Manual de referência

Inversores PowerFlex Série 750
Códigos de catálogo 20F, 20G, 21G

Tradução das instruções originais

Informações importantes para o usuário
Leia este documento e os documentos listados na seção de recursos adicionais sobre a instalação, configuração e operação
deste equipamento antes de instalar, configurar, operar ou realizar a manutenção deste produto. Os usuários devem se
familiarizar com as instruções de instalação e fiação, além dos requisitos de todos os códigos, leis e padrões.
Atividades que incluam a instalação, ajustes, ativação, utilização, montagem, desmontagem e manutenção devem ser
executadas por pessoal adequadamente treinado de acordo com o código de prática aplicável.
Se este equipamento for usado de maneira não especificada pelo fabricante, a proteção fornecida pelo equipamento pode ser
inutilizada.
Em nenhuma hipótese, a Rockwell Automation será responsável por danos indiretos ou resultantes do uso ou da aplicação
deste equipamento.
Os exemplos e diagramas apresentados neste manual são apenas para fins ilustrativos. Devido às diversas especificações e
variáveis associadas a cada instalação específica, a Rockwell Automation, Inc. não pode assumir a responsabilidade pelo uso
com base nos exemplos e diagramas.
A Rockwell Automation, Inc. não assume responsabilidade de patente quanto ao uso de informações, circuitos,
equipamentos ou softwares descritos neste manual.
É proibida a reprodução do conteúdo deste manual, todo ou em parte, sem a permissão escrita da Rockwell Automation,
Inc.
Ao longo deste manual, quando necessário, usamos notas para alertá-lo sobre as considerações de segurança.

ADVERTÊNCIA: Identifica as informações sobre práticas ou circunstâncias que possam causar explosão em uma área
classificada, resultando em ferimentos pessoais ou morte, prejuízos a propriedades ou perdas econômicas.
ATENÇÃO: Identifica as informações sobre práticas ou circunstâncias que podem causar ferimentos pessoais ou morte,
prejuízos à propriedade ou perdas econômicas. O símbolo de atenção ajuda você a identificar e evitar um perigo e reconhecer
as consequências.
IMPORTANTE

Identifica informações importantes para a correta aplicação e compreensão do produto.

Etiquetas também podem estar sobre ou dentro do equipamento para fornecer precauções específicas.

PERIGO DE CHOQUE: As etiquetas podem estar sobre ou dentro do equipamento (por exemplo, um inversor ou motor) para
alertar as pessoas da presença de tensão perigosa.
PERIGO DE QUEIMADURA: As etiquetas podem estar sobre ou dentro do equipamento (por exemplo, um inversor ou motor)
para alertar as pessoas que as superfícies podem atingir temperaturas perigosas.
PERIGO DE ARCO ELÉTRICO: As etiquetas podem estar sobre ou dentro do equipamento, por exemplo, um centro de controle
do motor, para alertar pessoas para um arco elétrico em potencial. Arcos elétricos causam ferimentos graves e morte. Utilize
equipamentos de proteção individual (EPI) adequados. Siga TODOS os requisitos da regulamentação quanto a práticas seguras
de trabalho e para equipamentos de proteção individual (EPI).
Allen-Bradley, Rockwell Software, e Rockwell Automation são marcas comerciais da Rockwell Automation, Inc.
As marcas comerciais não pertencentes à Rockwell Automation são propriedades de suas respectivas empresas.

Resumo das alterações
Este manual contêm informações novas e atualizadas.
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Prefácio

Características gerais

O objetivo deste manual é fornecer informações detalhadas incluindo descrições
de operação, parâmetro e programação.

Quem deve usar este manual

Este manual destina-se a pessoal qualificado. Você deverá ser capaz de programar e
operar dispositivos de inversores frequência de ajustável. Além disso, você deverá
conhecer ajustes do parâmetro e funções.

O que não está neste manual

O objetivo deste manual é fornecer informações detalhadas sobre o inversor
incluindo descrições de operação, parâmetro e programação.

Recursos adicionais

A tabela a seguir lista as publicações que fornecem informações sobre os
inversores PowerFlex Série 750.
Recurso

Descrição

Instruções de instalação do PowerFlex Série 750,
750-IN001

Fornece as etapas básicas necessárias para instalar um
inversor CA PowerFlex® Série 750.

Manual de programação de inversores PowerFlex
Série 750, publicação 750-PM001

Fornece informações detalhadas sobre:
• Opções de E/S, controle e realimentação
• Parâmetros e programação
• Falhas, alarmes e localização de falhas

Dados técnicos dos inversores PowerFlex Série 750,
publicação 750-TD001

Fornece informações detalhadas sobre:
• Especificações do inversor
• Especificações opcionais
• Capacidade de fusível e disjuntor

Manual de usuário PowerFlex 20-HIM-A6/-C6S HIM
(interface homem-máquina), publicação 20HIM-UM001

Fornece informações detalhadas sobre componentes IHM,
operação e recursos.

Manual de serviço de hardware de inversores PowerFlex
Série 750 – Carcaça 8 e maior, publicação 750-TG001

Fornece informações detalhadas sobre:
• Manutenção preventiva
• Teste de componente
• Procedimentos de substituição de hardware

Manual do usuário do adaptador EtherNet/IP embutido do
PowerFlex Série 755, publicação 750COM-UM001

Estas publicações fornecem informações detalhadas sobre
a configuração, uso e localização de falhas dos módulos
opcionais de comunicação e adaptadores do PowerFlex
Série 750.

Manual do usuário do módulo opcional DeviceNet do
inversor PowerFlex Série 750, publicação 750COM-UM002
Manuais do usuário do adaptador de comunicação de rede
classe 7 PowerFlex, publicações 750COM-UMxxx
Manual do usuário Safe Torque Off do PowerFlex
Série 750, publicação 750-UM002
Manual de referência do módulo opcional Safe Speed
Monitor para segurança de inversores PowerFlex
Série 750, publicação 750-RM001
Orientações de fiação e aterramento para inversores
de pulso modulado por largura (PWM),
publicação DRIVES-IN001

Estas publicações fornecem informações detalhadas sobre
a instalação, configuração e operação dos módulos
opcionais de segurança Série 750.

Fornece informações básicas necessárias para a correta
fiação e aterramento dos inversores PWM.
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Recurso

Descrição

Inversores PowerFlex em configurações de barramento
comum, publicação DRIVES-AT002

Fornece informações básicas necessárias para a correta
fiação e aterramento dos acionadores dos inversores PWM
de corrente alternada.

Orientações de segurança para aplicação, instalação e
manutenção de controles de estado sólido, publicação
SGI-1.1

Fornece orientações gerais sobre aplicação, instalação e
manutenção de controle de estado sólido.

Um guia de referência global para leitura de diagramas de
esquemas, publicação 100-2.10

Fornece uma referência cruzada simples de símbolos
comuns de esquemas/esquemas elétricos usados em
várias partes do mundo.

Proteção contra dano eletrostático, publicação 8000-4.5.2

Oferece práticas para proteção contra dano eletrostático
(ESD)

Website de certificações de produto, http://ab.com

Oferece declarações de conformidade, certificados e
outros detalhes de certificação.

As publicações a seguir oferecem as informações necessárias ao aplicar os
processadores Logix.
Recurso

Descrição

Procedimentos comuns de controladores Logix5000,
publicação 1756-PM001

Esta publicação traz links para uma coleção de manuais de
programação que descrevem como você pode usar
procedimentos que são comuns a todos os projetos de
controlador Logix5000.

Instruções gerais de controladores Logix5000, publicação
1756-RM003

Fornece aos programadores detalhes sobre cada instrução
disponível para um controlador de base Logix.

Instruções de controle de processo e inversores de
controladores Logix5000, publicação 1756-RM006

Fornece aos programadores detalhes sobre cada instrução
disponível para um controlador de base Logix.

As publicações a seguir fornecem informações que são úteis ao planejar e instalar
redes de comunicação.
Recurso

Descrição

Instruções de instalação de derivação coaxial ControlNet,
publicação 1786-5.7

Fornece procedimentos e especificações para a instalação
de derivações coaxiais ControlNet.

Guia de Planejamento e instalação de mídia de fibra
ControlNet, publicação CNET-IN001

Fornece informações básicas sobre planejamento e
instalação de cabo de fibra.

Você pode visualizar ou fazer download das publicações em
http://www.rockwellautomation.com/literature. Para pedir cópias impressas da
documentação técnica, entre em contato com seu distribuidor local Allen Bradley
ou representante de vendas Rockwell Automation.
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Suporte técnico para
inversores Allen-Bradley

Use um dos métodos a seguir para entrar em contato com o Suporte técnico de
automação e controle.
Online
www.ab.com/support/abdrives

Título
Suporte Técnico Rockwell
Automation

Certificação de produto

Convenções do manual

Email
support@drives.ra.rockwell.com

Telefone
262-512-8176

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

Certificações de produto e declarações de conformidade disponíveis na internet
no endereço www.rockwellautomation.com/products/certification.

• Neste manual nos referimos aos inversores de frequência ajustável
PowerFlex Série 750 como: inversor, PowerFlex 750, inversor
PowerFlex 750 ou inversor CA PowerFlex 750.
• Inversores específicos junto ao PowerFlex Série 750 podem ser chamados
de:
– PowerFlex 753, inversor PowerFlex 753 ou inversor CA PowerFlex 753
– PowerFlex 755, inversor PowerFlex 755 ou inversor CA PowerFlex 755
• Para ajudar a diferenciar os nomes de parâmetros e o texto da tela LCD de
outros textos, as convenções a seguir serão usadas:
– Nomes de parâmetros aparecerão entre [colchetes] após o número do
parâmetro.
Por exemplo: P308 [Direction Mode].
– O texto da tela aparece entre “parênteses.” Por exemplo: “Enabled”
• As palavras a seguir são usadas em todo o manual para descrever uma ação.
Palavra
Consegue
Não pode
Pode
Deve
Deverá
Deve
Não deve

Significado
Possível, capaz de fazer algo
Não é possível, não é capaz de fazer algo
Permitido, autorizado
Inevitável, você deve fazer isto
Requerido e necessário
Recomendado
Não recomendado
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Precauções gerais

Pessoal qualificado
ATENÇÃO: Somente pessoal qualificado familiarizado com os inversores de
frequência ajustável e máquinas associadas devem planejar ou implementar a
instalação, partida e subsequente manutenção do sistema. O não cumprimento
dessas condições pode resultar em lesão e/ou danos ao equipamento.

Segurança pessoal
ATENÇÃO: Para evitar perigo de choque elétrico, verifique se a tensão nos
capacitores de barramento foi completamente descarregada antes da
manutenção. Verifique a tensão do barramento CC no borne de alimentação
medindo entre os terminais +CC e -CC, entre o terminal +CC e o rack e entre o
terminal -CC e o rack. A tensão deve ser zero em todas as medições.
Há perigo de lesão ou danos ao equipamento ao usar fontes de entrada bipolar.
Ruído e desvio em circuitos de entrada sensíveis podem causar mudanças
imprevisíveis na velocidade e direção do motor. Use os parâmetros de comando de
velocidade para ajudar a reduzir a sensibilidade da fonte de entrada.
Existe risco de lesão ou danos ao equipamento. Produtos host DPI ou SCANport™
não devem ser conectados diretamente por meio de cabos 1202. Pode haver
comportamento imprevisível se dois ou mais dispositivos forem conectados desta
forma.
O circuito de controle de partida/parada/habilitação do inversor inclui
componentes de estado sólido. Se houver perigo devido a contato acidental com
máquinas em movimento ou fluxo não intencional de líquido, gás ou sólidos, um
circuito de parada fiado adicional pode ser necessário para remover a linha CA do
inversor. Um método de frenagem auxiliar pode ser necessário.
Há perigo de ferimentos pessoais ou dano ao equipamento devido à operação
inesperada da máquina se o inversor for configurado para enviar automaticamente
um comando de Partida ou Execução. Não use estas funções sem considerar o local
aplicável, os códigos nacionais e internacionais, as normas, regulações ou
orientações da indústria.

12
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Segurança do produto
ATENÇÃO: Um inversor aplicado ou instalado incorretamente pode resultar em
um dano ao componente ou na redução da vida útil. Erros de fiação ou de
aplicação como erro no dimensionamento do motor, fonte de alimentação CA
incorreta ou inadequada ou temperatura do ar circundante excessiva pode
resultar em falhas no sistema.
O inversor contém partes e componentes sensíveis ESD (descarga eletrostática).
Precaução de controle de estática é necessária ao instalar, testar, fazer manutenção
ou reparo neste conjunto. Pode haver dano ao componente se os procedimentos
de controle ESD não forem seguidos. Se não estiver familiarizado com os
procedimentos de controle da descarga eletrostática, referência Proteção contra
dano eletrostático, Publicação 8000-4.5.2 ou qualquer outro manual de proteção
ESD aplicável.
A configuração de uma entrada analógica para operação de 0 - 20 mA e a
orientação dela a partir de uma fonte de tensão pode causar dano no componente.
Verifique a configuração correta antes de aplicar sinais de entrada.
Um contator ou outro dispositivo que normalmente desconecta e reaplica a CA
ao inversor e inicia e para o motor pode causar dano no hardware do inversor.
O inversor é projetado para usar sinais de entrada de controle que iniciarão e
pararão o motor. Se um dispositivo de entrada for usado, a operação não deve
exceder um ciclo por minuto ou poderá ocorrer dano ao inversor.
O inversor não deve ser instalado em uma área na qual a atmosfera ambiente
contenha gases voláteis ou corrosivos, vapores ou poeira. Caso o inversor não será
instalado no curto prazo, ele deve ser armazenado em uma área na qual não fique
exposto a uma atmosfera corrosiva.

Produto Classe 1 LED
ATENÇÃO: Perigo de dano permanente aos olhos ao usar equipamento de
transmissão ótica. Este produto emite uma luz intensa e radiação invisível. Não
olhe nas portas do módulo ou nos conectores de cabo de fibra óptica.
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Ambiente do Studio 5000

O Ambiente de engenharia e projeto do Studio 5000™ combina elementos de
engenharia e projeto em um ambiente comum. O primeiro elemento no ambiente
Studio 5000 é a aplicação Logix Designer. A aplicação Logix Designer é a nova
marca do software RSLogix™ 5000 e continuará a ser o produto para programar os
controladores Logix5000™ para soluções discretas, de processo, de batelada, de
movimento, de segurança, e baseadas em inversores.

O ambiente Studio 5000 é a fundação para o futuro das ferramentas de projeto de
engenharia e capacidades da Rockwell Automation®. Este ambiente é o local para
engenheiros de projetos desenvolverem todos os elementos de seu sistema de
controle.

14
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Configuração do inversor

Tempo de Acel/Desac

Você pode configurar o tempo de aceleração e de desaceleração do inversor.

Tempo de aceleração
P535 [Accel Time 1] e P536 [Accel Time 2] definem a taxa de aceleração para
todas as mudanças de velocidade. Definido como o tempo para acelerar de 0 até a
frequência na placa de identificação do motor P27 [Motor NP Hertz] ou até a
velocidade nominal na placa de identificação do motor P28 [Motor NP RPM].
O ajuste de parâmetro em Hertz ou RPM é programado em P300 [Speed Units].
Seleção entre Tempo de aceleração 1 e Tempo de aceleração 2 é controlado por
uma função de entrada digital (consulte Funções Digin no Manual de
programação do PowerFlex Série 750, publicação 750-PM001) ou pelo
Comando lógico (enviado através de uma rede de comunicação ou software
DeviceLogix™).
Faixa de ajuste é de 0,00 a 3600,00 segundos.

Tempo de desaceleração
P537 [Decel Time 1] e P538 [Decel Time 2] definem a taxa de desaceleração
para todas as mudanças de velocidade. Definido como o tempo para desacelerar
da frequência na placa de identificação do motor P27 [Motor NP Hertz] ou da
velocidade nominal da placa de identificação do motor P28 [Motor NP RPM]
até 0. O ajuste de Hertz ou RPM é programado em P300 [Speed Units]. Seleção
entre Tempo de desaceleração 1 e Tempo de desaceleração 2 é controlado por uma
função de entrada digital (consulte Funções Digin no Manual de programação do
PowerFlex Série 750, publicação 750-PM001) ou pelo Comando lógico (enviado
através de uma rede de comunicação ou software DeviceLogix™).
Faixa de ajuste é de 0,00 a 3600,00 segundos.
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Capítulo 1

Como as aplicações padrão de inversores de corrente alternada estão se
expandindo para novos mercados, novos métodos de controle são necessários
para atingir estas demandas de mercado para aplicações eletromagnéticas.
Algumas destas aplicações, listadas abaixo, usam não-motores ou motores nãopadrão que necessitam de controle independente de frequência de carga e tensão.
• Solda por vibração
• Aquecimento por indução
• Fontes de alimentação
• Alimentadores ou transportadores vibratórios
• Agitação eletromagnética
• Cargas resistivas
Os modos de controle padrão de inversores consistem em volts por hertz (V/Hz),
com seleções de impulso, seleção de realimentação de velocidade, ventilador,
bomba e economizador, vetorial de fluxo (VF), com modos de encoder e encoder
less. O controle da relação tensão/frequência na saída do inversor de frequência
variável deve ser mantido nas regiões linear e não-linear (sobremodulação).
A linearidade da tensão é atingida ao se manter uma razão constante de tensão/
frequência durante toda a região de operação. O inversor de frequência variável
deve entregar uma tensão alternada de frequência ajustável cuja magnitude é
relacionada com a frequência de saída. Conforme a transição de linear para nãolinear começa, o controle deve compensar a tensão perdida e entregar um perfil
linear de tensão de saída.
No modo de controle de tensão ajustável, a tensão de saída é controlada
independentemente da frequência de saída. Os componentes de tensão e
frequência possuem referências e taxas de aceleração/desaceleração
independentes.
A operação no modo de controle de tensão ajustável habilita o controle separado
da tensão de saída e frequência de saída para uso em aplicações que são
tipicamente do tipo não-motor. Os componentes de tensão e frequência possuem
referências e taxas de aceleração/desaceleração independentes. Tanto a tensão
quanto a frequência podem ser definidas para qualquer ponto dentro de suas
respectivas faixas. O gráfico a seguir ilustra estas faixas funcionais.
Tensão nominal

Tensão

0

0

Frequência
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Características gerais
O controle de tensão ajustável é habilitado ao definir P35 [Motor Ctrl Mode]
com a opção 9 “Adj VltgMode.” Este recurso disponibiliza uma tensão de saída
trifásica ou monofásica. O modo padrão de tensão de saída é trifásico e é
selecionado por P1131 [Adj Vltg Config]. No modo monofásico o inversor não
está projetado para operar motores monofásicos, mas é considerado que a carga de
saída possui um atraso ou fator de potência unitário que consiste de resistência e
indutância para aplicações especialmente projetadas de motor ou não-motor.
As fontes de referência de entrada podem ser configuradas em P1133 [Adj Vltg
Select]. A fonte de entrada pode ser dimensionada e superior quando os limites
inferiores são aplicados. Uma fonte de corte pode ser selecionada como referência
em P1136 [Adj Vltg TrimSel] com a tensão de corte adicionada ou subtraída da
referência de tensão.
A seleção de frequência escalar e a rampa de frequência escalar são os mesmos
componentes usados em todos os outros modos de controle. A exceção sendo que
o comando de frequência e a rampa são desacoplados da geração de tensão para o
modo de controle de tensão ajustável para oferecer uma rampa de frequência
independente. As taxas de aceleração e desaceleração e a curva S são as mesmas
usadas em todos os outros modos. Os limites superior e inferior são aplicados ao
valor da frequência de comando de saída.
A rampa de tensão de controle de tensão ajustável oferece uma rampa de tensão
independente desacoplada da frequência escalar e controlada por tempos de
rampa de aceleração e desaceleração selecionáveis pelo usuário. Há também um
recurso de porcentagem da curva S ajustável.
A função de limitação de corrente reduz a tensão de saída quando o limite de
corrente é excedido. Os limites de tensão mínimo e máximo são aplicados de
modo que a tensão de saída nunca é operada fora desta faixa.

Configuração do controle de tensão ajustável
Os exemplos a seguir de configurações para o modo de controle de tensão
ajustável são um ponto de partida para a configuração. As aplicações podem ser
únicas e necessitar de ajustes de parâmetros específicos. Estes exemplos servem
apenas como caso base.
Tabela 1 – Parâmetros básicos de controle de tensão ajustável
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Nº parâmetro

Nome do parâmetro Configuração

Descrição

35

Motor Ctrl Mode

9 “Adj VltgMode”

O recurso de tensão ajustável é usado em aplicações
não-motor.

1131

Adj Vltg Config

1

1 = Operação trifásica, 0 = Operação monofásica

1133

Adj Vltg Select

Preset 1

1134

Adj Vltg Ref Hi

100

Porcentagem

1140

Adj Vltg AccTime

n Segundos

Dependente de aplicação
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Descrição

1141

Adj Vltg DecTime

n Segundos

Dependente de aplicação

1142

Adj Vltg Preset1

n Vca

Dependente de aplicação

1153

Dead Time Comp

n%

Varia de 0% a 100%. O melhor ajuste para Dead
Time Comp é 0% quando a saída do filtro de onda
senoidal é conectada a um transformador, para
impedir ou minimizar as tensões contínuas
deslocadas.

Consulte o manual de programação de inversores PowerFlex Série 750,
publicação 750-PM001, para descrições de parâmetros e padrões.
Ao utilizar filtros de onda senoidal ou dv/dt, a frequência PWM deve casar com
o projeto do filtro. A proteção térmica do inversor altera a frequência PWM se
as condições de sobretemperatura forem detectadas. Ajuste o P420 [Drive OL
Mode] para a opção 1 “Reduce CLmt” e P38 [PWM Frequency] para as
instruções do filtro.

Alterações nos parâmetros adicionais
Ao utilizar o controle de tensão ajustável, é necessário alterar parâmetros
adicionais além do próprio recurso. Use esta tabela para auxiliar na configuração
destes parâmetros.
Tabela 2 – Configurações dos parâmetros de aplicações de tensão ajustável
Nº parâmetro

Nome do
parâmetro

Configuração

Descrição

38

PWM Frequency

2 kHz ou 4 kHz

Combine a configuração com o ajuste do filtro.

40

Mtr Options Cfg

Bit 5 = 0

A onda refletida é desligada de modo que não
hajam pulsos perdidos na forma de onda de tensão
de saída e para minimizar quaisquer deslocamentos
que possam aparecer.

Bit 8 = 1

AsyncPWMLock está ligado pois o filtro está
ajustado para a frequência da portadora.
A frequência portadora deve ser corrigida, se ela for
alterada o filtro não funcionará. Também, defina a
frequência PWM para combinar com o ajuste do
filtro, ou 2 kHz ou 4 kHz.

Bit 9 = 1

PWM Freq Lock está ligado pois o filtro está ajustado
para a frequência portadora. A frequência portadora
deve ser corrigida, se ela for alterada o filtro não
funcionará. Também, defina a frequência PWM para
combinar com o ajuste do filtro, ou 2 kHz ou 4 kHz.

Bit 11 = 0

O bit “Elect Stab” afeta a estabilidade do ângulo
e a estabilidade da tensão.
O ganho da estabilidade do ângulo é definido como
0 de modo que ele não compense a corrente que
está indo para os terminais do filtro. O ganho da
estabilidade da tensão é definido como 0 pela
mesma razão.

Bit 12 = 0

O diagnóstico do transistor é desligado pois esta
sequência de ligar e desligar os transistores carrega
os terminais do filtro e pode causar um desarme IOC.

43

Flux Up Enable

0

Deixar na configuração “Manual”.

44

Flux Up Time

Padrão

Deixar em 0.0000 segundos.
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Nº parâmetro

Nome do
parâmetro

Configuração

Descrição

60

Start Acc Boost

0

61

Run Boost

0

Defina se houver tensões CC de offset nos
enrolamentos de entrada do transformador de
carga.

62

Break Voltage

0

63

Break Frequency

0

420

Drive OL Mode

1 “Reduce CLmt”

O modo Drive OL é definido para reduzir o limite de
corrente e não a frequência PWM que deve
permanecer fixa.

1154

DC Offset Ctrl

1 “Enable”

Isto desliga qualquer controle de offset programado
no firmware.

O modo de modulação é padrão no vetor espacial apenas pois uma modulação
bifásica degradará o desempenho do filtro.
IMPORTANTE

Não use o autotune.

Considerações de aplicação
Qualquer dispositivo que o usuário quiser conectar ao inversor utilizando o
recurso de tensão ajustável, este dispositivo possui algum tipo de capacidade
associada ao mesmo. Como um mínimo ele deve possuir uma corrente nominal e
uma tensão nominal. A seleção do inversor é baseada nestas capacidades.
Dimensionamento
Primeiro, considere a tensão nominal do inversor. Determine qual é a tensão de
linha disponível e selecione uma tensão nominal do inversor que seja compatível.
A seguir, selecione um inversor que forneça a corrente necessária para a
capacidade do dispositivo.
Saída monofásica
Consulte a Rockwell Automation antes de configurar um inversor para saída de
tensão ajustável monofásica. A redução da capacidade do inversor é necessária
devido ao stress no capacitor do barramento CC ou as perdas de chaveamento dos
IGBTs. Quando o PWM é aplicado a um resistor, a corrente muda de estado
seguindo a tensão. Para cada pulso de tensão PWM a corrente pulsa da mesma
maneira. Esta rápida mudança na corrente não é projetada na seleção dos IGBTs
para o inversor. Portanto, alguma forma de redução de capacidade deve ser
aplicada. Uma redução de algo em torno de 67%. Quando neste modo, as perdas
reais devem ser medidas para determinar a porcentagem de redução de
capacidade. Adicionar um reator em série com o resistor pode ajudar ao adicionar
indutância e arredondar os cantos dos pulsos atuais. Dependendo da quantidade
de indutância que é adicionada, a forma de onda pode se parecer com uma onda
senoidal.

20
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Este é um gráfico mostrando a tensão de saída, a corrente de saída e a tensão do
barramento CC. Aqui você pode ver a corrente seguindo a tensão em uma saída
PWM típica.
Monofásico – PWM no resistor – Sem reator

Tensão
Barramento CC
Corrente

Este gráfico amplia alguns dos pulsos para visualizarmos a corrente e sua forma.
Note que os topos possuem uma mudança abrupta. Quaisquer arredondamentos
da forma de onda no topo são devidos ao tipo de resistor usado. Os resistores
usados nesta imagem são do tipo de grade onde o elemento resistor está enrolado
no seu comprimento, adicionando uma certa quantidade de indutância. Esta
indutância ajuda a arredondar a borda de subida da corrente.
Monofásico – PWM no resistor – Sem reator

Tensão
Corrente
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Abaixo temos a mesma figura com o reator adicionado em série. Estas formas de
onda parecem com uma onda senoidal e isto é uma função de quanta indutância é
adicionada. Porém, a maior queda de tensão deve ser considerada.
Monofásico – PWM no resistor – Sem reator

Tensão
Barramento CC
Corrente

Outra opção é ter um filtro de onda senoidal no circuito. Isto permite que um
cabo não blindado seja usado sem a preocupação de se injetar ruído gerado pelo
PWM na instalação. O custo da blindagem do cabo comparado com o de um
filtro de onda senoidal, entre outros fatores, deve ser pesado.
Ao se utilizar uma operação monofásica, conecte a carga às fases U e V. A fase W é
energizada mas não é usada.
Insira a sua máxima corrente no parâmetro Motor NP Amps. Também use este
valor no parâmetro Current Limit. Quando ligado, o inversor tenta acelerar em
rampa até a tensão comandada. Se o limite de corrente for atingido, o inversor
nivela ou reduz a tensão para satisfazer o limite de corrente.
Note o ripple de tensão no barramento CC em duas das imagens acima. Se este
ripple for alto o bastante em magnitude, ele pode fazer com que o inversor
desarme com uma falha Input Phase Loss. Isto acontece pois o inversor monitora
o ripple de barramento e se um certo delta entre a tensão máxima e mínima existir
por um certo período de tempo, o inversor assume que uma fase de entrada foi
perdida. Esta falha pode ser desabilitada ao definir P462 [InPhase LossActn] para
a opção 0 “Ignore.”
Saída trifásica
Se o inversor estiver operando uma carga resistiva, configure-o em um arranjo
trifásico para evitar usar o modo monofásico ou de tensão ajustável. Use um filtro
de onda senoidal para manter o PWM afastado dos resistores. Se os resistores
forem do tipo cerâmico, é possível trincá-los usando o PWM.
A seguir temos uma imagem da tensão e da corrente no reator. A saída do inversor
é enviada através de um filtro de onda senoidal e depois para o reator. O formato
da onda senoidal é determinado pela quantidade de capacitância no filtro de onda
senoidal.
22
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Se quiser saber que tensão pode ser esperada no reator trifásico, considere um
exemplo onde o usuário usou quatro reatores em série. A indutância de cada um
deles é 1,2 mH, 5 mH, 5 mH e 3 mH. O primeiro item a ser calculado é o XL
para cada reator. XL = 2  pi  f  H

XL1 = 2  pi  60   1.2  1000  = 0.45ohm
XL2 = 2  pi  60   5  1000  = 1.88ohm
XL3 = 2  pi  60   5  1000  = 1.88ohm
XL4 = 2  pi  60   3  1000  = 1.13ohm
Agora some-os. XL1 + XL2 + XL3 + XL4 = 5,35 ohm.
Para um reator trifásico a corrente é representada pela equação,

I = V   XL  3 
Isole a tensão. V = I  XL 

3

O valor da corrente pode ser o menor valor nominal entre os reatores ou se os
valores nominais forem maiores que o do inversor, use o valor nominal do
inversor. Neste caso o inversor possui uma corrente nominal de 14 A.
Então conecte os números. V = 14  5.35  1.73 = 129.8
Então 14 A é percebida quando a tensão estiver em 129,8 na saída. Um inversor
com uma tensão nominal alternada de 240 Vca poderia ser selecionado.
Abaixo temos uma forma de onda de tensão e corrente no resistor. A saída do
inversor passa por um filtro de onda senoidal. Isto então é conectado a um
transformador um para um. Esta saída é então enviada para uma ponte
retificadora nos dando pura corrente contínua. Com o uso de uma placa de
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realimentação e a malha PI do inversor, a tensão no resistor permaneceu estável
mesmo se a resistência mudou durante a operação.
Tensão CC

Tensão CC

Corrente do resistor

Corrente do resistor

Tempos

Outros
Definir a aceleração de frequência como zero resulta na produção de uma forma
de onda de saída de tensão CC.
Se o tempo de aceleração de frequência for definido entre 0 e 1, isto pode levar a
uma anomalia onde o inversor produz uma frequência de saída diferente da
frequência comandada. A causa desta anomalia é a introdução da função de
arranque. Este bit precisa estar desativado durante esta condição.
Mtr Options Cfg
RW Inteiro de
32 bits
Configuração das opções do motor
Configuração das funções relativas ao controle do motor. Para motores acima de 200 Hz, uma frequência portadora de 8 kHz ou mais é recomendada. Considere a
redução de capacidade do inversor e as restrições de distância do condutor do motor.
Opções

Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Seletora de arranque
Não utilizado
Modo comum
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

CONTROLE DO MOTOR

Opções de controle do motor

40

Padrão
Bit

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

0
8

1
7

1
6

1
5

0
4

0
3

1
2

1
1

1
0

(1) Apenas inversores 755.

Ao se utilizar uma operação monofásica, conecte a carga às fases U e V. A fase W é
energizada mas não é usada.
Usar uma saída CC pode resultar em problemas térmicos. O inversor pode
precisar ter a capacidade reduzida.
Investigar uma possível redução de capacidade
Reduza a capacidade do inversor para o filtro de onda senoidal.
A sobrecarga do motor ou do inversor não é afetada pelo modo de tensão
ajustável.
24
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O recurso de partida automática oferece a habilidade para o inversor executar
automaticamente uma reinicialização de falha seguida por uma tentativa de
partida sem a intervenção do usuário ou da aplicação. Desde que o inversor tenha
sido programado com um esquema de controle de 2 fios e o sinal de execução seja
mantido. Isto permite a operação remota ou não operável manualmente. Somente
determinadas falhas podem ser reinicializadas. As falhas listadas como NãoReiniciáveis no manual de programação indicam falha no componente do
inversor e não são reinicializáveis.
Deve-se ter atenção ao habilitar este recurso, porque o inversor tenta emitir seu
próprio comando de partida baseado na programação selecionada pelo usuário.

