
(„Reduce CurLmt”), przemiennik będzie modyfikować jedynie limit prądu.
Wprzypadku ustawienia parametru na 3 („Both-PWM 1st”) przemiennik będzie
najpierw modyfikował częstotliwość PWM, a następnie, jeśli będzie to konieczne,
limit prądu, aby zapobiec wystąpieniu błędu F64 „Drive Overload” lub F8
„Heatsink OvrTemp” w przemienniku.

Wyświetlanie temperatury
Temperatura przemiennika jest mierzona (NTC w radiatorze) i wyświetlana jako
odsetek pojemności cieplnej przemiennika za pomocą parametru P943 [Drive
Temp Pct] oraz jako pojemność cieplna tranzystorów IGBT za pomocą
parametru P941 [IGBT Temp Pct]. Te dwa parametry są normalizowane do
pojemności cieplnej przemiennika, która zależy od jego wielkości i która jest
wyświetlana jako procentowe wykorzystanie maksymalnych możliwości cieplnych
(100% = samoczynne wyłączenie przemiennika). Temperatura radiatora, P944
[Drive Temp C], oraz temperatura tranzystorów IGBT, P942 [IGBT Temp Pct],
są również podawane jako punkty kontrolne w stopniach Celsjusza. Nie można
ich bezpośrednio odnieść do punktu wyłączenia, gdyż wartości maksymalne są
określone procentowo.

Praca z niską prędkością
Gdy częstotliwość pracy wynosi poniżej 5 Hz, cykl pracy tranzystorów IGBT
przyczynia się do gwałtownego wzrostu ciepła w urządzeniu zasilającym. Przy
niskich częstotliwościach wyjściowych menedżer termiczny zwiększa obliczoną
temperaturę tranzystorów IGBT i wcześniej inicjuje działania korygujące. Jeśli
wymagana jest praca przez dłuży czas przy niskich częstotliwościach, należy
skontaktować się z pomocą techniczną, aby odpowiednio obniżyć wartości
znamionowe. Należy również uwzględnić fakt, iż po osiągnięciu limitu prądu
w celu zredukowania obciążenia obniżana jest również częstotliwość wyjściowa.
Rozwiązanie to sprawdza się w przypadku obciążenia o zmiennym momencie,
lecz przy obciążeniu o stałym momencie obniżanie częstotliwości wyjściowej nie
spowoduje obniżenia prądu (obciążenia). Obniżanie limitu prądu w przypadku
obciążenia o stałym momencie zmusza przemiennik do pracy w warunkach,
w których problemy termiczne nasilają się. W tej sytuacji menedżer termiczny
zwiększa obliczane straty w module mocy w celu określenia najgorszego
przypadku. Tak więc jeśli menedżer termiczny zwykle zapewnia 150% przez 3
sekundy przy wysokich prędkościach, przy niskich prędkościach może zapewnić
jedynie 150% przez 1 sekundę przed wygenerowaniem błędu. W niektórych
aplikacjach, takich jak podnoszenie i wciąganie, obniżenie limitu prądu może
przynieść pozytywne efekty.
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Błędy to zdarzenia lub stany mające miejsce w obrębie przemiennika i/lub poza
nim. Te zdarzenia i stany są domyślnie uznawane za wystarczająco istotne, aby
spowodować przerwanie pracy przemiennika. O wystąpieniu błędów informują
wskaźnik STS (stanu) przemiennika, interfejs HIM, sieć komunikacyjna i/lub
wyjścia stykowe.

Reakcja przemiennika na błędy
W przypadku wystąpienia błędu, stan błędu zostaje zapisany w rejestrze
zatrzaskowym, wymagając od użytkownika lub aplikacji wykasowania błędu
w celu wyzerowania zapisanego stanu. Reakcja użytkownika zależy od
okoliczności, która wywołała błąd. Jeśli okoliczność ta nadal występuje po
wykasowaniu błędu, przemiennik ponownie wejdzie w stan błędu, a stan błędu
zostanie zapisany w rejestrze zatrzaskowym.
• W odpowiedzi na błąd przemiennik podejmuje z góry określone działanie,
które zależy od typu błędu. Reakcje przemiennika na niektóre typy błędów
mogą być konfigurowane przez użytkownika. W przypadku wystąpienia
błędów niekonfigurowalnych wyjście przemiennika jest wyłączane
i przeprowadzana jest sekwencja „zatrzymania wybiegiem”. Dział
Wykrywanie i usuwanie usterek publikacji Przemienniki serii PowerFlex
750 Podręcznik programowania, 750-PM001, zawiera szczegółowe
informacje o obu typach błędów.
• Kod błędu jest wprowadzany do pierwszego bufora kolejki błędów (zasady
opisano poniżej w Kolejka błędów).
• Zapisywane są dodatkowe dane stanu przemiennika w chwili wystąpienia
błędu. Informacje te każdorazowo dotyczą ostatniego zapisu w kolejce
błędu, wskazywanego przez parametr P951 [Last Fault Code]. Przy
wystąpieniu kolejnego błędu dane są nadpisywane.
Przechwytywane i zapisywane w rejestrze zatrzaskowym pamięci nieulotnej
przemiennika są następujące dane/stany:
• P952 [Fault Status A]
P953 [Fault Status B]
Wskazują wystąpienie warunków, które zostały skonfigurowane jako błędy.
• P954 [Status1 at Fault]
P955 [Status2 at Fault]
Przechowują warunki pracy przemiennika przechwycone w chwili
wystąpienia błędu.
• P957 [Fault Amos]
Natężenie prądu silnika w chwili wystąpienia błędu.
• P958 [Fault Bus Volts]
Napięcie szyny DC w chwili wystąpienia błędu.
• P956 [Fault Frequency]
Częstotliwość wyjściowa w chwili wystąpienia błędu.
• P962 [Al Arma at Fault]
P963 [AlarmB at Fault]
Przechwytuje i podaje wartość parametru P959/960 [Alarm Status A/B]
chwili wystąpienia ostatniego błędu.

158

Publikacja Rockwell Automation 750-RM002B-PL-P - Wrzesień 2013

Diagnostyka i ochrona

Rozdział 3

Kolejka błędów
Błędy są również zapisywane w kolejce błędów, w której przechowywana jest
historia najnowszych zdarzeń związanych z błędami. Każde zarejestrowane
zdarzenie zawiera kod błędu (wraz z przypisanym do niego tekstem) oraz „czas
wystąpienia” błędu. Przemienniki częstotliwości PowerFlex serii 750 posiadają
kolejkę błędów mogącą pomieścić dane 32 zdarzeń.
Kolejka błędów rejestruje wystąpienie każdego zdarzenia związanego z błędem,
o ile w rejestrze zatrzaskowym nie jest zapisany inny błąd. Każdy wpis w kolejce
błędów zawiera kod błędu oraz wartość znacznika czasowego. Nowe zdarzenia
związane z błędami nie są zapisywane w kolejce błędów, jeśli wystąpił wcześniej
błąd, który nie został wykasowany. Zapisywane są jedynie te błędy, które
powodują wyłączenie przemiennika. Błędy, które wystąpiły, gdy przemiennik był
już w stanie błędu, nie są rejestrowane.
Kolejka błędów jest kolejką typu FIFO (ang. first in, first out). Ostatnim
(najnowszym) wpisem jest zawsze wpis nr 1 w kolejce błędów. Wpis nr 32 jest
zawsze najstarszym wpisem. W miarę rejestrowania nowych błędów każdy
poprzedni wpis jest przesuwany o jedną pozycję. W ten sposób wpis nr 1 staje się
wpisem nr 2, wpis nr 2 przesuwa się do pozycji nr 3 itd. Jeśli kolejka jest już pełna
w chwili wystąpienia błędu, najstarszy wpis jest usuwany.
Kolejka błędów jest przechowywana w pamięci nieulotnej w razie zaniku
zasilania, a jej zawartość jest zachowana po wyłączeniu i włączeniu zasilania.

Kod błędu i znacznik czasowy
Kody błędów wraz z przypisanym do nich tekstem dla poszczególnych wpisów
można wyświetlić za pomocą interfejsu HIM. Ponowne naciśnięcie klawisza
Enter interfejsu HIM po wyświetleniu kodu błędu umożliwia podgląd znacznika
czasowego powiązanego z danym kodem. Znacznik czasowy to czas, który
upłynął od chwili wystąpienia błędu.
W przypadku użycia jednego z dostępnych narzędzi programowych
(DriveExecutive, DriveExplorer, Connected Component Workbench lub Logix
Designer) kod błędu, tekst opisu oraz znacznik czasowy są wyświetlane
jednocześnie.

Resetowanie lub kasowanie błędu
Stan błędu zapisany w rejestrze zatrzaskowym można wykasować w jeden
z następujących sposobów.
• Przejście ze stanu wyłączonego do włączonego na wyjściu cyfrowym
skonfigurowanym jako DI Clear Fault.
• Naciśnięcie klawisza ekranowego „CLR” lub przycisku Stop interfejsu
HIM po wyświetleniu błędu.
• Urządzenie peryferyjne DPI (kilka różnych sposobów).
• Przywrócenie fabrycznych ustawień domyślnych przez zapisanie
parametrów.
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• Wyłączenie i włączenie zasilania przemiennika tak, aby płyta sterująca
przeszła sekwencję włączenia zasilania.
Zresetowanie błędów powoduje wykasowania wskazania stanu błędu. Jeśli nadal
występuje jakikolwiek stan błędu, błąd zostaje ponownie zapisany w rejestrze
zatrzaskowym, a do kolejki błędów zostaje dodany kolejny wpis.

Kasowanie kolejki błędów
Zresetowanie błędu nie powoduje wykasowania kolejki błędów. Kolejkę błędów
można wykasować za pomocą opcji w menu interfejsu HIM lub polecenia DPI za
pośrednictwem portu komunikacji.

Konfiguracja błędów
Przemiennik można skonfigurować tak, aby niektóre warunki nie powodowały
wyłączenia przemiennika.
Skróconą listę konfigurowalnych błędów przemiennika przedstawiono poniżej.
Niektóre z poniższych błędów zostały bardziej szczegółowo objaśnione w
odpowiednim dziale niniejszego dokumentu.
Akcesoria takie, jako enkoder czy karty we/wy posiadają dodatkowe błędy
konfigurowalne. Więcej informacji znajduje się w dziale Wykrywanie i usuwanie
usterek publikacji Przemienniki serii PowerFlex 750 Podręcznik programowania,
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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Czasami w trójfazowych źródłach zasilania może dojść do niesprawności jednej
fazy, co jednak nie wpłynie na proces dostarczania zasilania pomiędzy 2
pozostałymi fazami (zasilanie jednofazowe). Praca przemiennika z mocą
wyjściową przekraczającą 50% oraz przy zasilaniu jednofazowym może
doprowadzić do jego uszkodzenia. Jeżeli istnieje ryzyko wystąpienia takiej
sytuacji, zalecamy skorzystanie z funkcji wykrywania zaniku fazy wejściowej.
Przemiennik można zaprogramować tak, aby włączał bit alarmu lub generował
błąd przemiennika (główny lub średniej ważności). Stan ten przemiennik osiąga
dzięki interpretacji tętnienia napięcia występującego na szynie DC.

Konfigurowanie działania podejmowanego w przypadku zaniku fazy
wejściowej
Parametr P462 [InPhase LossActn]
Aby skonfigurować działanie podejmowane w przypadku zaniku fazy wejściowej,
należy wykorzystać następujące bity:
• „Ignore” (0) – brak działania. Może to spowodować poważne uszkodzenie
przemiennika.
• „Alarm” (1) – wskazywany alarm typu 1.
• „Flt Minor” (2) – wskazywany błąd średniej ważności. Jeżeli przemiennik
jest uruchomiony, będzie kontynuował swoją pracę. Opcję tę włącza się za
pomocą parametru P950 [Minor Flt Cfg]. W przypadku niewłączenia
błąd będzie miał cechy błędu głównego.
• „FltCoastStop” (3) – wskazywany błąd główny. Zatrzymanie wybiegiem.
• „Flt RampStop” (4) – wskazywany błąd główny. Zatrzymanie rampą.
• „Flt CL Stop” (5) – wskazywany błąd główny. Zatrzymanie z limitem
prądu.
Zanik fazy wejściowej jest wskazywany w parametrze P937 [Condition Sts 1],
bit 4 „InPhaseLoss”.
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Gdy jako działanie podejmowane w wyniku zaniku fazy wejściowej wybrano
generowanie błędu, ustawiony zostanie parametr P952 [Fault Status A], bit 4
„InPhaseLoss”.

Gdy jako działanie podejmowane w wyniku zaniku fazy wejściowej wybrano
generowanie alarmu, ustawiony zostanie parametr P959 [Alarm Status A], bit 4
„InPhaseLoss”.
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Parametr P463 [InPhase Loss Lvl]
Umożliwia ustawienie progu, po osiągnięciu którego w wyniku tętnienia napięcia
występującego na szynie DC, wygenerowany zostanie błąd 17 „Input Phase Loss”.
Zanik fazy wejściowej zostaje stwierdzony, gdy tętnienie napięcia występującego
na szynie DC przekroczy tolerancję ustawioną w ramach tego parametru,
a sytuacja taka utrzyma się przez pewien czas. Gdy użytkownik ustawi większą
wartość, zezwoli na większe tętnienie bez generowania błędu przemiennika,
jednak umożliwi jednocześnie gromadzenie się większej ilości ciepła w
kondensatorach szyny, co może skrócić ich żywotność lub nawet doprowadzić do
awarii. Wartość domyślna to 325. Jest ona równa oczekiwanemu poziomowi
tętnienia w przypadku silnika o pełnej mocy znamionowej pracującego z połową
obciążenia, przy wejściowym zasilaniu jednofazowym. Oznacza to, że gdy
użytkownik wie, że będzie korzystał z zasilania jednofazowego, powinien obniżyć
wartości znamionowe przemiennika o 50%.
Warunki obciążenia działającego na silnik także mają wpływ na ten parametr.
Szczególne znaczenie mają tu obciążenia uderzeniowe.

Funkcja zabezpieczenia silnika przed przeciążeniem wykorzystuje algorytm IT
(odwrotno-czasowy) do modelowania temperatury silnika i charakteryzuje się tą
samą krzywą, co fizyczne zabezpieczenie przeciążeniowe klasy 10.
Krzywa przeciążenia silnika

Czas wyłączenia (w sekundach)

Przeciążenie silnika

Zimny
Gorący

Prąd pełnego obciążenia (%)

Funkcja ochrony przed przeciążeniem używa parametru P26 [Motor NP Amps]
do ustalenia poziomu 100% (osi y) przedstawionego na powyższym wykresie.
Ustawienie parametru P410 [Motor OL Actn] na wartość zerową powoduje
wyłączenie zabezpieczenia silnika przed przeciążeniem cieplnym. W przypadku
aplikacji wykorzystujących wiele silników (tzn. więcej niż jeden silnik podłączony
do jednego przemiennika) wymagane są oddzielne, zewnętrzne zabezpieczenia
przed przeciążeniem, a funkcję zabezpieczenia przeciążeniowego silnika dostępną
w przemienniku można wyłączyć.
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Działanie zabezpieczenia przeciążeniowego opiera się na trzech parametrach.
• Parametr P26 [Motor NP Amps] to podstawowa wartość zabezpieczenia
silnika.
• Parametr P413 [Mtr OL Factor] służy do regulacji działania zgodnie ze
współczynnikiem eksploatacyjnym. W celu dobrania prądu znamionowego
dla zabezpieczenia przez przeciążeniem cieplnym prąd pełnego obciążenia
silnika (FLA) podany na tabliczce znamionowej silnika jest mnożony w
przemienniku przez współczynnik przeciążenia silnika. Może to służyć do
podniesienia lub obniżenia poziomu prądu wywołującego wyłączenie
silnika przez cieplne zabezpieczenie przeciążeniowe silnika bez
konieczności regulacji prądu pełnego obciążenia silnika. Przykładowo, jeśli
wartość FLA na tabliczce znamionowej wynosi 10 A, a współczynnik
przeciążenie silnika 1,2, cieplne zabezpieczenie przeciążeniowe silnika jako
100% użyje wartości 12 A.
WAŻNE

Współczynnik eksploatacyjny niektórych silników może być
wykorzystany jedynie z zasilaniem sinusoidalnym (spoza
przemiennika). Aby sprawdzić, czy współczynnik eksploatacyjny silnika
jest prawidłowy, czy też konieczne jest jego obniżenie w celu użycia go
z przemiennikiem, należy skontaktować się z producentem silnika.

Warunki znamionowe pracy ciągłej

Współczynnik przeciążenia ładowania

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

% prędkości podstawowej

• Parametr P414 [Mtr OL Factor] zapewnia dodatkową ochronę silnikom
o ograniczonych zakresach prędkości. Ponieważ wiele silników nie posiada
odpowiednich możliwości chłodzenia przy niskich prędkościach, funkcję
zabezpieczenia przed przeciążeniem można zaprogramować tak, aby
zapewniała większą ochronę przy niższych prędkościach. Parametr ten
określa częstotliwość, od której rozpoczyna się obniżanie obciążalności
znamionowej silnika. Przy ustawieniu częstotliwości przeciążenia wyższej
niż zero, w przypadku osiągnięcia przez częstotliwość wyjściową wartości
zerowej przeciążalność jest obniżana do 70%. Podczas hamowania prądem
stałym (ang. DC injection braking) prąd silnika może przekroczyć 70%
wartości prądu pełnego obciążenia (FLA); prowadzi to jednak do
wcześniejszego uaktywnienia zabezpieczenia przeciążeniowego silnika niż
w przypadku pracy z prędkością podstawową. Przy niskich
częstotliwościach czynnikiem ograniczający może okazać się przeciążenie
przemiennika, nie przeciążenie silnika.
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Warunki znamionowe pracy ciągłej

Przeciążenie ładowania Hz

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

Cykl pracy zabezpieczenia przeciążeniowego silnika
Gdy silnik jest zimny, funkcja ta umożliwia uzyskanie 150% przez 3 minuty.
Gdy silnik jest gorący, funkcja ta umożliwia uzyskanie 150% przez 1 minutę.
Aby uniknąć uporczywie powtarzających się błędów, przy obciążeniu ciągłym
dopuszcza się 102%. Cykl pracy zabezpieczenia przeciążeniowego silnika określa
się w następujący sposób. W przypadku ciągłej pracy przy 100% FLA i wzroście
obciążenia do 150% FLA na 59 sekund, a następnie spadku do 100% FLA,
obciążenie musi utrzymać się na poziomie 100% FLA przez 20 minut zanim
osiągnie stan ustalony.

1 minuta

1 minuta

150%

100%
20 minut
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Stosunek 1:20 jest taki sam dla wszystkich okresów działania przy 150%.
Wprzypadku ciągłej pracy przy 100% i wzroście obciążenia do 150% FLA na
1 sekundę, obciążenie musi obniżyć się do poziomu 100% na 20 sekund zanim
ulegnie kolejnemu zwiększeniu do 150%.
%FLA

Czas wyłączenia
(zimny silnik)

Czas wyłączenia
(gorący silnik)

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

WAŻNE

W aplikacjach wymagających wysokiego prądu przeciążenia przez dłuższy
czas (np. 150% przez 60 sekund) wymagany jest dobór wielkości
(przemiennika względem silnika) dla dużego obciążenia.

Uaktywnienie zabezpieczenia przeciążeniowego silnika
Aby uaktywnić zabezpieczenie przeciążeniowe silnika, należy skonfigurować
parametr P410 [Motor OL Actn]. Spowoduje to uaktywnienie funkcji.
Domyślne ustawienie to 3 („FltCoastStop”). W parametrze P410 [Motor OL
Actn] konfiguruje się następujące bity.
• „Ignore” (0) – brak działania.
• „Alarm” (1) – wskazywany alarm typu 1.
• „Flt Minor” (2) – wskazywany błąd średniej ważności. Jeżeli przemiennik
jest uruchomiony, będzie kontynuował swoją pracę. Opcję tę włącza się za
pomocą parametru P950 [Minor Flt Cfg]. W przypadku niewłączenia
błąd będzie miał cechy błędu głównego.
• „FltCoastStop” (3) – wskazywany błąd główny. Zatrzymanie wybiegiem.
• „Flt RampStop” (4) – wskazywany błąd główny. Zatrzymanie rampą.
• „Flt CL Stop” (5) – wskazywany błąd główny. Zatrzymanie z limitem
prądu.
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Tabela 10 - Pozostałe parametry

Limit nadmiernej
prędkości

Nr parametru

Nazwa
parametru

Opis

411

Mtr OL at Pwr Up

Parametr Motor Overload at Power Up służy do konfiguracji funkcji
zabezpieczenia przeciążeniowego silnika względem stanu licznika
przeciążenia po włączeniu zasilania.
• „Assume Cold” (0) – parametr P418 [Mtr OL Counts] zostanie
wyzerowany przy następnym włączeniu zasilania przemiennika.
• „UseLastValue” (1) – wartość parametru P418 [Mtr OL Counts] zostanie
zachowana podczas wyłączania zasilania przemiennika i przywrócona
przy następnym włączeniu zasilania przemiennika.
• „RealTimeClk” (2) – wartość parametru P418 [Mtr OL Counts] zaczyna
obniżać się przy wyłączeniu zasilania przemiennika, odzwierciedlając
stygnięcie silnika; obniżanie zatrzymuje się po włączeniu zasilania
przemiennika lub osiągnięciu wartości zerowej. Opcja ta jest dostępna
jedynie w przypadku aktywnego zegara czasu rzeczywistego
w przemienniku.

412

Mtr OL Alarm Lvl

Możliwe jest generowanie alarmu przez przemiennik po osiągnięciu przez
parametr P418 [Mtr OL Counts] określonego poziomu. Wartość tę należy
wprowadzić w parametrze P412 [Mtr OL Alarm Lvl]. Jest to niezależny
poziom alarmowy, inny niż dla działania określonego za pomocą
parametru P410 [Motor OL Actn].

413

Mtr OL Factor

Parametr Motor Overload Factor określa minimalny poziom prądu
(wartość procentową lub wartość P26 [Motor NP Amps]), który powoduje
zwiększenie stanu licznika przeciążenia silnika. Poziomy prądu poniżej tej
wartości powodują zmniejszenie stanu licznika przeciążenia silnika.
Przykładowo, współczynnik eksploatacyjny rzędu 1,15 oznacza pracę
ciągłą do 115% znamionowego prądu silnika.

414

Mtr OL Hertz

Parametr Motor Overload Hertz służy do określania częstotliwości
wyjściowej, poniżej której następuje obniżenie wartości znamionowej
prądu roboczego silnika (zwiększenie czułości zabezpieczenia), w celu
uwzględnienia ograniczonych możliwości chłodzenia własnego typowych
silników podczas pracy z mniejszą prędkością. W przypadku silników
posiadających możliwość chłodzenia przy niskich prędkościach (np. 10:1
lub chłodzonych dmuchawą) ustawienie to należy obniżyć, aby w pełni
wykorzystać możliwości takiego silnika.

415

Mtr OL Reset Lvl

Parametr Motor Overload Reset Level określa poziom, który powoduje
zresetowanie stanu przeciążenia silnika i umożliwia ręczne zresetowanie
błędu (jeśli ustawiono to jako działanie przy przeciążeniu silnika).

416

MtrOL Reset Time

Parametr Motor Overload Reset Time podaje czas, jaki musi minąć do
ponownego uruchomienia silnika po wystąpieniu błędu przeciążenia
silnika, gdy wartość parametru P418 [Mtr OL Counts] znajdzie się poniżej
poziomu P415 [Mtr OL Reset Lvl].

418

Mtr OL Counts

Parametr Motor Overload Counts przedstawia skumulowane procentowe
przeciążenie silnika. Ciągła eksploatacja silnika powyżej 100% ustawienia
przeciążenia silnika powoduje zwiększanie tej wartości do 100% i podjęcie
działania wybranego za pomocą parametru P410 [Motor OL Actn].

419

Mtr OL Trip Time

Parametr Motor Overload Trip Time zawiera odwrotność czasu
przeciążenia silnika, równego liczbie sekund potrzebnej do osiągnięcia
przez parametr P418 [Mtr OL Counts] wartości 100% do podjęcia działania
wskutek przeciążenia silnika.

Warunek pracy z nadmierną prędkością pojawia się, gdy prędkość silnika
wykroczy poza normalny zakres roboczy. Limit prędkości obrotowej naprzód
silnika to parametr P520 [Max Fwd Speed] + parametr P524 [Overspeed Limit],
natomiast limit prędkości obrotowej wstecz silnika to parametr P521 [Max Rev
Speed] - parametr P524 [Overspeed Limit]. W przypadku trybu sterowania
wektora strumienia lub sterowania skalarnego z enkoderem, stosowana prędkość
silnika to wartość parametru P131 [Active Vel Fdbk] uśredniona w czasie 2 ms.
W trybie sterowania skalarnego z enkoderem, w ramach kontroli nadmiernej
prędkości wykorzystuje się parametr P1 [Output Frequency]. Warunek pracy
z nadmierną prędkością musi być aktywny przynajmniej przez 16 milisekund,
aby wygenerowany został błąd.
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CIP Motion
Gdy przemiennik PowerFlex 755 pracuje jako przemiennik typu CIP Motion,
w ramach atrybutu 695 „Motor Overspeed User Limit” ustawiony jest
bezpośrednio punkt wyłączenia pracy z nadmierną prędkością. Jako jednostki dla
tego atrybutu wykorzystuje się wartość procentową prędkości znamionowej
silnika. A więc jeśli wartość atrybutu 695 to 120%, błąd nadmiernej prędkości
pojawi się, gdy osiągnięta zostanie prędkość równa lub większa od 120%
prędkości znamionowej.

Wewnętrzny magnes trwały
W przypadku trybu sterowania silnikiem z wewnętrznym magnesem trwałym,
dla wartości progowej parametrów Speed Limit + Overspeed określony jest
dodatkowy limit. Próg ten nie może być większy od wartości ustawionej w ramach
parametru P1641 [IPM Max Spd] i spełnia rolę opcji kontroli +/-. W parametrze
P1641 [IPM Max Spd] jest ustawiona prędkość, przy jakiej silnik generuje limit
napięcia przemiennika. Gdy w trakcie pracy silnika z tą prędkością dojdzie do
błędu przemiennika, silnik wygeneruje napięcie na wyjściu przemiennika.
Napięcie to może doprowadzić do uszkodzenia przemiennika, jeżeli limit
zostanie przekroczony. Limit ten jest obliczany podczas wykonywania testów
ruchu obrotowego w ramach funkcji auto-strojenia. Przykładowo, gdy obliczona
wartość parametru P1641 to 57,82 Hz, próg limitu nadmiernej prędkości jest
określony za pomocą parametrów Speed Limit + Overspeed Limit, a wyniki są
ograniczone do wartości równej +/- 57,82 Hz.

Hasło

Wszystkie ustawienia konfiguracyjne parametrów przemiennika oraz
podłączonych urządzeń peryferyjnych można zabezpieczyć przed
nieuprawnionym dostępem hasłem wprowadzanym za pomocą klawiatury.
Jeśli przemiennik wiodący jest zabezpieczony hasłem, ustawienia parametrów
przemiennika oraz podłączonych do niego urządzeń peryferyjnych można
wyświetlać, ale nie można ich zmieniać aż do wprowadzenia aktualnego hasła.
Przy próbie edycji wartości parametru po wylogowaniu interfejs HIM poprosi
o wprowadzenie hasła w celu udzielenia dostępu.
Zabezpieczenie hasłem dotyczy następujących obszarów:
• Procedura rozruchu przemiennika
• Fabryczne ustawienia domyślne
• Zestawy użytkowników
• Funkcja CopyCat
Szczegółowe instrukcje dotyczące włączania i wyłączania ochrony hasłem
znajdują się w publikacji PowerFlex 20-HIM-A6 and 20-HIM-C6S HIM
(Human Interface Module) User Manual, 20HIM-UM001.
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W przemienniku PowerFlex 755 przewidziano zegar czasu rzeczywistego z opcją
podtrzymania bateryjnego. Dzięki temu w przemienniku można zaprogramować
czas rzeczywisty i zachować go nawet po odłączeniu zasilania przemiennika.
Zapewnia to możliwość określenia rzeczywistych znaczników czasu dla błędów
i innych zdarzeń zamiast znaczników czasu przebiegu. Zegar ten jest także
wykorzystywany do gromadzenia danych na temat czasu przebiegu w ramach
opcji konserwacji, dotyczących na przykład całkowitego czasu pracy, liczby
przypadków uruchomienia wentylatorów itd. Jeżeli zamontowano baterię
i ustawiono wartości czasu, czas jest akumulowany. Przybliżona trwałość baterii to
4,5 roku od chwili wyłączenia zasilania przemiennika. Gdy zasilanie
przemiennika jest włączone, bateria nigdy nie wyczerpie się.
Istnieją dwa sposoby ustawiania zegara czasu rzeczywistego w przemienniku.
Do jego ustawienia można wykorzystać interfejs HIM lub aplikację Drive
Executive/Drive Explorer.

Ustawianie zegara czasu rzeczywistego z poziomu interfejsu HIM
przemiennika
1. Przejść do ekranu Status.
2. Jeżeli nad klawiszem ekranowym ESC nie pojawiła się opcja Port 00 (Host
Drive), przejść do opcji Port 00 za pomocą klawisza
3. Wcisnąć klawisz

.

, aby wyświetlić ostatnio przeglądany folder.

4. Za pomocą klawisza

lub

5. Korzystając z klawisza
6. Wcisnąć klawisz

lub

przejść do folderu PROPERTIES.

lub

, wybrać opcję Set Date and Time.

(Enter), aby wyświetlić ostatnio przeglądany folder.

7. Wcisnąć klawisz ekranowy EDIT, aby przejść do ekranu trybu Set Date and
Time, w którym zaznaczona jest linia aktualnej strefy czasowej.
8. Wybieranie strefy czasowej (ustawianie aktualnej strefy czasowej
przemiennika).
• Wcisnąć klawisz ekranowy ZONES, aby wyświetlić ekran Select Time
Zone.
• Za pomocą klawisza
lub
wybrać podstawowy region
obowiązywania danej strefy czasowej (na przykład Full List).
• Wcisnąć klawisz
• Za pomocą klawisza

(Enter), aby zatwierdzić wybraną opcję.
lub

wybrać określoną strefę

czasową (na przykład Warszawa) i wcisnąć
zatwierdzić wybraną opcję.

(Enter), aby

9. Ustawianie daty (ustawianie aktualnej daty w przemienniku).
• Wcisnąć klawisz ekranowy s, aby wybrać rok w wierszu górnym.
Za pomocą klawiszy numerycznych wprowadzić właściwy rok.
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Aby usunąć błędnie wprowadzoną datę (lub godzinę), należy skorzystać z
klawisza ekranowego ←. Częściowa lub pełna wartość daty (bądź godziny)
nie zostanie zaktualizowana dopóki nie zostanie wciśnięty klawisz
ekranowy ►, umożliwiający wprowadzanie danych. Klawisz ekranowy?
należy wcisnąć drugi raz, aby przejść do kolejnego pola. Aby powrócić do
poprzedniego ekranu, należy wcisnąć klawisz ESC.
• Wcisnąć klawisz ekranowy ►, aby wybrać miesiąc w wierszu górnym.
Za pomocą klawiszy numerycznych wprowadzić właściwy miesiąc.
• Wcisnąć klawisz ekranowy ►, aby wybrać dzień w wierszu górnym.
Za pomocą klawiszy numerycznych wprowadzić właściwy dzień.
10. Ustawianie godziny (ustawianie aktualnej godziny w przemienniku).
• Wcisnąć klawisz ekranowy ►, aby wybrać godzinę w wierszu górnym.
Za pomocą klawiszy numerycznych wprowadzić właściwą godzinę.
• Wcisnąć klawisz ekranowy ►, aby wybrać minuty w wierszu górnym.
Za pomocą klawiszy numerycznych wprowadzić właściwą wartość
minutową.
• Wcisnąć klawisz ekranowy ►, aby wybrać sekundy w wierszu górnym.
Za pomocą klawiszy numerycznych wprowadzić właściwą wartość
sekundową.
11. Wcisnąć klawisz ekranowy ESC, aby powrócić do poprzedniego ekranu.

Ustawianie zegara czasu rzeczywistego z poziomu oprogramowania
załadowanego w przemienniku
Procedura ustawiania zegara czasu rzeczywistego z poziomu pakietu
oprogramowania DriveExecutive lub DriveExplorer™ wygląda tak samo.
1. Najpierw należy wcisnąć przycisk
części ekranu aplikacji.

, znajdujący się na środku w górnej

Wyświetlone zostanie poniższe okno dialogowe.

170

Publikacja Rockwell Automation 750-RM002B-PL-P - Wrzesień 2013

Diagnostyka i ochrona

Rozdział 3

2. Kliknąć zakładkę Status and Feedback.
3. Kliknąć opcję Display Alarms/Faults Dialog.

Wyświetlone zostanie nowe okno dialogowe.

4. Kliknąć zakładkę Device System Time.
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5. W razie potrzeby zmienić wartości określone w oknach dialogowych Set
Time Zone i Set Device Time.

Zakładanie baterii
Aby założyć baterię, należy najpierw znaleźć główną płytę sterującą. Płyta ta jest
położona głęboko, po prawej stronie panelu kart sterowania i rozszerzeń. Poniżej
przedstawiono główne płyty sterujące stosowane w przemiennikach PowerFlex
753 i 755.
Rysunek 16 - Główna płyta sterująca przemiennika PowerFlex 753
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Rysunek 17 - Główna płyta sterująca przemiennika PowerFlex 755

Bateria jest zamontowana w położeniu oznaczonym cyfrą 3. Użytkownik powinien
umieścić w gnieździe litową baterię pastylkową CR1220, która zapewnia zasilanie
zegara czasu rzeczywistego. Dzięki zastosowaniu tej baterii, zegar czasu
rzeczywistego będzie cały czas ustawiony, niezależnie od utraty zasilania lub jego
wyłączenia oraz włączenia. Przybliżona trwałość baterii to 4,5 roku od chwili
wyłączenia zasilania przemiennika. Gdy zasilanie przemiennika jest włączone,
bateria nigdy nie wyczerpie się. Biegun „+” powinien być skierowany na zewnątrz.

Wyciąganie baterii
Aby wyciągnąć baterię, wystarczy użyć śrubokręta i wcisnąć metalowy element
przechodzący przez baterię. Podważenie baterii celem wyciągnięcia jej z uchwytu
może doprowadzić do trwałego uszkodzenia głównej płyty sterującej.
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Fala odbita

Zjawisko fal odbitych jest związane z długimi przewodami i szybkimi
zmianami w poziomach napięcia. Zjawisko to raz pierwszy zauważono
w kilkusetkilometrowych elektroenergetycznych liniach przesyłowych. Po
włączeniu zasilania na jednym końcu wzrost napięcia przemierza długość linii
przesyłowej i zostaje odbity z powrotem w kierunku przełącznika. Skutkuje to
niekiedy dwukrotnym skokiem napięcia po przeciwnej stronie w stosunku do
początkowej wartości. Ponieważ linie te przesyłają dość wysokie napięcia
(230 000 V lub wyższe) skok napięcia rzędu 460 000 V może prowadzić do
niebezpiecznej awarii spowodowanej łukiem elektrycznym.
Podobne zjawiska występują na zaciskach silników prądu przemiennego
w przemiennikach częstotliwości, wyposażonych w łączniki IGBT, które włączają
i wyłączają się w ciągu kilku nanosekund. Mogą one prowadzić do awarii silników
w ciągu miesięcy lub nawet tygodni od przekazania silnika z przemiennikiem do
eksploatacji.
Przemiennik z modulacją PWM zasila silnik prądem o zmiennym napięciu
i zmiennej częstotliwości z szyny prądu stałego (DC). Wytwarza on dla silnika
napięcie zmieniające się sinusoidalnie, ciągle różnicując cykl pracy łączników
IGBT przez modulację szerokości impulsów. Ponieważ silnik stanowi w dużej
mierze obciążenie indukcyjne, płynący przez niego prąd jest przesunięty względem
napięcia o kąt opóźnienia w fazie. Rysunek 18 przedstawia napięcie międzyfazowe
na wyjściu przemiennika. Górne i dolne szczyty napięcia odpowiadają wartości
szyny DC w przemienniku. Zmianie ulega jedynie szerokość i biegunowość.
Rysunek 18 - Napięcie sygnału PWM na zaciskach wyjściowych przemiennika
Napięcie szyny DC

0V

Idealny przebieg czasowy napięcia w silniku wygląda dokładnie tak, jak na wyjściu
przemiennika. Jednak napięcie w silniku charakteryzuje się indywidualnymi
impulsami włączania/wyłączania składającymi się na przebieg czasowy napięcia
PWM oraz oscylacjami tłumionymi, które występuje podczas każdego
przełączania. Przebieg napięcia przedstawiono na Rysunek 19. Szczyty przebiegu
czasowego oscylacji tłumionych mogą z łatwością osiągać dwukrotność wartości
szczytów impulsów napięcia w przemienniku (napięcie szyny DC). Po krótkim
czasie oscylacje tłumione zanikają, a silnik osiąga normalny poziom napięcia szyny
DC. Poziom szczytowy napięcia oscylacji tłumionych jest główną przyczyną
awarii silników.
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Rysunek 19 - Napięcie sygnału PWM na zaciskach silnika
2X – 4X wyskoku napięcia

0V

Zjawisko oscylacji tłumionych na zaciskach silnika można zaobserwować
skracając podstawę czasową lub powiększając impulsy.

Gdy napięcie na zaciskach silnika przekracza znamionowe napięcie izolacji
silnika, rozpoczyna się zjawisko wyładowania niezupełnego (koronowego).
Wyładowanie to niszczy izolację, prowadząc do doziemienia. Skutki tego rodzaju
awarii przedstawiono poniżej.
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Bezpośredni wpływ na szczytowy poziom skoków napięcia wywołanych
oscylacjami tłumionymi ma poziom napięcia szyny DC. Jeśli przemiennik pracuje
pod napięciem 230 VAC, napięcie szyny DC wynosi około 310 VDC,
odpowiadający dwukrotności tego napięcia, a szczyt osiąga wartość 620 Vpk. Taki
skok napięcia nie spowoduje uszkodzenia większości silników. Jeśli jednak napięcie
szyny przemiennika pracującego pod napięciem 460 VAC wynosi 620 VDC,
natomiast wartość szczytowa skoku napięcia wynosi 1240 Vpk; dla przemiennika
działającego pod napięciem 575 VAC wartości te wynoszą odpowiednio 775 VDC
i 1550 Vpk.
W zależności od konstrukcji, silniki przystosowane do pracy bez falowników
posiadają systemy izolacji o napięciach znamionowych 1000 V i 1200 V.
• Silniki 1000 V są montowane bez izolacji międzyfazowej z papieru.
• Silniki 1200 V są montowane z izolacją międzyfazową z papierem oraz
izolacją żłobkową.
Silniki przystosowane do pracy bez falowników ulegną awarii w przypadku
zasilania z przemiennika 460 V lub 575 V.
Istnieją trzy sposoby eliminowania w silnikach efektów fali odbitej.
1. Impedancję skokową silnika należy dopasować do impedancji skokowej
przewodów.
2. Obniżyć gradient dv/dt.
Rozwiązania te pozwolą na ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska fali
odbitej i skoków napięcia w silniku.
3. Zapewnić lepszą izolację silnika, aby skutki wywołane skokami napięcia nie
spowodowały uszkodzenia silniku.
Dla aplikacji z falownikami NEMA zaktualizowała sekcję 31 normy MG 1-1998
dotyczącą systemów izolacji silników. Silnik przeznaczony do współpracy
z falownikiem musi wytrzymać skoki napięcia odpowiadające 3,1-krotności
znamionowego napięcia silnika oraz czasy narastania dłuższe niż 0,1 μs.
Wprzypadku silnika o napięciu znamionowym 460 V wartość ta wynosi 1488 V.
Aby zapewnić lepszą ochronę niektórzy producenci silników rozpoczęli
wytwarzanie izolacji o napięciu znamionowym 1600 V dla silników
współpracujących z falownikami. Nawet jeśli silnik może wytrzymać skoki napięcia
do 1600 V, może ulec awarii gdy temperatura znamionowa silnika nie zostanie
zachowana.
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Terminator
Czy możliwe jest dopasowanie impedancji skokowej silnika do przewodu? Służy
do tego urządzenie zwane terminatorem, które jest widoczne na poniższej
ilustracji. Jest to sieć RC w silniku, dopasowująca impedancję skoku obciążenia do
przewodu. Rysunek 20 przedstawia skoki napięcia w przypadku użycia
terminatora. Przeregulowanie jest bardzo niskie, a oscylacje tłumione nie
występują. W związku ze stratami urządzenie to nadaje się do użycia z przewodami
o długości do 183 m (600') oraz przy częstotliwościach nośnych mniejszych od lub
równych 4 kHz. Jego największą zaletą jest fakt, iż jedno urządzenie może
współpracować z dowolnym silnikiem o mocy od 0,5 do 500 KM, gdyż, będąc
urządzeniem równoległym, nie musi być dobierane do prądu silnika.

Dławik sieciowy
Czy możliwe jest dopasowanie impedancji skokowej przewodu do silnika? Służy
do tego kilka produktów. Wszystkie rozwiązania uwzględniają umieszczenie
dławika sieciowego na wyjściu przemiennika. Patrz rysunek poniżej. Dławik
sieciowy 3% redukuje również gradient dV/dt, jednak jego dużym mankamentem
jest fakt, iż jednocześnie obniża napięcie dostępne dla silnika o 3%. Jest on
przydatny w przypadku przewodów o długości do ok. 183 m (600'). Znacznie
lepszym rozwiązaniem jest użycie urządzenie ograniczającego zjawisko fali odbitej,
w którym dławik sieciowy obniża napięcie o 0,2%, a do każdego z dławików jest
podłączany równolegle rezystor. Powoduje to obniżenie gradientu dV/dt oraz
spadek napięcia o 0,2% zamiast 3%. Urządzenie to może być używane
z przewodami o długości ok. 366 m (1200').
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Innym sposobem obniżenia gradientu dV/dt jest użycie przewodu ekranowanego
między przemiennikiem a silnikiem. Naturalny opór bierny pojemnościowy
występujący między przewodami a ekranem utrzymuje napięcie skokowe rzędu
1200 V przy przewodach od długości do 183 m (600') w przypadku
przemienników PWM.

Filtr sinusoidalny
Czy zamiast dopasowania impedancji lub obniżenia gradientu dV/dt
poszczególnych impulsów docierających z przemiennika można użyć filtra
przepuszczającego niższe, a blokującego bądź pochłaniającego wyższe
częstotliwości wywołane szybkim przełączaniem przez łączniki IGBT oraz
częstotliwość nośną przebiegu PWM? Obecnie na rynku dostępne są dwa tego
typu rozwiązania. Pierwsze z nich polega na użyciu filtra LC, a drugie –
sieciowych dławików wyjściowych wraz z dostrojonymi sekcjami LC.

Przebiegi czasowe
W celu porównania omawianych rozwiązań na poniższym rysunku zestawiono
przebiegi czasowe A, B i C.
A - niezabezpieczony silnik
B - dławik sieciowy w przemienniku
C - terminator lub RWR
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Napięcie międzyfazowe silnika (VPK)

Rysunek 20 - Porównania przebiegów czasowych

Czas (μs)

Poniżej widoczne są przebiegi czasowe uzyskane po zastosowaniu filtra
sinusoidalnego 30 i 60 Hz. Można zauważyć, że użycie filtra sinusoidalnego
eliminuje problemy związane z falą odbitą.

Ochrona

Funkcja ochrony służy do zabezpieczenia dostępu do przemiennika.

Porty
Funkcja ta stanowi zabezpieczenie przez zapisem przy użyciu poszczególnych
portów komunikacyjnych przemiennika. Do zmiany ustawień portów na „tylko
do odczytu” służy interfejs HIM lub moduły komunikacyjne z narzędziami
programowymi.
Aby uniemożliwić wpisywanie parametrów za pomocą klawiatury, można
zabezpieczyć interfejs HIM hasłem. Zobacz Hasło na stronie 168.
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W celu kontroli dostępu można użyć następujących urządzeń peryferyjnych
przemiennika.
• Klawiatury 20-HIM-A6 lub 20-HIM-C6S
• Opcje komunikacji 20-750-n lub 20-COMM-n
• Starsze opcje komunikacji 20-COMM-n
Informacje dotyczące odpowiednich urządzeń oraz dalsze szczegóły można
znaleźć w publikacji Przemiennik częstotliwości PowerFlex serii 750
Dokumentacja techniczno-ruchowa, 750-TD001.
W celu kontroli dostępu można użyć następujących narzędzi programowych.
• Connected Components Workbench (CCW) wersja 2.0 lub późniejsza
(freeware)
• Drive Explorer wersja 6.04.99 (freeware)
• Drive Executive wersja 5.03 lub nowsza
Domyślnie każdy port DPI przemiennika jest skonfigurowany tak, aby umożliwić
dostęp w celu odczytu i zapisu.
Aby zmienić dostęp do danego portu DPI w celu zapisu, należy zmienić
ustawienie bitu odpowiadającego temu portowi w parametrze P888 [Write Mask
Cfg]. Zmiana wartości bitu z 1 (odczyt/zapis) na 0 za pomocą interfejsu HIM
pozwala na dostęp wyłącznie w celu odczytu. Bit ten można wyłączyć również za
pomocą oprogramowania takiego, jak Drive Explorer, Drive Executive czy też
CCW. Poniżej podano przykład zmiany dostępu do portu 4 za pomocą
oprogramowania CCW na dostęp „tylko do odczytu”.

Wszelkie zmiany w parametrze P888 [Write Mask Cfg] nie odniosą skutku aż do
wystąpienia jednego z następujących zdarzeń.
• Odłączenia i ponownego podłączenia zasilania.
• Zresetowania przemiennika (nie przywrócenia fabrycznych ustawień
domyślnych).
• Zmiany wartości bitu 15 parametru P887 [Write Mask Act] z 1 na 0.
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Stan dostępu do określonego portu w celu zapisu można sprawdzić w parametrze
P887 [Write Mask Act]. Przykładowo, dostęp w celu zapisu jest wyłączony, jeśli
wartość bitu 4 „Port 4” parametru P887 [Write Mask Act] równa się 0.

Port, którego używa się w celu dokonania zmian związanych z ochroną
(przykładowo, adapter sieciowy podłączony do portu 5), może służyć do zmiany
dostępu do innych portów na „tylko do odczytu”; nie można go jednak użyć w celu
zmiany dostępu do jego samego. Ma to zapobiec całkowitemu zablokowaniu
przemiennika bez możliwości odzyskania możliwości zapisu w przyszłości.

DPI (sieć)
Ochronę sieciową można uaktywnić wyłącznie za pomocą zewnętrznych
programów posiadających funkcje związane z ochroną, np. oprogramowania
FactoryTalk®.
Jeśli bit 15 „Security” parametru P885 [Port Mask Act], bit 15 „Security”
parametru P886 [Logic Mask Act] oraz bit 15 „Security” parametru P887 [Write
Mask Act] są ustawione na wartość 1 „Read/Write”, oznacza to, że ochrona
sieciowa została włączona za pomocą zewnętrznego programu takiego jak
FactoryTalk, zastępującego parametr w sterowaniu maską logiki i maską zapisu.
Ww. bity można włączać/wyłączać jedynie za pomocą programu sieciowego.
Port, którego używa się w celu komunikacji z przemiennikiem i ustawienia masek
lub ochrony sieciowej, może służyć do wprowadzenia zmian do innych portów;
nie można go jednak użyć w celu zmiany jego samego. Ma to zapobiec
całkowitemu zablokowaniu przemiennika.
Jeśli uprawnienia zapisu portów 1, 2 lub 3 są maskowane za pomocą parametru
888 [Write Mask Cfg] lub ochrony sieciowej, w przypadku próby edycji
parametru interfejs HIM wyświetli poniższy komunikat.
• A6-HIM: Security is enabled. Access Denied („Ochrona włączona.
Odmowa dostępu”).
• A3-HIM z oprogramowaniem układowym z funkcjonalnością ochrony:
Security Enable. Access Denied („Ochrona włączona. Odmowa dostępu”).
• A3-HIM z oprogramowaniem układowym bez funkcjonalności ochrony:
Device State has Disabled Function („Stan urządzenia wskazuje na
wyłączoną funkcję”).
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Również oprogramowanie używane do komunikacji z przemiennikiem informuje,
czy uprawnienia zapisu zostały wyłączone za pomocą parametru P888 [Write
Mask Cfg] lub ochrony sieciowej, za pośrednictwem używanego portu
komunikacji.
Poniżej zamieszczono przykłady parametrów wyświetlanych za pomocą
oprogramowania przemiennika w aplikacjach Drive Explorer lub CCW
w przypadku wyłączenia zapisu w podłączonym porcie. Wartość parametru jest
wyszarzona; wyświetlony jest również symbol kłódki.

Drive Explorer

Connected Components Workbench

Próba edycji parametru lub kliknięcia symbolu kłódki w oprogramowaniu Drive
Executive lub CCW spowoduje wyświetlenie jednego z poniższych ekranów.

Drive Explorer

Ochrona przeciążeniowa
„shear pin”
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Connected Components Workbench

Domyślnie przemiennik zmniejsza parametry robocze po przekroczeniu przez
prąd wyjściowy wartości granicznej. Funkcja ochrony przeciążeniowej „shear pin”
umożliwia natychmiastowe wprowadzenie przemiennika w stan błędu
w przypadku przekroczenia zaprogramowanej wartości przez prąd wyjściowy.
Dodatkowo, przemiennik można zaprogramować tak, aby stan ten był ignorowany
podczas przyspieszania i zwalniania, które często wymagają wartości prądu
uaktywniających ochronę „shear pin”. Stan ten może być ignorowany przez
zaprogramowany czas.
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Uaktywnienie ochrony przeciążeniowej „shear pin”
Aby włączyć ochronę Shear Pin 1 lub Shear Pin 2, należy skonfigurować parametr
[Shear Pin n Actn]. Spowoduje to uaktywnienie funkcji. Wyboru między
parametrem P435 [Shear Pin 1 Actn] a P438 [Shear Pin 2 Actn] nie można
dokonać za pomocą wejścia cyfrowego. Parametry te można ustawić za
pośrednictwem sieci komunikacyjnej. Opcje dla każdego z działań „shear pin” są
takie same. Domyślne ustawienie to 0 („Ignore”). Poniżej podano ustawienia dla
parametrów P435 oraz P438.
• „Ignore” (0) – brak działania.
• „Alarm” (1) – wskazywany alarm typu 1.
• „Flt Minor” (2) – wskazywany błąd średniej ważności. Jeżeli przemiennik
jest uruchomiony, będzie kontynuował swoją pracę. Opcję tę włącza się za
pomocą parametru P950 [Minor Flt Cfg]. W przypadku niewłączenia
błąd będzie miał cechy błędu głównego.
• „FltCoastStop” (3) – wskazywany błąd główny. Zatrzymanie wybiegiem.
• „Flt RampStop” (4) – wskazywany błąd główny. Zatrzymanie rampą.
• „Flt CL Stop” (5) – wskazywany błąd główny. Zatrzymanie z limitem
prądu.

Ignorowanie podczas przyspieszania
Istnieją okoliczności, w których gwałtowne przyspieszenie silnika może
spowodować podanie przez przemiennik na silnik wartości zbliżonej do lub
równej limitowi prądu dla ochrony przeciążeniowej „shear pin” i wprowadzenie
przemiennika w stan błędu podczas przyspieszania. Aby uniknąć takich sytuacji,
należy ustawić bit 0 „Shear1NoAcc” lub bit 1 „Shear2NoAcc” parametru P434
[Shear Pin Cfg] na wartość 1. Spowoduje to zignorowanie limitu prądu podczas
przyspieszania.

Poziom ochrony przeciążeniowej „shear pin”
W celu monitorowania należy zaprogramować w przemienniku poziom ochrony
przeciążeniowej „shear pin”. Po przekroczeniu zaprogramowanego poziomu
zostanie uruchomiony timer odliczający czas do wykonania działania określonego
parametrem [Shear Pin n Actn]. Poziom ochrony wprowadza się w parametrze
P436 [Shear Pin 1 Level] lub P439 [Shear Pin 2 Level]. Jako jednostki używa się
amperów. Wartość domyślna to prąd znamionowy przemiennika. Wartość
maksymalna to prąd znamionowy pomnożony przez 1,5.

Czas do zadziałania ochrony przeciążeniowej „shear pin”
Aby działanie zostało podjęte natychmiast, należy ustawić czas do zadziałania
ochrony przeciążeniowej na 0. Jeśli poziom ten ma być przez pewien czas
ignorowany, długość tego okresu należy wprowadzić w parametrze P437 [Shear
Pin 1 Time] lub P440 [Shear Pin 2 Time].
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Na ogół w parametrach Shear Pin Time wprowadza się wartość większą od 0, aby
uniknąć występowania błędów przy bardzo krótkich skokach prądu. Eliminuje to
przypadkowe wyłączenia.

Wskazywanie błędów
W przypadku wystąpienia stanu i uaktywnienia funkcji generowany jest unikalny
błąd (Shear Pin 1, F61) lub (Shear Pin 1, F62).