Configuração
Ajuste de P348 [Auto Rstrt Tries] com um valor maior do que zero habilita o
recurso de partida automática. O ajuste do número de tentativas igual a zero
desabilita o recurso.
ATENÇÃO: Pode haver dano ao equipamento e/ou ferimentos pessoais se este
parâmetro for usado em uma aplicação inadequada. Não use esta função sem
considerar o local aplicável, os códigos nacionais e internacionais, as normas,
regulações ou orientações da indústria.
P349 [Auto Rstrt Delay] define o tempo, em segundos, entre cada tentativa de
reset/operação.
O recurso Auto Reset/Run é compatível com as seguintes informações de status.
• P936 [Drive Status 2] Bit 1 “AuRstrCntDwn” Fornece indicação de que
uma tentativa de partida automática está com contagem regressiva no
momento e que o inversor tenta ligar após o término do evento de
temporização.
• P936 [Drive Status 2] Bit 0 “AutoRstr Act” indica que a partida
automática foi ativada.

Operação
As etapas típicas realizadas em um ciclo Auto Reset/Run são as seguintes:
1. O inversor está executando e ocorre uma falha Auto Reset Run, iniciando
assim a ação de falha do inversor.
2. Após o número de segundos em P349 [Auto Rstrt Delay], o inversor
executará automaticamente um reset de falha, reinicializando a condição
de falha.
3. O inversor então emitirá um comando interno de Partida para ligar o
inversor.
4. Se outra falha Auto Reset/Run ocorrer o ciclo se repetirá até o número de
tentativas definido em P348 [Auto Rstrt Tries].
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5. Se houver falhas do inversor repetidamente por um número maior do que
as tentativas definidas em P348 [Auto Rstrt Tries] com menos do que
cinco minutos entre cada uma delas, o Auto Reset/Run é considerado sem
sucesso e o inversor permanece no estado com falha.
6. Se o inversor permanecer executando por cinco minutos ou mais porque o
último reset/operação ou não falha, ou se ele é parado ou reinicializado, o
Auto Reset/Run é considerado correto. Os parâmetros de status da partida
automática são reinicializados e o processo se repetirá se outra falha auto
reinicializável ocorrer.
Consulte Cancelamento de um ciclo Auto Reset/Run para obter
informações sobre como o ciclo Reset/Operação pode ser abortado.

Início do ciclo Auto Reset/Run
As condições a seguir devem ser atendidas quando uma falha ocorrer para que o
inversor comece um ciclo Auto Reset/Run:
• O tipo de falha deve ser Auto Reset/Run.
• O ajuste de P348 [Auto Rstrt Tries] deve ser maior do que zero.
• O inversor deve estar executando, sem jogging, não estar executando auto
ajuste e não estar desligando quando a falha ocorrer. (Um estado de freio
CC é parte de uma sequência de desligamento e, portanto, é considerado
desligamento.)

Cancelamento de um ciclo Auto Reset/Run
Durante um ciclo Auto Reset/Run as ações/condições a seguir cancelarão o
processo de tentativa de reset/operação:
• Um comando de desligamento é emitido de qualquer fonte. (Remoção de
um comando de 2 fios run-fwd ou run-rev é considerada uma declaração de
desligamento.)
• Um comando de reset de falha é emitido de qualquer fonte.
• O sinal de entrada de habilitação é removido.
• P348 [Auto Rstrt Tries] é ajustado como zero.
• Uma falha não reinicializável ocorre.
• A alimentação do inversor é removido.
• O ciclo Auto Reset/Run é esgotado.
Afinal [Auto Rstrt Tries] foi feito e o inversor não foi reinicializado com sucesso e
permaneceu executando por cinco minutos ou mais, o ciclo Auto Reset/Run será
considerado esgotado e portanto, incorreto. Neste caso, o ciclo Auto Reset/Run
encerrará e uma falha F33 “AuRsts Exhaust” será indicada por P953 [Fault
Status B] Bit 13 “AuRstExhaust.”
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O objetivo da função Auto/Manual é permitir o override temporário do controle
de velocidade e/ou a aquisição exclusiva do controle de lógica (partida, operação,
direção). Uma solicitação manual pode vir de qualquer porta, incluindo IHM,
entrada digital ou outro módulo de entrada. No entanto, somente uma porta
pode ter o controle manual e deve liberar o inversor de volta ao controle
automático antes que outra porta possa ter o controle manual. Quando no modo
Manual, o inversor receberá sua referência de velocidade da porta que solicitou o
controle manual, a menos que comandado de forma diferente pela Seleção
alternativa de referência manual.
A IHM pode solicitar o controle manual pressionando as teclas de controle
seguidas da chave manual. O controle manual é liberado pressionando as teclas de
controle seguidas por Auto. Quando a IHM recebe o controle manual, o inversor
usa a referência de velocidade na IHM. Se desejado, a referência de velocidade
automática pode ser automaticamente pré-carregada na IHM ao entrar no
controle manual IHM, assim a transição é suave.
O controle manual também pode ser solicitado através de uma entrada digital.
Para isso, uma entrada digital deve ser ajustada para solicitar o controle manual
através de P172 [DI Manual Ctrl]. As solicitações de controle manual de entrada
digital podem ser configurados para usar suas próprias referências de velocidade
alternativas para controlar o inversor. As entradas digitais podem também ser
usadas em conjunto com a partida automática Hand-Off para criar uma chave
HOA de três formas que incorpora o modo manual.
O módulo opcional Safe Speed Monitor usa o modo manual para controlar a
velocidade do inversor ao entrar na monitoração de velocidade limitada segura.

Máscaras Auto/Manual
A configuração de porta do recurso Auto/Manual é realizada através de um
conjunto de máscaras. Juntas, estas máscaras definem quais portas podem
controlar a velocidade e/ou o controle de lógica do inversor, bem como quais
portas podem solicitar o controle manual. As máscaras são configuradas
definindo um 1 ou 0 no número de bit que corresponde à porta (Bit 1 para
porta 1, Bit 2 para porta 2 e assim por diante). As entradas digitais são sempre
configuradas através do Bit 0, independente de qual porta o módulo reside
fisicamente. Se ambas [Manual Ref Mask] e [Manual Cmd Mask] são definidas
como 0 para uma porta em particular, essa porta não será capaz de solicitar o
controle manual.
P324 [Logix Mask]
A máscara de lógica habilita e desabilita as portas enviando comandos de lógica
(como partida e direção) em qualquer modo. Os comandos de desligamento de
qualquer porta não têm máscara e pararão o inversor.
P325 [Auto Mask]
A máscara Auto habilita e desabilita as portas enviando comandos de lógica
(como partida e direção) no modo Auto. Os comandos de desligamento de
qualquer porta não têm máscara e pararão o inversor.
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P326 [Manual Comd Mask]
A máscara de comando manual habilita e desabilita as portas a partir do controle
exclusivo de comandos de lógica (como partida e direção) no modo Manual.
Se uma porta assume o controle Manual e o bit correspondente para a porta
em [Manual Cmd Mask] é ajustado, nenhuma outra porta conseguirá enviar
comandos de lógica. Os comandos de desligamento de qualquer porta não têm
máscara e pararão o inversor.
P327 [Manual Ref Mask]
A máscara de referência manual habilita e desabilita as portas do controle da
referência de velocidade no modo Manual. Se uma porta assume o controle
manual e o bit correspondente para a porta em [Manual Ref Mask] é ajustado,
o inversor será comandado para a referência de velocidade daquela porta. Uma
referência de velocidade alternativa pode ser comandada usando P328 [Alt Man
Ref Sel]. Se o respectivo bit para a porta de controle manual não for ajustado, o
inversor seguirá sua referência de velocidade automática normal, mesmo no modo
Manual.

Seleção de referência manual alternativa
Por padrão, a referência de velocidade usada no modo Manual vem da porta que
solicitou o controle manual (Por exemplo se uma IHM na porta 1 solicita o
controle manual, a referência de velocidade no modo Manual virá da porta 1).
Se ao invés disso quiser usar uma referência de velocidade diferente, pode-se usar
P328 [Alt Man Ref Sel]. A porta selecionada no parâmetro será usada para
referência manual independente de qual porta solicitou o controle manual, desde
que a porta no controle manual possa definir a referência manual como P327
[Manual Ref Mask]. Se P328 [Alt Man Ref Sel] for uma entrada analógica, as
velocidades máxima e mínima podem ser configuradas através de P329 [Alt Man
Ref AnHi] e P330 [Alt Man Ref AnLo]. Para entrada analógica entre mínima e
máxima, o inversor derivará a velocidade destes parâmetros através da
interpolação linear.
A referência manual P328 [Alt Man Ref Sel] cancela todas as outras referências
de velocidade manuais, incluindo P563 [DI ManRef Sel].
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Controle IHM
O controle manual pode ser solicitado através de um dispositivo IHM conectado
à porta 1, 2 ou 3. Os bits apropriados devem ser definidos nas máscaras (P324
[Logic Mask], P326 [Manual Cmd Mask] e P327 [Manual Ref Mask]) para a
porta onde a IHM está conectada. Para solicitar o controle através da IHM,
pressione a tecla
(Controls) para exibir a tela Control.
Stopped
0,00 Hz
REMOVE
HIM
REV 
REF FBK

ESC

JOG

AUTO
F
REF

EDIT
REF

REF

O mapa de função da tecla da tela de controle
corresponde às teclas de navegação/número

MANUAL
 FWD
HELP

Pressione a tecla

(Manual).

Pressione a tecla
Manual.

(Edit) para confirmar que deseja alternar para o modo

Se a solicitação é aceita, a IHM exibirá “MAN” no canto superior direito. A tela
não indica se o inversor está em Manual, mas sim que a IHM em particular possui
o controle manual. Uma IHM lerá “AUTO” se não tiver o controle no modo
Manual, mesmo se o inversor em si estiver no modo Manual. Para consultar se o
inversor está no modo Manual, verifique P935 [Drive Status 1] Bit 9.
Stopped
0,00 Hz

MAN
F

Quando uma IHM possui o controle manual do inversor, ele usará a referência de
velocidade da IHM a menos que seja cancelada por P328 [Alt Man Ref Sel]. Para
mudar a referência de velocidade na IHM, navegue até a tela Status e pressione a
tecla de função com nome REF.
Stopped
0,00 Hz

00
ESC

AUTO
F

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

PAR# TEXT

Se a solicitação não for aceita, uma mensagem aparecerá indicando “Manual
Control is not permitted at this time.” (Controle manual não permitido neste
momento) As causas mais prováveis são o controle manual estar desabilitado para
a porta ou que outra porta tenha o controle manual no momento. Para verificar
qual porta tem o controle manual, veja P924 [Manual Owner].
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Para liberar o modo manual da IHM, pressione a tecla
exibir a tela Control.
Stopped
0,00 Hz
REMOVE
HIM
REV 
REF FBK

ESC

JOG

AUTO
F
REF

EDIT
REF

REF

(Controls) para

O mapa de função da tecla da tela de controle
corresponde às teclas de navegação/número

MANUAL
 FWD
HELP

Pressione a tecla

(Auto).

Pressione a tecla
Auto.

(Edit) para confirmar que deseja alternar para o modo

Pré-carga IHM
Antes de assumir a referência de velocidade de controle manual de uma IHM, o
inversor pode pré-carregar sua velocidade atual na IHM para permitir uma
transição suave. Sem este recurso, o inversor faria a transição imediatamente para
qualquer velocidade que tenha sido usada por último na IHM, antes do operador
ter a chance de fazer o ajuste. Com este recurso, o inversor manterá sua velocidade
atual até que o operador defina a velocidade para a referência manual desejada.
Com pré-carga manual

Velocidade atual
Velocidade manual
desejada

Última velocidade
usada na IHM

Sem pré-carga manual

Modo manual
Solicitado

Velocidade desejada
Definido em IHM

A pré-carga da IHM Auto/Manual é configurada através de P331 [Manual
Preload]. As portas 1, 2 e 3 podem ser configuradas para ter a referência de
velocidade pré-carregada na IHM ajustando os bits 1, 2 e 3 respectivamente.
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Cenário de exemplo
O inversor tem uma IHM na porta 1 e um módulo de E/S de 24 Vcc na porta 5.
Você deseja selecionar o controle manual de uma entrada digital 3 no módulo de
E/S. Você quer que a porta incorporada EtherNet/IP seja a fonte para a referência
de velocidade no modo Automático e a IHM seja a fonte da referência de
velocidade no modo Manual.

Referência de velocidade manual IHM (Porta DPI 1)
Controle manual (Porta 5, Entrada 3)
Referência de velocidade automática (Porta 14)

Etapas necessárias
1. Defina P172 [DI Manual Ctrl] como Port 5-I/O Module > 1-Dig In Sts >
3 – Input 3.
2. Defina P328 [Alt Man Ref Sel] = 871 Port 1 Reference 3. Set P331
[Manual Preload] = 0000 0000 0000 0010, Bit 1 habilita a pré-carga do
valor de realimentação de velocidade para a IHM na porta 1 quando a
IHM recebe o controle manual.
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Controle de entrada digital
Uma entrada digital pode ser configurada para solicitar o controle manual através
de P172 [DI Manual Ctrl]. Quando ajustar as máscaras Auto/Manual, as
entradas digitais são configuradas através do Bit 0, independente de qual porta o
módulo reside fisicamente.
Uma referência de velocidade para o modo Manual de uma entrada digital pode
ser definido selecionando uma porta em P328 [Alt Man Ref Sel]. Isto, no
entanto, fará com que todas as solicitações manuais usem essa porta como
referência, independente da solicitação ser feita de uma entrada digital ou de
uma IHM. Uma porta separada de referência manual para uso somente quando
a solicitação chega da entrada digital pode ser configurada através de P563 [DI
ManRef Sel]. (Para ver P564 [DI ManRef AnlgHi], defina P301 [Access Level]
como 1 “Advanced.”) Se P328 [Alt Man Ref Sel] está configurado, ele inibirá
P563 [DI ManRef Sel] e permitirá a referência manual.
Se P563 [DI ManRef Sel] for uma entrada analógica, as velocidades máxima e
mínima podem ser configuradas através de P564 [DI ManRef AnlgHi] e P565
[DI ManRef AnlgLo]. Para entrada analógica entre mínima e máxima, o inversor
derivará a velocidade destes parâmetros através da interpolação linear.

Hand-Off-Auto
O recurso Auto/Manual pode ser usado em conjunto com uma partida HandOff-Auto para criar uma chave H-O-A que liga o inversor e solicita o controle
manual ao mesmo tempo, permitindo que a referência de velocidade local
controle o inversor. Consulte Hand-Off-Auto na página 63 para mais detalhes
sobre o recurso de partida Hand-Off-Auto.
No circuito abaixo, um potenciômetro de velocidade foi adicionado à entrada
analógica para fornecer a referência de velocidade ao inversor. Quando a chave
H-O-A é movida de Auto para Hand, o bloco de entrada digital solicitará o
controle manual e emitirá um comando de partida para o inversor. Se uma porta
de entrada digital recebe o controle manual, o inversor acelerará até a velocidade
de referência a entrada analógica. Todas as tentativas de mudar a velocidade,
exceto pela entrada analógica, serão bloqueadas. Se o inversor for parado
enquanto em Hand, alterne a chave H-O-A para Off e então de volta a Hand
para reiniciar o inversor.
Se outra porta possuir o controle manual do inversor, mas não tiver o comando
exclusivo dos comandos de lógica (devido a P326 [Manual Cmd Mask]), a
mudança da chave para Hand fará com que o inversor comece a mover, mas
para que a entrada analógica não tenha controle sobre a velocidade.
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DI 0: Stop

OOX
XOO
DI 1: Partida HOA e
controle manual

Analog IN 0: Referência
de velocidade manual DI

+10 V
Potenciômetro de velocidade

Para este circuito, defina os parâmetros (P301 [Access Level] como 1 “Advanced”
para ver P563 [DI ManRef Sel]).
Número

Nome do parâmetro

Valor

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 ManRef Sel

Anlg In0 Value

O inversor deverá agora solicitar o modo Manual, ligar e rastrear a velocidade de
referência que vem da entrada analógica quando H-O-A alterna para Hand. (A
IHM ainda exibe Auto. A tela muda somente quando a IHM tem controle sobre
o modo Manual).

Velocidade limitada de segurança
Velocidade limitada de segurança através do módulo opcional Safe Speed
Monitor PowerFlex usa o modo manual para controlar a velocidade do inversor.
Quando a monitoração da velocidade limitada de segurança é habilitada, o
módulo de segurança solicita o controle manual do inversor. Se o inversor não
atingir uma velocidade de segura, como definido no módulo opcional por P55
[Safe Speed Limit] e junto ao P53 [LimSpd Mon Delay], o inversor exibirá falha.
Enquanto o módulo opcional usar o modo manual, não há como ele fornecer uma
referência de velocidade ou ligar o inversor. Os parâmetros a seguir devem então
ser configurados.
P326 [Manual Cmd Mask]
Desligue o bit correspondente à porta da opção de segurança para permitir que
os módulos instalados em outras portas continuem a controlar o inversor quando
ele é operado no modo Manual. Por exemplo, se a opção de segurança estiver
instalada na porta 6, desligue então o Bit 6 neste parâmetro.
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P327 [Manual Ref Mask]
Energize o bit correspondente à porta da opção de segurança para permitir que
a opção de segurança comande o inversor para usar sua Referência de velocidade
manual quando ele é operado no modo Manual. Por exemplo, se a opção de
segurança estiver instalada na porta 6, energize o Bit 6 neste parâmetro.
P328 [Alt Man Ref Sel]
Defina este parâmetro para selecionar a referência de velocidade desejada quando
o inversor estiver operando no modo Manual. Por exemplo, defina este parâmetro
com o valor Port 0: Preset Speed 1 para configurar o inversor para usar P571
[Preset Speed 1] como a referência de velocidade manual. Neste caso, P571
[Preset Speed 1] deve ser menor do que o parâmetro P55 [Safe Speed Limit] na
opção de segurança para evitar a ocorrência de uma falha de velocidade SLS.
Consulte o manual de referência módulo opcional Safe Speed Monitor para
segurança de inversores PowerFlex Série 750 AC, publicação 750-RM001, para
mais informações.

Configuração automática de
dispositivos

A configuração automática do dispositivo (ADC) suporta o download
automático dos dados de configuração para um controlador Logix que possua
uma conexão EtherNet/IP a um inversor PowerFlex 755 (firmware 4.001 ou mais
recente) e seus periféricos associados a ADC é suportada como segue:
• Software RSLogix 5000, versão 20 ou superior
• Ambiente Studio 5000, versão 21 ou superior
Os arquivos de projeto (arquivos .ACD) criados com este software contém os
dados de configuração para os inversores PowerFlex do projeto. Quando é
realizado o download do projeto para o controlador, os dados de configuração
são transferidos para a memória do controlador. Softwares de programação mais
antigos necessitavam de um processo manual para realizar o download dos dados
de configuração para o controlador.
ADC também pode trabalhar em conjunto com Firmware Supervisor. Se o
Firmware Supervisor é definido e habilitado para um inversor (codificação
de correspondência exata deve ser usada), o inversor/periférico será
automaticamente atualizado (se necessário) antes de qualquer operação ADC
para aquela porta.
Informações sobre a Configuração automática de dispositivo (ADC) pode ser
encontrada no manual do usuário do PowerFlex 755 adaptador EtherNet/IP
embutido, publicação 750COM-UM001, Capítulo 4, a configuração de E/S
inclui os seguintes tópicos:
• Descrição da funcionalidade ADC
• Como os perfis Add-On do inversor (AOPs) afetam a ADC
• Configuração de um Inversor PowerFlex 755 (firmware 4.001 ou superior)
como ADC
• ADC e memória Logix
• Armazenamento do firmware do inversor e dos periféricos no controlador
Logix (Firmware Supervisor)
• Considerações especiais ao usar um programa de software DeviceLogix
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• Considerações especiais ao usar um módulo Safe Speed Monitor
20-750-S1
• Monitoração do progresso da ADC
• Exemplos de problemas em potencial e soluções

Autotune

O recurso Autotune é usado para medir as características do motor. O recurso
Autotune é formado por diversos testes individuais, cada um com o objetivo de
identificar um ou mais parâmetros do motor. Estes testes requerem que as
informações na placa de identificação do motor sejam inseridas nos parâmetros
do inversor. Apesar de alguns dos valores dos parâmetros poderem ser mudados
manualmente, os valores medidos dos parâmetros do motor fornecem o melhor
desempenho. Cada modo de controle do motor requer que seu próprio conjunto
de testes seja realizado. As informações obtidas dessas medições são armazenadas
na memória não volátil dos inversores para uso durante a operação do inversor.
O recurso permite que estes testes sejam separados em testes que não requeiram
rotação do motor (ajuste estático), todos os testes dentro do modo de controle
selecionado (ajuste rotativo), ou o modo de controle requer a inércia (ajuste por
inércia).
Os testes Autotune são selecionados através do P70 [Autotune]. O recurso
oferece os métodos manual ou automático para ajuste de P73 [IR Voltage Drop],
P74 [Ixo Voltage Drop] e P75 [Flux Current Ref ]. Válido somente quando P35
[Motor Ctrl Mode] é ajustado como 1 “Induction SV,” 2 “Induct Econ,” ou 3
“Induction FV.”
Outros modos de controle do motor, como ímã permanente e ímã permanente
interno, preenchem outros parâmetros associados a estes modos de controle.
Consulte o parâmetro AutoTune definido abaixo.

Testes
Quatro seleções Autotune estarão disponíveis no controle do inversor
PowerFlex 755. Todas as quatro são selecionadas a partir do parâmetro AutoTune.
P70 [Autotune]
• 0 = Ready
• 1 = Calculate
• 2 = Static Tune
• 3 = Rotate Tune
• 4 = Inertia Tune

Ready
O parâmetro retorna para este ajuste após um Ajuste estático ou um Ajuste
rotativo, no momento em que outra transição de partida precisar operar o
inversor no modo Normal. Permite também o ajuste manual de P73 [IR Voltage
Drop], P74 [Ixo Voltage Drop] e P75 [Flux Current Ref ].
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Calculate
Quando o parâmetro AutoTune é ajustado como Calculate (padrão), o inversor
usa os dados da placa de identificação do motor para ajustar automaticamente o
P73 [IR Voltage Drop], P74 [Ixo Voltage Drop], P75 [Flux Current Ref ] e P621
[Slip RPM @ FLA].
P73 [IR Volt Drop], P87 [PM IR Voltage], P79 [Encdrlss VltComp], P74
[Ixo Voltage Drop], P75 [Flux Current Ref ], P93 [PM Dir Test Cur], e os
parâmetros da frequência de escorregamento são atualizados baseados nos valores
de parâmetros da placa de identificação. Quando um valor de parâmetro da placa
de identificação é alterado, os parâmetros AutoTune são atualizados com base nos
novos valores da placa de identificação.
Quando Calculate é usado, os valores atualizados vêm da tabela de uma consulta.

Static Tune
Quando o parâmetro AutoTune é ajustado como Static, somente os testes que não
criarem movimento do motor são executados. Um comando temporário inicia
um teste não-rotacional de resistência do estator do motor para o melhor ajuste
automático possível do P73 [IR Voltage Drop] em todos os modos válidos e o
teste não rotacional de indutância de fuga do motor quanto ao melhor ajuste
automático do P74 [Ixo Voltage Drop] em um modo de vetorial de fluxo (FV).
Um comando de partida é necessário após o início deste ajuste. Usado quando o
motor não pode ser girado.

Rotate Tune
Os testes reais executados quando as seleções de Ajuste Estático e rotativo são
feitas, são diferentes para os modos de controle de motor disponíveis, tipo
realimentação e tipo de motor selecionados. Os testes realizados dependem dos
ajustes dos parâmetros de P35 [Motor Ctrl Mode], P125 [Pri Vel Fdbk Sel] e P70
[Autotune]. Os parâmetros que são atualizados dependem então da execução de
teste e, em alguns casos, os valores calculados para alguns parâmetros serão usados
para atualizar outros parâmetros. Consulte a Tabela 3.
Um comando temporário inicia um Ajuste Estático e é então seguido por um
teste por rotação para o melhor ajuste possível do P75 [Flux Current Ref ]. No
modo vetorial de fluxo (FV), com a realimentação do encoder, um para o melhor
ajuste automático possível do P621 [Slip RPM @ FLA] também é realizado.
Um comando de partida é necessário após o início deste ajuste.
IMPORTANTE
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Se usar um ajuste rotativo para um modo de vetor sem sensores (SV), o motor deve
ser acoplado desde a carga ou os resultados podem não ser válidos. Com um modo
de vetorial de fluxo (FV), uma carga acoplada ou não acoplada produzirá resultados
válidos. Deve-se ter atenção ao conectar a carga ao eixo do motor e então realizar um
AutoTune. A rotação durante o processo de ajuste pode exceder os limites da
máquina.
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Tabela 3 – Fonte de valor do AutoTune
Modo de
controle

Tipo de
motor

Seleção de Autotune
realimentação

Rs

Xo

VF

Indução

NA

Estático

ENERGIZADO

DESENER- DESENER- DESENER- DESENER- ENERGIGIZADO
GIZADO
GIZADO
GIZADO
ZADO

DESENER- DESENER- DESENER- DESENERGIZADO
GIZADO
GIZADO
GIZADO

Dinâmico

ENERGIZADO

DESENER- DESENER- DESENER- ENERGIGIZADO
GIZADO
GIZADO
ZADO

DESENER- DESENER- DESENER- DESENERGIZADO
GIZADO
GIZADO
GIZADO

Estático

ENERGIZADO

DESENER- DESENER- DESENER- DESENER- DESENER- DESENER- DESENER- DESENER- DESENERGIZADO
GIZADO
GIZADO
GIZADO
GIZADO GIZADO
GIZADO
GIZADO
GIZADO

Dinâmico

ENERGIZADO

DESENER- DESENER- DESENER- DESENER- DESENER- DESENER- DESENER- DESENER- DESENERGIZADO
GIZADO
GIZADO
GIZADO
GIZADO GIZADO
GIZADO
GIZADO
GIZADO

Estático

ENERGIZADO

DESENER- DESENER- DESENER- DESENER- DESENER- DESENER- DESENER- DESENER- DESENERGIZADO
GIZADO
GIZADO
GIZADO
GIZADO GIZADO
GIZADO
GIZADO
GIZADO

Dinâmico

ENERGIZADO

DESENER- DESENER- DESENER- ENERGIGIZADO
GIZADO
GIZADO
ZADO

Estático

ENERGIZADO

ENERGIZADO

ENERGIZADO

Dinâmico

ENERGIZADO

ENERGIZADO

DESENER- DESENER- ENERGIGIZADO
GIZADO
ZADO

Estático

ENERGIZADO

ENERGIZADO

ENERGIZADO

ENERGIZADO

DESENER- DESENER- DESENER- DESENER- DESENER- DESENERGIZADO
GIZADO GIZADO
GIZADO
GIZADO
GIZADO

Dinâmico

ENERGIZADO

ENERGIZADO

ENERGIZADO

ENERGIZADO

ENERGIZADO

Estático

DESENER- DESENER- DESENER- DESENER- DESENER- DESENER- DESENER- DESENER- DESENER- DESENERGIZADO GIZADO
GIZADO
GIZADO
GIZADO
GIZADO GIZADO
GIZADO
GIZADO
GIZADO

Dinâmico

ENERGIZADO

ENERGIZADO

DESENER- DESENER- DESENER- DESENER- DESENER- DESENER- ENERGIGIZADO
GIZADO
GIZADO
GIZADO GIZADO
GIZADO
ZADO

Estático

ENERGIZADO

ENERGIZADO

DESENER- DESENER- DESENER- DESENER- DESENER- DESENER- DESENER- DESENERGIZADO
GIZADO
GIZADO
GIZADO GIZADO
GIZADO
GIZADO
GIZADO

Dinâmico

ENERGIZADO

ENERGIZADO

DESENER- DESENER- DESENER- DESENER- DESENER- DESENER- ENERGIGIZADO
GIZADO
GIZADO
GIZADO GIZADO
GIZADO
ZADO

Estático

DESENER- DESENER- DESENER- DESENER- DESENER- DESENER- DESENER- DESENER- DESENER- DESENERGIZADO GIZADO
GIZADO
GIZADO
GIZADO
GIZADO GIZADO
GIZADO
GIZADO
GIZADO

Dinâmico

DESENER- DESENER- DESENER- DESENER- DESENER- DESENER- DESENER- DESENER- DESENER- DESENERGIZADO GIZADO
GIZADO
GIZADO
GIZADO
GIZADO GIZADO
GIZADO
GIZADO
GIZADO

Estático

DESENER- DESENER- DESENER- DESENER- DESENER- DESENER- DESENER- DESENER- DESENER- DESENERGIZADO GIZADO
GIZADO
GIZADO
GIZADO
GIZADO GIZADO
GIZADO
GIZADO
GIZADO

Dinâmico

DESENER- DESENER- DESENER- DESENER- DESENER- DESENER- DESENER- DESENER- DESENER- DESENERGIZADO GIZADO
GIZADO
GIZADO
GIZADO
GIZADO GIZADO
GIZADO
GIZADO
GIZADO

PM

NA

Relutância NA

FV

Indução

Encoder

Sem
encoder

PM

Encoder

Sem
encoder

Relutância Encoder

Sem
encoder

Idlt

Rslt

Id

Rsld

ENERGIZADO

Slip

Encrls

Cemf

PmOffset

DESENER- DESENER- DESENER- DESENER- DESENERGIZADO GIZADO
GIZADO
GIZADO
GIZADO

DESENER- DESENER- DESENER- DESENER- DESENER- DESENER- DESENERGIZADO
GIZADO
GIZADO GIZADO
GIZADO
GIZADO
GIZADO
DESENER- ENERGIGIZADO ZADO

ENERGIZADO

DESENER- DESENER- DESENERGIZADO
GIZADO
GIZADO

DESENER- ENERGIGIZADO
ZADO

DESENER- DESENERGIZADO
GIZADO

ENERGIZADO

DESENERGIZADO

Ajuste por inércia
A seleção de AutoTune por inércia envolve apenas um teste. Vários parâmetros são
atualizados a partir dos resultados do teste. Consulte as tabelas na seção de Testes
Individuais.
Um comando temporário inicia um teste por inércia da combinação motor/carga.
O motor acelerará e desacelerará enquanto o inversor mede a quantidade de
inércia. Esta opção aplica-se somente aos modos FV selecionados em P35 [Motor
Ctrl Mode]. Os resultados finais do teste devem ser obtidos com uma carga
acoplada ao motor, desde que a rotação não danifique a máquina.
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Dependências do teste
Ao executar um teste de fluxo, a taxa de aceleração selecionada é usada, a menos
que seja menor do que 10 segundos. Neste caso, 10 segundos são forçados. No
caso do teste por inércia, uma taxa de aceleração de 0,1 segundo é usada. A
direção selecionada usada durante uma operação normal será usada para todos os
testes de rotação. Além disso, durante qualquer teste por rotação, os limites de
velocidade normais são forçados.
O gerenciador térmico é executando sempre em uma malha de 2 ms, o que
oferecerá proteção durante todos os testes de AutoTune.

Testes individuais
Alguns dos seguintes testes são executados durante um AutoTune.

Teste de resistência
Este teste é um teste estático não importa se for selecionado Static ou Rotate.
Usado para medir a resistência do estator.

Testes de indutância
Este teste é um teste estático não importa se for selecionado Static ou Rotate.
Um teste é usado para motores de indução e outro é usado para motores PM.
O resultado do teste de indução é colocado no parâmetro Ixo e o teste PM é
colocado nos parâmetros IXd e IXq.

Teste de fluxo
Este teste é um teste de rotação que mede a corrente sob uma condição sem carga.
Os resultados serão usados para a corrente de fluxo. Se um teste estático é usado, o
valor resultado é originado de uma tabela de consulta.

Teste de escorregamento
Este teste é um teste por rotação que mede a diferença entre a velocidade do rotor
e a velocidade do estator. Esta medição é feita durante a aceleração.

Teste de defasagem na modulação de fase
Este teste pode criar um pequeno movimento no motor de modo que ele
necessita ser executado com a seleção Rotate. O teste lerá a posição do encoder
quando o inversor produzir zero hertz.
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Teste de inércia
Este teste é um teste independente que é usado para medir a inércia do sistema.
O inversor ajusta este valor no P76 [Total Inertia] como segundos de inércia. Isto
reflete o tempo que leva para acelerar a carga a 100% de torque até a velocidade
nominal. Esta informação pode ser muito útil na determinação da inércia total
(em lb•ft) que está conectada a um eixo do motor.

WK 2  N
308  t 

Usando a fórmula a seguir, Tacc = -------------------------

Tacc  308   t 
N

e reorganizando-a como WK 2 = -------------------------------------temos uma fórmula que isola a inércia conectada.
Para as variáveis, Tacc é 100% da taxa do inversor em lb•ft. Digamos que eu esteja
usando um inversor de 10 HP com um motor de 10 HP. Podemos organizar a
fórmula potência abaixo para solucionar o torque em lb•ft.

T  Speed
5252

Meu motor é de 10 HP, 1785 RPM, HP = -------------------------

HP  5252
Speed

e reorganizando-a como T = -----------------------

10  5252
1785

Então vamos conectar em números. T = -------------------- T = lb•ft
E (t) vem do que o inversor informa como segundos de inércia após executar um
ajuste por inércia. Digamos que o inversor informou 2,12 segundos de inércia.
A agora, organizando as variáveis temos
Tacc = 29,42
(t) = 2,12
N = 1785

Tacc  308   t 
N

colocando estes valores na fórmula, WK 2 = -------------------------------------- WK2 = 10,76
Após estes cálculos, podemos concluir que a inércia conectada equivale a
10,76 lb•ft. Multiplicando por 0,04214011 você tem 0,453 kg•m.
Que efeito pode ter o P71 [Autotune Torque] nestes cálculos? Independente do
valor inserido aqui, o inversor interpolará como se este valor fosse 100%. Então os
segundos de inércia informados pelo inversor refletirão sempre um torque de
100%.
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Teste CEMF
Este é um teste por rotação usado para medir um CEMF de motores PM.
Informações de parâmetro AutoTune sobre alguns outros parâmetros AutoTune
não são abrangidos acima.

Parâmetros Autotune
P71 [Autotune Torque]
Geralmente o valor padrão de 50% será suficiente para a maioria das aplicações.
Você tem a opção de aumentar ou diminuir este valor.
P73 [IR Voltage Drop]
A queda de tensão devido à resistência.
P74 [Ixo Voltage Drop]
A queda de tensão devido à indutância.
P75 [Flux Current Ref ]
A corrente necessário para gerar fluxo no motor. Este valor vem de uma tabela de
consulta para Ajuste Estático e é medida durante o ajuste rotativo. Obviamente
um ajuste rotativo dará resultados mais precisos.
P76 [Total Inertia]
Informado como segundos de inércia. Consulte a descrição acima.
P77 [Inertia Test Lmt]
Um número inserido neste parâmetro limitará o teste de ajuste de inércia a um
número máximo de revoluções. Se houver violação, o inversor exibirá uma falha
em F144 “Autotune Inertia.” Além disso, quando um valor é inserido e o inversor
determina que o número de revoluções será excedido, ele desacelera e para antes
que o valor seja excedido.
P78 [Encdrlss AngComp] e P79 [Encdrlss VltComp]
Estes parâmetros são válidos somente para o modo de controle do motor do
vetorial de fluxo e malha aberta. P78 é preenchido somente por um ajuste
rotativo. P79 é preenchido por uma medição estática.
P80 [PM Cfg]
Este parâmetro de configuração permite que determinados teste sejam realizados
com base no motor conectado.

Motores de ímã permanentes
Os parâmetros P81 a P93 e P120 são todos preenchidos por um auto-ajuste
quando o motor selecionado é ímã permanente. O valor para estes parâmetros é
determinado somente por um ajuste rotativo.
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Motores de ímã permanentes internos
Os parâmetros P1630 a P1647 são todos preenchidos por um auto-ajuste quando
o motor selecionado é ímã permanente interno. O valor para estes parâmetros é
determinado somente por um ajuste rotativo.

Fonte de alimentação
auxiliar

Um módulo opcional de fonte de alimentação auxiliar, 20-750-APS, é designado
para fornecer a potência a um circuito simples de controle de inversor no caso da
alimentação de entrada do inversor ser removida ou perdida.
Quando conectado a uma fonte de alimentação de 24 Vcc fornecida pelo usuário,
as funções da rede de comunicação permanecem em operação e on-line. Um
programa DeviceNet também pode continuar a executar e a controlar qualquer
entrada e saída associada.
O módulo de fonte de alimentação auxiliar é projetado para alimentar todos os
periféricos, E/S e dispositivos de realimentação conectados.

Regulação do barramento

Alguns aplicações criam uma condição de regeneração intermitente. O exemplo a
seguir ilustra essa condição. A aplicação é de curtimento de couro, no qual um
tambor é parcialmente preenchido com o líquido de curtimento e couros.
Quando os couros são levantados (à esquerda), há corrente de motor. No entanto,
quando os couros chegam na parte superior e caem em uma pá, o motor regenera
a potência de volta ao inversor, criando o potencial para uma falha de sobretensão.
Quando um motor CA regenera energia a partir de uma carga, a tensão do
barramento CC do inversor aumentar, a menos que haja outro meio de dissipação
de energia, como um chopper/resistor de frenagem dinâmica ou o inversor toma
uma ação corretiva antes do valor de falha por sobretensão.
Funcionamento do motor
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Com a regulação do barramento desativada, a tensão do barramento pode exceder
o limite de operação e o inversor apresentará falha para se proteger do excesso de
tensão.
Falha 0 V no Vbus Máx

Desligamento da saída do inversor

Com a regulação do barramento habilitada, o inversor pode responder ao
aumento de tensão avançando a frequência de saída até que a regeneração seja
equilibrada. Isto mantém a tensão do barramento em um nível regulado abaixo do
ponto de desarme.

Barramento DB

Velocidade do motor
Frequência de saída

O regulador da tensão do barramento tem prioridade sobre a aceleração/
desaceleração.
Selecione a regulação da tensão do barramento no parâmetro de modo Bus Reg.

Operação
A regulação da tensão do barramento começa quando a tensão do barramento
excede o ponto de ajuste da regulação da tensão do barramento Vreg e as chaves
mostradas em Figura 1 se movem para as posições mostradas.
SW 1
Regulação do barramento Limite

42

SW 2

SW 3

SW 4

SW 5

Reg. barramento

Aberto

Fechado

Não importa
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Figura 1 – Regulador da tensão do barramento, limite de corrente e aceleração em rampa da
frequência
Limite de corrente
Bloco de ganho
derivativo

Corrente do motor fase U
Corrente do motor fase W

Calculador de
magnitude

Limite

0

Bloco de ganho
PI

I Limite,
sem reg barram

Canal integral

Nível de limite de corrente

Canal proporcional

SW 3

SW 1
Sem limite
Taxa Acel/Desac

Controle Grampa
de jerk de controle
em rampa de jerk

I Limite,
sem reg barram
Sem limite
SW 2
Reg.
barramento

Referência de
frequência

Rampa da
frequência
(integrador)

SW 5

Setpoint de frequência

Limites de
frequência

Frequência de saída

Modo de
controle de
velocidade

Frequência máxima, velocidade mínima, velocidade máxima, limite de sobrevelocidade
Referência de frequência (para controle de aceleração em rampa, ref de velocidade e assim por diante.)

Ponto de regulação da tensão
do barramento, Vreg

SW 4

Bloco de ganho
PI

Canal proporcional

Canal integral

Controle de velocidade (Comp escorregamento, PI processo e assim por diante.)

Bus Reg On
Bloco de
Ganho derivativo

Tensão do barramento (Vbus)

Regulador da tensão do barramento

O termo derivativo detecta um rápido aumento na tensão do barramento e
ativa o regulador do barramento antes de atingir de fato o setpoint de regulação
da tensão do barramento Vreg. O termo derivativo é importante uma vez que
ele minimiza o overshoot na tensão do barramento quando a regulação do
barramento começa, tentando assim evitar uma falha por sobretensão. O canal
integral atua à medida que a taxa de aceleração ou desaceleração é alimentada
no integrador de rampa da frequência. O termo proporcional é adicionado
diretamente à saída do integrador de rampa de frequência para formar a
frequência de saída. A frequência de saída é então limitada a uma frequência
de saída máxima.
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ATENÇÃO: A porção “adjust freq” da função do regulador do barramento é
extremamente útil para evitar falhas de distúrbio de sobretensão resultante de
desaceleração agressiva, cargas de revisão e cargas excêntricas. Ela força a
frequência de saída a ser maior do que a frequência comandada enquanto a
tensão do barramento do inversor aumenta em direção a níveis que, se não fosse
assim, poderiam causar uma falha. No entanto, ela também pode causar uma das
condições a seguir.
1. Mudanças positivas rápidas na tensão de entrada (mais do que um aumento
de 10% em 6 minutos) podem causar mudanças de velocidade positivas não
comandadas. No entanto, uma falha “OverSpeed Limit” ocorrerá se a velocidade
atingir [Max Speed] + [Overspeed Limit]. Se esta condição for inaceitável, deve-se
tomar uma ação para 1) limitar as tensões de alimentação dentro da especificação
do inversor e 2) limitar as mudanças de tensão de entrada positiva rápidas
para menos de 10%. Se esta operação for inaceitável e as ações necessárias não
puderem ser tomadas, a porção “adjust freq” da função do regulador do
barramento deve ser desabilitada (consulte parâmetros 372 e 373).
2. Tempos de desaceleração reais podem ser mais longos do que os tempos de
desaceleração comandados. No entanto, uma falha “Decel Inhibit” é gerada se o
inversor parar de desacelerar completamente. Se esta condição for inaceitável, a
porção “adjust freq” do regulador do barramento deve ser desabilitada (consulte
parâmetros 372 e 373). Além disso, a instalação de um resistor de frenagem
dinâmica dimensionado corretamente fornecerá um desempenho igual ou melhor
na maioria dos casos. Importante: Esta falhas não são instantâneas. Os resultados
de teste mostraram que elas podem levar entre 2 a 12 segundos para ocorrerem.

Modos de regulação do barramento
O inversor pode ser programado para de cinco modos diferentes para controlar a
tensão do barramento CC:
• Desabilitado
• Frequência de ajuste
• Frenagem dinâmica
• Ambas com frenagem dinâmica primeiro
• Ambas com frequência de ajuste primeiro
P372 [Bus Reg Mode A] é o modo usado normalmente pelo inversor, a menos
que a função de entrada digital “DI BusReg Mode B” seja usada para alternar
entre os modos instantaneamente, quando então P373 [Bus Reg Mode B]
torna-se o modo de regulação do barramento ativo.
O setpoint da regulação da tensão do barramento é determinado a partir da
memória do barramento (uma média do barramento CC em um período de
tempo). As tabelas e figura a seguir descrevem a operação.
Classe de tensão
480
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Memória do
barramento CC

Setpoint
energizado de DB

<685 Vcc

750 Vcc

>685 Vcc

Memória +65 Vcc
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Opção 0 “Disabled”
Se [Bus Reg Mode n] é ajustado como 0 “Disabled” o regulador de tensão é
desligado e o transistor DB é desabilitado. A energia que retorna ao barramento
CC aumentará a tensão não verificada e desarmará o inversor em sobretensão,
uma vez que o limite de tensão seja atingido.
Figura 2 – PowerFlex Série 750 Regulação do barramento – Desabilitado
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Opção 1 “Adjust Freq”
Se [Bus Reg Mode n] é ajustado como 1 “Adjust Freq” o regulador da tensão do
barramento é habilitado. O setpoint do regulador da tensão do barramento
segue “Bus Reg Curve 1” abaixo de uma memória de barramento CC de 650 Vcc
e segue o “DB Turn On” acima de uma memória de barramento CC de 650 Vcc
(Tabela 5). Por exemplo, com uma memória de barramento CC de 684 Vcc,
o setpoint da frequência de ajuste é de 750 Vcc.
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Abaixo você pode ver que o barramento CC está sendo regulado a medida que
a velocidade é sacrificada para garantir que o inversor não desarme devido à
sobretensão.
Figura 3 – PowerFlex Série 750 Regulação do barramento – Frequência de ajuste
Tensão do
Realimentação da velocidade
barramento CC
O barramento CC é regulado no ponto de
desarme de sobretensão.
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Opção 2 “Dynamic Brak”
Se [Bus Reg Mode n] é ajustado como 2 “Dynamic Brak”, o regulador da
frenagem dinâmica é habilitado. No modo frenagem dinâmica o regulador
da tensão do barramento é desligado. As curvas “DB Turn On” e turn off são
aplicadas. Por exemplo, com uma memória de barramento CC de 684 Vcc,
o regulador de frenagem dinâmica ligará a 750 Vcc e desligará novamente a
742 Vcc. O modo de frenagem dinâmica pode operar de forma diferente
dependendo do ajuste do P382 [DB Resistor Type] como Externo ou Interno.
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Resistor interno
Se o inversor é ajustado como um resistor interno, há um esquema de proteção
integrado ao firmware de forma que se for determinado que muito alimentação
foi dissipada no resistor o firmware não permitirá que o transistor DB queime
mais. Portanto, a tensão do barramento aumentará e desarmará em sobretensão.
Figura 4 – PowerFlex Série 750 Regulação do barramento – Resistor de frenagem dinâmica interno
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Resistor externo
Se o inversor é ajustado como resistor externo e o resistor foi dimensionado
corretamente e o limite de potência regenerativa é ajustado com um valor que
permitirá que a potência regenerativa seja totalmente dissipada, o transistor DB
continuará a queimar durante todo o tempo de desaceleração.
Figura 5 – PowerFlex Série 750 Regulação do barramento – Resistor de frenagem dinâmica
externo
Tensão do
barramento CC

800

Realim velocidade

Corrente CC

14

Barramento CC

12
10

760

Velocidade do motor

8

740

Corrente de frenagem

720

4

700

2

680
660
-0.2

6

10 Volts = Velocidade nominal

Tensão do barramento CC

780

0
0

0.2

0.4

0.6

Segundos

Publicação da Rockwell Automation 750-RM002B-PT-P – Setembro 2013

0.8

1

1.2

-2

47

Capítulo 1

Configuração do inversor

A corrente DB parece estar diminuindo no sentido do fim da desaceleração.
Isto é apenas o resultado de um tempo de varredura do osciloscópio e da
instrumentação. Afinal de contas, ele não é conhecido como “Ohm’s Suggestion.”
O ponto é evidente de que o transistor DB está pulsando através da desaceleração.

Opção 3 “Both DB 1st”
Se [Bus Reg Mode n] é ajustado como 3 “Both DB 1st” Os dois reguladores são
habilitados e o ponto de operação do regulador de frenagem dinâmica é mais
baixo do que do regulador da tensão do barramento. O setpoint do regulador da
tensão do barramento segue a curva “DB Turn On”. O regulador de frenagem
dinâmica segue as curvas “DB Turn On” e turn off. Por exemplo, com uma
memória de barramento CC entre 650 e 685 Vcc, o setpoint do regulador de
tensão do barramento é 750 Vcc e o regulador de frenagem dinâmica ligará a
742 Vcc e desligará a 734 Vcc.
É possível que o inversor reaja de forma diferente entre o modo vetorial de fluxo
e o modo vetor sem sensores. É importante lembrar aqui que no controle SV, o
inversor não usa o valor inserido em P426 [Regen Power Lmt]. Se deixado com o
padrão (–50%) e a desaceleração é tal que cria uma grande quantia de potência de
regeneração, o inversor tentará novamente proteger o resistor.
Considere as impressões abaixo.

Opção 4 “Both Frq 1st”
Se [Bus Reg Mode n] é ajustado como 4 “Both Frq 1st” Os dois reguladores são
habilitados e o ponto de operação do regulador de frenagem dinâmica é mais
baixo do que do regulador de frenagem dinâmica. O setpoint do regulador da
tensão do barramento segue “Bus Reg Curve 2” abaixo de uma memória de
barramento CC de 650 Vcc e segue a curva “DB Turn Off ” acima de uma
memória de barramento CC de 650 Vcc (Tabela 4). O regulador de frenagem
dinâmica segue as curvas “DB Turn On” e turn off. Por exemplo, com uma
memória de barramento CC entre 684 Vcc, o setpoint do regulador de tensão do
barramento é 742 Vcc e o regulador de frenagem dinâmica ligará a 750 Vcc e
desligará a 742 Vcc.
Figura 6 mostra que mediante um comando de parada a tensão do barramento
sobe imediatamente para um ponto onde o transistor DB liga rapidamente,
reduzindo a tensão até um ponto onde o regulador do barramento pode regular
o barramento ajustando a frequência de saída (velocidade).
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Figura 6 – PowerFlex Série 750 Regulação do barramento – Ambos Adj Primeiro
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Controle vetorial de fluxo (FV)
Com o limite de potência de regeneração deixado com o valor padrão e o
tempo de desaceleração de 0,1 segundo, o inversor está limitando a quantia de
alimentação até um ponto onde o resistor pode estar aquecendo devido às
considerações do ciclo de trabalho. Então, o inversor para a queima do transistor
DB e alterna “Adjust Frequency” para regular o barramento e então permitir
outro pulso DB, voltando a ajustar a frequência e assim por diante, até que a
tensão do barramento permaneça abaixo do nível de disparo.
Figura 7 – PowerFlex Série 750 Regulação do barramento – Ambos DB Primeiro FV
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Se o limite de potência de regeneração é aberto até, digamos, 100% a impressão se
pareceria exatamente a mesma da impressão do modo vetor sem sensores exibida
abaixo.
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Controle de vetor sem sensores (SV)
Uma vez que o inversor não está limitando a potência de regeneração o DB é
capaz de dissipar a potência durante todo o tempo de desaceleração antes que as
considerações do ciclo de trabalho limitem a capacidade DB.

900

PowerFlex Série 750 Regulação do barramento – Ambos DB Primeiro SV
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Tabela 4 – Curvas de regulação do barramento
Classe de
tensão
480

Memória do barramento CC

Curva Reg.
barramento 1

<650 Vcc

Memória +100 Vcc

650 Vcc  memória de barramento CC  685 Vcc

750 Vcc

>685 Vcc

Memória +65 Vcc

Curva Reg.
barramento 2
Curva 1 - 8 Vcc

Nível/Ganhos
Os parâmetros a seguir são Nível/ganhos relacionados à regulação do
barramento.
P374 [Bus Reg Lvl Cfg]
Configuração do nível de regulação do barramento – Selecione a referência usada
para determinar o nível da regulação da tensão do barramento para o regulador da
tensão do barramento e a referência usada para a frenagem dinâmica.
• “Bus Memory” (0) – As referências são determinadas com base no P12
[DC Bus Memory].
• “BusReg Level” (1) – As referências são determinadas com base na tensão
definida em P375 [Bus Reg Level].
Se deseja-se a operação coordenada das frenagens dinâmicas de um sistema
de barramento comum, use esta seleção e ajuste P375 [Bus Reg Level] para
coordenar a operação do freio dos inversores de barramento comum.
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P375 [Bus Reg Level]
Nível de regulação do barramento – Ajusta o nível da tensão do barramento de
partida para o regulador da tensão do barramento e a frenagem dinâmica.
Tabela 5 – Tensão do barramento de acionamento
P20 [Volts nominais] =

Volts de acionamento
padrões =

Ajuste Mín/Máx =

<252 V

375 V

375 V/389 V

252 a 503 V

750 V

750/779 V

504 a 629 V

937 V

937/974 V

>629 V

1076 V

1076/1118 V

Embora os parâmetros a seguir estejam listados e possam ser editados no inversor,
eles geralmente não precisam ser ajustados de nenhuma forma. Deve-se tomar
cuidado ao fazer ajuste pois uma operação indesejada pode ocorrer em outro
aspecto do controle do motor.
P376 [Bus Limit Kp]
Ganho proporcional de limite do barramento – Permitir uma desaceleração
progressivamente mais rápida quando o inversor está atrás do tempo de
desaceleração programado, tornando o limitador do barramento mais responsivo.
Um valor mais alto significa que o inversor tentará diminuir o tempo de
desaceleração.
Este parâmetro é válido somente nos modos vetorial sem fluxo.
P377 [Bus Limit Kd]
Ganho derivativo de limite do barramento – Permite forçar mais rapidamente o
limite do barramento. Quanto mais alto o valor, mais rapidamente o limite do
barramento será alcançado e a regulação começa. Pode ocorrer a regulação abaixo
do setpoint típico (750 Vcc para inversor de 460 V). Um valor muito alto e a
operação do motor pode ser afetada. (oscilação de 60 a 60,5 Hz)
Este parâmetro é válido somente nos modos vetorial sem fluxo.
P378 [Bus Limit ACR Ki]
Ganho integral do regulador de corrente ativa limite do barramento – Se o seu
sistema torna o regulador instável ou oscilante, um valor menor neste parâmetro
elimina as oscilações.
Este parâmetro é válido somente nos modos vetorial sem fluxo.
P379 [Bus Limit ACR Kp]
Ganho proporcional do regulador de corrente ativa do limite do barramento –
Determina a receptividade da corrente ativa e, portanto, a potência regenerada e a
tensão do barramento. O aumento deste valor pode fazer com que a frequência de
saída (quando no limite do barramento) apresente ruído e oscilação. Um valor
muito baixo pode causar o mal funcionamento do limite do barramento e resultar
em uma falha de sobretensão.
Este parâmetro é válido somente nos modos vetorial sem fluxo.
P380 [Bus Reg Ki]
Ganho integral do regulador do barramento – Ao regular o barramento CC a
tensão tende a alternar entre acima e abaixo do setpoint da tensão, o que pode
parecer uma oscilação em anel. Este parâmetro afeta esse comportamento. Um
valor menor reduz a oscilação.
Este parâmetro é válido somente nos modos vetorial de fluxo.
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P381 [Bus Reg Kp]
Ganho proporcional do regulador do barramento – Determinará a velocidade em
que o regulador do barramento será ativado. Quanto mais alto o valor, mais
rápido o inversor reagirá uma vez que o setpoint da tensão CC seja atingido.
Este parâmetro é válido somente nos modos vetorial de fluxo.
Mais uma vez, a probabilidade destes parâmetros precisarem de ajuste é muito
baixa. Na verdade, algumas descrições relacionadas à funcionalidade destes
parâmetros são intencionalmente excluídas deste texto para evitar a operação
indesejada do motor quando elas são ajustadas incorretamente.

Remoção do módulo de
interface configurável
homem-máquina

Com o PowerFlex Série 750 a resposta dos inversores a uma perda de
comunicação IHM (remoção) é configurável. Este recurso está disponível em
inversores com firmware revisão 3.0 ou superior.
Ele é usado para evitar a parada acidental do inversor devido à desconexão da
IHM. No entanto, a IHM não pode ser a única fonte de um comando de parada
que habilita este recurso.
A configuração é semelhante às seleções de perda de comunicação do adaptador
de comunicação:
• 0 = Fault
• 1 = Stop
• 2 = Zero Data
• 3 = Hold Last
• 4 = Send Fault Config
O ajuste padrão é 0 “Fault.”
A IHM pode ser conectada a uma das 3 portas por parâmetro abaixo. Cada porta
é configurada separadamente:
• P865 [DPI Pt1 Flt Actn] para determinar a ação de falha na porta 1.
• P866 [DPI Pt2 Flt Actn] para determinar a ação de falha na porta 2.
• P867 [DPI Pt3 Flt Actn] para determinar a ação de falha na porta 3.
Se “Send Flt Cfg” for selecionado para a ação de falha, configure então o
parâmetro abaixo apropriado.
• P868 [DPI Pt1 Flt Ref ] para ajustar a referência de velocidade se a IHM
na porta 1 for desconectada.
• P869 [DPI Pt2 Flt Ref ] para ajustar a referência de velocidade se a IHM
na porta 2 for desconectada.
• P870 [DPI Pt3 Flt Ref ] para ajustar a referência de velocidade se a IHM
na porta 3 for desconectada.
Um valor constante deve ser inserido como a referência de velocidade de falha
neste caso.
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Recurso de inclinação

A inclinação é usada para mudar a carga e é normalmente usada quando um
acoplamento leve entre dois motores está presente em uma aplicação.
A velocidade do inversor mestre regula e o escravo utiliza a inclinação de modo
a não se opor ao mestre. A entrada para o bloco de inclinação é o torque
comandado do motor. A saída do bloco de inclinação reduz a referência de
velocidade. P620 [Droop RPM at FLA] define a quantia de velocidade, em RPM,
que a referência de velocidade é reduzida quando em torque de plena carga. Por
exemplo, quando P620 [Droop RPM at FLA] estiver definido como 50 RPM e o
inversor estiver rodando a 100% do torque nominal do motor, o bloco de
inclinação subtrai 50 RPM da referência de velocidade.

Taxa de operação

Aplicações requerem quantias diferentes de corrente de sobrecarga.

Regime de trabalho normal
O dimensionamento do inversor como regime de trabalho normal permite o
uso de taxas mais altas de corrente de saída contínua do inversor e uma taxa de
sobrecarga de 110% por 60 segundos (a cada 10 minutos) e 150% por 3 segundos
(a cada minuto).

Aplicação pesada
Para aplicações pesadas, um inversor com uma dimensão maior do que o
necessário para o motor é usado na aplicação e, assim, fornece uma quantidade
maior de corrente de sobrecarga em comparação com as características nominais
do motor. O dimensionamento de para aplicação pesada fornece pelo menos
150% por 60 segundos (a cada 10 minutos) e 180% por 3 segundos (a cada
minuto).

Serviços leves
O ajuste de serviços leves, para um inversor classificado como regime de trabalho
normal, fornece uma corrente de saída contínua mais alta mas com capacidade de
sobrecarga limitada. Quando no regime de serviço leve, o inversor permitirá
apenas 110% por 60 segundos (a cada 10 minutos). O ajuste de serviços leves só
está disponível nos inversores PowerFlex 755, com carcaças 8 e maiores.
Os percentuais de sobrecarga referem-se às características nominais do motor
conectado.
A taxa de operação é programada em P306 [Duty Rating]. Este parâmetro será
reiniciado com o ajuste padrão se um Set Defaults “ALL” for executado. Para
inversores classificados abaixo de 7,5 kW (10 HP) a capacidade de corrente
contínua em trabalho normal e em aplicação pesada são as mesmas e terão os
ajustes de sobrecarga de aplicação pesada.
Ao mudar o [Duty Rating], revise P422 [Current Limit 1] e P423 [Current
Limit 2].
Consulte os Dados técnicos de inversores PowerFlex Série 750, Publicação
750-TD001, quanto às taxas de corrente contínua e de sobrecarga para cada
código de catálogo.
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Dispositivos de
realimentação

Há três módulos opcionais de realimentação diferentes para inversores
PowerFlex Série 750:
• Encoder de incremento simples (20-750-ENC-1)
• Encoder de incremento duplo (20-750-DENC-1)
• Realimentação universal (20-750-UFB-1)
Os módulos de encoder de incremento duplo e realimentação universal
suportam cada até dois encoders enquanto que o encoder de incremento
simples suporta um encoder. Os módulos opcionais de realimentação múltipla
podem ser instalados no inversor, no entanto, há um limite de dois módulos de
realimentação se usar movimento integrado na Ethernet/IP.
Para mais informações sobre módulos opcionais, incluindo especificações e
informações de fiação, consulte Instruções de instalação de inversores PowerFlex
Série 750, publicação 750-IN001.
Para mais informações sobre opções de realimentação de encoder, incluindo
conexões e compatibilidade, consulte apêndice E do manual de programação de
inversores PowerFlex Série 750, publicação 750-PM001.

Partida com motor em
movimento

O recurso de partida com motor em movimento é usado para dar a partida em um
motor em rotação, o mais rápido possível e retomar a operação normal com um
mínimo impacto na carga ou na velocidade.
Quando um inversor é iniciado em seu modo normal, ele inicialmente aplica
uma frequência de 0 Hz e acelera em rampa até a frequência desejada. Se o
inversor é iniciado neste modo com o motor já em turbilhonamento, correntes
maiores serão geradas. Pode haver um desarme por sobrecorrente se o limitador
de corrente não puder reagir rápido o suficiente. A probabilidade de um
desarme por sobrecorrente é maior ainda se houver um fluxo residual (força
contraeletromotriz) no motor em turbilhonamento quando o inversor é
energizado. Mesmo que o limitador de corrente seja rápido o bastante para evitar
um desarme por sobrecorrente, ele pode levar um tempo inaceitável para fazer a
sincronização e para o motor atingir sua frequência desejada. Além disso, um
maior estresse mecânico é colocado na aplicação.
No modo de partida com motor em movimento, a resposta do inversor a um
comando de partida é fazer a sincronização com a velocidade do motor
(frequência e fase) e a tensão. O motor acelerará então até a frequência
comandada. Este processo evitará um desarme por sobrecorrente e reduzirá
significativamente o tempo para o motor atingir sua frequência comandada.
Uma vez que o inversor sincroniza-se com o motor em sua velocidade de rotação
e acelera em rampa até a velocidade apropriada, ocorreu pouco ou nenhum
estresse.
A função Varredura é não está presente atualmente nos inversores PowerFlex
Série 750 carcaça 8 e maior.
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Configuração
A partida com motor em movimento pode ser configurada pelo ajuste de P356
[FlyingStart Mode] da seguinte forma:
• 0 “Disabled”
• 1 “Enhanced”
• 2 “Sweep”

Desabilitado
Desabilita o recurso.

Avançado
Um modo avançado que executa a reconexão do motor rapidamente usando o
CEMF do motor como um meio de detecção. Este modo seria o ajuste típico para
este recurso.

Varredura
O modo varredura de frequência é usado com os filtros de onda senoidal de saída.
Ele tenta reconectar produzindo uma frequência iniciando a P520 [Max Fwd
Speed] + P524 [Overspeed Limit] e reduzindo de acordo com uma curvatura que
é modificada por P359 [FS Speed Reg Ki] até que haja uma mudança na corrente
monitorada indicando que a velocidade de turbilhonamento do motor foi
encontrada. Se o motor não for encontrado na varredura de avanço, o inversor
fará a varredura na direção reversa de P521 [Max Rev Speed] + P524 [Overspeed
Limit].
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Gráficos de escopo
Partida em movimento – Modo de varredura
Esta imagem mostra um motor em parada por inércia. Quando uma partida é
comandada, a frequência de saída salta até P520 [Max Fwd Speed] + P524
[Overspeed Limit] em uma determinada corrente. À medida que a frequência de
varredura diminua a corrente é monitorada. Quando a frequência de varredura
combina com a frequência do motor com parada por inércia, a corrente reverte e a
detecção está completa. O motor é acelerado de volta à velocidade comandada.
Partida com motor em movimento do PowerFlex 753 – Modo varredura – Carga de desaceleração
Frequência
Velocidade
Corrente
Varredura de frequência
Motor com parada por inércia

Partida pressionada
Curvatura determinada
por P359

Detecção
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Partida em movimento – Rampa de varredura A
Esta imagem mostra quando o inversor inicia a varredura para o motor em
rotação, a varredura de frequência possui uma certa rampa associada.
Modificando P359 [FS Speed Reg Ki] você pode mudar a curvatura desta
varredura.
Partida com motor em movimento do PowerFlex 753 – Curvatura de varredura A
Frequência
Velocidade
Corrente

Observe a curvatura da Varredura de frequência.

Ajuste P359 [FS Speed Reg Ki]

Partida em movimento – Rampa de varredura B
Esta imagem mostra o resultado do aumento em P359 [FS Speed Reg Ki].
A curvatura é estendida.
Partida com motor em movimento do PowerFlex 753 – Curvatura de varredura B
Frequência
Velocidade
Corrente
Observe a curvatura da Varredura de frequência.