Przykład aplikacji
Po zaprogramowaniu funkcji ochrony przeciążeniowej „shear pin” przemiennik
wejdzie w stan błędu, powstrzymując powstanie nadmiernego momentu, zanim
dojdzie do uszkodzeń mechanicznych.
Shear Pin – stopniowe obciążanie
P7 [Output Current]

P436 [Shear Pin1 Level]

P3 [Mtr Vel Fdbk]

Prędkość silnika
Błąd przemiennika

Wzrost obciążenia

Sekundy
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Shear Pin – obciążenie udarowe
P7 [Output Current]

P436 [Shear Pin1 Level]
Prędkość silnika

Błąd
przemiennika

Obciążenie
udarowe
Częstotliwość

A

Poziom Shear
Point 1

P3 [Mtr Vel Fdbk]

Sekund

Występowanie błędu podczas przyspieszania
Możliwe jest wyłączenie się przemiennika podczas przyspieszania wskutek błędu
wywołanego uaktywnieniem ochrony przeciążeniowej „shear pin” nawet jeśli
ustawione są bity 0 lub 1 parametru P434 [Shear Pin Cfg]. Dzieje się tak, gdy czas
przyspieszania jest ustawiony na bardzo niewielką wartość. Oprogramowanie
układowe sprawdza wewnętrzny bit „at speed”, aby zasygnalizować, że
przyspieszanie zostało zakończone. Bit ten może zostać ustawiony przez
przemiennik wcześniej niż sugerowałoby to zachowanie silnika. Przykładowo,
jeśli czas przyspieszania ma wartość zbliżoną do 0,5 sekundy, a P434 bit 0 jest
ustawiony. Przemiennik najprawdopodobniej wyłączy się wskutek wystąpienia
błędu wywołanego uaktywnieniem ochrony przeciążeniowej „shear pin”.
Można tego uniknąć na kilka sposobów.
• Można ustawić dłuższy czas przyspieszania. Spowoduje to zmniejszenie
zapotrzebowania na prąd.
• Należy wprowadzić czas do zadziałania ochrony przeciążeniowej „shear
pin” dłuższy niż czas przyspieszania.
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Korzystanie z ochrony Shear Pin 1 oraz 2
W sytuacji, gdy aplikacja wymaga powiadomienia o potencjalnym błędzie
wskutek zadziałania ochrony przeciążeniowej „shear pin”. Można ustawić funkcję
Shear Pin 1 tak, aby sygnalizowała alarmem osiągnięcie określonego poziomu
prądu, a następnie ustawić funkcję Shear Pin 2, aby generowała błąd na wyższym
poziomie prądu lub po nieznacznie dłuższym czasie do zadziałania ochrony
przeciążeniowej.
Shear Pin – alarm, a następnie błąd
P7 [Output Current]
P952 [Fault Status A]

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

P439 [Shear Pin2 Level]
P3 [Mtr Vel Fdbk]
Błąd
przemiennika

Prędkość silnika
Czas do
zadziałania
funkcji Shear
Pin 2

Zmiana obciążenia

Czas do
zadziałania
Sygnalizowanie
funkcji
Shear Pin 1 alarmem

Sygnalizowa
nie alarmem
Wskazywanie
błędów

Inne uwagi
Ochrony przeciążeniowej „shear pin” nie należy traktować jako funkcji
precyzyjnie reagującej na natężenie prądu. Sygnał sprzężenia zwrotnego prądu
używany do określenia poziomów zadziałania ochrony przeciążeniowej może być
obciążony nawet +/- 5% błędem. Dlatego możliwe jest ustawianie i zerowanie
punktu zadziałania timera aż do znalezienia się całego bieżącego odniesienia nad
poziomem nastawy.

Kompensacja poślizgu
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Jeśli wybrano tryb kompensacji poślizgu, przemiennik automatycznie dodaje
odpowiednią częstotliwość wyjściową w celu utrzymania stałej prędkości silnika
niezależnie od obciążenia. Parametr P621 [Slip RPM at FLA] zostanie ustawiony
zgodnie z danymi znamionowymi silnika podczas przekazania przemiennika do
eksploatacji. Parametr ten można dostosować tak, aby zapewniał mniejszy lub
większy stopień kompensacji.
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Poniższe wykresy kompensacji prędkości silnika zawierają porównanie działania
z kompensacją poślizgu i bez kompensacji. Można zaobserwować, że w miarę
upływu czasu kompensacja poślizgu koryguje zmiany obciążenia (linie krzywe).
Dla porównania, praca w pętli otwartej wykazuje brak dostosowania do wielkości
obciążenia.

Prędkość wirnika

Tryb pętli
otwartej
Zastosowanie
obciążenia

Kompensacja poślizgu
Aktywna
Zastosowanie
obciążenia

Kompensacja poślizgu
aktywna
1,5 n.j. Obciążenie
1,0 n.j. Obciążenie
0,5 n.j. Obciążenie

0,5 n.j. Obciążenie
1,0 n.j. Obciążenie
1,5 n.j. Obciążenie

Usunięcie
obciążenia

Poślizg przy
FLA
0
0

Czas

Przemiennik wewnętrznie przelicza poślizg znamionowy w obr./min na
częstotliwość. Dokładniejsze określenie poślizgu znamionowego w hercach
wymaga oszacowania prądu strumienia. Parametr ten jest wartością domyślną
zgodną z danymi znamionowymi silnika lub wartością auto-strojenia.
Przemiennik skaluje wielkość kompensacji poślizgu według prądu znamionowego
silnika. Częstotliwość poślizgu dodana do częstotliwości zadanej jest następnie
skalowana zgodnie z wykrytym prądem momentu (pośredniej obliczenie
obciążenia) i wyświetlona.
Kompensacja poślizgu wpływa również na dynamiczną dokładność prędkości
(możliwość utrzymania prędkości przy obciążeniach udarowych), co widać na
poniższym wykresie reakcji prędkości wirnika. Na początku silnik pracuje przy
określonej prędkości i braku obciążenia. Po pewnym czasie zastosowane zostaje
obciążenie udarowe, a prędkość wirnika maleje jako funkcja obciążenia
i bezwładności. Obciążenie udarowe zostanie w końcu usunięte, a prędkość
wirnika chwilowo wzrośnie aż do zredukowania kompensacji poślizgu zgodnie
z aktualnym obciążeniem. Reakcję na obciążenie udarowe można ustawić za
pomocą parametru P622 [Slip Comp BW]. Zbyt wysokie ustawienie może
jednak spowodować niestabilne działanie i przeregulowanie.
Obciążenie udarowe
usunięte
Wzrost Slip
Comp Gain

Prędkość

Obciążenie udarowe
zastosowane

Prędkość wirnika
Odniesienie

Wzrost Slip
Comp Gain
0
0

Czas
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Przykład zastosowania w linii wypieku:
Poniższy schemat przedstawia typowe zastosowanie funkcji kompensacji
poślizgu. Sterownik PLC reguluje częstotliwość odniesienia dla wszystkich
czterech przemienników. Przemiennik nr 1 i przemiennik nr 3 sterują prędkością
przenośnika taśmowego. Funkcja kompensacji poślizgu służy do utrzymania
prędkości obrotowej niezależnie od zmian obciążenia spowodowanych przez
krajalnicę lub podajnik ciasta. Dzięki utrzymaniu wymaganej prędkości
obrotowej zostaje zachowany stały czas wypiekania i spójny efekt końcowy.

Odprężanie
ciasta

Linia ciasteczek

Krajalnice

Przemi
ennik

Przemi
ennik

Piec

Przemi
ennik

Przemi
ennik

PLC

Regulator poślizgu

Regulator poślizgu służy do kompensacji zmian temperatury, do których dochodzi
w silniku indukcyjnym w przypadku, gdy stosowana jest orientacja wektora pola
(FOC). W ramach tego regulatora wykorzystywany jest model silnika
umożliwiający określenie żądanego napięcia osi d dla danego punktu roboczego.
Następnie wykorzystany zostaje regulator PI umożliwiający zmianę wzmocnienia
poślizgu przemiennika sterującego napięciem osi d silnika. To z kolei powoduje
kompensację zmian temperatury (rezystancji silnika). Z regulatora poślizgu można
korzystać jedynie wtedy, gdy dostępne jest wystarczające napięcie (sprzężenia
zwrotnego lub szacunkowe), umożliwiające regulatorowi osiągnięcie zbieżności.
Zgodnie z ustawieniem domyślnym, regulator poślizgu jest włączony.
Tego regulatora nie należy wyłączać. Jeżeli użytkownik uważa, że musi wyłączyć tę
funkcję, powinien skonsultować się z producentem, aby upewnić się, że to
rozwiązanie jest prawidłowe.
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Temat

Strona

Częstotliwość nośna (PWM)

190

Hamowanie dynamiczne

191

Hamowanie strumieniem

210

Regulator strumienia

212

Tworzenie strumienia

212

Pomiar o wysokiej rozdzielczości

214

Adaptacja bezwładności

214

Kompensacja bezwładności

216

Obserwator obciążenia

218

Tryby sterowania silnikiem

220

Typy silników

228

Filtr środkowozaporowy

237

Limit zasilania odzyskowego

240

Prędkość odniesienia

244

Regulacja prędkości

252

Moment odniesienia

255

Prędkość, moment, położenie

258
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Częstotliwość nośna
(PWM)

Parametr P38 [PWM Frequency] określa częstotliwość nośną, z jaką przełączają
się tranzystory IGBT (tranzystory bipolarne z izolowaną bramką) na wyjściu
falownika. Na ogół zaleca się użycie najniższej częstotliwości przełączania
dopuszczalnej dla danej aplikacji. Zwiększenie częstotliwości nośnej obniża ilość
ciepła oraz poziom hałasu wytwarzanego przez silnik. Prowadzi to jednak do
szybszego nagrzewania się tranzystorów IGBT niż w przypadku domyślnego
fabrycznego ustawienia częstotliwości PWM rzędu 4 kHz lub 2 kHz, zależnego
od wielkości przemiennika. Wyższa częstotliwość przełączania wygładza przebieg
czasowy natężenia prądu. Umożliwia to zmniejszenie drgań w uzwojeniach
i strukturze rdzenia silnika, ograniczając słyszalny hałas. Jest to przydatne w
aplikacjach, w których silniki są instalowane w pobliżu sterowni lub pomieszczeń
mieszkalnych. Proszę zwrócić uwagę na prąd wyjściowy przy częstotliwości 2 kHz
i 4 kHz na Rysunek 21. Wygładzanie przebiegu czasowego prądu jest
kontynuowane do częstotliwości 12 kHz.
Maksymalna częstotliwość nośna dla danej wielkości przemiennika oraz wytyczne
w zakresie obniżania wartości znamionowych w zależności od częstotliwości
PWM zostały podane w publikacji Przemienniki częstotliwości PowerFlex serii
750, 750-TD001.
Rysunek 21 - Prąd przy częstotliwości PWM 2 kHz i 4 kHz

2 kHz

4 kHz

Do niepożądanych skutków wyższych częstotliwości przełączania należą m.in.
wyższy prąd ładowania przewodów, większy potencjał wystąpienia szumu w sygnale
wspólnym oraz zwiększone ryzyko przebicia izolacji uzwojenia silnika wskutek
zjawiska fali odbitej. Więcej informacji zawierają Wytyczne oprzewodowania i
uziemiania przemienników częstotliwości, publikacja DRIVES-IN001. Znaczna
większość aplikacji przemienników będzie prawidłowo funkcjonować przy
częstotliwości 2 kHz lub 4 kHz.
Niektóre aplikacje wymagają stałej minimalnej częstotliwości PWM (tj. użycia
filtra sinusoidalnego na wyjściu przemiennika). W takim przypadku należy
ustawić bit 9 „PWM FreqLock” parametru P40 [Mtr Options Cfg], aby zapobiec
obniżeniu częstotliwości nośnej przez przemiennik wskutek wystąpienia warunku
przeciążenia.
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Gdy prędkość obrotowa wirnika silnika indukcyjnego jest mniejsza od prędkości
synchronicznej ustawionej poprzez moc wyjściową przemiennika, silnik
przekształca energię elektryczną pozyskaną z przemiennika na energię
mechaniczną dostępną na wale lub silniku przemiennika. Proces ten określa się
mianem pracy silnikowej.
Gdy prędkość obrotowa wirnika jest większa od prędkości synchronicznej
ustawionej poprzez moc wyjściową przemiennika, silnik przekształca energię
mechaniczną dostępną na wale lub silniku przemiennika na energię elektryczną,
którą można wprowadzić z powrotem do sieci zasilającej. Proces ten określa się
mianem pracy generatorowej.
W przypadku większości przemienników AC z modulacją szerokości impulsu
(PWM), moc pozyskiwana z sieci zasilającej o stałej częstotliwości jest najpierw
przekształcana w prąd stały, z wykorzystaniem diodowego mostku
prostowniczego lub sterowanego mostku SCR, a dopiero później jest ponownie
zamieniana w prąd przemienny. Mostek diodowy lub SCR to bardzo oszczędne
rozwiązanie, jednak urządzenia te obsługują moc tylko w jednym kierunku, który
jest kierunkiem pracy silnikowej. Gdy silnik pracuje w trybie pracy generatorowej,
mostek nie może przewodzić wymaganego ujemnego prądu stałego, a napięcie
szyny DC wzrasta aż do wyłączenia przemiennika w wyniku nadmiernego
wzrostu napięcia szyny.
Istnieją mostki, których konfiguracja, po zastosowaniu SCR lub tranzystorów,
umożliwia przekształcanie stałego prądu odzyskowego w energię elektryczną
dostępną w sieci o stałej częstotliwości, jednak rozwiązania te są drogie.
Rozwiązanie, które jest bardziej opłacalne, polega na zamontowaniu przerywacza
tranzystorowego na szynie DC przemiennika AC z PWM, zasilającego rezystor
mocy, który z kolei przekształca prąd odzyskowy w energię cieplną rozpraszaną
w otoczeniu.
Proces ten określa się z reguły mianem hamowania dynamicznego, natomiast
tranzystor przerywacz oraz powiązane sterowanie i podzespoły nazywa się
modułem przerywacza, a rezystor mocy rezystorem hamulca dynamicznego.
Kompletny zespół modułu przerywacza wraz z rezystorem hamulca
dynamicznego określa się czasami mianem modułu hamulca dynamicznego.
Moduły przerywacza są przeznaczone do montażu równoległego, który należy
przeprowadzić w przypadku, gdy wartość prądu znamionowego jest
niewystarczająca dla danego zastosowania. Jeden moduł przerywacza to
wyznaczony, nadrzędny moduł przerywacza, natomiast pozostałe moduły to
wyznaczone moduły śledzące. Na przodzie obudowy przewidziano dwie
kontrolki informujące o pracy modułu przerywacza – jedna informuje o
doprowadzeniu zasilania DC (DC Power), natomiast druga o włączeniu hamulca
(Brake On). Kontrolka informująca o doprowadzeniu zasilania DC świeci się, gdy
do modułu przerywacza jest doprowadzone zasilanie DC. Kontrolka informująca
o włączeniu hamulca miga, gdy działa (przerywa) moduł przerywacza.
Aktualizacja: stan na grudzień 2010 r. Firma Rockwell Automation nie posiada
już w ofercie modułu przerywacza oraz modułu hamulca dynamicznego.
Powyższa konfiguracja kontrolek jest właściwa dla produktów oferowanych przez
firmę Rockwell Automation.
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Sposób działania
W przypadku hamowania dynamicznego rozróżniamy dwa rodzaje sterowania:
sterowanie histeretyczne oraz sterowanie modulacją szerokości impulsu (PWM).
Każdy z tych rodzajów jest wykorzystywany samodzielnie w standardowym
i niezależnym urządzeniu. Żadna z tych metod nie ma przewagi nad drugą.
Wprzypadku zastosowania typu wspólna szyna DC, preferowany rodzaj
sterowania to PWM. Przewaga tego rozwiązania została opisana poniżej.

Sterowanie histeretyczne
W przypadku metody histeretycznej hamowania dynamicznego wykorzystuje się
obwód wyczuwający napięcie, którego zadaniem jest monitorowanie szyny DC.
Gdy napięcie szyny DC wzrośnie do poziomu Vdc_wł., tranzystor bipolarny
z izolowaną bramką (IGBT) zostanie włączony i pozostawiony w tym stanie do
chwili, aż wartość napięcia spadnie do poziomu Vdc_wył., który nie jest aż tak
pożądany w przypadku zastosowania typu wspólna szyna DC – patrz poniżej.
Wprzypadku niektórych przemienników PowerFlex istnieje możliwość regulacji
poziomu Vdc_wył., [DB Threshold], jeżeli jest to konieczne w przypadku danego
zastosowania. Ustawienie niższej wartości dla tego poziomu zwiększa szybkość
reagowania hamulca dynamicznego, jednak może prowadzić do nadmiernej
liczby przypadków włączania HD.
Vdc

Vdc
Vdc_wł.
Vdc_wył.

t

wł.
wył.

t
Przełączenie z 50 Hz na 100 Hz
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Sterowanie PWM
Ten rodzaj sterowania pracą IGBT hamulca przypomina metodę, za pomocą
której steruje się napięciem wyjściowym przesyłanym do silnika. Gdy napięcie
szyny DC wzrośnie i osiągnie pewną, wcześniej określoną wartość graniczną,
IGBT hamulca zostanie włączony/wyłączony zgodnie z algorytmem sterowania
przełączanym przy częstotliwości równej 1 kHz. Ten rodzaj sterowania
praktycznie eliminuje przypadki tętnienia szyny. Rozwiązanie to ma dużą zaletę,
gdy jest wykorzystywane w przypadku konfiguracji typu szyna wspólna.
Vdc
Vdc_wł.+25
Vdc_wł.+25 –2,5

Vdc_wł.

t
IGBT hamulca
wł.

wył.

t

Cykl pracy
Liniowa PWM

Histereza

Pełne

100%

90%

Cykl pracy

750

772.5
Napięcie szyny DC
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Zastosowanie typu wspólna szyna DC
W przypadku konfiguracji typu szyna wspólna, gdy na każdym przemienniku
korzystającym z tej samej szyny DC zamontowany jest rezystor hamulca
dynamicznego, w niektórych przemiennikach tranzystor IGBT hamulca nie
włączy się, sprawiając w ten sposób wrażenie nieprawidłowej pracy przemiennika
lub wskazując, że jeden tranzystor IGBT hamulca ulega stale awariom podczas,
gdy pozostałe przemienniki pracują prawidłowo. Na poniższym wykresie
przedstawiono poziom szyny DC w przypadku zamontowania dwóch
przemienników na szynie wspólnej. Cykle pracy zachodzące pomiędzy tymi
napięciami zostały wyolbrzymione w celu ułatwienia zrozumienia wykresu. Gdy
dojdzie do wzrostu napięcia, IGBT przemiennika nr 1 zostanie włączony i obniży
poziom napięcia zanim przemiennik nr 2 wykryje, że napięcie jest wystarczająco
wysokie, aby przemiennik ten mógł się włączyć. W ten sposób przemiennik nr 1
realizuje całą pracę związaną z hamowaniem dynamicznym. Sytuacja ta jest teraz
prawidłowa pod warunkiem, że minimalna wartość rezystancji w omach nie
zostanie naruszona oraz że zjawisko odzysku mocy nie będzie aż tak rozległe, że
jeden rezystor nie będzie w stanie poradzić sobie z odzyskaną mocą. Oczywiście,
gdy zjawisko odzysku mocy będzie rozległe a napięcie będzie nadal wzrastało po
włączeniu przemiennika nr 1,tranzystor IGBT przemiennika nr 2 zostanie
włączony, gdy osiągnięta zostanie wartość graniczna napięcia.
Vdc
Vdc_wł.
Vdc_wył.

t
IGBT w HD
Przemiennik nr 1
wł.
wył.

t

IGBT w HD
Przemiennik nr 2
wł.
wył.
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Załóżmy, że mamy dwa przemienniki sterowane przez HD z PWM,
z wykorzystaniem szyny wspólnej. Skoro jeden przemiennik włączy się w pewnym
cyklu pracy, napięcie szyny prawdopodobnie będzie nadal wzrastało, powodując
włączenie tranzystora IGBT drugiego przemiennika (w innym cyklu pracy).
Vdc
Przemiennik nr 2

Vdc_wł.
Vdc_wył.

Vdc
Przemiennik nr 1

t
IGBT w HD
Przemiennik nr 1
wł.
wył.

t

IGBT w HD
Przemiennik nr 2
wł.
wył.

t

Wybieranie modułu przerywacza oraz rezystora hamulca
dynamicznego
Aby określić właściwości modułu przerywacza oraz rezystora hamulca
dynamicznego, jakie należy zastosować, konieczne jest na ogół posiadanie
informacji na temat mocy znamionowej, prędkości, momentu silnika oraz
szczegółów dotyczących trybu pracy odzyskowej. Właściwości modułu hamulca
dynamicznego można zasadniczo określić podczas sporadycznego lub okresowego
rozpraszania energii odzyskowej. Jeżeli przemiennik pracuje ciągle w trybie pracy
odzyskowej, należy rozważyć użycie urządzeń, które będą odpowiedzialne za
przekształcanie energii elektrycznej wprowadzanej z powrotem do sieci o stałej
częstotliwości.
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Należy obliczyć wartość szczytową zasilania odzyskowego, aby określić
maksymalną wartość w omach dla rezystora hamulca dynamicznego oraz
oszacować minimalny prąd znamionowy modułu przerywacza. Wartość
znamionową dla modułu przerywacza wybiera się z podręcznika dotyczącego
modułu przerywacza hamulca. Jeżeli wartość prądu znamionowego modułu
przerywacza jest znana, minimalna wartość rezystancji hamulca dynamicznego
jest także znana. Zakres dopuszczalnych wartości w omach określonych dla
hamulca dynamicznego, jest teraz znany. Wartości te mieszczą się w przedziale od
wartości minimalnej, określonej na podstawie mocy prądu znamionowego
tranzystora przerywacza, do maksymalnej wartości określonej na podstawie
wartości szczytowej zasilania odzyskowego, wytworzonego przez przemiennik
w celu zmniejszenia prędkości lub umożliwienia wykorzystania przemiennika do
innych zastosowań związanych z odzyskiem energii. Jeżeli wytworzona zostanie
i zastosowana rezystancja hamulca dynamicznego o wartości mniejszej od
wartości minimalnej, wymaganej w przypadku wybrania modułu przerywacza,
tranzystor przerywacz może zostać uszkodzony. Jeżeli wytworzona zostanie
i zastosowana rezystancja hamulca dynamicznego o wartości większej od wartości
maksymalnej, wymaganej w przypadku wybrania wartości szczytowej zasilania
odzyskowego przemiennika, przemiennik może zostać wyłączony na skutek
przejściowych problemów związanych z nadmiernym wzrostem napięcia szyny
DC. Po wybraniu przybliżonej wartości w omach dla rezystora hamulca
dynamicznego można określić moc znamionową tego rezystora w watach.
Moc znamionową rezystora hamulca dynamicznego, którą podaje się w watach,
można oszacować, korzystając z wiedzy na temat trybów pracy silnikowej
i generatorowej przemiennika. Należy oszacować średnie rozpraszanie mocy
w trybie pracy generatorowej, a także wybrać moc rezystora hamulca dynamicznego
w watach, która musi być nieco wyższa od średniej wartości rozpraszania mocy
przemiennika. Jeżeli rezystor hamulca dynamicznego charakteryzuje się dużą
pojemnością cieplną układu termodynamicznego, element rezystancyjny będzie
w stanie wchłonąć dużą ilość energii, przy czym jego temperatura nie przekroczy
temperatury umożliwiającej pracę rezystora. Wprzypadku tych zastosowań,
termiczne stałe czasowe, równe 50 sek. i wyższe, spełniają kryteria określone dla
dużych pojemności cieplnych. Jeżeli rezystor charakteryzuje się małą pojemnością
cieplną, temperatura elementu rezystancyjnego może przekroczyć temperaturę
maksymalną, gdy moc impulsu jest doprowadzana do tego elementu, a także może
wykroczyć poza bezpieczny zakres temperaturowy, określony dla rezystora.
Wartość szczytową zasilania odzyskowego można obliczyć w jednostkach angielskich
(koniach parowych) lub w jednostkach podanych w Międzynarodowym Układzie
Jednostek Miar (SI) (watach), bądź w jednostkach względnych (pu), które
w większości są bezwymiarowe. W każdym razie, wartość ostateczna musi być podana
w watach, aby można było oszacować wartość w omach dla hamulca dynamicznego.
Obliczenia przedstawione na tej stronie są podane w jednostkach układu SI.

Profil prędkości, momentu oraz mocy
Poniższy obraz przedstawia typowe zastosowanie hamowania dynamicznego.
Wgórnej części przedstawiono prędkość i oznaczono ją symbolem omegi.
Wramach profilu silnik przyspiesza do pewnej prędkości, utrzymuje tę prędkość
przez pewien okres czasu, a następnie zwalnia. Silnik niekoniecznie zwalnia do
poziomu prędkości zerowej. Następnie cykl jest powtarzany.
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W środkowej części obrazu przedstawiono moment silnika. Gdy silnik
przyspiesza, jego moment jest duży, a następnie spada, aby utrzymać zadaną
prędkość. Następnie, gdy silnik zwalnia, moment zmienia swoją wartość na
ujemną. Następnie cykl jest powtarzany.
W dolnej części obrazu przedstawiono moc silnika. Moc silnika jest zwiększana
w trakcie jego przyspieszania. Moc spada do pewnego poziomu, aby utrzymać
zadaną prędkość, a następnie zmienia swą wartość na ujemną, gdy silnik zaczyna
zwalniać (punkt ten określa się jako -Pb i stanowi on pierwszą wartość, którą
należy obliczyć). Następnie cykl jest powtarzany.
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Moduł hamulca dynamicznego (wycofany z oferty firmy Rockwell
Automation)
Rysunek 22 przedstawia uproszczony schemat modułu przerywacza z rezystorem
hamulca dynamicznego. Przedstawiony moduł przerywacza jest podłączony do
dodatniego i ujemnego przewodu szyny DC przemiennika AC z PWM.
Wramach filtra szyny DC przemiennika AC przewidziano dwie osłonki szyny,
które są połączone szeregowo. Elementy znacznej mocy modułu przerywacza to
bezpiecznik ochronny, SCR układu zabezpieczenia nadnapięciowego, tranzystor
przerywacz (IGBT), regulator napięcia tranzystora przerywacza (histeretyczny
komparator napięcia) oraz dioda wolnego koła przewidziana dla rezystora
hamulca dynamicznego.
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Bezpiecznik ochronny wybrano pod kątem pracy wraz z SCR układu
zabezpieczenia nadnapięciowego. Zespół obwodów wykrywających,
przewidzianych w ramach regulatora napięcia tranzystora przerywacza, sprawdza,
czy w module przerywacza nie występują nienaturalne warunki. Jednym z tych
warunków jest zwarcie tranzystora przerywacza. Jeżeli warunek ten zostanie
wykryty, regulator napięcia tranzystora przerywacza uruchomi SCR układu
zabezpieczenia nadnapięciowego, powodując zwarcie szyny DC i stopnienie
wkładek topikowych. W wyniku tego moduł przerywacza zostaje odłączony od
szyny DC do chwili, aż problem ten będzie można rozwiązać.
Tranzystor przerywacz to tranzystor bipolarny z izolowaną bramką (IGBT).
Wmodułach przerywacza o różnych wartościach znamionowych zastosowano
kilka tranzystorów o różnych parametrach. Najważniejszy z nich to prąd
znamionowy kolektora tranzystora przerywacza, który pomaga określić minimalną
wartość w omach wykorzystaną w przypadku rezystora hamulca dynamicznego.
Tranzystor przerywacz jest włączony lub wyłączony i łączy rezystor hamulca
dynamicznego z szyną DC oraz rozprasza moc lub odłącza rezystor od szyny DC.
Regulator napięcia tranzystora przerywacza reguluje napięcie szyny DC w trakcie
pracy generatorowej. Średnie napięcie szyny DC jest równe 375 VDC
(w przypadku napięcia wejściowego 230 VAC), 750 VDC (w przypadku napięcia
wejściowego 460 VAC) oraz 937,5 VDC (w przypadku napięcia wejściowego
575 VAC). Dzielniki napięcia zmniejszają napięcie szyny DC do tak niskiego
poziomu, który umożliwia wykorzystanie tego napięcia w celu odłączania lub
sterowania obwodem sygnałowym. Napięcie sprzężenia zwrotnego szyny DC,
pochodzące z dzielników napięcia, jest porównywane z napięciem odniesienia
w celu włączenia tranzystora przerywacza.
Dioda wolnego koła (FWD), połączona równolegle z rezystorem hamulca
dynamicznego, umożliwia bezpieczne rozproszenie energii magnetycznej,
nagromadzonej w ramach indukcyjności pasożytniczej tego obwodu w trakcie
wyłączania tranzystora przerywacza.
Rysunek 22 - Schemat modułu przerywacza
Szyna DC+
Bezpiecznik
FWD
Rezystor
hamulca
dynamicznego

Do
dzielnika
napięcia

Tranzystor
przerywacz
FWD

Dzielnik
napięcia
Do regulatora
napięcia
Wspólny
sygnał

SCR układu
zabezpieczenia
nadnapięciowego

Dzielnik
napięcia
Do regulatora
napięcia

Regulator napięcia
tranzystora
przerywacza

Osłonki szyny
Do regulatora
napięcia

Bezpiecznik
Do bramki SCR układu Szyna DCzabezpieczenia
nadnapięciowego
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Podczas dobierania wielkości modułu hamulca dynamicznego prosimy zebrać
poniższe informacje.
1. Moc znamionowa, określona w watach, kilowatach lub koniach parowych,
podana na tabliczce znamionowej.
2. Prędkość znamionowa, określona w obr./min lub obr./sek, podana na
tabliczce znamionowej.
3. Bezwładność silnika oraz obciążenia, podana w kilogramach na m2 lub
funtach na stopy kwadratowe.
4. Przełożenie przekładni (GR), jeżeli pomiędzy silnikiem a obciążeniem
przewidziano przekładnię.
5. Sprawdzić profil prędkości, momentu oraz mocy dobrany dla danego
zastosowania.
W równaniach wykorzystanych do obliczenia wartości hamowania
dynamicznego używane są następujące zmienne.

ω(t) = prędkość wału silnika w radianach/sekundę lub
2πN
ωRad ⁄ s = ---------- RPM
60
N(t) = prędkość wału silnika w obrotach na minutę, czyli obr./min
T(t) = moment wału silnika w niutonometrach, 1,01 funta/stopę (lb•ft) –
1,355818 N•m
P(t) = moc wału silnika w watach, 1,0 hp = 746 watów
-Pb = szczytowe zasilanie odzyskowe silnika w watach
Krok 1 – Określenie bezwładności całkowitej
JT = Jm + GR2 x JL
JT = bezwładność całkowita przełożona na wał silnika, kilogramy/metry2, kg•m2,
lub funty/stopy2, lb•ft2
Jm = bezwładność silnika, kilogramy/metry kwadratowe, kg•m2, lub funty/stopy
kwadratowe, lb•ft2
GR = przełożenie dowolnej przekładni przewidzianej pomiędzy silnikiem a
obciążeniem, bezwymiarowe
JL = bezwładność obciążenia, kilogramy/metry kwadratowe, kg•m2, lub funty/
stopy kwadratowe, lb•ft2 – 1 lb•ft2 = 0,04214011 kg•m2
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Krok 2 – Obliczenie szczytowej mocy hamowania

JT × ω 2
P b = ----------------t3 – t2
JT = bezwładność całkowita przełożona na wał silnika, kg•m2

2πN
ω = znamionowa kątowa prędkość obrotowa, Rad ⁄ s = ---------60
N = Znamionowa moc silnika, obr./min
t3 - t2 = całkowity czas zwalniania silnika z poziomu prędkości znamionowej do
poziomu prędkości 0 w sekundach
Pb = szczytowa moc hamowania w watach (1,0 hp = 746 watów)
Porównać szczytową moc hamowania z mocą znamionową silnika. Jeżeli wartość
szczytowej mocy hamowania jest ponad 1,5 razy większa od mocy znamionowej
silnika, należy wydłużyć czas zwalniania (t3 - t2), aby uniemożliwić
przemiennikowi osiągnięcie wartości limitu prądu. Proporcję tę (szczytowa moc
hamowania ponad 1,5 razy większa od mocy znamionowej silnika) należy
wykorzystać, dlatego że przemiennik jest w stanie przyjmować 150% prądu
maksymalnie przez 3 sekundy.
Moc szczytową można zmniejszyć dzięki stratom silnika oraz falownika.
Krok 3 – Obliczenie maksymalnej wartości rezystancji hamulca
dynamicznego

R db1

2
V
d
= ------Pb

Vd = wartość napięcia szyny DC regulowanego przez moduł przerywacza
i utrzymywanego na poziomie 375 VDC, 750 VDC lub 937,5 VDC
Pb = szczytowa moc hamowania obliczona w kroku 2
Rdb1 = maksymalna dopuszczalna wartość określona dla rezystora hamulca
dynamicznego
Wybrać wartość rezystancji hamulca dynamicznego niższą od obliczonej w
ramach kroku 3 Jeżeli wartość jest większa od obliczonej, przemiennik może
wyłączyć się w wyniku nadmiernego napięcia szyny DC. Prosimy pamiętać
o konieczności uwzględnienia tolerancji określonych dla rezystora.
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Krok 4 – Wybór właściwego modułu hamulca dynamicznego
Nr kat.
KA005
KA010
KA050
KB005
KB010
KB050
KC005
KC010
KC050

Rezystancja
240 V
28 omów
13,2 oma
nd.
460 V
108 omów
52,7 oma
10,5 oma
600 V
108 omów
52,7 oma
15,8 oma

Moc (W)
666 W
1650 W
nd.
1500 W
2063 W
7000 W
1500 W
2063 W
8000 W

W powyższej tabeli wybrać prawidłowy moduł hamulca dynamicznego
charakteryzujący się rezystancją niższą niż maksymalna wartość obliczona w
ramach kroku 3. Jeżeli wartość rezystora hamulca dynamicznego jednego modułu
hamulca dynamicznego jest wystarczająco niska, należy rozpatrzyć możliwość
zastosowania nawet trzech modułów hamulca dynamicznego połączonych
równolegle przy zachowaniu zasady, że rezystancja hamulca dynamicznego musi
być mniejsza od wartości Rdb1 obliczonej w ramach kroku 3. Jeżeli połączenie
równoległe modułów hamulca dynamicznego jest zbyt skomplikowane dla danej
aplikacji, należy rozważyć możliwość zastosowania modułu przerywacza hamulca
z określonym oddzielnie rezystorem hamulca dynamicznego.
Krok 5 – Określenie mocy średniej
Zakłada się, że w przypadku danego zastosowania używana jest funkcja
okresowego przyspieszania i zwalniania. Jeśli (t3 - t2) = czas określony
w sekundach, niezbędny do zwolnienia silnika z poziomu prędkości znamionowej
do poziomu prędkości zerowej a t4 to czas w sekundach, jaki musi upłynąć zanim
proces zostanie powtórzony, to średni cykl pracy ma postać (t3 - t2)/t4. Moc
przedstawiona jako funkcja czasu ma postać funkcji opadającej liniowo z poziomu
wartości równej szczytowemu zasilaniu odzyskowemu do poziomu zerowego po
upływie (t3 - t2) sekund. Średnia moc odzyskana w odstępie (t3 - t2) sekund jest
równa wartości Pb/2. Średnia moc w watach odzyskana w okresie t4 wynosi:

( t3 – t2 ) Pb
P av = ------------------ × -----t4
2
Pav = średnie rozproszenie mocy rezystora hamulca dynamicznego w watach
t3 - t2 = czas, jaki upłynął zanim silnik zwolnił z poziomu prędkości znamionowej
do poziomu prędkości zerowej w sekundach
t4 = czas całkowity cyklu lub okresu procesu w sekundach
Pb = szczytowa moc hamowania w watach
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Moc znamionowa w watach charakteryzująca wybrany moduł hamulca
dynamicznego (pojedynczy lub dwa moduły połączone równolegle) powinna być
równa lub większa od wartości obliczonej w ramach kroku 5. W przeciwnym
przypadku do aplikacji należy dobrać moduł przerywacza z odpowiednim
rezystorem hamulca dynamicznego.
Krok 6 – Obliczenie obciążenia średniego w %
Obliczone obciążenie średnie to obciążenie rezystora hamulca dynamicznego,
wyrażone jako wartość procentowa. Pdb to suma wydajności modułu hamulca
dynamicznego w zakresie rozpraszania mocy, uzyskana z tabeli w kroku 4. Daje to
punkt danych w celu nakreślenia linii na krzywej na rysunku 3. Liczba wyliczona
dla AL musi być mniejsza niż 100%. Jeżeli wartość ta jest większa od 100%,
w obliczeniu popełniono błąd lub wybrano niewłaściwy moduł hamulca
dynamicznego.

P av
AL = -------- × 100
P db
AL = obciążenie średnie rezystora hamulca dynamicznego, podawane jako
wartość procentowa
Pav = średnie rozproszenie mocy rezystora hamulca dynamicznego obliczone
w ramach kroku 5 (w watach)
Pdb = wydajność rezystorów w zakresie rozpraszania mocy w stanie ustalonym,
uzyskana z tabeli w kroku 4 (określona w watach)
Krok 7 – Obliczenie obciążenia szczytowego, w %
W wyniku obliczenia wartości procentowej obciążenia szczytowego uzyskuje się
wartość procentową mocy chwilowej, która jest rozpraszana przez rezystory
hamulca dynamicznego względem wydajności rezystorów w zakresie rozpraszania
mocy w stanie ustalonym. Daje to punkt danych do naniesienia na krzywą na
rysunku 3. W przypadku modułów hamulca dynamicznego wartość obciążenia
szczytowego (PL) na ogół mieści się w przedziale od 300% do 600%. Gdy wartość
ta będzie mniejsza od 100%, będzie to oznaczało, że wydajność rezystora hamulca
dynamicznego w zakresie rozpraszania mocy w stanie ustalonym jest większa
aniżeli wydajność, jaka jest wymagana.

Pb
PL = -------- × 100
P db
PL - Obciążenie szczytowe rezystora hamulca dynamicznego, podawane jako
wartość procentowa
Pav = szczytowa moc hamowania obliczona w kroku 2 (w watach)
Pdb = wydajność rezystorów w zakresie rozpraszania mocy w stanie ustalonym,
uzyskana z tabeli w kroku 4 (określona w watach)
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Krok 8 – Naniesienie wartości PL oraz AL na krzywą
Wykreślić linię poziomą, równą wartości AL (obciążenie średnie) obliczonej
w ramach kroku 6 i podanej jako wartość procentowa. Wartość ta musi być
mniejsza od 100%. Wybrać punkt na osi pionowej, odpowiadający wartości PL
(obciążenie szczytowe) obliczonej w ramach kroku 7 i podanej jako wartość
procentowa. Wartość ta musi być większa od 100%. Wykreślić linię pionową przy
(t3 - t2) sekundach tak, aby linia ta przecinała się z linią AL pod kątem prostym.
Oznaczyć miejsce przecięcia jako punkt 1. Narysować prostą prowadzącą od
punktu PL, zaznaczonego na osi pionowej, do punktu 1, zaznaczonego na linii
AL. Linia ta jest krzywą mocy wyznaczoną przez silnik w trakcie zwalniania do
poziomu prędkości minimalnej.
Moc przejściowa KA, KB, KC
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Jeżeli wykreślona linia znajduje się po lewej stronie krzywej mocy rezystora
hamulca dynamicznego, określonej przy stałej temperaturze, nie występuje żaden
problem związany z daną aplikacją. Jeżeli jakakolwiek część tej linii znajduje się po
prawej stronie tej krzywej, istnieje problem związany z danym zastosowaniem.
Problem ten polega na tym, że temperatura rezystora hamulca dynamicznego jest
większa od temperatury znamionowej w przedziale, w którym krzywa mocy
przejściowej znajduje się po prawej stronie krzywej mocy rezystora. W takim
przypadku dobrym rozwiązaniem jest użycie kolejnego modułu hamulca
dynamicznego, połączonego równolegle, lub modułu przerywacza hamulca z
oddzielnym rezystorem hamulca dynamicznego.

Dobieranie wielkości przerywacza i rezystorów
Przerywacz i rezystory (wycofane z oferty firmy Rockwell Automation)
Proces dobierania wielkości modułu przerywacza wygląda tak samo, jak proces
dobierania wielkości modułu hamulca dynamicznego, jednak dodano do niego
kilka kolejnych kroków. Z uwagi na to, że przerywacz jest oddzielony od
rezystorów, należy wykonać dodatkowe obliczenie w zakresie prądu. Co więcej,
aby dobrać wielkość rezystorów, należy obliczyć wartość wyrażoną w
watosekundach lub dżulach.
Krok 1 – Określenie bezwładności całkowitej
JT = Jm + GR2 x JL
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JT = bezwładność całkowita przełożona na wał silnika, kilogramy/metry2, kg•m2,
lub funty/stopy2, lb•ft2
Jm = bezwładność silnika, kilogramy/metry kwadratowe, kg•m2, lub funty/stopy
kwadratowe, lb•ft2
GR2 = przełożenie dowolnej przekładni przewidzianej pomiędzy silnikiem a
obciążeniem, bezwymiarowe
JL = bezwładność obciążenia, kilogramy/metry kwadratowe, kg•m2, lub funty/
stopy kwadratowe, lb•ft2 (1,0 lb•ft2 = 0,04214011 kg•m2)
Krok 2 – Obliczenie szczytowej mocy hamowania

JT × ω 2
P b = ----------------t3 – t2
JT = bezwładność całkowita przełożona na wał silnika, kg•m2

2πN
ω = znamionowa kątowa prędkość obrotowa, Rad ⁄ s = ---------60
N = Znamionowa moc silnika, obr./min
t3 - t2 = całkowity czas zwalniania silnika z poziomu prędkości znamionowej do
poziomu prędkości zerowej w sekundach
Pb = szczytowa moc hamowania w watach (1,0 hp = 746 watów)
Porównać szczytową moc hamowania z mocą znamionową silnika. Jeżeli wartość
szczytowej mocy hamowania jest ponad 1,5 razy większa od mocy znamionowej
silnika, należy wydłużyć czas zwalniania (t3 - t2), aby uniemożliwić
przemiennikowi osiągnięcie wartości limitu prądu. Proporcję tę (szczytowa moc
hamowania ponad 1,5 razy większa od mocy znamionowej silnika) należy
wykorzystać, dlatego że przemiennik jest w stanie przyjmować 150% prądu
maksymalnie przez 3 sekundy.
Moc szczytową można zmniejszyć dzięki stratom silnika oraz falownika.
Krok 3 – Obliczenie maksymalnej wartości rezystancji hamulca
dynamicznego
2

R db1

Vd
= -----pb

Vd = wartość napięcia szyny DC regulowanego przez moduł przerywacza i
utrzymywanego na poziomie 375 VDC, 750 VDC lub 937,5 VDC
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Pb = szczytowa moc hamowania obliczona w kroku 2
Rdb1 = maksymalna dopuszczalna wartość określona dla rezystora hamulca
dynamicznego
Wybrana wartość rezystancji hamulca dynamicznego będzie niższa od obliczonej
w ramach kroku 3. Jeżeli wartość jest większa od obliczonej, przemiennik może
wyłączyć się w wyniku nadmiernego napięcia szyny DC.Prosimy pamiętać o
konieczności uwzględnienia tolerancji określonych dla rezystora.
Krok 4 – Wybór modułu przerywacza

Vd
I dl = --------R dbl
Idl = prąd minimalny przepływający przez tranzystor modułu przerywacza
Vd = wartość napięcia szyny DC wybrana w kroku 3
Rdbl = wartość rezystora hamulca dynamicznego obliczona w ramach kroku 3
Wartość Id1 jest wyznacznikiem minimalnego prądu znamionowego modułu
przerywacza. Po wybraniu modułu przerywacza prąd znamionowy tranzystora
modułu musi być większy lub równy wartości obliczonej dla pozycji Id1. Wartości
znamionowe zostały podane w poniższej tabeli.
Napięcie
Napięcie
Nr kat.
przemiennika (VAC) włączeniowe (VDC)
230

375

460

750

575

935

WA018
WA070
WA115
WB009
WB035
WB110
WC009
WC035
WC085

Wartość znamionowa
szczytowego prądu
tranzystora (A)
50
200
400
25
100
400
25
75
400

Minimalna wartość
rezystora hamulca
dynamicznego (omy)
9,0
2,3
1,25
37
9,0
2,5
46
15,5
3,0

Krok 5 – Określenie minimalnej wartości rezystancji
Do każdego modułu przerywacza, wymienionego w powyższej tabeli, przypisana
jest minimalna wartość rezystancji. Jeżeli rezystancja przypisana do modułu
przerywacza jest mniejsza od wartości przedstawionej w tabeli,
najprawdopodobniej uszkodzony jest tranzystor hamulca.
Krok 6 – Wybór wartości rezystancji hamulca dynamicznego
Aby uniknąć uszkodzenia tego tranzystora i uzyskać pożądaną skuteczność
hamowania, należy wybrać rezystor o rezystancji mieszczącej się w przedziale od
rezystancji maksymalnej, obliczonej w ramach kroku 3, do rezystancji
minimalnej, określonej dla wybranego modułu przerywacza.
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Krok 7 – Określanie szacunkowych wymagań w zakresie minimalnej mocy
rezystora hamulca dynamicznego w watach
Zakłada się, że w przypadku danego zastosowania używana jest funkcja
okresowego przyspieszania i zwalniania. Jeśli (t3 - t2) = czas określony
w sekundach niezbędny do zwolnienia silnika z poziomu prędkości znamionowej
do poziomu prędkości zerowej, a t4 to czas w sekundach, jaki musi upłynąć zanim
proces zostanie powtórzony, to średni cykl pracy ma postać (t3 - t2)/t4. Moc
przedstawiona jako funkcja czasu ma postać funkcji opadającej liniowo z poziomu
wartości równej szczytowemu zasilaniu odzyskowemu do poziomu zerowego po
upływie (t3 - t2) sekund. Średnia moc odzyskana w odstępie (t3 - t2) sekund jest
równa wartości Pb/2. Średnia moc w watach odzyskana w okresie t4 wynosi:

( t3 – t2 ) Pb
P av = ------------------ × -----t4
2
Pav = średnie rozproszenie mocy rezystora hamulca dynamicznego w watach
t3 - t2 = czas, jaki upłynął zanim silnik zwolnił z poziomu prędkości znamionowej
do poziomu prędkości zerowej w sekundach
t4 = całkowity czas trwania cyklu lub okresu procesu w sekundach
Pb = szczytowa moc hamowania w watach
Moc znamionowa w watach, charakteryzująca wybrany rezystor hamulca
dynamicznego będzie równa lub większa od wartości obliczonej w ramach kroku 7.
Krok 8 – Obliczenie wartości w watosekundach (dżulach) wymaganej dla
rezystora
Aby upewnić się, że właściwości termiczne rezystorów nie zostaną naruszone,
należy obliczyć ilość energii, jaka jest rozpraszana do rezystora. W ten sposób
obliczona zostanie ilość energii w dżulach, jaką rezystor musi być w stanie
wchłonąć.

Pb
P ws = ( t 3 – t 2 ) × -----2
Pws = wymagana wartość określona dla rezystora w watosekundach
t3 - t2 = czas, jaki upłynął zanim silnik zwolnił z poziomu prędkości ωb do
poziomu prędkości ω0 w sekundach
Pb = szczytowa moc hamowania w watach
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Wewnętrzny IGBT hamulca do przemienników PowerFlex 755
Dobieranie wielkości rezystorów do wewnętrznego IGBT w HD
Proces dobierania wielkości rezystorów do wewnętrznego IGBT w HD oparty
jest na tych samych wzorach, jakie były wykorzystywane wcześniej i jest bardzo
podobny do procesu dobierania wielkości modułu przerywacza.
Krok 1 – Określenie bezwładności całkowitej

J T = J m + GR 2 × J L
JT = bezwładność całkowita przełożona na wał silnika, kilogramy/metry
kwadratowe, kg•m2, lub funty/stopy kwadratowe, lb•ft2
Jm = bezwładność silnika, kilogramy/metry kwadratowe, kg•m2, lub funty/stopy
kwadratowe, lb•ft2
GR = przełożenie dowolnej przekładni przewidzianej pomiędzy silnikiem a
obciążeniem, bezwymiarowe
JL = bezwładność obciążenia, kilogramy/metry kwadratowe, kg•m2, lub funty/
stopy kwadratowe, lb•ft2 (1,0 lb•ft2 = 0,04214011 kg•m2)
Krok 2 – Obliczenie szczytowej mocy hamowania

JT × ω2
P b = ----------------t3 – t2
JT = bezwładność całkowita przełożona na wał silnika, kg•m2

2πN
ω = znamionowa kątowa prędkość obrotowa, Rad ⁄ s = ---------60
N = Znamionowa moc silnika, obr./min
t3 - t2 = całkowity czas zwalniania silnika z poziomu prędkości znamionowej do
poziomu prędkości zerowej w sekundach
Pb = szczytowa moc hamowania w watach (1,0 hp = 746 watów)
Porównać szczytową moc hamowania z mocą znamionową silnika. Jeżeli wartość
szczytowej mocy hamowania jest ponad 1,5 razy większa od mocy znamionowej
silnika, należy wydłużyć czas zwalniania (t3 - t2), aby uniemożliwić przemiennikowi
osiągnięcie wartości limitu prądu. Proporcję tę (szczytowa moc hamowania ponad
1,5 razy większa od mocy znamionowej silnika) należy wykorzystać, dlatego że
przemiennik jest w stanie przyjmować 150% prądu maksymalnie przez 3 sekundy.
Moc szczytową można zmniejszyć dzięki stratom silnika oraz falownika.
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Krok 3 – Obliczenie maksymalnej wartości rezystancji hamulca
dynamicznego
2

R db1

Vd
= -----pb

Vd = wartość napięcia szyny DC, które jest regulowane przez przemiennik
i utrzymywane na poziomie 375 VDC, 750 VDC lub 937,5 VDC w zależności
od napięcia wejściowego
Pb = szczytowa moc hamowania obliczona w kroku 2
Rdb1 = maksymalna dopuszczalna wartość określona dla rezystora hamulca
dynamicznego
Wybrana wartość rezystancji hamulca dynamicznego będzie niższa od obliczonej
w ramach kroku 3. Jeżeli wartość jest większa od obliczonej, przemiennik może
wyłączyć się w wyniku nadmiernego napięcia szyny DC. Prosimy pamiętać
o konieczności uwzględnienia tolerancji określonych dla rezystora.
Krok 4 – Określenie minimalnej wartości rezystancji
Do każdego przemiennika z wewnętrznym IGBT w HD przypisana jest
rezystancja minimalna. Jeżeli rezystancja przypisana do przemiennika jest
mniejsza od wartości minimalnej określonej dla danego przemiennika,
prawdopodobnie uszkodzony jest tranzystor hamulca. W poniższej tabeli
przedstawiono minimalne wartości rezystancji dla przemienników PowerFlex
serii 750 wyposażonych w ramę oznaczoną symbolem z przedziału od 2 do 7.
Rama
2

3

4
5

6

7
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400V
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

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

Rezystancja min.
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

Maks. prąd HD
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

Kod katalogowy
D2P1
D3P4
D5P0
D8P0
D011
D014
D022
D027
D034
D040
D052
D065
D065
D077
D096
D096
D125
D156
D186
D248
D248
D302
D361
D415
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Rezystancja min.
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

Maks. prąd HD
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
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Krok 5 – Wybór wartości rezystancji hamulca dynamicznego
Aby uniknąć uszkodzenia tego tranzystora i uzyskać pożądaną skuteczność
hamowania, należy wybrać rezystor o rezystancji mieszczącej się w przedziale od
rezystancji maksymalnej, obliczonej w ramach kroku 3, do rezystancji
minimalnej, określonej dla IGBT przemiennika.
Krok 6 – Określanie szacunkowych wymagań w zakresie minimalnej mocy
rezystora hamulca dynamicznego w watach
Zakłada się, że w przypadku danego zastosowania używana jest funkcja
okresowego przyspieszania i zwalniania. Jeśli (t3 - t2) = czas określony
w sekundach niezbędny do zwolnienia silnika z poziomu prędkości znamionowej
do poziomu prędkości zerowej, a t4 to czas w sekundach, jaki musi upłynąć zanim
proces zostanie powtórzony, to średni cykl pracy ma postać (t3 - t2)/t4. Moc
przedstawiona jako funkcja czasu ma postać funkcji opadającej liniowo z poziomu
wartości równej szczytowemu zasilaniu odzyskowemu do poziomu zerowego po
upływie (t3 - t2) sekund. Średnia moc odzyskana w odstępie (t3 - t2) sekund jest
równa wartości Pb/2. Średnia moc w watach odzyskana w okresie t4 wynosi:

( t3 – t2 ) Pb
P av = ------------------ × -----t4
2
Pav = średnie rozproszenie mocy rezystora hamulca dynamicznego w watach
t3 - t2 = czas, jaki upłynął zanim silnik zwolnił z poziomu prędkości znamionowej
do poziomu prędkości zerowej w sekundach
t4 = czas całkowity cyklu lub okresu procesu w sekundach
Pb = szczytowa moc hamowania w watach
Moc znamionowa w watach, charakteryzująca wybrany rezystor hamulca
dynamicznego będzie równa lub większa od wartości obliczonej w ramach kroku 6.
Krok 7 – Obliczenie wartości w watosekundach (dżulach) wymaganej dla
rezystora
Aby upewnić się, że właściwości termiczne rezystorów nie zostaną naruszone, należy
obliczyć ilość energii, jaka jest rozpraszana do rezystora. W ten sposób obliczona
zostanie ilość energii w dżulach, jaką rezystor musi być w stanie wchłonąć

Pb
P ws = ( t 3 – t 2 ) × -----2
Pws = wymagana wartość określona dla rezystora w watosekundach
t3 - t2 = czas, jaki upłynął zanim silnik zwolnił z poziomu prędkości ωb do
poziomu prędkości ω0 w sekundach
Pb = szczytowa moc hamowania w watach
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Hamowanie strumieniem

Hamowanie strumieniem do funkcja niezależna od parametrów P370/371 [Stop
Mode A/B], dostępna w przemiennikach PowerFlex serii 750. W przypadku
włączenia funkcji hamowania strumieniem uaktywnia się ona podczas rampy
zwalniania przy zmianie prędkości. Hamowanie strumieniem zmienia stosunek
krzywej V/Hz, dając na wyjściu wyższe napięcie w porównaniu z normalną
krzywą V/Hz i wywołując przesycenie rdzenia silnika, co skutkuje szybszym
zmniejszaniem się prędkości niż w przypadku samej rampy zwalniania. Funkcja ta
nie jest przeznaczona do użycia z obciążeniami od dużej bezwładności, gdyż
przesycenie rdzenia może prowadzić do przegrzania silnika. Bardzo długie czasy
zwalniania mogą powodować gromadzenie się ciepła.
Hamowanie strumieniem działa we wszystkich trybach sterowania silnikiem.
Tabela 11 - Parametry hamowania strumieniem
Numer

Nazwa parametru

Min./maks.