Ajuste P359 [FS Speed Reg Ki]

Nas duas amostras acima, o motor estava desacelerando. A função de varredura e a
manipulação da curvatura funcionam da mesma forma como se o motor estivesse
em turbilhonamento em uma velocidade constante.
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Partida em movimento – Declive de varredura A
Esta imagem mostra o resultado da alteração em P360 [FS Speed Reg Kp]. Neste
gráfico o motor está em turbilhonamento em uma velocidade constante quando o
inversor recebe um comando de partida e a rotina de varredura é iniciada.
Observe a profundidade da varredura quando o parâmetro é ajustado em seu
valor mais baixo e o inversor determinou a frequência de rotação do motor.
Consulte o próximo gráfico quando este parâmetro é ajustado com a definição
mais alta.
Partida com motor em movimento PowerFlex 753 – Carta de rotação – P360 = 1, Padrão = 75
Frequência
Velocidade
Corrente

Observe a profundidade da varredura.

Partida em movimento – Declive de varredura B
Esta imagem mostra o resultado da alteração em P360 [FS Speed Reg Kp]. Neste
gráfico, o motor está em turbilhonamento em uma velocidade constante quando
o inversor recebe um comando de partida e a rotina de varredura é iniciada.
Observe a profundidade da varredura quando o parâmetro é ajustado em seu
valor mais alto e o inversor determinou a frequência de rotação do motor.
Consulte o gráfico anterior quando este parâmetro é ajustado com a definição
mais baixa.
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Partida com motor em movimento PowerFlex 753 – Carta de rotação – P360 = 9000, Padrão = 75
Frequência
Velocidade
Corrente

Observe a profundidade da varredura.

Partida em movimento – Varredura com o motor em rotação reversa
Esta imagem mostra o modo de varredura quando o motor está rodando para o
sentido contrário à frequência comandada. Ele inicia da mesma forma explicada
acima. Se a varredura não detectar a velocidade do motor ao atingir 3 Hz ela
começa a varredura na direção oposta. A partir daqui o processo continua como
descrito anteriormente.
Partida com motor em movimento do PowerFlex 753 – Reversão da rotação – Modo varredura
Frequência
Velocidade
Corrente
Aceleração até a velocidade
comandada

Varredura de avanço

Desaceleração controlada

Velocidade e direção determinadas
Reversão do
turbilhonamento do
motor – Inversor desligado

Reversão da varredura
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Partida em movimento – Modo avançado
Esta imagem mostra uma base de tempo muito curta do modo avançado.
Se o inversor detecta uma força eletromotriz contrária ao motor, ele pode
instantaneamente reconectar ao motor e acelerar até a velocidade comandada.
Se o inversor não puder medir a CEMF (onde o gráfico sobe) ele enviará pulsos
de corrente ao motor em uma tentativa de excitar o motor, permitindo que o
inversor detecte a velocidade do motor. Isto geralmente acontece apenas em
velocidades muito baixas. Uma vez que o inversor detecte o motor, ele acelerará
até a velocidade comandada.
Partida com motor em movimento PowerFlex 753 – Modo aprimorado
Corrente TP 138 Velocidade
Frequência
Corrente de saída
Motor “detectado,” aceleração normal
Tentativa de medir a
EMF contrária

Pulsos de corrente, excitação do motor

Partida em movimento – Modo avançado em reverso
Aqui está um motor girando na direção oposta à velocidade comandada. No
modo Aprimorado a detecção leva um tempo muito curto e o motor é controlado
até a velocidade zero e acelerado até a velocidade comandada.
Partida com motor em movimento do PowerFlex 753 – Reversão da rotação – Modo aprimorado
Frequência
Velocidade
Corrente

Não é necessária varredura no modo aprimorado
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P357 [FS Gain]
Modo varredura – O tempo em que o sinal de detecção (corrente) deve estar
abaixo do setpoint. Um tempo muito curto inserido pode causar falsa detecção.
Um tempo muito longo e pode-se perder a detecção.
Modo aprimorado – É o Kp no regulador de corrente usado no processo de
detecção. Usado junto com P358.
P358 [FS Ki]
Modo varredura – Termo integral na recuperação da tensão, conectado
indiretamente ao tempo; um valor mais alto pode encurtar o tempo de
recuperação mas pode causar uma operação instável.
Modo aprimorado – É o Ki no regulador de corrente usado no processo de
detecção. Usado junto com P357.
P359 [FS Speed Reg Ki]
Modo varredura – O tempo para varrer a frequência. Um tempo curto inserido
produzirá uma curvatura acentuada na frequência. Um valor mais alto (período
mais longo) produzirá uma varredura de frequência mais plana. Exibido acima.
Modo aprimorado – É o Ki no regulador de velocidade usado no processo de
detecção. Usado junto com P358.
P360 [FS Speed Reg Kp]
Modo varredura – Ajusta o nível abaixo do qual a corrente deve cair. Um valor
maior requer menos mudança na corrente para indicar detecção.
Modo aprimorado – É o Kp no regulador de velocidade usado no processo de
detecção. Usado junto com P357.
P361 [FS Excitation Ki]
Modo varredura – Termo integral usado para controlar a tensão de saída inicial
Modo aprimorado – Termo integral usado no regulador de corrente, que controla
a excitação do motor se o processo de detecção for considerado necessário para
excitar o motor.
P362 [FS Excitation Kp]
Modo varredura – Termo proporcional usado para controlar a tensão de saída
inicial
Modo aprimorado – Termo proporcional usado no regulador de corrente, que
controla a excitação do motor se o processo de detecção for considerado
necessário para excitar o motor.
P363 [FS Reconnect Dly]
Tempo de atraso usado entre o comando de partida enviado e a partida da função
reconectada. É usado principalmente para situações de perda de potência de
forma que o rearme não ocorra muito rapidamente, causando possíveis falhas.
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P364 [FS Msrmnt CurLvl]
Há dois métodos diferentes de medição usados quando no modo Aprimorado. Se
este parâmetro for ajustado como zero o segundo método é cancelado e a haverá
tentativa de reconexão após a primeira medição. Qualquer outra mudança de
nível neste parâmetro pode ajustar a rotina da segunda medição. Geralmente um
número mais alto ajuda mais.

Exemplo de aplicação de resfriamento por ventiladores de torre
Em algumas aplicações, como grandes ventiladores, ventos ou correntes de ar
podem girar o ventilador na direção reversa quando o inversor é desligado. Se
o inversor foi energizado no modo normal, sua saída começaria em zero Hz,
atuando como um freio para parar o ventilador com rotação reversa e depois
acelerando-o na direção correta. Esta operação pode ser muito exigente na
mecânica do sistema, incluindo ventiladores, cintas e outros dispositivos de
acoplamento.
Vento/correntes de ar giram ventiladores inativos na direção reversa. Rearme na
velocidade zero e aceleração danificam ventiladores e podem fazer com que as
cintas se partam. A partida com motor em movimento alivia o problema.

Pode haver situações quando a varredura, bem como a detecção CEMF falhem
em velocidades baixas. Isto ocorre devido a níveis baixos do sinal de detecção do
motor. Foi descoberto que o modo Varredura é mais bem-sucedido nestes casos
do que o modo Aprimorado.
Quando no modo Varredura a frequência é sempre varrida primeiro na direção da
frequência comandada.
A detecção do motor em velocidades baixas pode ser difícil. Ao invés de uma falsa
detecção, a varredura fará a reversão em 3 Hz.
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Muitas instalações de inversor herdado incluíam um circuito (como chave de
desligamento manual automática) que fornece uma partida por 3 fios e sinais de
parada simultaneamente para o inversor. Os inversores PowerFlex Série 750 não
serão energizados até que haja um ciclo completo de entrada entre os sinais de
parada e de partida. P176 [DI HOA Start] cria um atraso no sinal de partida,
permitindo o intervalo de tempo necessário entre os sinais de partida e de parada.
Isto habilita o uso de um circuito de controle simples de 3 fios para a partida e
parada do inversor.

Partida Hand-Off-Auto
Se P161 [DI Start] e P176 [DI HOA Start] estiverem ambos configurados, um
alarme “DigIn Cfg B” é disparado. Não é possível usar partida por entrada digital
e partida Hand-Off-Auto por entrada digital ao mesmo tempo.
Exemplo Hand-Off-Auto
Um gabinete de controle do motor possui uma chave de desligamento manual
automática fiada como exibido na figura abaixo.
H

O

A

+24V

XOO

DI 0: Stop

OOX
XOO
DI 1: Partida

Quando a chave é desligada, a chave abre entre a fonte e Stop (DI:0) e entre Stop
e Start (DI:1). Isto faz com que o inversor esteja em uma parada determinada.
Quando a chave é girada para Auto, o sinal de controle atinge a entrada Stop mas
não Start. O inversor pode ser parado e iniciado de outra localidade. Quando a
chave é girada para Hand, as portas Stop e Start são energizadas.
Para que o inversor seja energizado, o sinal Stop deve ser recebido antes de Start.
Com a fiação acima, os sinais são quase simultâneos, muito rápidos para assegurar
que o inversor esteja pronto para a partida. Isso faz com que o chaveamento não
seja confiável ou não funcione. Isto pode ser resolvido adicionando um atraso ao
sinal de partida. Mudando Digital Input 1 de DI Start para DI Hand-Off-Auto
Start, o inversor adicionará automaticamente este atraso e estará seguro de que o
sistema esteja pronto para a partida antes de receber o comando.
H
+24V

O

A

XOO

DI 0: Stop

OOX
XOO
DI 1: HOA Start
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Uso de Hand-Off-Auto com Auto/Manual
Para assumir o controle da velocidade do inversor ao comutar de Auto para Hand
na chave H-O-A, pode-se usar o recurso Auto/Manual. Consulte Auto/Manual
na página 27 para mais informações sobre o controle Auto/Manual.
No circuito abaixo, um potenciômetro de velocidade foi adicionado à entrada
analógica para fornecer a referência de velocidade ao inversor. Quando a chave
H-O-A é movida de Auto para Hand, o bloco de entrada digital solicitará o
controle manual e emitirá um comando de partida para o inversor. Se uma porta
de entrada digital recebe o controle manual, o inversor acelerará até a velocidade
de referência a entrada analógica. Todas as tentativas de mudar a velocidade,
exceto pela entrada analógica, serão bloqueadas. Se o inversor for parado
enquanto em Hand, alterne a chave H-O-A para Off e então de volta a Hand
para reiniciar o inversor.
Se outra porta possuir o controle manual do inversor, mas não tiver o comando
exclusivo dos comandos de lógica (devido a P326 [Manual Cmd Mask]), a
mudança da chave para Hand fará com que o inversor comece a mover, mas para
que a entrada analógica não tenha controle sobre a velocidade.
H
+24 V

O

A

XOO

DI 0: Stop

OOX
XOO
DI 1: Partida HOA e
controle manual

Analog IN 0: Referência
de velocidade manual DI

+10 V
Potenciômetro de velocidade

Para este circuito, defina os parâmetros (P301 [Access Level] como 1 “Advanced”
para ver P563 [DI ManRef Sel]).
Nº parâmetro

Nome do parâmetro

Valor

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

O inversor deverá agora solicitar o modo Manual, ligar e rastrear a velocidade
de referência que vem da entrada analógica quando H-O-A alterna para Hand.
(A IHM ainda exibe Auto. A tela muda somente quando a IHM tem controle
sobre o modo Manual).
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Uso de Hand-Off-Auto com relé de partida
A chave de desligamento manual automática também pode ser fiada para habilitar
a partida do inversor através de um relé de partida separado.
No circuito abaixo, o relé de operação fechará o circuito para as entradas de
parada e de partida quando a chave H-O-A está em Auto. O uso desta opção
permitirá que o inversor ligue somente se a chave H-O-A estiver em Hand ou
em Auto e o relé de operação estiver energizado. Não será possível o controle
por rede ou o controle IHM do inversor.
H

O

A

+24 V

XOO

DI 0: Stop

OOX
Start Relay
DI 1: HOA Start

O circuito acima também pode ser realizado com uma única entrada digital.
Diferente de P161 [DI Start], P176 [DI HOA Start] pode compartilhar a mesma
entrada física com P158 [DI Stop]. O circuito pode então tornar-se o seguinte.
H

O

A

+24 V

XOO

DI 0: Stop e HOA
Start

OOX
Start Relay

Para usar a chave H-O-A, o relé de operação e permitir o controle por rede ou
IHM, o circuito pode ser fiado conforme a figura abaixo.
H
+24 V

O

A

XOO

DI 0: Stop

OOX

XOO

DI 1: HOA Start

OOX
Start Relay

Aqui, a entrada de parada é alta quando a chave H-O-A está na posição Hand ou
Auto. Isto elimina a parada determinada causada quando a entrada de parada é
baixa, permitindo que o inversor seja energizado a partir de várias fontes quando a
chave H-O-A está posição Auto.
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Máscara

Uma máscara é um parâmetro que contém um bit para cada uma das portas
possíveis para o respectivo inversor PowerFlex Série 750. Cada bit atua como uma
válvula para os comandos emitidos. O fechamento da válvula (habilitação de um
valor de bit como 0) impede que o comando chegue ao inversor. A abertura da
válvula (habilitação de um valor de bit como 1) permite que o comando passe
pela máscara e chegue ao inversor.
Tabela 6 – Parâmetros e funções de máscara
Nº parâmetro

Nome do parâmetro

Descrição

222

Dig In Filt Mask(1)

Máscara de filtro de entrada digital. Filtra a entrada digital
selecionada.

324

Logic Mask

Habilita/desabilita portas para controlar o comando lógico (como
partida e direção). Não gera máscara para comandos de parada.

325

Auto Mask

Habilita/desabilita portas para controlar o comando lógico (como
partida e direção) no modo Auto. Não gera máscara para
comandos de parada.

326

Manual Cmd Mask

Habilita/desabilita portas para controlar o comando lógico (como
partida e direção) no modo Manual. Não gera máscara para
comandos de parada.

327

Manual Ref Mask

Habilita/Desabilita portas para controlar a referência de
velocidade no modo Manual. Quando uma porta está
comandando o modo Manual, a referência é forçada até a porta
comandada se o respectivo bit neste parâmetro for definido.
Se desejar uma fonte alternativa de referência de velocidade, use
P328 [Alt Man Ref Sel] para selecionar a fonte.

885

Port Mask Act(2)

Status ativo para comunicação de porta. Bit 15 “Security”
determina se a segurança de rede está controlando a máscara de
lógica ao invés deste parâmetro.

886

Logic Mask Act(2)

Status ativo da máscara de lógica para portas. Bit 15 “Security”
determina se a segurança de rede está controlando a máscara de
lógica ao invés deste parâmetro.

887

Write Mask Act(2)

Status ativo do acesso de gravação para portas. Bit 15 “Security”
determina se a segurança de rede está controlando a máscara de
gravação ao invés deste parâmetro.

888

Write Mask Cfg

Habilita/Desabilita o acesso de gravação (parâmetros, links, e
assim por diante.) para portas DPI. Mudanças neste parâmetro
tornam-se efetivas somente ao ligar e desligar, quando o inversor
é reiniciado ou o Bit 15 de P887 [Write Mask Actv], faz a transição
de “1” para “0.”

2

Dig In Filt Mask(3)

Máscara de filtro de entrada digital. Filtra a entrada digital
selecionada.

(1) Usada somente pela placa de controle principal do PowerFlex 753.
(2) Parâmetro de somente leitura.
(3) Usado somente pelos módulos de E/S 20-750-2263C-1R2T e 20-750-2262C-2R. (Módulos com entradas de 24 Vcc.)
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Os bits individuais para cada parâmetro, como segue.
Tabela 7 – Parâmetros de máscara com designações de bit
P222 [Dig In
Filt Mask] (1)

P324 [Logic
Mask]

P325 [Auto
Mask]

P326
[Manual
Cmd Mask]

P327
[Manual Ref
Mask]

P885 [Port
Mask Act]

P886 [Logic
Mask Act]

P887 [Write
Mask Act]

P888 [Write
Mask Cfg]

P2 [Dig In
Filt Mask] (4)

Bit 0

Reservado

Digital In

Digital In

Digital In

Digital In

Digital In

Digital In

Reservado

Reservado

Input 0

Bit 1

Input 1

Port 1

Port 1

Port 1

Port 1

Port 1

Port 1

Port 1

Port 1

Input 1

Bit 2

Input 2

Port 2

Port 2

Port 2

Port 2

Port 2

Port 2

Port 2

Port 2

Input 2

Bit 3

Reservado

Port 3

Port 3

Port 3

Port 3

Port 3

Port 3

Port 3

Port 3

Input 3

Bit 4

Reservado

Port 4

Port 4

Port 4

Port 4

Port 4

Port 4

Port 4

Port 4

Input 4

Bit 5

Reservado

Port 5

Port 5

Port 5

Port 5

Port 5

Port 5

Port 5

Port 5

Input 5

Bit 6

Reservado

Port 6

Port 6

Port 6

Port 6

Port 6

Port 6

Port 6

Port 6

Reservado

Bit 7

Reservado

Port 7

Reservado

Reservado

Reservado

Port 7

Reservado

Port 7

Port 7

Reservado

Bit 8

Reservado

Port 8

Reservado

Reservado

Reservado

Port 8

Reservado

Port 8

Port 8

Reservado

Bit 9

Reservado

Port 9

Reservado

Reservado

Reservado

Port 9

Reservado

Port 9

Port 9

Reservado

Reservado

Port 10(2)

Port 10(2)

Reservado

Reservado

Port 11(2)

Port 11(2)

Reservado

Bit 10

Reservado

Port 10(2)

Reservado

Reservado

Reservado

Port 10(2)

Bit 11

Reservado

Port 11(2)

Reservado

Reservado

Reservado

Port 11(2)

Bit 12

Reservado

Reservado

Reservado

Reservado

Reservado

Reservado

Reservado

Reservado

Reservado

Reservado

Bit 13

Reservado

Port 13(3)

Port 13(3)

Port 13(3)

Port 13(3)

Port 13(3)

Port 13(3)

Port 13(3)

Port 13(3)

Reservado

Bit 14

Reservado

Port 14

Port 14

Port 14

Port 14

Port 14

Port 14

Port 14

Port 14

Reservado

Bit 15

Reservado

Reservado

Reservado

Reservado

Reservado

Security

Security

Security

Security

Reservado

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

Usada somente pela placa de controle principal do PowerFlex 753.
Somente inversores PowerFlex Série 755 carcaça 8 e maior.
Somente inversores PowerFlex 755.
Usado somente pelos módulos de E/S 20-750-2263C-1R2T e 20-750-2262C-2R. (Módulos com entradas de 24 Vcc.)
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Exemplo
Um inversor PowerFlex 755 é controlado por meio de uma ethernet embutida
(Port 13) remotamente, por um CLP. Uma operação normal impede que
qualquer tipo de controle seja enviado da IHM remota (porta 2). No entanto,
em alguns casos, a habilidade de controlar manualmente o inversor por meio da
IHM é necessária. Para garantir estes dois modos de controle, podem-se definir
máscaras, da seguinte maneira.

Isto retira a máscara (desabilita) a IHM remota (Port 2) para controlar a palavra
de comando lógico (como partida, jog e direção) quando o inversor está no modo
Auto e permite (habilita) que a IHM controle a palavra de comando lógico
quando o inversor está no modo Manual.
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Um controle de leitura é um parâmetro que contém um bit para cada um dos
possíveis adaptadores de porta. Os bits são definidos como alto (valor de 1)
quando o seu adaptador estiver enviando este comando no momento, e definido
como baixo (valor de 0) quando o seu adaptador não estiver enviando este
comando.

Parâmetros e funções
• P919 [Stop Owner] indica qual porta está enviando um comando de
parada válido.
• P920 [Start Owner] indica qual porta está enviando um comando de
partida válido.
• P921 [ Jog Owner] indica qual porta está enviando um comando de jog
válido.
• P922 [Dir Owner] indica qual porta possui controle exclusivo do
comando de direção.
• P923 [Clear Flt Owner] indica qual porta está atualmente removendo uma
falha.
• P924 [Manual Owner] indica qual porta solicitou controle manual de
todas as funções lógicas e de referência do inversor.
• P925 [Ref Select Owner] indica qual porta está enviando uma seleção de
referência válida.
Os bits para cada parâmetro podem ser discriminados como segue.
Opções

Reservado
Port 14
Port 13(1)
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Port 6
Port 5
Port 4
Port 3
Port 2
Port 1
Digital In

Controles de leitura

Capítulo 1

Padrão
Bit

0 0 0 0 0 0 0
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) Apenas inversores 755.

A propriedade é dividida em duas categorias.
Exclusiva: Apenas um adaptador por vez pode enviar o comando e apenas um bit
no parâmetro está alto.
Não exclusiva: Múltiplos adaptadores podem enviar simultaneamente o mesmo
comando e múltiplos bits podem estar altos.
Algumas propriedades devem ser exclusivas, ou seja, apenas um adaptador por
vez pode enviar certos comandos e requisitar a propriedade dessa função. Por
exemplo, não é permitido que um adaptador comande o inversor para girar no
sentido normal enquanto outro adaptador envia um comando que faça o inversor
girar em reverso. A propriedade do controle de direção é exclusiva.
Por outro lado, vários adaptadores podem simultaneamente enviar comandos de
parada. A propriedade do controle de parada é não exclusiva.
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Exemplo de propriedade
O operador pressiona o botão de parada na IHM para parar o inversor. Quando
o operador tenta reiniciar o inversor ao pressionar o botão de partida na IHM,
o inversor não reinicia. O operador precisa determinar por que o inversor não
reinicia. O operador primeiramente visualiza o proprietário de partida para ver
se a IHM está enviando uma partida válida. Quando o botão de partida na IHM é
pressionado, uma partida válida está sendo enviada conforme mostrado abaixo.
Stop Asserted
0.00 Hz

AUTO
F

Port 00 Dev Param

920

Start Owner

x00x xxxx x000 0010
Bit 01 Port 1

ESC

PAR#

Devido ao comando de partida não ser mantido e fazer o inversor operar, o
operador visualiza o proprietário da partida. Note que a barra de estado na IHM
indica que uma parada foi determinada, mas não indica de qual porta originou
o comando de parada. Note que o bit 0 possui um valor de “1”, indicando que o
dispositivo de parada conectado ao bloco terminal de entrada digital está aberto,
enviando um comando de parada para o inversor. Até que este dispositivo seja
fechado, existe uma condição permanente de inibição de partida e o inversor não
reiniciará.
Stop Asserted
0.00 Hz

AUTO
F

Port 00 Dev Param

919

Stop Owner

x00x xxxx x000 0001
Bit 00 Digital In

ESC
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O inversor contém um algoritmo sofisticado para gerenciar a aplicação inicial de
potência, bem como a recuperação de um evento de perda de potência parcial. O
inversor possui também recursos programáveis que podem minimizar problemas
associados a perda de potência em determinadas aplicações.

Termos e definições
Termo

Definição

Vbus

A tensão do barramento CC instantânea.

Vmem

A tensão média do barramento CC. Uma medida da tensão média do barramento determinada pela tensão
do barramento fortemente filtrada. Logo após o relé de pré-carga ser fechado durante a pré-carga inicial
do barramento de energização, a memória de barramento é ajustada como sendo igual à tensão do
barramento. Após isto ela é atualizada com aceleração em rampa em uma taxa muito baixa no sentido de
Vbus. O valor filtrada acelera em rampa a 2,4 Vcc por minuto (para um inversor 480 Vca). Um aumento em
Vmem é bloqueado durante a desaceleração para evitar um falso valor alto devido ao barramento ser
bombeado pela regeneração. Qualquer mudança em Vmem é bloqueada durante o tempo de
permanência funcional em inércia.

Vslew

A taxa de mudança de Vmem em volts por minuto.

Vrecover

O limite para recuperação da perda de potência.

Vtrigger

O limite para detectar a perda de potência.
O nível é ajustável. O padrão é o valor na tabela Nível de barramento do PowerFlex Série 750. Se “Pwr Loss
Lvl” é selecionado como uma função de entrada E energizado, Vtrigger é definido como Vmem minus [Pwr
Loss Level]. Vopen é normalmente 60 Vcc abaixo de Vtrigger (em um inversor 480 Vca). Vopen e Vtrigger
são limitados a um mínimo de Vmin. Este é um fator apenas se [Pwr Loss Level] for ajustado com um valor
alto.
Importante: Quando usar um valor de P451/P454 [Pwr Loss A/B Level] maior do que o padrão, você deve
fornecer uma impedância de linha mínima para limitar a corrente de energização quando a linha de
alimentação é recuperada. Forneça uma impedância de entrada igual ou maior do que o equivalente a 5%
do transformador com um taxa VA 5 vezes a taxa VA de entrada do inversor.

Vinertia

A referência de regulação de software para Vbus durante o tempo de permanência funcional em inércia.

Vclose

O limite para fechar o contator de pré-carga.

Vopen

O limite para abrir o contator de pré-carga.

Vmin

O valor mínimo de Vopen.

Voff

A tensão do barramento abaixo da qual a fonte de alimentação de comutação sai da regulação.

Tabela 8 – Níveis de barramento do PowerFlex Série 750.
Classe

200/240 Vca

400/480 Vca

600/690 Vca

Vslew

1,2 Vcc

2,4 Vcc

3,0 Vcc

Vrecover

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 Vcc

305 Vcc

382 Vcc

Vmin

153 Vcc

305 Vcc

382 Vcc

Voff

–

200 Vcc

–
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No diagrama a seguir, o eixo x na parte inferior indica qual a tensão de entrada no
inversor e o eixo y indica a tensão do barramento CC correspondente. Depois
então os níveis de cada evento são indicados no gráfico. Por exemplo, se eu meço
na entrada de meu inversor 450 volts – fase a fase, encontro essa tensão na parte
inferior. Agora os vários níveis de tensão podem ser derivados de acordo com esse
nível de tensão.

Tensão da entrada CA

Modo perda de linha = Desaceleração
Recuperação
Mais próximo
Disparo
Aberto

Modo perda de linha = Contínuo

Tensão do barramento CC

Recuperação
Mais próximo
Disparo
Aberto

Tensão do barramento CC

Tensão do barramento CC

Modo perda de linha = Parada por inércia

Tensão da entrada CA

Recuperação
Mais próximo
Disparo
Aberto

Tensão da entrada CA

Rearme após recuperação de potência
Se uma perda de potência faz com que o inversor pare por inércia e a potência é
recuperada, o inversor voltará a alimentar o motor se ele estiver em um estado de
Permissão de operação. O inversor está em um estado de Permissão de operação se
alguma das seguintes situações for verdadeira:
• Modo de 3 fios – não está com falha e se todas as entradas de Habilitação e
Sem Parada estiverem energizadas.
• Modo de 2 fios – não está com falha e se todas as entradas de Habilitação,
Sem Parada e de Operação estiverem energizadas.

Modos de perda de potência
O inversor é designado para operar a uma tensão de entrada de valor nominal.
Quando a tensão cai consideravelmente abaixo deste valor nominal, pode-se
tomar uma ação para preservar a energia do barramento e manter a lógica do
inversor ativa, pelo maior período possível. O inversor possui três métodos para
lidar com baixa tensão do barramento:
• “Coast” – Desabilita o inversor e permite que o motor pare por inércia.
(padrão)
• “Decel” – Desacelera o motor a uma taxa que regulará o barramento CC
até que a energia cinética da carga não possa mais alimentar o inversor.
• “Continue” – Permite que o inversor alimente o motor a 50% da tensão
nominal do barramento CC. Quando ocorre a perda de potência, P959
[Alarm Status A] Bit 0 é energizado se P449 [Power Loss Actn] estiver
ajustado como 1 “Alarm.”
Se P449 [Power Loss Actn] estiver ajustado como 3 “FltCoastStop,” uma falha F3
“Power Loss” ocorrerá quando o evento de perda de potência exceder P452/455
[Pwr Loss A/B Time].
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O inversor está com falha F4 “UnderVoltage” se a tensão do barramento cair
abaixo de Vmin e P460 [UnderVltg Action] estiver ajustado como 3
“FltCoastStop.”
O relé de pré-carga aberta se a tensão do barramento cair abaixo de Vopen e fecha
se a tensão do barramento subir acima de Vclose.
Se a tensão do barramento ficar acima de Vrecover por 20 ms, o inversor
determina que a perda de potência acabou. O alarme de perda de potência é
desenergizado.
Se o inversor está em um estado de Permissão de operação, o algoritmo de
reconexão é executado para corresponder à velocidade do motor. O inversor
então acelera na taxa programada até a velocidade definida.

Parada por inércia
Este é o modo de operação padrão. O inversor determina a ocorrência de uma
perda de potência se a tensão do barramento cair abaixo de Vtrigger. Se o inversor
estiver executando, a saída do inversor é desabilitada e o motor para por inércia.
Tensão do
barramento

Velocidade do
motor

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

Perda de potência
Habilitação de saída
Pré-carga
Falha do inversor

Desaceleração
Este modo de operação é útil se a carga mecânica tem alta inércia e baixo atrito.
Ao recapturar a energia mecânica, convertendo-a em energia elétrica e
retornando-a para o inversor, a tensão do barramento é mantida. Contanto
que haja energia mecânica, o tempo de permanência funcional é estendido e o
motor permanece totalmente com fluxo.
Se a potência de entrada CA é restaurada, o inversor pode acelerar o motor em
rampa até a velocidade correta, sem a necessidade de reconexão. O inversor
determina a ocorrência de uma perda de potência se a tensão do barramento cair
abaixo de Vtrigger.
Se o inversor estiver executando a função de tempo de permanência funcional por
inércia é ativada.
A carga é desacelerada na taxa correta de forma que a energia absorvida da carga
mecânica regule o barramento CC para o valor Vinertia.
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A saída do inversor é desativada e o motor para por inércia se a frequência de saída
cair para zero ou se a tensão do barramento cair abaixo de Vopen ou se qualquer
uma das entradas de Permissão de operação for desenergizada.
Se o inversor ainda estiver na operação de tempo de permanência funcional por
inércia quando a potência retorna, ele imediatamente acelera na taxa programada
até a velocidade definida. Se o inversor estiver parando por inércia e estiver em um
estado de Permissão de operação, o algoritmo de reconexão é executado para
corresponder à velocidade do motor. O inversor então acelera na taxa programada
até a velocidade definida.
Tensão do
barramento

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

Velocidade do
motor
Perda de potência
Habilitação de saída
Pré-carga
Falha do inversor

Contínuo
Este modo oferece o tempo de permanência funcional de potência máximo. A
tensão de entrada pode cair para 50% e o inversor ainda será capaz de fornecer
corrente nominal do inversor (não a potência nominal do inversor) para o motor.
Tensão do
barramento

680 V
620 V
560 V
365 V
305 V

Velocidade do
motor

Perda de potência
Habilitação de saída
Pré-carga
Falha do inversor

ATENÇÃO: Para proteger contra dano o inversor, uma impedância de linha
mínima deve ser fornecida para limitar a corrente de energização quando a
linha de alimentação é recuperada. Forneça uma impedância de entrada igual
ou maior do que o equivalente a 5% do transformador com um taxa VA 6 vezes
a taxa VA de entrada do inversor.
O dano ao inversor pode ocorrer se não for fornecida a impedância de entrada
adequada, como explicado abaixo. Se o valor de [Power Loss Level] for maior do
que 18% de [DC Bus Memory], você deve fornecer uma impedância de linha
mínima para limitar a corrente de energização quando a linha de alimentação
é recuperada. Forneça uma impedância de entrada igual ou maior do que o
equivalente a 5% do transformador com um taxa VA 5 vezes a taxa VA de entrada
do inversor.
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A função de PID interna proporciona um controle de processo de malha fechada
com ação de controle proporcional e integral. A função é projetada para ser usada
em aplicações que necessitam de um controle simples de um processo sem o uso
de controlador de malha independente separado.
A função PID lê uma entrada variável de processo para o inversor e a compara
com um ajuste desejado armazenado no inversor. O algoritmo então ajusta a saída
do regulador PID, alterando a frequência de saída do inversor para visar um erro
zero entre a variável do processo e o ajuste.
O PID do processo pode ser usado para alterar a velocidade comandada ou pode
ser usado para compensar o torque. Há duas maneiras que o controlador PID
pode ser configurado para alterar a velocidade comandada.
• Compensação de velocidade – A saída do PID pode ser adicionada à
referência mestre de velocidade.
• Controle exclusivo – O PID pode ter controle exclusivo da velocidade
comandada.
O modo de operação entre compensação de velocidade, controle exclusivo e
compensação de torque é selecionado em P1079 [PID Output Sel].

Modo de compensação de velocidade
Neste modo, a saída do regulador PID é somada com uma referência de
velocidade mestre para controlar o processo. Este modo é apropriado quando o
processo necessita de um controle mais justo e estável ao adicionar ou subtrair
pequenas quantias diretamente à frequência de saída (velocidade). No exemplo
a seguir, a referência de velocidade mestre define a velocidade de direto/reverso
e o sinal dancer pot é usado como realimentação para o PID controlar a tensão
no sistema. Um ponto de equilíbrio é programado como ajuste PID, e à medida
em que a tensão aumenta ou diminui durante o giro, a velocidade mestre é
compensada de modo a manter a tensão próxima do ponto de equilíbrio.

0V

Ponto de equilíbrio
P1067 [PID Ref Sel]

Dancer Pot
P1072 [PID Fdbk Sel]

10 V
Referência mestre de velocidade
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Quando o PID estiver desabilitado a velocidade comandada é a referência de
velocidade após a rampa.
Slip
Comp

+

Slip Adder

Aberto
Malha

+

Rampa linear
e curva S

Spd Ref
PID Ref

Spd Cmd
+

Controlador do
processo PID

PID Fbk

+

PID
desabilitado

Processo
PID
Controle de
velocidade

Quando o PID estiver habilitado a saída do controlador PID é adicionada à
referência de velocidade após a rampa.
Slip
Comp

+

Slip Adder

+

Spd Ref
PID Ref
PID Fbk

Aberto
Malha

Rampa linear
e curva S

Spd Cmd
+

Controlador do
processo PID

PID habilitado

+

Processo
PID
Controle de
velocidade

Modo exclusivo
Neste modo, a saída do regulador PID é a referência de velocidade, e não
“compensa” uma referência mestre de velocidade. Este modo é apropriado quando
a velocidade não é importante e a única coisa que importa é satisfazer a malha de
controle. No exemplo de aplicação de bomba abaixo, a referência ou ponto de
ajuste é a pressão necessária no sistema. A entrada do transdutor é a realimentação
do PID e muda conforme a pressão muda. A frequência de saída do inversor é
então aumentada ou diminuída conforme necessário para manter a pressão no
sistema independente das alterações no fluxo. Com o inversor girando a bomba
na velocidade necessária, a pressão é mantida no sistema.
Bomba
Motor

Realimentação
do PID
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Pressão desejada
P1067 [PID Ref Sel]
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Porém, quando válvulas adicionais no sistema são abertas e a pressão no sistema
cai, o erro no PID altera a sua frequência de saída para reestabelecer o controle
do processo. Quando o PID estiver desabilitado a velocidade comandada é a
referência de velocidade após a rampa.
+

Slip Adder

+

Rampa linear
e curva S

Spd Ref

Slip
Comp
Aberto
Malha
Spd Cmd
Processo
PID

PID Ref
PID Fbk

Controlador do
processo PID

Controle de
velocidade

PID
desabilitado

Quando o PID estiver desabilitado, a referência de velocidade é desconectada e a
saída do PID tem o controle exclusivo da velocidade comandada, passando pela
rampa linear e pela curva S.
+

Slip Adder

+

Rampa linear
e curva S

Spd Ref

Slip
Comp
Aberto
Malha
Spd Cmd
Processo
PID

PID Ref
PID Fbk

Controlador do
processo PID
PID habilitado

Controle de
velocidade

Seleção da saída PID
Parâmetro 1079 [PID Output Sel]
• “Not Used” (0) – A saída do PID não é aplicada a qualquer referência de
velocidade.
• “Speed Excl” (1) – A saída do PID é a única referência aplicada à referência
de velocidade.
• “Speed Trim” (2) – A saída do PID é aplicada à referência de velocidade
como um valor de compensação. (padrão)
• “Torque Excl” (3) – A saída do PID é a única referência aplicada à
referência do torque.
• “Torque Trim” (4) – A saída do PID é aplicada à referência de torque como
um valor de compensação.
• “Volt Excl” (5) – A saída do PID é a única referência aplicada à referência
de tensão.
• “Volt Trim” (6) – A saída do PID é aplicada à referência de tensão como
um valor de compensação.
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Configuração do PID

Valores

RW

Inteiro
de
16 bits

Configuração principal do controlador do PID do processo.
Opções

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

PID do processo

APLICAÇÕES

1065

Nome da tela
Nome completo
Descrição
PID Cfg
Configuração do PID

Leituragravação
Tipo de
dados

Nº
Grupo

Arquivo

O parâmetro 1065 [PI Cfg] é um conjunto de bits que seleciona vários modos de
operação. O valor deste parâmetro somente pode ser alterado enquanto o inversor
estiver parado.

Padrão
Bit

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

0 0
7 6

0 0 0
5 4 3

0 0
2 1

0
0

0 = Desabilitado
1 = Habilitado

Pré-carregamento do PID
Este recurso leva a saída do PID para um valor predefinido para uma melhor
resposta dinâmica quando a saída do PID estiver habilitada. Consulte o diagrama
abaixo. Se o PID não estiver habilitado, o integrador PID pode ser inicializado
com o valor de pré-carregamento do PID ou o valor atual da velocidade
comandada. A operação do pré-carregamento é selecionada no parâmetro de
configuração do PID. Por padrão, o comando de pré-carregamento está desligado
e o valor de carga do PID é zero, o que faz com que um zero seja carregado no
integrador quando o PID estiver desabilitado. Como mostrado no diagrama A
abaixo, quando o PID estiver habilitado a saída do PID inicia do zero e regula
com o nível necessário. Quando o PID estiver habilitado com um valor de carga
do PID diferente de zero, a saída começa com um degrau conforme mostrado no
diagrama B abaixo. Isto pode fazer com que o PID atinja o regime permanente
antes, porém se o degrau for muito grande o inversor pode entrar no limite de
corrente e prolongar a aceleração.
Diagrama A

Diagrama B

PID habilitado

Valor do pré-carregamento do PID

Saída do PID

Comando de velocidade
Valor do pré-carregamento do PID = 0
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O comando de pré-carregamento pode ser usado quando o PID possuir controle
exclusivo da velocidade comandada. Com o integrador predefinido com a
velocidade comandada não existe distúrbio na velocidade comandada quando o
PID estiver habilitado. Depois que o PID estiver habilitado a saída do PID é
regulada com o nível necessário.
PID habilitado

Partida com o comando de velocidade
Saída do PID
Comando de velocidade

Pré-carregamento da velocidade comandada

Quando o PID estiver configurado para ter o controle exclusivo da velocidade
comandada e o inversor estiver no limite de corrente ou de tensão o integrador é
predefinido na velocidade comandada de maneira que ele saiba onde retomar
quando não estiver mais no limite.

Ramp Ref
O recurso de referência de rampa do PID é usado para proporcionar uma
transição suave quando o PID estiver habilitado e a saída do PID for usada
como compensação de velocidade (controle não exclusivo). Quando a referência
de rampa do PID estiver selecionada no parâmetro de configuração do PID, e o
PID estiver desabilitado, o valor usado para a referência do PID é a realimentação
do PID. Isto faz com que o erro do PID seja zero. Então quando o PID estiver
habilitado o valor usado pela referência do PID sobe em rampa até o valor
selecionado para referência do PID na razão selecionada de aceleração ou
desaceleração. Depois que a referência do PID atingir o valor selecionado a
rampa é ignorada até que o PID seja desabilitado e habilitado novamente.
A curva S não está disponível como parte da rampa linear do PID.

Grampo zero
Este recurso limita a ação possível do inversor para apenas uma direção. A saída
do inversor é de zero até a máxima frequência adiante ou zero para a máxima
frequência em reverso. Isto remove a chance de se realizar uma operação do tipo
“plugging” como uma tentativa de trazer o erro para zero. Este bit somente está
ativo no modo de compensação.
O PID tem a opção de limitar a operação de modo que a frequência de saída
sempre tenha o mesmo sinal que a referência mestre de velocidade. A operação
de grampo zero é selecionada no parâmetro de configuração do PID. O grampo
zero está desabilitado quando o PID tem controle exclusivo do comando de
velocidade.
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Por exemplo, se a referência mestre de velocidade é +10 Hz e a saída do PID
resulta em uma adição de –15 Hz, o grampo zero limita a frequência de saída para
que ela não se torne menor que zero. Da mesma maneira, se a referência mestre
de velocidade é –10 Hz e a saída do PID resulta em uma adição de +15 Hz, o
grampo zero limita a frequência de saída para que ela não se torne maior que zero.

Raiz quadrada na realimentação
Este recurso utiliza a raiz quadrada do sinal de realimentação como realimentação
do PID. Isto é útil em processos que controlam pressão, pois ventiladores
centrífugos e bombas variam a pressão com o quadrado da velocidade.

Raiz quadrada normalizada (realimentação)

O PID tem a opção de tomar a raiz quadrada do sinal de realimentação
selecionado. Isto é usado para linearizar a realimentação quando o transdutor
produz uma variável do processo ao quadrado. O resultado da raiz quadrada é
normalizado com o fundo de escala de modo a oferecer um faixa de operação
consistente. A opção de tomar a raiz quadrada é selecionada no parâmetro de
configuração do PID.
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

Realimentação normalizada

Stop Mode
Quando P370/371 [Stop Mode A/B] estiver definido como 1 “Ramp” e um
comando de parada for enviado ao inversor, a malha PID continua a operar
durante a rampa de desaceleração até que a saída do PID se torne maior que a
referência mestre. Quando definido como 0 “Coast,” o inversor desabilita o PID e
realiza uma parada normal. Este bit somente está ativo no modo de compensação.

Anti-Wind Up
Quando o Bit 5 “Anti Windup” do P1065 [PID Cfg] estiver definido como 1
“Enabled” a malha PID automaticamente impede que o integrador crie um
erro excessivo que possa causar instabilidade da malha. O integrador é
automaticamente controlado sem a necessidade de entrada de PID Reset ou
PID Hold.
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Percent Ref
Ao utilizar o controle de PID do processo a saída pode ser selecionada como uma
porcentagem da referência de velocidade. Isto funciona apenas no modo de
compensação de velocidade, não nos modos de compensação de torque ou
exclusivo.
Exemplos
Percent Ref selecionado, referência de velocidade = 43 Hz, saída do PID = 10%,
frequência máxima = 130 Hz. 4,3 Hz são adicionados à referência final de
velocidade.
Percent Ref não selecionado, referência de velocidade = 43 Hz, saída do PID =
10%, frequência máxima = 130 Hz. 13.0 Hz são adicionados à referência final de
velocidade.

Controle do PID
P1066 [PID Control] é um conjunto de bits usados para habilitar e desabilitar
dinamicamente a operação do controlador do PID do processo. Quando este
parâmetro for escrito interativamente a partir de uma rede isto deve ser feito
através de um link de dados de modo que os valores não sejam escritos na
EEprom.

PID Enable
A malha PID pode ser habilitada/desabilitada. O estado habilitado da malha
PID determina quando a saída do regulador PID é parte ou toda a velocidade
comandada. A lógica avaliada para o estado habilitado do PID está mostrada no
seguinte diagrama de lógica ladder.
O inversor deve ser acionado antes que o estado habilitado do PID possa ser
ligado. O PID permanece desabilitado quando o inversor sofre o jog. O PID está
desabilitado quando o inversor inicia uma parada em rampa, exceto quando
estiver no modo de compensação e o bit do modo de parada em P1065 [PID Cfg]
estiver habilitado.
Quando uma entrada digital estiver configurada como “PI Enable,” o bit de
habilitação do PID em P1066 [PID Control] deve ser ligado para que a malha
PID seja habilitada. Se uma entrada digital não for configurada como “PI Enable”
e o bit de habilitação do PID em [PID Control] estiver ligado, então a malha PID
é habilitada. Se o bit de habilitação do PID em [PID Control] for mantido
continuamente, então o PID é habilitado assim que o inversor for acionado.
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Se uma perda do sinal de entrada analógico for detectada, a malha PID é
desabilitada.
Acionado

Acionado

DigInCfg
.PI_Enable

DigIn
.PI_Enable

DigInCfg
.PI_Enable

PI_Control
.PI_Enable

Perda de sinal

PI_Status
.Enable

PI_Control
.PI_Enable

PID Hold
O controlador do processo PID tem a opção de manter o integrador no valor
atual de modo que se alguma parte do processo estiver no limite o integrador
mantém o valor atual para evitar uma terminação no integrador. A lógica de
manter o integrador no valor atual é mostrada no diagrama de lógica ladder a
seguir. Existem três condições que disparam o Hold.
• Se uma entrada digital for configurada para fornecer o PID Hold e a
entrada digital estiver ligada então o integrador PID para de mudar. Note
que quando uma entrada digital é configurada para fornecer o PID Hold
isto tem precedência sobre o parâmetro de controle do PID.
• Se uma entrada digital não for configurada para fornecer o PID Hold e o
bit de PID Hold no parâmetro de controle PID estiver ligado então o
integrador PID para de mudar.
• Se o limite de corrente ou de tensão estiver ativo então o PID é colocado
em Hold.
DigInCfg
.PI_Hold

DigIn
.PI_Hold

DigInCfg
.PI_Hold

PI_Control
.PI_Hold

Current Lmt
ou Volt Lmt
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Reinicialização de PI
Este recurso mantém a saída da função integral em zero. O termo “anti-windup”
é frequentemente aplicado a recursos similares. Pode ser usado para o précarregamento do integrador durante a transferência e pode ser usado para manter
o integrador em zero durante o “modo manual.”
Por exemplo um processo cujo sinal de realimentação esteja abaixo do ponto de
referência, criando um erro. O inversor aumenta a frequência de saída em uma
tentativa de reestabelecer o controle do processo. Se, no entanto, o aumento na
saída do inversor não zerar o erro, aumentos adicionais na saída são comandados.
Quando o inversor atinge a frequência máxima programada, é possível que uma
quantia significativa de valores integrais tenha sido “acumulada” (windup). Isto
pode causar uma operação não desejada e repentina caso o sistema tenha sido
chaveado para a operação manual e de volta ao estado anterior. Reinicializar o
integrador elimina este windup.

Erro de inversão
Este recurso altera o “sinal” do erro, criando um decréscimo na saída para
aumentar o erro e uma diminuição na saída para diminuir o erro. Um exemplo
disto é um sistema de ar condicionado com controle por termostato. No verão,
uma leitura crescente no termostato comanda um aumento na saída do inversor
pois o ar frio está sendo soprado. No inverno, uma leitura decrescente no
termostato comanda um aumento na saída do inversor pois o ar quente está sendo
soprado. O PID tem a opção de mudar o sinal do erro de PID. Isto é usado
quando um aumento na realimentação precisa causar um aumento na saída.
A opção de inverter o sinal do erro de PID é selecionada no parâmetro de
configuração do PID.

PID Status

1089

Nome da tela
Nome completo
Descrição
PID Status
PID Status

Valores

Leituragravação
Tipo de
dados

Nº
Grupo

Arquivo

O parâmetro P1089 [PID Status] é um conjunto de bits que indica o estado do
controlador do PID do processo.

RO

Inteiro
de
16 bits

Opções

Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
PID no limite
PID Reset
PID Hold
PID habilitado

PID do processo

APLICAÇÕES

Status do regulador de PI do processo.

Padrão
Bit

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

0 0
7 6

0 0 0
5 4 3

0 0
2 1

0
0

0 = Condição falsa
1 = Condição verdadeira

Bit 0 “PID Enable” – O controlador PID está habilitado.
Bit 1 “PID Hold” – Integrador do Hold PID.
Bit 2 “PID Reset” – Integrador do Reset PID.
Bit 3 “PID In Limit” – PID no limite.
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Referência do PID e realimentação
A seleção da fonte para o sinal de referência é inserida em P1067 [PID Ref Sel].
A seleção da fonte para o sinal de realimentação é selecionada em P1072 [PID
Fdbk Sel]. A referência e a realimentação têm o mesmo limite de opções possíveis.
Opções que incluem portas adaptadoras DPI, MOP, velocidades predefinidas,
entradas analógicas, entradas de pulsos, entradas de encoder e parâmetro de ajuste
do PID.
O valor usado como referência é exibido em P1090 [PID Ref Meter] como um
parâmetro somente de leitura. O valor usado como realimentação é exibido em
P1091 [PID Fdbk Meter] como um parâmetro somente de leitura. Estas valores
exibidos estão ativos independente do PID Enabled. O fundo de escala é
representado como ±100.00%.

Dimensionamento da referência do PID e da realimentação
A referência PID analógica pode ser limitada ao se utilizar P1068 [PID Ref
AnlgHi] e P1069 [PID Ref AnlgLo]. [PID Ref AnlgHi] determina o valor alto,
em porcentagem, para a referência analógica do PID. [PID Ref AnlgHi]
determina o valor baixo, em porcentagem, para a referência do PID.
A realimentação PID analógica pode ser limitada ao se utilizar P1068 [PID Ref
AnlgHi] e P1069 [PID Ref AnlgLo]. [PID Ref AnlgHi] determina o valor alto,
em porcentagem, para a realimentação do PID. [PID Ref AnlgHi] determina o
valor baixo, em porcentagem, para a realimentação do PID.
Exemplo
Exibição de P1090 [PID Ref Meter] e P1091 [PID Fdbk Meter] como valores
positivos e negativos. A realimentação do nosso dancer é inserida na entrada
analógica 2 como um sinal de 0 - 10 Vcc.
• 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
Dimensionamento da realimentação do 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%
84
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Agora 5 V correspondem a 50% na realimentação do PID, e nós tentamos manter
um ponto de ajuste do PID de 50% (5 V).

Ponto de ajuste PID
Este parâmetro pode ser usado como um valor interno para o ponto de ajuste ou
referência para o processo. Se P1067 [PID Ref Sel] aponta para este parâmetro,
o valor inserido aqui torna-se o ponto de equilíbrio para o processo.

Erro de PID
O erro de PID é então enviado para as funções proporcional e integral, que são
somadas.
O filtro de erro PID P1084 [PID LP Filter BW] define um filtro para o erro de
PID. Isto é útil na filtragem de respostas de sinal não desejadas, como ruído no
sinal de realimentação da malha PID. O filtro é do tipo passa baixa em radianos/
segundo.

Ganhos PID
Os parâmetros P1086 [PID Prop Gain], P1087 [PID Int Time], e P1088 [PID
Deriv Time] determinam a resposta do PID.
O controle proporcional (P) ajusta a saída baseado no tamanho do erro (maior
erro = correção proporcionalmente maior). Se o erro for dobrado, então a saída
do controle proporcional é dobrada. Por outro lado, se o erro cair pela metade
então a saída proporcional também cairá pela metade. Com apenas o controle
proporcional, sempre há um erro, então a realimentação e a referência nunca são
iguais. [PID Prop Gain] não possui unidade e o padrão é 1.00 para ganho
unitário. Com [PID Prop Gain] definido como 1.00 e o erro PID em 1.00% a
saída PID é 1.00% da frequência máxima.
O controle integral (I) ajusta a saída baseado na duração do erro. (quanto maior
o tempo que o erro estiver presente, a correção é feita com mais intensidade).
O controle integral na verdade é uma correção de saída em rampa. Este tipo de
controle possibilita um efeito suavizante na saída e continua a integrar até que o
erro zero seja atingido. Sozinho, o controle integral é mais lento do que a maioria
das aplicações necessita e portanto é combinado com o controle proporcional
(PI). [PID Int Time] é inserido em segundos. Se o [PID Int Time] for definido
como 2,0 segundos e o erro PI for 100.00% a saída PI integra de 0 a 100.00% em
2,0 segundos.
O controle derivativo (D) ajusta a saída baseado na taxa de mudança do erro e,
sozinho, tende a ser instável. Quanto mais rápido o erro mudar, maior a alteração
na saída. O controle derivativo é geralmente usado no modo de compensação de
torque e geralmente não é necessário no modo de velocidade.
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Por exemplo, enroladores que utilizam o controle de torque dependem de
controle PD e não em controle PI. Também, o P1084 [PID LP Filter BW] é útil
na filtragem de resposta de sinal não desejado na malha PID. O filtro é do tipo
passa baixa em radianos/segundo.

Dimensionamento dos limites inferior e superior do PID/saída
O valor na saída produzido pelo PID é exibido como ±100% em P1093 [PID
Output Meter].
P1082 [PID Lower Limit] e P1081 [PID Upper Limit] são definidos como
porcentagem. Nos modos de compensação de velocidade ou exclusivo, eles
dimensionam a saída PID como uma porcentagem de P37 [Maximum Freq].
No modo de compensação de torque, eles dimensionam a saída PID como uma
porcentagem do torque nominal do motor.
Exemplo
Definidos os limites inferior e superior do PID como ±10% com a máxima
frequência definida como 100 Hz. Isto permite que a malha PID ajuste a saída do
inversor em ±10 Hz.
P1081 [PID Upper Limit] deve sempre ser maior que P1082 [PID Lower Limit].
Uma vez que o inversor tenha atingido os limites inferior e superior do PID,
o integrador interrompe a integração e não é mais possível nenhum “windup”.

Multiplicador da saída do PID
P1080 [PID Output Mult] habilita um dimensionamento adicional da saída da
malha PID.
Exemplo
A aplicação é uma bobinadeira controlada por velocidade. Conforme o rolo se
acumula, o ganho de saída pode ser reduzido para permitir que o sinal dancer
cause a reação apropriada da malha PID sem alterar a sintonia da malha PID.

Banda morta do PID
P1083 [PID Deadband] condiciona a referência PID. Se a referência PID possuir
alterações rápidas e indesejadas, a banda morta pode ajudar a suavizar estas
transições.
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1. Acesse a tela Status na interface homem-máquina 20-HIM-A6 ou
20-HIM-CS6.
Stopped
0,00 Hz

00
ESC

AUTO
F

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

PAR# TEXT

2. Use as teclas de seta direita/esquerda para rolar até a porta do dispositivo
cujos parâmetros deseja definir com os ajustes de fábrica (por exemplo,
Port 00 para Inversor host ou o respectivo número de porta para os
periféricos conectados ao inversor).
3. Pressione a tecla Folder próximo à tecla verde Start para exibir a última
pasta visualizada.
4. Use as teclas de seta direita/esquerda para rolar até a pasta Memory.
5. Use a setas para cima/para baixo para selecionar Set Defaults.
Stopped
0,00 Hz

AUTO
F

MEMORY
00
ESC

HIM CopyCat
Set Defaults

6. Pressione a tecla Enter (5) para exibir a tela Set Defaults.
Stopped
0,00 Hz
Port 00 Set Defaults

AUTO
F

Stopped
0,00 Hz
Port xx Set Defaults

Host and Ports (Preferred)
This Port Only

This Port Only

ESC

ESC

INFO

Para inversor host

AUTO
F

INFO

Para periférico conectado

7. Use a setas para cima/para baixo para selecionar a ação apropriada.
• Host and Ports (Preferred): Seleciona o dispositivo host e todas as
portas para uma ação de ajuste de fábrica.
• This Port Only: Seleciona somente esta porta para uma ação de ajuste
de fábrica. (Para uma descrição de um item de menu selecionado,
pressione a tecla de função INFO)

Publicação da Rockwell Automation 750-RM002B-PT-P – Setembro 2013

87

Capítulo 1

Configuração do inversor

8. Pressione a tecla Enter (5) para exibir uma caixa pop-up de advertência
para reiniciar os padrões.

Caixa pop-up Host and Ports (preferred)
Stopped
0.00 Hz

AUTO
F

Caixa de pop-up 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

Pressione a tecla de função ENTER para afirmar e ajustar a
maioria dos parâmetros para o Inversor host e os dispositivos
de porta com os ajustes de fábrica. Neste caso, consulte os
manuais de usuário do inversor host e dos dispositivos de
porta quanto aos ajustes que NÃO serão restaurados – ou
pressione a tecla de função ESC para cancelar.

ALL

▲
▼

MOST

Pressione a tecla de função MOST para ajustar a MAIORIA dos ajustes
para os dispositivos de porta com os ajustes de fábrica. Neste caso,
consulte o manual do usuário do inversor host quanto aos ajustes
que NÃO serão restaurados. Pressione a tecla de função ALL para
ajustar TODOS os ajustes para os dispositivos de porta com os
ajustes de fábrica ou pressione a tecla de função ESC para cancelar.

Uma caixa pop-up de advertência de falha surgirá após as mudanças de
parâmetro. Isto pode ser reinicializado pressione a tecla de função clear. E a
caixa pop-up de confirmação a seguir pode ser apagada pressionando a tecla de
função Enter. Pressionar a tecla ESC duas vezes retornará para a tela Status.
Consulte o manual de usuário PowerFlex 20-HIM-A6/-C6S HIM (interface
homem-máquina), publicação 20HIM-UM001, para mais informações sobre
o uso de IHM e a reinicialização dos parâmetros.
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O objetivo da função esperar/ativar é Energizar (ativar) o inversor quando um
sinal SleepWake RefSel é maior ou igual ao valor em P354 [Wake Level] e Parar
(esperar) o inversor quando um sinal analógico é menor ou igual ao valor em
P352 [Sleep Level]. O ajuste de P350 [Sleep Wake Mode] como 1 “Direct”
habilita a função esperar/ativar para funcionar como descrito.
Há também um modo Inverter, o qual muda a lógica de forma que um valor
analógico menor ou igual a P354 [Wake Level] energize o inversor e um sinal
SleepWake RefSel maior ou igual a P352 [Sleep Level] pare o inversor.
Os parâmetros esperar/ativar relacionados estão indicados abaixo.
Nº parâmetro

Nome do
parâmetro

Descrição

350

Sleep Wake Mode

Habilita/desabilita a função esperar/ativar.

351

SleepWake RefSel

Seleciona a fonte de entrada que controla a função esperar/ativar.

352

Sleep Level

Define o nível de sinal SleepWake RefSel que parará o inversor.

353

Sleep Time

Define o tempo exato ou abaixo de 352 [Sleep Level] antes que um Stop
seja comandado.

354

Wake Level

Define o nível de sinal SleepWake RefSel que inicia o inversor.

355

Wake Time

Define o tempo exato ou acima de 354 [Wake Level] antes que um Start
seja comandado.

Operação Esperar/Ativar
Operação do
inversor
Função
Esperar/Ativar
Partida
Parada
Temporizador de
espera atendido
Nível de espera
atendido
Temporizador de
ativação atendido
Nível de ativação
atendido

Wake
Time

Sleep
Time

Wake
Time

Sleep
Time

Wake Level
Sleep Level
Sinal analógico

Condições de exemplo
Wake Time = 3 segundos
Sleep Time = 3 segundos
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Especificações
Além de habilitar a função esperar com P350 [Sleep Wake Mode], as condições
a seguir devem ser atendidas:
• Um valor apropriado deve ser programado para P352 [Sleep Level]
e P354 [Wake Level].
• Uma referência esperar/ativar deve ser selecionada em P351 [SleepWake
RefSel].
• Ao menos um dos seguintes deve ser programado (e a entrada fechada)
em P155 [DI Enable], P158 [DI Stop], P163 [DI Run], P164 [DI Run
Forward] ou P165 [DI Run Reverse].

Condições para Partida/Rearme
ATENÇÃO: A habilitação da função esperar/ativar pode causar a operação
inesperada da máquina durante o modo Ativar. Pode haver dano ao
equipamento e/ou ferimentos pessoais se este parâmetro for usado em uma
aplicação inadequada. Não use esta função sem considerar a Tabela 9 abaixo e o
local aplicável, os códigos nacionais e internacionais, as normas, regulações ou
orientações da indústria.
Tabela 9 – Condições necessárias para a partida do inversor (1) (2) (3)
Entrada

Após energização

Após uma falha do inversor

Após um comando de parada

Reinicialização pela IHM ou Software
“Stop”

Reinicialização pela IHM, rede/Software, IHM, rede/Software ou entrada digital
ou entrada digital “Clear Faults”
“Stop”

Stop(4)

Stop fechada
Sinal ativar
Nova Partida ou comando
Executar(5)

Stop fechada
Sinal ativar
Nova Partida ou comando Executar(5)

Stop fechada
Sinal ativar

Stop fechada
Modo direto:
SleepWake RefSel Signal > Sleep Level(7)
Modo inverter:
SleepWake RefSel Signal < Sleep Level(8)
Nova Partida ou comando Executar(5)

Habilitação

Enable fechado
Sinal ativar

Enable fechado
Sinal ativar
Nova Partida ou comando Executar(5)

Enable fechado
Sinal ativar

Enable fechado
Modo direto:
SleepWake RefSel Signal > Sleep Level(7)
Modo inverter:
SleepWake RefSel Signal < Sleep Level(8)
Nova Partida ou comando Executar(5)

Operação
Operação
para frente
Operação
reversa

Run fechado
Sinal ativar

Novo comando executar(6)
Sinal ativar

Run fechado
Sinal ativar

Novo comando executar
Modo direto:
SleepWake RefSel Signal > Sleep Level(7)
Modo inverter:
SleepWake RefSel Signal < Sleep Level(8)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
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Quando a alimentação é ligada e desligada, se todas as condições estão presentes após a alimentação ser restaurada, a reinicialização ocorrerá.
Se todas as condições estiverem presentes quando [Sleep-Wake Mode] está “enabled,” o inversor ligará.
A referência de velocidade ativa. A função esperar/ativar e a referência de velocidade pode ser atribuída à mesma entrada.
Não é possível usar P159 [DI Cur Lmt Stop] ou P160 [DI Coast Stop] como a única entrada Stop. Isto fará com que o inversor vá para Sleep Cfg Alarm – Evento Nº 161.
O comando deve ser enviado de IHM, TB ou rede.
O comando Run deve ser ligado e desligado.
O sinal SleepWake Ref Sel não precisa ser maior do que o nível de ativação.
O sinal SleepWake Ref Sel não precisa ser menor do que o nível de ativação.

Publicação da Rockwell Automation 750-RM002B-PT-P – Setembro 2013

Configuração do inversor

Capítulo 1

Para a função Inverter, consulte o parâmetro [Anlg Inn LssActn].
A operação normal exigirá que P354 [Wake Level] seja superior a P352 [Sleep
Level]. No entanto, não há limites que evitem que os ajustes do parâmetro
cruzem, mas o inversor não será ligado até que os ajustes estejam corretos. Estes
níveis são programáveis enquanto o inversor está executando. Se P352 [Sleep
Level] for superior a P354 [Wake Level] enquanto o inversor está executando,
o inversor continuará a executar enquanto o sinal P351 [SleepWake RefSel]
permanecer em um nível que não dispare a condição esperar. P353 [Sleep Time]
também é considerado. Uma vez que o inversor para vá o modo de espera nesta
situação, ele não poderá reiniciar até que os ajustes de nível sejam corrigidos
(aumentar P354 [Wake Level] ou diminuir P352 [Sleep Level]). Se, no entanto,
os níveis são corrigidos antes do inversor ir para o modo espera, a operação
esperar/ativar normal continuará.

Temporizadores
P353 [Sleep Time]
P355 [Wake Time]
Os temporizadores determinarão o período necessário para os níveis esperar/
ativar produzirem funções verdadeiras. Estes temporizadores iniciarão a
contagem quando os níveis esperar/ativar são atendidos e contará na direção
oposta sempre que o respectivo nível não for atendido. Se o temporizador contar
durante todo o percurso até o tempo especificado pelo usuário, ele cria uma borda
para alternar a função esperar/ativar até a condição respectiva (esperar ou ativar).
Na energização os temporizadores são inicializados no estado que não permita
uma condição de partida. Quando o sinal analógico atende a especificação de
nível, os temporizadores iniciam a contagem.