Domyślnie

388

Flux Braking En

Wyłączone/włączone

Wyłączone

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 (Wyłączone)

Wykresy
W każdym z poniższych wykresów czasy przyspieszania/zwalniania wynoszą
0,5 s. Parametr P372/373 [Bus Reg Mode A/B] jest ustawiony na opcję 1 „Adjust
Freq”. Do wału silnika przyłączona jest stosunkowo duża bezwładność. Parametr
P370/371 [Stop Mode A/B] ustawiono na 1 „Ramp” (zatrzymanie po rampie).
Na poniższym wykresie funkcja hamulca dynamicznego jest wyłączona. Proszę
zwrócić uwagę na czas zwalniania. Czasem zatrzymywania kieruje regulator szyny.
Hamowanie strumieniem – wyłączone
Id

Moment
odniesienia

Prędkość
silnika

Napięcie szyny DC

Brak zmiany strumienia silnika.
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Na kolejnym warunki są takie same, lecz funkcja hamulca dynamicznego jest
włączona. Można zauważyć, że strumień silnika ulega zwiększeniu, a czas
zwalniania jest krótszy.
Hamowanie strumieniem – włączone
Id

Moment
odniesienia

Prędkość
silnika

Napięcie szyny DC

Proszę zwrócić uwagę na czas
zwalniania.
W porównaniu z wyłączoną
funkcją.

Zwiększony strumień silnika.

Na koniec ta sama próba przy wzmocnieniach ustawionych na maksymalny
poziom. Zwalnianie jest nieznacznie krótsze. Użycie wzmocnień zależy od
podłączonego obciążenia.
Hamowanie strumieniem – pełne wzmocnienia
Id

Moment
odniesienia

Prędkość
silnika

Zwiększony strumień silnika.

Napięcie szyny DC

Proszę zwrócić uwagę na czas
zwalniania.
W porównaniu z wyłączoną
funkcją.
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Regulator strumienia

Regulator strumienia służy do sterowania i ograniczania całkowitego
(podstawowego) napięcia doprowadzonego do silnika indukcyjnego w przypadku,
gdy stosowana jest orientacja wektora pola (FOC). Regulator strumienia steruje
osłabieniem wzbudzenia, które ma miejsce powyżej prędkości podstawowej i
utrzymuje margines napięcia dla regulatora prądu. Aby zapewnić możliwość pracy
silników z magnesem trwałym z prędkością większą od prędkości podstawowej,
wykorzystywane są różne regulatory strumienia silników indukcyjnych.
Zgodnie z ustawieniem domyślnym, regulator strumienia jest włączony. Po jego
wyłączeniu nastąpi rozstrojenie regulatora prądu.
Tego regulatora nie należy wyłączać. Jeżeli użytkownik uważa, że musi wyłączyć tę
funkcję, powinien skonsultować się z producentem, aby upewnić się, że to
rozwiązanie jest prawidłowe.

Tworzenie strumienia

W przypadku silników indukcyjnych AC wymaga się, aby przed uzyskaniem
momentu sterowanego utworzony został strumień. Do jego utworzenia
wykorzystuje się napięcie. Strumień w silniku można utworzyć na dwa sposoby.
Pierwszy z nich polega na automatycznym tworzeniu strumienia podczas
normalnego rozruchu silnika. Strumień zostaje utworzony po doprowadzeniu do
silnika napięcia wyjściowego oraz częstotliwości. Podczas tworzenia strumienia
w wyniku nieprzewidzianego charakteru uzyskiwanego momentu może dojść do
drgania wirnika – pomimo możliwości przyspieszenia obciążenia. Profil
przyspieszenia występującego w silniku może nie być zgodny z zadanym profilem
przyspieszenia z uwagi na brak uzyskiwanego momentu.
Rysunek 23 - Profil przyspieszenia podczas normalnego rozruchu silnika – strumień nie jest
tworzony
Odniesienie
częstotliwości

Częstotliwość

Strumień znamionowy
Stojan
Wirnik

Drgania w wyniku
tworzenia strumienia.

0
Czas

Drugi sposób polega na ręcznym tworzeniu strumienia. W tym trybie prąd stały
jest doprowadzany do silnika, aby utworzyć strumień przed rozpoczęciem ruchu
obrotowego. Czas tworzenia strumienia jest oparty na poziomie prądu tworzenia
strumienia oraz stałej czasowej wirnika w silniku. Użytkownik nie ma możliwości
regulowania prądu tworzenia strumienia.
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Rysunek 24 - Prąd tworzenia strumienia w porównaniu do czasu tworzenia strumienia

Prąd tworzenia strumienia

Prąd tworzenia strumienia = maksymalny prąd stały

Prąd strumienia
znamionowego

Znamionowy
strumień w silniku

Strumień
w silniku

0
T1
T2
T3
T4
Flux Up Time

Gdy w silniku zostanie uzyskany strumień znamionowy, rozpocznie się normalna
praca silnika i osiągnięty zostanie pożądany profil przyspieszenia.
Osiągnięty strumień znamionowy
Napięcie IR - SVC
Napięcie IR lub zwiększenie
napięcia, w zależności, która wartość
jest większa - V/Hz
Tworzenie
strumienia
strumienia

Napięcie stojana
Prędkość wirnika
Strumień w silniku
Częstotliwość stojana
Tworzenie
strumienia

Normalna praca
Czas

Gdy w silniku zostanie uzyskany strumień znamionowy, rozpocznie się normalna
praca silnika i osiągnięty zostanie pożądany profil przyspieszenia.

Odczyt/zapis

Nazwa wyświetlana
Pełna nazwa
Opis

Wartości

43

Flux Up Enable
Flux Up Enable
„Manual” (0) – Strumień jest tworzony przez parametr P44 [Flux Up Time] przed
przyspieszeniem początkowym.
„Automatic” (1) – Strumień jest tworzony przed przyspieszeniem, przez czas
obliczony na podstawie danych umieszczonych na tabliczce znamionowej silnika.
Parametr P44 [Flux Up Time] nie jest używany.
Flux Up Time
Flux Up Time
Czas, jaki zostanie wykorzystany przez przemiennik do osiągnięcia pełnego
strumienia stojana silnika. Po wydaniu polecenia Start, prąd stały o wartości
określonej w parametrze P26 [Motor NP Amps] zostanie wykorzystany do utworzenia
strumienia stojana przed przyspieszeniem.

Domyślna:
Opcje:

1 = „Automatic”
0 = „Manual”
1 = „Automatic”

RW 32-bitowa
liczba
całkowita

Jednostki:
Domyślna:
Min./maks.:

Sek.
0,0000
0,0000/5,0000

RW Rzeczywiste

44
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Nr
Grupa
Mtr Ctrl Options

MOTOR CONTROL

Plik

Parametry
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Zastosowania
Funkcja ta jest zazwyczaj przypisana do zastosowań, w przypadku których
wymaga się dłuższego czasu przyspieszania. W dostarczonym przemienniku dla
tej funkcji wybrana jest wartość „Automatic”, co oznacza, że urządzenie próbuje
uzyskać pełny strumień stojana silnika w oparciu o informacje podane na
tabliczce znamionowej silnika. W niektórych przypadkach krzywa obciążenia
oraz rampy podczas przyspieszania może mieć niekorzystny wpływ na
zarządzanie ciepłem w przemienniku. Wśród rodzajów zastosowania możemy
wyróżnić przenośniki górnicze oraz duże wirówki. Funkcja ta zapewnia
możliwość ręcznego zapewnienia utworzenia w stojanie silnika pełnego
strumienia przed przyspieszeniem dzięki ręcznemu ustawieniu czasu tworzenia
tego strumienia. Umożliwia ona uzyskanie lepszego przyspieszenia przy
mniejszych częstotliwościach, bez wytwarzania prądu nadmiarowego.

Pomiar o wysokiej
rozdzielczości

Uniwersalna karta sprzężenia zwrotnego, przeznaczona wyłącznie do
przemienników PowerFlex 755, dokonuje interpolacji wszystkich sygnałów
o przebiegu sinusoidalnym/cosinusoidalnym do 1 048 576 zliczeń na obrót.
Rozdzielczości interpolacji nie można zmieniać. Wynosi ona 1 048 576 zliczeń na
obrót niezależnie od liczby cykli na obrót w sygnale sinusoidalnym/
cosinusoidalnym. W przypadku ustawienia bitu 1 „24-bit Resol” parametru P8
[FB0 Cfg] or P38 [FB1 Cfg] interpolacja zostanie zmieniona na 24-bitową.
Dopuszczalne napięcie międzyszczytowe sygnału sinusoidalnego/
cosinusoidalnego wynosi 1 V przy offsecie 2,5 V. Wymóg ten jest spełniony przez
większość producentów urządzeń sprzężenia zwrotnego: Sick (SSI), Stegmann
(Hiperface) i Heidenhain (En Dat, non en dat).

Adaptacja bezwładności

Adaptacja bezwładności służy do kompensacji poślizgu, do którego dochodzi
w obecności skrzyni przekładniowej i/lub sprzęgła podatnego. Poślizg jest tu
rozumiany jako stan, w którym energia dostarczana na wejście mechanizmu nie
powoduje odpowiedniego przemieszczenia na wyjściu. Jest to szczególnie
widoczne w układach o dużych współczynnikach bezwładności, w których
stosowane są skrzynie przekładniowe lub sprzęgła podatne. Adaptacja
bezwładności to sposób, w jaki funkcja ta dostosowuje lub zmienia dynamiczną
bezwładność z punktu widzenia regulatora prędkości. Adaptacja bezwładności
pozwala na nawet czterokrotne zwiększenie zakresu regulatora prędkości, które
jest zwykle ograniczone przez przekładnię mechaniczną. Funkcja ta jest dostępna
wyłącznie w przemiennikach PowerFlex 755. Parametr P35 [Motor Ctrl Mode]
należy ustawić na sterowanie wektorowe; należy również użyć urządzenia
sprzężenia zwrotnego prędkości silnika. Adaptacja bezwładności nie jest
domyślnie włączona.
Dla przykładu przedstawiono silnik połączony ze skrzynią przekładniową.
Silnik

Skrzynia

M1
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Skrzynię przekładniową można przedstawić jako sprężynę (K) i luz przekładni
(BL).
Silnik

K

Obciążenie

BL

M1

M2

Podczas narastania prędkości silnika występuje okres (przedstawiony jako Δ x =
luz) poprzedzający zazębienie przekładni. Po tym okresie dochodzi do skręcenia
(jak w przypadku sprężyny) wału po zazębieniu przekładni. Poślizg wywołuje
niestabilność mechaniczną i ogranicza zakres regulacji prędkości bez efektu
niestabilności. Adaptacja bezwładności wykrywa poślizg i umożliwia ustawienie
większego zakresu regulatora prędkości bez wywoływania niestabilności.
f
Zbocze powstałe wskutek
sprężystości (K) wału po
zazębieniu przekładni.
Δx
Luz (BL) przed zazębieniem
przekładni.

Konfiguracja
Funkcja adaptacji bezwładności działa wyłącznie, gdy w parametrze P76 [Total
Inertia] wprowadzona jest poprawna wartość bezwładności. Bezwładność
całkowita jest mierzona podczas procedury wspomaganego rozruchu
wykonywanej za pomocą interfejsu HIM lub kreatora programowego.
Bezwładność można dostroić ręcznie, ustawiając parametr P70 [Autotune] na
opcję 4 „Inertia Tune” i wykonując start przemiennika.

Total Inertia
Sprzężenie zwrotne przyspieszania silnika

76

Inertia Adapt BW
InertiaAdaptGain

Z
wyjścia
reg. prędkości

Inertia Adapt
1
Adaptacja
bezwładności

705
677

0
0
Wyłączone

Filtered Trq
Ref
657

Zero
Trq Ref

Selected
Trq Ref

685

Inertia Torque Add
679

Limited Torq Ref
+

0

+
+

0

1

II
R

+

–

662

+

F. środkowozaporowy

Limit

Uaktywnić adaptację bezwładności ustawiając parametr P704 [InAdp LdObs
Mode] na opcję 1 „InertiaAdapt”. Po uaktywnieniu zostaną automatycznie
zaktualizowane dwa filtry: P705 [Inertia Adapt BW] oraz P710
[InertAdptFltrBW], jeśli wartość parametru P636 [Speed Reg BW] jest niezerowa.
Podczas obsługi silnika z obciążeniem stopniowo zwiększać parametr P636 [Speed
Reg BW]. Ostateczny zakres regulacji prędkości przekracza wartość przed
uaktywnieniem adaptacji bezwładności, pod warunkiem, że układ spełnia niżej
wymienione kryteria.
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Po uaktywnieniu adaptacji bezwładności należy wyłączyć dwa filtry całkującoróżniczkujące obecne w regulatorze prędkości (ustawienie OFF). Filtry te
znajdują się na drodze sprzężenia zwrotnego prędkości P637 [SReg FB Fltr Sel]
oraz wyjścia regulatora prędkości P657 [SReg OutFltr Sel]. Oba filtry są
domyślnie wyłączone.
Funkcji adaptacji bezwładności można używać w połączeniu z kompensacją
bezwładności w celi zminimalizowania momentu przyspieszania wymaganego od
regulatora prędkości.
Szczegółowe objaśnienie parametrów znajduje się w publikacji Przemienniki
częstotliwości serii PowerFlex 750 Podręcznik programowania, 750-PM001.

Jak działa adaptacja bezwładności?
• Algorytm adaptacji bezwładności wykorzystuje składową sprzężenia
zwrotnego przyspieszania w celu utworzenia pewnego rodzaju
bezwładności elektronicznej.
• Bezwładność elektroniczna uzupełnia bezwładność utraconą podczas
nagłego odłączenia obciążenia, np. w skrzyni biegów lub w wyniku
poślizgu. W ten sposób w regulatorze prędkości nie zachodzi drastyczna
zmiany bezwładności związana zwykle z odłączeniem ładunku i
potencjalną niestabilnością.

Gdzie jest stosowana adaptacja bezwładności?
• We wszystkich układach o współczynniku bezwładności 3:1, w których
występuje problem głośnej pracy przekładni lub zjawisko rezonansu,
a zwykłe strojenie nie pozwala osiągnąć żądanych efektów. (Współczynnik
bezwładności to stosunek bezwładności układu do bezwładności silnika.)
• Większość wysoko wydajnych układów śledzenia lub elektronicznych
wałów transmisyjnych.
• Większość układów przekładniowych wymagających większych zakresów
i sztywności.

Jakie mogą być wady korzystania z adaptacji bezwładności?
• Użycie tej funkcji może prowadzić do nieprzyjemnego hałasu w przypadku
sztywnych sprzęgieł, którym brakuje odpowiedniego poślizgu lub
wystarczającej podatności. W takich przypadkach nie należy używać
kompensacji bezwładności.
• Kompensacja bezwładności może sprawić, że silnik będzie wytwarzał słabo
słyszalny dźwięk. Oznacza to, że adaptacja bezwładności działa, a dźwięk
nie prowadzi do uszkodzenia silnika ani nie wpływa na jego działanie.

Kompensacja
bezwładności
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Kompensacja bezwładności jest aktywna wyłącznie w przemienniku PowerFlex
755 w trybach sterowania wektorem strumienia silnika wybranych za pomocą
parametru P35 [Motor Ctrl Mode].
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W trakcie zmian prędkości wymagany jest określony poziom momentu
umożliwiający reakcję w związku z bezwładnością obciążenia. Ten poziom
momentu przekracza poziom momentu używany podczas pracy ze stałą prędkością.
Kompensacja bezwładności próbuje przewidzieć moment silnika wymagany w celu
przyspieszenia i zwolnienia obciążenia bezwładnościowego. Funkcja kompensacji
bezwładności oblicza sygnał sprzężenia wyprzedzającego momentu na podstawie
proporcjonalnej szybkości zmian sygnału wejściowego prędkości oraz bezwładności
całkowitej podczas przyspieszania lub zwalniania, znanej również jako pochodna
prędkości względem czasu. Następnie sygnał momentu P699 [Inertia Comp Out]
jest podawany do sterowania momentem, stając się dostępnym sygnałem
wejściowym dla selektora P313 [Actv SpTqPs Mode] i sumowany z wartością P660
[SReg Output], umożliwiając bardziej płynne przyspieszanie i zwalnianie,
szczególnie w przypadku obciążeń o dużej bezwładności.
Inertia Comp
Inertia CompMode

695

Filtered Spd Ref

595

0

Disabled 0
Int Ramp Ref 1

Ext Ramped Ref
700

596
Speed Rate Ref

2
3

d
dt
d
dt

Inert Comp
LPFBW
Kompensacja
bezwładności

698

Inertia Comp
Out
699

LPF

76
696

Total Inertia

Sprzężenie
wyprzedzające
momentu – do
sterowania
momentem

Inertia Acc Gain

697 Inertia Dec Gain

• Parametr 695 [Inertia CompMode] służy do włączania kompensacji
bezwładności i wyboru następujących dostępnych źródeł sygnału
wejściowego odniesienia prędkości silnika:
• „Disabled” (0) –funkcja kompensacji bezwładności jest wyłączona.
Parametr P699 [Inertia Comp Out] wynosi zero, więc nie wpływa na
odniesienie momentu silnika.
• „Int Ramp Ref ” (1) – kompensacja bezwładności jest włączona. Funkcja ta
jest skonfigurowana tak, aby wykorzystywać szybkość zmian parametru
P595 [Filtered Spd Ref ]. Jest to ustawienie standardowe, którego należy
używać dla funkcji kompensacji bezwładności w wolnostojącym
przemienniku.
• „Ext Ramp Ref ” (2) – kompensacja bezwładności jest włączona. Funkcja ta
jest skonfigurowana tak, aby wykorzystywać szybkość zmian parametru
P700 [Ext Ramped Ref ]. Ustawienie to jest dostępne w aplikacjach
zapewniających zewnętrzny sygnał prędkości odniesienia po zastosowaniu
rampy.
• „Spd Rate Ref ” (3) – kompensacja bezwładności jest włączona. Funkcja ta
jest skonfigurowana tak, aby wykorzystywać parametr P596 [Filtered Spd
Ref ]. Parametr ten powinien zawierać wartość przedstawiającą szybkość
zmian prędkości odniesienia silnika. Ustawienie to jest dostępne w
aplikacjach zapewniających zewnętrzny sygnał prędkości odniesienia po
zastosowaniu rampy.
Parametr 76 [Total Inertia] jest obliczany podczas auto-strojenia i używany wraz
z wyliczoną szybkością przyspieszania lub zwalniania w celu określenia sumatora
momentu.
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Parametr 696 [Inertia Acc Gain] określa wzmocnienie kompensacji bezwładności
podczas przyspieszania. Wzmocnienie rzędu 1 daje 100% kompensacji.
Parametr 697 [Inertia Dec Gain] określa wzmocnienie kompensacji bezwładności
podczas zwalniania. Wzmocnienie rzędu 1 daje 100% kompensacji.
Parametr 698 [Inertia Comp LPFBW] – szerokość pasma filtra
dolnoprzepustowego kompensacji bezwładności. Określa szerokość pasma filtra
dolnoprzepustowego dla funkcji kompensacji bezwładności. Sygnał wyjściowy
tego filtra trafia do parametru P699.
Parametr 699 [Inertia Comp Out] – sygnał wyjściowy kompensacji
bezwładności. Podaje sygnał wyjściowy funkcji kompensacji tarcia.
Parametr 700 [Ext Ramped Ref ] – zewnętrzne odniesienie po zastosowaniu
rampy. Parametr jest przeznaczony do wykorzystania w sygnale wejściowym
rampy prędkości silnika. Sygnał ten zostanie użyty przez funkcję kompensacji
bezwładności, jeśli parametr P695 [Inertia CompMode] = 2 „Ext Ramp Ref ”.
Parametr jest podany w Hz lub obr./min, w zależności od wartości P300 [Speed
Units].
Parametr 596 [Speed Rate Ref ] – wartość odniesienia zmian prędkości. Parametr
ten jest używany zarówno w funkcji kompensacji bezwładności, jak i kompensacji
prędkości.
Wartość używana przez funkcje kompensacji bezwładności oraz kompensacji
prędkości (aktywne wyłącznie w trybach sterowania wektorem strumienia
silnika), podawana zwykle przez zewnętrzny sterownik, który zapewnia również
prędkość odniesienia z limitem tempa zmian. Wartość odniesienia zmian
prędkości odpowiada pochodnej względem czasu sygnału prędkości odniesienia.
Jednostkami czasu są sekundy.
Przykładowo, jeśli sterownik zapewnia 10-sekundową rampę odniesienia, wysyła
również wartość Speed Rate Ref 1 pu/10 s = 0,1 s-1, gdy odniesienie przyspiesza.
Jeśli odniesienie jest stałe, parametr Speed Rate Ref powinien być równy zero.
Dodatkowe ilustracje obrazujące sterowanie znajdują się na Schematach
blokowych sterowania PF755 w publikacji Przemienniki serii PowerFlex 750
Podręcznik programowania, 750-PM001.

Obserwator obciążenia

Funkcja obserwatora obciążenia przemiennika PowerFlex 755 kompensuje i
znacznie zmniejsza zakłócenia obciążenia, umożliwiając szybszą reakcję układu.
Minimalizuje również wymagania regulatora prędkości w zakresie momentu
obciążenia. Obserwator obciążenia próbuje oszacować wartość odpowiadającą
momentowi obciążeniami występującemu w uproszczonym modelu obciążenia.
Poniżej przedstawiono uproszczony model silnika/obciążenia.
Moment obciążenia (zakłócenie)
Zastosowany moment
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+

–

1
M*s

Wyjście prędkości

Publikacja Rockwell Automation 750-RM002B-PL-P - Wrzesień 2013

Sterowanie silnikiem

Rozdział 4

Z punktu widzenia sterowania moment obciążenia, mimo braku parametru,
stanowi sygnał wejściowy równie rzeczywisty jak prędkość odniesienia.
Wystąpienie momentu obciążenia jest w zasadzie konieczne, gdyż moment
przemnożony przez prędkość daje moc umożliwiającą napędzanie obciążenia.
Biorąc pod uwagę powyższy model obciążenia, zastosowany moment jest
momentem elektromagnetycznym wytworzonym przez sterowanie silnikiem,
a moment obciążenia jest wyraźnie przedstawiony. M to łączna masa silnika/
obciążenia (bezwładność). Aby przyspieszyć układ, zastosowany moment musi
być większy niż moment obciążenia.
Moment obciążenia nie jest parametrem, więc nie jest bezpośrednio dostępną
wielkością, chociaż można go zmierzyć w sposób pośredni. Odwołując się do
modelu układu, możemy bezpośrednio zmierzyć zastosowany moment, prędkość
wyjściową, natomiast bezwładność jest znana bądź też można ją obliczyć. Jedyną
niewiadomą jest zatem moment obciążenia. Jeśli wszystkie trzy wielkości
wprowadzimy do modułu zwanego obserwatorem, możliwe będzie obliczenie
momentu obciążenia.
Sygnał wyjściowy obserwatora obciążenia jest dodawany do sygnału wyjściowego
regulatora prędkości; w ten sposób funkcja minimalizuje zapotrzebowanie
wyjścia regulacji prędkości na moment obciążenia. Ponieważ obserwator
obciążenia wpływa na moment odniesienia i wymagane jest sprzężenie zwrotne
przyspieszania, metodę tę można stosować wyłącznie w trybach sterowania
wektorem strumienia, określonych w parametrze P35 [Motor Ctrl Mode],
z urządzeniem sprzężenia zwrotnego silnika. Funkcja ta jest dostępna wyłącznie
w przemiennikach PowerFlex 755.
Z
wyjścia
reg. prędkości
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Trq Ref
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Konfiguracja
Uaktywnić obserwator obciążenia ustawiając parametr P704 [InAdp LdObs
Mode] na opcję 2 „LoadObserver”. Funkcja ta wymaga podania wartości
bezwładności całkowitej w parametrze P76 [Total Inertia]. Najlepiej zmierzyć ją
w trakcie testu bezwładności w ramach rozruchu przemiennika. Kolejnym
zalecanym sposobem jest ręcznie wprowadzenie w miarę zbliżonej (obliczonej)
wartości. W trybie obserwatora obciążenia parametr P711 [Load Observer BW]
jest używany do ustawiania naturalnej częstotliwości filtra dolnoprzepustowego w
radianach na sekundę (R/S). Typowe wartości szerokości pasma obserwatora
obciążenia wynoszą od 10 do 150. Wysokie wartości zapewniają lepsze reakcje na
zakłócenia, ale skutkują głośniejszą pracą układu. Nie ma znamionowego ani też
najlepszego ustawienia, jako punkt wyjścia zalecamy jednak 40 R/S. Wartość ta
może nie sprawdzić się w układach z opornie działającymi przekładniami.
Wprzeciwieństwie do adaptacji bezwładności, z obserwatorem obciążenia nie
jest powiązane żadne automatyczne ustawienie parametru.
Obserwator obciążenia może być również używany wraz z parametrem P695
[Inertia CompMode]. W taki przypadku minimalizowany jest zarówno moment
obciążenia, jak i moment przyspieszania wymagany od regulatora prędkości.

Gdzie można używać obserwatora obciążenia?
Obserwatora obciążenia można używać w układach, w których zakłócenia
obciążenia uniemożliwiają dalsze zwiększenie osiągów przemiennika. Obserwator
obciążenia może być używany w celu eliminacji zarówno okresowych (np.
w pompach tłokowych), jak i przypadkowych zakłóceń obciążenia. Obserwatora
obciążenia można używać w układach, w których nie powinno stosować się
adaptacji bezwładności. Obserwator obciążenia nie może być aktywny
równocześnie z adaptacją bezwładności.

Tryby sterowania
silnikiem
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Parametr P35 [Motor Ctrl Mode] służy do wyboru trybu wyjścia przemiennika
odpowiednio do używanego rodzaju sterowania silnikiem. Domyślne ustawienie
to 1 = „Induction SV”. Parametr ten jest ustawiany podczas którejkolwiek
z procedur wspomaganego rozruchu wykonywanych za pomocą interfejsu HIM
lub podłączonego kreatora programowego. Poniżej podano ustawienia
parametru.
• InductionVHz (0) – silnik indukcyjny, tryb sterowania V/Hz.
Podłączony do silnika indukcyjnego. Ustawienie stosowane w aplikacjach o
zmiennym momencie i usprawnionej wydajności energetycznej oraz
aplikacjach o zmiennej prędkości i stałym momencie, takich jak
przenośniki. Może być również używane w aplikacjach wielosilnikowych
lub z silnikami synchronicznymi.
• InductionSV (1) – silnik indukcyjny, tryb sterowania bezczujnikowego
wektorem strumienia.
Podłączony do silnika indukcyjnego. Ustawienie używane w większości
aplikacji o stałym momencie. Zapewnia doskonały moment podczas startu,
przyspieszania i pracy.
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• Induct Econ (2) – silnik indukcyjny, oszczędny tryb sterowania.
Ustawienie używane w celu zaoszczędzenia dodatkowej energii
w aplikacjach charakteryzujących się stałym momentem, w których
występują okresy zredukowanego obciążenia działającego ze stałą
prędkością.
• InductionFV (3) – silnik indukcyjny, tryb sterowania wektorem
strumienia.
Podłączony do silnika indukcyjnego. Ustawienie używane w sytuacjach
wymagających wysoko wydajnej, precyzyjnej regulacji prędkości i/lub
zamkniętej pętli sterowania położeniem. Ustawienie można też
skonfigurować za pomocą bezpośredniego wejścia momentu odniesienia.
Ustawienie to może również być używane w pętli otwartej przy mniejszej
dokładności.
• PM VHz (4) – silnik z magnesem trwałym, tryb sterowania V/Hz.
Podłączony do silnika z zewnętrznym magnesem trwałym (SPM) lub
silnika synchronicznego z magnesem trwałym (PMSM). Ustawienie
stosowane w aplikacjach o zmiennym momencie i usprawnionej
wydajności energetycznej oraz aplikacjach o zmiennej prędkości i stałym
momencie, takich jak przenośniki. Używane również w aplikacjach
wielosilnikowych lub z silnikami synchronicznymi w pętli otwartej.
• PM SV (5) – silnik z magnesem trwałym, tryb sterowania
bezczujnikowego wektorem strumienia.
Podłączony do silnika z zewnętrznym magnesem trwałym (SPM) lub
silnika synchronicznego z magnesem trwałym (PMSM). Ustawienie
używane w aplikacjach o stałym momencie. Zapewnia doskonały moment
podczas startu, przyspieszania i pracy.
• PM FV (6) – silnik z magnesem trwałym, tryb sterowania wektorem
strumienia.
Podłączony do silnika z zewnętrznym magnesem trwałym. Ustawienie
używane w sytuacjach wymagających wysoko wydajnej, precyzyjnej
regulacji prędkości i/lub zamkniętej pętli sterowania położeniem.
Ustawienie można też skonfigurować za pomocą bezpośredniego wejścia
momentu odniesienia. Ustawienie to może również być używane w pętli
otwartej przy mniejszej dokładności.
• SyncRel VHz (7) – silnik synchroniczny reluktancyjny, tryb sterowania
V/Hz.
Podłączony do silnika synchronicznego reluktancyjnego. Ustawienie
stosowane w aplikacjach o stałym momencie i usprawnionej wydajności
energetycznej oraz aplikacjach o zmiennej prędkości takich jak
przenośniki. Ustawienie używane w aplikacjach z wieloma silnikami.
• SyncRel SV (8) – silnik synchroniczny reluktancyjny, tryb sterowania
bezczujnikowego wektorem strumienia.
Podłączony do silnika synchronicznego reluktancyjnego. Ustawienie
stosowane w aplikacjach o stałym momencie i usprawnionej wydajności
energetycznej oraz aplikacjach o zmiennej prędkości takich jak
przenośniki. Unikać aplikacji o niskiej prędkości i małej bezwładności,
w których mogą powstać zjawiska tętnienia momentu.
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• Adj VltgMode (9) – tryb sterowania z regulacją napięcia.
Niezależne regulatory częstotliwości oraz napięcia; stała częstotliwość i
zmienne napięcie lub stałe napięcie i zmienna częstotliwość. Stosowane
zwykle w aplikacjach bezsilnikowych, takich jak rezystancyjne i indukcyjne
elementy grzejne, zgrzewanie wibracyjne, zasilacze, mieszanie
elektromagnetyczne stopionych metali oraz niektóre aplikacje z silnikami
indukcyjnymi liniowymi (LIM).
• iPM FV (10) – silnik z wewnętrznym magnesem trwałym, tryb sterowania
wektorem strumienia.
Podłączony do silnika z wewnętrznym magnesem trwałym. Ustawienie
używane w sytuacjach wymagających wysoko wydajnej, precyzyjnej
regulacji prędkości i/lub sterowania położeniem z zamkniętą pętlą
sprzężenia zwrotnego. Ustawienie można też skonfigurować za pomocą
bezpośredniego wejścia momentu odniesienia. Ustawienie to może
również być używane w pętli otwartej przy mniejszej dokładności.

V/Hz
Działanie w trybie V/Hz wymaga stałej proporcji między napięciem wyjściowym
a częstotliwością wyjściową. Tryb V/Hz działa tak samo w ustawieniu SyncRel
VHz dla silników z magnesem trwałym, jak w przypadku ustawienia VHz dla
silników indukcyjnych. Stosunek można określić na dwa sposoby: ustawiając
parametr P65 [VHz Curve] na 0 („Custom V/Hz”) lub 1 („Fan/Pump”).
Sterowanie V/Hz

V odniesienia

Częstotliwość odniesienia
V/Hz

Sterowanie
napięciem

Sygnały
bramkujące
Falownik

Silnik

0 = „Custom V/Hz”
Ustawienie Custom Volts/Hertz zapewnia szeroki wybór przebiegów złożonych
z segmentów liniowych. Domyślna konfiguracja to linia prosta od zera do napięcia
znamionowego i częstotliwości znamionowej. Jest to taki sam stosunek napięcia do
częstotliwości, jaki występuje w silniku w przypadku startu po linii. Jak widać na
poniższym wykresie, stosunek V/Hz można w razie potrzeby zmienić, aby
zapewnić większe osiągi w zakresie momentu, programując pięć różnych punktów
na krzywej.
• P60 [Start Acc Boost] – służy do wytworzenia dodatkowego momentu
w celu rozruszania silnika od prędkości zerowej i przyspieszania znacznych
obciążeń przy niskich prędkościach.
• P61 [Run Boost] – służy do wytworzenia dodatkowego momentu
roboczego przy niskich prędkościach. Wartość ta jest zwykle mniejsza niż
wymagany moment przyspieszania. Jest to poziom, do którego przemiennik
obniży napięcie forsowania podczas pracy przy niskich prędkościach (nie
przyspieszania). Ogranicza to nadmierne nagrzewanie się silnika, do
którego mogłoby dojść w przypadku użycia wyższych poziomów forsowania
startu/przyspieszania.
• P62 [Break Voltage] i P63 [Break Frequency] – służą do zwiększania
zbocza dolnego odcinka krzywej V/Hz, zapewniając dodatkowy moment.
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• P25 [Motor NP Volts] i P27 [Motor NP Hertz] – służą do
dostosowywania górnej części krzywej do konstrukcji silnika. Oznaczają
początek obszaru stałej mocy.
• P36 [Maximum Voltage] i P37 [Maximum Frequency] – tworzą zbocze
części krzywej używanej ponad prędkością podstawową.
Napięcie maksymalne
Napięcie podstawowe
(znamionowe)
Napięcie krytyczne
Forsowanie startu/przysp.
Forsowanie pracy
Częstotliwość
graniczna

Częstotliwość graniczna Częstotliwość
(znamionowa)
maksymalna

1 = „Fan/Pump”
W przypadku wyboru tej opcji stosunek wynosi 1/x2. Oznacza to, że przy pełnej
częstotliwości podawane jest pełne napięcie. Przy 1/2 częstotliwości znamionowej
podawane jest 1/4 napięcia. Przebieg ten odpowiada charakterystyce momentu,
jakiej wymaga obciążenie o zmiennym momencie (wentylator odśrodkowy lub
pompa odśrodkowa – obciążenie wzrasta wraz z prędkością) i zapewnia
największą oszczędność energii w tego rodzaju aplikacjach.
Napięcie maksymalne
Napięcie podstawowe
(znamionowe)

Forsowanie pracy
Częstotliwość graniczna
(znamionowa)

Częstotliwość
maksymalna

Sterowanie wektorowe bezczujnikowe
Wektorowy bezczujnikowy (SV) tryb sterowania wykorzystuje podstawę V/Hz
rozszerzoną o doskonałą rozdzielczość prądu, estymator poślizgu, wysoko
wydajny ogranicznik prądu oraz algorytmy wektorowe. Trzy podstawowe funkcje
trybu SV są zbliżone dla wszystkich trzech typów silników: silników
indukcyjnych, silników z magnesem trwałym oraz silników synchronicznych
reluktancyjnych; różnica polega na tym, że sterowanie wektorowe bezczujnikowe
silnikami z magnesem trwałym i synchronicznymi reluktancyjnymi nie wymaga
osobnej regulacji częstotliwości poślizgu.
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Sterowanie wektorowe bezczujnikowe silnikiem IM
Sprzężenie zwr. prądu – razem

Sprzężenie zwr. prądu

Resolwer
prądu

Est. momentu 1
Sterowanie V/Hz

Częst. pręd. +

Częst. odniesienia

V odniesienia

Częst. elektr.
V/Hz

Limit prądu

Sygnały
bramkujące

Sterowanie
napięciem

Falownik

Silnik

+

Est. momentu 1

Sterowanie
wektorowe

Est. momentu 1

Wektor V

Częstotliwość poślizgu

Estymator
poślizgu

Sterowanie wektorowe bezczujnikowe silnikiem PM i synchr. rel.
Sprzężenie zwr. prądu – razem

Sprzężenie zwr. prądu

Resolwer
prądu

Est. momentu 1
Sterowanie V/Hz

Częst. pręd.

elektr. odniesienia

Limit prądu

V odniesienia

Częst. elektr.
V/Hz

Est. momentu 1

Sterowanie
wektorowe

Sygnały
bramkujące

Sterowanie
napięciem

Falownik

Silnik

Wektor V

Algorytmy działają przy założeniu, że prąd silnika jest sumą wektorową
składowych wytwarzających moment i strumień. W celu określenia parametrów
silnika możliwe jest wprowadzenie wartości lub uruchomienie procedury autostrojenia (zob. Auto-strojenie na stronie 35). Tryb wektorowy bezczujnikowy
zapewnia lepsze wytwarzanie momentu i szerszy zakres prędkości niż tryb V/Hz.
Tryb ten nie jest jednak odpowiedni w sytuacjach, w których do jednego
przemiennika jest podłączony więcej niż jeden silnik.
W trybie wektorowym bezczujnikowym przemiennik zadaje określone napięcie
w celu wytworzenia strumienia.
Napięcie maksymalne
Napięcie podstawowe
(znamionowe)

Napięcie Ir

m ob
pełny

n
ciąże

iu
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nia
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zywa
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a
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a
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y
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Częstotliwość graniczna
(znamionowa)
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Sterowanie wektorowe bezczujnikowe – tryb ekonomiczny
Tryb ekonomiczny obejmuje funkcję sterowania wektorowego bezczujnikowego,
która zapewnia dodatkową oszczędność energii. Gdy zostanie osiągnięta prędkość
ustalona, włączy się oszczędzacz, który automatycznie wyreguluje napięcie
wyjściowe przemiennika, bazując na zastosowanym obciążeniu. Dopasowanie
napięcia wyjściowego do zastosowanego obciążenia wpływa na optymalizację
wydajności silnika. Zredukowane obciążenie wymusza redukcję prądu strumienia
silnika. Prąd strumienia jest ograniczany tak długo, jak całkowity prąd wyjściowy
przemiennika nie przekracza 75% prądu znamionowego silnika zaprogramowanego
w parametrze P26 [Motor NP Amps]. Prąd strumienia nie może spaść poniżej 50%
całkowitego prądu strumienia silnika zaprogramowanego w parametrze P75 [Flux
Current Ref ]. Podczas przyspieszania i zwalniania tryb ekonomiczny jest
nieaktywny i zostaje domyślnie zastąpiony trybem wektorowym bezczujnikowym.
Napięcie maksymalne
Napięcie znamionowe
silnika

Prąd strumienia
znamionowego

Wzrost
obciążenia

Vłączne
Zredukowany prąd strumienia, minimum
50% znamionowego prądu strumienia.
Napięcie Ir
0

0

Częstotliwość

Częstotliwość
znamionowa silnika

Maximum
Frequency

Sterowanie wektorem strumienia
W trybie sterowania wektorem strumienia prądy wytwarzające strumień
i moment są sterowane niezależnie, a prędkość jest sterowana pośrednio przez
moment odniesienia. W trybie wektora strumienia przemiennik może
opcjonalnie sterować momentem zamiast prędkością. W każdym z tych
przypadków tryb może funkcjonować ze sprzężeniem zwrotnym lub bez niego,
zapewniając najszybszą reakcję na zmiany obciążenia.
Sterowanie wektorem strumienia jest stosowane z silnikami klatkowymi
indukcyjnymi prądu przemiennego w celu osiągnięcia wysokiej wydajności.
Prawidłowe działanie w tym trybie wymaga wprowadzenia danych silnika i autostrojenia (szczegóły podano w dziale Auto-strojenie na stronie 35). Podczas
sterowania wektorem strumienia przemiennik przyjmuje prędkość odniesienia
określoną przez blok wyboru prędkości odniesienia i porównuje ją ze sprzężeniem
zwrotnym prędkości. Regulator prędkości wykorzystuje wzmocnienie członu
proporcjonalnego i całkującego w celu wyregulowania momentu odniesienia dla
silnika. Następnie podejmowana jest próba użycia momentu odniesienia w celu
napędzenia silnika z określoną prędkością. Moment odniesienia jest przeliczany
na składową prądu silnika wytwarzającą moment.
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Ten typ regulacji prędkości daje szeroki zakres reakcji na zadaną prędkość i
zmiany obciążenia. Ponieważ tryb wektor strumienia steruje niezależnie prądami
wytwarzającymi strumień i moment, możliwe jest bezpośrednie ustawienie
momentu odniesienia zamiast wyliczania go z prędkości odniesienia za pomocą
regulatora prędkości. Niezależne sterowanie strumieniem umożliwia ponadto
ograniczenie strumienia w celu pracy z prędkością silnika większą niż
podstawowa.
Wektor strumienia
Szerokopasmowy regulator prądu
Sprzężenie zwr. prądu
Wielkość V

Reg.
strumienia
Częst. pręd.

Reg.
prędkości

Moment odn.

Reg. prądu
Kąt V

Sterowanie
napięciem

Falownik

Silnik

Enkoder

Moment odn.
Sterownik
adaptacyjny

Poślizg

Parametry auto-strojenia
Sprzężenie zwrotne prędkości

Sterowanie silnikiem z magnesem trwałym
Sterowanie z regulacją napięcia jest wybierane przez ustawienie parametru P35
[Motor Ctrl Mode] na wartość odpowiednią dla typu silnika. Prosimy zapoznać
się z dodatkiem D do publikacji Przemienniki PowerFlex serii 750 Podręcznik
programowania, 750-PM001, w którym zamieszczono listę zgodnych
serwomotorów Allen-Bradley i kryteria dotyczące rozdzielczości.
Silniki z zewnętrznym magnesem trwałym (SPM) lub silniki synchroniczne
z magnesem trwałym (PMSM) to obrotowe urządzenia elektryczne, w których
uzwojenia fazowe znajdują się w stojanie, a magnesy trwałe umieszczone są
w wirniku. Pole magnetyczne w szczelinie powietrznej jest wytwarzane przez
magnesy trwałe; pole to jest więc stałe. Konwencjonalny silnik prądu stałego
prowadzi komutację za pomocą komutatora mechanicznego, natomiast silnik
SPM/PMSM wymaga elektronicznej komutacji w celu sterowania kierunkiem
przepływu prądu w uzwojeniu. Ponieważ zezwoje twornika silników SPM/
PMSM znajdują się w stojanie, muszą być komutowane zewnętrznie za pomocą
odrębnego obwodu przełączającego. W tym celu używa się topologii
trójfazowego falownika PWM.
Moment jest wytwarzany wskutek obrotu wirnika wywołanego wzajemnym
oddziaływaniem pól magnetycznych. W silnikach z magnesem trwałym jedno
z pól magnetycznych jest wytwarzane przez magnesy trwałe, a drugie przez zwoje
stojana. Maksymalny moment powstaje, gdy wektor magnetyczny wirnika
znajduje się pod kątem 90 stopni do wektora magnetycznego stojana.
Prawidłowe działanie w tym trybie wymaga wprowadzenia danych silnika i autostrojenia. Szczegóły zawiera dział Auto-strojenie na stronie 35.
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Sterowanie wektorowe bezczujnikowe silnikiem PM
Sprzężenie zwr. prądu – razem
Resolwer
prądu

Est. momentu 1

Sprzężenie zwr. prądu

Sterowanie V/Hz

Częst. pręd.

elektr. odniesienia

Limit prądu

V odniesienia

Częst. elektr.

Sterowanie
napięciem

V/Hz

Est. momentu 1

Sygnały
bramkujące
Falownik

Silnik

Wektor V

Sterowanie
wektorowe

Sterowanie wektorem strumienia dla silnika PM
W trybie sterowania wektorem strumienia prądy wytwarzające strumień
i moment są sterowane niezależnie, a prędkość jest sterowana pośrednio przez
moment odniesienia. W trybie wektora strumienia przemiennik może
opcjonalnie sterować momentem zamiast prędkością. W każdym z tych
przypadków tryb może funkcjonować ze sprzężeniem zwrotnym lub bez niego,
zapewniając najszybszą reakcję na zmiany obciążenia.
Uzyskanie wysokiej wydajności i precyzji sterowania wymaga sprzężenia
zwrotnego enkodera. Publikacja Przemiennik częstotliwości PowerFlex serii 750.
Instrukcja instalacji, 750-IN001, zawiera listę zgodnych enkoderów Stegmann
oraz urządzeń sprzężenie zwrotnego enkodera Heidenhain dla silników.
Szerokopasmowy regulator prądu
Sprzężenie zwr. prądu
Wielkość V

Reg.
strumienia
Pręd. odnies.

Reg.
prędkości

Reg. prądu
Moment odn.

Kąt V

Sterowanie
napięciem

Falownik

Silnik

Enkoder

Moment odn.
Sprzężenie zwrotne prędkości

Sterowanie wektorem strumienia dla silnika IPM
W trybie sterowania wektorem strumienia dla silników IPM prądy wytwarzające
strumień i moment są nadal sterowane niezależnie. Prędkość jest sterowana
pośrednio za pomocą polecenia wyjścia momentu odniesienia wydawanego przez
regulator prędkości. W trybie wektora strumienia przemiennik można opcjonalnie
skonfigurować w celu sterowania momentem zamiast prędkością. W każdym
z tych przypadków, aby zapewnić jak najszybszą reakcję na zmiany obciążenia
i precyzję sterowania, trybu tego należy używać ze sprzężeniem zwrotnym.
Blok obliczający odniesienie Iq/Id zapewni optymalny prąd odniesienia Iq/Id,
umożliwiający określenie maksymalnej wydajności sterowania momentu na
jednostkę natężenia.
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Wektor strumienia dla silnika IPM
Szerokopasmowy regulator prądu
Sprzężenie zwr. prądu
Id
Częst. pręd.

Reg.
prędkości

Obliczanie
odniesienia Iq/Id

Wielkość V
Sterowanie
napięciem

Reg. prądu

Falownik

Silnik

Kąt V
Iq
Enkoder

Moment odn.
Sprzężenie zwrotne prędkości

Typy silników

Poniższe objaśnienia i opisy typów silników prądu przemiennego stanowią
krótkie podsumowania oparte na różnych źródłach skupiających się na historii,
ewolucji oraz korzyściach płynących z funkcji różnych konstrukcji silników.
Konstrukcje te są używane we wszystkich branżach i różnych odmianach maszyn,
urządzeń i procesów.
Typy silników prądu przemiennego opisane poniżej, zasilane prądem o stałej
częstotliwości użytkowej, są ograniczone pod względem prędkości w zależności
od liczby biegunów i budowy uzwojenia. Przemienniki częstotliwości (ang.
variable frequency drives, VFD) poszerzają praktyczne zakresy częstotliwości
wymienionych typów silników, dokonując konwersji mocy użytkowej i stosując
odpowiednio dobrane tryby sterowania elektronicznego dopasowane specjalnie
do silników o ściśle określonej konstrukcji. Większość trybów sterowania
silnikiem ustawianych za pomocą parametru P35 [Motor Ctrl Mode] została
omówiona w dziale Tryby sterowania silnikiem na stronie 220 oraz publikacji
Przemienniki serii PowerFlex 750 Podręcznik programowania, 750-PM001.
Niniejszy dział zawiera krótkie omówienie następujących tematów:
• Podstawy budowy silników prądu przemiennego
• Silniki indukcyjne prądu przemiennego
• Silniki pierścieniowe prądu przemiennego
• Silniki wielobiegowe prądu przemiennego
• Silniki synchroniczne prądu przemiennego
• Sterowanie silnikiem z magnesem trwałym
• Silniki synchroniczne reluktancyjne
• Silniki elektryczne prądu przemiennego liniowe

Podstawy budowy silników prądu przemiennego
Wyróżnia się szereg konstrukcji silników prądu przemiennego; każda z nich ma
inne przeznaczenie funkcjonalne i odznacza się innymi korzyściami. Dwie
podstawowe kategorie silników prądu przemiennego to silniki elektryczne
asynchroniczne i synchroniczne.
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Powszechną odmianą silnika asynchronicznego jest silnik indukcyjny prądu
przemiennego, będący zasadniczo transformatorem z obrotowym elementem
wtórnym. Uzwojenie pierwotne (stojana) jest podłączone do źródła zasilania,
a zwarte uzwojenie wtórne (wirnika) przewodzi indukowany prąd. Moment jest
wytwarzany wskutek oddziaływania prądów wirnika (uzwojenia wtórnego) na
strumień w szczelinie powietrznej. Silnik synchroniczny znacznie różni się
konstrukcją i charakterystyką działania, dlatego uznaje się go za odrębną
kategorię silnika prądu przemiennego.

Silniki indukcyjne prądu przemiennego
Opcje parametru P35 [Motor Ctrl Mode] dla silników indukcyjnych.
• 0 = „Induction VHz”
• 1 = „Induction SV”
• 2 = „Induction Econ”
• 3 = „Induction FV”
Silniki indukcyjne prądu przemiennego (ACIM) są najprostszymi w budowie
i najbardziej wytrzymałymi silnikami elektrycznymi złożonymi z dwóch
podstawowych zespołów elektrycznych: uzwojonego stojana i zespołu wirnika.
Nazwa silnika indukcyjnego prądu przemiennego bierze się z tego, że prądy płynące
w elemencie wtórnym (wirniku) są indukowane przez prądy przemienne płynące
w elemencie pierwotnym (stojanie). Łączne oddziaływanie elektromagnetyczne
prądów stojana i wirnika tworzy siłę wprawiającą silnik w obrót.
Silniki ACIM zawierają wirniki składające się zwykle z laminowanego,
cylindrycznego rdzenia żelaznego ze żłobkami, w których umieszczane są
przewody. Najbardziej powszechny typ wirnika zawiera zwoje z odlewanego
aluminium i pierścienie zwierające. Konstrukcja ta, zwana klatką silnika, obraca
się, gdy pole magnetyczne indukuje prąd w zwartych przewodach. Prędkość,
z jaką obraca się pole magnetyczne silnika prądu przemiennego określa się
prędkością synchroniczną silnika; zależy ona od liczby biegunów w stojanie
i częstotliwości zasilania: ns = 120 f/p, gdzie ns = prędkość synchroniczna,
f = częstotliwość, a p = liczba biegunów (co daje 120*60 Hz] / 4 = 1800 obr./min).
Sterowanie prędkością silnika inną niż stała częstotliwość użytkowa wymaga
zastosowania przemiennika częstotliwości.
Prędkość synchroniczna stanowi bezwzględną górną granicę prędkości silnika.
Jeśli wirnik silnika prądu przemiennego obraca się z taką samą prędkością, jak
wirujące pole magnetyczne, przewody wirnika nie przecinają linii sił; mamy więc
do czynienia z zerowym momentem. Podczas pracy silnika indukcyjnego prądu
przemiennego wirnik zawsze obraca się wolniej niż pole magnetyczne. Prędkość
wirnika silnika prądu przemiennego jest mniejsza o wielkość umożliwiającą
przepływ prawidłowego natężenia prądu wirnika, tak więc powstały moment jest
wystarczający, aby zrekompensować straty związane z tarciem (w tym tarciem
powietrznym) oraz by napędzić obciążenie. Różnica prędkości między wirnikiem
silnika prądu przemiennego a polem magnetycznym, zwana poślizgiem, jest
zwykle określana jako odsetek prędkości synchronicznej: s = 100 (ns - na)/ns,
gdzie s = poślizg, ns = prędkość synchroniczna, a na = prędkość rzeczywista.
Różnica ta jest również podana na tabliczce znamionowej jako prędkość
podstawowa (1780 obr./min) przy znamionowej wartości prądu pełnego
obciążenia (FLA), częstotliwości oraz zależy ona od liczby biegunów.
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Silniki indukcyjne wielofazowe prądu przemiennego
Wielofazowe silniki klatkowe prądu przemiennego są zasadniczo maszynami
o stałej prędkości, ale modyfikacja konstrukcji żłobków wirnika pozwala na
pewien zakres elastyczności charakterystyk roboczych. Modyfikacje silników
prądu przemiennego powodują zmiany momentu, prądu i prędkości przy pełnym
obciążeniu. W następnie ewolucji i standaryzacji powstały cztery podstawowe
typy silników AC.
NEMA wyróżnia pięć podstawowych konstrukcji silników prądu przemiennego:
A, B, C, D i F. Krzywe prędkości i momentu dla każdej z pięciu konstrukcji są
widoczne na poniższym wykresie.
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Prędkość – krzywe momentu dla silników NEMA A, B, C, D i F

Silniki prądu przemiennego – konstrukcje A i B to silniki ogólnego
przeznaczenia o normalnych momentach i prądach rozruchowych oraz niskim
poślizgu. Jak widać na wykresie, charakterystyki konstrukcji A i B są dość
zbliżone. Główna różnica między tymi dwiema konstrukcjami polega na tym,
że prąd rozruchowy konstrukcji B jest ograniczony zgodnie z normami NEMA,
a w przypadku konstrukcji A nie ma żadnych ograniczeń dotyczących prądu
rozruchowego.
Silniki prądu przemiennego – konstrukcja C charakteryzują się wysokim
momentem rozruchowym, normalnym prądem rozruchowym i niskim
poślizgiem. Konstrukcja C wg standardów NEMA charakteryzuje się wyższym
momentem rozruchowym niż w przypadku konstrukcji A lub B. Moment ten jest
zbliżony do 225% momentu pełnego obciążenia. Silniki prądu przemiennego
wykonane według konstrukcji C są zwykle używane, jeśli obciążenia graniczne są
wysokie podczas startu, natomiast w trakcie normalnej pracy pod pełnym
obciążeniem znamionowym nie cechują się wysokimi wymaganiami w zakresie
przeciążenia, gdy zostanie osiągnięta prędkość robocza.
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Silniki prądu przemiennego – konstrukcja D charakteryzują się wysokim
poślizgiem i momentem rozruchowym, wynoszącym ok. 280% momentu pełnego
obciążenia, niskim prądem rozruchowym i niską prędkością pełnego obciążenia.
Wskutek wysokiego poślizgu prędkość może spaść w przypadku wystąpienia
obciążeń tętniących. Wysoki moment rozruchowy silników konstrukcji
D sprawia, że nadają się one w szczególności do napędzania obciążeń trudnych
w rozruchu. Inną przydatną cechą silników o tej konstrukcji jest nachylenie
krzywej momentu w zależności od prędkości obrotowej. Umożliwia to wolniejszą
pracę silnika podczas szczytowych obciążeń, pozwalając na uwolnienie wszelkiej
energii koła zamachowego nagromadzonej w obciążeniu. Typowe zastosowania to
dziurkarki i prasy krawędziowe.
Silniki prądu przemiennego – konstrukcja F charakteryzują się niskim
momentem rozruchowym, niskim prądem rozruchowym i niskim poślizgiem.
Te silniki prądu przemiennego są budowane tak, aby zapewnić uzyskanie niskiego
prądu przy zablokowanym wirniku. Zarówno moment przy zablokowanym
wirniku, jak i moment krytyczny są niskie. Silniki prądu przemiennego wykonane
według tej konstrukcji są zwykle używane, gdy moment rozruchowy jest niski,
a po osiągnięciu prędkości roboczej nie występują wysokie przeciążenia.
Reasumując, należy pamiętać, że przy dopasowywaniu silnika prądu
przemiennego do wymagań określonego obciążenia ważne jest sprawdzenie
wymagań obciążenia w zakresie momentu oraz możliwości uzyskiwania przez
silnik momentu, prędkości i mocy.
Istotne są co najmniej trzy wartości momentu:
• Moment rozruchowy
• Moment krytyczny
• Moment pełnego obciążenia.