Funções interativas
Comandos de partida separados também são respeitados (incluindo uma partida
por entrada digital), mas somente quando o temporizador de espera não é
atendido. Uma vez que termine o tempo-limite do temporizador de espera,
a função esperar atua como uma parada contínua. Há duas exceções que ignoram
a função esperar/ativar.
1. Quando um dispositivo está comandando um controle local, que seja
IHM no modo Manual ou uma entrada digital programada para P172
[DI Manual Ctrl].
2. Quando um comando de jog está sendo enviado.
Quando um dispositivo está comandando o controle local, a porta que está
comandando tem controle exclusivo de partida (além da ref selecionada),
essencialmente, cancelando a função esperar/ativar e permitindo que o inversor
execute na presença de uma situação de espera. Isto é verdade mesmo no caso de
entrada digital ser programada para P172 [DI Manual Ctrl], uma partida por
entrada digital ou uma execução poderão cancelar a situação de espera.
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Fontes Esperar/Ativar
A fonte de sinal P351 [SleepWake RefSel] para a função esperar/ativar pode ser
qualquer entrada analógica, independente de estar sendo usada para outra função
ou não, uma fonte de software DeviceLogix (P90 [DLX Real OutSP1] a P97
[DLX Real OutSP8]) ou uma configuração de edição numérica válida. A
configuração da fonte esperar/ativar é feita por P351 [SleepWake RefSel].
Além disso, os parâmetros [Anlg Inn Hi] e [Anlg Inn Lo] não têm efeito sobre a
função, no entanto, o resultado calibrado de fábrica, parâmetro [Anlg Inn Value],
é usado. Além disso, o valor absoluto do resultado calibrado é usado, tornando a
função útil para aplicações de direção bipolar.
A função de entrada em perda, configurada pelo parâmetro [Anlg Inn LssActn],
não é afetada, sendo operacional com a função esperar/ativar, mas não interligada
aos níveis esperar ou ativar e é disparada pelo parâmetro [Anlg Inn Raw Value].
Consulte o manual de programação de inversores PowerFlex Série 750,
publicação 750-PM001, para obter mais detalhes.
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As permissivas de partida são condições necessárias para permitir que o inversor
ligue em qualquer modo, como operação, jog ou auto-ajuste. Quando todas as
condições de permissão são atendidas, o inversor é considerado pronto para a
partida. A condição pronto é confirmada através do status pronto em P935
[Drive Status 1].

Condições de permissão
Nenhuma falha pode estar ativa.
Nenhum alarme tipo 2 pode estar ativo.
A entrada DI Enable, se configurada, deve estar fechada.
A lógica de pré-carga do barramento CC deve indicar que é uma
permissiva de partida.
• Todas as entradas Stop devem ser negadas e nenhuma função do inversor
pode enviar um comando de parada.
• Nenhuma mudança de configuração (parâmetros sendo modificados)
pode estar em progresso.
• A lógica do módulo opcional de segurança do inversor deve ser atendida.
•
•
•
•

Se uma conexão CIP Motion estiver ativa e se o alinhamento é definido como
“Not Aligned” então “CommutNotCfg” será energizado (on). Para limpar esta
inibição de partida, a partir de Propriedades do eixo na aplicação Logix Designer,
execute um Teste de comunicação, insira o valor apropriado e então ajuste
Alignment como “Controller Offset.”
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933

Nome da tela
Nome completo
Descrição
Inibições de partida
Inibições de partida

Valores

Leituragravação
Tipo de
dados

Nº
Grupo

Arquivo

Se todas as condições permissivas são atendidas, uma partida válida, uma
operação ou comando jog energizarão o inversor. O status de todas as condições
de inibição de corrente são refletidas em P933 [Start Inhibits] e as últimas
condições de inibição são refletidas em P934 [Last StrtInhibit], os detalhes são
exibidos abaixo.

RO

Inteiro
de
32 bits

Opções

Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
CommutNotCfg
Profiler (1)
Sleep
Safety
Startup
Database
Stop
Precharge
Habilitação
Alarme
Faulted

Indica qual condição está impedindo o inversor de ser ligado ou de operar.

Padrão
Bit

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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” – O inversor está em um estado com falha. Consulte P951 [Last Fault Code].
Bit 1 “Alarm” – Há um alarme tipo 2. Consulte P961 [Type 2 Alarms].
Bit 2 “Enable” – Uma entrada Enable está aberta.
Bit 3 “Precharge” – O inversor está em pré-carga. Consulte P321 [Prchrg Control], P11 [DC Bus Volts].
Bit 4 “Stop” – O inversor está recebendo um sinal de parada. Consulte P919 [Stop Owner].
Bit 5 “Database” – O banco de dados está executando uma operação de download.
Bit 6 “Startup” – A partida está ativa e impede a energização. Vá para rotina de partida e aborte.
Bit 7 “Safety” – O módulo opção de segurança está impedido a partida.
Bit 8 “Sleep” – A função esperar está enviando um comando de parada. Consulte P 350 [Sleep Wake Mode], P351 [SleepWake RefSel].
Bit 9 “Profiler” – A função de perfil está enviando um comando de parada. Consulte P1210 [Profile Status].
Bit 10 “CommutNotCfg” – A função de comunicação do motor PM associada não foi configurada para uso.
Last StrtInhibit
Última inibição de partida

RO

Inteiro
de
32 bits
Exibe a inibição que impediu que o último sinal de partida energizasse o inversor. Os bits serão desenergizados após a próxima sequência de partida bem-sucedida.
Consulte o parâmetro 933 [Start Inhibits] quanto às descrições de bit.
Opções

Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
CommutNotCfg
Profiler
Sleep
Safety
Startup
Database
Stop
Precharge
Habilitação
Alarme
Faulted

Status

DIAGNÓSTICOS

0
4

0 = Falso, 1 = Verdadeiro

(1) Somente inversores PowerFlex 755.

934

0
5

Padrão
Bit

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

0
8

0
7

0
6

0
5

0
4

0
3

0
2

0
1

0
0

0 = Falso, 1 = Verdadeiro
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O modo de parada A/B pode ser configurado como um método de parada do
inversor quando um comando de parada é enviado. Um comando de parada
normal e a mudança da entrada de operação de verdadeiro para falso resultará em
um comando de parada normal. No entanto, quando usar TorqueProve, P1100
[Trq Prove Cfg] com Bit 0 habilitado, [Stop Mode A/B] deve ser ajustado
como 1 “Ramp.”
P392 [Stop Dwell Time], também pode ser usado com um comando de parada.
Isto pode ser usado para definir um tempo ajustável entre a detecção da
velocidade zero e o desligamento da saída do inversor.
O PowerFlex Série 750 oferece vários métodos para desligar uma carga.
O método ou modo de parada é definido pelos parâmetros 370/371
[Stop Mode A/B] Estes modos incluem o seguinte:
• Parada por inércia
• Aceleração em rampa
• Rampa para manter
• Freio CC
• Freio CC automático desligado
• Limite de corrente
• Freio rápido
Além disso, P388 [Flux Braking In] pode ser selecionado separadamente (não
como parte de uma seleção de modo de parada) para fornecer frenagem adicional
durante um comando de parada ou ao reduzir o comando de velocidade. Para
comandos de parada, isto fornecerá potência de frenagem adicional somente
durante as seleções “Ramp” ou “Ramp to Hold”. Se “Fast Brake” ou “DC Brake”
for usado, “Flux Braking” estará ativo somente durante mudanças de velocidade
(se habilitado).
Uma seleção “Ramp” fornecerá sempre o tempo mais rápido de parada se um
método para dissipar a energia requerida do barramento CC for fornecido
(ou seja resistor de frenagem dinâmica, frenagem regenerativa e assim por diante).
O guia de seleção de frenagem dinâmica do PowerFlex apresentado no
apêndice A do manual de referência, explica os detalhes da frenagem dinâmica.
Os métodos alternativos de frenagem para especificações externas de frenagem de
hardware, podem ser habilitadas se o tempo de parada não for tão restritivo. Cada
um destes métodos dissipará a energia no motor (tome cuidado para evitar o
superaquecimento do motor).
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Métodos de frenagem
Método

Use quando a aplicação exigir

Potência de
frenagem

Parada por
inércia

A potência é removida do motor ele para por inércia até a velocidade zero

Nenhum

Aceleração em
rampa

O tempo de parada mais rápido ou o tempo de rampa mais rápido para
mudanças de velocidade (resistor de frenagem externa ou capacidade
regenerativa necessária para tempo s de rampa mais rápidos do que os
métodos abaixo). Ciclos de trabalho altos, paradas frequentes ou mudanças
de velocidade. (Os outros métodos podem resultar em aquecimento
excessivo do motor).

A maior

Rampa para
manter

O mesmo da rampa acima, somente quando velocidade zero é atingida o
inversor produz uma corrente de frenagem CC para garantir que o eixo do
motor não mova após ter parado. Isto continua até que o inversor seja ligado
novamente.

O mesmo de
“Rampa”

Freio CC

A frenagem CC é aplicada imediatamente (não segue a rampa de
Menos que Rampa
desaceleração programada). Pode ser necessário ajustar P397 [DC Brake Kp]. ou Frenagem rápida

DCBrkAutoOff

Aplica frenagem CC até que a velocidade zero seja atingida ou o tempo de
frenagem CC seja atingido, o que for mais curto.

Menos que Rampa
ou Frenagem rápida

Current Lmt

Torque/corrente máxima aplicada até a velocidade zero

Potente

Freio rápido

Alta frenagem por escorregamento para máximo desempenho de frenagem
acima da velocidade nominal.

Mais do que freio
CC/Auto deslig
freio CC

Parada por inércia
Tensão do barramento

Tensão de saída
Corrente de saída
Velocidade do motor
Velocidade comandada

Tempo
Comando de parada

O tempo de parada por inércia
depende da carga

A parada por inércia é selecionada pelo ajuste de P370/371 [Stop Mode A/B]
como 0 “Coast.” Quando em parada por inércia, o inversor reconhece o comando
de parada desligando a saída e liberando o controle do motor. A carga/motor
parará por inércia ou girará livremente até que a energia cinética seja dissipada.
• Na parada, a saída do inversor vai imediatamente para zero
(desenergizado).
• Nenhuma outra alimentação é fornecida ao motor. O inversor liberou o
controle.
• O motor parará por inércia por um tempo que depende da mecânica do
sistema (inércia, fricção e assim por diante).
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Freio CC
Tensão do barramento

Tensão de saída
Corrente de saída
Velocidade do motor
Velocidade comandada

Comando de parada

(B)
Tempo da aplicação
da tensão CC

(C)

(A)

Tempo

Este método usa injeção CC do motor para parar e/ou manter a carga. O freio
CC é selecionado pelo ajuste de P370/371 [Stop Mode A/B] como 3 “DC
Brake.” Você também pode escolher o período de tempo em que a frenagem será
aplicada e a magnitude da corrente usada para frenagem com P395 [DC Brake
Time] e P394 [DC Brake Level]. Este modo de frenagem gerará até 40% do
torque nominal do motor para frenagem e é geralmente usado para cargas de
baixa inércia com ciclos de parada não frequentes:
• Na parada, a saída trifásica do inversor vai para zero (desenergizado).
• O inversor produz tensão CC na última fase usada para fornecer o nível de
corrente programado em P394 [DC Brake Level]. Esta tensão causa um
torque de frenagem de parada. Se a tensão for aplicada por um período
mais longo do que o tempo de parada possível real, o tempo restante será
usado para tentar manter o motor na velocidade zero (perfil de
desaceleração “B” no diagrama acima).
• A tensão CC do motor continua pelo tempo programado em P395
[DC BrakeTime]. A frenagem cessa após esse tempo expirar.
• Após a frenagem CC cessar, nenhuma outra alimentação é fornecida ao
motor. O motor/carga pode ou não ser parado. O inversor liberou o
controle do motor/carga (perfil de desaceleração “A” no diagrama acima).
• O motor, se estiver em rotação, parará por inércia a partir de sua velocidade
presente, por um tempo que depende da energia cinética restante e da
mecânica do sistema (inércia, fricção e assim por diante).
• Corrente excessiva do motor e/ou a duração aplicada pode causar dano no
motor. A tensão do motor pode existir muito após o comando de parada
ser enviado. A combinação correta de Nível de frenagem e Tempo de
frenagem deve ser determinada para fornecer a parada mais rápida e mais
eficiente (perfil de desaceleração “C” no diagrama acima).
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Rampa
Tensão do barramento
Tensão de saída

Corrente de saída
Velocidade do motor
Corrente de saída

Velocidade comandada

Tensão de saída

CC
Manter
Nível
Tempo

Comando de parada

Velocidade zero
comandada

Tempo da
aplicação da
tensão CC

Este método usa redução de saída do inversor para parar a carga.
Parada por rampa é selecionada ajustando os parâmetros 370/371 [Stop Mode
A/B] como 1 “Ramp.” O inversor fará a rampa da frequência até zero com base no
tempo de desaceleração programado nos parâmetros 537/538 [Decel Time 1/2].
O modo normal de operação da máquina pode usar [Decel Time 1]. Se a Parada
da máquina precisar de uma desaceleração mais rápida do que o desejado para a
desaceleração normal, [Decel Time 2] pode ser ativado com uma taxa mais rápida
selecionada. Quando no modo Ramp, o inversor reconhece o comando Parar
reduzindo ou fazendo a rampa da tensão de saída e da frequência até zero em um
período programado (Decel Time), mantendo o controle do motor até que a
saída do inversor seja zero. A saída do inversor é então desligada. A carga/motor
segue a rampa de desaceleração. Outros fatores como regulação do barramento
e limite de corrente podem alterar a taxa real de desaceleração.
O modo de rampa inclui também a manutenção temporizada do freio. Uma vez
que o inversor atinja a saída hertz zero em uma parada por rampa e os dois
parâmetros 395 [DC Brake Time] e P394 [DC Brake Level] não são zero, o
inversor aplica CC ao motor produzindo corrente no Nível de freio CC pelo
Tempo de frenagem CC:
• Na parada, a saída do inversor diminuirá de acordo com o padrão
programada a partir de seu valor presente até zero. O padrão pode ser linear
ou quadrado. A saída diminuirá até zero na taxa determinada pelo P520
[Max Fwd Speed] ou P521 [Max Rev Speed] programado e o ativo
programado (Decel Time n).
• A redução em saída pode ser limitada por outros fatores como barramento
ou regulação da corrente.
• Quando a saída atinge zero a saída é desligada.
• O motor, se estiver em rotação, parará por inércia a partir de sua velocidade
presente, por um tempo que depende da mecânica do sistema (inércia,
fricção e assim por diante).
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Rampa para manter
Tensão do barramento

Tensão do barramento

Tensão de saída

Tensão de saída

Corrente de saída

Corrente de saída

Velocidade do motor

Velocidade do motor
Corrente de saída

Velocidade comandada

Velocidade comandada

Tensão de saída
CC
Manter
Nível

Comando de parada

Velocidade zero
comandada

Manter CC por um
período de tempo
indeterminado.

Tempo
Comando de partida

Este método combina os dois métodos acima. Ele usa a redução da saída do
inversor para parar a injeção de carga e de CC para manter a carga na velocidade
zero uma vez que tenha parado:
• Na parada, a saída do inversor diminuirá de acordo com o padrão
programada a partir de seu valor presente até zero. O padrão pode ser linear
ou quadrado. A saída diminuirá até zero na taxa determinada por P37
[Maximum Freq] programada e o ativo programado P537/538 [Decel
Time 1/2]
• A redução em saída pode ser limitada por outros fatores como barramento
ou regulação da corrente.
• Quando a saída atinge zero, a saída trifásica do inversor vai para zero
(desligado) e o inversor produz tensão CC na última fase usada para
fornecer o nível de corrente programado em P394 [DC Brake Level].
Esta tensão causa um torque de manutenção de frenagem.
• A tensão CC do motor continua até que um comando de partida seja
enviado ou o inversor seja desabilitado.
• Se um comando de partida for enviado, a frenagem CC cessa e o inversor
retorna à operação CA normal. Se um comando Habilitar é removido,
o inversor entra em um estado Não Pronto até que a habilitação seja
restaurada.
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Freio rápido
Tensão do barramento

Tensão de saída
Corrente de saída
Velocidade do motor
Velocidade comandada

Tempo
Comando de parada

Este método aproveita as características do motor de indução na qual frequências
maiores do que zero (frenagem CC) podem ser aplicadas e um motor em
turbilhonamento o que fornecerá mais torque de frenagem sem fazer com que o
inversor regenere:
• Na parada, a saída do inversor diminuirá com base na velocidade do motor,
mantendo o motor fora da região de regeneração. Isto é realizado
reduzindo a frequência de saída abaixo da velocidade do motor onde a
regeneração não ocorre. Isto faz com que a energia excessiva seja perdida
no motor.
• O método usa PI com base no regulador do barramento para regular a
tensão do barramento para uma referência (que é 750 V) diminuindo
automaticamente a frequência de saída na taxa apropriada.
• Quando a frequência é diminuída até um ponto onde o motor não faça
mais com que a tensão do barramento aumente, a frequência é forçada a
zero. O freio CC será usado para completar a parada se o Tempo de
frenagem CC for diferente de zero, então a saída é desligada.
• O uso do regulador de corrente verifica se desarme por sobrecorrente não
ocorre e permite um nível de torque de frenagem facilmente ajustável e
controlável.
• O uso do regulador da tensão do barramento resulta em um controle suave
e contínuo da frequência e força o máximo torque de frenagem permitido a
ser usado sempre.
IMPORTANTE
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Para este recurso funcionar corretamente, o [Bus Reg Mode A/B] ativo deve ser
ajustado como 1 “Adjust Freq” e não ser 0 “Disabled.”
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Exemplo

Diagrama de blocos
Regulador de corrente

Nível de
freio

Referência de
tensão do
barramento

Ganho
Frequência
Tensão do barramento
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Parada com limitação de corrente
Tensão do barramento
Tensão de saída
Limite de corrente
Corrente de saída
Velocidade do motor

Tempo
Comando de parada

Velocidade zero

A parada por limite de corrente não é normalmente configurada como o modo
de parada normal. Geralmente a parada normal é programada em alguma taxa de
rampa. Para a parada por limite de corrente uma entrada digital é usada para a
função. No entanto, você certamente pode definir a parada normal como
CurrentLimit Stop
A taxa de rampa de parada por limite de corrente é 0,1 segundo e não é
programável
Exemplo
Parada com limitação de corrente
Corrente do
motor

P685

Velocidade do motor

Tensão do barramento CC

Tensão do
barramento CC

Neste exemplo o limite de corrente foi ajustado alto o bastante para permitir que a
taxa total do inversor seja usada na sequência de desligamento.
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Exemplo
Limite de corrente – limite reduzido
Corrente do
motor

P685

Velocidade do motor

Tensão do barramento CC

Tensão do
barramento CC

Neste exemplo o limite de corrente foi ajustado em um valor tal que quando a
parada foi enviada a corrente de saída foi fixada nesse ajuste. Observe que o tempo
de desaceleração é estendido.

Classe de tensão

Os inversores PowerFlex algumas vezes são mencionados por suas classes de
tensão, identificando a tensão de entrada geral do inversor. P305 [Voltage Class]
inclui uma variedade de tensões. Por exemplo, um inversor classe 400 V terá uma
faixa de tensão de entrada de 380 a 480 Vca. Enquanto o hardware permanece
o mesmo para cada classe, outras variáveis como ajuste de fábrica, código de
catálogo e classificações de unidade de potência mudarão. Na maioria dos casos,
a tensão de um inversor pode ser reprogramada para outro valor dentro dessa
classe, reinicializando os padrões para ajustes diferentes dos de fábrica.
P305 [Voltage Class], é solicitado pelo inversor quando os downloads do
parâmetro ocorrem e geralmente não é programado individualmente. Este
parâmetro fornece um ajuste “Low Voltage” e “High Voltage”. O valor padrão
depende da tensão que corresponde ao código de catálogo (por exemplo 400 V ou
480 V). Por exemplo, um inversor enviado como 400 V (código de catálogo “C”)
terá um padrão “Low Voltage” para P305 [Voltage Class]. Um inversor enviado
como 480 V (código de catálogo “D”) terá um padrão “High Voltage.”
Quando uma mudança é feita em P305 [Voltage Class], a capacidade da corrente
contínua do inversor mudará na quantia equivalente à diferença publicada entre
os códigos de catálogo. Com uma mudança na capacidade da corrente, P422
[Current Limit 1] e P423 [Current Limit 2] também devem ser revisados.
Observe também que um Reset to Defaults “All” reiniciará a tensão com os
ajustes de fábrica.
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Entradas analógicas

Tópico

Página

Entradas analógicas

105

Saídas analógicas

113

Entradas digitais

119

Saídas digitais

130

Entrada do termistor do motor PTC

151

Há duas entradas analógicas por módulo de E/S. Até quatro módulos de E/S
podem ser instalados nas portas do inversor. Consulte as instruções de instalação
do PowerFlex Série 750, publicação 750-IN001 quanto às portas válidas.
O acesso aos parâmetros de entrada analógica é feito selecionando a porta na qual
o módulo está montado, depois acessando o grupo de parâmetros de entrada
analógica.
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Especificações de entrada analógica‐
Terminal Nome

Descrição

Sh

Blindagem

Ponto de terminação para blindagens de fios
quando uma placa EMC ou caixa de
eletroduto não está instalada.

Ptc–

Motor PTC (–)

Ptc+

Motor PTC (+)

Dispositivo de proteção do motor
(Coeficiente de temperatura positiva).

40
na Porta X

Ao0–

Saída analógica 0 (–)

Ao0+

Saída analógica 0 (+)

75
na Porta X

Ao1–

Saída analógica 1 (–)

Bipolar, ±10 V, 11 bits e sinal, carga mínima
de 2 k ohm.
4 - 20 mA, 11 bits e sinal, carga máxima
400 ohm.

Ao1+

Saída analógica 1 (+)

–10 V

–10 V referência

2k ohm mínimo.

10 VC

10 V ponto comum

Para referências (–) e (+) 10 V.

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

+10 V referência

2k ohm mínimo.

Ai0–

Entrada analógica 0 (–)

Ai0+

Entrada analógica 0 (+)

Ai1–

Entrada analógica 1 (–)

Ai1+

Entrada analógica 1 (+)

Isolada (3), bipolar, diferencial, 11 bits e
sinal.
Modo de tensão: impedância de entrada de
±10 V a 88k ohm.
Modo de corrente: impedância de entrada
de 0 a 20 mA a 93 ohm.

24 VC

24 V ponto comum(1)

+24 V

+24 Vcc (1)

Di C

Ponto comum de entrada
digital

Ponto comum para entradas digitais 0 a 5

Di 0

Entrada digital 0 (2)

24 Vcc – Isolado opcional
Nível lógico 0: menos de 5 Vcc
Nível lógico 1: superior a 20 Vcc 11,2 mA CC
115 Vca, 50/60 Hz (4) – Isolado opcional
Nível lógico 0: menos de 30 Vca
Nível lógico 1: superior a 100 Vca

Di 1

Entrada digital 1 (2)

Di 2

Entrada digital 2 (2)

Di 3

Entrada digital 3 (2)

Di 4

Entrada digital 4 (2)

Di 5

Entrada digital 5 (2)

Parâm.
relacionado (5)

85
na Porta X

50, 70
na Porta X
60, 70
na Porta X

Potência de entrada lógica fornecida pelo
inversor.
200 mA máx por módulo de E/S
600 mA máx por inversor

1
na Porta X

(1) Não está presente nas versões de 120 V.
(2) As entradas digitais são de 24 Vcc (2262C) ou 115 Vca (2262D) com base no código de catálogo do módulo. Certifique-se de que a
tensão aplicada esteja correta para o módulo de E/S.
(3) Isolamento diferencial – A fonte externa deve ser mantida a menos de 160 V com relação ao PE. A entrada fornece alta imunidade de
modo de ponto comum.
(4) Para compatibilidade CE use blindagem do cabo. O comprimento do cabo não deve exceder 30 m (98 pés).
(5) Parâmetros do módulo de E/S também possuem uma designação de porta.
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Conversão de escala analógica
[Anlg Inn Lo]
[Anlg Inn Hi]
Uma operação de conversão de escala é realizada no valor lido a partir de uma
entrada analógica para convertê-lo em unidades utilizáveis para um fim em
particular. Controle a conversão de escala definindo os parâmetros que associam
um valor analógico baixo e alto (em Vs ou mA) com um alvo baixo e alto (em Hz).
Exemplo 1
• P255 [Anlg In Type], Bit 0 = “0” (tensão)
• 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
Este é o ajuste padrão, onde 0 V representa 0 Hz e 10 V representa 60 Hz
fornecendo 1024 passos (resolução de entrada analógica de 10 bits) entre
0 e 60 Hz.
10
9

Vs de entrada

8
7
6
5
4
3
2
1
0

0

10

20

30

40

50

60

Hertz de saída

Exemplo 2
Considere o seguinte ajuste:
• P255 [Anlg In Type], Bit 0 = “0” (tensão)
• 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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Esta configuração é usada quando ajustes diferentes dos padrão são desejados
para velocidades mínimas e máximas, porém, deseja-se ainda uma faixa cheia
(0 a 10 V) de conversão de escala de 0 a 60 Hz.
P522 [Min Fwd Speed]

P61 [Anlg In1 Hi]
10 V

Banda morta de
frequência
0 a 2,5 V

P520 [Max Fwd Speed]

Faixa de operação do motor

Banda morta de
frequência
7,5 a 10 V

Frequência de comando
P62 [Anlg In1 Lo]
0V

0 Hz
P548 [Spd Ref A AnlgLo]

15 Hz
45 Hz
Curvatura definida por (Vs analógicos)/(frequência de comando)

60 Hz
P547 [Spd Ref A AnlgHi]

Neste exemplo, cria-se uma banda morta de 0 a 2,5 V e de 7,5 a 10 V. De forma
alternativa, a banda morta da entrada analógica pode ser eliminada enquanto
mantém-se os limites de 15 e 45 Hz com as seguintes mudanças:
• P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 15 Hz
• P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 45 Hz
Exemplo 3
• P255 [Anlg In Type], Bit 0 = “0” (tensão)
• 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
Esta é uma aplicação que requer somente 30 Hz como a frequência de saída
máxima, mas ainda assim é configurada para entrada cheia de 10 V. O resultado é
que a resolução da entrada foi dobrada, fornecendo 1024 passos entre 0 e 30 Hz.
10
9

Volts de entrada

8
7
6
5
4
3
2
1
0

0

10

20

30

Hertz de saída
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Exemplo 4
• P255 [Anlg In Type], Bit 0 = “1” (corrente)
• 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
Esta configuração é chamada de offset. Neste caso, um sinal de entrada de
4 a 20 mA fornece uma saída de 0 a 60 Hz, fornecendo um offset de 4 mA no
comando de velocidade.
20
18

Entrada mA

16
14
12
10
8
6
4
2
0

0

10

20

30

40

50

60

Hertz de saída

Exemplo 5
• P255 [Anlg In Type], Bit 0 = “0” (tensão)
• 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
Esta configuração é usada para inverter a operação do sinal de entrada. Aqui,
a entrada máxima (10 V) representa 0 Hz e a entrada mínima (0 V) representa
60 Hz.
10
9

Volts de entrada

8
7
6
5
4
3
2
1
0

0

10

20

30

40

50

60

Hertz de saída
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Exemplo 6
• P255 [Anlg In Type], Bit 0 = “0” (tensão)
• 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
Esta configuração é usada quando o sinal de entrada é de 0 a 5 V. Aqui, a entrada
mínima (0 V) representa 0 Hz e a entrada máxima (5 V) representa 60 Hz. Isto
possibilita a operação em fundo de escala de uma fonte 0 a 5 V.
5
4.5

Volts de entrada

4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

0

10

20

30

40

50

60

Hertz de saída

Exemplo 7
• P255 [Anlg In Type], Bit 0 = “0” (tensão)
• P675 [Trq Ref A Sel] = “Analog In 1”
• P677 [Trq Ref A AnlgHi] = 200%
• P678 [Trq Ref A AnlgLo] = 0%
Esta configuração é usada quando o sinal de entrada é de 0 a 10 V. A entrada
mínima de 0 V representa uma referência de torque de 0% e a entrada máxima
de 10 V representa uma referência de torque de 200%.
10
9

Volts de entrada

8
7
6
5
4
3
2
1
0

0

20

40

60

80

100

Ref de torque %

110

Publicação da Rockwell Automation 750-RM002B-PT-P – Setembro 2013

120

140

160

180

200

Realimentação e E/S

Capítulo 2

Raiz quadrada
A função de raiz quadrada pode ser aplicada a cada entrada analógica através do
uso de P256 [Anlg In Sqrt]. Habilite a função se o sinal de entrada variar com o
quadrado da quantidade (por exemplo velocidade do inversor) que está sendo
controlada.
Se o modo de entrada for tensão bipolar (–10 a 10 V), então a função raiz
quadrada retorna 0 para todas as tensões negativas.
A função usa a raiz quadrada do valor analógico como comparado ao seu fundo
de escala (por exemplo 5 V = 0.5 ou 50% e 0.5 = 0.707 ) e multiplica pelo fundo de
escala que controla (por exemplo 60 Hz).
A função completa pode ser descrita da seguinte maneira:
analógico – [Analog In x Lo]-   (  Speed Ref A Hi  – [Speed Ref A Lo]) + [Speed Ref A Lo]
 Valor
------------------------------------------------------------ [Analog In x Hi] – [Analog In x Lo] 

Ajustando os valores alto e baixo como 0 V, 10 V, 0 Hz e 60 Hz, a expressão reduz
ao seguinte:
analógico-   60 Hz
 Valor
 --------------------------
10 V
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

0

1

2

3

4

5
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Detecção de perda de entrada analógica
A detecção de perda de sinal pode ser feita para cada entrada analógica. P47 [Anlg
In Loss Sts] bits 0, 1, 2 indicam se o sinal está perdido. Bit 0 indica que um ou
ambos os sinais estão perdidos. P53 [Anlg In0 LssActn] e P63 [Anlg In1 LssActn]
definem qual ação o inversor toma quando ocorre a perda de algum sinal de
entrada analógica.
Selecione a ação do inversor quando for detectada a perda de um sinal analógico.
A perda de sinal é definida como um sinal analógico inferior 1 V ou 2 mA. Um
evento de perda de sinal termina e a operação normal é retomada quando o nível
de sinal de entrada é maior ou igual a 1,5 V ou 3 mA.
• “Ignore” (0) – Nenhuma ação é tomada.
• “Alarm” (1) – O alarme tipo 1 é indicado.
• “Flt Minor” (2) – Falha de advertência é indicada. Se executando, o
inversor continua a operação. Habilitação com P950 [Minor Flt Cfg].
Se não estiver habilitado, age como uma falha grave.
• “FltCoastStop” (3) – Falha grave é indicada. Parada por inércia.
• “Flt RampStop” (4) – Falha grave é indicada. Parada por rampa.
• “Flt CL Stop” (5) – Falha grave é indicada. Parada com limitação de
corrente.
• “Hold Input” (6) – Mantém o último valor de entrada.
• “Set Input Lo” (7) – Ajusta a entrada como P52 [Anlg In0 Lo] ou P62
[Anlg In1 Lo].
• “Set Input Hi” (8) – Ajusta a entrada como P51 [Anlg In0 Hi] ou P61
[Anlg In1 Hi].
Se a entrada está no modo corrente, 4 mA é o valor de entrada utilizável mínimo
normal. Qualquer valor abaixo de 3,2 mA é interpretado pelo inversor como uma
perda de sinal e um valor de 3,8 mA é necessário na entrada para a encerrar a
condição de perda de sinal.
Se a entrada está no modo de tensão unipolar, 2 V é o valor de entrada utilizável
mínimo normal. Qualquer valor abaixo de 1,6 V é interpretado pelo inversor
como uma perda de sinal e um valor de 1,9 V é necessário na entrada para a
encerrar a condição de perda de sinal. Não é possível a detecção de perda de sinal
enquanto uma entrada estiver no modo de tensão bipolar. A condição de perda de
sinal nunca ocorre mesmo se a detecção de perda de sinal estiver habilitada.
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Há duas saídas analógicas por módulo de E/S. Até cinco módulos de E/S podem
ser instalados nas portas do inversor. Consulte 750-IN001 quanto a portas
válidas. O acesso aos parâmetros de saída analógica é feito selecionando a porta na
qual o módulo está montado, depois acessando o grupo de parâmetros de saída
analógica.

Especificações de saída analógica
Terminal Nome

Descrição

Sh

Blindagem

Ponto de terminação para blindagens de fios
quando uma placa EMC ou caixa de
eletroduto não está instalada.

Motor PTC (–)

Dispositivo de proteção do motor
(Coeficiente de temperatura positiva).

40
na Porta X

Bipolar, ±10 V, 11 bits e sinal, carga mínima
de 2 k ohm.
4 - 20 mA, 11 bits e sinal, carga máxima
400 ohm.

75
na Porta X

Sh
Ptc–

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

Ptc+

Motor PTC (+)

Ao0–

Saída analógica 0 (–)

Ao0+

Saída analógica 0 (+)

Ao1–

Saída analógica 1 (–)

Ao1+

Saída analógica 1 (+)

–10 V

–10 V referência

10 VC

10 V ponto comum

Para referências (–) e (+) 10 V.

+10 V

+10 V referência

2k ohm mínimo.

Ai0–

Entrada analógica 0 (–)

Ai0+

Entrada analógica 0 (+)

Isolada (2), bipolar, diferencial, 11 bits e
sinal.
Modo de tensão: impedância de entrada de
±10 V a 88k ohm.
Modo de corrente: impedância de entrada
de 0 a 20 mA a 93 ohm.

Ai1–

Entrada analógica 1 (–)

Ai1+

Entrada analógica 1 (+)

Parâm.
relacionado (4)

85
na Porta X

2k ohm mínimo.

24 VC

24 V ponto comum

+24 V

+24 Vcc

Di C

Ponto comum de entrada
digital

Ponto comum para entradas digitais 0 a 5

Di 0

Entrada digital 0 (1)

Di 1

Entrada digital 1 (1)

Di 2

Entrada digital 2 (1)

Di 3

Entrada digital 3 (1)

Di 4

Entrada digital 4 (1)

Di 5

Entrada digital 5 (1)

24 Vcc – Isolado opcional
Nível lógico 0: menos de 5 Vcc
Nível lógico 1: superior a 20 Vcc 11,2 mA CC
115 Vca, 50/60 Hz (3) – Isolado opcional
Nível lógico 0: menos de 30 Vca
Nível lógico 1: superior a 100 Vca

50, 70
na Porta X
60, 70
na Porta X

Potência de entrada lógica fornecida pelo
inversor.
200 mA máx por módulo de E/S
600 mA máx por inversor

1
na Porta X

(1) As entradas digitais são de 24 Vcc (2262C) ou 115 Vca (2262D) com base no código de catálogo do módulo. Certifique-se de que a
tensão aplicada esteja correta para o módulo de E/S.
(2) Isolamento diferencial – A fonte externa deve ser mantida a menos de 160 V com relação ao PE. A entrada fornece alta imunidade de
modo de ponto comum.
(3) Para compatibilidade CE use blindagem do cabo. O comprimento do cabo não deve exceder 30 m (98 pés).
(4) Parâmetros do módulo de E/S também possuem uma designação de porta.
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Configuração da saída analógica
Os parâmetros 75 e 85 [Anlg Outn Select] são usados para especificar o sinal
usado nas saídas analógicas 1 e 2, respectivamente. Estes parâmetros podem ser
programados para as seleções a seguir.
Nº parâmetro

Nome do parâmetro

1

Output Frequency

2

Commanded SpdRef

3

Mtr Vel Fdbk

4

Commanded Trq

5

Torque Cur Fdbk

6

Flux Cur Fdbk

7

Output Current

8

Output Voltage

9

Output Power

11

DC Bus Volts

Conversão de escala
A conversão de escala para a saída analógica é definida inserindo tensões de saída
analógica em dois parâmetros, P91 [Anlg Out1 Lo] and P90 [Anlg Out1 Hi].
Estas duas tensões de saída correspondem ao mínimo e o máximo da faixa possível
coberta pela quantidade sendo produzida. A conversão de escala das saídas
analógicas é realizada com configurações de parâmetros analógicos baixos e altos
que são associados com faixas fixas (consulte o manual de programação dos
PowerFlex Série 750, publicação 750-PM001,) para cada função desejada. Além
disso, o PowerFlex 755 contém um fator de escala ajustável para cancelar a faixa
alvo fixa. P77 [Anlg Out0 Data] e 82 [Anlg Out0 Val] estão descritos nos gráficos
seguintes.
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Caso 1
P77 [Anlg Out0 Data]

P78 [Anlg Out0 DataHi]

P79 [Anlg Out0 DataLo]

P82 [Anlg Out0 Val]

P80 [Anlg Out0 Hi]

P81 [Anlg Out0 Lo]

P76 [Anlg Out0 Stpt]

Caso 1 Este mostra P77 [Anlg Out0 Data] que as unidades estão consistentes
com a seleção de P75 [Anlg Out0 Sel]. Neste caso, a seleção de saída analógica é
definida como P3 [Mtr Vel Fdbk] e a unidade é em rpm. P80 [Anlg Out0 Hi],
P81 [Anlg Out0 Lo], P78 [Anlg Out0 DataHi], e P79 [Anlg Out0 DataLo] estão
todos no padrão. O motor foi ligado e acelerado em rampa até 1800 rpm.
Observe que P82 [Anlg Out0 Val] permaneceu zero.
Caso 2 Aqui P80 [Anlg Out0 Hi] foi modificado para 9 e P81 [Anlg Out0 Lo]
modificado para 1. A medida que o motor acelera e desacelera, não há mudança
no valor ou conversão de escala de P77 [Anlg Out0 Data]. Observe que P82
[Anlg Out0 Val] ainda é zero.
Caso 3 Agora P78 [Anlg Out0 DataHi] é alterado para 1800 e P79 [Anlg Out0
DataLo] e deixado em zero. Quando iniciado o P82 [Anlg Out0 Val] começa em
1 e atinge 9 quando a velocidade do motor está no máximo.
Caso 4 Nesta seção o P80 [Anlg Out0 Hi] e P81 [Anlg Out0 Lo] tiveram os
valores revertidos. Agora quando o motor acelera e desacelera, P82 [Anlg Out0
Val] é exatamente o oposto. Ele começa em 9 e chega a 1 na velocidade plena.
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Caso 2
P77 [Anlg Out0 Data]

P78 [Anlg Out0 DataHi]

P79 [Anlg Out0 DataLo]

P82 [Anlg Out0 Val]

[Anlg Outn DataHi] = 1500
[Anlg Outn DataLo] = 500

Quando a velocidade do motor atinge 500 rpm, [Anlg Outn Val] começa a aumentar a
partir de 0.
Quando a velocidade do motor atinge 1500 rpm, [Anlg Outn Val] está no máximo de 10.
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Caso 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

Quando a velocidade do motor atinge 500 rpm, [Anlg Outn Val] começa a aumentar a partir de 2.
Quando a velocidade do motor atinge 1500 rpm, [Anlg Outn Val] está no máximo de 8.

Absoluta (Padrão)
Algumas quantidades usadas para comandar a saída analógica são sinalizadas, por
exemplo, a quantidade pode ser tanto positiva quanto negativa. Você tem a opção
de ter um valor absoluto (valor sem sinal) destas quantias removido antes que
ocorra a conversão de escala. O valor absoluto é habilitado separadamente para
cada saída analógica por meio do bit enumerado P71 [Analog Out Abs].
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Setpoint
Setpoint é uma possível fonte de uma saída analógica. Ele pode ser usado para
controlar uma saída analógica de um dispositivo de comunicação usando um
DataLink. Mude P75 [Anlg Out0 Sel] para 76 [Anlg Out0 Stpt]. Depois mapeie
um datalink para P76 e você será capaz de comandar a saída analógica através da
rede.
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Entradas físicas são programadas para as funções de entrada digital desejadas.
Estes parâmetros não podem ser mudados enquanto o inversor está executando.

Informações técnicas
O inversor PowerFlex 753 possui três entradas digitais em sua placa de controle
principal:
• Di 0 – Configurado para 115 Vca ou 24 Vcc
– Comum compartilhada (Di C) entre os terminais Di 0ca e Di 0cc
– TB3 – na parte inferior da placa de controle principal
• Di 1 e Di 2 – Configurada para 24 Vcc
– Comum compartilhada (Di C) para Di 1 e Di 2
– TB1 – parte inferior frontal da placa de controle principal
Exemplos de fiação da placa de controle principal de E/S TB1 do PowerFlex 753
estão incluídos nas instruções de instalação dos inversores PowerFlex Série 750,
publicação 750-IN001.
O inversor PowerFlex 755 possui uma entrada digital em sua placa de controle
principal:
• Di0 – Configurado para 115 Vca ou 24 Vcc
– Comum compartilhada (Di C) entre os terminais Di 0ca e Di 0cc
– TB1 – na parte inferior da placa de controle principal
Há também módulos opcionais PowerFlex Série 750 que expandem a quantia de
entradas digitais que podem ser usadas tanto nos inversores PowerFlex 753
quanto 755.
20-750-2262C-2R/20-750-2263C-1R2T
• Seis terminais de entrada de 24 Vcc:
– Denominados Di 0, Di 1, Di 2, Di 3, Di 4 e Di 5
– Comum compartilhado (Di C)
– TB1 – na parte frontal do módulo opcional
20-750-2262D-2R
• Seis terminais de entrada de 115 Vca:
– Denominados Di 0, Di 1, Di 2, Di 3, Di 4 e Di 5
– Terminal comum compartilhado (Di C)
– TB1 – na parte frontal do módulo opcional
Exemplos de fiação dos módulos opcionais de E/S TB1 do PowerFlex Série 750
estão incluídos nas instruções de instalação dos inversores PowerFlex Série 750,
publicação 750-IN001.

Publicação da Rockwell Automation 750-RM002B-PT-P – Setembro 2013

119

Capítulo 2

Realimentação e E/S

Configuração
As entradas digitais podem ser programadas para a função desejada definida
pelos parâmetros 155 a 201 abaixo. Estes parâmetros não podem ser mudados
enquanto o inversor está executando.
Número

Nome do parâmetro

Número

Nome do parâmetro

Número

Nome do parâmetro

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 Control

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

A operação dos parâmetros do tipo DI Run pode ser definida por P150 [Digital
In Cfg]:
• “Run Edge” (0) – Função de controle que requer uma borda ascendente
(transição aberto para fechado) para que o inversor opere.
• “Run Level” (1) – Contanto que um comando “Stop” separada não seja
emitido, o nível sozinho (sem a necessidade de uma borda ascendente)
determina se o inversor aciona. Quando definido como 1 “Run Level” a
falta de um comando de operação é indicada como uma parada
determinada e P935 [Drive Status 1] Bit 0 é desenergizado.
ATENÇÃO: Pode haver dano ao equipamento e/ou ferimentos pessoais se este parâmetro
for usado em uma aplicação inadequada. Não use esta função sem considerar o local
aplicável, os códigos nacionais e internacionais, as normas, regulações ou orientações da
indústria.
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Descrições funcionais
DI Enable
O fechamento desta entrada permite que o inversor opere quando um comando
de Ligar é enviado. Se o inversor já estiver operando quando esta entrada é aberta,
o inversor irá parar por inércia e indicará “not enabled” na IHM (se houver). Esta
não é considerada uma condição de falha e nenhuma falha é gerada. Se esta função
não for configurada, o inversor é considerado habilitado.
IMPORTANTE

Se o jumper ENABLE (J1) for removido, o Di 0 torna-se habilitado por
hardware. Para o PowerFlex 753, Di 0 é encontrado no TB3 e para o
PowerFlex 755, Di 0 é encontrado no TB1.

Uma combinação de habilitado por hardware e habilitado por software pode ser
usada, no entanto, o inversor não operará se qualquer uma dessas entradas estiver
aberta.
DI Clear Fault
a função de entrada digital “Clear Fault” permite que um dispositivo externo
reinicialize as falhas do inversor através do borne. Uma transição aberto para
fechado nesta entrada faz com que uma falha ativa (se houver) seja reinicializada.
DI Aux Fault
Esta função de entrada é normalmente fechada e permite que equipamento
externo gere uma falha no inversor. Quando esta entrada é aberta, o inversor falha
com o código F2 “Auxiliary Input”. Se esta função de entrada não for configurada,
a falha não ocorrerá.
DI Stop
Uma entrada aberta faz com que o inversor pare e torne-se “Not Ready.” Uma
entrada fechada permite que o inversor opere quando emitido um comando
Ligar ou Operar. Se “Start” for configurado, então “Stop” também deve ser
configurado, caso contrário, um alarme de configuração de entrada digital ocorre.
P370 [Stop Mode A] e P371 [Stop Mode B] ditam a ação de parada do inversor.
Consulte Modos de parada na página 95 para mais detalhes.
DI Cur Lmt Stop
Com esta função de entrada digital, uma entrada aberta faz com que o inversor
pare por limite de corrente. O inversor reconhece o comando de parada ajustando
a referência de velocidade do motor como zero, fazendo com que o inversor
coloque o motor em velocidade zero tão rápido quanto os limites de potência,
limites de torque e os limites de corrente permitirem. Quando a saída do inversor
atinge zero, os transistores de saída são desligados.
DI Coast Stop
Com esta função de entrada digital, uma entrada aberta faz com que o inversor
pare por inércia. O inversor reconhece o comando de parada desligando os
transistores de saída e liberando o controle do motor. A carga/motor parará por
inércia ou girará livremente até que a energia mecânica seja dissipada.

Publicação da Rockwell Automation 750-RM002B-PT-P – Setembro 2013

121

Capítulo 2

Realimentação e E/S

DI Start
Uma transição aberto para fechado enquanto o inversor está parado faz com que o
inversor opere na direção da corrente, a menos que uma função de entrada “Stop”
esteja aberta. Se “Start” for configurado, então “Stop” também deve ser
configurado.
DI Fwd Reverse
Esta função de entrada digital é um dos modos para fornecer controle de direção
quando as funções “Start” ou “Run” (não combinadas com direção) são usadas.
Uma entrada aberta define a direção como avanço. Uma entrada fechada define a
direção como reversão. Se o estado da entrada muda e o inversor está executando
ou em jogging, o mesmo muda a direção.
DI Run Forward, DI Run Reverse
Estas funções de entrada digital fazem com que o inversor execute e em uma
direção específica, desde que a entrada configurada seja mantida fechada. Além
disso, estes ajustes de “2 fios” impedem que qualquer outro dispositivo conectado
inicie o inversor. Uma transição aberto para fechado em uma ou ambas as
entradas enquanto o inversor está parado faz com que ele opere, a menos que uma
função de entrada “Stop” esteja configurada e aberta.
A tabela abaixo descreve a ação básica tomada pelo inversor em resposta a estados
em particular destas funções de entrada.
Operação para
frente

Operação
reversa

Ação

Aberto

Aberto

O inversor para, o borne ceder o comando da direção.

Aberto

Fechado

O inversor opera na direção reversa, o borne assume o comando da direção.

Fechado

Aberto

O inversor opera na direção de avanço, o borne assume o comando da direção.

Fechado

Fechado

O inversor continua a operar na direção da corrente, mas o borne mantém o
comando da direção.

Não é necessário programar “Run Forward” e “Run Reverse.” Estas duas funções
operam independentes uma da outra.
IMPORTANTE

O controle da direção é uma função “Exclusive Ownership” (consulte Leitura de
controle). Isto significa que somente um dispositivo de controle (borne, dispositivo
DPI, IHM e assim por diante) por vez poderá controlar a direção. O borne deve assumir
o “controle de leitura” antes que ele possa ser usado para controlar a direção. Se outro
dispositivo estiver no controle da leitura no momento (como indicado por P922
[Dir Owner]), não é possível iniciar o inversor ou mudar a direção usando as entradas
digitais programadas do borne para controle de operação e de direção (por exemplo
Operação/Avanço).

DI Run
Esta função de entrada digital é semelhante aos ajustes “Run Forward” e “Run
Reverse”. A única diferença é que a direção é determinada por outra entrada ou
pelo comando de outro dispositivo (IHM ou adaptador de comunicação).
DI Jog 1 Forward, DI Jog 1 Reverse, DI Jog 2 Forward, DI Jog 2 Reverse
Jog é um comando não travado como Operação, mas cancela a referência de
velocidade normal e usa P556 [ Jog Speed 1] ou P557 [ Jog Speed 2]
respectivamente.
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Uma transição aberto para fechado em uma ou ambas as entradas enquanto o
inversor está parado faz com que ele entrem em jog, a menos que uma função de
entrada “Stop” esteja configurada e aberta. A tabela abaixo descreve as ações
básicas tomadas pelo inversor em resposta a vários estados destas funções de
entrada.
Jog de avanço

Jog de
reversão

Ação

Aberto

Aberto

O inversor para se já estiver em jog, mas pode ser iniciado por outras formas.
O borne cede o comando da direção.

Aberto

Fechado

O inversor realiza o jog na direção reversa. O borne assume o comando da
direção.

Fechado

Aberto

O inversor realiza o jog na direção de avanço. O borne assume o comando da
direção.

Fechado

Fechado

O inversor continua o jog na direção da corrente, mas o borne mantém o
comando da direção.

O inversor não terá jog enquanto ele estiver executando ou enquanto a entrada
“Stop” estiver aberta. A partida tem prioridade.
DI Jog 1, DI Jog 2
Estas funções de entrada digital são semelhantes a “Jog Forward” e “Jog Reverse”
sendo que a única diferença é que a direção é determinada por outra entrada ou o
comando de outro dispositivo (IHM ou adaptador de comunicação). Além disso,
estes ajustes usam P556 [ Jog Speed 1] ou P557 [ Jog Speed 2], respectivamente.
No modo Unipolar, o valor absoluto é usado juntamente com um comando de
direção separado. No modo Bipolar, a polaridade de P556 [ Jog Speed 1] ou P557
[ Jog Speed 2] determina a direção do jog.
DI Manual Ctrl
A função de entrada digital trabalha em conjunto com a função geral Auto/
Manual. Quando esta entrada é fechada, ela cancela outras referências de
velocidade, mas somente se outro dispositivo (IHM) não tiver o controle do
estado Manual. Se a entrada digital for bem-sucedida ao ganhar o controle
manual, a referência de velocidade vem de P563 [DI ManRef Sel], o que pode ser
ajustado com qualquer entrada analógica, velocidade pré-selecionada, referência
MOP ou uma referência de porta aplicável.
Associada a esta função de entrada digital, há a habilidade de configurar o
inversor para comutar suavemente de uma referência de velocidade automática
(comunicada) para referência de velocidade manual produzida por um interface
homem-máquina (IHM). Quando o inversor é comandado para comutar de
referência de velocidade automática (comunicada) para referência manual via
uma entrada digital, ele pré-carrega o último valor da realimentação de velocidade
na IHM. Então outro operador pode modificar a referência manual na IHM. Isto
evita uma mudança de etapa na velocidade o que, do contrário, ocorre devido à
comutação. Use este recurso configurando P328 [Alt Man Ref Sel], P331
[Manual Preload], P172 [DI Manual Ctrl] e P563 [DI ManRef Sel]. Este recurso
requer a revisão 2.001 de firmware 20-HIM-A6 ou superior.
DI Speed Sel 0, 1 e 2
Estas funções de entrada digital podem ser usadas para selecionar a referência de
velocidade. O estado aberto/fechado de todas as funções de entrada digital de
seleção de velocidade combinam para selecionar qual fonte é a referência de
velocidade.

Publicação da Rockwell Automation 750-RM002B-PT-P – Setembro 2013

123

Capítulo 2

Realimentação e E/S

DI Speed Sel 2

DI Speed Sel 1

DI Speed Sel 0

Fonte de referência automática (parâmetro)

0

0

0

Referência A (P545 [Spd Ref A Sel])

0

0

1

Referência A (P545 [Spd Ref A Sel])

0

1

0

Referência B (P550 [Spd Ref B Sel])

0

1

1

Velocidade pré-selecionada 3 (P573 [Preset Speed 3])

1

0

0

Velocidade pré-selecionada 4 (P574 [Preset Speed 4])

1

0

1

Velocidade pré-selecionada 5 (P575 [Preset Speed 5])

1

1

0

Velocidade pré-selecionada 6 (P576 [Preset Speed 6])

1

1

1

Velocidade pré-selecionada 7 (P577 [Preset Speed 7])

Consulte Referência de velocidade na página 251 para mais detalhes.
DI HOA Start
Esta função de entrada digital permite o controle Hand-Off-Auto. Ela atua como
um sinal de partida de três fios; exceto por ela não necessitar de DI Stop estar alto
ou de um ciclo de entrada cheio antes do inversor buscar uma borda ascendente
em DI HOA Start. Use este recurso configurando P176 [DI HOA Start].
DI MOP Inc, DI MOP Dec
Estas funções de entrada digital são usadas para aumentar e diminuir o valor do
potenciômetro operado por motor (MOP) dentro do inversor. O MOP é um
valor de referência que pode ser aumentado e diminuído por dispositivos
externos. O valor MOP possui uma pré-carga configurável que é mantida através
de um ciclo de potência. Para o inversor usar o valor MOP como a referência de
velocidade de corrente, P545 [Speed Ref A Sel], P550 [Speed Ref B Sel] ou P563
[DI ManRef Sel] deve ser ajustado como P558 [MOP Reference].
DI Accel 2, DI Decel 2
Estas funções de entrada digital alternam entre taxas de rampa primária e
secundária. Por exemplo, com uma entrada digital programada como P179 [DI
Accel 2], uma entrada digital aberta segue P535 [Accel Time 1]. Uma entrada
digital fechada segue P536 [Accel Time 2].
DI SpTqPs Sel 0 and 1
Estas funções de entrada digital fornecem a habilidade de alternar entre diferentes
modos de velocidade/torque/posição, (P309 [SpdTrqPsn Mode A], P310
[SpdTrqPsn Mode B], P311 [SpdTrqPsn Mode C] e P312 [SpdTrqPsn Mode D])
de combinações de entrada digital. Consulte Posição de torque de velocidade na
página 265 quanto a uma descrição completa destes modos e as combinações de
entrada digital que ativam cada modo.
DI Stop Mode B
Esta função de entrada digital seleciona entre dois modos diferentes de parada do
inversor. Se a entrada estiver aberta, então P370 [Stop Mode A] seleciona qual
modo de parada usar. Se a entrada estiver fechada, então P371 [Stop Mode B]
seleciona qual modo de parada usar. Se esta função de entrada não estiver
configurada, então P370 [Stop Mode A] seleciona sempre qual modo de parada
usar. Consulte também Modos de parada na página 95 para mais detalhes.

124

Publicação da Rockwell Automation 750-RM002B-PT-P – Setembro 2013

Realimentação e E/S

Capítulo 2

DI BusReg Mode B
Esta função de entrada digital seleciona como o inversor regula a tensão excessiva
no barramento CC. Se a entrada estiver aberta, então P372 [Bus Reg Mode A]
seleciona qual modo de regulação do barramento usar. Se a entrada estiver
fechada, então P373 [Bus Reg Mode B] seleciona qual modo de regulação do
barramento usar. Se esta função de entrada não estiver configurada, então P372
[Bus Reg Mode A] seleciona sempre qual modo de regulação de barramento usar.
Consulte também Regulação do barramento na página 41 para mais detalhes.
DI PwrLoss ModeB
Esta função de entrada digital seleciona entre dois modos diferentes de perda de
potência do inversor. Se a entrada estiver aberta, P450 [Pwr Loss Mode A] dita a
ação do inversor durante o modo de perda de potência. Se a entrada estiver
fechada, P371 [Stop Mode B] dita a ação do inversor durante a perda de potência.
Se esta função de entrada não estiver configurada, P450 [Power Loss Mode A]
dita sempre a ação do inversor durante a perda de potência. Consulte também
Perda de potência na página 71 para mais detalhes.
DI Pwr Loss
O inversor contém um algoritmo sofisticado para gerenciar a aplicação inicial de
potência, bem como a recuperação de um evento de perda de potência parcial.
Esta função de entrada digital é usada para forçar o inversor a uma condição de
perda de potência. Se esta entrada estiver aberta, o algoritmo interno do inversor
dita a condição de perda de potência. Se a entrada estiver fechada, o algoritmo é
cancelado e o inversor é forçado externamente a uma condição de perda de
potência. P449 [Power Loss Actn] configura a resposta do inversor a uma
condição de tempo-limite de perda de potência e P452 [Pwr Loss A Time] ou
P455 [Pwr Loss B Time] definirá o tempo em que o inversor permane no modo
de perda de potência antes que ocorra uma falha. Consulte também Perda de
potência na página 71 para mais detalhes.
DI Precharge
Esta função de entrada digital é usada para gerenciar a desconexão de um
barramento CC comum. Se a entrada estiver fechada, isto indica que o inversor
está conectado a um barramento CC comum e pode ocorrer o manuseio de précarga normal e que o inversor pode operar (permissiva de partida). Se a entrada
física estiver aberta, isto indica que o inversor está desconectado do barramento
CC comum e o inversor entra no estado de pré-carga e inicia uma parada por
inércia imediatamente para preparar a reconexão com o barramento. Se esta
função de entrada não estiver configurada, então o inversor presume que ele está
sempre conectado ao barramento CC e nenhum manuseio especial de pré-carga é
feito.
DI Prchrg Seal
Esta função de entrada digital é usada para forçar uma falha exclusiva quando um
circuito de pré-carga externa abre. P323 [Prchrg Err Cfg] dita a ação tomada
quando um circuito de pré-carga externa abriu.
DI PID Enable
Se esta função de entrada digital estiver fechada, a operação da malha PID de
Processo é habilitada. Se esta função de entrada estiver aberta, a operação da
malha PID de Processo é desabilitada.
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DI PID Hold
Se esta função de entrada estiver fechada, o integrador da malha para o PID de
Processo é mantido no valor atual. Se esta função de entrada estiver aberta, o
integrador para a malha do PID de Processo é permitido aumentar.
DI PID Reset
Se esta função de entrada estiver fechada, o integrador para a malha PI de
Processo é reinicializado como 0. Se esta função de entrada estiver aberta, o
integrador para a malha PI de processo é integrado normalmente.
DI PID Invert
Se esta função de entrada estiver fechada, o Erro PI é invertido. Se esta função de
entrada estiver aberta, o Erro PI não é invertido.
DI Torque StptA
Esta função de entrada digital é usada para forçar P676 [Trq Ref A Stpt] como
fonte para a referência de torque A, independente do ajuste em P675 [Trq Ref A
Sel]. usado quando o inversor está em um modo que comanda o torque. Consulte
P309 [SpdTrqPsn Mode A], P310 [SpdTrqPsn Mode B], P311 [SpdTrqPsn
Mode C] e P312 [SpdTrqPsn Mode D].
DI Fwd End Limit, DI Rev End Limit
Estas funções de entrada digital são usadas para disparar um limite de
extremidade de avanço e/ou um limite de extremidade de reversão. A ação
resultante depende do inversor estar operando como um regulador de velocidade,
torque ou de posição. O modo de operação é indicado por P935 [Drive Status 1]
Bit 21 “Speed Mode,” Bit 22 “PositionMode,” e Bit 23 “Torque Mode.” Quando o
inversor estiver operando como um regulador de velocidade, a ação resultante é
executar um comando “Fast Stop”. Após a parada do inversor neste caso, ele
somente reinicia na direção oposta (se receber um novo comando de partida).
Esta função é geralmente usada com uma chave fim de curso próxima ao ponto
onde o inversor deve parar. Quando o inversor estiver operando como um
regulador de torque, a ação resultante é executar um comando “Fast Stop”. Após a
parada do inversor neste caso, ele é reiniciado e continua a operação (se receber
um novo comando de partida). Quando o inversor estiver operando como um
regulador de posição, a ação resultante é executar um comando “Fast Stop”. Após
a parada do inversor neste caso, ele reinicia e continuará a mover-se no sentido da
referência de posição (se receber um novo comando de partida).
DI Fwd Dec Limit, DI Rev Dec Limit
Estas funções de entrada digital são usadas para disparar um limite de
desaceleração de avanço e/ou um limite de desaceleração de reversão. A ação
resultante depende do inversor estar operando como um regulador de velocidade,
torque ou de posição. O modo de operação é indicado por P935 [Drive Status 1]
Bit 21 “Speed Mode,” Bit 22 “PositionMode,” e Bit 23 “Torque Mode.” Quando
o inversor está operando como um regulador de velocidade, a ação resultante é
cancelar a referência de velocidade e desacelerar até a velocidade pré-selecionada 1.
Esta função é geralmente usada com uma chave fim de curso e inicia o processo de
desaceleração antes de encontrar o limite de extremidade. Quando o inversor está
operando como um regulador de torque, o inversor ignora o sinal e continua a
operação em sua referência de torque. Quando o inversor está operando como um
regulador de posição, o inversor ignora o sinal e continua a mover-se no sentido
de sua referência de posição.
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DI PHdwr OvrTrvl, DI NHdwr OvrTrvl
Estas funções de entrada digital são usadas para disparar um sobre-percurso
positivo de hardware e/ou um sobre-percurso negativo de hardware. A ação
resultante é entrar em falha imediatamente e produzir torque zero. Após o
inversor parar, a condição precisa ser apagada e a falha precisa ser reinicializada.
O inversor é reiniciado (se receber um novo comando de partida) e continua a
operação. Ele segue qualquer referência de velocidade, referência de posição ou
referência de torque. A direção do inversor não é modificada ou limitada após a
reinicialização. Esta função geralmente é usada com uma chave fim de curso em
uma posição além do “End Limit,” como um limite de segurança extra para evitar
que o torque danifique a máquina em uma situação de sobre-percurso.
Status
Para as entradas digitais (Di) 0, 1 e 2 da placa de controle principal do
PowerFlex 753, P220 [Digital In Sts] bits 0, 1 e 2 representa seu respectivo status
de entrada. Para as entradas digitais (Di) 0 da placa de controle principal do
PowerFlex 755, P220 [Digital In Sts] bits 0 representa seu respectivo status de
entrada digital. Para as entradas digitais (Di) 0, 1, 2, 3, 4 e 5 do módulo opcional
PowerFlex Série 750, P1 [Dig In Sts] bits 0, 1, 2, 3, 4 e 5 representa seu respectivo
status de entrada digital. Quando o bit associado à entrada digital é energizado,
representado por um 1, isto significa que o inversor reconhece que a entrada
digital está energizada. Quando o bit associado à entrada digital é desenergizado,
representado por um 0, isto significa que o inversor reconhece que a entrada
digital está desenergizada.
Conflitos de configuração
Se você configurar as entradas digitais de forma que uma ou mais seleções estejam
em conflito entre elas, um dos alarmes de configuração de entrada digital é
determinado. Enquanto existir o conflito de entrada digital, o inversor não
iniciará. Estes alarmes são automaticamente desenergizados pelo inversor assim
que os parâmetros forem mudados para remover os conflitos. Estes são exemplos
de configurações que causam um alarme:
• Configuração da função de entrada “Start” e a função de entrada “Run
Forward” ao mesmo tempo. “Start” é usado somente no modo de partida
“3-wire” e “Run Forward” é usado somente no modo de operação “2-wire”,
portanto não devem ser configurados ao mesmo tempo.
• A configuração da mesma função de entrada de alternação (por exemplo
“Fwd Reverse”) como mais de uma entrada digital física simultaneamente.
Estes alarmes, chamados de Alarmes tipo 2, são diferentes de outros alarmes pois
não é possível iniciar o inversor enquanto o alarme estiver ativo. É possível que
qualquer um destes alarmes ocorra enquanto o inversor estiver executando,
porque todos os parâmetros de configuração de entrada digital somente podem
ser mudados enquanto o inversor estiver parado. Sempre que um ou mais destes
alarmes estiver presente, o status de pronto do inversor se torna “not ready” e a
IHM exibe uma mensagem de conflito. Adicionalmente, as luzes do status do
inversor piscam em amarelo. Consulte o manual de programação de inversores
PowerFlex Série 750, publicação 750-PM0012, para obter uma lista completa dos
Alarmes do tipo 2.
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DigIn Cfg B
Conflito de entrada digital. Funções de entrada que não podem existir ao mesmo
tempo foram selecionadas. Corrija a configuração da entrada digital.
DigIn Cfg C
Conflito de entrada digital. Funções de entrada que não podem ser atribuídas à
mesma entrada digital foram selecionadas. Corrija a configuração da entrada
digital.