Silniki pierścieniowe prądu przemiennego
Opcje parametru P35 [Motor Ctrl Mode] dla silników indukcyjnych.
• 0 = „Induction VHz”
• 1 = „Induction SV”
• 3 = „Induction FV”
Silniki klatkowe prądu przemiennego są względnie mało elastyczne, jeśli chodzi o
charakterystykę prędkości i momentu, chociaż specjalne silniki z uzwojonym
wirnikiem (pierścieniowe) zapewniają sterowanie prędkością i momentem.
Zastosowanie silników prądu przemiennego z uzwojonym wirnikiem różni się
znacznie od silników klatkowych z uwagi na dostępność obwodu wirnika.
Wprowadzając różne wartości rezystancji do obwodu wirnika otrzymujemy różne
charakterystyki osiągów silnika prądu przemiennego.
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Silniki prądu przemiennego z uzwojonym wirnikiem są zwykle uruchamiane przy
rezystancji elementu wtórnego w obwodzie wirnika. Rezystancja silnika prądu
przemiennego jest sekwencyjnie obniżana, umożliwiając rozpędzenie silnika.
Silniki prądu przemiennego mogą więc osiągnąć znaczny moment, ograniczając
jednocześnie natężenie prądu przy zablokowanym wirniku. W przypadku ciągle
działających silników prądu przemiennego rezystancja elementu wtórnego może
służyć do rozpraszania ciepła wytwarzanego podczas ciągłej pracy przy
zmniejszonej prędkości, częstym przyspieszaniu lub przyspieszaniu z dużym
obciążeniem bezwładnościowym. Rezystancja zewnętrzna nadaje silnikom prądu
przemiennego charakterystyki powodujące znaczny spadek prędkości obrotowej
w przypadku dość niewielkiej zmiany obciążenia. Obniżona prędkość silnika
prądu przemiennego zapewnia działanie przy ok. 50% prędkości znamionowej,
lecz skutkuje niską wydajnością.
Modernizacja silnika z uzwojonym wirnikiem (pierścieniowego) o przemiennik
jest możliwa dopiero po wyeliminowaniu infrastruktury przełączającej i sterującej
rezystorami oraz zwarciu pierścieni ślizgowych podłączonych do zwojów wirnika.
PRZESTROGA! Ponieważ silniki pierścieniowe nie są przeznaczone do
wykorzystania z falownikami, wytrzymałość dielektryczna konstrukcji silnika nie
jest dostosowana do napięć fali odbitej występujących na złączach silnika (1,5 do
2,5 razy większych niż napięcie szyny przemiennika). Należy więc rozważyć
zastosowanie odpowiedniego środka zaradczego. Jako ogólną zasadę można
przyjąć dobieranie wielkości przemiennika częstotliwości tak, aby umożliwiał
zasilanie prądem ciągłym wynoszącym od 125 do 135% wartości FLA silnika,
z uwagi na usunięcie rezystorów i zapotrzebowanie na wyższy prąd rozruchowy.

Silniki wielobiegowe prądu przemiennego
Opcje parametru P35 [Motor Ctrl Mode] dla silników indukcyjnych.
• 0 = „Induction VHz”
• 1 = „Induction SV”
• 3 = „Induction FV”
Silniki zmiennobiegunowe prądu przemiennego są przeznaczone do pracy z jedną
prędkością. Fizyczna zmiana podłączenia przewodów umożliwia uzyskanie
stosunku prędkości 2:1. Typowe prędkości synchroniczne dla silników prądu
przemiennego 60 Hz: 3600/1800 obr./min (2/4 bieguny), 1800/900 obr./min
(4/8 biegunów) oraz 1200/600 obr./min (6/12 biegunów).
Silniki prądu przemiennego z dwoma uzwojeniami posiadają dwa odrębne
uzwojenia, które mogą być nawinięte na dowolną liczbę biegunów, co pozwala na
uzyskanie innych stosunków prędkości. Stosunki prędkości wyższe niż 4:1 są
niepraktyczne z uwagi na rozmiar i masę silnika prądu przemiennego.
Moc wyjściową wielobiegowych silników prądu przemiennego można dopasować
proporcjonalnie do poszczególnych prędkości. Silniki tego rodzaju są projektowane
tak, aby moc wyjściowa odpowiadała jednej z charakterystyk obciążenia.
Przy modernizacji o przemiennik częstotliwości silnik jest podłączany w sposób
odpowiadający zakresowi prędkości, który ma zostać zoptymalizowany. Autostrojenie przebiega według reprezentatywnych danych znamionowych, a silnik
jest eksploatowany jako jednobiegowy silnik indukcyjny z jednym uzwojeniem.
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Silniki synchroniczne prądu przemiennego
Opcje parametru P35 [Motor Ctrl Mode] dla silników indukcyjnych.
• 0 = „Induction VHz”
Silniki synchroniczne prądu przemiennego są jednobiegowymi silnikami
elektrycznymi działającymi w sposób całkowicie zsynchronizowany
z częstotliwością sieci zasilającej. Podobnie jak w przypadku silników klatkowych
indukcyjnych prądu przemiennego, prędkość jest uwarunkowana liczbą par
biegunów i jest proporcjonalna do częstotliwości sieci zasilającej.
Silniki synchroniczne prądu przemiennego są wykonywane w rozmiarach od
mikroułamkowych, samowzbudnych do silników dużej mocy wzbudzanych
prądem stałym. Silniki synchroniczne wielkości mikroułamkowej są głównie
używane, gdy wymagana jest precyzyjna, stała prędkość.
Silniki synchroniczne wysokiej mocy są używane do napędzania przemysłowych
obciążeń i pełnią dwie istotne funkcje. Po pierwsze zapewniają wysoko wydajną
konwersję energii prądu przemiennego na moc mechaniczną. Po drugie, mogą
pracować z pojemnościowym lub jednostkowym współczynnikiem mocy,
zapewniając w ten sposób korekcję współczynnika mocy.
Wyróżniamy dwa główne typy silników synchronicznych prądu przemiennego:
niewzbudzane i wzbudzane prądem stałym. Zastosowanie przemienników
częstotliwości polega na zmianie żądanej prędkości synchronicznej maszyny.

Sterowanie silnikiem z magnesem trwałym
Sterowanie z regulacją napięcia jest wybierane przez ustawienie parametru P35
[Motor Ctrl Mode] na wartość odpowiednią dla typu silnika. Prosimy zapoznać
się z publikacją Przemienniki PowerFlex serii 750 Podręcznik programowania,
750-PM001, załącznik D, w której zamieszczono listę zgodnych serwomotorów
Allen-Bradley i kryteria dotyczące rozdzielczości.

Silnik z zewnętrznym magnesem trwałym (SPM) lub silnik
synchroniczny z magnesem trwałym (PMSM)
Opcje parametru P35 [Motor Ctrl Mode] dla silników indukcyjnych.
• 4 = „PM VHz”
• 5 = „PM SV”
• 6 = „PM FV”
Silniki SPM lub (PMSM) to obrotowe urządzenia elektryczne, w których
uzwojenia fazowe znajdują się w stojanie, a magnesy trwałe umieszczone są
w wirniku. Pole magnetyczne w szczelinie powietrznej jest wytwarzane przez
magnesy trwałe, jest więc polem stałym.
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Konwencjonalny silnik prądu stałego prowadzi komutację za pomocą komutatora
mechanicznego, natomiast silnik SPM/PMSM wymaga elektronicznej komutacji
w celu sterowania kierunkiem przepływu prądu w uzwojeniu. Ponieważ zezwoje
twornika silników SPM/PMSM znajdują się w stojanie, muszą być komutowane
zewnętrznie za pomocą odrębnego obwodu przełączającego. W tym celu używa
się topologii trójfazowego falownika PWM (VFD).
Moment jest wytwarzany wskutek obrotu wirnika wywołanego wzajemnym
oddziaływaniem pól magnetycznych. W silnikach z magnesem trwałym jedno
z pól magnetycznych jest wytwarzane przez magnesy trwałe, a drugie przez zwoje
stojana. Maksymalny moment powstaje, gdy wektor magnetyczny wirnika
znajduje się pod kątem 90 stopni do wektora magnetycznego stojana.
Prawidłowe działanie w tym trybie wymaga wprowadzenia danych silnika i autostrojenia. Szczegóły dotyczące auto-strojenia zawiera dział Auto-strojenie na
stronie 35.
Silnik synchroniczny z magnesem trwałym (PMSM) można traktować jako
połączenie silnika indukcyjnego prądu przemiennego z bezszczotkowym silnikiem
prądu stałego (BLDC). Jest on wyposażony w wirniki o konstrukcji zbliżonej do
zawierających magnesy trwałe silników BLDC. Jednak budowa stojana przypomina
silnik ACIM, w którym zwoje są skonstruowane w taki sposób, aby wytwarzać
gęstość strumienia sinusoidalnego w szczelnie powietrznej maszyny. Wrezultacie
funkcjonują one najlepiej, gdy są napędzane przebiegami sinusoidalnymi.
Wodróżnieniu od pokrewnych im silników ACIM, silniki PMSM wykazują się
słabą wydajnością przy sterowaniu skalarnym V/Hz w otwartej pętli, gdyż brak jest
cewki wirnika zapewniającej tłumienie mechaniczne w stanach przejściowych.
Najbardziej powszechną techniką sterowania silnikami PMSM jest sterowanie
z orientacją wektora pola (ang. field-oriented control). Metoda ta pozwala
utrzymać tętnienie momentu na skrajnie niskim poziomie, jak w przypadku
silników ACIM. W porównaniu z silnikami ACIM, silniki PMSM zapewniają
większą gęstość mocy w stosunku do swojego rozmiaru. Dzieje się tak, ponieważ
w maszynie indukcyjnej część prądu stojana musi „indukować” prąd w wirniku,
aby wytworzyć strumień wirnika. Te dodatkowe prądy generują ciepło w obrębie
silnika. W silnikach PMSM strumień wirnika jest już wytworzony przez magnesy
trwałe umieszczone w wirniku.
Większość silników PMSM używa magnesów trwałych zamontowanych na
powierzchni wirnika. Sprawia to, że silnik jest „okrągły” pod względem
magnetycznym, a moment silnika jest wynikiem siły reakcji między magnesami
wirnika a elektromagnesami stojana. W efekcie optymalny kąt momentu wynosi
90 stopni, a uzyskuje się go regulując prąd osi d do wartości zerowej w typowej
aplikacji ze sterowaniem z orientacją wektora pola.
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Silnik z wewnętrznym magnesem trwałym
Opcje parametru P35 [Motor Ctrl Mode] dla silników indukcyjnych.
• 10 = „IPM VHz”
W niektórych silnikach PMSM magnesy trwałe są ukryte wewnątrz konstrukcji
wirnika. Silniki te są zwane silnikami z wewnętrznym magnesem trwałym (IPM).
W rezultacie strumień promieniowy jest bardziej skupiony w niektórych kątach
przestrzennych niż w innych. Powoduje to powstanie dodatkowej składowej
momentu zwanej momentem reluktacyjnym, która powstaje wskutek zmian
indukcyjności silnika na ścieżkach skupionego i nieskupionego strumienia.
Kąt momentu sterowania z orientacją wektora pola przyjmuje zatem wartość
wyższą niż 90 stopni, co wymaga regulacji prądu osi d tak, aby stała się ona stałą,
ujemną proporcją prądu osi q. Ujemny prąd osi d prowadzi również do osłabienia
pola, które zmniejsza gęstość strumienia wzdłuż osi d, co z kolei prowadzi do
częściowego obniżenia strat rdzenia. Silniki IPM charakteryzują się więc jeszcze
wyższą mocą wyjściową w stosunku do rozmiaru ramy.
Prawidłowe działanie w tym trybie wymaga wprowadzenia danych silnika i autostrojenia. Szczegóły dotyczące auto-strojenia zawiera dział Auto-strojenie na
stronie 35.
Silniki te są coraz powszechniej używane w napędach trakcyjnych pojazdów
hybrydowych oraz w aplikacjach o zmiennej prędkości w różnych urządzeniach
oraz ogrzewaniu, wentylacji i klimatyzacji. W konstrukcjach, w których
wykorzystuje się serwomotory, coraz bardziej odchodzi się od silników SPM na
rzecz silników IPM z uwagi na płynące z nich korzyści. Silniki IPM nie są
zasadniczo ograniczone w zakresie wielkości. Możliwe jest opracowanie
konstrukcji o mocy ułamkowej aż po silniki o mocy kilkuset koni mechanicznych,
co potencjalnie pozwala na wykorzystanie ich w aplikacjach, w których użyteczne
jest sterowanie z regulacją prędkości IPM.

Silniki synchroniczne reluktancyjne
Opcje parametru P35 [Motor Ctrl Mode] dla silników indukcyjnych.
• 7 = „SyncRel VHz”
• 8 = „SyncRel SV”
W silnikach synchronicznych reluktancyjnych liczba biegunów stojana równa się
liczbie biegunów wirnika. Rzuty na wirnik są ustawione tak, aby uwzględnić
wewnętrzne bariery dla strumienia, otwory „prowadzące” strumień magnetyczny
po tzw. osi bezpośredniej. Liczba biegunów wynosi zwykle 4 i 6. Na poniższym
przykładzie widoczny jest 4-biegunowy wirnik i 6-biegunowy stojan.
Ponieważ wirnik obraca się z prędkością synchroniczną i nie zawiera części
przewodzących prąd, straty na wirniku są minimalne w porównaniu z silnikiem
indukcyjnym, stąd potencjalne oszczędności energii w odpowiednich aplikacjach.
Po uruchomieniu, obracający się z prędkością synchroniczną silnik może być
zasilany napięciem sinusoidalnym. Uruchomienie silnika i sterowanie prędkością
przy częstotliwościach innych niż użytkowa wymaga przemiennika częstotliwości.
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Silniki elektryczne liniowe prądu przemiennego – indukcyjne (LIM) i
synchroniczne (LSM)
Opcje parametru P35 [Motor Ctrl Mode] dla silników indukcyjnych.
• 0 = „Induction VHz”
• 9 = „Napięcie nastawiane”
Pierwszy silnik elektryczny liniowy został skonstruowany ponad 100 lat temu
przez Wheatstone'a. Jednak szersze zastosowanie silników elektrycznych
liniowych było niemożliwe ze względu na duże szczeliny powietrzne i niską
wydajność – aż do niedawnych osiągnięć w zakresie konstrukcji i sterowania za
pomocą przemienników.

Silniki indukcyjne liniowe (LIM)
W silniku LIM stojan wytwarza pole prądu przemiennego (AC), które indukuje
prądy w płycie reakcyjnej (elemencie ruchomym), którą zwykle jest aluminiowa
płyta lub występ. Powoduje to powstanie prądów wirowych w elemencie
ruchomym, który reaguje z ruchomym polem w stojanie, tworząc siłę ciągu.
Silniki LIM są zwykle utrzymywane w ciągłym ruchu; unika się ich postoju
(odpowiadającego zablokowanemu wirnikowi) z uwagi na znaczne nagrzewanie
się płyty reakcyjnej.
Koncepcja silnika elektrycznego liniowego przewiduje, że rdzenie stojana silnika
obrotowego są rozwinięte wzdłuż linii prostej. Okrągły stojan staje się stojanem
liniowym, stąd określenie „jednostronny liniowy silnik indukcyjny” (SLIM).
Analogicznie, jeśli okrągły stojan zostanie podzielony na dwie części i spłaszczony,
uzyskamy dwustronny liniowy silnik indukcyjny (DLIM). Zarówno silniki
DLIM, jak i SLIM wymagają dwu- lub trójfazowego uzwojenia (pierwotnego)
stojana i płaskiej, metalowej lub przewodzącej, płaskiej armatury (elementu
wtórnego) zastępującej wirnik.
Elementem ruchomy w silnik indukcyjnym liniowym jest zwykle jednolita płyta
lub blacha przewodząca. Nie zawiera ona cewek ani uzwojenia. Silnik elektryczny
liniowy może być jednak zbudowany tak, aby element pierwotny poruszał się, a
drugi był nieruchomy.
Silniki indukcyjne liniowe (LIM) są coraz częściej wybierane do zastosowań
związanych z transportem materiałów oraz parków rozrywki z uwagi na cichszą,
wydajniejszą i tańszą eksploatację w porównaniu z silnikami elektrycznymi
obrotowymi. Ponieważ silnik elektryczny liniowy nie napędza skrzyni
przekładniowej ani urządzeń przetwarzających ruch obrotowy na liniowy, może
okazać się bardziej wydajny.
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Między silnikami indukcyjnymi liniowymi i obrotowymi istnieje szereg istotnych
różnic, które wymagają wyjaśnienia. W odróżnieniu od silników elektrycznych
obrotowych, ruch silników liniowych ma swój początek i koniec. Po pierwsze,
ruchomy element wtórny jest wprowadzany do elementu pierwotnego (pola
stojana) na jednym końcu silnika elektrycznego, a opuszcza go poruszając się
w przeciwnym kierunku. Prądy indukowane w elemencie wtórnym na krawędzi
wejścia stawiają opór strumieniowi tworzącemu się w szczelinie powietrznej. Na
krawędzi wyjścia element wtórny opóźnia zanik strumienia szczeliny powietrznej.
Powoduje to nierównomierne rozłożenie strumienia szczeliny powietrznej, co
przyczynia się do problemów związanych z doborem wielkości przemiennika
częstotliwości i optymalizacji ustawień częstotliwości i napięcia sterującego.
Wprzemiennikach częstotliwości używany jest tryb sterowania V/Hz lub
niezależne sterowanie częstotliwością i napięciem.

Silniki synchroniczne liniowe (LSM)
Silniki synchroniczne liniowe (LSM) różnią się znacznie od silników
indukcyjnych liniowych (LIM) sposobem wytwarzania sił elektromotorycznych
lub ruchu.
Koncepcja silników synchronicznych liniowych (LSM) polega na rozmieszczeniu
rdzeni stojana wzdłuż trasy ruchu, w przeciwieństwie do umieszczenia ich
w ramie w celu uzyskania ruchu obrotowego. W silnikach LSM ruchomy element
wtórny jest zwykle wyposażony w magnesy trwałe. Nie są indukowane żadne
istotne natężenia prądów. Magnesy są osadzone w elemencie ruchomym. Pozwala
to na znacznie dokładniejsze sterowanie położeniem i zachowanie położenia bez
wytwarzania nadmiernej ilości ciepła. Sterowanie silnikami za pomocą
przemienników częstotliwości wymaga zasadniczo zastosowania czujników
położenia i urządzeń sprzężenia zwrotnego.
W chwili opracowywania niniejszej publikacji dostępna wiedza techniczna
dotycząca eksploatacji silników synchronicznych liniowych (LSM)
z przemiennikami częstotliwości jest niewielka. Zawarto więc jedynie krótki opis
ich budowy.

Filtr środkowozaporowy

Filtr środkowozaporowy występuje w pętli momentu odniesienia, a jego zadanie
polega na ograniczaniu rezonansu mechanicznego wytworzonego przez
przekładnię zębatą. W parametrze P687 [Notch Fltr Freq] ustawia się
częstotliwość środkową dla 2-biegunowego filtra środkowozaporowego,
natomiast w parametrze P688 [Notch Fltr Atten] ustawia się tłumienie tego filtra
występujące w sekcji odniesienia wektorowego sterowania momentem. Tłumienie
to stosunek sygnału wejściowego filtra środkowozaporowego do jego sygnału
wyjściowego określonego w parametrze P687 [Notch Fltr Freq]. Tłumienie o
wartości 30 oznacza, że sygnał wyjściowy filtra to 1/30 sygnału wejściowego o
określonej częstotliwości.
Filtr środkowozaporowy jest stosowany wyłącznie w trybach sterowania wektora
strumienia silnika (parametr P35).
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Rysunek 25 - Częstotliwość filtra środkowozaporowego
Wzmocnienie
0 dB

K filtra środkowozaporowego

Częstotliwość filtra
środkowozaporowego

Hz

Przykład
Mechaniczna przekładnia zębowa obejmuje dwie masy (silnik oraz obciążenie)
i sprężynę (mechaniczne połączenie pomiędzy dwoma obciążeniami).
Mechaniczna przekładnia zębata
Bm

BL
Kspring

Jm

Jload

Częstotliwość rezonansową określa się za pomocą poniższego równania:

ResonanceHz =

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

• Jm to bezwładność silnika (w sekundach)
• Jload to bezwładność obciążenia (w sekundach)
• Kspring to stała sprężyny połączeniowej (rad2/sek.)
Na poniższym wykresie przedstawiono układ dwumasowy o częstotliwości
rezonansowej równej 62 radiany/sekundę (9,87 Hz). Jeden herc to 2p radianów/
sekundę.
Rysunek 26 - Rezonans
Moment silnika
PU silnika
PU rolki
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Na poniższym wykresie przedstawiona jest ta sama mechaniczna przekładnia
zębata, jednak w tym przypadku wartość parametru [Notch Filter Freq] jest
ustawiona na 10.
Rysunek 27 - Filtr 10 Hz
Moment silnika
PU silnika
PU rolki

Aby zobaczyć efekty działania filtra środkowozaporowego, prosimy wykorzystać
punkty testowe T65 i T73 w ramach sterowania momentem. T65 występuje
przed filtrem, a T73 za nim. Wykorzystać także punkt testowy Txx (przed) oraz
Txx (za) w ramach sterowania położeniem. Prosimy zapoznać się z częściowym
schematem blokowym przedstawionym poniżej.
Filtr środkowozaporowy

F. środkowozaporowy

Notch Fltr Freq

F. środkowozaporowy

Notch Fltr Atten

PsnNtchFltrDepth

PsnNtchFltrFreq
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Limit zasilania
odzyskowego

Parametr P426 [Regen Power Lmt] jest zaprogramowany jako wartość
procentowa mocy znamionowej. Na tym poziomie dochodzi do zablokowania
energii mechanicznej, która jest przekształcana w moc elektryczną podczas
zwalniania lub gdy aktywny jest stan obciążenia przeciągającego. Jeżeli nie
zostanie określony właściwy limit, może dojść do nadmiernego wzrostu napięcia
szyny. Jeżeli używany jest regulator szyny, parametr [Regen Power Lmt] można
pozostawić na poziomie ustawionym fabrycznie, tj. -50%.
Gdy wykorzystywane jest hamowanie dynamiczne lub zasilanie odzyskowe,
można ustawić najniższą dostępną wartość ujemną parametru [Regen Power
Lmt] (-800%). Jeżeli wykorzystywane jest hamowanie dynamiczne lub zasilanie
odzyskowe i użytkownik chce ograniczyć moc tego hamulca lub zasilania,
powinien ustawić parametr [Regen Power Lmt] na określonym poziomie.
Wartości ustawione dla tego parametru są wykorzystywane jedynie w trybie
wektora strumienia.
Na kilku poniższych wykresach przedstawiono różnicę pomiędzy zmianą limitu
zasilania odzyskowego a zmianą limitu momentu ujemnego. Każdy wykres
zaczyna się tak samo: przedstawia przyspieszenie silnika. Po wydaniu polecenia
zatrzymania silnika i rozpoczęciu zwalniania należy spojrzeć na czerwoną linię
zaznaczoną na każdym wykresie. Przedstawia ona prąd momentu. Z uwagi na to,
że moc jest proporcjonalna do prędkości, gdy prędkość jest zmniejszana, prąd
momentu wzrasta, umożliwiając rozproszenie większej ilości mocy.
Prosimy spojrzeć na sprzężenie zwrotne prędkości przy wartości limitu zasilania
odzyskowego równej -20%. Im wolniej pracuje silnik, tym szybciej jego prędkość
jest zmniejszana do poziomu zerowego i wzrasta prąd momentu. Im większa jest
wartość limitu zasilania odzyskowego, tym więcej mocy może przeniknąć.
Podczas przewijania wykresów prosimy zwrócić uwagę na (czerwoną) linię
przedstawiającą prąd momentu oraz na zmianę jej kształtu w zależności od
wzrostu limitu zasilania odzyskowego. Następnie prosimy zauważyć, jak jest ona
blokowana na określonym poziomie, gdy zmieniony zostanie limit momentu
ujemnego.
Limit zasilania odzyskowego = -20%
Napięcie szyny DC

Iq

TrqRef P685

Prędkość silnika
HD aktywny

240

Publikacja Rockwell Automation 750-RM002B-PL-P - Wrzesień 2013

Sterowanie silnikiem

Rozdział 4

Limit zasilania odzyskowego = -50%
Napięcie szyny DC

Iq

TrqRef P685

Prędkość silnika
HD aktywny

Limit zasilania odzyskowego = 100%
Napięcie szyny DC

Iq

TrqRef P685

Prędkość silnika
HD aktywny
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Limit zasilania odzyskowego = -200%
Napięcie szyny DC

Iq

TrqRef P685

Prędkość silnika

HD aktywny

Limit momentu ujemnego = -20%
Napięcie szyny DC
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Iq

TrqRef P685
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Limit momentu ujemnego = -50%
Napięcie szyny DC

Iq

TrqRef P685

Prędkość silnika

Limit momentu ujemnego = -100%
Napięcie szyny DC

Iq

TrqRef P685
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Prędkość odniesienia może pochodzić z różnych źródeł. Niektóre z nich można
wybrać za pośrednictwem wejść cyfrowych lub operacji bitowej przeprowadzonej
na słowie polecenia logiki sieciowej:
• Interfejs HIM (lokalny lub zdalny)
• Wejście analogowe
• Nastawione parametry prędkości
• Parametry prędkości pracy impulsowej
• Dodatkowe sprzężenie zwrotne prędkości
• Komunikacja sieciowa
• Pętla PID procesu
• Odniesienie potencjometru z napędem mechanicznym (MOP)
• Oprogramowanie DeviceLogix

Prędkość odniesienia

Rysunek 28 - Schemat procesu wyboru prędkości odniesienia przemiennika PowerFlex 753
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Prosimy zapoznać się z publikacją Przemienniki częstotliwości serii PowerFlex
750 Podręcznik programowania, 750-PM001, załącznik A, aby uzyskać
dodatkowe informacje dotyczące schematów blokowych sterowania
przemiennikami PowerFlex 753.
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Rysunek 29 - Schemat procesu wyboru prędkości odniesienia przemiennika PowerFlex 755
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Prosimy zapoznać się z publikacją Przemienniki częstotliwości serii PowerFlex
750 Podręcznik programowania, 750-PM001, załącznik A, aby uzyskać
dodatkowe informacje dotyczące schematów blokowych sterowania
przemiennikami PowerFlex 755.
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Odniesienie sieciowe
Prędkość odniesienia A to wykorzystywana zwykła prędkość odniesienia. Aby
wybrać źródło dla tego odniesienia, prosimy wybrać wartość parametru P545
[Spd Ref A Sel]. Jeżeli jako źródło prędkości odniesienia wykorzystywana jest sieć
(słowo polecenia logiki), prosimy także zapoznać się z następującymi
dokumentacjami, w których opisane są szczegóły obsługi:
• Przemienniki częstotliwości serii PowerFlex 750 Podręcznik
programowania, 750-PM001
• PowerFlex 755 Drive Embedded EtherNet/IP Adapter User Manual,
750COM-UM001
• Podręcznik użytkownika dwuportowej karty rozszerzeń EtherNet/IP
PowerFlex 20-750-ENETR, 750COM-UM008
• EtherNet/IP Network Configuration User Manual, ENET-UM001
Odniesienie to 32-bitowy element RZECZYWISTY (zmiennoprzecinkowy)
danych sterowania, wytwarzany przez sterownik i pobierany przez adapter.
Sprzężenie zwrotne to 32-bitowy element RZECZYWISTY
(zmiennoprzecinkowy) danych stanu, wytwarzany przez adapter i pobierany
przez sterownik.
Jeśli używany jest sterownik ControlLogix, 32-bitowe odniesienie
RZECZYWISTE to zawsze DINT 1 w obrazie wyjściowym a 32-bitowe
RZECZYWISTE sprzężenie zwrotne to zawsze:
• DINT 1 w obrazie wejściowym, jeśli używany jest profil add-on.
• DINT 2, jeśli używany jest profil ogólny.
Jeżeli używany jest sterownik PLC-5®, SLC™ 500 lub MicroLogix™ 1100/1400,
słowo 32-bitowego odniesienia RZECZYWISTEGO to zawsze słowa nr 2
(słowo najmniej istotne) i nr 3 (słowo najbardziej istotne) w obrazie wyjściowym,
a 32-bitowe RZECZYWISTE sprzężenie zwrotne to zawsze słowa nr 2 (słowo
najmniej istotne) i nr 3 (słowo najbardziej istotne) w obrazie wejściowym.
Jeśli używany jest profil add-on przemiennika, odniesienie i sprzężenie zwrotne są
prawidłowo formatowane automatycznie i wyświetlane jako znacznik sterownika.
Jeśli używany jest profil ogólny, obraz wejściowy/wyjściowy jest oparty na liczbach
całkowitych, a odniesienie i sprzężenie zwrotne to liczby zmiennoprzecinkowe.
Z tego powodu w celu prawidłowego zapisywania danych w odniesieniu
i odczytywania danych ze sprzężenia zwrotnego wymagana jest instrukcja COP
(Kopiuj) lub zdefiniowany przez użytkownika typ danych (UDDT). Prosimy
zapoznać się z publikacją PowerFlex 755 Embedded EtherNet/IP Adapter User
Manual lub Podręcznikiem użytkownika dwuportowej karty rozszerzeń EtherNet/
IP PowerFlex 20-750-ENETR, w których zawarte są przykłady programu
wykorzystującego logikę drabinkową.
Jeśli używany jest profil add-on przemiennika, znaczniki sterownika dla
odniesienia i sprzężenia zwrotnego są automatycznie i prawidłowo formatowane.
Eliminuje to konieczność konwersji danych za pomocą instrukcji COP (Kopiuj)
lub użycia typu UDDT w celu skopiowania danych DINT do słowa
RZECZYWISTEGO.
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32-bitowa wartość RZECZYWISTA odniesienia i sprzężenia zwrotnego
reprezentuje prędkość przemiennika. Skalowanie prędkości odniesienia i sprężenia
zwrotnego prędkości jest zależne od parametru P300 [Speed Units] przemiennika.
Jeśli np. parametr P300 jest ustawiony na Hz, 32-bitowa wartość RZECZYWISTA
odniesienia „30,0” będzie odpowiadała odniesieniu 30,0 Hz. Jeśli parametr P300
jest ustawiony na obr./min, 32-bitowa wartość RZECZYWISTA odniesienia
„1020,5” będzie odpowiadała odniesieniu 1020,5 obr./min. Uwaga: zadana
prędkość maksymalna nie może nigdy przekraczać wartości parametru P520 [Max
Fwd Speed] przemiennika. Tabela 12 przedstawia przykładowe odniesienia i ich
wyniki dla przemiennika PowerFlex serii 755 o następujących charakterystykach:
• Parametr P300 [Speed Units] ustawiony na Hz.
• Parametr P37 [Maximum Freq] ustawiony na 130 Hz.
• Parametr P520 [Max Fwd Speed] ustawiony na 60 Hz.
Jeśli parametr P300 [Speed Units] jest ustawiony na obr./min, inne parametry są
również ustawione na jednostkę obr./min.
Tabela 12 - Przykładowe skalowanie prędkości odniesienia/sprzężenia zwrotnego prędkości
przemiennika PowerFlex serii 755
Sieciowa wartość
odniesienia

Wartość zadanej
prędkości(2)

Prędkość
wyjściowa

Sieciowa wartość
sprzężenia zwrotnego

130,0

130 Hz

60 Hz(3)

60,0

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

(1) Efekty użycia wartości mniejszych od 0,0 zależą od tego, czy przemiennik PowerFlex serii 755 używa dwubiegunowego,
czy jednobiegunowego trybu kierunku. Szczegółowe informacje zawiera dokumentacja przemiennika.
(2) Dla potrzeb tego przykładu parametr P300 [Speed Units] przemiennika jest ustawiony na Hz.
(3) Przemiennik pracuje z prędkością 60 Hz zamiast 130 Hz lub 65 Hz, ponieważ parametr P520 [Max Fwd Speed] ustawia 60 Hz jako
prędkość maksymalną

Jeżeli jako prędkość odniesienia wybrano sieć (adapter komunikacji), jako
prędkość odniesienia wykorzystywane jest słowo 32-bitowe. Gdy parametr P308
[Direction Mode] został ustawiony na 1 „Bipolar”, do sterowania kierunkowego
wykorzystuje się bit najbardziej istotny (MSB). W przeciwnym razie bit ten
będzie ignorowany.
WAŻNE

Jeżeli do instalacji adaptera 20-COMM na przemienniku PowerFlex serii 750
wykorzystano nośnik 20-COMM (20-750-20COMM), słowo górne (bity
16…31) słowa polecenia logiki oraz słowa stanu logiki nie jest dostępne.
Słowo górne jest używane i dostępne tylko w modułach komunikacyjnych
PowerFlex serii 750 (20-750-*) oraz w adapterze wbudowanej komunikacji
EtherNet/IP w przemiennikach PowerFlex 755.

Publikacja Rockwell Automation 750-RM002B-PL-P - Wrzesień 2013

247

Rozdział 4

Sterowanie silnikiem

Praca impulsowa
Gdy przemiennik nie jest uruchomiony, wciśnięcie klawisza ekranowego Jog,
dostępnego w ramach interfejsu HMI, lub wykorzystanie zaprogramowanej
funkcji wejścia cyfrowego pracy impulsowej, bądź polecenia logiki (wysłanego
w ramach sieci komunikacyjnej) spowoduje rozpoczęcie pracy impulsowej
przemiennika z wykorzystaniem oddzielnie zaprogramowanego odniesienia pracy
impulsowej. Wartość prędkości odniesienia pracy impulsowej wprowadza się
w parametrze P556 [ Jog Speed 1] lub P557 [ Jog Speed 2].
Praca impulsowa
Drive Status 1
(Jogging)

935

17

0
1,0

Jog Speed 1

556

Jog Speed 2

557

Drive Logic Rslt

1

0,1

879

Jog1
2 19 Jog2

Skalowanie analogowej prędkości odniesienia
Patrz Wejścia analogowe na stronie 103.

Biegunowość
W ramach konfiguracji biegunowości można wybrać opcje: jednobiegunowa,
dwubiegunowa lub zmiana kierunku wyłączona. Służy do tego parametr P308
[Direction Mode]. Po wybraniu opcji Unipolar (jednobiegunowa), znak wartości
prędkości odniesienia (i w związku z tym kierunku ruchu obrotowego silnika)
określa się na podstawie parametru P879 [Drive Logic Rslt], bitu 4 „Forward”
oraz bitu 5 „Reverse”. Po wybraniu opcji Bipolar (dwubiegunowa) znak wartości
prędkości odniesienia wyznacza kierunek ruchu obrotowego silnika. Po wybraniu
opcji „zmiana kierunku wyłączona” ujemne wartości prędkości odniesienia są
odrzucane, a zamiast ich wykorzystana zostaje zerowa wartość prędkości.
Tryb sterowania kierunkiem
Direction Mode
308
Bipolar

Rev Disable 2

Max

0

X

Unipolar 0

Forward
Command Logic

(+1)
(-1)
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Unipol
Fwd
Unipol
Rev

1

1
0
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Korekcja
Istnieje możliwość skorygowania źródła prędkości odniesienia określonego
w parametrze P545 [Spd Ref A Sel] lub P550 [Spd Ref B Sel] o wielkość zmienną.
Można wybrać korekcję prędkości odniesienia o wartość procentową odniesienia
i/lub o wielkość stałą, a także można określić, czy wartość ta jest dodatnia, czy
ujemna. Prosimy zapoznać się z poniższym schematem blokowym procesu
korekcji przemiennika PowerFlex serii 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)
Spd Ref A Stpt

546

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]

871

Port 2 Reference

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)
Trim Ref A Stpt

Default

Drive Status 1
601

Parameter
Selection

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

Default

*

Default

Spd Ref Sel Sts

879

Spd Ref Command

6 14 13 12

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

Parameter
Selection

876

( Ref B Auto )

Parameter
Selection

( Preset5 Auto )

Anlg In2 PortVal
(option port)

577

( Preset7 Auto )

871

( DPI Prt1 Man )

872

( DPI Prt2 Man )

873

( DPI Prt3 Man )

874

( DPI Prt4 Man )

TrmPct RefA AnHi

610

TrmPct RefA AnLo

611

*

Trim RefA AnlgHi

602

Trim RefA AnlgLo

603

*

x

+

Trim Ref B Stpt

Other Ref Sources

550

*

TrmPct RefB Sel

x

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)

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)

x

*

573

Anlg In1 PortVal
(option port)

Speed Ref A Mult

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

Man

609

TrimPct RefA Stpt

134

Port 1 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

+

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

Przykład 1
Na poniższym przykładzie przedstawiono konfigurację funkcji korekcji
procentowej oraz wynik jej zastosowania:
• 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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Gdy prędkość odniesienia = 20 Hz, a wartość procentowa korekcji = 25%,
określona w ten sposób korekcja wygląda następująco: 20 Hz x 25% = 5 Hz.
Wartość ta zostanie następnie dodana do prędkości odniesienia, która wyniesie
wtedy 25 Hz. Gdy prędkość odniesienia ulegnie zmianie, wartość korekcji
również się zmieni, ponieważ stanowi ona określony procent prędkości
odniesienia. Gdy wartość procentowa korekcji = -25%, określona w ten sposób
korekcja będzie wyglądała następująco: 20 Hz x -25% = -5 Hz. Prędkość
odniesienia wyniesie wtedy 15 Hz.
Przykład 2
Na poniższym przykładzie przedstawiono konfigurację funkcji korekcji
o wielkość stałą oraz wynik jej zastosowania:
• 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
Gdy prędkość odniesienia = 20 Hz, a nastawiona korekcja = 10 Hz, prędkość
odniesienia wyniesie: 20 Hz + 10 Hz = 30 Hz. Gdy nastawiona korekcja = -10 Hz,
prędkość odniesienia wyniesie 10 Hz.
Przykład 3
Na poniższym przykładzie przedstawiono konfigurację funkcji korekcji
procentowej oraz korekcji w oparciu o wielkość stałą oraz wynik zastosowania
tych funkcji:
• 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
Gdy prędkość odniesienia = 20 Hz a wartość procentowa korekcji = 25%,
określona w ten sposób korekcja będzie wyglądała następująco: 20 Hz x 25% =
5 Hz. Natomiast gdy nastawiona korekcja = 10 Hz, prędkość odniesienia wyniesie:
20 Hz + 5 Hz + 10 Hz = 35 Hz. Gdy wartość procentowa korekcji = -25%,
a nastawiona korekcja = -10 Hz, prędkość odniesienia wyniesie 5 Hz.
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Minimalna/maksymalna prędkość naprzód/wstecz
Prędkość maksymalna i minimalna jest stosowana w przypadku odniesienia
naprzód oraz wstecz. Limity prędkości minimalnej utworzą pasmo, w którym
przemiennik nie będzie pracował przez cały czas, lecz przez które będzie
przechodził, stosując rampę. Przyczyną tego jest ustawienie minimalnej prędkości
naprzód lub wstecz odpowiednio w parametrach P522 [Min Fwd Speed] oraz
P523 [Min Rev Speed]. Jeśli odniesienie ma wartość dodatnią, mniejszą od
parametru Min Fwd Speed, zostaje ustawione na wartość minimalną, określoną
w parametrze Min Fwd Speed. Jeśli odniesienie ma wartość ujemną, większą od
wartości minimalnej, określonej w parametrze Min Rev Speed, zostaje ustawione
na wartość minimalną, określoną w parametrze Min Rev Speed. Jeśli wartość
minimalna nie jest równa 0, przy wartości 0 stosuje się histerezę, aby uniknąć
przeskakiwania pomiędzy wartościami minimalnymi, określonymi w parametrach
Min Fwd Speed oraz Min Rev Speed. Jeżeli wartość odniesienia jest większa od
maksymalnej prędkości naprzód lub wstecz, określonej odpowiednio
w parametrach P520 [Max Fwd Speed] oraz P521 [Max Rev Speed], prędkość
odniesienia jest blokowana na odpowiednim, maksymalnym poziomie
granicznym.
Limity prędkości odniesienia

Min Fwd Speed
Min Rev Speed

522
523

Max Fwd Speed
Max Fwd Speed

520
521

Limity prędkości min.

Limity prędkości maks.

Limit

Limit

Wewnętrzny limit zależny od
obciążenia (aplikacja dźwigowa)

PowerFlex 755

Trq Prove Status
(LoadTestActv) 1103

5

Prosimy spojrzeć na poniższy przykład:
• 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]
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Na poniższym obrazie przedstawiono pasma minimalnej/maksymalnej prędkości
naprzód/wstecz oraz jej wpływ na przemiennik. NIEBIESKA linia przedstawia
żądaną prędkość odniesienia (nastawę), natomiast linia CZERWONA
przedstawia żądaną prędkość odniesienia przemiennika (rzeczywistą). Prosimy
zauważyć, że istnieją różne wyniki, które zaznaczono na wykresie za pomocą
szarej, przerywanej linii.
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] określa maksymalną częstotliwość odniesienia.
Rzeczywista częstotliwość wyjściowa może być większa z uwagi na kompensację
poślizgu oraz regulację innego typu.

Regulacja prędkości

Do sterowania regulacją prędkości wykorzystuje się sporą liczbę parametrów.

Ogólna praca w przypadku sterowania wektorowego
bezczujnikowego oraz sterowania w oparciu o wartość określoną w
woltach na herce
Przemiennik przyjmuje prędkość odniesienia i reguluje ją, korzystając z regulatora
członu proporcjonalnego i całkującego w celu skompensowania poślizgu oraz
zaprogramowanych limitów.
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Ogólna praca w przypadku sterowania wektora strumienia
Przemiennik przyjmuje prędkość odniesienia określoną przez pętlę sterowania
prędkością odniesienia i porównuje ją ze sprzężeniem zwrotnym prędkości.
Regulator prędkości wykorzystuje wzmocnienie członu proporcjonalnego
i całkującego oraz korzysta z innych, zaawansowanych funkcji strojenia w celu
wyregulowania momentu odniesienia, który jest wysyłany do silnika. Moment
odniesienia jest wykorzystywany do pracy silnika z określoną prędkością.
Regulator jest zaprojektowany pod kątem optymalnej szerokości pasma do zmiany
prędkości i obciążenia. W przypadku zastosowania alternatywnego urządzenia ze
sprzężeniem zwrotnym i automatycznym przełączaniem tachometru,
wykorzystane zostaną wartości alternatywne, określone dla tych parametrów.

Żądana szerokość pasma regulatora prędkości – P636 [Speed Reg BW]
W ramach szerokości pasma regulatora prędkości ustawia się szerokość pasma
pętli prędkości i określa dynamiczne zachowanie tej pętli. Gdy szerokość pasma
jest zwiększana, szybkość reagowania pętli prędkości wzrasta i umożliwia
śledzenie prędkości odniesienia, która ulega szybszym zmianom. Przejście na ten
parametr prowadzi do automatycznego zaktualizowania parametru P645 [Speed
Reg Kp], P647 [Speed Reg Ki] oraz P644 [Spd Err Filt BW]. Aby wyłączyć
automatyczną aktualizację wzmocnienia oraz filtra, wartość tego parametru
należy ustawić na zero. Po włączeniu tej funkcji, ustawienia konfiguracyjne dla
adaptacji bezwładności (tylko w przemiennikach PowerFlex 755) są również
wybrane automatycznie.
Maksymalna dopuszczalna wartość tego parametru będzie ograniczona poprzez
stosunek parametru P646 [Spd Reg Max Kp] względem parametru P76 [Total
Inertia] oraz typ wykorzystywanego źródła sprzężenia zwrotnego prędkości
(enkoder w porównaniu do otwartej pętli). Do pracy po automatycznym
przełączeniu tachometru wykorzystywana będzie szerokość pasma określoną
w parametrze P648 [Alt Speed Reg BW].

Całkowita bezwładność silnika i obciążenia – P76 [Total Inertia]
Bezwładność całkowita to czas określony w sekundach, w jakim silnik sprzężony
z obciążeniem przyspiesza od poziomu prędkości zerowej do poziomu prędkości
podstawowej, przy zachowaniu momentu znamionowego. Wartość tę oblicza się
w trakcie strojenia bezwładności, po zastosowaniu rampy i osiągnięciu prędkości
przez silnik oraz jej obniżeniu i ponownym osiągnięciu poziomu prędkości
zerowej. Gdy parametr ten zostanie zmieniony, przemiennik obliczy i zmieni
wzmocnienie regulatora prędkości.
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Tłumienie pętli prędkości – P653 [Spd Loop Damping]
Parametr ten umożliwia ustawienie współczynnika tłumienia dla równania
charakterystycznego dla wektorowej pętli prędkości. Gdy jako szerokość pasma
wybrano wartość inną od zera, tłumienie będzie miało wpływ na wzmocnienie
członu całkującego. Współczynnik tłumienia równy 1,0 jest uznawany za tłumienie
krytyczne. Obniżenie tłumienia przyspieszy odrzucanie zakłócenia obciążenia, ale
może spowodować nasilenie drgań. Jeżeli szerokość pasma regulatora prędkości
zostanie ustawiona na zero, wartości wzmocnienia zostaną ustawione ręcznie a
współczynnik tłumienia nie będzie wywoływał żadnego efektu.

Wzmocnienie członu całkującego – P647 [Speed Reg Ki]
Parametr ten umożliwia ustawienie wzmocnienia członu całkującego regulatora
prędkości (w trybach sterowania wektora strumienia silnika). Wartość ta jest
ustawiana automatycznie na podstawie szerokości pasma ustawionej w parametrach
P636 [Speed Reg BW], P645 [Speed Reg Kp] oraz P653 [Spd Loop Damping].
Wzmocnienie członu całkującego można wyregulować ręcznie, ustawiając parametr
P636 [Speed Reg BW] na zero. Wzmocnienie członu całkującego charakteryzuje się
skutecznym skalowaniem i jest określane w jednostce: (względny moment/sek.)/
(prędkość względną).

Wzmocnienie członu proporcjonalnego – P645 [Speed Reg Kp]
Wartość ta jest obliczana automatycznie na podstawie szerokości pasma
ustawionej w parametrach P636 [Speed Reg BW], oraz P76 [Total Inertia].
Wzmocnienie członu proporcjonalnego można wyregulować ręcznie, ustawiając
parametr P636 [Speed Reg BW] na zero. Wzmocnienie członu proporcjonalnego
charakteryzuje się skutecznym skalowaniem i jest określane w jednostce:
(moment względny)/(prędkość względną). Maksymalna dopuszczalna wartość
tego parametru jest ograniczona parametrem P76 [Total Inertia] oraz P646 [Spd
Reg Max Kp].

Wzmocnienie sprzężenia wyprzedzającego – P643 [SpeedReg
AntiBckup]
Sterowanie przeregulowaniem/niedoregulowaniem w ramach odpowiedzi
skokowej regulatora prędkości pracującego w trybie sterowania wektorowego.
Przeregulowanie/niedoregulowanie można skutecznie wyeliminować, korzystając
z ustawienia równego 0,3, które niweluje odchyłkę wału silnika po osiągnięciu
poziomu prędkości zerowej. Parametr ten nie wpływa na reakcję przemiennika na
zmiany obciążenia. Wartość równa zero powoduje wyłączenie tej funkcji.
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Wzmocnienie blokady serwa – P642 [Servo Lock Gain] (wyłącznie
przemienniki PowerFlex 755)
Parametr ten umożliwia ustawienie wzmocnienia dodatkowego integratora
w regulatorze prędkości pracującym w trybie sterowania wektorowego. Efekt
zastosowania blokady serwa polega na zwiększeniu sztywności reakcji prędkości
na zakłócenie obciążenia. Wzmocnienie to zachowuje się jak regulator położenia
ze sprzężeniem wyprzedzającym prędkości i bez dokładności impulsu regulatora
położenia. Zazwyczaj wzmocnienie powinno ustawiać się na wartość mniejszą od
1/3 szerokości pasma regulatora prędkości lub pod kątem zadanej odpowiedzi.
Wartość równa zero powoduje wyłączenie tej funkcji.

Moment odniesienia

Moment odniesienia to procentowa wartość referencyjna przedstawiająca
znamionowe możliwości wytwarzania momentu przez silnik. W trakcie procesu
auto-strojenia dokonywane są pomiary, których celem jest zebranie informacji o
równoważnym obwodzie silnika, w tym impedancji podłączonej na odcinku od
zacisków przemiennika do silnika. Na podstawie wprowadzonych danych
znamionowych silnika oraz wyników auto-strojenia moment odniesienia jest
określany jako 100% lub 1 PU, odpowiadając wartości znamionowej momentu
wytwarzanego przez silnik N•m (lb•ft) dla znamionowego natężenia przy
pełnym obciążeniu silnika, z dokładnością do ±5% bez sprzężenia zwrotnego
enkodera, lub ok. ±2% ze sprzężeniem zwrotnym enkodera.
Rzeczywiste sterowanie momentem na wale silnika może mieć miejsce tylko
wtedy, gdy za pomocą parametru P35 [Motor Ctrl Mode] skonfigurowano jeden
z trybów sterowania wektorowego. Analogicznie, parametry wektora odniesienia
są aktywne tylko wtedy, gdy tryby sterowania wektorem strumienia zostały
określone w parametrze P35 [Motor Ctrl Mode] jako 3 „Induction FV”, 6 „PM
FV” oraz 10 „IPM FV”.

Wewnętrzne źródło momentu odniesienia
Wewnętrzne źródło momentu odniesienia (domyślne ustawienie dostępne
wyłącznie w trybach sterowania wektorem strumienia) jest wyjściem parametru
regulatora prędkości P660 [SReg Output], którego wartość określana jest
procentowo. Po przejściu przez funkcje korygujące i ograniczające wielkość ta staje
się zadanym momentem odniesienia, P690 [Limited Trq Ref ], oraz wejściem do i
dla sterowania prądem falownika, napięciem wyjściowym i częstotliwością
wyjściową dla silnika, odpowiednio regulując wektor wytwarzający moment
prądu. W rezultacie silnik wytwarza moment w miarę potrzeby, wspomagając
utrzymanie przez regulator prędkości minimalnego błędu prędkości między
prędkością zadaną a sprzężeniem zwrotnym prędkości.
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Rysunek 30 - Ścieżka momentu odniesienia
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W przemienniku istnieje szereg dodatkowych wewnętrznych źródeł momentu
odniesienia, np. z różnych wyjść regulatora położenia, które umożliwiają
wytworzenie przez silnik odpowiedniego momentu w celu dostosowania się do
profilu położenia punktowego, profilu krzywki, zachowania zadanego położenia
lub podążania za profilem ustalonym przez planer ruchu.
Moment odniesienia może zostać skorygowany przez kompensację tarcia,
adaptację bezwładności lub estymator obserwatora obciążenia – w zależności od
wymogów danej aplikacji. Krok momentu, wielkość skokowej zmiany momentu
odniesienia, może zostać użyty do symulacji zakłócenia obciążenia.

Zewnętrzne źródło momentu odniesienia
Moment odniesienia można ustalić również za pomocą medium analogowego lub
komunikacyjnego jako odniesienie nastawy bądź wprowadzić do przemiennika
z zewnętrznych źródeł, m.in. niezależnego sterownika czy też innego
przemiennika (w przypadku konfiguracji współdzielących obciążenie).
Gdy przemiennik PowerFlex działa w trybie regulacji momentu, jako aktywny
moment odniesienia do sterowania momentu kierowany jest zwykle zewnętrzny
sygnał będący alternatywnym źródłem odniesienia. Po przeskalowaniu
w parametrach P675 [Trq Ref A Sel] i P680 [Trq Ref B Sel] sygnał wyjściowy
może zostać zsumowany, a wraz z wyjściem „korekcji momentu” („Torque Trim”)
staje się parametrem P4 [Commanded Trq].
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Rysunek 31 - Sterowanie momentem – skala wartości odniesienia i korekcja
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Dodatkowe i rozszerzone ilustracje sterowania momentem zamieszczono na
schematach blokowych sterowania przemiennika PowerFlex 755
rozpoczynających się na strona 363.
Kluczowe parametry związane ze sterowaniem za pomocą momentu odniesienia
zilustrowano na Rysunek 30 i Rysunek 31.
P313 [Actv SpTqPs Mode] – aktywny tryb położenia i prędkości
Podaje aktywny tryb prędkości, momentu i położenia w zależności od
dynamicznego wyboru trybów A, B, C i D według parametrów P309 – P312
[SpdTrqPsn Mode n] oraz stanów wejścia cyfrowego zaprogramowanych za
pomocą parametrów P181 [DI SpTqPs Sel 0] i P182 [DI SpTqPs Sel 1].
Wniektórych warunkach, np. w trybach SLAT min/max, może nastąpić
wymuszenie przełączenia ostatecznego trybu regulacji na regulację prędkości.
Aktywny tryb regulacji przemiennika podczas pracy wskazują bity trybów
prędkości, momentu i położenia parametru P935 [Drive Status 1].
Parametry P675 [Trq Ref A Sel] oraz P680 [Trq Ref B Sel] – Wybór momentu
odniesienia A, B
Służą do wyboru źródła momentu odniesienia używanego, gdy przemiennik jest
skonfigurowany na moment zadany według parametrów P309…312 [SpdTrqPsn
Mode n]. Wartości momentu odniesienia z poszczególnych źródeł są sumowane,
dając jeden moment odniesienia.
Parametry P676 [Trq Ref A Stpt] oraz P681 [Trq Ref B Stpt] – Nastawa
momentu odniesienia A, B
Wartość cyfrowego momentu odniesienia, która ma zostać użyta jako ewentualne
źródło odpowiednio dla parametrów P675 i P680.
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Parametry P677 [Trq Ref A AnlgHi] oraz P682 [Trq Ref B AnlgHi] – Wartość
wysoka analogowego momentu odniesienia A, B
Używana tylko wtedy, gdy jako odniesienie dla momentu wybrano wejście
analogowe zgodnie z parametrami P676 lub P681. Ustawia wartość momentu
odpowiadającą [Anlg Inn Hi] w module we/wy lub w sterowaniu głównym
(zależnie od produktu). Powoduje to skalowanie w całym zakresie.
Parametry P678 [Trq Ref A AnlgLo] oraz P683 [Trq Ref B AnlgLo] – Wartość
niska analogowego momentu odniesienia A, B
Używana tylko wtedy, gdy jako odniesienie dla momentu wybrano wejście
analogowe zgodnie z parametrami P676 [Trq Ref A Stpt] lub P681 [Trq Ref B
Stpt]. Ustawia wartość momentu odpowiadającą [Anlg Inn Lo] w module we/wy
lub w sterowaniu głównym (zależnie od produktu). Powoduje to skalowanie
w całym zakresie.
P679 [Trq Ref A Mult] and P684 [Trq Ref B Mult] -– Mnożnik momentu
odniesienia A, B
Mnożnik stosowany do wartości, do których odnoszą się odpowiednio parametry
P675 [Trq Ref A Sel] i P680 [Trq Ref B Sel]. Ustawienie 1 nie powoduje zmiany
wartości odniesienia. Wartości ujemne dają odwrotność odniesienia.
Prędkość, moment, położenie na stronie 258 zawiera wyjaśnienie wyboru trybów
regulacji prędkości, momentu i położenia w celu pracy w określonych trybach
wykorzystujących wewnętrzne i/lub zewnętrzne źródła momentu odniesienia.

Prędkość, moment,
położenie

W przemiennikach PowerFlex serii 750 przewidziano możliwość korzystania
z czterech trybów prędkości, momentu, położenia, z wykorzystaniem poniższych
parametrów:
• P309 [SpdTrqPsn Mode A]
• P310 [SpdTrqPsn Mode B]
• P311 [SpdTrqPsn Mode C]
• P312 [SpdTrqPsn Mode D]
Dla powyższych parametrów prędkości/momentu/położenia przewidziano
następujące opcje wyboru:
• „Zero Torque” (0) – przemiennik pełni funkcję regulatora momentu,
wymuszona wartość parametru P685 [Selected Trq Ref ] jest stała i równa
momentowi zerowemu.
• „Speed Reg” (1) – przemiennik pełni funkcję regulatora prędkości.
Parametr P685 [Selected Trq Ref ] jest pobierany z parametru P660 [SReg
Output], do którego dodaje się parametr P699 [Inertia Comp Out].
• „Torque Ref ” (2) – przemiennik spełnia funkcję regulatora momentu.
Parametr P685 [Selected Trq Ref ] jest pobierany z parametru P4
[Commanded Trq]. W niektórych warunkach, np. podczas pracy
impulsowej lub w przypadku wykorzystywania rampy do zatrzymania
działania, przemiennik automatycznie pomija tę opcję wyboru i
tymczasowo przełącza się na tryb regulacji prędkości.
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• „SLAT Min” (3) – przemiennik pracuje w trybie „nastawiany moment
z limitem prędkości – wybór wartości minimalnej”. Jest to specjalistyczny
tryb pracy, który jest głównie wykorzystywany w zastosowaniach
związanych z pracą ze zwojami. Zazwyczaj przemiennik pełni funkcję
regulatora momentu pod warunkiem, że algebraiczna wartość parametru
P4 [Commanded Trq] jest mniejsza od wyjścia regulatora prędkości.
Przemiennik może automatycznie przejść do trybu regulacji prędkości,
bazując na warunkach, jakie występują w regulatorze prędkości oraz
wartości bezwzględnej wyjścia regulatora prędkości względem momentu
odniesienia.
• „SLAT Max” (4) – przemiennik pracuje w trybie „nastawiany moment
z limitem prędkości – wybór wartości maksymalnej”. Jest to specjalistyczny
tryb pracy, który jest głównie wykorzystywany w zastosowaniach
związanych z pracą ze zwojami. Zazwyczaj przemiennik pełni funkcję
regulatora momentu pod warunkiem, że algebraiczna wartość parametru
P4 [Commanded Trq] jest większa od wyjścia regulatora prędkości.
Przemiennik może automatycznie przejść do trybu regulacji prędkości,
bazując na warunkach, jakie występują w regulatorze prędkości oraz
wartości bezwzględnej wyjścia regulatora prędkości względem momentu
odniesienia.
• „Sum” (5) – przemiennik pełni funkcję regulatora prędkości. Parametr
P685 [Selected Trq Ref ] jest pobierany z parametru P660 [SReg Output],
do którego dodaje się sumatory momentu zsumowanego na podstawie
parametru P4 [Commanded Trq].
• „Profiler” (6), PowerFlex 755 – przemiennik korzysta z funkcji
profilowania prędkości/indeksowania położenia. Przemiennik spełnia
funkcję regulatora prędkości lub położenia. Tryb pracy jest uzależniony od
konfiguracji typów kroków w tabeli funkcji profilowania/indeksowania.
• „Psp PTP” (7) – przemiennik pełni funkcję regulatora położenia. Źródło
parametru P685 [Selected Trq Ref ] jest takie samo, jak w przypadku trybu
sumy. Sterowanie położenia jest włączone w trybie „Point-to-Point”
i wykorzystuje położenie „Point-to-Point” odniesienia.
• „Psn Camming” (8) – przemiennik PowerFlex 755 pełni funkcję
regulatora położenia. Źródło parametru P685 [Selected Trq Ref ] jest takie
samo, jak w przypadku trybu sumy. Sterowanie położenia jest włączone
w trybie pozycjonowania CAM i wykorzystuje położenie planera krzywki
położenia oraz prędkość odniesienia.
• „Psn PLL” (9) – przemiennik PowerFlex 755 pełni funkcję regulatora
położenia. Źródło parametru P685 [Selected Trq Ref ] jest takie samo,
jak w przypadku trybu sumy. Sterowanie położenia jest włączone w trybie
pętli fazowej położenia i wykorzystuje położenie planera pętli fazowej oraz
prędkość odniesienia.
• „Psn Direct” (10) – przemiennik pełni funkcję regulatora położenia.
Źródło parametru P685 [Selected Trq Ref ] jest takie samo, jak w przypadku
trybu sumy. Sterowanie położenia jest włączone w trybie położenia
bezpośredniego i wykorzystuje bezpośrednie położenie odniesienia.
• „Psn SpdlOrnt” (11) – przemiennik PowerFlex 755 pracuje w trybie
pozycjonowania w celu ustawienia strony obciążenia maszyny zgodnie
z parametrem P1582 [SO Setpoint].
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Te opcje wyboru trybów są dostępne tylko w przypadku trybów sterowania
wektorem strumienia ustawionego w parametrze P35 [Motor Ctrl Mode], opcjach
3 „Induction FV”, 6 „PM FV” oraz 10 „IPM FV”. Za pomocą tych parametrów
można wybrać tryb pracy przemiennika: regulacja prędkości, regulacja momentu
lub regulacja położenia. Źródło parametru P685 [Selected Trq Ref ] zostanie
określone na postawie wyboru dokonanego dla tych parametrów, jeżeli w
parametrach P181 [DI SpTqPs Sel 0] oraz P182 [DI SpTqPs Sel 1] wybrano opcję
„Disabled” lub gdy wybrano bity młodsze. W przypadku parametru P935 [Drive
Status 1], dostępne są trzy bity, które wskazują tryb regulacji, gdy przemiennik jest
uruchomiony. Bit 21 „Speed Mode” jest ustawiony, gdy przemiennik pracuje
z włączonym regulatorem prędkości. Podobnie, bity 22 „Position Mode” oraz 23
„Toruque Mode” wskazują włączenie odpowiadających im trybów regulacji.
Wniektórych warunkach może dojść do wymuszonego przełączenia aktywnego
trybu momentu na tryb prędkości niezależnie od tego, czy wybrano prędkość/
moment/położenie. Parametr P313 [Actv SpTqPs Mode] sygnalizuje to zdarzenie
i wskazuje tryb wybrany w danej chwili.
Rysunek 32 - Schemat oprogramowania układowego przemiennika PowerFlex 755
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Kluczowe parametry związane ze sterowaniem za pomocą momentu odniesienia
zilustrowano na Rysunek 32.
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P313 [Actv SpTqPs Mode] – aktywny tryb położenia i prędkości
Podaje aktywny tryb prędkości, momentu i położenia w zależności od
dynamicznego wyboru trybów A, B, C i D według parametrów P309 – P312
[SpdTrqPsn Mode n] oraz stanów wejścia cyfrowego zaprogramowanych za
pomocą parametrów P181 [DI SpTqPs Sel 0] i P182 [DI SpTqPs Sel 1].
Wniektórych warunkach, np. w trybach SLAT min/max, może nastąpić
wymuszenie przełączenia ostatecznego trybu regulacji na regulację prędkości.
Aktywny tryb regulacji przemiennika podczas pracy wskazują bity trybów
prędkości, momentu i położenia parametru P935 [Drive Status 1].
Parametr P314 [SLAT Err Stpt] – nastawiany moment z limitem prędkości,
nastawa błędu
Określa wielkość P641 [Speed Error], przy której funkcja SLAT wyśle sygnał
wymuszonego trybu prędkości. Stan ten musi występować przez czas określony
parametrem P315 [SLAT Dwell Time]. Po wysłaniu sygnału przemiennik może
działać jako regulator momentu, w zależności od względnych poziomów
parametrów P660 [SReg Output] i P4 [Commanded Trq]. Parametr ten jest
wprowadzany w hercach lub obrotach na minutę, w zależności od wartości P300
[Speed Units].
Parametr P315 [SLAT Dwell Time] – nastawiany moment z limitem prędkości,
czas pozostawania
Służy do ustawiania czasu, przez który parametr P641 [Speed Error] musi
pozostawać większy niż P314 [SLAT Err Stpt], aby powrócić to tryb regulacji
momentu minimalnego/maksymalnego.
Parametry P675 [Trq Ref A Sel] oraz P680 [Trq Ref B Sel] – Wybór momentu
odniesienia A, B
Służą do wyboru źródła momentu odniesienia używanego, gdy przemiennik jest
skonfigurowany na moment zadany według parametrów P309…312 [SpdTrqPsn
Mode n]. Wartości momentu odniesienia z poszczególnych źródeł są sumowane,
dając jeden moment odniesienia.
Parametr P685 [Selected Trq Ref ] – Wybrany moment odniesienia
Podaje wartość momentu dla wybranego momentu odniesienia (wybór
dynamiczny zgodnie z parametrem P313 [Actv SpTqPs Mode]). Wartość ta
zostanie dodana do parametru P686 [Torque Step]. Następnie wynik sumowania
jest podawany na wejście filtra środkowozaporowego znajdującego się w sekcji
momentu odniesienia sterowania wektorowego.
Parametr P686 [Torque Step] – Krok momentu
Określa wielkość zmiany skokowej momentu odniesienia, symulującego
zakłócenia obciążenia w celu przetestowania reakcji. Wartość ta jest dodawana do
głównego momentu odniesienia P685 [Selected Trq Ref ], a następnie podawana
na wejście filtra środkowozaporowego znajdującego się w sekcji momentu
odniesienia sterowania wektorowego.
Parametr P687 [Notch Fltr Freq] – Częstotliwość filtra środkowozaporowego
Częstotliwość środkowa filtra środkowozaporowego znajdującego się w sekcji
momentu odniesienia sterowania wektorowego. Ustawienie parametru na zero
wyłącza filtr.
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Parametr P688 [Notch Fltr Atten] – Tłumienie filtra środkowozaporowego
Określa tłumienie filtra środkowozaporowego znajdującego się w sekcji momentu
odniesienia sterowania wektorowego. Tłumienie to stosunek sygnału wejściowego
filtra środkowozaporowego do jego sygnału wyjściowego określonego
w parametrze P687 [Notch Fltr Freq]. Tłumienie o wartości 30 oznacza, że sygnał
wyjściowy filtra to 1/30 sygnału wejściowego o określonej częstotliwości.

Tłumienie

Częst. (Hz)

Parametr P689 [FilteredTrq Ref ] – Przefiltrowany moment odniesienia
Podaje wyjście filtra środkowozaporowego zdefiniowanego w parametrach P687
i P688. Jeśli parametr P704 [InAdp LdObs Mode] wskazuje, że funkcje adaptacji
bezwładności lub oszacowania obciążenia są aktywne, przefiltrowany moment
odniesienia będzie zmodyfikowany za pomocą tych funkcji.
Parametr P690 [Limited Trq Ref ] – Ograniczony moment odniesienia
Podaje wartość momentu odniesienia po przefiltrowaniu (P689), zastosowaniu
limitów mocy, limitów momentu i limitów prądu. Parametr ten jest
najskuteczniejszą wartością momentu odniesienia dla przemiennika
częstotliwości, monitorowaną w celu oceny obciążenia silnika i przekazywaną
innym przemiennikom w aplikacjach ze współdzielonym obciążeniem i wieloma
przemiennikami. Przedstawia on procentową wartość momentu znamionowego
wytworzonego na wale silnika.
Dodatkowe i rozszerzone ilustracje sterowania momentem zamieszczono na
schematach blokowych sterowania przemiennika PowerFlex 755
rozpoczynających się na strona 363.

262

Publikacja Rockwell Automation 750-RM002B-PL-P - Wrzesień 2013

Sterowanie silnikiem

Rozdział 4

Tryby prędkości, momentu, położenia
Moment zerowy
Dzięki pracy w trybie momentu zerowego, po zastosowaniu prędkości zadanej lub
momentu zadanego, w silniku zostaje utworzony pełny strumień i silnik jest
gotowy do ruchu obrotowego. Tryb ten można wykorzystać do zastosowań
cyklicznych, w których duże znaczenie przypisuje się do wydajności.
Wprzypadku części cyklu pracy maszyny, w trakcie której maszyna znajduje się
w stanie spoczynku, zamiast zatrzymać przemiennik, logika sterowania może
wybrać moment zerowy. W przypadku rozpoczęcia cyklu, zamiast wysyłać do
przemiennika polecenia rozpoczęcia pracy, można wybrać tryb regulatora
prędkości. W takim przypadku przemiennik natychmiast zwiększa prędkość
silnika bez konieczności oczekiwania na utworzenie strumienia.
WAŻNE

Gdy tryb momentu zerowego jest ustawiony przez dłuższy okres czasu, silnik
może się nadmiernie nagrzewać. Gdy przemiennik pracuje w tym trybie, prąd
obciążenia lub strumienia jest w nim nadal obecny. Może zajść konieczność
zastosowania silnika pracującego w większym zakresie prędkości lub
chłodzonego za pomocą oddzielnych rozwiązań (dmuchawa).

Regulacja prędkości
Praca w trybie regulatora prędkości to najpopularniejszy i najprostszy tryb, jaki
można ustawić. Przykładowe zastosowania, w przypadku których wykorzystuje
się regulację prędkości, to: dmuchawy, przenośniki, podajniki, pompy, piły oraz
przyrządy. W przypadku takiego zastosowania, wyjście regulatora prędkości
wytwarza moment odniesienia. Prosimy zauważyć, że w przypadku warunków
panowania stanu ustalonego, sprzężenie zwrotne prędkości jest ustalone,
natomiast moment odniesienia to sygnał, który jest nieustannie regulowany.
Sytuacja taka jest wymagana do utrzymania żądanej prędkości. W przypadku
stanu przejściowego, moment odniesienia zmienia się w znacznym zakresie,
umożliwiając tym samym kompensację zmiany prędkości. Krótkotrwała zmiana
prędkości jest wynikiem bardzo gwałtownego zwiększenia lub zmniejszenia
obciążenia.
W przypadku przemiennika PowerFlex 755, na wyjście regulatora prędkości
wpływ mają kompensacja bezwładności, adaptacja bezwładności oraz
kompensacja tarcia.

Regulacja momentu
Zastosowanie, w przypadku którego wykorzystuje się regulację momentu, można
opisać jako proces wymagający sterowania naciągiem w pewnym zakresie. Jako
przykłady, można podać nawijarkę lub rozwijarkę, w których materiał jest
naciągany, bądź ściągany przy zastosowaniu określonego i wymaganego naciągu.
W ramach tego procesu wymaga się także, aby inny element ustawił prędkość.
Aby skonfigurować przemiennik w zakresie regulacji momentu, parametr P309
[SpdTrqPsn Mode A] należy ustawić na wartość 2 „Torque Ref ”. Sygnał
odniesienia należy ponadto połączyć z momentem odniesienia. Na przykład, gdy
dla momentu odniesienia wykorzystywane jest wejście analogowe 0, parametr
P675 [Trq Ref A Sel] trzeba skonfigurować ustawiając opcję „Anlg In0 Value”.
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Gdy tryb momentu jest aktywny, prąd silnika zostanie wyregulowany pod kątem
zapewnienia żądanego momentu. Jeżeli nawijany lub rozwijany materiał pęknie,
obciążenie zostanie radykalnie zmniejszone, a silnik może wejść w stan
niekontrolowany.

Tryby nastawianego momentu z limitem prędkości (SLAT)
Tryby minimalnego i maksymalnego nastawianego momentu z limitem prędkości
(SLAT) są wykorzystywane w przypadku aplikacji wymagających płynnego
przechodzenia z trybu regulacji momentu do trybu regulacji prędkości i na
odwrót: Gdy tryb momentu jest aktywny, prąd silnika zostanie wyregulowany
pod kątem zapewnienia żądanego momentu. Przykłady: praca z tkaninami,
nawijarki i rozwijarki środkowe lub inne mechaniczne układy napędowe,
w przypadku których przemiennik zazwyczaj pracuje w oparciu o moment
odniesienia i występuje ryzyko pęknięcia, przerwania toku lub poślizgu, istnieje
więc konieczność uniknięcia stanu niekontrolowanego – do czego najlepiej nadaje
się tryb regulacji prędkości.
Kierunek stosowanego momentu oraz ruchu materiału wyznacza tryb SLAT,
który należy zastosować (minimalny lub maksymalny).

Tryb minimalnego SLAT
Tryb minimalnego SLAT należy wybrać, gdy jako kierunek przesuwu materiału
i prędkość odniesienia uznawany jest kierunek „naprzód”, a wartość prędkości
odniesienia dla regulatora prędkości jest dodatnia. Wyjście regulatora prędkości
generuje dodatnią wartość zadaną momentu odniesienia.
Zwykle zaleca się ustawienie dodatniej wartości prędkości odniesienia nieznacznie
wyższej niż wartość przewidziana w celu zachowania prędkości liniowej przesuwu
materiału. Spowoduje to nasycenie regulatora prędkości (prędkość odniesienia
nieznacznie przekroczy wartość sprzężenia zwrotnego prędkości), dając wyższy
dodatni moment odniesienia niż wartość momentu odniesienia w trybie regulacji
momentu. W tym przypadku praca przemiennika będzie oparta na momencie
odniesienia do chwili przerwania lub poślizgu materiału.
Gdy przemiennik pracuje w trybie minimalnego SLAT, w oparciu o moment
odniesienia (tryb regulacji momentu), jeden z dwóch warunków wymusi
przełączenie go w tryb pracy w oparciu o prędkość odniesienia (tryb regulacji
prędkości):
• Wyjście regulatora prędkości jest mniejsze od momentu odniesienia.
Reakcja wywołana w chwili, gdy wartość momentu odniesienia w trybie
regulacji prędkości spadnie poniżej wartości w trybie regulacji momentu
prowadzi zasadniczo do większego przeregulowania prędkości. Jest to stan,
który wystąpiłby w trybie minimalnego momentu/prędkości bez funkcji
SLAT. Poniższy wykres przedstawia wynik bez zastosowania funkcji SLAT.
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Rysunek 33 - Prędkość dla minimalnego momentu bez SLAT

Wewnętrzny moment
zadany
Na przekaźniku
prędkości
Krok obciążenia
(zmniejszony)
Sprzężenie
zwrotne prędkości

Regulator momentu

Regulator prędkości

Lub
• Błąd prędkości ma wartość ujemną (sprzężenie zwrotne prędkości jest
większe od prędkości odniesienia). Spowodowałoby to wymuszenie
sterowania w trybie regulatora prędkości, stan zwany wymuszonym trybem
prędkości (FSM).
Wskutek wymuszenia wejścia przemiennika w tryb prędkości FSM przejście
następuje wcześniej niż w sytuacji, w której reakcja byłaby wywołana w chwili,
gdy wartość momentu odniesienia w trybie regulacji prędkości spadłaby poniżej
wartości w trybie regulacji momentu, co prowadzi zasadniczo do mniejszego
przeregulowania prędkości.
Parametry P314 [SLAT Err Stpt] oraz P315 [SLAT Dwell Time] umożliwiają
ustawienie pewnego zakresu histerezy dla opcji wyłączania wymuszonego trybu
prędkości. Domyślnie parametry te są ustawione na 0, co oznacza brak histerezy.
W trybie minimalnego SLAT parametr [SLAT Err Stpt] pozwala określić, o ile
mniejsze powinno być sprzężenie zwrotne prędkości od prędkości odniesienia,
aby można było wyłączyć wymuszony tryb prędkości. Parametr [SLAT Dwell
Time] pozwala określić, jak długo błąd prędkości powinien wykraczać poza
nastawę błędu SLAT, aby umożliwić wyłączenie wymuszonego trybu prędkości.
W chwili przełączenia trybu momentu na wymuszony tryb prędkości
w przemienniku, wyjście regulatora prędkości zostaje obciążone wewnętrznym
momentem odniesienia silnika, co ułatwia bezproblemowe przejście. Aby
przemiennik mógł przełączyć się z trybu prędkości z powrotem do trybu momentu,
wymuszony tryb prędkości (jeżeli jest włączony) musi zostać najpierw wyłączony.
Wymuszony tryb prędkości zostanie wyłączony, gdy błąd prędkości będzie większy
od nastawy błędu SLAT, określonej dla czasu pozostawania w trybie SLAT.
Gdy stosowane są domyślne ustawienia parametrów, sytuacja taka będzie miała
miejsce, gdy błąd prędkości stanie się wartością dodatnią.
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Po wyłączeniu wymuszonego trybu prędkości, przemiennik zostanie ponownie
przełączony w tryb momentu. Dojdzie do tego wtedy, gdy wyjście regulatora
prędkości będzie większe od momentu odniesienia.
Empiryczne ustawienie wartości parametrów P314 [SLAT Err Stpt] oraz P315
[SLAT Dwell Time] innych niż domyślne może ułatwić uzyskanie jeszcze
płynniejszych przejść.
P314 [SLAT Err Stpt]

Błąd prędkości < 0

P315 [SLAT Dwell Time]
Filtr
dolnoprzepustowy

Wył.

Wł.

Wymuszony tryb
prędkości (FSM)

Błąd prędkości > nastawy
SLAT dla czasu SLAT
Sterownik stanu FSM

Odchylenie prędkości odniesienia
zależne od aplikacji
Sprzężenie zwrotne prędkości silnika

+

–

Błąd
prędkości

Regulator
PI

Wyjście regulatora
prędkości (SRO)

FSM – wł.

Wybór
min.

Wewnętrzny
moment
odniesienia (ITR)

Wył.

Zewnętrzny moment
odniesienia (ETR)

Zastosowanie powyższego rozwiązania na przykładzie nawijarki papieru
W przemienniku jest ustawiony tryb minimalnego SLAT, dzięki czemu pracuje
on normalnie w trybie momentu, opierając się na wartości określonej w
parametrze P675 [Trq Ref A Sel]. Wartość parametru [Trq Ref A Sel] jest
pobierana ze sterownika zewnętrznego i wynosi około 60% momentu silnika w
trakcie wykonywania zdjęcia (przedstawionego poniżej). Prędkość odniesienia
jest również pobierana ze sterownika zewnętrznego, a jej wartość jej nieco wyższa
od sprzężenia zwrotnego prędkości. Dzięki temu regulator prędkości zostaje
nasycony w trybie momentu. Na poniższym zdjęciu przedstawiono sytuację, która
ma miejsce podczas pęknięcia roli.
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Rysunek 34 - Min. SLAT do wymuszonego trybu prędkości.
Nieznaczne przeregulowanie w
trakcie przerwania roli.
Sprzężenie zwrotne prędkości

Nasycenie regulatora prędkości
Wyjście regulatora
prędkości (%)

Moment odniesienia silnika (%)

Regulator prędkości wstępnie obciążony
momentem odniesienia silnika

Błąd prędkości (obr./min)
Błąd prędkości przyjmuje wartość ujemną.
Tryb momentu

Dochodzi do pęknięcia roli.

Tryb prędkości

Tryb maksymalnego SLAT
Tryb maksymalnego SLAT należy wybrać, gdy jako kierunek przesuwu materiału
i prędkość odniesienia uznawany jest kierunek „wstecz”, a wartość prędkości
odniesienia dla regulatora prędkości jest ujemna. Wyjście regulatora prędkości
generuje ujemną wartość zadaną momentu odniesienia.
W trybie maksymalnego SLAT konieczne zazwyczaj jest skonfigurowanie
prędkości odniesienia, która wymusza nasycenie regulatora prędkości (prędkość
odniesienia jest nieco mniejsza od sprzężenia zwrotnego prędkości
umożliwiającego utrzymanie planowanej prędkości liniowej). W tym przypadku
praca przemiennika jest oparta na momencie odniesienia do chwili przerwania
lub poślizgu materiału.
W trybie maksymalnego SLAT przemiennik przełączy z trybu momentu do
trybu prędkości, gdy wystąpi jeden z dwóch poniższych warunków.
• Wyjście regulatora prędkości jest większe od momentu odniesienia. Jest to
stan, który występuje w trybie maksymalnego momentu/prędkości bez
funkcji SLAT.
Lub
• Błąd prędkości ma wartość dodatnią (sprzężenie zwrotne prędkości jest
mniejsze od prędkości odniesienia). Powoduje to wymuszenie sterowania
w trybie regulatora prędkości – stan zwany wymuszonym trybem
prędkości (FSM).
Wskutek wymuszenia wejścia przemiennika w tryb FSM przejście następuje
wcześniej niż w sytuacji, w której reakcja byłaby wywołana w chwili, gdy wartość
momentu odniesienia w trybie regulacji prędkości wzrosłaby powyżej wartości
w trybie regulacji momentu, co prowadzi zasadniczo do mniejszego
przeregulowania prędkości.
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Parametry P314 [SLAT Err Stpt] oraz P315 [SLAT Dwell Time] umożliwiają
ustawienie pewnego zakresu histerezy dla opcji wyłączania wymuszonego trybu
prędkości. Domyślnie parametry te są ustawione na 0, co oznacza brak histerezy.
W trybie maksymalnego SLAT parametr [SLAT Err Stpt] pozwala określić, o ile
większe powinno być sprzężenie zwrotne prędkości (z uwzględnieniem znaku
algebraicznego) od prędkości odniesienia, aby można było wyłączyć wymuszony
tryb prędkości. Parametr [SLAT Dwell Time] pozwala określić, jak długo błąd
prędkości nie powinien przekraczać nastawy błędu SLAT, aby można było
wyłączyć wymuszony tryb prędkości.
W chwili przełączenia trybu momentu na wymuszony tryb prędkości
w przemienniku, wyjście regulatora prędkości zostaje obciążone momentem
o wartości momentu odniesienia, co ułatwia bezproblemowe przejście.
Aby przemiennik mógł przełączyć się z trybu prędkości z powrotem do trybu
momentu, wymuszony tryb prędkości (jeżeli jest włączony) musi zostać najpierw
wyłączony. Tryb FSM zostanie wyłączony, gdy błąd prędkości będzie mniejszy od
nastawy błędu SLAT, określonej dla czasu pozostawania w trybie SLAT.
Gdy stosowane są domyślne ustawienia parametrów, sytuacja taka będzie miała
miejsce, gdy błąd prędkości stanie się wartością ujemną. Po wyłączeniu
wymuszonego trybu prędkości przemiennik zostanie ponownie przełączony
w tryb momentu. Stanie się tak, gdy wyjście regulatora prędkości będzie mniejsze
od momentu odniesienia.
P314 [SLAT Err Stpt]

Błąd prędkości > 0

P315 [SLAT Dwell Time]
Filtr
dolnoprzepustowy

Wył.

Wł.

Wymuszony tryb
prędkości (FSM)

Błąd prędkości < nastawy
SLAT dla czasu SLAT
Sterownik stanu FSM

Odchylenie prędkości odniesienia
zależne od aplikacji

+

–

Sprzężenie zwrotne prędkości silnika

Błąd
prędkości

Wyjście regulatora
prędkości (SRO)
Regulator
PI

FSM – wł.

Wybór
maks.

Wewnętrzny
moment
odniesienia (ITR)

Wył.

Zewnętrzny moment
odniesienia (ETR)

Suma
Konfiguracja przemiennika w tym trybie umożliwia zsumowanie zewnętrznego
momentu wejściowego z momentem żądanym wytworzonym przez regulator
prędkości. W tym trybie wymaga się powiązania prędkości odniesienia
z momentem odniesienia. Można go wykorzystywać dla zastosowań obejmujących
precyzyjne zmiany prędkości przy krytycznych ograniczeniach czasowych.
Wprzypadku, gdy dla danej zmiany prędkości znane są wymagany moment oraz
odmierzany czas, do wstępnego obciążenia integratora można wykorzystać
zewnętrzny moment wejściowy. Aby można było korzystać z tego trybu, należy
skoordynować czas odmierzany w ramach zmiany prędkości oraz zastosowanie
zmiany wartości zadanej momentu zewnętrznego. Tryb „Sum Spd/Trq” będzie
wtedy działał jako sprzężenie wyprzedzające do regulatora momentu.
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Funkcje przemiennika

Rejestrowanie danych

Temat

Strona

Rejestrowanie danych

269

Oszczędność energii

274

Szybki pomiar trendu

274

Bazowanie „homing”

283

Kreator rejestruje wartości maksymalnie sześciu parametrów występujących
w jednym przemienniku, zgodnie z określonym harmonogramem obejmującym
pewien okres czasu, utrzymując minimalną częstotliwość próbkowania równą
jednej sekundzie. Informacje te są zapisywane jako plik *.csv rozdzielony
przecinkami, który można otwierać w programie Microsoft Excel lub dowolnym
programie obsługującym arkusze kalkulacyjne. Klikając Next, użytkownik może
skonfigurować rejestrator danych. Po ukończeniu rejestrowania danych należy
kliknąć Finish, aby zamknąć kreatora. Jeżeli przycisk ten zostanie kliknięty przed
zakończeniem rejestrowania danych, w pliku zapisywane są tylko te dane, które
zostały zebrane do momentu kliknięcia. Kreatora można zamknąć w dowolnej
chwili, klikając ikonę Cancel lub Close. Wszystkie zarejestrowane dane są tracone,
a plik jest usuwany.

Przykładowa konfiguracja
1. Połączyć się z przemiennikiem, którego trend ma zostać zmierzony,
korzystając z programu DriveExecutive, DriveExplorer, profilów Add-On
przemiennika dostępnych w programie Logix Designer, lub narzędzia
Connected Components Workbench.
2. Kliknąć ikonę Show Wizard

.
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Po kliknięciu ikony z różdżką lub strzałką w dół wyświetla się odpowiednie
pole dialogowe opcji wyboru. Wybrać Data Logging Wizard.

3. Po wyświetleniu ekranu powitalnego należy kliknąć Next.
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Kreatora rejestracji danych można skonfigurować tak, aby rejestrowanych
było maksymalnie sześć parametrów przy zachowaniu minimalnej
częstotliwości próbkowania równej jednej sekundzie w określonym czasie
lub przez określoną liczbę próbek.

4. Aby wyszukać parametr, który ma zostać zarejestrowany, należy wybrać
Port, a następnie przeszukać listy parametrów, foldery plików, pozycje
diagnostyczne, bądź skorzystać z funkcji wyszukiwania.

5. Aby dodać parametr do listy danych rejestrowanych, należy wybrać
parametr z listy znajdującej się po lewej stronie i kliknąć strzałkę w prawo
.
Parametr ten pojawi się w pierwszym dostępnym polu po prawej stronie.
6. Aby usunąć parametr z listy danych rejestrowanych, należy wybrać
parametr znajdujący się po prawej stronie i kliknąć strzałkę w lewo

.

Parametr ten zostanie usunięty z tej listy, a pozostałe parametry zostaną
przesunięte w górę.
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W przypadku konfiguracji, którą przedstawiono na poniższym
przykładzie, kreator rejestracji danych jest tak skonfigurowany, aby
rejestrować sześć parametrów przemiennika: Output Frequency, Motor
Velocity Feedback, Torque Current Feedback, Output Current, Output
Voltage oraz DC Bus Voltage.

7. Kliknąć Next.
Pojawi się okno dialogowe dotyczące zapisu informacji jako pliku *.csv
rozdzielonego przecinkami, który można otwierać w programie Microsoft
Excel lub dowolnym programie obsługującym arkusze kalkulacyjne.
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8. Aby rozpocząć rejestrację danych, należy kliknąć Save.
Po rozpoczęciu rejestracji danych na ekranie pojawia się timer Time Left
odliczający czas w dół, a niebieski pasek postępu przesuwa się w prawą
stronę.

Po ukończeniu rejestracji danych wyświetlany jest komunikat Logging
Complete.

Szerokość każdej kolumny można zmienić.
Poniżej przedstawiono przykładowy arkusz kalkulacyjny z zarejestrowanymi
danymi. Plik *.csv można otworzyć programem obsługującym arkusze
kalkulacyjne.
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Oszczędność energii

Dzięki ustawieniu w parametrze P35 [Motor Ctrl Mode] trybu sterowania silnika
na „Induct Econ” (2), czyli „Indukcyjny ekonomiczny”, użytkownik będzie mógł
zaoszczędzić dodatkową ilość energii na pracy przemiennika. Mówiąc dokładniej,
dodatkową oszczędność energii można pozyskać dzięki wykorzystaniu
przemiennika do zastosowań charakteryzujących się stałym momentem, w ramach
których występują stałe okresy obciążenia działającego ze zredukowaną prędkością.

Tryb Indukcyjny ekonomiczny
Tryb Indukcyjny ekonomiczny obejmuje funkcję sterowania wektorowego
bezczujnikowego, która zapewnia dodatkową oszczędność energii. Gdy zostanie
osiągnięta prędkość ustalona, włączy się oszczędzacz, który automatycznie
wyreguluje napięcie wyjściowe przemiennika, bazując na zastosowanym
obciążeniu. Dopasowanie napięcia wyjściowego do zastosowanego obciążenia
wpływa na optymalizację wydajności silnika. Zredukowane obciążenie wymusza
redukcję prądu strumienia silnika.
Aby zoptymalizować wydajność trybu Indukcyjny ekonomiczny, należy
wyregulować następujące parametry:
• Parametr P47 [Econ At Ref Ki] - wzmocnienie członu całkującego, które
określa odpowiedź w zakresie napięcia wyjściowego, generowaną, gdy
osiągnięta zostanie wartość dana częstotliwości wyjściowej.
• Parametr P48 [Econ AccDec Ki] – wzmocnienie członu całkującego, które
określa odpowiedź w zakresie napięcia wyjściowego, generowaną, gdy
częstotliwość wyjściowa jest zwiększana lub zmniejszana celem
dopasowania jej do nastawy odniesienia.
• Parametr P49 [Econ AccDec Kp] – wzmocnienie członu
proporcjonalnego, które określa odpowiedź w zakresie napięcia
wyjściowego, generowaną, gdy częstotliwość wyjściowa jest zwiększana lub
zmniejszana celem dopasowania jej do nastawy odniesienia.

Szybki pomiar trendu

Kreator szybkiego pomiaru trendu konfiguruje procedury wewnętrznego
pomiaru trendu w przemienniku. Po pobraniu tej konfiguracji do przemiennika,
kreator pobiera z niego dane poddane pomiarom trendu, a po zakończeniu wysyła
je z przemiennika. Informacje te są zapisywane jako plik *.csv rozdzielony
przecinkami, który można otwierać w programie Microsoft Excel lub dowolnym
programie obsługującym arkusze kalkulacyjne.
Opcję szybkiego pomiaru trendu można tak skonfigurować, aby można było
mierzyć trend nawet w przypadku ośmiu parametrów, przy pobieraniu 4 096
próbek dla każdego parametru oraz zachowaniu minimalnej częstotliwości
próbkowania równej 1,024 milisekundy. Można ją również tak skonfigurować,
aby można było mierzyć trend w przypadku czterech parametrów, przy
pobieraniu 1 024 próbek dla każdego parametru oraz zachowaniu minimalnej
częstotliwości próbkowania równej 256 mikrosekundom. Opcje te są określane
przez przemiennik. W przyszłych modelach przemienników mogą zostać
udostępnione inne opcje.
Funkcja szybkiego pomiaru trendu jest dostępna w przemiennikach PowerFlex
755. W przypadku przemienników PowerFlex 753 funkcja ta nie jest dostępna.
W tej samej chwili może być uruchomiony tylko jeden kreator.
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Przykładowa konfiguracja
1. Połączyć się z przemiennikiem, którego trend ma zostać zmierzony,
korzystając z programu DriveExecutive, DriveExplorer, profilów Add-On
przemiennika dostępnych w programie Logix Designer, lub narzędzia
Connected Components Workbench.
2. Kliknąć ikonę Show Wizard

.

Po kliknięciu ikony z różdżką lub strzałką w dół wyświetla się odpowiednie
pole dialogowe opcji wyboru.
3. Wybrać High Speed Trend Wizard.

4. Po wyświetleniu ekranu powitalnego należy kliknąć Next.

W oknie Configure Trend można dostosować poniższe ustawienia funkcji
szybkiego pomiaru trendu:
• Trend Mode – określanie liczby buforów funkcji pomiaru trendu, liczby
próbek oraz minimalnej częstotliwości próbkowania.
• Pre-Trigger samples – określanie liczby próbek, które należy ująć w funkcji
pomiaru trendu przed rozpoczęciem pomiaru.
• Sample Interval – czas, jaki należy odczekać pomiędzy pobraniem
kolejnych próbek danych przeznaczonych do pomiaru trendu.
• Trigger Setup – określenie sposobu rozpoczynania pomiaru trendu
danych:
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a. Porównanie dwóch parametrów
b. Porównanie parametru do stałej
c. Bit testowy w parametrze
• Trend Buffers – określanie parametrów przemiennika i/lub urządzeń
peryferyjnych oraz pozycji diagnostycznych, w przypadku których
przeprowadzany jest pomiar trendu.

5. Aby skonfigurować opcje Trigger Setup oraz Trend Buffers, należy kliknąć
przycisk elipsy
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6. Aby wyszukać parametr, który ma zostać zarejestrowany, należy wybrać
Port, a następnie przeszukać listy parametrów, foldery plików, pozycje
diagnostyczne, bądź skorzystać z funkcji wyszukiwania i kliknąć Apply.

Najlepszy sposób na zrezygnowanie z danego parametru polega na odznaczeniu
pola wyboru w kolumnie Use.

Zamiast wybranego parametru wyświetla się tekst „Not used”. Przy kolejnym
uruchomieniu kreatora dla tego bufora nie będzie ustawiony żaden parametr.
Na poniższym przykładzie przedstawiono bufory funkcji pomiaru trendu,
obejmującej pięć parametrów przemiennika: Output Frequency, Motor Velocity
Feedback, DC Bus Voltage, Output Current, Output Voltage. Funkcja pomiaru
trendu jest tak skonfigurowana, aby pobierać 4096 próbek, w tym 500 próbek
przed rozpoczęciem pomiaru trendu, przy zachowaniu częstotliwości
próbkowania równej 1,024 ms. Szybki pomiar trendu rozpocznie się, gdy wartość
parametru Motor Velocity Feedback będzie większa od zera.
Oznacza to, że:
• Przemiennik rozpoczyna pomiar trendu.
• Gdy silnik zacznie się obracać naprzód, pomiar trendu zbliża się ku
końcowi.
• Przemiennik kontynuuje pomiar trendu przez około 3,7 sekundy, aby
wykorzystać pozostałych 3596 próbek.
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• Przemiennik kończy pomiar trendu i jest gotowy do załadowania danych.

7. Gdy pojawi się komunikat Download Succeeded, a w pozycji Trend Status
będzie wyświetlona opcja Ready, należy kliknąć przycisk Download
.
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.

Gdy w pozycji Trend Status jest wyświetlona opcja Running oraz
Download, przyciski Upload i Start są niedostępne.

Gdy w pozycji Trend Status jest wyświetlona opcja Finishing, oznacza to,
że pomiar trendu trwa. W każdej chwili pomiar ten można przerwać,
klikając Stop. W takim przypadku można załadować wszystkie dotychczas
zebrane dane.
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Pomiar trendu zakończy się, gdy w pozycji Trend Status wyświetlana opcja
Finishing zostanie zastąpiona opcją Complete.

Kliknąć Upload
. Rozpoczyna się proces umożliwiający
załadowanie danych dotyczących pomiaru trendu oraz zapisanie tych
informacji jako pliku *.csv rozdzielonego przecinkami, który można
otwierać w programie Microsoft Excel lub dowolnym programie
obsługującym arkusze kalkulacyjne.

Kliknąć Save, aby rozpocząć ładowanie danych dotyczących pomiaru
trendu.
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Poniżej przedstawiono przykładowe dane poddane pomiarowi trendu.
Plik *.csv można otworzyć programem obsługującym arkusze kalkulacyjne.

W kolumnie C przedstawione są dane zgodne z informacjami dostępnymi
w aplikacji DriveExplorer lub innym programie przewidzianym
w przemienniku. W kolumnie D przedstawione są wartości wykorzystywane
wewnątrz przemiennika. Dane w tej kolumnie są dokładniejsze, jednak
większa dokładność prawdopodobnie nie będzie miała zastosowania. Dane
przedstawione w kolumnie D nie są dostępne w innym kreatorze lub
programie.
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Schemat blokowy
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Funkcja bazowania „homing” to autonomiczna funkcja przemiennika, w ramach
której przemiennik jest przestawiany do położenia wyjściowego „home”
wyznaczonego przez przełącznik podłączony do wejścia bazowania „homing”,
przewidzianego na karcie sprzężenia zwrotnego, wejścia cyfrowego dostępnego na
głównej płycie sterującej lub karcie we/wy, jeżeli w przemienniku nie
zainstalowano modułu sprzężenia zwrotnego. Zazwyczaj funkcja ta jest
uruchamiana tylko raz, po włączeniu zasilania przemiennika lub gdy utracono
przemiennik. Jeżeli używana jest uniwersalna karta sprzężenia zwrotnego, wejście
bazowania „homing” stanowi część podstawowego sprzętu odpowiedzialnego za
rejestrację. Aby wykonać sekwencje bazowania „homing”, w przypadku których
konieczne jest skorzystanie z tego modułu, przemiennik musi skonfigurować
funkcję rejestracji na samym module.
W przypadku ruchu do położenia bezwzględnego, po upływie pewnego czasu od
momentu włączenia zasilania przemiennika, musi zostać przeprowadzona
procedura odnajdywania położenia wyjściowego „home” lub redefiniowania
położenia. Zanim procedura taka zostanie zrealizowana, bit 19 „Home Not Set”
w parametrze [Profile Status] jest ciągle aktywny, uniemożliwiając tym samym
wykonanie profilu.
Etap odnajdywania położenia wyjściowego „home” zostaje uaktywniony
z poziomu etapu inicjalizacji, gdy włączony zostanie profil, w ramach którego dla
parametru Profile Command włączony jest bit odnajdywania położenia
wyjściowego „home”. Przemiennik wykonuje procedurę polegającą na ustawieniu
położenia wyjściowego „home”. Procedura ta obejmuje ruch w trybie prędkości,
wykonywany z określoną prędkością odnajdywania położenia wyjściowego
„home”. Wejście cyfrowe wykrywa moment przecięcia wyłącznika krańcowego
funkcji bazowania „homing”. Jeżeli w przemienniku przewidziano enkoder, logika
rejestracji blokuje położenie silnika, gdy w ramach położenia „home” osiągnięty
zostaje wyłącznik krańcowy. Funkcja odnajdywania położenia wyjściowego
„home” obsługuje trzy ewentualne opcje: wyłącznik i znacznik, tylko wyłącznik
oraz tylko znacznik.

Wybór wejścia bazowania „homing”
Z urządzeniem sprzężenia zwrotnego
Dedykowane wejście bazowania „homing” zostało przewidziane zarówno w ramach
uniwersalnych kart sprzężenia zwrotnego, jak i kart sprzężenia zwrotnego enkodera.
Do ustawienia położenia wyjściowego „home” służy wejście bazowania „homing”,
znajdujące się na module sprzężenia zwrotnego, który wybiera się w ramach
parametru P135 [Pos Fdbk Sel]. Gdy w ramach funkcji bazowania „homing”
wykorzystywany jest impuls znacznika pochodzący z enkodera, wyboru również
dokonuje się w ramach parametru P135 [Pos Fdbk Sel].
Bez urządzenia sprzężenia zwrotnego
Jeżeli w przemienniku nie przewidziano modułu sprzężenia zwrotnego, a w ramach
parametru P135 [Psn Fdbk Sel] wybrano „sprzężenie zwrotne symulatora”, wejście
bazowania „homing”, z którego korzysta przemiennik, zostaje wybrane spośród
wejść cyfrowych przewidzianych na dołączonym module we/wy, w ramach
parametru P734 [DI OL Home Limit]. Z opcją bazowania „homing” z „otwartą
pętlą” nie jest powiązane żadne wejście z impulsem znacznika.
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Włączanie funkcji bazowania „homing”
Funkcję bazowania „homing” można wybrać za pomocą wejścia cyfrowego lub
parametru. Wejście cyfrowe wybiera się spośród wejść cyfrowych przewidzianych
na dołączonym module we/wy, w ramach parametru Find Home lub Return
Home. Aby wybrać funkcję bazowania „homing” z poziomu parametru,
w ramach parametru P731 [Homing Control] należy wybrać opcję „Find Home”
dla bitu 0 lub „Return Home” dla bitu 3. Sekwencję bazowania „homing” można
wybrać niezależnie od trybu wybranego w ramach parametru P313 [Actv SpTqPs
Mode]. Jeżeli w przemienniku przewidziano kartę sprzężenia zwrotnego,
w parametrze P35 [Motor Cntl Mode] należy wybrać sterowanie wektorowe.
Wprzeciwnym razie można wybrać dowolny typ sterowania.
Jeżeli za pomocą wejścia cyfrowego lub parametru wybrano funkcję odnajdywania
położenia wyjściowego „homing”, w parametrze P731 [Homing Control] należy
wybrać bit 1 „Home DI” lub bit 2 „Home Maker” lub też obie te opcje.
Jeżeli za pomocą wejścia cyfrowego lub parametru wybrano funkcję powrotu do
położenia wyjściowego „homing”, opcje wybrane w parametrze P731 [Homing
Control], tj. bit 1 „Home DI” lub bit 2 „Home Maker”, zostaną zignorowane.
Aby włączyć funkcję bazowania „homing”, gdy przemiennik jest zatrzymany,
należy wydać polecenie startu przemiennika. Gdy przemiennik pracuje, musi
znajdować się w stanie „prędkości zerowej”, gdy funkcja ta jest wybierana.
Zatrzymanie przemiennika podczas aktywacji
Aby włączyć sekwencję bazowania „homing”, gdy przemiennik jest zatrzymany,
należy wydać polecenie startu przemiennika.
Przemiennik uruchomiony i „przy prędkości zerowej” podczas aktywacji
Jeżeli przemiennik został już uruchomiony i działa „z prędkością zerową”, zbocze
narastające lub przełączony bit powoduje włączenie i zablokowanie sekwencji
bazowania „homing”.
Przemiennik uruchomiony i „przy prędkości innej niż zerowa” podczas
aktywacji
Jeżeli przemiennik został już uruchomiony i działa „z prędkością inną niż zerowa”,
zbocze narastające jest ignorowane, a sekwencja bazowania „homing” nie jest
uruchamiana.
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Bazowanie „homing” do wyłącznika krańcowego z wykorzystaniem
sprzężenia zwrotnego
Po włączeniu bazowania „homing”, przemiennik porusza się w trybie sterowania
prędkością i, korzystając z rampy, przełączy się na tryb i prędkość określone
w parametrze P735 [Find Home Speed], w tempie ustawionym w parametrze
P736 [Find Home Ramp]. Po osiągnięciu wyłącznika krańcowego/czujnika
zbliżeniowego ustawione zostaje „wejście bazowania „homing””. Liczba położenia
zostaje zablokowana i jest uznawana za liczbę położenia wyjściowego „home”.
Następnie, korzystając z rampy, przemiennik przełącza się na prędkość zerową,
w tempie określonym w parametrze P736 [Find Home Ramp]. W dalszej
kolejności przemiennik wykonuje operację cofania położenia „point to point”,
cofając się do liczby położenia wyjściowego „home” w tempie równym 1/10
wartości ustawionej w parametrze P735 [Find Home Speed]. Gdy silnik znajdzie
się „w położeniu” oraz osiągnie „prędkość zerową”, sekwencja bazowania
„homing” jest zakończona.
NIEwstrzymany w położeniu wyjściowym, P731, bit 7
Gdy w parametrze P313 [Actv SpTqPs Mode] wybrano tryb sterowania
położenia, przemiennik nadal pracuje, utrzymuje swoje położenie i przywraca
położenie odniesienia zgodnie z poprzednim źródłem. Jeśli w parametrze P313
[Actv SpTqPs Mode] wybrano tryb sterowania prędkością, przemiennik nadal
pracuje z prędkością zerową i przywraca prędkość pośrednią zgodnie
z poprzednim źródłem.
Wstrzymany w położeniu wyjściowym, P731, bit 7
Gdy w parametrze P313 [Actv SpTqPs Mode] wybrano tryb sterowania
położenia, przemiennik nadal pracuje, utrzymuje swoje położenie i następnie
przywraca położenie odniesienia zgodnie z poprzednim źródłem, gdy otrzyma
polecenie startu. Gdy w parametrze P313 [Actv SpTqPs Mode] wybrano tryb
sterowania prędkością, przemiennik nadal pracuje z prędkością zerową, następnie
przywraca prędkość pośrednią zgodnie z poprzednim źródłem, gdy otrzyma
polecenie startu.
We. cyf.
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Bazowanie „homing” do impulsu znacznika z wykorzystaniem sprzężenia
zwrotnego. Po włączeniu bazowania „homing”, przemiennik zaczyna ruch
w trybie sterowania prędkością i, korzystając z rampy, przełącza się na kierunek
i prędkość określone w parametrze P735 [Find Home Speed], w tempie
ustawionym w parametrze P736 [Find Home Ramp]. Po ustawieniu wejścia
z impulsem znacznika, liczba położenia zostaje zablokowana i jest uznawana za
liczbę położenia wyjściowego „home” po dotarciu impulsu znacznika, następnie,
korzystając z rampy, przemiennik osiąga prędkość zerową, bazując na parametrze
P736 [Find Home Ramp]. W dalszej kolejności przemiennik wykonuje operację
cofania położenia „point to point”, cofając się do liczby położenia wyjściowego
„home” w tempie równym 1/10 wartości ustawionej w parametrze P735 [Find
Home Speed]. Gdy silnik znajdzie się „w położeniu” oraz osiągnie „prędkość
zerową”, sekwencja bazowania „homing” jest zakończona.
NIEwstrzymany w położeniu wyjściowym, P731, bit 7
Gdy w parametrze P313 [Actv SpTqPs Mode] wybrano tryb sterowania
położenia, przemiennik nadal pracuje, utrzymuje swoje położenie i przywraca
położenie odniesienia zgodnie z poprzednim źródłem. Jeśli w parametrze P313
[Actv SpTqPs Mode] wybrano tryb sterowania prędkością, przemiennik nadal
pracuje z prędkością zerową i przywraca prędkość pośrednią zgodnie
z poprzednim źródłem.
Wstrzymany w położeniu wyjściowym, P731, bit 7
Gdy w parametrze P313 [Actv SpTqPs Mode] wybrano tryb sterowania
położenia, przemiennik nadal pracuje, utrzymuje swoje położenie i następnie
przywraca położenie odniesienia zgodnie z poprzednim źródłem, gdy otrzyma
polecenie startu. Gdy w parametrze P313 [Actv SpTqPs Mode] wybrano tryb
sterowania prędkością, przemiennik nadal pracuje z prędkością zerową, następnie
przywraca prędkość pośrednią zgodnie z poprzednim źródłem, gdy otrzyma
polecenie startu.
Znacznik

Prędkość odnajdywania
położenia wyjściowego
„home”
Prędkość

Sterowanie prędkością

Położenie
Sterowanie „point-to-point”
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Bazowanie „homing” do wyłącznika i impulsu znacznika
z wykorzystaniem sprzężenia zwrotnego
Po włączeniu bazowania „homing”, przemiennik porusza się w trybie sterowania
prędkością i, korzystając z rampy, przełączy się na tryb i prędkość określone w
parametrze P735 [Find Home Speed], w tempie ustawionym w parametrze P736
[Find Home Ramp]. Gdy silnik przesuwa się w kierunku wyłącznika krańcowego/
czujnika zbliżeniowego, impuls znacznika uruchamia rejestr modułu sprzężenia
zwrotnego, aby zablokować liczbę bieżącego położenia. Po osiągnięciu wyłącznika
krańcowego/czujnika zbliżeniowego ustawione zostaje „wejście bazowania
„homing””. Ostatnia liczba położenia impulsu znacznika, zablokowana przed
ustawieniem „wejścia bazowania „homing”” jest uznawana za liczbę położenia
wyjściowego „home”. Następnie, korzystając z rampy, przemiennik przełącza się na
prędkość zerową, w tempie określonym w parametrze P736 [Find Home Ramp].
Wdalszej kolejności przemiennik wykonuje operację cofania położenia „point to
point”, cofając się do liczby położenia wyjściowego „home” w tempie równym 1/10
wartości ustawionej w parametrze P735 [Find Home Speed]. Gdy silnik znajdzie się
„w położeniu” oraz osiągnie „prędkość zerową”, sekwencja bazowania „homing” jest
zakończona.
NIEwstrzymany w położeniu wyjściowym, P731, bit 7
Gdy w parametrze P313 [Actv SpTqPs Mode] wybrano tryb sterowania
położenia, przemiennik nadal pracuje, utrzymuje swoje położenie i przywraca
położenie odniesienia zgodnie z poprzednim źródłem. Jeśli w parametrze P313
[Actv SpTqPs Mode] wybrano tryb sterowania prędkością, przemiennik nadal
pracuje z prędkością zerową i przywraca prędkość pośrednią zgodnie
z poprzednim źródłem.
Wstrzymany w położeniu wyjściowym, P731, bit 7
Gdy w parametrze P313 [Actv SpTqPs Mode] wybrano tryb sterowania
położenia, przemiennik nadal pracuje, utrzymuje swoje położenie i następnie
przywraca położenie odniesienia zgodnie z poprzednim źródłem, gdy otrzyma
polecenie startu. Gdy w parametrze P313 [Actv SpTqPs Mode] wybrano tryb
sterowania prędkością, przemiennik nadal pracuje z prędkością zerową, następnie
przywraca prędkość pośrednią zgodnie z poprzednim źródłem, gdy otrzyma
polecenie startu.

Prędkość

Prędkość odnajdywania
położenia wyjściowego
„home”

Znacznik

We. cyf.

Sterowanie
prędkością

Położenie
Sterowanie „point-to-point”
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Odnajdywanie wejścia cyfrowego położenia wyjściowego „home” bez
urządzenia ze sprzężeniem zwrotnym
Po włączeniu bazowania „homing”, przemiennik porusza się w trybie sterowania
prędkością i, korzystając z rampy, przełączy się na tryb i prędkość określone
w parametrze P735 [Find Home Speed], w tempie ustawionym w parametrze
P736 [Find Home Ramp]. Po osiągnięciu wyłącznika krańcowego/czujnika
zbliżeniowego ustawione zostaje „wejście bazowania „homing””.
Gdy parametr P35 [Motor Ctrl Mode] = 3 „Induction FV”, liczba w parametrze
P847 [Psn Fdbk] zostaje zablokowana i jest uznawana za liczbę położenia
wyjściowego „home”. Następnie, korzystając z rampy, przemiennik przełącza się
na prędkość zerową, w tempie określonym w parametrze P736 [Find Home
Ramp]. W dalszej kolejności przemiennik wykonuje operację cofania położenia
„point to point”, cofając się do liczby położenia wyjściowego „home” w tempie
równym 1/10 wartości ustawionej w parametrze P735 [Find Home Speed].
Gdy silnik znajdzie się „w położeniu” oraz osiągnie „prędkość zerową”, sekwencja
bazowania „homing” jest zakończona.
NIEwstrzymany w położeniu wyjściowym, P731, bit 7
Gdy w parametrze P313 [Actv SpTqPs Mode] wybrano tryb sterowania
położenia, przemiennik nadal pracuje, utrzymuje swoje położenie i przywraca
położenie odniesienia zgodnie z poprzednim źródłem. Jeśli w parametrze P313
[Actv SpTqPs Mode] wybrano tryb sterowania prędkością, przemiennik nadal
pracuje z prędkością zerową i przywraca prędkość pośrednią zgodnie z
poprzednim źródłem.
Wstrzymany w położeniu wyjściowym, P731, bit 7
Gdy w parametrze P313 [Actv SpTqPs Mode] wybrano tryb sterowania
położenia, przemiennik nadal pracuje, utrzymuje swoje położenie i następnie
przywraca położenie odniesienia zgodnie z poprzednim źródłem, gdy otrzyma
polecenie startu. Gdy w parametrze P313 [Actv SpTqPs Mode] wybrano tryb
sterowania prędkością, przemiennik nadal pracuje z prędkością zerową, następnie
przywraca prędkość pośrednią zgodnie z poprzednim źródłem, gdy otrzyma
polecenie startu.
Prędkość odnajdywania
położenia wyjściowego
„home”

We. cyf.

Prędkość

Sterowanie prędkością

Położenie
Sterowanie „point-to-point”

Jeśli parametr P35[Motor Ctrl Mode] = 0 „Induction VHz” lub 1 „Induction SV”
Następnie, korzystając z rampy, przemiennik przełącza się na prędkość zerową,
w tempie określonym w parametrze P736 [Find Home Ramp].
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Jeśli przemiennik minął czujnik zbliżeniowy podczas zwalniania
Przemiennik odwróci wtedy kierunek z prędkością równą 1/10 wartości
parametru P735 [Find Home Speed]. Przemiennik musi następnie odebrać
zbocze narastające czujnika zbliżeniowego, po którym musi pojawić się impuls
zbocza opadającego. Po odebraniu impulsu zbocza opadającego, przemiennik
zacznie zwalniać w tempie określonym w parametrze P736 [Find Home Ramp].
Gdy silnik osiągnie „prędkość zerową”, sekwencja bazowania „homing” zostanie
zakończona.
Jeśli pozostał przy czujniku zbliżeniowym podczas zwalniania
Przemiennik odwróci wtedy kierunek z prędkością równą 1/10 wartości
parametru P735 [Find Home Speed]. Po osiągnięciu zbocza opadającego
wyłącznika krańcowego/czujnika zbliżeniowego, przemiennik zacznie zwalniać
w tempie określonym w parametrze P736 [Find Home Ramp]. Gdy silnik
osiągnie „prędkość zerową”, sekwencja bazowania „homing” zostanie zakończona.
NIEwstrzymany w położeniu wyjściowym, P731, bit 7
Gdy w parametrze P313 [Actv SpTqPs Mode] wybrano tryb sterowania położenia,
przemiennik nadal pracuje, utrzymuje swoje położenie i przywraca położenie
odniesienia zgodnie z poprzednim źródłem. Jeśli w parametrze P313 [Actv SpTqPs
Mode] wybrano tryb sterowania prędkością, przemiennik nadal pracuje z
prędkością zerową i przywraca prędkość pośrednią zgodnie z poprzednim
źródłem.
Wstrzymany w położeniu wyjściowym, P731, bit 7
Gdy w parametrze P313 [Actv SpTqPs Mode] wybrano tryb sterowania
położenia, przemiennik nadal pracuje, utrzymuje swoje położenie i następnie
przywraca położenie odniesienia zgodnie z poprzednim źródłem, gdy otrzyma
polecenie startu. Gdy w parametrze P313 [Actv SpTqPs Mode] wybrano tryb
sterowania prędkością, przemiennik nadal pracuje z prędkością zerową, następnie
przywraca prędkość pośrednią zgodnie z poprzednim źródłem, gdy otrzyma
polecenie startu.
Prędkość odnajdywania
położenia wyjściowego
„home”

We. cyf.
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Dodatkowe źródła na
temat zintegrowanego
ruchu w sieci Ethernet/IP

Niniejsza dokumentacja zawiera dodatkowe informacje o zintegrowanym ruchu
w aplikacjach sieci Ethernet/IP dla przemienników PowerFlex 755.
Zasób

Opis

Przemienniki częstotliwości serii PowerFlex 750 Podręcznik
programowania, publikacja 750-PM001

Zawiera szczegółowe informacje na następujące
tematy:
• opcje we/wy, sterowania i sprzężenia zwrotnego
• parametry i programowanie
• błędy, alarmy, wykrywanie i usuwanie usterek

Przemiennik PowerFlex serii 750 Instrukcja instalacji,
publikacja 750-IN001

Zawiera instrukcje dotyczące następujących zagadnień:
• Instalacja mechaniczna
• Podłączanie zasilania, silnik i podstawowe
informacje o we/wy

Przemienniki częstotliwości PowerFlex serii 750,
publikacja 750-TD001

Zawiera szczegółowe informacje na następujące
tematy:
• specyfikacje przemiennika
• specyfikacje opcji
• wartości znamionowe bezpieczników i wyłączników
automatycznych

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

Ten podręcznik stanowi pomoc w konfiguracji
zintegrowanego ruchu w aplikacji sieci Ethernet/IP i
uruchomieniu rozwiązania ruchu za pomocą systemu
ControlLogix™.

Logix5000 Controllers Motion Instructions Reference
Manual, publikacja MOTION-RM002

Zawiera szczegóły na temat rozkazów ruchu dostępnych
dla sterownika Logix5000.

Sterowanie ruchem Kinetix® Poradnik doboru,
publikacja GMC-SG001

Ten poradnik wyboru stanowi pomoc w podejmowaniu
początkowych decyzji dotyczących produktów
sterowania ruchem najlepiej przystosowanych do
wymagań określonego systemu. Dostępne są ponadto
publikacje danych technicznych zawierające
specyfikacje produktów oraz publikacje zawierające
wytyczne konstrukcyjne wraz z informacjami na temat
wyboru, odnoszące się do poszczególnych rodzin
przemienników i umożliwiające określenie akcesoriów
potrzebnych w danej aplikacji.
Przewodniki konstrukcyjne zawierają ponadto dane
zalecanych przewodów do silników, specyfikacje
osiągów, oraz krzywe momentu/prędkości (obrotowej)
i siły/prędkości (liniowej) dla poszczególnych
przemienników i kombinacji silnik/siłownik.

Publikacje można wyświetlić lub pobrać pod adresem
http://www.rockwellautomation.com/literature. Aby uzyskać papierowe kopie
dokumentacji technicznej, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem
firmy Allen-Bradley lub przedstawicielem handlowym firmy Rockwell
Automation.

Narzędzia programowe
Narzędzia Integrated Architecture Builder można pobrać ze strony:
http://www.rockwellautomation.com/en/e-tools/configuration.html
Narzędzia Motion Analyzer można pobrać ze strony: http://motion-analyzer.com/

292

Publikacja Rockwell Automation 750-RM002B-PL-P - Wrzesień 2013

Zintegrowany ruch w aplikacjach sieci Ethernet/IP dla przemienników PowerFlex 755

Rozdział 6

Częstotliwość zgrubnej
aktualizacji

Pętla położenia dla przemiennika PowerFlex 755 jest aktualizowana co 1,024 ms
(1024 μs). Podczas każdej aktualizacji pętli położenia przemiennik może
odczytywać lub zapisywać dane we wbudowanym porcie Ethernet, ale nie może
wykonywać obu operacji w trakcie tej samej aktualizacji. Dlatego przemiennik
może otrzymywać tylko nowe aktualizacje w ramach co drugiego zdarzenia
aktualizacji pętli położenia. Aby odczytać nowe informacje urządzenia
planującego ruch (tj. sterownika), minimalna częstotliwość zgrubnej aktualizacji
musi wynosić 2,5 ms lub więcej. Jeśli przemiennik PowerFlex 755 pracuje przy
częstotliwości zgrubnej aktualizacji poniżej 2,5 ms, może dojść do utraty
pakietów danych (wynikającej z interpolacji danych przez przemiennik między
pominiętymi aktualizacjami), i/lub wystąpienia błędu w przemienniku –
w przypadku pominięcia dużej liczby pakietów danych. Rockwell Automation
zaleca minimalną częstotliwość zgrubnej aktualizacji 3 ms dla przemiennika
PowerFlex 755.

Tryby sterowania
przemienników
PowerFlex 755
działających w
zintegrowanym ruchu w
sieci EtherNet/IP

Zintegrowany ruch w sieci Ethernet/IP to funkcja dostępna w przemiennikach
PowerFlex 755 z wersją oprogramowania układowego 2.xxx i nowszą. Funkcja ta
zapewnia użytkownikowi taki sam sposób obsługi, jak w przemiennikach Kinetix
6500 w przypadku korzystania ze sterowników Logix, wersji 19 i nowszej, za
pośrednictwem sieci Ethernet/IP:
• Ten sam profil ruchu zapewnia zbliżony sposób konfigurowania.
Przemiennik serii PowerFlex 755 używa właściwości ruchu/osi oraz tych
samych atrybutów ruchu, co przemiennik Kinetix 6500.
• Wspólne rozkazy ruchu zapewniają zbliżone sposoby programowania.
Więcej informacji znajduje się w dodatku Zintegrowane sterowanie ruchem
w sieci EtherNet/IP w publikacji Przemienniki serii PowerFlex 750 Podręcznik
programowania, 750-PM001.

Rozkaz startu przemiennika ruchu (MDS)
Informacje na temat rozkazu MDS znajdują się w publikacji Logix5000 Controllers
Motion Instructions Reference Manual, publikacja MOTION-RM002.
W przypadku przemiennika PowerFlex 755 rozkaz MDS działa jedynie wtedy,
gdy konfiguracja osi jest ustawiona na jeden z następujących trybów sterowania:
• Sterowanie częstotliwością
• Pętla prędkości
• Pętla momentu
Rozkaz MDS nie działa, jeśli konfiguracja osi jest ustawiona na pętlę położenia.
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Konfiguracja rozkazu startu przemiennika ruchu
Jak na poniższym przykładzie, konfiguracja rozkazu MDS przebiega w podobny
sposób do większości rozkazów ruchu.

Rozkaz MDS jest zbliżony do rozkazu pracy impulsowej osi ruchu (ang. Motion
Axis Jog, MAJ). Różnica polega na tym, że rozkaz MDS nie określa tempa
przyspieszania/zwalniania. Tempo przyspieszania jest ustawiane dynamicznie
przez atrybuty rampy skonfigurowane za pomocą rozkazu ustawiania wartości
systemu (ang. Set System Value, SSV). Patrz Atrybuty rampy na strona 296.
Należy pamiętać, że parametr PF755_Axis został skonfigurowany pod względem
obrotów. Jednostkami prędkości są więc obr./s.
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Przykładowy kod rozkazu startu przemiennika ruchu (MDS)
Start

Zwiększanie prędkości
Prędkość jest modyfikowana przez aktualizację prędkości odniesienia, a następnie
ponowne wykonanie rozkazu MDS.

Zmniejszanie prędkości
Prędkość jest modyfikowana przez aktualizację prędkości odniesienia, a następnie
ponowne wykonanie rozkazu MDS.
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Tryb momentu
Jeśli konfiguracja osi jest sterowana pętlą momentu, atrybut Speed w rozkazie
MDS nie jest używany do zadawania prędkości przemiennika. Prędkość jest
ustalana na podstawie wielkości momentu określonej w atrybutach
CommandTorque i/lub TorqueTrim.

WAŻNE

Przed użyciem rozkazu Motion Axis Stop (MAS) w celu zatrzymania
określonego procesu ruchu lub całkowitego zatrzymania ruchu osi należy zadać
zerowy moment w atrybutach CommandTorque i TorqueTrim. W celu użycia
rozkazu MAS należy ustawić parametr Change Decel na No. W przeciwnym
wypadku może wystąpić błąd rozkazu. Tempo zwalniania jest ustawiane na
podstawie atrybutu Ramp Deceleration. Rozkaz Motion Servo Off (MSF) służy
do dezaktywacji wyjścia przemiennika dla określonej osi i dezaktywacji pętli
serwo danej osi. Wykonanie rozkazu MSF podczas ruchu osi, spowoduje wybieg
osi aż do niekontrolowanego zatrzymania.

Atrybuty rampy
Rozkaz MDS jest weryfikowany jeśli zintegrowany ruch w urządzeniu Ethernet/
IP przemiennika obsługuje pięć poniższych atrybutów rampy:
• RampAcceleration
• RampDeceleration
• RampVelocity – dodatni
• RampVelocity – ujemny
• RampJerk – sterowanie
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Powyższe atrybuty rampy są dostępne wyłącznie jeśli konfiguracja osi
przemiennika PowerFlex 755 jest ustawiona na sterowanie częstotliwością lub
pętlę prędkości. Powyższe atrybuty rampy nie są dostępne, jeśli konfiguracja osi
jest ustawiona na pętlę momentu lub pętlę położenia.
Poniższa tabela przedstawia zależności między atrybutami rampy ruchu
zintegrowanego ruchu przemiennika PowerFlex 755 w sieci EtherNet/IP
a odpowiadającymi im parametrami przemiennika.
Atrybut rampy

Parametr przemiennika

RampAcceleration

P535 [Accel Time 1]

RampDeceleration

P537 [Decel Time]

RampVelocity – dodatni

P520 [Max Fwd Speed]

RampVelocity – ujemny

P521 [Max Rev Speed]

RampJerk – sterowanie

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

Przykładowy kod atrybutu rampy
Atrybuty rampy wymienione w poprzednim temacie są dostępne przy użyciu
rozkazu ustawiania wartości systemu (SSV), jak przedstawiono na poniższym
przykładzie:
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Porównanie trybu położenia, trybu prędkości i trybu momentu
Przemiennik PowerFlex 755 obsługuje następujące konfiguracje osi:
• Sterowanie częstotliwością bez sprzężenia zwrotnego
• Pętla położenia ze sprzężeniem zwrotnym silnika, podwójnym sprzężeniem
zwrotnym lub podwójnym integralnym sprzężeniem zwrotnym
• Pętla prędkości ze sprzężeniem zwrotnym silnika lub bez sprzężenia
zwrotnego
• Pętla momentu ze sprzężeniem zwrotnym silnika
Opcje wyboru konfiguracji osi we właściwościach osi (Axis Properties, zakładka
General) w aplikacji Logix Designer przedstawiono poniżej.
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Jeśli konfiguracja osi jest ustawiona na sterowanie częstotliwości, można wybrać
jedną z poniższych metod sterowania, która najlepiej pasuje do danej aplikacji:
• Basic Volts/Hertz
• Fan/Pump Volts/Hertz
• Sensorless Vector
• Induction FV
Opcje wyboru konfiguracji osi we właściwościach osi (Axis Properties, zakładka
Frequency Control) w aplikacji Logix Designer przedstawiono poniżej.

Poniższa tabela przedstawia możliwe konfiguracje osi i odpowiadające tryby
sterowania przemiennika PowerFlex 755 w zintegrowanym ruchu w sieci
EtherNet/IP.
Axis Configuration

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

Pętla położenia

Induction FV

Custom V/Hz

Pętla prędkości

Induction FV

Custom V/Hz

Pętla momentu

Induction FV

Custom V/Hz

Sterowanie częstotliwością:
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Bardziej szczegółowe przykłady konfiguracji osi przemiennika PowerFlex 755
znajdują się w rozdziale „Axis Configuration Examples for the PowerFlex 755
Drive” publikacji Integrated Motion on the Ethernet/IP Network Configuration
and Startup User Manual, MOTION-UM003.

Tylko częstotliwość
Informacje na temat określonych danych sterowania częstotliwością znajdują się
w publikacji Logix5000 Controllers Motion Instructions Reference Manual,
publikacja MOTION-RM002.

Pamięć nieulotna (NV)
przemiennika dla
konfiguracji silnika
z magnesem trwałym

Przemiennik Kinetix może automatycznie odczytywać dane konfiguracji zapisane
w pamięci nieulotnej silnika/enkodera, natomiast w przypadku konfiguracji
przemiennika PowerFlex 755 i silnika z magnesem trwałym do działania w
zintegrowanym ruchu w sieci EtherNet/IP dane konfiguracyjne silnika/enkodera
należy wprowadzić i dostroić ręcznie.
Opcja pamięci NV przemiennika (przedstawiona przykładowo na poniższym
ekranie) umożliwia start przemiennika PowerFlex 755 oraz silnika z magnesem
trwałym przy użyciu danych silnika/enkodera wprowadzonych
i przechowywanych w pamięci nieulotnej przemiennika. Jest to przydatne
w sytuacji, gdy przemiennik pracuje w trybie wolnostojącym w przypadku
konwersji do działania w zintegrowanym ruchu w sieci EtherNet/IP.
Następujące ustawienia służą do konfiguracji modułu przemiennika:
• Należy sprawdzić, czy w przemienniku zapisano poprawne dane silnika/
enkodera.
• W menu Axis Properties modułu przemiennika wybrać kategorię Motor,
a następnie z menu rozwijanego Data Source wybrać pozycję Drive NV.
• Upewnić się, że wybór sprzężenia zwrotnego w odpowiednim parametrze
przemiennika odpowiada wybranej kategorii Motor Feedback dla osi.
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Niniejszy temat opisuje sposób konfiguracji aplikacji z podwójną pętlą sprzężenia
zwrotnego za pomocą zintegrowanego ruchu w sieci Ethernet/IP dla
przemiennika PowerFlex 755.

Opis aplikacji z podwójną pętlą
Aplikacja sterowania z podwójną pętlą używa dwóch enkoderów, z których jeden
jest umieszczony na silniku, a drugi na obciążeniu (jak pokazano na schemacie
blokowym). Enkodery te są podłączone do przemiennika PowerFlex 755 za
pomocą odrębnych kart rozszerzeń sprzężenia zwrotnego, z których jedna jest
zainstalowana w porcie 5, a druga w porcie 4.

Obciążenie

Silnik
Przełożenie przekładni
mechanicznej 5:1
(przekładnia i pas)

E

Urządzenie sprzężenia zwrotnego
silnika/wiodące – port 5, kanał A
(przemiennik PowerFlex 755)

E

Urządzenie sprzężenia zwrotnego
obciążenia – port 4, kanał A
(przemiennik PowerFlex 755)

Konfiguracja sterowania z podwójną pętlą
Warunkiem wstępnym do wykonania czynności opisanych poniżej jest
utworzenie osi dla przemiennika PowerFlex 755 w grupie ruchu i dodanie
nowego modułu przemiennika PowerFlex 755 w aplikacji Logix Designer. Pełny
opis procedur znajduje się w publikacji Integrated Motion on the EtherNet/IP
Network Configuration and Startup User Manual, MOTION-UM003. Aby
skonfigurować oś sterowania z podwójną pętlą sprzężenia (enkodera), wykonaj
następujące czynności.
1. Utwórz oś sprzężenia zwrotnego w grupie ruchu dla enkoderów (na
poniższym przykładzie jest to Dual_Loop_Axis).
2. Otwórz moduł przemiennika PowerFlex 755 i kliknij zakładkę Associated
Axis.
3. Z rozwijanego menu Axis 1 wybierz utworzoną przez użytkownika oś
sprzężenia zwrotnego (na poniższym przykładzie jest to Dual_Loop_Axis).
4. Z rozwijanego menu Motor/Master Feedback Device wybierz Port 5
Channel A.
5. Z rozwijanego menu Load Feedback Device wybierz Port 4 Channel A.
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6. Kliknij OK.

7. Otwórz Axis Properties dla osi sprzężenia zwrotnego (Dual_Loop_Axis).
8. Z rozwijanego menu Feedback Configuration wybierz pozycję Dual
Feedback, aby obiekt osi mógł akceptować sprzężenie zwrotne z dwóch
źródeł.

9. Wybierz kategorię Motor Feedback.
10. Z rozwijanego menu Type wybierz odpowiednie sprzężenie zwrotne
silnika.
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11. W polu Cycle Resolution wprowadź odpowiednią wartość dla danego
urządzenia.
12. Z rozwijanego menu Startup Method wybierz odpowiednią wartość dla
danego urządzenia.

13. Wybierz kategorię Load Feedback.
14. Z rozwijanego menu Type wybierz odpowiednie urządzenie sprzężenia
zwrotne obciążenia.
15. Z rozwijanego menu Units wybierz odpowiednią wartość.
16. W polu Cycle Resolution wprowadź odpowiednią wartość dla danego
urządzenia.
17. Z rozwijanego menu Startup Method wybierz odpowiednią wartość dla
danego urządzenia.
18. W polu Turns wpisz odpowiednią wartość dla danego urządzenia.

19. Wybierz kategorię Scaling.
20. Z rozwijanego menu Load Type wybierz odpowiednią wartość dla danego
urządzenia.
Na poniższym przykładzie jest to przekładnia obrotowa.
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21. W polach Transmission Ratio wprowadź odpowiednie wartości dla danego
urządzenia.
Na poniższym przykładzie przełożenie wynosi 5:1.
22. W polu Scaling Units wprowadź odpowiednią wartość dla danego
urządzenia.
23. W polu Scaling Position Units wprowadź odpowiednią wartość dla danego
urządzenia.
W naszym przykładzie występuje 30 jednostek położenia na każde 1,0
obrotu enkodera ładunku w osi obrotu (np. tarczy), która powraca do
położenia zerowego po naliczeniu 90 jednostek.

Pętla prędkości jest sterowana sprzężeniem zwrotnym enkodera silnika.
Ponieważ między silnikiem a ładunkiem znajduje się przekładnia
mechaniczna, enkodery mogą potencjalnie różnić się jednostkami
skalowania.
24. Aby sprawdzić, czy przełożenie enkoder/silnik jest prawidłowe, wybierz
kategorię Parameter List.
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25. Wyświetl wartość parametru FeedbackUnitRatio. W tym przykładzie
przełożenie wynosi 5:1, czyli 5 obrotów enkodera silnika na jeden obrót
enkodera obciążenia.

Jeśli pętla prędkości nie funkcjonuje prawidłowo, tj. nie zachowuje się
zgodnie z poleceniem i nie wykonuje prawidłowego przyspieszania lub
zwalniania, należy upewnić się, czy przełożenie jest prawidłowe.
26. Następnie należy przeprowadzić strojenie osi.

Dwuportowa karta
rozszerzeń EtherNet/IP
(ETAP)

Dwuportowa karta rozszerzeń Ethernet/IP może pracować w trybie adaptera
(domyślnie) lub zaczepu.

Wybór trybu działania
Tryb zaczepu jest przeznaczony do stosowania z przemiennikami PowerFlex 755 –
karta rozszerzeń korzysta z portu ENET3 (DEVICE) jako punktu połączenia w
celu przekazywania danych zintegrowanego ruchu w sieci Ethernet/IP do adaptera
wbudowanej komunikacji EtherNet/IP przemiennika PowerFlex 755. Tryb pracy
wybierany jest za pomocą zworki trybu pracy (J4). Więcej informacji na temat
ustawiania zworki trybu pracy można znaleźć w publikacji Dwuportowa karta
rozszerzeń EtherNet/IP PowerFlex 20-750-ENETR Podręcznik użytkownika
750COM-UM008.
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Przypisanie adresu IP
Jeśli przemiennik PowerFlex 755 jest podłączony do zarządzanego przełącznika
Ethernet Stratix 6000™ lub Stratix 8000 i wybrano tryb BOOTP, funkcja
„dynamicznego przypisywania adresu IP według portu” (Stratix 6000) lub
„DHCP persistence” (Stratix 8000) określa adres IP dla przemiennika. Więcej
szczegółów zawiera publikacja Stratix 6000 Ethernet Managed Switch User
Manual, 1783-UM001 lub publikacja Stratix 8000 and Stratix 8300™ Ethernet
Managed Switches User Manual, 1783-UM003.

Umieszczenie karty rozszerzeń
Zainstaluj dwuportową kartę rozszerzeń Ethernet/IP w porcie 4 lub 5 panelu kart
rozszerzeń i sterowania przemiennika PowerFlex 755. (Port 6 nie może być
używany w trybie zaczepu.)

Sprzętowe przekroczenie
punktu docelowego

Jeśli przemiennik PowerFlex 755 jest skonfigurowany dla zintegrowanego ruchu
w sieci EtherNet/IP, nie obsługiwane są jakiekolwiek karty rozszerzeń we/wy.
Z tego powodu wejścia związane z ograniczeniami przekroczenia punktu
docelowego muszą być podłączone do modułów wejścia sterownika, a w
sterowniku Logix musi zostać zaprogramowane sterowanie.
Obsługę tego sterowania realizuje się przez zaprogramowanie sterownika w celu
monitorowania ograniczeń sprzętowego przekroczenia punktu docelowego za
pomocą wejść cyfrowych i ustawienie żądanego działania w przypadku ich
naruszenia. Możliwe działania to m.in.: ustawienie alarmu, zatrzymanie planera
ruchu, zatrzymanie przemiennika lub wykonanie funkcji wyłączenia.
Poniższy przykładowy kod logiki drabinkowej przedstawia możliwe rozwiązanie
realizacji sterowania sprzętowym przekroczeniem punktu docelowego (kod ten
jest jedynie przykładem i nie stanowi jedynego rozwiązania monitorowania
ograniczeń sprzętowego przekroczenia punktu docelowego). Każda aplikacja
charakteryzuje się własnymi wymaganiami dotyczącymi sterowania sprzętowym
przekroczeniem punktu docelowego. Ten przykład polega na monitorowaniu
wejść cyfrowych i wydawaniu polecenia zatrzymania osi ruchu w przypadku
osiągnięcia przez któreś z wyjść stanu „fałsz” oraz wygenerowaniu wskaźnika
wyjścia zapowiadającego zatrzymanie.
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Rozdział 6

Niniejszy temat zawiera odniesienie instancji właściwości modułu Logix Designer
i właściwości osi do odpowiednich parametrów przemiennika PowerFlex 755.
Dodatek Opcjonalne atrybuty standardowe i kart bezpieczeństwa przemiennika
PowerFlex 755 w niniejszym podręczniku zawiera szczegółowe informacje o
opcjonalnych atrybutach i odpowiadającej im funkcjonalności trybu sterowania
wspieranej przez moduł przemiennika PowerFlex 755.
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Konfiguracja właściwości osi sterowania częstotliwością
Ogólne właściwości osi dla sterowania częstotliwością

Właściwości osi sterowania częstotliwością
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Parametry osi ruchu sterowania częstotliwością

Tabela 13 - Odniesienie instancji sterowania częstotliwością do parametrów
Instancja zintegrowanego ruchu w sieci Ethernet/IP

Parametr przemiennika

Break Frequency

P63 [Break Frequency]

Break Voltage

P62 [Break Voltage]

Current Vector Limit

P422 [Current Limit 1]

Flux Up Control

P43 [Flux Up Enable] – wymuszone na automatyczne

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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Konfiguracja właściwości osi sterowania prędkością
Ogólne właściwości osi dla sterowania prędkością

Właściwości osi sterowania prędkością
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Parametry osi ruchu sterowania prędkością

Tabela 14 - Odniesienie instancji sterowania prędkością do parametrów
Instancja zintegrowanego ruchu w sieci Ethernet/IP

Parametr przemiennika

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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Konfiguracja właściwości osi pętli momentu
Ogólne właściwości osi dla pętli momentu

Właściwości osi pętli momentu
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Parametry osi ruchu pętli momentu

Tabela 15 - Odniesienie instancji pętli momentu do parametrów
Instancja zintegrowanego ruchu w sieci Ethernet/IP

Parametr przemiennika

Flux Up Control

P43 [Flux Up Enable] – wymuszone na automatyczne

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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Konfiguracja właściwości osi pętli położenia
Ogólne właściwości osi dla pętli położenia

Właściwości osi pętli położenia
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Parametry osi ruchu pętli położenia

Tabela 16 - Odniesienie instancji pętli położenia do parametrów
Instancja zintegrowanego ruchu w sieci Ethernet/IP

Parametr przemiennika

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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Konfiguracja właściwości osi danych silnika indukcyjnego
Właściwości osi danych silnika indukcyjnego

Parametry osi danych silnika indukcyjnego
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Tabela 17 - Odniesienie instancji danych silnika indukcyjnego do parametrów
Instancja zintegrowanego ruchu w sieci Ethernet/IP

Parametr przemiennika

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]

Konfiguracja właściwości osi modelu silnika indukcyjnego
Parametry osi modelu silnika indukcyjnego

Tabela 18 - Odniesienie instancji modelu silnika indukcyjnego do parametrów
Instancja zintegrowanego ruchu w sieci Ethernet/IP

Parametr przemiennika

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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Konfiguracja właściwości osi danych silnika z magnesem trwałym
Właściwości osi danych silnika z magnesem trwałym

Parametry osi danych silnika z magnesem trwałym
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Tabela 19 - Odniesienie instancji danych silnika z magnesem trwałym do parametrów
Instancja zintegrowanego ruchu w sieci Ethernet/IP

Parametr przemiennika

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 osi modelu silnika z magnesem trwałym

Tabela 20 - Odniesienie instancji modelu silnika z magnesem trwałym do parametrów
Instancja zintegrowanego ruchu w sieci Ethernet/IP

Parametr przemiennika

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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Konfiguracja właściwości osi sprzężenia zwrotnego silnika
Właściwości osi sprzężenia zwrotnego silnika

Parametry osi modelu sprzężenia zwrotnego silnika
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Tabela 21 - Odniesienie instancji sprzężenia zwrotnego silnika do parametrów
Instancja zintegrowanego ruchu w sieci Ethernet/IP

Parametr przemiennika

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]

Konfiguracja właściwości osi sprzężenia zwrotnego obciążenia silnika
Właściwości osi sprzężenia zwrotnego obciążenia silnika
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Parametry osi ruchu sprzężenia zwrotnego obciążenia silnika

Tabela 22 - Odniesienie instancji sprzężenia zwrotnego obciążenia silnika do parametrów
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Instancja zintegrowanego ruchu w sieci Ethernet/IP

Parametr przemiennika

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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Konfiguracja właściwości osi obciążenia
Właściwości osi obciążenia

Parametry osi ruchu obciążenia
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Tabela 23 - Odniesienie instancji obciążenia do parametrów
Instancja zintegrowanego ruchu w sieci Ethernet/IP

Parametr przemiennika

Total Inertia

P76 [Total Inertia]

Torque Offset + Torque Trim

P686 [Torque Step]
• Offset momentu jest przywoływany wraz
z wartością korekcji momentu, wysyłaną
synchronicznie do przemiennika co jeden okres
zgrubnej aktualizacji. Wartość korekcji momentu
jest dostępna w celu prowadzenia „aktywnych”
korekt momentu w czasie rzeczywistym, natomiast
wartość offsetu momentu jest dostępna dla stałej
kompensacji momentu układu.

Konfiguracja właściwości osi luzu obciążenia
Właściwości osi luzu obciążenia

• W planerze ruchu sterownika występuje wsteczny offset
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Parametry osi ruchu podatności obciążenia

Tabela 24 - Odniesienie instancji podatności obciążenia do parametrów
Instancja zintegrowanego ruchu w sieci Ethernet/IP

Parametr przemiennika

Torque Low Pass Filter Bandwidth

P659 [SReg Outfltr BW]

Torque Notch Filter Frequency

P687 [Notch Fltr Freq]

Konfiguracja właściwości osi obserwatora obciążenia
Właściwości osi obserwatora obciążenia
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Parametry osi ruchu obserwatora obciążenia

Tabela 25 - Odniesienie instancji obserwatora obciążenia do parametrów
Instancja zintegrowanego ruchu w sieci Ethernet/IP

Parametr przemiennika

Load Observer Bandwidth

P711 [Load Observer BW]

Load Observer Configuration

P704 [InAdp LdObs Mode]

Load Observer Feedback Gain

P706 [InertiaAdaptGain]

Konfiguracja zakładki Power we właściwościach modułu
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Tabela 26 - Odniesienie zakładki Power do parametrów

Sterowanie hamulcem
silnika

Instancja zintegrowanego ruchu w sieci Ethernet/IP

Parametr przemiennika

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]

Jeśli przemiennik PowerFlex 755 jest skonfigurowany dla zintegrowanego ruchu
w sieci EtherNet/IP, nie obsługiwane są jakiekolwiek karty rozszerzeń we/wy.
Standardowe sposoby sterowania hamulcem przez przemiennik i wykorzystania
we/wy przemiennika nie są obsługiwane. Sterowanie hamulcem silnika musi
zostać skonfigurowane przez użytkownika w sterowniku Logix. Podstawowa
funkcjonalność polega na umożliwieniu przemiennikowi użycia rozkazu MSO;
należy sprawdzić, czy przemiennik jest włączony, a następnie podać zasilanie
w celu rozłączenia hamulca silnika. Opóźnienie między włączeniem
przemiennika a rozłączeniem hamulca często zależy od zastosowanego silnika
i aplikacji. Bardzo podobna sekwencja występuje przy wyłączaniu przemiennika
za pomocą rozkazu MSF. W takim przypadku hamulec jest załączony, a po
upływie czasu skonfigurowanego przez użytkownika przemiennik zostaje
wyłączony. Rysunek 35 ilustruje działanie.
Rysunek 35 - Wykres odmierzania czasu

Włączenie

Hamulec

MSO

MSF
Czas

Przykładowy kod logiki drabinkowej na Rysunek 36 na strona 328 przedstawia
możliwe rozwiązanie realizacji sterowania hamulcem (kod ten jest jedynie
przykładem i nie stanowi jedynego rozwiązania sterowania hamulcem). Każda
aplikacja charakteryzuje się własnymi wymaganiami dotyczącymi sterowania
hamulcem.
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Rysunek 36 - Przykładowy kod sterowania hamulcem
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Poza standardowymi trybami pracy maszyny należy pamiętać o załączeniu
hamulca w przypadku wystąpienia błędu. Stany błędów można monitorować
w kodzie sterownika Logix, a hamulec może zostać załączony w przypadku
wystąpienia błędu. Znajomość skonfigurowanego działania przy zatrzymaniu
ułatwia ustalenie chwili załączenia hamulca w przypadku wystąpienia błędu.
Na tę decyzję mają również wpływ uwarunkowania aplikacji. Działanie przy
zatrzymaniu można skonfigurować w menu Axis Properties/na ekranie Axis (jak
widać na poniższym przykładzie).

Topologie sieci

Temat ten dotyczy przykładów topologii sieci, których można używać przy
wdrożeniu aplikacji zintegrowanego ruchu w aplikacji sieci EtherNet/IP za
pomocą jednej z następujących aplikacji oprogramowania programistycznego.
• RSLogix 5000, wersja 19 lub nowsza
• Studio 5000 environment, wersja 21 lub nowsza
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Topologia gwiaździsta
Tradycyjny układ sieci Ethernet to konfiguracja w gwiazdę na poziomie
przemiennika, w której urządzenia są podłączone do scentralizowanego
przełącznika sieciowego metodą point-to-point. Konfiguracja w gwiazdę
przynosi najlepsze efekty, jeśli urządzenia znajdują się w pobliżu centralnego
przełącznika sieciowego. W topologii gwiaździstej cały ruch przechodzący przez
sieć (tj. od urządzenia do urządzenia) musi przejść przez centralny przełącznik.
ControlLogix

1756-EN2T
lub
1756-ENxTR
Stratix 8000

1585J-M8CBJM-x
Przewód Ethernet (ekranowany)

Pozostałe urządzenia
zgodne z siecią
Ethernet/IP

Oprogramowanie
programistyczne

PowerFlex 755

PowerFlex 755

PowerFlex 755

PowerFlex 755

W przypadku tej topologii sieciowej zaleca się użycie przełącznika zarządzanego
z zegarem transparentnym i/lub granicznym oraz obsługą protokołu QoS i IGMP.
Chociaż na ilustracji przedstawiono sterownik ControlLogix, można również
użyć sterownika CompactLogix.

Zalety/wady
Zaletą topologii gwiaździstej jest zachowanie funkcjonalności przez pozostałą
część sieci w przypadku utraty połączenia point-to-point z urządzeniem
docelowym.
Główną wadą topologii gwiaździstej jest fakt, iż wszystkie urządzenia końcowe
muszą być zwykle połączone wstecznie z punktem centralnym, co zwiększa ilość
wymaganej infrastruktury, jak również liczbę dostępnych portów wymaganych
przez centralny przełącznik, co prowadzi do wyższych kosztów na węzeł.
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Topologia liniowa
W topologii liniowej urządzenia są połączone ze sobą za pomocą wbudowanego
dwuportowego przełącznika lub zaczepu sieci EtherNet/IP (1783-ETAP) zamiast
wstecznego połączenia ze scentralizowanym przełącznikiem sieciowym.
Oprogramowanie programistyczne

ControlLogix
HMI

1756-ENxTR
1585J-M8CBJM-x
Przewód EtherNet (ekranowany)

Punkt we/wy

PowerFlex 755

PowerFlex 755

PowerFlex 755

PowerFlex 755

Do zbudowania sieci o takiej topologii wymagana jest dwuportowa karta
rozszerzeń EtherNet/IP lub zaczep sieci EtherNet/IP (1783-ETAP) (poniższy
schemat przedstawia aplikację wykorzystującą dwuportową kartę rozszerzeń).
Więcej informacji na temat stosowania dwuportowej karty rozszerzeń EtherNet/
IP zamieszczono w publikacji PowerFlex 20-750-ENETR Podręcznik
użytkownika 750COM-UM008.
Chociaż na ilustracji przedstawiono sterownik ControlLogix, można również
użyć sterownika CompactLogix.

Zalety/wady
Sieć o topologii liniowej posiada następujące zalety:
• Topologia upraszcza instalację, eliminując konieczność prowadzenia
przewodów z powrotem do scentralizowanego przełącznika.
• Sieć może rozciągać się na duże odległości, gdyż pojedyncze segmenty
przewodów mogą mierzyć nawet do 100 m.
• Sieć obsługuje do 50 urządzeń mieszanych na linię.
Główną wadą topologii liniowej jest fakt, iż utrata połączenia lub awaria łącza
powoduje odłączenie wszystkich urządzeń znajdujących się za miejscem usterki.
Wadę tę można wyeliminować stosując topologię pierścieniową.
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Topologia pierścieniowa
Wdrażanie topologii pierścieniowej, zwanej topologią DLR (ang. Device Lever
Ring), przebiega w podobnie do topologii liniowej. Jednak ostatnie urządzenie na
linii posiada dodatkowe połączenie z pierwszym urządzenie, zamykając pierścień
lub pętlę. Przed połączeniem topologii liniowej w pierścieniową konieczne jest
skonfigurowanie nadzoru pętli.
ControlLogix

1585J-M8CBJM-x
Przewód EtherNet (ekranowany)
1756-ENxTR

1783-ETAP

1783-ETAP

1783-ETAP

1783-ETAP

1783-ETAP

Punkt we/wy

HMI

PowerFlex 755

PowerFlex 755

PowerFlex 755

PowerFlex 755

Do zbudowania sieci o takiej topologii wymagana jest dwuportowa karta
rozszerzeń EtherNet/IP lub zaczep sieci EtherNet/IP (1783-ETAP) (poniższy
schemat przedstawia aplikację wykorzystującą urządzenia ETAP). Więcej
informacji na temat stosowania dwuportowej karty rozszerzeń EtherNet/IP
zamieszczono w publikacji PowerFlex 20-750-ENETR Podręcznik użytkownika
750COM-UM008.
Chociaż na ilustracji przedstawiono sterownik ControlLogix, można również
użyć sterownika CompactLogix.

Zalety/wady
Sieć o topologii pierścieniowej posiada następujące zalety:
• Prosta instalacja
• Elastyczność w przypadku awarii w jednym punkcie (przerwanie przewodu
lub awaria urządzenia)
• Krótki czas przywrócenia funkcjonalności w przypadku punktowej awarii

332

Publikacja Rockwell Automation 750-RM002B-PL-P - Wrzesień 2013

Zintegrowany ruch w aplikacjach sieci Ethernet/IP dla przemienników PowerFlex 755

Rozdział 6

Główną wadą topologii pierścieniowej jest konieczność dodatkowej konfiguracji
(np. aktywnego nadzoru pętli) w porównaniu z siecią o topologii liniowej czy
gwiaździstej.

Topologia liniowa/gwiaździsta
Na końcu linii można zainstalować przełączniki sieciowe, tworząc topologię
liniową/gwiaździstą. Urządzenia sieci Ethernet nieposiadające wbudowanej
technologii przełącznika można połączyć w topologii gwiaździstej poza
przełącznikiem.
Oprogramowanie programistyczne

ControlLogix

1756-EN2T
lub
1756-ENxTR

1585J-M8CBJM-x
Przewód EtherNet (ekranowany)

Pozostałe urządzenia
zgodne z siecią
Ethernet/IP
Stratix 8000

PowerFlex 755

PowerFlex 755

PowerFlex 755

PowerFlex 755

W przypadku tej topologii sieciowej zaleca się użycie przełącznika zarządzanego
z zegarem transparentnym i/lub granicznym oraz obsługą protokołu QoS i IGMP.
Chociaż na ilustracji przedstawiono sterownik ControlLogix, można również
użyć sterownika CompactLogix.
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Topologia pierścieniowa/gwiaździsta
Przełączniki sieciowe można również połączyć w topologię DLR za pośrednictwem
zaczepu Ethernet/IP, tworząc topologię pierścieniową/gwiaździstą.
PowerFlex 755

1756-EN2T
lub
1756-ENxTR

1585J-M8CBJM-x
Przewód EtherNet (ekranowany)

Oprogramowanie
programistyczne
1783-ETAP

PowerFlex 755

PowerFlex 755

PowerFlex 755

PowerFlex 755

Pozostałe urządzenia zgodne
z siecią Ethernet/IP
Stratix 8000

W przypadku tej topologii sieciowej zaleca się użycie przełącznika zarządzanego
z zegarem transparentnym i/lub granicznym oraz obsługą protokołu QoS i IGMP.
Chociaż na ilustracji przedstawiono sterownik ControlLogix, można również
użyć sterownika CompactLogix.

Porównanie
znamionowych obciążeń
przemienników
PowerFlex 755 i
Kinetix 7000 w działaniu
z silnikiem z magnesem
trwałym

Przemiennik PowerFlex 755 można skonfigurować dla pracy z normalnym lub
dużym obciążeniem. Duże obciążenie znamionowe charakteryzuje się niższym
ciągłym prądem wyjściowym, więc w przypadku przeciążenia przemiennik
wytwarza większy prąd.
Znamionowy
współczynnik
obciążenia

0 Hz

100%

110%

150%

180%

Normalne

50%

100%

1 minuta

3 sekundy

Nie dotyczy

Duże

65%

75% normalnego
obciążenia

–

Jedna minuta
normalnego
obciążenia

3 sekundy
normalnego
obciążenia

Przeciążalność przemiennika Kinetix 7000 zależy od danej struktury mocy.
Przemiennik Kinetix 7000 może wytworzyć 100% prądu przy częstotliwości
0 Hz.
W przypadku silników z magnesem trwałym moment jest wprost proporcjonalny
do prądu. Dlatego wartości znamionowe przeciążenia przemiennika, do którego
podłączony jest silnik, decydują o przeciążalności momentu silnika.
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Jeśli przemiennik PowerFlex 755 jest skonfigurowany dla zintegrowanego ruchu
w sieci EtherNet/IP, obsługiwane są tylko niektóre karty rozszerzeń,
a w określonych przypadkach mogą obowiązywać ograniczenia dotyczące portu
panelu kart sterowania i rozszerzeń, w którym zainstalowana jest dana karta.
WAŻNE

Kart rozszerzeń we/wy przemienników PowerFlex serii 750 (20-750-2262C-2R,
20-750-2263C-1R2T, 20-750-2262D-2R) nie należy używać z funkcją
zintegrowanego ruchu w sieci EtherNet/IP.

Obsługiwane karty moduły

Prawidłowa lokalizacja portu instalacji

Nr kat.

Nazwa karty rozszerzeń

20-750-S

Bezpieczne wyłączanie momentu

6

20-750-S1

Monitor prędkości bezpiecznej

6

20-750-ENC

Pojedynczy enkoder przyrostowy

4…8

20-750-DENC

Podwójny enkoder przyrostowy

4…8

20-750-UFB

Uniwersalne sprzężenie zwrotne

4…6

20-750-APS

Zasilacz pomocniczy

8

20-750-ENETR

Dwuportowa karta Ethernet/IP

4i5

W przypadku zainstalowania nieobsługiwanej karty rozszerzeń przemiennik
przestaje reagować, a interfejs HIM wyświetla napis „CONFIGURING”.

Karty bezpieczeństwa (20-750-S, 20-750-S1)
W przypadku korzystania z wymienionych kart bezpieczeństwa
w zintegrowanym ruchu w sieci EtherNet/IP należy użyć ustawienia ograniczenia
i konfiguracji:
• Karty rozszerzeń należy instalować w porcie 6 panelu rozszerzeń
i sterowania przemiennika.
• Przy dodawaniu przemiennika do drzewa we/wy projektu należy podać
określony numer katalogowy modułu przemiennika i rozszerzenia.
Przykładowo, w przypadku dodawania przemiennika PowerFlex 755
z kartą rozszerzeń monitora prędkości bezpiecznej, należy wybrać
755-EENET-CM-S1.

Karty sprzężenia zwrotnego (20-750-ENC, 20-750-DENC i 20-750-UFB)
Należy wykonać takie same instrukcje instalacji i konfiguracji zamieszczone
w publikacji Przemiennik PowerFlex serii 750 Instrukcja instalacji, 750-IN001.

Karta rozszerzeń zasilacza pomocniczego (20-750-APS)
Należy wykonać takie same instrukcje instalacji i konfiguracji zamieszczone
w publikacji Przemiennik PowerFlex serii 750 Instrukcja instalacji, 750-IN001.
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Dwuportowa karta rozszerzeń EtherNet/IP (20-750-ENETR)
Należy wykonać takie same instrukcje instalacji i konfiguracji zamieszczone
w publikacji Przemiennik PowerFlex serii 750 Instrukcja instalacji, 750-IN001.

Rezystor odzyskowy/
hamowania

W przypadku korzystania z przemiennika PowerFlex 755 z hamulcem
dynamicznym (regulatorem bocznikowym) w zintegrowanym ruchu w sieci
Ethernet/IP hamulec dynamiczny musi być skonfigurowany w ramach właściwości
połączenia we/wy karty wbudowanej komunikacji EtherNet/IP przemiennika
PowerFlex 755 (EENET-CM-xx). Nieprawidłowe skonfigurowanie hamulca
dynamicznego może prowadzić do mechanicznego uszkodzenia maszyny. Niniejszy
dokument nie zawiera informacji na temat doboru wielkości rezystora hamulca
dynamicznego (bocznikowego). Więcej informacji na temat doboru wielkości
rezystora znajduje się publikacji Drives Engineering Handbook, DEH-1300-10.

konfiguracja we/wy dla hamulca dynamicznego (regulatora
bocznikowego)
Aby skonfigurować hamulec dynamiczny (regulator bocznikowy) przemiennika
PowerFlex 755 w aplikacji Logix Designer, wykonaj następujące kroki:
1. W menu I/O Configuration kliknij dwukrotnie moduł PowerFlex
755-EENET-CM-xx i wybierz pozycję Properties.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Module Properties.
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2. Kliknij zakładkę Power i wprowadź w polach odpowiednie wartości dla
danego urządzenia.

Regenerative Power Limit

Ilość energii udostępnionej przez przemiennik podczas pracy generatorowej.
W przypadku użycia zewnętrznego zasilania odzyskowego lub rezystora
bocznikowego (hamulca dynamicznego) zaleca się ustawienie tej wartości na
-200,0%.
Ważne: Jeśli wartość ta jest zbyt niska, możliwość zatrzymania silnika przez
przemiennik jest ograniczona.

Bus Regulator Action

• Disabled – wybór tego ustawienia powoduje wyłączenie wewnętrznej
funkcji regulacji napięcia szyny DC przemiennika. Opcję tę należy wybrać,
jeśli do szyny DC przemiennika podłączony jest zewnętrzny hamulec
odzyskowy lub linia zasilania odzyskowego.
• Shunt regulator – ustawienie używane w sytuacji, gdy do przemiennika
podłączony jest zewnętrzny rezystor bocznikowy lub wytracanie mocy za
pośrednictwem rezystora jest sterowane przez wewnętrzny tranzystor
IGBT (wyboru typu rezystora bocznikowego dokonuje się poniżej).
• Adjustable Frequency – to ustawienie umożliwia przemiennikowi zmianę
limitów momentu lub tempa liniowej zmiany (rampy) prędkości w celu
sterowania napięciem szyny DC. Nie zalecamy użycia tej opcji w aplikacjach
pozycjonujących, gdyż powoduje ona unieważnienie prędkości oraz
przeregulowanie lub brak możliwości zatrzymania przemiennika.
• Shunt then Adjustable Frequency – to ustawienie umożliwia pochłonięcie
przez rezystor bocznikowy maksymalnej możliwej ilości energii,
a następnie przełącza się na regulowane sterowanie częstotliwością
w przypadku osiągnięcia limitu rezystora.
• Adjustable Frequency then Shunt – to ustawienie umożliwia regulowane
sterowanie częstotliwością szyny DC. Jeśli regulowane sterowanie
częstotliwością nie pozwala na zachowanie parametrów szyny DC w zakresie
określonym przez limity, następuje aktywacja rezystora bocznikowego.

Shunt Regulator Resistor
Type

Wybierz typ rezystora podłączonego do przemiennika. Wewnętrzne rezystory
obejmują typy 20-750-DB1-D1 lub 20-750-DB1-D2 odpowiednio dla
przemienników o rozmiarach 1 i 2. Określenie „zewnętrzny” oznacza,
że używany jest rezystor wybrany przez użytkownika.

External Shunt

W przypadku stosowania zewnętrznego bocznika należy wybrać opcję
„Custom”.
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External Shunt Resistance

Wprowadź rezystancję zewnętrznego rezystora podłączonego do połączeń
łączówki przemiennika, BR1 i BR2. Upewnij się, że rezystancja jest równa lub
większa niż minimalna rezystancja, na jaką pozwalają możliwości
przemiennika. Zobacz „Minimalna rezystancja hamulca dynamicznego”
w publikacji Przemienniki częstotliwości PowerFlex serii 750, 750-TD001.

External Shunt Power

Wprowadź znamionową wartość wytracania mocy ciągłej (kW) przez
zewnętrzny rezystor. Niepodanie prawidłowej wartości może spowodować
przedwczesne zaprzestanie wysyłania przez przemiennik energii do rezystora
lub przegrzanie rezystora. Przykładowo, jeśli zainstalowano rezystor o mocy
znamionowej 800 W, należy w tym polu wpisać wartość 0,8.

External Shunt Pulse
Power

Znamionowa wartość mocy w watosekundach lub dżulach (kW) rezystora.
Ilość energii, jaką może przetworzyć rezystor w ciągu jednej sekundy,
uzyskując maksymalną temperaturę. Niepodanie prawidłowej wartości może
spowodować przedwczesne zaprzestanie wysyłania przez przemiennik
energii do rezystora lub przegrzanie rezystora.

3. Kliknij OK.

Konfiguracja karty
rozszerzeń monitora
prędkości bezpiecznej
(20-750-S1)

Jeśli przemiennik PowerFlex 755 jest skonfigurowany dla zintegrowanego ruchu
w sieci EtherNet/IP, konfiguracji funkcji monitora prędkości bezpiecznej
dokonuje się za pomocą strony sieciowej.

Konfiguracja funkcji prędkości bezpiecznej
Strona monitora prędkości bezpiecznej różni się od strony adaptera wbudowanej
komunikacji EtherNet/IP (port 13) ustawianej za pomocą parametru P52 [Web
Enable] na wartość 1 „Enabled”. Strona monitora prędkości bezpiecznej jest
niedostępna aż do nawiązania połączenia sieciowego z procesorem Logix oraz
połączenia w zintegrowanym ruchu w sieci Ethernet/IP. Stronę można wtedy
wyświetlić wprowadzając w przeglądarce sieciowej adres IP przemiennika (np.
http://192.168.1.20/). Zapisywanie ustawień konfiguracji w przemienniku ani
ich pobieranie do innych przemienników jest obecnie niemożliwe.
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Parametry modułu monitora prędkości bezpiecznej nie stanowią obecnie części
platformy Logix, a co za tym idzie, nie są nadpisywane w przypadku
nawiązania połączenia w zintegrowanym ruchu w sieci Ethernet/IP. Możliwe
jest więc zaprogramowanie funkcji monitora prędkości bezpiecznej za pomocą
oprogramowania konfiguracyjnego (np. Connected Components Workbench)
lub interfejsu HIM przed nawiązaniem połączenia z siecią. Umożliwia to
zapisanie konfiguracji bezpieczeństwa w aplikacji oprogramowania lub
interfejsie HIM. Funkcje bezpieczeństwa można skonfigurować w jeden
z następujących sposobów:
• Zaprogramować funkcje monitora prędkości bezpiecznej, a następnie
pobrać program zawierający parametry przemiennika na sterownik Logix
i nawiązać połączenie sieciowe.
• Dezaktywować przemiennik w drzewie we/wy Logix i zaprogramować
funkcje monitora prędkości bezpiecznej.
• Rozłączyć przewód sieciowy między przemiennikiem a sterownikiem,
a następnie zaprogramować funkcje monitora prędkości bezpiecznej.

Konfiguracja polecenia zatrzymania
Chociaż podczas obsługi przemiennika i modułu monitora prędkości bezpiecznej
w trybie standardowym dostępne są inne możliwości wyboru niż w przypadku
trybu zintegrowanego ruchu w sieci Ethernet/IP, równoważne funkcje działają
tak samo. W trybie pracy zintegrowanego ruchu w sieci EtherNet/IP polecenie
zatrzymania jest programowane w kategorii Actions w oknie dialogowym
Module Properties. Należy pamiętać, że wybór opcji zatrzymania po rampie nie
jest w tym przypadku możliwy; dostępne są wyłącznie opcje hamulca limitu
prądu i hamulca silnika. Te opcje wyboru nie zapewniają każdorazowego
przeprowadzenia hamowania według spójnej rampy. Jeśli pożądane jest
zatrzymanie po rampie, użytkownik może zaprogramować opóźnienie monitora
zatrzymania w ramach konfiguracji monitora prędkości bezpiecznej, a następnie
monitorować wejścia prędkości bezpiecznej z poziomu sterownika i wydać
polecenie zatrzymania po rampie przed wydaniem przez rdzeń bezpieczeństwa
sygnału polecenia zatrzymania (jak przedstawiono na poniższym schemacie).
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Zaprogramowane polecenie
zatrzymania po rampie wydane
podczas opóźnienia monitorowania
zatrzymania
Wykres czasowy zatrzymania
bezpiecznego nr 1

Moment wykonania polecenia
zatrzymania wydanego we
właściwościach osi.

Polecenie zatrzymania
Opóźnienie monitorowania
zatrzymania

Opóźnienie zatrzymania

[Stop Decel Tol]

Opcja bezpiecznego
wyłączenia momentu
Safe Torque-Off

[Standstill Speed]

Czas

Sygnał SS_In
Sygnał SS_Out
Moc ruchu (1)
Polecenie zatrzymania (1)
Wyjście DC_Out (2)
(1) Ten sygnał jest przekazywany wewnętrznie między kartą bezpieczeństwa a przemiennikiem.
(2) Przedstawione wyjście DC_Out w konfiguracji mocy do zwolnienia.

Nastawiany moment z
limitem prędkości (SLAT)

Niniejszy temat zawiera opis sposobu konfiguracji przemiennika PowerFlex® 755
z wbudowaną komunikacją EtherNet/IP dla pracy z nastawianym momentem
z limitem prędkości (SLAT) przy użyciu zintegrowanego ruchu w sieci Ethernet/
IP w aplikacji Logix Designer. Więcej informacji na temat trybu SLAT
zamieszczono w następujących publikacjach:
• Zobacz tematy „Speed Limited Adjustable Torque (SLAT) Min Mode”
i „SLAT Max Mode” w publikacji PowerFlex 700S AC Drives with Phase
II Control Reference Manual, PFLEX-RM003.
• Zobacz temat „Slat Configuration” w publikacji Integrated Motion on the
Ethernet/IP Network Reference Manual, MOTION-RM003.
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Dodaj moduł przemiennika PowerFlex 755 do swojego projektu
Szczegółowe instrukcje na temat dodawania modułu przemiennika PowerFlex
755 z wbudowaną komunikacją EtherNet/IP znajduje się w publikacji Integrated
Motion on the EtherNet/IP Network Configuration and Startup User Manual,
MOTION-UM003. Poniżej przedstawiono przykład okna dialogowego Module
Properties przemiennika PowerFlex 755 z wbudowaną komunikacją EtherNet/IP.

Tworzenie i konfiguracja osi dla przemiennika PowerFlex 755
1. Więcej informacji o tworzeniu i konfiguracji osi dla przemiennika
PowerFlex 755 znajduje się w publikacji Integrated Motion on the
EtherNet/IP Network Configuration and Startup User Manual,
MOTION-UM003.
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2. Z dialogu General w rozwijanym menu Axis Configuration wybierz
Velocity Loop.

3. Wybierz kategorię Velocity Loop.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Velocity Loop.
4. Kliknij pozycję Parameters.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Motion Axis Parameters.
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5. Skonfiguruj parametry SLAT. Pełna lista parametrów SLAT wraz z ich
opisami znajduje się w temacie „Slat Configuration” w publikacji
Integrated Motion on the Ethernet/IP Network Reference Manual,
MOTION-RM003.

Polecenia programu
W przypadku korzystania z trybu SLAT ze zintegrowanym ruchem w sieci
Ethernet/IP należy przeprowadzić start przemiennika PowerFlex 755 za pomocą
rozkazu MDS w sposób opisany poniżej. Prędkość odniesienia jest zawarta
w przesyłanym rozkazie MDS. Do parametru „AxisTag.CommandTorque”
wysyłane jest również polecenie momentu. Aby zmienić prędkość odniesienia,
należy ponownie wydać rozkaz MDS.

W celu użycia rozkazu zatrzymania osi ruchu (Motion Axis Stop, ang. MAS)
należy ustawić parametr Change Decel na „No”. W przeciwnym przypadku
wystąpi błąd rozkazu. Tempo zwalniania jest ustawiane na podstawie atrybutu
Ramp Deceleration.
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Aby wyświetlić pomoc dotyczącą rozkazu MDS, kliknij prawym przyciskiem
myszy MDS w bloku funkcyjnym i wybierz pozycję Instruction Help lub wybierz
rozkaz i naciśnij klawisz F1. Zobacz również tematy „Speed Limited Adjustable
Torque (SLAT) Min Mode” i „SLAT Max Mode” w publikacji PowerFlex 700S
AC Drives with Phase II Control Reference Manual, PFLEX-RM003.

Zmiana czasów przyspieszania/zwalniania w rozkazie MDS
W przypadku korzystania z rozkazu MDS przemiennik przyspiesza i zwalnia
zgodnie z wartościami Max Acceleration i Deceleration planera. Aby ustawić
parametry „RampAcceleration” i „RampDeceleration”, należy użyć rozkazów SSV
w celu zmian tempa ramp. Poniżej przedstawiono przykładowe rozkazy SSV:
•
•
•
•
•

Ustawić atrybut RamAcceleration/RampDeceleration na „x” obr./s2
Class Name = Axis
Instance Name = „Nazwa osi”
Attribute Name = RampAcceleration/RampDeceleration
Source = znacznik wartości

Przykład: Zadana prędkość (obrotowa) wynosi 30 obr./s. Użytkownik chce, aby
ta wartość była osiągana od zera w 6,5 sekundy. Atrybut RamAcceleration/
RampDeceleration należy ustawić na 4,615 obr./s2.
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Przemienniki PowerFlex 755 mogą pracować z różnymi silnikami, zarówno
indukcyjnymi, jak i z magnesem trwałym.

Silniki indukcyjne prądu przemiennego
Silnik indukcyjny prądu przemiennego używa poślizgu między wirnikiem
a stojanem w celu wytworzenia momentu. Niektórzy producenci na tabliczce
znamionowej silnika zamiast prędkości poślizgu podają prędkość synchroniczną.
Przykładowo, 4-biegunowy silnik 60 Hz charakteryzuje się prędkością
synchroniczną 1800 obr./min. Algorytm przemiennika nie może korzystać
z prędkości synchronicznej, gdyż działa na podstawie prędkości obrotowej poślizgu.
Prędkość obrotowa poślizgu to prędkość wirnika w chwili, gdy stojan pracuje
z częstotliwością znamionową, a silnik jest w pełni obciążony. W celu wytworzenia
momentu prędkość obrotowa wirnika jest mniejsza niż prędkość pola wirowania
pola magnetycznego stojana. Przykładowo, 4-biegunowy silnik 60 Hz
charakteryzuje się zakresem prędkości obrotowej poślizgu od 1700 do 1790 obr./
min. Jeśli tabliczka znamionowa podaje wyłącznie prędkość synchroniczną
(w naszym przykładzie jest to 1800 obr./min.), w celu uzyskania wartości poślizgu
należy skontaktować się z producentem silnika.
Niektóre silniki indukcyjne prądu przemiennego posiadają dwie wartości
znamionowe napięcia: wysokie napięcie i niskie napięcie. Aby podłączyć silnik do
odpowiedniego napięcia, należy zastosować się do schematu oprzewodowania
przygotowanego przez producenta silnika.
Wszyscy producenci silników dostarczają specyfikacje elektryczne, w tym
równoważny model elektryczny. Jeśli użytkownik uważa, że rodzina
przemienników PowerFlex nie zapewnia prawidłowego momentu silnika, przed
skontaktowaniem się z pomocą techniczną firmy Rockwell Automation powinien
uzyskać poprawne specyfikacje elektryczne silnika od producenta.
Niniejsza lista zawiera nazwy producentów wytwarzających silniki zalecane do
użycia z przemiennikami PowerFlex 755.
Producent

Uwagi

Baldor Electric Company

Działają prawidłowo z przemiennikami PowerFlex 755.

Baumuller

Działają prawidłowo z przemiennikami PowerFlex 755.

Elin

Działają prawidłowo z przemiennikami PowerFlex 755.

Electrical Apparatus Company (EAC)

Silniki indukcyjne działają prawidłowo z przemiennikami PowerFlex 755.

Lenze

Niektóre silniki Lenze zostały oznakowane prędkością synchroniczną zamiast
prędkością poślizgu. Prosimy skontaktować się z firmą Lenze w celu uzyskania
prędkości poślizgu.

Marathon Electric

Działają prawidłowo z przemiennikami PowerFlex 755. Firma Marathon
umieszcza na tabliczkach znamionowych wszystkie istotne informacje, w tym
dane równoważnego modelu elektrycznego.

Reliance

Silniki prądu przemiennego RPM są stosowane w przemyśle i działają
prawidłowo z przemiennikami PowerFlex 755.

Reuland Electric Company, Inc.

Działają prawidłowo z przemiennikami PowerFlex 755. Firma Reuland znakuje
swoje silniki prędkością synchroniczną, podając częstotliwość poślizgu. W celu
uzyskania prędkości poślizgu należy przeliczyć częstotliwość poślizgu na
obroty na minutę, a następnie odjąć ich liczbę od prędkości synchronicznej.
Przed skontaktowaniem się z pomocą techniczną firmy Rockwell Automation
należy przygotować specyfikacje elektryczne dostarczone wraz z silnikiem.

Rockwell Automation

Silniki 8720 i HPK działają prawidłowo z przemiennikami PowerFlex 755.
Właściwe napięcie znamionowe podano w odpowiedniej instrukcji
eksploatacji silnika.
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Producent

Uwagi

SEW-EURODRIVE

Silniki przekładniowe SEW-EURODRIVE są powszechnie stosowane w przemyśle
i działają prawidłowo z przemiennikami PowerFlex 755. Niektóre ze starszych
silników zostały oznakowane prędkością synchroniczną zamiast prędkością
poślizgu. Jeśli dany silnik jest oznaczony prędkością synchroniczną, należy
skontaktować się z firmą SEWS. W przypadku używania silnika SEW
z hamulcem wewnętrznym należy upewnić się, że jest on prawidłowo
wytłumiony.

WEG Electric Corp.

Silniki WEG mogą posiadać uzwojenie startu i uzwojenie pracy. Przemiennik
należy zawsze podłączać do uzwojenia pracy.

Wittenstein

Działają prawidłowo z przemiennikami PowerFlex 755.

Producenci wirników uzwojonych

Wirniki uzwojone działają z przemiennikami PowerFlex 755. W przypadku
korzystania z tych silników należy zewrzeć zewnętrzne rezystory.

Silniki z magnesem trwałym
Większość silników z magnesem trwałym jest zgodna z przemiennikiem
PowerFlex 755. Przed skontaktowaniem się z pomocą techniczną firmy Rockwell
Automation prosimy uzyskać specyfikacje od producenta silnika.
Przemienniki PowerFlex 755 nie obsługują resolwerów. Silniki należy więc
wyposażyć w enkoder impulsowy lub urządzenie pomiaru bezwzględnego
(np. SSI, Heidenhain, Stegmann/Sick Hyperface).
Niniejsza lista zawiera nazwy producentów wytwarzających silniki zalecane do
użycia z przemiennikami PowerFlex 755.
Producent

Uwagi

Baldor Electric Company

Działają prawidłowo z przemiennikami PowerFlex 755. Należy upewnić się,
czy zastosowane w silnikach magnesy są montowane na zewnątrz (SM) czy
też wewnątrz (IPM) i wybrać odpowiedni algorytm sterowania.

KollMorgan

Działają prawidłowo z przemiennikami PowerFlex 755.

Oswald Electric Motors
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PowerTec

Działają prawidłowo z przemiennikami PowerFlex 755, ale nie mogą korzystać
ze sprzężenia zwrotnego resolwera.

Rockwell Automation

Silniki MPL, MPM i RDB działają prawidłowo z przemiennikami PowerFlex. Dla
silników RDB należy używać sprzężenia zwrotnego Heidenhain.
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Zgodne silniki HPK
Niniejsza lista zawiera listę specyfikacji dla silników asynchronicznych wysokiej
mocy Bulletin HPK-Series™ zgodnych z przemiennikami PowerFlex serii 750.
Przedstawione informacje mają służyć ułatwieniu konfiguracji przemienników
PowerFlex 750 przy użyciu danych określonego silnika.
Nr kat.

Prędkość
podstawowa

KW

V

A

Hz

Moment
(N•m)

Moment
szczytowy
(N•m)

Prąd
szczytowy

Prąd IM

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

2975

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

2985

112

400

216

100

358

35

0,00519

0,00419

0,0626

0,097

2,03
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Nr kat.

Prędkość
podstawowa

KW

V

A

Hz

Moment
(N•m)

Moment
szczytowy
(N•m)

Prąd
szczytowy

Prąd IM

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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Silniki z magnesem trwałym innych firm
Przemiennik PowerFlex 755 obsługuje silniki z magnesem trwałym innych firm
bez konieczności tworzenia indywidualnych profili. Niekiedy może zajść jednak
konieczność modyfikacji danych znamionowych silnika. Aby zapewnić wsparcie
w modyfikacji danych silnika do pracy z przemiennikiem, pomoc techniczna
firmy Rockwell Automation wymaga następujących informacji. Proszę uzupełnić
poniższe tabele i wysłać informacje e-mailem do pomocy technicznej firmy
Rockwell Automation na adres: support@drives.ra.rockwell.com.
Tabela 27 - Specyfikacje i ocena silników z magnesem trwałym
Producent silnika
Numer modelu

Urządzenie sprzężenia
zwrotnego
Typ sprzężenia zwrotnego

W przypadku użycia resolwera należy podać jego
dane

Producent urządzenia
sprzężenia zwrotnego
Numer modelu urządzenia
sprzężenia zwrotnego

Specyfikacje techniczne
Element Symbol

Wartość

Jednostki

Uwagi

Prędkość maksymalna
mechaniczna

n

obr./min.

Ciągły moment utknięcia

Ms

Nm

(RMS, nie 0-szczyt)

Ciągły prąd utknięcia

A

A

(RMS, nie 0-szczyt)

Moment szczytowy

Mj

Nm

(RMS, nie 0-szczyt)

Stosunek momentu do masy

Tw

Nm/Kg

Stała EMF

Ke

Vs/rad

Stała momentu

Kt

Nm/A

Moment reluktancyjny
(względem ciągłego
momentu utknięcia)

Tr

Nm

Rezystancja uzwojenia

R

Omów

linia-linia

Indukcyjność uzwojenia

L

mH

linia-linia

J

kg-m2

Stała czasu (mechaniczna)

Тm

ms

Stała czasu (elektryczna)

Тe

ms

Masa

M

Kg

Obciążenie promieniowe

Fr

N

Obciążenie osiowe

Fa

N

Bezwładność wirnika

Vs/1000 obr./min.

Izolacja
Ochrona
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Napięcie znamionowe silnika
Moc znamionowa silnika

V

V

Pwr

KW

Bieguny

p

Tabela 28 - Wartości parametrów silnika przemiennika
Parametr

Wartość

Jednostki

P1: Napięcie znamionowe Vrms
silnika

V

P2: Prąd znamionowy silnika

A

P3: Częstotliwość znamionowa silnika

Hz

P4: Znamionowa prędkość obr. silnika

obr./min.

P5: Moc silnika podana na tabliczce
znamionowej

KW

P7: Pary biegunów

Zpu
Spadek napięcia IXO

V

Spadek napięcia IR

V

P523 Back Emf

V

Silnik synchroniczny dla
przekształtnika.

Moment – schemat prędkości silnika prądu
przemiennego sterowanego częstotliwością
Moc (kW)

Moment (N•m)

Proszę podać profil prędkości i momentu, jak na poniższym przykładzie.

Moment przeciążenia
Moc przeciążenia

Moc znamionowa S1
Moment znamionowy

Prędkość (1/min)
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Strojenie układu

Rozdział 6

Podczas korzystania z połączenia zintegrowanego ruchu w sieci Ethernet/IP
w przemienniku PowerFlex 755 strojenie układu ruchu przebiega za pomocą
aplikacji Logix Designer. W niniejszym temacie opisano testy przyłączania osi,
testy silnika i auto-strojenie układu ruchu wymaganego w pomiarach
bezwładności układu. W niniejszym dziale opisano również ręczne strojenie osi:
• Dodatkowe informacje o atrybutach osi i trybach sterowania aplikacji
Logix Designer zawiera publikacja Integrated Motion on the EtherNet/IP
Network User Manual, MOTION-RM003.
• Wskazówki rozruchowe dotyczące zintegrowanego ruchu w osi sieci
Ethernet/IP zawiera publikacja Integrated Motion on the EtherNet/IP
Network User Manual, MOTION-UM003.
W niniejszym temacie założono, że użytkownik wykonał wszelkie kroki
wymagane do skonfigurowania modułu przemiennika.

Testy przyłączania osi
Testy przyłączania osi są pierwszymi testami wykonywanymi podczas autostrojenia osi. Jeśli w danej aplikacji jest używany silnik z magnesem trwałym,
w ramach testów przyłączania w pierwszej kolejności należy przeprowadzić test
komutacji.

Motor and Feedback: Ten test polega na uruchomieniu silnika i zweryfikowaniu
prawidłowego kierunku obrotu, jak również przetestowaniu sprzężenia
zwrotnego silnika pod kątem prawidłowości kierunku:
• Możliwe jest określenie wartości odległości testu, która daje pewność, że
układ nie będzie obracał się zbyt długo.
• Kliknij Start, aby rozpocząć test. Po wykonaniu testu użytkownik zostanie
poproszony o potwierdzenie, czy kierunek obrotu był prawidłowy.
• Po zakończeniu testu kliknij Accept Test Results, aby zapisać wyniki.
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Motor Feedback: Ten test jest używany w celu badania biegunowości sprzężenia
zwrotnego silnika.
• Kliknij Start i wykonaj ręczny obrót silnika w kierunku wskazanym jako
dodatni w polu Test Distance.
• Po zakończeniu testu kliknij Accept Test Results, aby zapisać wyniki.
Commutation: Jeśli używany jest silnik z magnesem trwałym, test ten musi
zostać wykonany jako pierwszy. Test komutacji służy do pomiaru kąta offsetu
komutacji dla silnika z magnesem trwałym.
• Po zakończeniu testu kliknij Accept Test Results, aby zapisać wyniki.
• Zastosować otrzymaną wartość offsetu sterownika.
Marker: Ten test jest używany w celu sprawdzenia impulsu znacznika
w enkoderze przyrostowym:
• Kliknij Start i wykonaj ręczny obrót silnika aż do wykrycia impulsu
znacznika.
• Test jest zatrzymywany po wykryciu impulsu znacznika. Kliknij Accept
Test Results, aby zapisać wyniki.

Analizator silnika
Kategoria analizatora silnika daje trzy możliwości wyboru w celu obliczenia lub
pomiaru danych elektrycznych silnika.

Dynamic Motor Test: Ten test jest najdokładniejszą metodą badania w celu
ustalenia parametrów modelu silnika. W trakcie wykonywania tego testu
mierzona jest rezystancja i reaktancja, na następnie silnik obraca się w celu
pomiaru prądu strumienia silnika indukcyjnego. Obliczana jest również
częstotliwość znamionowa poślizgu:
• Zalecamy przeprowadzenie tego testu przy silniku odłączonym od
obciążenia, gdyż umożliwi to wirowanie silnika przez pewien czas przy
braku ograniczeń ruchu.
• Po zakończeniu testu kliknij Accept Test Results, aby zapisać wyniki.
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Static Motor Test: Ten test jest używany, jeśli silnik nie może swobodnie się
obracać lub został już podłączony do obciążenia. W trakcie wykonywania tego
testu mierzona jest rezystancja i reaktancja, na następnie obliczany jest prąd
strumienia silnika. Obliczana jest również częstotliwość znamionowa poślizgu:
• Silnik nie będzie obracał się podczas tego testu.
• Po zakończeniu testu kliknij Accept Test Results, aby zapisać wyniki.
Calculate Model: Metoda ta polega na obliczeniu rezystancji i reaktancji oraz
prądu strumienia silnika według podstawowych parametrów silnika i danych
parametrów silnika. Podczas wyliczania nie są wykonywane żadne pomiary.
• Kliknij Start, aby rozpocząć obliczanie.
• Po zakończeniu testu kliknij Accept Test Results, aby zapisać wyniki.

Auto-strojenie (test bezwładności)
Kategoria Autotune służy do pomiaru bezwładności układu oraz obliczania
wartości strojenia szerokości pasma układu. Poniższa tabela zawiera
podsumowanie domyślnych wartości strojenia w zależności od typu aplikacji.
Znak „X” oznacza, że domyślnie wybrana jest wartość systemowa, a wartości
prędkości i sprzężenia wyprzedzającego przyspieszania są ustawione na 100%.
Typ aplikacji

Wartość systemowa
Position Loop
Bandwidth

Position
Integrator
Bandwidth

Velocity Loop
Bandwidth

Niestandardowa:
(zaawansowane strojenie)

X

X

Podstawowa:
(domyślne parametry strojenia)

X

X

Śledzenie:
(nawijanie/odwijanie, nożyce
latające oraz aplikacje sterowania
sieciowego)

X

X

Point-to-Point:
(pick-and-place, pakowanie, cięcie
na długość)

X

Stała prędkość:
(podajniki, wały transmisyjne,
korby)

X

X

Velocity
Integrator
Bandwidth

Integrator
Hold

X

X

X

Velocity
Feedforward

X

Acceleration
Feedforward

X

X

X
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Typ aplikacji: Określ typy strojonej aplikacji sterowania ruchem:
• Niestandardowa: Opcja ta umożliwia wybór typu wzmocnień używanych
w układzie. Użytkownik może dobrać poszczególne wzmocnienia za
pomocą pól wyboru wyświetlanych pod nagłówkiem Customize Gains to
Tune.
• Podstawowa: Opcja ta jest używana w aplikacjach, w których śledzenie
błędów i położenia końcowego nie ma kluczowego znaczenia. Podstawowe
wzmocnienia strojenia obejmują pętlę położenia z akcją proporcjonalną
oraz pętlę prędkości z akcją proporcjonalną.
• Śledzenie: Ta opcja daje najbardziej inwazyjne strojenie. Minimalizuje
śledzenie błędów i dotyczy zarówno sprzężenia wyprzedzającego prędkości,
jak i sprzężenia wyprzedzającego przyspieszania. Opcje strojenia obejmują
pętlę położenia z akcją proporcjonalną, pętlę prędkości z akcją
proporcjonalną oraz pętlę prędkości z akcją całkującą.
• Point to Point: Opcja ta jest używana w aplikacjach wykorzystujących
ruch przebiegający do określonego położenia, które nie wykonują śledzenia
błędu. Wzmocnienia strojenia dla tej opcji obejmują pętlę położenia z akcją
proporcjonalną, pętlę położenia z akcją całkującą oraz pętlę prędkości
z akcją proporcjonalną.
• Constant Speed: Ta opcja jest używana w aplikacjach o stałej prędkości. Jej
zadaniem jest minimalizacja błędu prędkości. Opcja ta dotyczy sprzężenia
wyprzedzającego prędkości i wykorzystuje pętlę położenia z akcją
proporcjonalną, pętlę prędkości z akcją proporcjonalną oraz pętlę
prędkości z akcją całkującą.
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Loop Response: Atrybut Loop Response jest używany w celu określenia szybkości
reagowania pętli sterowania. Zastosowanie atrybutu Loop Response polega na
ustaleniu wartości współczynnika tłumienia (Z) używanego w obliczaniu
poszczególnych wartości wzmocnień:
• Wysoki = 0,8
• Średni = 1,0
• Niski = 1,5
Load Coupling: Atrybut Load Coupling jest używany w celu ustalenia sposobu,
w jaki wzmocnienia pętli są obniżane poniżej wartości znamionowych zgodnie ze
współczynnikiem obciążenia.
W aplikacjach wymagających wysokiej wydajności o stosunkowo niskich
wartościach współczynnika obciążenia lub o sztywnej mechanice wybierane jest
zwykle ustawienie Rigid. Wzmocnienia nie są obniżane poniżej wartości
znamionowych.
W aplikacjach o stosunkowo wysokich wartościach współczynnika obciążenia
i podatnej mechanice wybierane jest zwykle ustawienie Compliant. Algorytm
auto-strojenia dzieli znamionowe wartości szerokości pasma pętli przez
współczynnik obciążenia + 1.
Measure Inertia using Tune Profile: Jeśli to pole jest zaznaczone, dostrojone
wartości bezwładności będą obliczane w ramach auto-strojenia. Po zakończeniu
testów bezwładności ich wyniki są przedstawione w elemencie sterującym
w postaci siatki strojenia bezwładnościowego (widocznym w prawym dolnym
rogu okna dialogowego).
W przypadku zaznaczenia opcji Measure Inertia using Tune Profile w ramach testu
auto-strojenia przemiennik PowerFlex 755 przeprowadza najpierw pracę
impulsową lub obrotową silnika w jednym kierunku, aby usunąć wszelki luz obecny
w układzie (jak pokazano na poniższym wykresie). Po usunięciu luzu z układu w
celu pomiaru bezwładności (przyspieszenia) układu zostanie zastosowany
„wybrzuszony” profil. Należy pamiętać, że układy z ograniczeniami mechanicznymi
lub limitem drogi mogą uniemożliwić przeprowadzenie testu auto-strojenia.

Profil do pomiaru bezwładności

Usuwanie luzu
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• Motor with Load: Jeśli to pole jest zaznaczone, dostrojone wartości będą
obliczane na podstawie bezwładności obciążenia. Zaznaczenie pola
spowoduje obliczanie bezwładności ładunku, która następnie zostanie
zastosowana do atrybutu bezwładności całkowitej lub masy całkowitej.
Zaktualizowany będzie również współczynnik obciążenia.
• Uncoupled Motor: Jeśli to pole jest zaznaczone, dostrojone wartości będą
obliczane na podstawie bezwładności silnika. Zaznaczenie pola spowoduje
obliczenie bezwładności silnika podczas testu i zapisanie jej w atrybucie
bezwładności silnika.
• Travel Limit: Należy wprowadzić wartość określającą maksymalną odległość
przemierzaną w ramach wybranego działania strojenia, jeśli układ posiada
ograniczenie drogi. Jeśli test strojenia nie może zostać przeprowadzony w
określonej odległości, test nie powiedzie się, wywołując błąd osi.
• Speed: Należy wprowadzić wartość określającą prędkość operacji strojenia.
Zaleca się podanie prędkości odpowiadającej minimum 25% znamionowej
prędkości obrotowej silnika.
• Torque: Należy wprowadzić wartość z zakresu od 0 do 300, określającą
moment stosowany w operacji strojenia. Domyślne ustawienie to 100.
• Direction: Należy wybrać kierunek opisujący ruch podczas operacji
strojenia. Dostępne wartości to:
•
•
•
•

Forward Unidirectional (domyślny, naprzód, jednokierunkowy)
Reverse Unidirectional (wstecz, jednokierunkowy)
Forward Bi-Directional (naprzód, dwukierunkowy)
Reverse Bi-Directional (wstecz, dwukierunkowy)

Run the Autotune (uruchom auto-strojenie)
Aby rozpocząć procedurę auto-strojenia, należy kliknąć Start:
• Jeśli zaznaczono pole wyboru Measure Inertia using Tune Profile, do
sterownika zostanie wysłane polecenie uruchomienia procedury strojenia.
• Wszelkie oczekujące zmiany edycyjne w tym oknie dialogowym należy
wprowadzić i zastosować przed rozpoczęciem testu. Jeśli istnieją oczekujące
zmiany edycyjne, wyświetlane jest okno z komunikatem informującym
o zastosowaniu tych zmian przed rozpoczęciem testu. Aby zastosować
oczekujące zmiany edycyjne, należy kliknąć Yes. Kliknięcie przycisku No
oznacza rezygnację z testu.
• Po kliknięciu przycisku Start do sterownika zostanie wysłane polecenie
ruchu bezpośredniego, powodujące weryfikację wszelkich parametrów
używanych przez ruch bezpośredni przed rozpoczęciem testu.
• W przypadku niewykonania polecenia ruchu bezpośredniego w związku ze
stanem błędu, wyświetlony zostanie komunikat o błędzie, a stan testu
zostanie zmieniony na stan gotowości.
• Aby przerwać operację auto-strojenia zainicjowaną ze źródła innego niż
przycisk Start w oknie dialogowym auto-strojenia, należy kliknąć przycisk
Stop. W przypadku uruchomienia auto-strojenia za pomocą przycisku
Start w tym oknie dialogowym, przycisk Stop jest niedostępny.

356

Publikacja Rockwell Automation 750-RM002B-PL-P - Wrzesień 2013

Zintegrowany ruch w aplikacjach sieci Ethernet/IP dla przemienników PowerFlex 755

Rozdział 6

Po zakończeniu auto-strojenia należy kliknąć Accept Tuned Values, aby
zaakceptować wyniki strojenia i uzyskać możliwość dokonania ewentualnych
zmian w kategoriach strojenia.

Strojenie ręczne
Zintegrowany ruch w osi sieci Ethernet/IP daje możliwość ręcznego strojenia
wzmocnień osi. Kliknięcie pozycji Manual Tune (widocznej na poniższym
przykładzie) spowoduje otwarcie okna Manual Tuning.
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Okno Manual Tuning
Wzmocnienia strojenia w zintegrowanym ruchu w sieci Ethernet/IP są mierzone
w hercach, w porównaniu z radianami/sekundę w przypadku przemiennika
wolnostojącego. 6,283185 rad/s = 1 Hz.

Okno Manual Tuning składa się z trzech części:
Część Manual Tuning: W tej części okna można dostosować konfigurację
strojenia układu. Dostępne są dwie możliwości wyboru:
• System Bandwidth: Zmiana tej wartości powoduje zmianę czasu reakcji
pętli położenia i pętli prędkości. Wartość wybrana w tym polu powoduje
zmianę pozycji Application Type w oknie Autotune. Należy więc pamiętać,
aby NIE zmieniać tej wartości po ręcznym skonfigurowaniu
poszczególnych wzmocnień.
• System Dampening: Zmiana tej wartości powoduje zmianę
współczynnika tłumienia Dampening Factor i wartości System Bandwidth.
Obniżenie współczynnika System Dampening powoduje znaczny wzrost
wartości System Bandwidth. Należy więc zachować ostrożność podczas
zmiany tej wartości, aby nie uszkodzić maszyny. Zalecamy wprowadzanie
niewielkich przyrostowych zmian w wartości System Dampening przy
jednoczesnej ocenie ogólnej reakcji układu. Wartość ta powoduje zmianę
pozycji Application Type w oknie Autotune. Należy więc pamiętać, aby
NIE zmieniać tej wartości po ręcznym skonfigurowaniu poszczególnych
wzmocnień.
• Position Loop: Wartości Loop Bandwidth, Integrator Bandwidth,
Integrator Hold i Error Tolerance można regulować ręcznie.
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• Velocity Loop: Wartości Loop Bandwidth, Integrator Bandwidth,
Integrator Hold i Error Tolerance (jeśli używane są jako Velocity Loop)
można zmienić ręcznie.
Część Motion Generator: Część Motion Generator to podzbiór poleceń ruchu
bezpośredniego umożliwiających sterowanie ruchem osi w celu strojenia.
Część Additional Tuning: Ta część służy do regulacji wielu ustawień właściwości
osi:
• Zakładka Feedforward: Umożliwia regulację odsetka sprzężenia
wyprzedzającego prędkości Velocity Feedforward i sprzężenia
wyprzedzającego przyspieszania Acceleration Feedforward.
• Zakładka Compensation: Umożliwia regulację odsetka bezwładności
układu System Inertia i odsetka offsetu momentu Torque Offset.
• Zakładka Filters: Umożliwia regulację szerokości pasma filtra
dolnoprzepustowego momentu Torque Low Pass Filter Bandwidth i
częstotliwości filtra środkowozaporowego Torque Notch Filter Frequency.
• Zakładka Limits: Umożliwia regulację odsetka dodatniego/ujemnego
limitu momentu szczytowego Peak Torque Limit Positive/Negative i liczby
jednostek na sekundę dodatniego/ujemnego limitu prędkości Velocity
Limit Positive/Negative Units per Second.
• Zakładka Planner: Umożliwia regulację wartości prędkości maksymalnej
(Maximum Speed), przyspieszenia maksymalnego (Maximum
Acceleration), zwolnienia maksymalnego (Maximum Deceleration),
maksymalnego szarpnięcia podczas przyspieszania (Maximum
Acceleration Jerk) oraz maksymalnego szarpnięcia podczas zwalniania
(Maximum Deceleration Jerk).
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Korzystanie z enkodera
przyrostowego z silnikiem
MPx

Przemiennik PowerFlex 755 obsługuje sprzężenie zwrotne enkodera
przyrostowego podczas korzystania z silnika Rockwell Automation MPx.
Kategoria specyfikacji silnika (Motor Device Specification) w konfiguracji
właściwości osi dla aplikacji Logix Designer nie obsługuje aktualnie silników
MP-Series™ o kolejnych numerach katalogowych sprzężenia zwrotnego podanych
poniżej. Obsługiwane są wyłącznie silniki serii MP z końcówką –M (Stegmann
Multi-turn Absolute), lub –S (Single Turn Absolute).

Aby skonfigurować przemiennik PowerFlex 755 do pracy z silnikiem MPx ze
sprzężeniem zwrotnym enkodera przyrostowego, należy ustawić silnik MPx jako
silnik innej firmy. Aby skonfigurować silnik MPx ze sprzężeniem zwrotnym
enkodera przyrostowego do pracy z przemiennikiem PowerFlex 755 w
zintegrowanym ruchu w sieci EtherNet/IP, należy wykonać następujące kroki.
1. W oknie dialogowym Axis Properties przemiennika wybrać poniższe
opcje:
• Z rozwijanego menu Data Source wybrać pozycję Nameplate Datasheet.
• Z rozwijanego menu Motor Type wybrać pozycję Rotary Permanent
Magnet.
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2. Parametry Nameplate/Datasheet – Phase to Phase należy wprowadzić
ręcznie. Lista danych znamionowych silników znajduje się w dodatku
D – Silniki z magnesem trwałym w publikacji Przemienniki serii
PowerFlex 750 Podręcznik programowania, 750-PM001.

WSKAZÓWKA Jeśli Podręcznik programowania jest niedostępny, należy z rozwijanego
menu Data Source wybrać pozycję Catalog Number. Następnie
z rozwijanego menu Motor Type wybrać odpowiednik silnika zawierający
końcówkę -M (Stegmann Multi-turn Absolute). Aplikacja Logix Designer
wypełni parametry Nameplate/Datasheet – Phase to Phase danymi
zapisanymi w bazie danych. Dane te należy zapisać do wykorzystania
w przeszłości. Następnie należy zmienić opcję w pozycji Data Source na
Nameplate Datasheet. Konfiguracja zostanie przeniesiona do nowo
wybranej opcji. Dane silnika pozostaną niezmienione niezależnie od
wybranego urządzenia sprzężenia zwrotnego.
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3. Wybierz kategorię Motor Feedback.
4. Z rozwijanego menu Type wybierz pozycję Digital AqB.

5. Kliknij OK, aby zapisać konfigurację.
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Niniejszy dział zawiera schematy blokowe z ważniejszymi informacjami
o atrybutach zintegrowanego ruchu w sieci Ethernet/IP i ścieżkach używanych
w sterowaniu przemiennikami PowerFlex 755. Jeśli niniejszy dokument jest
wyświetlany w formie elektronicznej (PDF) lub został wydrukowany w kolorze,
standardowe atrybuty i ścieżki sterowania przemiennikiem będą przedstawione
na niebiesko, natomiast atrybuty zintegrowanego ruchu w sieci Ethernet/IP – na
czarno przy pomocy grubszych linii.
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 i definicje
Poniższej legendy i definicji należy używać podczas korzystania ze schematów
i wykresów.
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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Spis treści schematów blokowych

364

Schemat blokowy

Strona Schemat blokowy

Strona

Wektor strumienia – ogólne

365

Przegląd sterowania momentem – silnik
z wewnętrznym magnesem trwałym

386

VF (V/Hz), SV – ogólne

366

Sterowanie momentem – skala wartości
odniesienia i korekcja

387

Sprzężenie zwrotne prędkości/położenia

367

Sterowanie położeniem – moment

388

Sterowanie prędkością – przegląd odniesień

368

Sterowanie momentem – prąd, silnik
indukcyjny i silnik z zewnętrznym magnesem
trwałym

389

Odniesienie sterowania prędkością (arkusz 1)

369

Sterowanie momentem – prąd, silnik
z wewnętrznym magnesem trwałym

390

Odniesienie sterowania prędkością (arkusz 2)

370

Sterowanie momentem – adaptacja
bezwładności

391

Odniesienie sterowania prędkością (arkusz 3)

371

Sterowanie momentem – obserwacja/
szacowanie obciążenia

392

Odniesienie sterowania prędkością (arkusz 4)

372

Sterowanie procesem (arkusz 1)

393

Odniesienie sterowania prędkością (arkusz 5)

373

Sterowanie procesem (arkusz 2)

394

Sterowanie prędkością – regulator (wektor
strumienia)

374

Sterowanie potencjometrem z napędem
mechanicznym

395

Sterowanie położeniem – odniesienie

375

Wejścia i wyjścia – cyfrowe

396

Sterowanie położeniem – regulator

376

Wejścia i wyjścia – analogowe

397

Sterowanie położeniem – funkcje pomocnicze

377

Wejścia i wyjścia serii 11 – cyfrowe

398

Sterowanie położeniem – pętla sprzężenia
fazowego

378

Wejścia i wyjścia serii 11 – analogowe

399

Sterowanie położeniem – pozycjonowanie
CAM

379

Wejścia i wyjścia serii 11 – ATEX

400

Sterowanie położeniem – funkcje
profilowania/indeksowania (arkusz 1)

380

Logika sterowania

401

Sterowanie położeniem – funkcje
381
profilowania/indeksowania (arkusz 2)/
sterowanie położeniem – bazowanie „homing”

IT przeciążenia falownika

402

Sterowanie położeniem/funkcje pomocnicze,
wskaźnik położenia rolki

Kompensacja tarcia

403

Sterowanie położeniem – orientacja wrzeciona 383

Przegląd zmiennego podwyższenia napięcia –
funkcje wejść/wyjść

404

Sterowanie położeniem/funkcje pomocnicze,
forsowanie momentu zorientowanego na
położenie

384

Narzędzia diagnostyczne

405

Przegląd sterowania momentem – silnik
indukcyjny i silnik z zewnętrznym magnesem
trwałym

385

Kreator szybkiego pomiaru trendu

406

382
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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

848

1392

Psn Gear Ratio

Psn Ref
Select

PLL Psn
Ref Sel

PLL Ext
Spd Sel

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

PF755 Rev_9.a
Page 1

Load

Gear

Motor

Current
Processing

FOC
Perm Magn
& Vector
Control

Flux Vector Overview
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365

( Spd Comp Out )

( Psn Reg Spd Out )
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6

5

4

3

2

1

B

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

+

Speed Ref
Selection
&
Limits

PID Fdbk Sel

PID Ref Sel

1072

1067

PID
Feedback
Selection

PID
Reference
Selection

1086
1087
1088

PID Int Time

PID Deriv Time

1091

556

557

PID Speed
Trim
Selection

1079

PID Regulator

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 )

Jogging
Selection

PID Output Sel

Jog Speed 2

PID Fdbk Meter

1090

1079

Jog Speed 1

PID Ref Meter

C

PID Output Sel

PID Speed
Exclusive
Selection

592

Selected Spd Ref

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

550

Speed Ref B Sel

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

PF755 Rev_9.a
Page 2

Motor

Current
Processing

VHzSV
SpdTrimReg

H
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( Motor Speed Ref )
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6

5

4

3

2

1

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

***INTERNAL CONDITION ONLY***

597

Final Speed Ref

453 – Velocity Reference

Alt Vel Fdbk Sel

Alt Vel
Fdbk
Source

125

Pri Vel
Fdbk
Source

Pri Vel Fdbk Sel

From Spd Ref
[9D3]

A

Parameter
Selection

Parameter
Selection

G

434 – Position Feedback
Psn Fdbk

Aux Velocity
Fdbk
Processing

133

Aux Vel FdbkFltr

847

I

134

Aux Vel Feedback

PF755 Rev_9.a
Page 3

To Spd Ref
[5A3]

To Posit Ref,
Posit Reg
[11C5], [12A4], [12A5]

Speed/Posit Fdbk

H
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6

5

4

3

2

1

A

VF or SV

Flux
Vector

Spd Ref A

+

+

+

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

PF755 Rev_9.a
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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

Rozdział 6
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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

134

Aux Vel Feedback
[3H5]

Port 2 Reference

558

MOP Reference
[29F3]

Port 3 Reference

577

Preset Speed 7

871

576

Preset Speed 6

Port 1 Reference

575

573

Preset Speed 3

574

572

Preset Speed 2

Preset Speed 4

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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Odniesienie sterowania prędkością (arkusz 1)
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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

PF755 Rev_9.a
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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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5

4

3

2

1

[6H4]

529

Skip Speed 3

Skip Speed
Band

1093

935

0

1

17
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

Drive Status 1
(Jogging)

B

PID Output Meter

528

Skip Speed 2

From
Process Ctrl
[28E3]

527

Skip Speed 1

Skip Bands

Skip Bands

526

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]
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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
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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
Page 9

[3D5],
[27E4],
[27H3]

Output
Frequency

600 – Output Frequency

Motor Control Object

Speed Control – Reference (5)

G

Zintegrowany ruch w aplikacjach sieci Ethernet/IP dla przemienników PowerFlex 755
Rozdział 6

Odniesienie sterowania prędkością (arkusz 5)

373

374

From
Fdbk
[3F2]

From
Spd Ref
[9C2]

131

Active Vel Fdbk

597

Final Speed Ref

453 Velocity Reference

Publikacja Rockwell Automation 750-RM002B-PL-P - Wrzesień 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
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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

Rozdział 6
Zintegrowany ruch w aplikacjach sieci Ethernet/IP dla przemienników PowerFlex 755

Sterowanie prędkością – regulator (wektor strumienia)

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.a
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Spd FF
To Spd
Ref
[7G4]

To Posit
Reg
[12A1]

722

Psn Selected
Ref

Position Mode Selection

H

Zintegrowany ruch w aplikacjach sieci Ethernet/IP dla przemienników PowerFlex 755
Rozdział 6

Sterowanie położeniem – odniesienie

375

376

[3H4]

847

Psn Fdbk

From
Homing
[17H3]

Other Ref
Sources

823

Publikacja Rockwell Automation 750-RM002B-PL-P - Wrzesień 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
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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

Rozdział 6
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Sterowanie położeniem – regulator
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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
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Sterowanie położeniem – funkcje pomocnicze

377

378
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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

Rozdział 6
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Sterowanie położeniem – pętla sprzężenia fazowego
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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

Zintegrowany ruch w aplikacjach sieci Ethernet/IP dla przemienników PowerFlex 755
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Sterowanie położeniem – pozycjonowanie CAM

379

380
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6

5

4

3

2

1

1242

1243

1244

1232

1233

1234

1235

Accel

Decel

Value

Dwell

1248

1238

1239

Action

Dig In

1217

1247

1237

Next

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

1246

1236

Batch

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

Rozdział 6
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Sterowanie położeniem – funkcje profilowania/indeksowania (arkusz 1)
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6

5

4

3

2

1

B

C

N/A
Next Step
Position >
Value
N/A

Batch
Next
Next Step
Condition
DigIn #

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

Param
Blend

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

Dwell

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]
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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
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Sterowanie położeniem – funkcje profilowania/indeksowania (arkusz 2)/sterowanie
położeniem – bazowanie „homing”

381

382

Publikacja Rockwell Automation 750-RM002B-PL-P - Wrzesień 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
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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
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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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Sterowanie położeniem – orientacja wrzeciona
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6

5

4

3

2

1

A

847

Psn Fdbk

PsnTrqBst RefSel

Other Ref
Sources

1511

RP Psn Out

B

1517

Parameter
Selection

+

1526

PsnTrqBst Trq Y3

PsnTrqBstPsnOfst

1518

+

1525

PsnTrqBst Trq Y2

PsnTrqBst UNWCnt

1519

Mod

Modulo Divide
by EPR

1527

PsnTrqBst Trq Y4

C

D

0

1515

0

Boost
Enable

PsnTrqBst Ctrl

Torque

1520

1523
PsnTrqBst Ps X4

1516

Enabled
In Position

0
1

PsnTrqBst Sts

1524

G

PsnTrqBst Ps X5
1521

PsnTrqBst Ps X3

1522

F

PsnTrqBst Ps X2

PsnTrqBst Ps X1

E

Position

1528

H
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PsnTrqBst TrqOut

I
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6

5

4

3

2

1

A

Brake/Bus Config

DC Bus Voltage

Drive Voltage and
Current Ratings

Torq Trim

Torq Ref 2

Torq Ref 1

Inertia Comp

Spd Reg PI Out

B

Bus
Voltage
Regulator

Torque
Reference
Scale
and
Trim

Speed
Reg
Output
Trim

C

+

+

Regen Power Limit

Speed /
Torque /
Position
Mode
Select

Select

D

+

+

Te

Neg Torque Limit

Pos Torque Limit

Load
Observer/
Estimator

Notch
Filter
+

-

Torque
Limit
Select

+

Filtered
Torque Ref

Power, Torque, and Current Limit Reference Generation

Calc

Pwr

Friction
Comp

+

Torque Step

Inertia
Adaption

E

F

Torque
Limit

H

I

Iq
Calc

Te

Current
Limit
Processing
and
Selection

Current
Limit

Rate
Limit

Torque
Current
Ref
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Induction Motor (IM) &
Surface Permanent Magnet Motor (SPM)

Torque Control – Overview

G
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Przegląd sterowania momentem – silnik indukcyjny i silnik z zewnętrznym magnesem
trwałym
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6

5

4

3

2

1

A

Brake/Bus Config

DC Bus Voltage

Drive Voltage and
Current Ratings

Torq Trim

Torq Ref 2

Torq Ref 1

Inertia Comp

Spd Reg PI Out

B

Bus
Voltage
Regulator

Torque
Reference
Scale
and
Trim

Speed
Reg
Output
Trim
Speed /
Torque /
Position
Mode
Select

Select

+

+

Regen Power Limit

C

+

+

Te

Neg Torque Limit

Pos Torque Limit

Load
Observer/
Estimator

Notch
Filter

Inertia
Adaption

+

-

Torque
Limit
Select

+

E

Filtered
Torque Ref

Power, Torque, and Current Limit Reference Generation

Calc

Pwr

Friction
Comp

+

Torque Step

D

Torque
Limit

F

H

Iq

Id

Calc

Te

Id

Calc

Te

Voltage
Limit

Current
Limit

Current
Limit
Processing
and
Selection

Current
Limit

Rate
Limit

I
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Iq
Current
Ref

Id
Current
Ref

Interior Permanent Magnet Motor (IPM)

Torque Control – Overview

G
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6

5

4

3

2

1

676

B

0.0

DI Torque StptA

195

Bit
Source

678

Trq RefA AnlgLo

*

( Analog In 2 )

From DIO Option Card

677

( Analog In 1 )

( Disabled )

Default

Trq Ref A Mult

Parameter
Selection

Default

675

Parameter
Selection

Trq Ref A Sel

Trq RefA AnlgHi

C

761 – Interp Trq Out

From DIO Option Card

( Setpoint )

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

Trq Ref A Stpt

A

1

0

679

x

Trq RefB AnlgLo

Trq RefB AnlgHi
683

682

F

G

H

684

x

0

0

0

3

Other

3

Other

Other

PID Output Meter
(PID Torque Trim)
[27E5]
3,4
1093

1079

+

4

Commanded
Trq

3 = Torque Excl
4 = Torque Trim

PID Output Sel

I
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To Torq Ctrl,
Process Ctrl
[23B4], [27A4]

Torque Control – Reference Scale & Trim

Parameter
Selection

Default

680

Trq Ref B Mult

*

( Analog In 2 )

( Setpoint )

( Disabled )

From DIO Option Card

681

0.0

( Analog In 1 )

Trq Ref B Stpt

Trq Ref B Sel

E

From DIO Option Card

D
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Sterowanie momentem – skala wartości odniesienia i korekcja

387
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3

From Torq Ref
[22H4]

From Spd Ref
[7C4]

6

1566

660

0

(Zero TrqStop)
(Trq ModeStop)
(Trq ModeJog)

40

SLAT Dwell Time
Mtr Option Cnfg

181

DI SpTqPs Sel 0

0

315
1

2

Select
Logic

1

0

[6A1],
[6D2],
[10D5],
[11D2],
[11I1],
[12H5],
[16H2]
Actv
SpTqPs
Mode
313

314

834 – SLAT Setpoint
835 – SLAT Delay Time
SLAT Err Stpt

1

182

1

DI SpTqPs Sel 1

0

1

11

Psn SpdlOrnt

312

1

10

9

Psn PLL

Psn Direct

8

Psn Camming

7

Psn P2P

5

Sum

6

+

4

Profiler

+

Max

SLAT
Max

3

SLAT
Min

Min

2

Torq Reg

1

SpdTrqPsn Mode D

0

0
0

ABCD
Select

+

0
Speed Reg

311

310

Zero Torque

SpdTrqPsn Mode C

4

Commanded Trq

452 – Acceleration
Feedforward
Command

699

Inertia Comp Out

+

FrctnComp Rated

[10D5]

685

Selected
Trq Ref

1

935

Total Inertia

76

Speed Mode

PositionMode

Torque Mode

806 - Kop

Load Observer BW

21 22 23

688

687

Notch

711

II
R

Inertia
Adaption

G

0

2

704

0

Load
Observer

+

+

-

708

H

805 – Load Observer Configuration

689

Filtered Trq
Ref

I
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To Torq Ctrl
Current
[24a B2],
[24b B2],
[25D2],
[26D2]

493 – Torque
Reference Filtered

801 – Load Observer
Acceleration Estimate

[25B4]

InertiaTrqAdd

InAdp LdObs Mode

0

Disabled

707

0

Disabled

1

Inertia
Adaption

Load
Estimate

Load
Observer/
Estimator

[26C5]

802 – Load Observer
Torque Estimate

Notch Fltr Atten

Motor Acceleration
Feedback

Drive Status 1

705
706

Notch Fltr Freq

809 - Kof

InertiaAdaptGain

496 - Kj

503 – Torque Notch
Filter Freq

686

76

Inertia Adapt BW

+
+
+

491 – Torque Trim
Torque
Step

F

Total Inertia

496 - Kj
Motor Acceleration
Feedback

492 – Torque Reference

0

Logic Ctrl State
(Forced Spd)

FrctnComp Slip
Min/Max Cntrl
(Forced Spd)

***INTERNAL CONDITION ONLY***

FrctnComp Stick

1435 – Feedback n Accel
Filter Bandwidth

1565

SReg Output

309

E

Torque Control – Torque

D

1564

FrctnComp Hyst
FrctnComp Time

1563

FrctnComp Trig

FrctnComp
Out
1567

C

1562

1561

Friction
Comp

457 Velocity Loop Output

From Spd Reg
[10I3]

640

Filtered SpdFdbk

Ext Ramped Ref
2
700

0
0
From
Spd Ref Int Ramp Ref 1
[7A3]

Disabled

1560

FrctnComp Mode

B

40 – Control Mode SpdTrqPsn Mode A
833 – SLAT
SpdTrqPsn Mode B
5
Configuration

4

3

2

1

A
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{Mtrng PwrLmt}

670

427

422
423

Current Lmt 2

6

421

Voltage Ref/
Limit
Generation

Current Lmt Sel

{Mtr Vltg Lkg}

+

{Cur Lmt FV}

Parameter
Selection

+

454 – Velocity
Feedback

504 – Torque Limit - Positive

{Trq Neg Lmt}

Pos Torque Limit

800

426

131

Bus
Regulator

Motor Power Lmt

{BusVltgFVLmt}

{Regen PwrLmt}

625 – Regen Power Limit Regen Power Lmt

From Fdbk
[3F2]

671

Active Vel Fdbk

{Trq Pos Lmt}

Neg Torque Limit

D

At Limit Status

Flux

Pk Torque Iq Current Limit

Min

Max

{Therm RegLmt}

Power
Unit
Thermal
Protection

Fdbk

Iq

Flux

Flux

Calc

Te

Mtr Vltg Lkg

Min

1
Flux

1
Flux

Thermal Mgr Current Limit

Calc

Iq

Is,Id

[3C6], [25E2],
[26E2]

690

Limited Trq
Ref

28

26 Therm RegLmt
27 BusVltgFVLmt

23 Mtrng PwrLmt
24 Regen PwrLmt

25 Cur Lmt FV

22 Trq Neg Lmt

-1

F

H

I

Torque Control – Current

G

Neg
Limit
Pos
Limit

Current Rate Lmt

VF or SV
(0-2,4,5,7,8)

1315 – Motor Type

35

Flux Vector
(3,6)

Motor Ctrl Mode

Calc

Is

Iq,Id

425

Rate Lim

18 TrqCurNegLmt

17 TrqCurPosLmt

Active Iq Current Limit

Limit

945

At Limit Status

[36D2]

424

Active Cur Lmt

Torque Current Ref
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Induction Motor (IM) & Surface Permanent Magnet Motor (SPM)

21 Trq Pos Lmt

Active Pos
Torque Limit

945

530 – Id Current Feedback Flux Current

Calc

-1

Active Neg
Torque Limit

E

Flux Vector

Limit

494 – Torque Reference Limited
520 – Iq Current Command

Te

Pwr

493 – Torque Reference - Filtered

C

Filtered Trq
Ref
From Torq
689
Ctrl
[23H2] 505 – Torque Limit - Negative

B

1320 – Motor Rated Peak Current Current Lmt 1
533 – Current Vector Limit

5

4

3

2

1

A
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6

5

4

3

2

1

A

671

689

Filtered Trq
Ref

{Trq Neg Lmt}

Pos Torque Limit

{Mtrng PwrLmt}

421

422

423

Current Lmt 1

Current Lmt 2

Voltage Ref/
Limit
Generation

670

427

Current Lmt Sel

{Mtr Vltg Lkg}

426

Bus
Regulator

Motor Power Lmt

{BusVltgFVLmt}

{Regen PwrLmt}

131

Active Vel Fdbk

Regen Power Lmt

From Fdbk
[3F2]

{Trq Pos Lmt}

Neg Torque Limit

From Torq
Ctrl
[23H2]

B

+

{Cur Lmt FV}

Parameter
Selection

+

C

{Therm RegLmt}

Power
Unit
Thermal
Protection

Calc

Te

Pwr

-1

Min

Max

Active Neg
Torque Limit

At Limit Status

D

Limit

Voltage
Limit

Thermal Mgr Current Limit

Calc

Te
Id

Id

[3C6], [25E2],
[26E2]

Limit

Iq

Calc

Te

F

690

Limited Trq
Ref

28

24 Regen PwrLmt
Mtr Vltg Lkg

26 Therm RegLmt
27 BusVltgFVLmt

23 Mtrng PwrLmt

25 Cur Lmt FV

22 Trq Neg Lmt

21 Trq Pos Lmt

Active Pos
Torque Limit

945

Flux Vector

E

H

I

Calc

Iq

Is,Id

Active Cur Lmt

Current Rate Lmt

425

Rate Lim

18 TrqCurNegLmt

17 TrqCurPosLmt

[36D2]

424

Limit

945

At Limit Status

Id
Current
Ref

Iq
Current
Ref
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Interior Permanent Magnet motor (IPM)

Torque Control – Current

G
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6

5

4

3

2

1

A

708

[23H2]
689

Filtered
Trq Ref

0

Else

1

704

InAdp LdObs Mode

Filter

Sensorless

Inertia Adaption

Inertia Adapt BW

705

LPass

690

Limited
Trq Ref

System Model

Total Inertia

1

[24a E2], [24b E2]

Alternate
Encoder

Primary
Encoder

494 – Torque Reference - Limited

1
0

Else

X

709
Position

496 - Kj

809 - Kof

76
Total Inertia

InertiaAdaptGain

706

X

F

IA LdObs
Delay

Position

Speed Sensor ***INTERNAL CONDITION ONLY***
Type

Limit

Torque
Limits

E

520 – Iq Current Command

1435 – Feedback n
Accel Filter Bandwidth

671

Neg Torque Limit

505 – Torque Limit - Negative

670

Pos Torque Limit

504 – Torque Limit - Positive

Inertia
Adaption

D

493 – Torque Reference - Filtered

C

805 – Load Observer Configuration

InertiaTrqAdd
[23H1]

801 – Load Observer
Acceleration Estimate

Notch Filter
Output

B

H

Velocity

Velocity

Derivative

d
dt

Derivative

d
dt

From Fdbk
[3E3]

Motor Acceleration Feedback

FIR
Filter

FIR
Filter

Accel

Accel

1

0

936

5

Drive Status 2
(Fdbk Loss Sw0)
[3E1]

I
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Torque Control – Inertia Adaption

G
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6

5

4

3

2

1

A

802 – Load Observer
Torque Estimate

Notch Filter
Output

B

707

689

671

Neg Torque Limit

Filter

LPass

0

Else

2

10 R/S

Load
Observer

704

Limit

Torque
Limits

LPass

Filter

711

690

Type

0

Load Observer / Estimator

Sensorless

1

Else

System Model

Total Inertia

1

X

Limited
Trq Ref [24a E2], [24b E2]

F

G

H

I

Alternate
Encoder

Primary
Encoder

496 - Kj

Total Inertia

76

Position

709

IA LdObs
Delay

Position

Velocity

Velocity

Derivative

d
dt

Derivative

d
dt

From Fdbk
[3E3]

Motor Acceleration Feedback

FIR
Filter

FIR
Filter

Accel

Accel

1

0

936

5

Drive Status 2
(Fdbk Loss Sw0)
[3E1]
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Torque Control – Load Observer / Estimator

494 – Torque Reference - Limited

806 - Kop Speed Sensor

Load Observer BW

E

520 – Iq Current Command

***INTERNAL CONDITION ONLY***

670

Pos Torque Limit

InAdp LdObs Mode

[23G3]

[23H2]

Filtered
Trq Ref

504 – Torque Limit - Positive
505 – Torque Limit - Negative

805 – Load
Observer
Configuration

Load
Estimate

D

493 – Torque Reference - Filtered

C
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6

5

4

3

2

1

558

1077

PID Fdbk

558

4

9

Output Power

7

Output Current

5

Torque Cur Fdbk

[22H4]

Commanded Trq

[29F2]

MOP Reference

Option
Port:
Analog In

1070

PID Setpoint

[29F2]

MOP Reference

Option
Port:
Analog In

A

Float Types

1072

PID Fdbk Sel

DI PID Hold

192

1069

PID Ref
AnlgLo

1074

ҁ0

Parameter
Selection

1066

PID Output Sel

1079

936

1

1

PID Control
(PID Hold)

1089

PID Hold

10

3

0

0

[27G2]

+-

[28D5]

1065

PID Cfg
(Stop Mode)

4

1

2

935

16

1093

0

PID
Stop
Mode

Drive Status 1
(Running)

935

935

Drive Status 1
(Stopping)

-1
200%
Limit

E

-1
E

1

1089

[9I4]
Output Frequency

18

Drive Status 1 PID Output Meter
(Stopping)

18

1079

PID Output Sel

DI PID Enable

191

0

3

PID Control
(PID InvError)

1066

1

0

Parameter
Selection

191

PID Enable

1066

1

0

Invert Error

Parameter
Selection

194

DI PID Invert

DI PID Enable

Error Deadband

Option
Port:
Digital In

1

D

PID
Deadband
1083

Option
Port:
Digital In

PID Control
0
(PID Enable)

Drive Status 2
(PID FB Loss)

PID Cfg
(Fdbk Sqrt)

PID Status
(PID Hold)

PID FBLoss TqSel

1076

ҁ0

3,4

1075
ҁ0

1089

Ramp

PID Cfg
(Ramp Ref)

PID Status
(PID Enabled)

1065

1

PID FBLoss SpSel

x

1078
0

PID Ref
Meter

1090

1

1

C

PID Fdbk
1091
Meter

1065
0

PID Fdbk Mult

PID Ref
Mult

1071

x

1,2

Scale

1073

PID Fdbk PID Fdbk
AnlgHi AnlgLo

Scale

1068

PID Ref
AnlgHi

Drive InLimit

1

Option
Port:
Digital In

Analog Loss

Analog Types

Default Parameter
Selection

Default

Float Types

Analog Types

Parameter
Selection

1067

PID Ref Sel

B

0

1092

[27H3]

Hold

1065

ki
s

AntiWind
Up

PID Int Time

1087

I Gain

1

1079

1089

5

+

DI PID Reset

193

PID Lower Limit

1082

1081

1

Option
Port:
Digital In

Limit

-1
Z

PID Status
(PID Hold)
[27C5]

G

PID Upper Limit

+

1

P Gain

kp

1086

PID Prop Gain

PID Cfg (Anti
Windup)

D Gain

kd-S

1088

PID Deriv
Time

PID Output Sel

PID Error
Meter

PID Status
(PID Enabled)

Per
Unit
Conv

Hz

-

PID LP
Filter BW

1084

LPass

Filter

+

F

I

2

ҁ0

1081

1

0

[28A2]

1

2

0

1
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PID Status
(PID Reset)

0.0

5
Vqs Command
0,2,3,4,6
0.0
Accel Conditional

1089

1

0

3

Per
Unit
Conv
Hz

1093

PID Output
Meter

PID Output Sel
1079
PID Preload
1085

1065

PID Cfg
(Preload Int)

1

PID Reset

0

1

Drive
InLimit

0

[27E5]
PID Status
(PID Enabled)
1089

Limit

3

[9I4]
Output Frequency

PID Lower Limit

1082

Parameter
Selection

1066

x

1089

PID Status
(PID In Limit)

PID Upper Limit

PID Control
(PID Reset)

+
+
+

1080

PID Output
Mult

Process Control (1)

H
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6

5

4

3

2

1

[27I2]

1093

PID Output
Meter

A

1065

0

>0

+

1065

0

PID Cfg
(Zero Clamp)

2

1

Torq Ref A
Torq Ref B

558

>0

Trq Ref A Stpt
676

[29F2]

MOP Reference

PID Voltage Trim Output

PID Voltage Output

PID Cfg
(Zero Clamp)

2

0

1

0

X

Torque
Trim 4

X

36

Maximum Voltage

0

1

1065

1

1

6

Ramped Spd Ref

594
To Spd Ref
[7G1] OR [8G2]
[6B2]
Limited
Spd Ref
PID Cfg
593 [6H4]
(Percent Ref)

6

558

Spd Ref A Stpt
546

[29F2]

MOP Reference

C

Torque
Excl 3

Volt
Trim

Volt
Excl 5

Speed
Excl
Speed
Trim 2

Speed
Excl 1

Not
Used 0

1079

PID Output Sel

B

-1

Pos Limit

Neg Limit

Default

-1

Float Types

Parameter
Selection

1076

PID FBLoss TqSel

Pos Limit

Neg Limit

Default

Float Types

Parameter
Selection

1075

PID FBLoss SpSel

+

+

936

0

1

10

4

3

1079

[27C4]

Drive Status 2
(PID FB Loss)

10

Drive Status 2
(PID FB Loss)
[27C4]

936

0

1

PID Output Sel

D

To Torq Ref
[22G4]

To Spd Ref (Trim)
[7B5], [8A5]

To Spd Ref
[6B2]

E

F

G

I
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Process Control (2)

H
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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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MOP Control

H
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Sterowanie potencjometrem z napędem mechanicznym
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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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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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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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11-Series Inputs & Outputs – ATEX

G
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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

PF755 Rev_9.a
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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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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

423

7

601 – Output Current Output Current

Current Limit 2

11

620 – DC Bus Voltage DC Bus Voltage

422

38

PWM Frequency

Current Limit 1

420

2

306

305

Duty Cycle / Rating

Voltage Class

Pwr EE Data

NTC

Power Device
Characteristics

B

647 – Inverter
Drive OL Mode
Overload Action

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

G
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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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Kompensacja tarcia

403

404
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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

PF755 Rev_9.a
Page 38

I

Rozdział 6
Zintegrowany ruch w aplikacjach sieci Ethernet/IP dla przemienników PowerFlex 755

Przegląd zmiennego podwyższenia napięcia – funkcje wejść/wyjść
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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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Narzędzia diagnostyczne

405

406
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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

PF755 Rev_9.a
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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
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Kreator szybkiego pomiaru trendu

Dodatek

A

Opcjonalne atrybuty standardowe i kart bezpieczeństwa
przemiennika PowerFlex 755
W poniższej tabeli określono opcjonalne atrybuty oraz odpowiadające im tryby
sterowania obsługiwane przez przemiennik PowerFlex 755 podczas korzystania
z aplikacji Logix Designer.
Y = obsługa atrybutu/ENUM/bitu
N = bez obsługi atrybutu/ENUM/bitu
R = atrybut jest wymagany
Tryby Sterowania
• N = bez trybu sterowania
• F = tryb sterowania częstotliwością
• P = tryb sterowania położeniem
• V = tryb sterowania prędkością
• T = tryb sterowania momentem
Aby zapoznać się z dodatkowymi informacjami dotyczącymi trybów sterowania,
prosimy przejść do publikacji Integrated Motion on the Ethernet/IP Network
Reference Manual, nr MOTION-RM003.
W publikacji Integrated Motion on the Ethernet/IP Network Reference Manual
przedstawione są szczegóły przeznaczone dla programistów, dotyczące
zintegrowanego ruchu w trybach sterowania siecią Ethernet/IP, metod
sterowania oraz atrybutów AXIS_CIP_DRIVE.
Tabela 29 - Klucz implementacji warunkowej
Klucz

Opis

AOP

Wymagana, specjalna semantyka, właściwa dla danego urządzenia, pobierana
z profilów Add-On

Co

Atrybut właściwy tylko dla sterownika (atrybut sterownika, który znajduje się
wyłącznie w sterowniku)

C/D

Tak = atrybut jest powielony w przemienniku

CScale

Konfiguracja skalowania ruchu ustawiona na skalowanie sterownika

Pochodny

Zasady implementacji zgodne z innym atrybutem

Dr

Atrybut powielony w przemienniku (atrybut sterownika, który jest powielony
w przemienniku)

Drive Scaling

Przemiennik obsługuję funkcję skalowania przemiennika

DScale

Konfiguracja skalowania ruchu ustawiona na skalowanie przemiennika

E21

EnDat 2.1® (typ sprzężenia zwrotnego)

E22

EnDat 2.2® (typ sprzężenia zwrotnego)

E

Sterowanie w oparciu o enkoder, urządzenie ze sprzężeniem zwrotnym jest obecne

!E

Sterowanie bez enkodera lub bezczujnikowe, urządzenie ze sprzężeniem zwrotnym nie
jest obecne

HI

Hiperface® (typ sprzężenia zwrotnego)
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Tabela 29 - Klucz implementacji warunkowej
Klucz

Opis

IM

Obrotowy lub liniowy silnik indukcyjny (typ silnika)

Linear Absolute

Jednostka sprzężenia zwrotnego - metr; sprzężenie i metoda rozruchu - wartość
bezwzględna

Linear Motor

Liniowy silnik z magnesem trwałym lub liniowy silnik indukcyjny (typ silnika)

LT

LDT czyli przetwornik przemieszczeń liniowych (typ sprzężenia zwrotnego)

NV

Pamięć trwała silnika lub przemiennika (źródło danych silnika)

O-Bits

Bity opcjonalne, powiązane z atrybutem mapowanym bitami

O-Enum

Wyliczenia opcjonalne, powiązane z atrybutem

PM

Obrotowy lub liniowy silnik z magnesem trwałym (typ silnika)

Rotary Absolute

Jednostka sprzężenia zwrotnego – obr.; sprzężenie i metoda rozruchu – wartość
bezwzględna

Rotary Motor

Obrotowy silnik z magnesem trwałym lub obrotowy silnik indukcyjny (typ silnika)

SC

Sinus/cosinus (typ sprzężenia zwrotnego)

SL

Stahl SSI (typ sprzężenia zwrotnego)

SS

SSI (typ sprzężenia zwrotnego)

TM

Tamagawa (typ sprzężenia zwrotnego)

TP

Cyfrowe, równoległe (typ sprzężenia zwrotnego)

TT

Cyfrowe, AqB (typ sprzężenia zwrotnego)

Tabela 30 - Opcjonalne atrybuty bezpiecznego przemiennika PowerFlex 755
Identyfikator

Dostęp

Atrybut

N

F

P

V

T

Implementacja warunkowa

19

Ustawiany

Axis Features

R

R

R

R

R

O-Bits
0 = dobra interpolacja (Y)
1 = automatyczne włączanie ponownej rejestracji (Y)
2 = rejestrowanie alarmu (Y)
5 = badanie przyłączenia (Y)
6 = badanie komutacji (Y)
7 = badanie silnika (Y)
8 = badanie bezwładności (Y)
9 = sterowanie bezczujnikowe (Y)

30

Ustawiany

Axis Configuration

R

R

R

R

R

O-Enum
0 = tylko sprzężenie zwrotne (N)
1 = sterowanie częstotliwością (Y)
2 = pętla położenia (Y)
3 = pętla prędkości (Y)
4 = pętla momentu (Y)

31

Ustawiany

Feedback Configuration

R

R

R

R

R

O-Enum
0 = bez sprzężenia zwrotnego (V/Y)(T/Y)
3 = sprzężenie zwrotne obciążenia (PVT/N)
4 = podwójne sprzężenie zwrotne (P/Y)
8 = podwójne sprzężenie zwrotne integratora (P/Y)

45

Ustawiany

Motion Scaling Configuration

R

R

R

R

R

O-Enum
1 = skalowanie przemiennika (N)

1310/251

Ustawiany

Motor Catalog Number

-

N

N

N

N

Pamięć trwała przemiennika

1313

Ustawiany

Motor Data Source

-

R

R

R

R

O-Enum
1 = baza danych (Y)
2 = pamięć trwała przemiennika (Y)
3 = pamięć trwała silnika (N)
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Tabela 30 - Opcjonalne atrybuty bezpiecznego przemiennika PowerFlex 755
Identyfikator

Dostęp

Atrybut

N

F

P

V

T

Implementacja warunkowa

1315

Ustawiany

Motor Type

-

R

R

R

R

O-Enum
1 = obrotowy, z magnesem trwałym (Y)
2 = obrotowy, indukcyjny (Y)
3 = liniowy, z magnesem trwałym (Y)
4 = liniowy, indukcyjny (N)

1317

Ustawiany

Motor Polarity

-

Y

Y

Y

Y

1320

Ustawiany

Motor Rated Peak Current

-

N

N

N

N

N-IM

1321

Ustawiany

Motor Rated Output Power

-

Y

Y

Y

Y

Y-IM

1322

Ustawiany

Motor Overload Limit

-

Y

Y

Y

Y

1323

Ustawiany

Motor Integral Thermal Switch

-

N

N

N

N

1324

Ustawiany

Motor Max Winding Temperature

-

N

N

N

N

1325

Ustawiany

Motor Winding To Ambient Capacitance

-

N

N

N

N

1326

Ustawiany

Motor Winding To Ambient Resistance

-

N

N

N

N

2310

Ustawiany

PM Motor Flux Saturation

-

N

N

N

N

Tylko w przypadku silników z magnesem trwałym

1339

Ustawiany

PM Motor Rated Torque

-

N

N

N

N

Tylko w przypadku silników obrotowych z magnesem
trwałym

1340

Ustawiany

PM Motor Torque Constant

-

N

N

N

N

Tylko w przypadku silników obrotowych z magnesem
trwałym

1342

Ustawiany

PM Motor Rated Force

-

N

N

N

N

Tylko w przypadku silników obrotowych z magnesem
trwałym

1343

Ustawiany

PM Motor Force Constant

-

N

N

N

N

Tylko w przypadku silników obrotowych z magnesem
trwałym

1330

Ustawiany

Rotary Motor Inertia

-

N

Y

Y

N

Tylko w przypadku silników obrotowych

1332

Ustawiany

Rotary Motor Max Speed

-

N

N

N

N

Tylko w przypadku silników obrotowych

1333

Ustawiany

Rotary Motor Damping Coefficient

-

N

N

N

N

Tylko w przypadku silników obrotowych

2311

Ustawiany

Rotary Motor Fan Cooling Speed

-

N

N

N

N

Tylko w przypadku silników obrotowych

2312

Ustawiany

Rotary Motor Fan Cooling Derating

-

N

N

N

N

Tylko w przypadku silników obrotowych

1336

Ustawiany

Linear Motor Mass

-

N

N

N

N

Tylko w przypadku silników liniowych

1337

Ustawiany

Linear Motor Max Speed

-

N

N

N

N

Tylko w przypadku silników liniowych

1338

Ustawiany

Linear Motor Damping Coefficient

-

N

N

N

N

Tylko w przypadku silników liniowych

2313

Ustawiany

Linear Motor Integral Limit Switch

-

N

N

N

N

Tylko w przypadku silników liniowych

1349

Ustawiany

Induction Motor Magnetization
Reactance

-

N

N

N

N

Tylko w przypadku silników indukcyjnych

1350

Ustawiany

Induction Motor Rotor Resistance

-

N

N

N

N

Tylko w przypadku silników indukcyjnych

1352

Ustawiany

Induction Motor Rated Slip Speed

-

Y

Y

Y

N

Tylko w przypadku silników indukcyjnych

1370

Ustawiany

Load Type

N

N

N

N

N

DScale

1371

Ustawiany

Transmission Ratio Input

N

N

N

N

N

DScale

1372

Ustawiany

Transmission Ratio Output

N

N

N

N

N

DScale

1373

Ustawiany

Actuator Type

N

N

N

N

N

DScale

1374

Ustawiany

Actuator Lead

N

N

N

N

N

DScale

1375

Ustawiany

Actuator Lead Unit

N

N

N

N

N

DScale

1376

Ustawiany

Actuator Diameter

N

N

N

N

N

DScale

1377

Ustawiany

Actuator Diameter Unit

N

N

N

N

N

DScale

44

Ustawiany

Feedback Unit Ratio

-

-

Y

N

-

1401

Uzyskiwany

Feedback 1 Serial Number

N

-

N

N

N

1414

Ustawiany

Feedback 1 Polarity

Y

-

Y

Y

Y
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Tabela 30 - Opcjonalne atrybuty bezpiecznego przemiennika PowerFlex 755
Identyfikator

Dostęp

Atrybut

N

F

P

V

T

Implementacja warunkowa

1415

Ustawiany

Feedback 1 Startup Method

R

-

R

R

R

O-Enum
1 = wartość bezwzględna (Y)

1420

Ustawiany

Feedback 1 Data Length

Y

-

Y

Y

Y

TP, SS

1421

Ustawiany

Feedback 1 Data Code

Y

-

Y

Y

Y

TP, SS

1422

Ustawiany

Feedback 1 Resolver Transformer Ratio

N

-

N

N

N

RS

1423

Ustawiany

Feedback 1 Resolver Excitation Voltage

N

-

N

N

N

RS

1424

Ustawiany

Feedback 1 Resolver Excitation
Frequency

N

-

N

N

N

RS

1425

Ustawiany

Feedback 1 Resolver Cable Balance

N

-

N

N

N

RS

2400

Ustawiany

Feedback 1 Loss Action

N

-

N

N

N

O-Enum
1 = przełączanie na bezczujnikowe sprzężenie zwrotne (N)
2 = przełączanie na nadmiarowe sprzężenie zwrotne (N)

2403

Ustawiany

Feedback 1 Velocity Filter Taps

Y

-

Y

Y

Y

2404

Ustawiany

Feedback 1 Accel Filter Taps

N

-

N

N

N

1434

Ustawiany

Feedback 1 Velocity Filter Bandwidth

Y

-

Y

Y

Y

1435

Ustawiany

Feedback 1 Accel Filter Bandwidth

Y

-

Y

Y

Y

2405

Ustawiany

Feedback 1 Battery Absolute

N

-

N

N

N

1451

Uzyskiwany

Feedback 2 Serial Number

N

-

N

N

N

1464

Ustawiany

Feedback 2 Polarity

Y

-

Y

Y

Y

1465

Ustawiany

Feedback 2 Startup Method

R

-

R

R

R

O-Enum
1 = wartość bezwzględna (Y)

1470

Ustawiany

Feedback 2 Data Length

Y

-

Y

Y

Y

TP, SS

1471

Ustawiany

Feedback 2 Data Code

Y

-

Y

Y

Y

TP, SS

1472

Ustawiany

Feedback 2 Resolver Transformer Ratio

N

-

N

N

N

RS

1473

Ustawiany

Feedback 2 Resolver Excitation Voltage

N

-

N

N

N

RS

1474

Ustawiany

Feedback 2 Resolver Excitation
Frequency

N

-

N

N

N

RS

1475

Ustawiany

Feedback 2 Resolver Cable Balance

N

-

N

N

N

RS

2450

Ustawiany

Feedback 2 Loss Action

N

-

N

N

N

O-Enum
1 = przełączanie na bezczujnikowe sprzężenie zwrotne (N)
2 = przełączanie na nadmiarowe sprzężenie zwrotne (N)

2453

Ustawiany

Feedback 2 Velocity Filter Taps

N

-

N

N

N

2454

Ustawiany

Feedback 2 Accel Filter Taps

N

-

N

N

N

1484

Ustawiany

Feedback 2 Velocity Filter Bandwidth

N

-

N

N

N

1485

Ustawiany

Feedback 2 Accel Filter Bandwidth

N

-

N

N

N

2455

Ustawiany

Feedback 2 Battery Absolute

N

-

N

N

N

365

Uzyskiwany

Position Fine Command

-

-

Y

-

-

366

Uzyskiwany

Velocity Fine Command

-

-

Y

Y

-

367

Uzyskiwany

Acceleration Fine Command

-

-

N

N

N

370

Ustawiany

Skip Speed 1

-

Y

-

-

-

371

Ustawiany

Skip Speed 2

-

Y

-

-

-

372

Ustawiany

Skip Speed 3

-

Y

-

-

-

373

Ustawiany

Skip Speed Band

-

Y

-

-

-

374

Ustawiany*

Ramp Velocity – Positive

-

Y

-

Y

-

Pochodny

375

Ustawiany*

Ramp Velocity – Negative

-

Y

-

Y

-

Pochodny

410
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Tabela 30 - Opcjonalne atrybuty bezpiecznego przemiennika PowerFlex 755
Identyfikator

Dostęp

Atrybut

N

F

P

V

T

Implementacja warunkowa

376

Ustawiany*

Ramp Acceleration

-

Y

-

Y

-

Pochodny

377

Ustawiany*

Ramp Deceleration

-

Y

-

Y

-

Pochodny

378

Ustawiany

Ramp Jerk Control

-

Y

-

Y

-

380

Ustawiany

Flying Start Enable

-

Y

-

Y

-

445

Ustawiany

Position Error Tolerance Time

-

-

Y

-

-

781

Ustawiany

Position Lead Lag Filter Bandwidth

-

-

Y

-

-

782

Ustawiany

Position Lead Lag Filter Gain

-

-

Y

-

-

783

Ustawiany

Position Notch Filter Frequency

-

-

Y

-

-

446

Ustawiany

Position Integrator Control

-

-

R

-

-

447

Ustawiany

Position Integrator Preload

-

-

N

-

-

790

Ustawiany

Velocity Negative Feedforward Gain

-

-

Y

Y

-

464/321

Ustawiany

Velocity Droop

-

Y

Y

Y

-

465

Ustawiany

Velocity Error Tolerance

-

-

N

N

-

466

Ustawiany

Velocity Error Tolerance Time

-

-

N

N

-

467

Ustawiany

Velocity Integrator Control

-

-

R

R

-

468

Ustawiany

Velocity Integrator Preload

-

-

Y

Y

-

469

Ustawiany

Velocity Low Pass Filter Bandwidth

-

-

Y

Y

-

470/327

Ustawiany

Velocity Threshold

N

Y

Y

Y

N

471

Ustawiany

Velocity Lock Tolerance

-

Y

Y

Y

-

473/325

Ustawiany

Velocity Limit - Positive

-

Y

Y

Y

-

474/326

Ustawiany

Velocity Limit - Negative

-

Y

Y

Y

-

833

Ustawiany

SLAT Configuration

-

-

-

Y

-

834

Ustawiany

SLAT Set Point

-

-

-

Y

-

835

Ustawiany

SLAT Time Delay

-

-

-

Y

-

481

Ustawiany

Acceleration Trim

-

-

N

N

N

482

Uzyskiwany

Acceleration Reference

-

-

N

N

N

801

Uzyskiwany

Load Observer Acceleration Estimate

-

-

Y

Y

N

802

Uzyskiwany

Load Observer Torque Estimate

-

-

Y

Y

N

805

Ustawiany

Load Observer Configuration

-

-

Y

Y

N

806

Ustawiany

Load Observer Bandwidth

-

-

Y

Y

N

807

Ustawiany

Load Observer Integrator Bandwidth

-

-

N

N

N

809

Ustawiany

Load Observer Feedback Gain

-

-

Y

Y

N

485

Ustawiany

Acceleration Limit

-

N

N

N

N

486

Ustawiany

Deceleration Limit

-

N

N

N

N

496

Ustawiany

System Inertia

-

-

R

R

N

825

Ustawiany

Backlash Compensation Window

-

-

N

-

-

498

Ustawiany

Friction Compensation Sliding

-

-

N

N

N

499

Ustawiany

Friction Compensation Static

-

-

N

N

N

O-Bits
1: nastawianie automatyczne (N)

O-Bits
1: nastawianie automatyczne (N)

O-Enum
1 = tylko obserwator obciążenia (Y)
2 = obserwator obciążenia z szacunkiem prędkości (N)
3 = tylko szacunek prędkości (N)
4 = sprzężenie zwrotne przyspieszania (Y)
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Dodatek A

Tabela 30 - Opcjonalne atrybuty bezpiecznego przemiennika PowerFlex 755
Identyfikator

Dostęp

Atrybut

N

F

P

V

T

500

Ustawiany

Friction Compensation Viscous

-

-

N

N

N

826/421

Ustawiany

Friction Compensation Window

-

-

N

-

-

827

Ustawiany

Torque Lead Lag Filter Bandwidth

-

-

Y

Y

N

828

Ustawiany

Torque Lead Lag Filter Gain

-

-

Y

Y

N

502

Ustawiany

Torque Low Pass Filter Bandwidth

-

-

N

N

N

503

Ustawiany

Torque Notch Filter Frequency

-

-

Y

Y

Y

506

Ustawiany

Torque Rate Limit

-

-

N

N

N

507/334

Ustawiany

Torque Threshold

-

-

N

N

N

508

Ustawiany

Overtorque Limit

-

Y

Y

Y

Y

509

Ustawiany

Overtorque Limit Time

-

Y

Y

Y

Y

510

Ustawiany

Undertorque Limit

-

Y

Y

Y

Y

511

Ustawiany

Undertorque Limit Time

-

Y

Y

Y

Y

521

Uzyskiwany

Operative Current Limit

-

-

N

N

N

522

Uzyskiwany

Current Limit Source

-

-

N

N

N

524

Uzyskiwany

Current Reference

-

-

N

N

N

525

Uzyskiwany

Flux Current Reference

-

-

N

N

N

840

Ustawiany

Current Disturbance

-

-

N

N

N

527

Uzyskiwany

Current Error

-

-

N

N

N

528

Uzyskiwany

Flux Current Error

-

-

N

N

N

529

Uzyskiwany

Current Feedback

-

-

Y

Y

Y

530

Uzyskiwany

Flux Current Feedback

-

-

Y

Y

Y

553

Ustawiany

Current Vector Limit

-

Y

N

N

N

554

Ustawiany

Torque Loop Bandwidth

-

-

N

N

N

555

Ustawiany

Torque Integral Time Constant

-

-

N

N

N

556

Ustawiany

Flux Loop Bandwidth

-

-

N

N

N

557

Ustawiany

Flux Integral Time Constant

-

-

N

N

N

558

Ustawiany

Flux Up Control

-

Y

Y

Y

Y

Tylko w przypadku silników indukcyjnych
O-Enum
1 = opóźnienie ręczne (Y)
2 = opóźnienie automatyczne (Y)

559

Ustawiany

Flux Up Time

-

Y

Y

Y

Y

Tylko w przypadku silników indukcyjnych

562

Ustawiany

Commutation Self-Sensing Current

-

-

N

N

N

Tylko w przypadku silników z magnesem trwałym
O-wartość = #

563

Ustawiany

Commutation Polarity

-

-

N

N

N

Tylko w przypadku silników z magnesem trwałym

250

Ustawiany

Feedback Commutation Aligned

-

-

Y

Y

Y

O-Enum
2 = przesunięcie silnika (N)
3 = wykrywanie własne (Y)

570

Ustawiany

Frequency Control Method

-

R

-

-

-

O-Enum
128 = wentylator/pompa, V/Hz (Y)
129 = sterowanie wektorowe bezczujnikowe (Y)
130 = sterowanie wektorowe bezczujnikowe,
ekonomiczne (Y)

600

Uzyskiwany

Częstotliwość wyjściowa

-

R

Y

Y

Y

412
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Tabela 30 - Opcjonalne atrybuty bezpiecznego przemiennika PowerFlex 755
Identyfikator

Dostęp

Atrybut

N

F

P

V

T

Implementacja warunkowa

610

Ustawiany

Stopping Action

-

R

R

R

R

O-Enum
2 = wyłączanie zwalniania rampą (FPV/Y)
3 = wstrzymanie bieżącego zwalniania (PV/N)
4 = wstrzymanie zwalniania rampą (PV/Y)
128 = hamulec wtryskowy DC (IM/Y)
129 = hamulec wtryskowy AC (IM/Y)

612

Ustawiany

Stopping Time Limit

-

-

N

N

N

613/354

Ustawiany

Resistive Brake Contact Delay

-

N

N

N

N

614

Ustawiany

Mechanical Brake Control

-

N

N

N

N

615

Ustawiany

Mechanical Brake Release Delay

-

N

N

N

N

616

Ustawiany

Mechanical Brake Engage Delay

-

N

N

N

N

870

Ustawiany

DC Injection Brake Current

-

Y

Y

Y

Y

Tylko w przypadku silników indukcyjnych

872

Ustawiany

DC Injection Brake Time

-

Y

Y

Y

Y

Tylko w przypadku silników indukcyjnych

871

Ustawiany

Flux Braking Enable

-

Y

Y

Y

Y

Tylko w przypadku silników indukcyjnych

627

Ustawiany

Power Loss Action

-

Y

Y

Y

Y

O-Enum
2 = praca generatorowa przy zwalnianiu (Y)

628

Ustawiany

Power Loss Threshold

-

Y

Y

Y

Y

629

Ustawiany

Shutdown Action

-

N

N

N

N

630

Ustawiany

Power Loss Time

-

Y

Y

Y

Y

637

Uzyskiwany

Converter Capacity

-

N

N

N

N

638/262

Uzyskiwany

Bus Regulator Capacity

-

N

N

N

N

646

Ustawiany

Motor Overload Action

-

N

N

N

N

O-Enum
1 = ograniczenie prądu zwarcia (N)

647

Ustawiany

Inverter Overload Action

-

Y

Y

Y

Y

O-Enum
1 = ograniczenie prądu zwarcia (Y)
128 = zmniejszenie stopnia modulacji szerokości
impulsu (Y)
129 = ograniczenie prądu zwarcia z modulacją
szerokości impulsu (Y)

659

Uzyskiwany

CIP Axis Alarms

Y

Y

Y

Y

Y

904

Uzyskiwany

CIP Axis Alarms - RA

Y

Y

Y

Y

Y

695

Ustawiany

Motor Overspeed User Limit

-

Y

Y

Y

Y

697

Ustawiany

Motor Thermal Overload User Limit

-

Y

Y

Y

Y

699

Ustawiany

Inverter Thermal Overload User Limit

-

N

N

N

N

706

Ustawiany

Feedback Noise User Limit

N

N

N

N

N

707

Ustawiany

Feedback Signal Loss User Limit

N

N

N

N

N

708

Ustawiany

Feedback Data Loss User Limit

N

N

N

N

N

730

Uzyskiwany

Digital Inputs

-

Y

Y

Y

Y

731

Ustawiany

Digital Outputs

-

N

N

N

N

732/267

Uzyskiwany

Analog Input 1

-

N

N

N

N

733/268

Uzyskiwany

Analog Input 2

-

N

N

N

N

734

Ustawiany

Analog Output 1

-

N

N

N

N

735

Ustawiany

Analog Output 2

-

N

N

N

N

Tylko w przypadku silników z magnesem trwałym

O-Enum
1 = spadek, szyna DC (N)
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Identyfikator

Dostęp

Atrybut

N

F

P

V

T

Implementacja warunkowa

750

Ustawiany

Local Control

N

N

N

N

N

O-Enum
1 = dozwolone warunkowo (N)
2 = dozwolone (N)

980/242

Uzyskiwany

Guard Status

-

Y

Y

Y

Y

981/243

Uzyskiwany

Guard Faults

-

Y

Y

Y

Y
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Indeks
A
Alarmy 151
Automatycznie/Ręcznie 27
Automatyczny ponowny start 25
Auto-strojenie 35

B

H
Hamowanie 210
Hamowanie dynamiczne 191
Hamowanie strumieniem 210
hamulec dynamiczny
konfiguracja dla zintegrowanego ruchu w sieci
Ethernet/IP 336
Hasło 168

Błąd wejścia dodatkowego 118
Błędy 158

C
Czas przyspieszania/zwalniania 16
Czas zwalniania 16
Częstotliwość nośna 190
Częstotliwość PWM 190
Częstotliwość zgrubnej aktualizacji 293

D
dane silnika indukcyjnego
Odniesienie instancji sterownika RSLogix 5000 do
parametrów 317
Dane silnika z magnesem trwałym 300
Odniesienie instancji sterownika RSLogix 5000 do
parametrów 319
DHCP persistence
Przypisanie adresu IP 306
Dig Out Invert
Nr 226 – główna płyta sterująca 143
Nr 6 – karta rozszerzeń 143
Dig Out Setpoint
Nr 227 – główna płyta sterująca 138
Nr 7 – karta rozszerzeń 138
Dig Out Sts
Nr 225 – główna płyta sterująca 145
Nr 5 – karta rozszerzeń 146
Digital Inputs 116
Digital Outputs 127
Dodatni/ujemny ruch sprzętowy poza zakresem
125
Dwuportowa karta rozszerzeń EtherNet/IP 305
instalacja i konfiguracja 336
Przypisanie adresu IP 306
przypisanie portu 306
dynamiczne przypisanie adresu IP wg portu 306

E
ETAP. Zobacz dwuportowa karta rozszerzeń
EtherNet/IP

F
Fala odbita 174
Filtr środkowozaporowy 237
Flux Up Enable (nr 43) 213
Flux Up Time (nr 44) 213

K
karta rozszerzeń zasilacza pomocniczego
instalacja i konfiguracja 335
karty bezpieczeństwa
ograniczenia zintegrowanego ruchu w sieci
Ethernet/IP 335
Karty rozszerzeń
obsługa dla zintegrowanego ruchu w sieci
Ethernet/IP 335
karty sprzężenia zwrotnego
instalacja i konfiguracja 335
Kasowanie błędu 118
Kompensacja 186
Kompensacja poślizgu 186
Konfiguracja
Wyjście analogowe 111
konfiguracja
ograniczenia sprzętowego przekroczenia punktu
docelowego 306
Rozkaz MDS 294
sprzężenie zwrotne enkodera przyrostowego
z silnikiem MPx 360
konfiguracja osi
tryby sterowania 299
Konflikty w konfiguracji 125
Konwencje wykorzystane w podręczniku 11
Konwencje, podręcznik 11

L
Last StrtInhibit (nr 934) 93
Limit nadmiernej prędkości 167
Limit prądu 152
Limit zasilania odzyskowego 240

M
Minimalna częstotliwość zgrubnej aktualizacji 293
model silnika indukcyjnego
Odniesienie instancji sterownika RSLogix 5000 do
parametrów 317
Model silnika z magnesem trwałym
Odniesienie instancji sterownika RSLogix 5000 do
parametrów 319
Moment
Odniesienie 255
Położenie 258
Tryb 298
Moment odniesienia 255
Motion Axis Stop. Zobacz rozkaz MAS
Motion Servo Off. Zobacz rozkaz MSF
Mtr Options Cfg (nr 40) 24
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Indeks

N
Napięcie nastawiane 17
Napięcie szyny DC 153
Naprzód/wstecz 119
Limit krańcowy 124
Limit zwalniania 124
Nastawa momentu 124
Nastawiany moment z limitem prędkości
konfiguracja dla zintegrowanego ruchu w sieci
Ethernet/IP 340

O
Obciążenie
Odniesienie instancji sterownika RSLogix 5000 do
parametrów 324
Obserwator obciążenia
Odniesienie instancji sterownika RSLogix 5000 do
parametrów 326
Ochrona 179
Ochrona przeciążeniowa „shear pin” 182
Odłączanie interfejsu HIM 52
Ogólne środki ostrożności 12
ograniczenia sprzętowego przekroczenia punktu
docelowego
konfiguracja dla zintegrowanego ruchu w sieci
Ethernet/IP 306
Opcja NV przemiennika 300
Oprogramowanie
Integrated Architecture Builder 292
Motion Analyzer 292
Oprogramowanie Integrated Architecture Builder
292
Oprogramowanie Motion Analyzer 292

P
Pakiety danych
utracone 293
Pamięć nieulotna 300
Pamięć nieulotna przemiennika 300
Pamięć szyny 153
Parametry PID procesu 77
Parametry wyjść cyfrowych 138, 143, 145
Pętla momentu
Odniesienie instancji sterownika RSLogix 5000 do
parametrów 313
Pętla PID 74
Pętla PID procesu 74
pętla położenia
Odniesienie instancji sterownika RSLogix 5000 do
parametrów 315
PID Cfg (nr 1065) 77
PID Enable 123
PID Hold 123
PID Invert 124
PID Reset 124
PID Status (nr 1089) 83
Pierwiastek kwadratowy
Wejście analogowe 109

416

Podatność obciążenia
Odniesienie instancji sterownika RSLogix 5000 do
parametrów 325
Ponowny start, automatyczny 25
Praca 120
Praca impulsowa 120
Praca impulsowa naprzód, praca impulsowa
wstecz 120
Praca naprzód/praca wstecz 119
Prędkość odniesienia 244
Prędkość, moment, położenie 258
przeciążalność momentu 334
Przeciążenie 153, 163
Przeciążenie przemiennika 153
Przeciążenie silnika 163
Przypisanie adresu IP
Dwuportowa karta rozszerzeń EtherNet/IP 306
Przypisanie portu
Dwuportowa karta rozszerzeń EtherNet/IP 306
Przyspieszanie/zwalnianie 122

R
Regulacja prędkości 252
Regulacja szyny 41
regulator bocznikowy
konfiguracja dla zintegrowanego ruchu w sieci
Ethernet/IP 336
Regulator poślizgu 188
Regulator strumienia 212
Rozkaz MAS 296
Rozkaz MDS
atrybuty rampy 296
konfiguracja 293
przykładowy kod atrybutów rampy 297
przykładowy kod startu 295
przykładowy kod trybu momentu 296
przykładowy kod zmniejszenia prędkości 295
przykładowy kod zwiększenia prędkości 295
Rozkaz MSF 296

S
Silnik z magnesem trwałym
ocena 349
specyfikacje 349
silniki bulletin serii HPK
zalecane 347
Silniki indukcyjne prądu przemiennego
zalecane 345
Silniki z magnesem trwałym
zalecane 346
Silniki z magnesem trwałym innych firm
modyfikacje danych 349
Skalowanie wejść analogowych 105
Skalowanie, analogowe 105
SLAT. Zobacz Nastawiany moment z limitem
prędkości
sprzężenie zwrotne enkodera przyrostowego z
silnikiem MPx
konfiguracja 360
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Indeks

Sprzężenie zwrotne obciążenia silnika
Odniesienie instancji sterownika RSLogix 5000 do
parametrów 322
Sprzężenie zwrotne silnika
Odniesienie instancji sterownika RSLogix 5000 do
parametrów 321
Stan 125
Start 119
Start Hand-Off-Auto 121
Start przemiennika ruchu. Zobacz rozkaz MDS
Start w biegu 54
sterowanie częstotliwością
Odniesienie instancji sterownika RSLogix 5000 do
parametrów 309
Sterowanie prędkością
Odniesienie instancji sterownika RSLogix 5000 do
parametrów 311
Sterowanie ręczne 121
sterowanie z podwójną pętlą
aplikacja 301
konfiguracja 301
Sterownik DriveLogix™ 10
Sterownik, DriveLogix 10
Stop 118
Strojenie układu
Zintegrowany ruch w sieci Ethernet/IP 351

Ś
Środki ostrożności, ogólne 12

T
Termistor 148
Termistor silnika 148
Topologia gwiaździsta
Zintegrowany ruch w sieci Ethernet/IP 330
Topologia liniowa
Zintegrowany ruch w sieci Ethernet/IP 331
Topologia liniowa/gwiaździsta
Zintegrowany ruch w sieci Ethernet/IP 333
Topologia pierścieniowa
Zintegrowany ruch w sieci Ethernet/IP 332
Topologia pierścieniowa/gwiaździsta
Zintegrowany ruch w sieci Ethernet/IP 334
Topologie sieci
Zintegrowany ruch w sieci Ethernet/IP 330
Tryb położenia 298
Tryb prędkości 298
Tryb prędkości, momentu, położenia 122
Tryb regulacji szyny 122
Tryb sterowania
atrybuty osi
bez trybu sterowania 407
tryb sterowania momentem 407
tryb sterowania prędkością 407
trybu sterowania położeniem 407
Tryb zaniku zasilania 123

Tryb zatrzymywania 122
tryby sterowania
konfiguracja osi 299
Zintegrowany ruch w sieci Ethernet/IP 293
Tworzenie strumienia 212
Typy silników 228

U
Urządzenia sprzężenia zwrotnego 54
Utracone pakiety danych 293
Utrata sygnałów 109

W
We/wy analogowe 103
Wejścia
Analogowe 103
Cyfrowe 116
Wejścia analogowe 103
Wejście analogowe
Pierwiastek kwadratowy 109
Wejście termistora PTC silnika 148
Właściciele 68
Włączenie 118
Wsparcie techniczne 11
Wsparcie techniczne w zakresie
przemienników 11
Wsparcie, produkt 11
Wstępne ładowanie 123
Wybieranie prędkości 121
Wyjścia
Analogowe 110, 111
Cyfrowe 127
Wyjścia analogowe 110
Wyjście analogowe 111
Wykrycie
Strata wejścia 109
Wykrywanie strat wejść 109
Wykrywanie zaniku fazy wejściowej 161

Z
Zakazy startu (nr 933) 93
Zakładka Power
Odniesienie instancji sterownika RSLogix 5000 do
parametrów 327
Zalecane
silniki bulletin serii HPK 347
Silniki indukcyjne prądu przemiennego 345
silniki z magnesem trwałym 346
Zanik zasilania 70, 123
Zasilacz pomocniczy 41
Zatrzymanie wybiegiem 119
Zatrzymanie z limitem prądu 119
Zegar czasu rzeczywistego 169
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Indeks

Zintegrowany ruch w sieci Ethernet/IP
obsługiwane karty rozszerzeń 335
odniesienie sterowania prędkością (arkusz 1),
schemat blokowy 369
odniesienie sterowania prędkością (arkusz 2),
schemat blokowy 370
odniesienie sterowania prędkością (arkusz 3),
schemat blokowy 371
odniesienie sterowania prędkością (arkusz 4),
schemat blokowy 372
odniesienie sterowania prędkością (arkusz 5),
schemat blokowy 373
ogólny schemat blokowy VF (V/Hz), SV 366
ogólny schemat blokowy wektora strumienia 365
ograniczenia z zakresie kart bezpieczeństwa 335
przegląd sterowania momentem, schemat
blokowy silnika indukcyjnego i silnika
z zewnętrznym magnesem
trwałym 385
przegląd sterowania momentem, schemat
blokowy silnika z wewnętrznym
magnesem trwałym 386
przegląd zmiennego podwyższenia napięcia,
funkcje wejść/wyjść,
schemat blokowy 404
schemat blokowy IT przeciążenia silnika 402
schemat blokowy kompensacji tarcia 403
schemat blokowy kreatora szybkiego pomiaru
trendu 406
schemat blokowy logiki sterowania 401
schemat blokowy narzędzi diagnostycznych 405
schemat blokowy sprzężenia zwrotnego
prędkości/położenia 367
schemat blokowy sterowania potencjometrem z
napędem mechanicznym 395
sterowanie momentem, prąd, schemat blokowy
silnika indukcyjnego i silnika z
zewnętrznym magnesem trwałym 389
sterowanie momentem, prąd, schemat blokowy
silnika z wewnętrznym magnesem
trwałym 390
sterowanie momentem, schemat blokowy
adaptacji bezwładności 391
sterowanie momentem, schemat blokowy
obserwacji/szacowania
obciążenia 392
sterowanie momentem, skala wartości
odniesienia i schemat blokowy
korekcji 387
sterowanie położeniem, schemat blokowy
bazowania „homing” 381
sterowanie położeniem, schemat blokowy funkcji
pomocniczych 377
sterowanie położeniem, schemat blokowy funkcji
profilowania/indeksowania
(arkusz 1) 380
sterowanie położeniem, schemat blokowy funkcji
profilowania/indeksowania
(arkusz 2) 381
sterowanie położeniem, schemat blokowy
momentu 388
sterowanie położeniem, schemat blokowy pętli
sprzężenia fazowego 378
sterowanie położeniem, schemat blokowy
pozycjonowania CAM 379
sterowanie położeniem, schemat blokowy
regulatora 376
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sterowanie położeniem/funkcje pomocnicze,
schemat blokowy forsowania
momentu zorientowanego na
położenie 384
sterowanie położeniem/funkcje pomocnicze,
schemat blokowy wskaźnika położenia
rolki 382
sterowanie prędkością, ogólny schemat blokowy
odniesień 368
sterowanie prędkością, regulator (wektor
strumienia), schemat blokowy 374
sterowanie prędkością, schemat blokowy
odniesień 375
sterowanie procesem (arkusz 1),
schemat blokowy 393
sterowanie procesem (arkusz 2),
schemat blokowy 394
strojenie układu 351
tryby sterowania 293
wejścia i wyjścia, analogowe, s
chemat blokowy 397
wejścia i wyjścia, cyfrowe, schemat blokowy 396
Zwiększanie/zmniejszanie wartości MOP 122
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Wsparcie Rockwell Automation
Rockwell Automation zamieszcza w Internecie informacje techniczne ułatwiające korzystanie z produktów.
Na stronie http://www.rockwellautomation.com/support dostępne są uwaga techniczne i aplikacyjne, przykładowe
kody i łącza do dodatków service pack dla oprogramowania. Można także odwiedzić Centrum Wsparcia Technicznego
pod adresem https://rockwellautomation.custhelp.com/, gdzie znajdują się aktualizacje oprogramowania, fora i chaty
z pomocą techniczną, informacje techniczne oraz odpowiedzi na często zadawane pytania. W tym miejscu można także
zarejestrować się, aby otrzymywać powiadomienia dotyczące produktów.
Dodatkowo oferujemy wiele programów wsparcia dla instalacji, konfiguracji i rozwiązywania problemów. Aby uzyskać
więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem lub przedstawicielem firmy Rockwell
Automation lub odwiedzić stronę http://www.rockwellautomation.com/services/online-phone.

Pomoc w instalacji
Jeśli napotkają Państwo problem w ciągu pierwszych 24 godzin od instalacji, należy ponownie sprawdzić informacje
zawarte w niniejszej instrukcji. W celu uzyskania wstępnej pomocy w uruchomieniu produktu prosimy o kontakt
z Centrum Wsparcia Technicznego Klienta.
Stany Zjednoczone lub Kanada

1.440.646.3434

Poza terenem Stanów
Zjednoczonych i Kanady

Proszę użyć funkcji Worldwide Locator na stronie http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/support/overview.page lub
skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Rockwell Automation.

Zwrot w przypadku niezadowalającego działania nowego produktu
Firma Rockwell Automation testuje wszystkie swoje produkty, aby zapewnić ich pełną funkcjonalność z chwilą
wysłania ich z zakładu produkcyjnego. Jeśli jednak Państwa produkt nie działa i konieczny jest jego zwrot, należy
przeprowadzić poniższą procedurę.
Stany Zjednoczone

Prosimy skontaktować się z dystrybutorem. Aby dopełnić procedury zwrotu, należy podać dystrybutorowi numer sprawy wsparcia
technicznego klienta (aby go uzyskać, należy zadzwonić na powyższy numer).

Poza terenem Stanów
Zjednoczonych

Prosimy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Rockwell Automation w celu dokonania zwrotu.

Ocena dokumentacji
Państwa komentarze pomogą nam opracowywać dokumentację, która lepiej spełnia potrzeby naszych klientów. Jeśli
mają Państwo jakiekolwiek sugestie, jak udoskonalić niniejszy dokument, prosimy wypełnić formularz o numerze
publikacji RA-DU002, dostępny pod adresem http://www.rockwellautomation.com/literature/.
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