Diagrama de blocos
Figura 8 – PowerFlex 753
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Filter
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Figura 9 – PowerFlex 755
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Figura 10 – Módulo opcional do PowerFlex Série 750
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Saídas digitais

O PowerFlex 753 possui uma saída de transistor e um saída a relé embutido em
sua placa de controle principal.
A saída do transistor está localizada em TB1 na parte inferior dianteira da placa
de controle principal
Terminal Nome

Descrição

Taxa

T0

Saída por transistor

Carga máxima de 48 Vcc, 250 mA.
Saída de dreno aberto.

Transistor Output 0

A saída por relé está localizada em TB2 na parte inferior da placa de controle
principal
Terminal Nome

Descrição

Taxa

R0NC

Relay 0 N.F.

Relé de saída 0, contato normalmente
fechado

240 Vca, 24 Vcc, 2 A máx
Somente resistivo

R0C

Relé 0 ponto
comum

Relé de saída 0 ponto comum

R0NO

Relay 0 N.O.

Relé de saída 0, contato normalmente
aberto

240 Vca, 24 Vcc, 2 A máx
Para fins gerais (indutivo)/Resistivo

Consulte as instruções de instalação dos inversores PowerFlex Série 750,
publicação 750-IN001, quanto a exemplos de fiação de E/S da placa de controle
principal do PowerFlex 753.
O PowerFlex 755 não possui saídas embutidas em sua placa de controle principal.
Há módulos opcionais PowerFlex Série 750 que expandem a quantia de saídas
digitais que podem ser usadas tanto nos inversores PowerFlex 753 quanto 755.
Os códigos de catálogo 20-750-2262C-2R e 20-750-2262D-2R fornecem duas
saídas a relé localizadas em TB2 na parte dianteira do módulo opcional.
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Terminal Nome

Descrição

Taxa

R0NC

Relay 0 N.C.

Relé de saída 0, contato normalmente
fechado

240 Vca, 24 Vcc, 2 A máx
Somente resistivo

R0C

Relé 0 ponto
comum

Relé de saída 0 ponto comum

R0NO

Relay 0 N.O.

Relé de saída 0, contato normalmente
aberto

240 Vca, 24 Vcc, 2 A máx
Para fins gerais (indutivo)/Resistivo

R1NC

Relay 1 N.C.

Relé de saída 1, contato normalmente
fechado

240 Vca, 24 Vcc, 2 A máx
Somente resistivo

R0C

Relay 1 Common
Output

Relé 1 ponto comum

R0NC

Relay 0 N.C.

Relé de saída 0, contato normalmente
fechado
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O código de catálogo 20-750-2263C-1R2T fornece uma saída por transistor e
duas saídas a relé localizadas em TB2 na parte dianteira do módulo opcional.
Terminal Nome

Descrição

Taxa

R0NC

Relay 0 N.C.

Relé de saída 0, contato normalmente
fechado

240 Vca, 24 Vcc, 2 A máx
Somente resistivo

R0C

Relay 0 Common
Output

Relé 0 ponto comum

R0NO

Relay 0 N.O.

Relé de saída 0, contato normalmente
aberto

240 Vca, 24 Vcc, 2 A máx
Para fins gerais (indutivo)/Resistivo

T0

Transistor Output 0

Saída por transistor

TC

Transistor Output
Common

Transistor Output Common

24 Vcc = 1 A máx
24 Vcc = 0,4 Máx para aplicações U.L.
Resistivo

T1

Transistor Output 1

Saída por transistor

24 Vcc = 1 A máx 24 Vcc = 0,4 máx para
aplicações U.L. Resistivo

Consulte as instruções de instalação dos inversores PowerFlex Série 750,
publicação 750-IN001, quanto a exemplos de fiação de E/S do módulo opcional
do PowerFlex Série 750.

Configuração
Cada saída digital pode ser programada para mudar de estado com base em uma
das diferentes condições. Estas condições podem se encaixar em diferentes
categorias.
• Condições de status do inversor (falha, alarme e reversão).
• Condições de nível (tensão do barramento CC, corrente e frequência)
• Controlado por uma entrada digital.
• Controlado por uma rede.
• Controlado por software DeviceLogix.
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Condições de status do inversor
Para inversores PowerFlex Série 750 usando um módulo opcional, a tabela abaixo
exibe as características gerais das configurações selecionáveis para os parâmetros
Sel da saída digital do inversor.
Nº parâmetro

Nome do
parâmetro

Descrição

220(1)

Digital In Sts

Status das entradas digitais residentes na placa de controle principal
(Porta 0).

227(1)

Dig Out Setpoint

Controla as saídas a relé ou por transistor quando escolhido como fonte.
Pode ser usado para controlar saída de um dispositivo de comunicação
usando DataLinks.

233(1)

RO0 Level CmpSts

Status da comparação de nível e uma possível fonte para uma saída a relé
ou por transistor.

720

PTP PsnRefStatus

Exibe o status de operação atual do planejador de posição ponto a ponto
na referência de posição.

724

Psn Reg Status

Indica o status da lógica de controle de posição.

730

Homing Status

Indica o status da lógica de controle de posição.

933

Start Inhibits

Indica qual condição está impedindo o inversor de ser ligado ou de operar.

935

Drive Status 1

Condição de operação presente do inversor.

936

Drive Status 2

Condição de operação presente do inversor.

937

Condition Sts 1

Status das condições que podem resultar na tomada de ação do inversor
(falha), com base na configuração das funções de proteção.

945

At Limit Status

Status das condições dinâmicas junto ao inversor que estão ativas ou que
sejam um limite sendo aplicado.

952

Fault Status A

Indica a ocorrência de condições que foram configuradas como falha. Estas
condições são de P937 [Condition Sts 1].

953

Fault Status B

Indica a ocorrência de condições que foram configuradas como falha.

959

Alarm Status A

Indica a ocorrência de condições que foram configuradas como alarmes.
Estes eventos são de P937 [Condition Sts 1].

960

Alarm Status B

Indica a ocorrência de condições que foram configuradas como alarmes.

961

Type 2 Alarms

Indica a ocorrência de condições que foram configuradas como alarmes.

1089

PID Status

Status do regulador de PI do processo.

1103(2)

Trq Prove Status

Exibe os bits de status para TorqProve.

1210(2)

Profile Status

Indica o status da lógica de controle de perfil de velocidade/indexador de
posição.

1(3)(4)

Dig In Sts

Status das entradas digitais.

7(3)(4)

Dig Out Setpoint

Controla as saídas a relé ou por transistor quando escolhido como fonte.
Pode ser usado para controlar saída de um dispositivo de comunicação
usando DataLinks.

13(3)(4)

RO0 Level CmpSts

Status da comparação de nível e uma possível fonte para uma saída a relé
ou por transistor.

50(5)

DLX DigOut Sts

Fornece status de energizado/desenergizado individual dos bits de palavra
de comando lógico DLX.

51(5)

DLX DigOut Sts2

Fornece status de energizado/desenergizado individual de 16 DLX DOPs.

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

Somente inversores PowerFlex 753.
Somente inversores PowerFlex 755.
Os módulos opcionais podem ser usados nas Portas 4, 5 e 6 dos inversores PowerFlex 753.
Os módulos opcionais podem ser usados nas Portas 4, 5, 6, 7 e 8 dos inversores PowerFlex 755.
Port 14: Parâmetros de software DeviceLogix.

Consulte o manual de programação de inversores PowerFlex Série 750,
publicação 750-PM001, para obter mais detalhes sobre parâmetros específicos do
nível de bits.
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As respectivas informações de parâmetro de seleção PowerFlex 753 estão
anotadas abaixo.
Nº parâmetro

Nome do
parâmetro

Descrição

230

RO0 Sel

Seleciona a fonte que energiza a saída a relé.

240

TO0 Sel

Seleciona a fonte que energiza a saída a relé ou a saída do transistor.

Dependendo do módulo ou módulos opcionais PowerFlex Série 750 instalados
no inversor, as respectivas informações de parâmetro de seleção estão anotadas
abaixo.
Nº parâmetro

Nome do
parâmetro

Descrição

10

RO0 Sel

Seleciona a fonte que energiza a saída a relé.

20

RO1 Sel ou TO0 Sel

Seleciona a fonte que energiza a saída a relé ou a saída do transistor.

30

TO1 Sel

Seleciona a fonte que energiza a saída do transistor.

Exemplo
Veja abaixo um exemplo de um inversor PowerFlex 753 usando um parâmetro Sel
de saída digital incorporada sendo configurado de forma que a saída energize
quando uma falha estiver presente no inversor.
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Exemplo
Para parâmetros que não são configuráveis através da interface gráfica (GUI) do
usuário do menu pull-down da guia “Value” das propriedades de parâmetro, você
pode usar a guia “Numeric Edit” como alternativa para configurar a saída digital
para uma função desejada.
Veja abaixo um exemplo de um inversor PowerFlex 755 usando um parâmetro
“Sel” de saída digital do módulo opcional do PowerFlex Série 750 sendo
configurado de forma que a saída energize quando uma falha estiver presente no
inversor.
Você pode ver abaixo que não possível selecionar a Port 10, seção Inverter na GUI
de menu pull-down da guia Value.
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Olhamos através de Port 10, parâmetros de seção Inverter e descobrimos que P13
[Alarm Status] Bit 0 é exibido se houver um alarme ativo na seção Inverter 1.

Junto à guia Numeric Edit podemos configurar a saída digital para a função
desejada. Consulte abaixo.
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Uma vez que o parâmetro é configurado junto à guia Numeric Edit, você pode
clicar em OK ou Var à guia Value para consultar os dados de preenchimento da
GUI no menu pull-down, e então clique em OK.

Condições de nível
Uma função de nível desejado precisa ser programada no parâmetro “Level Sel”,
dependendo da saída usada. Se o valor de uma função especificada (frequência,
corrente, e assim por diante) for maior ou igual ou menor do que o limite
programado ditado pelo parâmetro “Level”, a saída ativa ou desativa dependendo
de como o parâmetro “Sel” está configurado.
Observe que os parâmetros Level Select não têm unidades. O inversor presume as
unidades e os valores mínimo/máximo da função de parâmetro selecionada. Por
exemplo, se “Level Sel” for programado como P943 [Drive Temp Pct], o que
indica temperatura em operação da parte de potência do inversor (dissipador de
calor), suas unidades são um percentual da temperatura do dissipador de calor
máxima com valores mínimo/máximo de –200/200 por cento.
Para inversores PowerFlex Série 750 usando um módulo opcional, a tabela abaixo
exibe as características gerais das configurações selecionáveis para os parâmetros
“Level Sel” da saída digital do inversor.
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Nº parâmetro

Nome do parâmetro

Descrição

1

Output Frequency

A frequência de saída presente nos terminais T1, T2 e T3 (U, V & W).

2

Commanded SpdRef

O valor da referência de velocidade/frequência ativa.

3

Mtr Vel Fdbk

A velocidade do motor estimada ou real, com realimentação.

4

Commanded Trq

O valor de referência de torque final após os limites e filtros serem
aplicados. Percentual da capacidade do motor
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Nº parâmetro

Nome do parâmetro

Descrição

5

Torque Cur Fdbk

Baseado no motor, a quantia de corrente que está em fase com o
componente de tensão fundamental.

6

Flux Cur Fdbk

Quantia de corrente que está fora de fase com o componente de tensão
fundamental.

7

Output Current

A corrente de saída total presente nos terminais T1, T2 e T3 (U, V & W).

8

Output Voltage

A tensão de saída presente nos terminais T1, T2 e T3 (U, V & W).

9

Output Power

A potência de saída presente nos terminais T1, T2 e T3 (U, V & W).

10

Output Powr Fctr

Fator de potência de saída.

11

DC Bus Volts

Tensão do barramento CC.

13

Elapsed MWH

Energia de saída acumulada do inversor.

14

Elapsed kWH

Energia de saída acumulada do inversor.

260(1)

Anlg In0 Value

Valor da entrada analógica após ação de filtro, raiz quadrada e de perda.

418

Mtr OL Counts

Percentagem acumulada da sobrecarga do motor.

419

Mtr OL Trip Time

Exibe o inverso do tempo de sobrecarga do motor.

558

MOP Reference

Valor de referência MOP (potenciômetro operado por motor) a ser
usado como possível fonte para P545 e P550.

707

Load Estimate

Exibe um valor de torque de carga estimado para o inversor.

940

Drive OL Count

Indica a sobrecarga (IT) da unidade de potência em porcentagem.

943

Drive Temp Pct

Indica a temperatura em operação da parte de potência (dissipador de
calor) do inversor em percentual da temperatura máximo do dissipador
de calor.

1090

PID Ref Meter

O valor presente do sinal de referência PI.

1091

PID Fdbk Meter

O valor presente do sinal de realimentação PI.

1092

PID Error Meter

O valor presente do erro PI.

1093

PID Output Meter

O valor presente da saída PI.

1567(2)

FrctnComp Out

Exibe a saída de referência de torque da função de compensação de
fricção.

50(3)(4)

Anlg In0 Value

Valor da entrada analógica após ação de filtro, raiz quadrada e de perda.

60(3)(4)

Anlg In1 Value

Valor da entrada analógica após ação de filtro, raiz quadrada e de perda.

90 … 97(5)

DLX Real Out SP1 – SP8

Oito registros do bloco de rascunho de 32 bits reais para uso pela saída
de programa DLX.

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

Somente inversores PowerFlex 753.
Somente inversores PowerFlex 755.
Os módulos opcionais podem ser usados nas Portas 4, 5 e 6 dos inversores PowerFlex 753.
Os módulos opcionais podem ser usados nas Portas 4, 5, 6, 7 e 8 dos inversores PowerFlex 755.
Port 14: Parâmetros de software DeviceLogix

As respectivas informações de parâmetro Level Select dos inversores
PowerFlex 753 estão anotadas abaixo.
Nº parâmetro

Nome do parâmetro

Descrição

230

RO0 Sel

Seleciona a fonte que energiza a saída a relé.

231

RO0 Level Sel

Seleciona a fonte do nível que é comparado.

232

RO0 Level

Define o valor de comparação de nível.

233

RO0 Level CmpSts

Status da comparação de nível e uma possível fonte para uma saída a
relé ou por transistor.

240

TO0 Sel

Seleciona a fonte que energiza a saída a relé ou a saída do transistor.

241

TO0 Level Sel

Seleciona a fonte do nível que é comparado.

242

TO0 Level

Define o valor de comparação de nível.

243

TO0 Level CmpSts

Status da comparação de nível e uma possível fonte para a saída por
transistor.
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Dependendo do módulo ou módulos opcionais PowerFlex Série 750 instalados
no inversor, as respectivas informações de parâmetro de seleção estão anotadas
abaixo.
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Nº parâmetro

Nome do parâmetro

Descrição

10

RO0 Sel

Seleciona a fonte que energiza a saída a relé.

11

RO0 Level Sel

Seleciona a fonte do nível que é comparado.

12

RO0 Level

Define o valor de comparação de nível.

13

RO0 Level CmpSts

Status da comparação de nível e uma possível fonte para uma saída a
relé ou por transistor.

20

RO1 Sel ou TO0 Sel

Seleciona a fonte que energiza a saída a relé ou a saída do transistor.

21

RO1 Level Sel ou TO0
Level Sel

Seleciona a fonte do nível que é comparado.

22

RO1 Level ou TO0 Level

Define o valor de comparação de nível.

23

RO1 Level CmpSts ou
TO0 Level CmpSts

Status da comparação de nível e uma possível fonte para uma saída a
relé ou por transistor.

30

TO1 Sel

Seleciona a fonte que energiza a saída do transistor.

31

TO1 Level Sel

Seleciona a fonte do nível que é comparado.

32

TO1 Level

Define o valor de comparação de nível.
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Exemplo
Veja abaixo um exemplo de um inversor PowerFlex 753 usando parâmetros de
entrada digital incorporada Select, Level Select e Level sendo configurado de
forma que a saída energize quando a temperatura em operação do inversor da
parte de potência do inversor (dissipador de calor) em percentual da temperatura
máximo do dissipador de calor é superior a 50 por cento.

Controlado por uma entrada digital
Uma saída digital pode ser programada para ser controlada por uma entrada
digital. Por exemplo, quando a entrada está fechada, a saída é energizada e quando
a entrada está aberta, a saída é desenergizada. Observe que a saída é controlada
pelo estado da entrada, mesmo que a entrada tenha sido atribuída uma função de
inversor normal (Start, Jog, e assim por diante).
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Exemplo
Neste exemplo, o inversor está usando um módulo opcional de dois relés de
24 Vcc na Porta 7. Uma das funções de entrada digital do inversor, P164 [DI Run
Forward], está programada para Porta 7: Digital In Sts.Input 1, com módulo
opcional P10 [RO0 Sel] está programada para Porta 7: Dig In Sts.Input 1 e P20
[RO1 Sel] está programada para Porta 7: Dig In Sts.Input 3.

Como você pode ver na figura acima, quando as entradas digitais 1 (destacado em
rosa) e 3 (destacado em amarelo) são verdadeiras (energizadas) suas respectivas
Saídas digitais são verdadeiras (energizadas) também.
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Controlado por rede
Esta configuração é usada quando deseja-se controlar as saídas digitais pela
comunicação de rede ao invés de uma função relacionada ao inversor. No caso de
saídas digitais incorporadas do PowerFlex 753, P227 [Dig Out Setpoint] é usada
e no caso do módulo opcional do PowerFlex Série 750, P7 [Dig Out Setpoint] é
usada. Para concluir a configuração para controle sobre uma rede, é necessário
configurar um datalink para o respectivo parâmetro de setpoint da saída digital.

Saídas digitais

REALIMENTAÇÃO e E/S

227

Valores

Leituragravação
Tipo de
dados

Nome da tela
Nome completo
Descrição
753 Dig Out Setpoint
Setpoint de saída digital

RO

Inteiro
de
16 bits
Controla as saídas a relé ou por transistor quando escolhido como fonte. Pode ser usado para controlar saída de um dispositivo de comunicação usando DataLinks.
Opções

Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Trans Out 0
Relay Out 0

Nº
Grupo

Arquivo

As respectivas informações de parâmetro de setpoint do PowerFlex 753 estão
anotadas abaixo.

Padrão
Bit

0 0 0 0 0 0 0
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 = Condição falsa
1 = Condição verdadeira

Saídas digitais

E/S

7

Valores

Leituragravação
Tipo de
dados

Nome da tela
Nome completo
Descrição
Dig Out Setpoint
Setpoint de saída digital

RW

Inteiro
de
16 bits
Controla as saídas a relé ou por transistor quando escolhido como fonte. Pode ser usado para controlar saída de um dispositivo de comunicação usando DataLinks.
Opções

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

Nº
Grupo

Arquivo

Dependendo do módulo ou módulos opcionais PowerFlex Série 750 instalados
no inversor, as respectivas informações de parâmetro de setpoint estão anotadas
abaixo.

Padrão
Bit

0 0 0 0 0 0 0
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 = Saída desenergizada
1 = Saída energizada

(1) Bit 1 = “Trans Out 0” para módulo de E/S modelo 20-750-2263C-1R2T
= “Relay Out 1” para módulo de E/S modelos 20-750-2262C-2R e 20-750-2262D-2R
(2) Bit 2 é usado somente pelo módulo de E/S 20-750-2263C-1R2T
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Exemplo
Para este exemplo, nosso ajuste inclui um PowerFlex 755 usando um módulo
opcional de E/S 20-750-2262C-2R 24 Vcc e um processador ControlLogix™ L63.
O módulo opcional do inversor, P10 [RO0 Sel] está configurado para a Porta 7:
Dig Out Setpoint.Relay Out 0. Estamos usando a aplicação Logix Designer, o
qual inclui os Perfis Add-On dos inversores (AOPs). Isto nos dá a habilidade de
comunicação e controle do inversor PowerFlex 755 pela sua porta Ethernet
embutida por meio de um datalink P7 [Dig Out Setpoint], Relay Out 0.
Abaixo, uma figura da configuração do Datalink do inversor PowerFlex 755.

Veja abaixo uma figura da configuração de datalink do inversor PowerFlex 755 de
DriveExecutive™.
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Usando os perfis Add-On do inversor e um datalink, podemos usar o tag criado
descritivo do controlador (destacado abaixo) para comunicar-se por uma rede
para controlar a saída a relé.

A figura abaixo exibe o resultado do controle da saída digital pela rede (destacado
em amarelo).

Controlado por software DeviceLogix
A tecnologia de controle de software DeviceLogix oferece a flexibilidade para
personalizar um inversor para corresponder mais de perto as suas necessidades de
aplicação. O software DeviceLogix controla as saídas e gerencia as informações de
status localmente junto ao inversor, permitindo que você opere o inversor de
forma independente ou complementar ao controle supervisor, ajudando a
melhorar aprimorar o desempenho e a produtividade do sistema. Você pode usar
o software DeviceLogix do PowerFlex Série 750 para ler as entradas/gravar as
saídas e controlar exclusivamente o inversor.

Publicação da Rockwell Automation 750-RM002B-PT-P – Setembro 2013

143

Capítulo 2

Realimentação e E/S

Exemplo
No exemplo abaixo, estamos usando duas entradas reais, como chaves fim de
curso sendo fiadas em um módulo opcional PowerFlex Série 750 e usando um
programa de software DeviceLogix para controlar uma saída digital.
A figura abaixo exibe a configuração de entrada digital do software DeviceLogix.
P33 [DLX DIP 1] é configurado para Porta 7: Dig In Sts.Input 1 e P35 [DLX
DIP 3] são configurados para Porta 7: Dig In Sts.Input 3. Este ajuste nos permite
incluir duas entradas reais no software DeviceLogix.

Depois então usamos o programa de software DeviceLogix de forma que quando
a entrada digital 1 e a entrada digital 3 são verdadeiras (energizadas), o resultado é
que a saída digital 1 (DOP 1) do software DeviceLogix é energizada.

A figura abaixo mostra que o módulo opcional, P10 [RO0 Sel] está configurado
para software DeviceLogix Porta 14: DLX DigOut Sts2.DLX DOPSts1. Isto
vincula a saída digital 1 (DOP 1) do software DeviceLogix para a saída física do
inversor, de forma que quando a DOP 1 está energizada (ligada), a saída a relé do
módulo opcional do inversor é energizada.
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A figura abaixo exibe o status das entradas e saídas do software DeviceLogix via
P49 [DLX DigIn Sts] e P51 [DLX DigOut Sts2].

A figura abaixo exibe o status das entradas e saídas do software DeviceLogix via
P1 [Dig In Sts] e P5 [Dig Out Sts].

Inverter
Há uma função de inversão lógica associada às saídas digitais do inversor
PowerFlex Série 750. Para o PowerFlex 753, ela é configurada por P226 [Dig Out
Invert] e para o módulo opcional PowerFlex Série 750, ela é configurada por P6
[Dig Out Invert]. Esta função de inversão muda o bit de status de saída de um
estado falso zero para um estado verdadeiro um e vice-versa.
Esta função de inversão lógica requer que a potência seja aplicada ao módulo de
controle do inversor para que a lógica do inversor esteja ativa. Isto pode ser obtido
energizando o módulo de controle do inversor através da aplicação de potência à
seção de entrada do inversor ou a partir de 24 Vcc externos sendo fiado no
módulo opcional de fonte de alimentação auxiliar.

Saídas digitais

REALIMENTAÇÃO e E/S

226

Valores

Leituragravação
Tipo de
dados

Nome da tela
Nome completo
Descrição
753 Dig Out Invert
Inversão da saída digital

RO

Inteiro
de
16 bits

Inverte a saída digital selecionada.
Opções

Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Trans Out 0
Relay Out 0

Nº
Grupo

Arquivo

As informações de parâmetro de inversão do PowerFlex 753 estão anotadas
abaixo.

Padrão
Bit

0 0 0 0 0 0 0
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 = Condição falsa
1 = Condição verdadeira

Publicação da Rockwell Automation 750-RM002B-PT-P – Setembro 2013

145

Capítulo 2

Realimentação e E/S

6

Nome da tela
Nome completo
Descrição
Dig Out Invert
Inversão da saída digital

Valores

Leituragravação
Tipo de
dados

Nº
Grupo

Arquivo

Dependendo do módulo ou módulos opcionais PowerFlex Série 750 instalados,
as informações de parâmetro de inversão estão anotadas abaixo.

RW

Inteiro
de
16 bits

Opções

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

Saídas digitais

E/S

Inverte a saída digital selecionada.

Padrão
Bit

0 0 0 0 0 0 0
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 = Saída não invertida
1 = Saída invertida

(1) Bit 1 = “Trans Out 0” para o módulo de E/S 20-750-2263C-1R2T.
= “Relay Out 1” para os módulos de E/S 20-750-2262C-2R e 20-750-2262D-2R.
(2) Bit 2 é usado somente pelo módulo de E/S 20-750-2263C-1R2T.

Exemplo
Neste exemplo, o inversor está usando um módulo opcional de 24 Vcc e dois relés
na Porta 7 com P10 [RO0 Sel] programado para Porta 7: Dig In Sts.Input 1.
Observe abaixo que quando o bit de inversão para Relay Out 0, quando o status
de entrada é verdadeiro (1), o bit de status de saída digital é falso (0).

Tempo energizado/desenergizado
Cada saída digital possui dois temporizadores controlados pelo usuário
associado a elas. O temporizador energizado define o tempo de atraso entre
uma transição Falso-para-Verdadeiro (a condição aparece) na condição de saída
e a correspondente mudança no estado da saída digital. O temporizador
desenergizado define o tempo de atraso entre uma transição Verdadeiro-paraFalso (a condição desaparece) na condição de saída e a correspondente mudança
no estado da saída digital. Qualquer um desses temporizadores pode ser
desabilitado ajustando o tempo de atraso correspondente como zero.
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Os parâmetros energizado/desenergizado do PowerFlex 753 estão descritos
abaixo.
Nº parâmetro

Nome do
parâmetro

Descrição

234

RO0 On Time

Define o tempo “ON Delay” para as saídas digitais. Este é o tempo entre a
ocorrência de uma condição e a ativação do relé.

235

RO0 Off Time

Define o tempo “OFF Delay” para as saídas digitais. Este é o tempo entre o
desaparecimento de uma condição e a desativação do relé.

244

TO0 On Time

Define o tempo “ON Delay” para as saídas digitais. Este é o tempo entre a
ocorrência de uma condição e a ativação do relé ou transistor.

245

TO0 Off Time

Define o tempo “OFF Delay” para as saídas digitais. Este é o tempo entre o
desaparecimento de uma condição e a desativação do relé ou do transistor.

Dependendo do módulo ou módulos opcionais PowerFlex Série 750 instalados,
os parâmetros energizado/desenergizado estão anotados abaixo.
Nº parâmetro

Nome do
parâmetro

Descrição

14

RO0 On Time

Define o tempo “ON Delay” para as saídas digitais. Este é o tempo entre a
ocorrência de uma condição e a ativação do relé.

15

RO0 Off Time

Define o tempo “OFF Delay” para as saídas digitais. Este é o tempo entre o
desaparecimento de uma condição e a desativação do relé.

24

RO1 On Time ou
TO0 On Time

Define o tempo “ON Delay” para as saídas digitais. Este é o tempo entre a
ocorrência de uma condição e a ativação do relé ou transistor.

25

RO1 Off Time ou
TO0 Off Time

Define o tempo “OFF Delay” para as saídas digitais. Este é o tempo entre o
desaparecimento de uma condição e a desativação do relé ou do transistor.

34

TO1 On Time

Define o tempo “ON Delay” para as saídas digitais. Este é o tempo entre a
ocorrência de uma condição e a ativação do transistor.

35

TO1 Off Time

Define o tempo “OFF Delay” para as saídas digitais. Este é o tempo entre o
desaparecimento de uma condição e a desativação do transistor.

O fato de um tipo particular de transição (Falso-para-Verdadeiro ou Verdadeiropara-Falso) em uma condição de saída resultar em uma saída energizada ou
desenergizada depende da condição de saída. Se uma transição em uma condição
de saída ocorrer e iniciar um temporizador e a condição de saída retornar ao seu
estado original antes de esgotar o temporizador, então o temporizador é abortado
e a saída digital correspondente não muda de estado.
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Exemplo
Por exemplo, no diagrama abaixo uma saída digital é configurada como P935
[Drive Status 1], o Bit 27 “Cur Limit,” o Tempo energizado é programado por
dois segundos e o Tempo desenergizado é programado como 0 segundo.
Ativa o relé
Atraso na energização = 2 segundos
Ocorre o limite de corrente

0

5

10

O relé não ativa
Atraso na energização = 2 segundos
Limite de corrente cíclico
(um segundo sim outro não)

0

10

5

Status
O parâmetro [Dig Out Sts] exibe o status das saídas digitais e pode ser usado para
localização de falhas das saídas digitais. Quando o bit associado à saída digital está
energizado, significa que a lógica no inversor está dizendo que a saída digital deve
energizar. Quando o bit associado à entrada digital está desenergizado, significa
que a lógica no inversor está dizendo que a saída digital deve desenergizar.
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Saídas digitais
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225

Valores

Leituragravação
Tipo de
dados

Nome da tela
Nome completo
Descrição
753
Dig Out Sts
Status da saída digital

RO

Status das saídas digitais.
Opções

Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Trans Out 0
Relay Out 0

Nº
Grupo

Arquivo

As respectivas informações de parâmetro de status do PowerFlex 753 estão
descritas abaixo.

Padrão
Bit

0 0 0 0 0 0 0
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 = Condição falsa
1 = Condição verdadeira
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Leituragravação
Tipo de
dados

Nº
Grupo

Arquivo

Realimentação e E/S

RO

Inteiro
de
16 bits

Opções

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

Saídas digitais

E/S

Status das saídas digitais.

Padrão
Bit

0 0 0 0 0 0 0
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 = Saída desenergizada
1 = Saída energizada

(1) Bit 1 = “Trans Out 0” para o módulo de E/S 20-750-2263C-1R2T.
= “Relay Out 1” para os módulos de E/S 20-750-2262C-2R e 20-750-2262D-2R.
(2) Bit 2 é usado somente pelo módulo de E/S 20-750-2263C-1R2T.

Diagrama de blocos
Figura 11 – Inversor PowerFlex 753
RO0 Off Time

Relay Out0
Source
Inv

NC

Temporizador

0
Seleção de
parâmetros

Dig Out Sts
225 0

235

Dig Out Invert
226 0

Ponto comum

1
NO

234
RO0 On Time

230
RO0 Sel

TO0 Off Time

Fonte da
Transistor Out0
Inv

233

RO0 Level

232

TO0 Level Sel
241

RO0 Level CmpSts

Fonte do RO0
Level
Seleção de
parâmetros

NO

1
224
TO0 On Time

240
TO0 Sel

RO0 Level Sel
231

A

AB

Ponto comum
de 24 V

Temporizador

0
Seleção de
parâmetros

Dig Out Sts
225 1

245

Dig Out Invert
226 1

1 0

Fonte do TO0
Level
Seleção de
parâmetros

TO0 Level CmpSts
243 1 0

A

AB

AB
B

TO0 Level 242
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Figura 12 – Módulo opcional do PowerFlex Série 750
Saídas

Dig Out Invert
6 0
Fonte da Out0
do relé

RO0 Off Time
Dig Out Sts
15
5 0
Temporizador

0
Seleção de
parâmetros

Inv

NC
Ponto comum

1
NO

14
RO0 On Time

10
RO0 Sel

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

Fonte da Out1
do relé e da Out0
do transistor

0
Seleção de
parâmetros

1

Inv

NC

Temporizador

Ponto comum

24
RO1/TO0 On Time

20
RO1/TO0 Sel

NO

*-1R2T (1-Relé/2-Transistor) apenas módulos de E/S
TO1 Off Time
Dig Out Sts
35
5 2

Dig Out Invert
6 2
Fonte da Out1
do transistor

Temporizador

0
Seleção de
parâmetros

NO

1

Inv

34
TO1 On Time

30
TO1 Sel

Comparação de saídas
RO0 Level Sel
11
RO0 Level
Source
Seleção de
parâmetros

RO0 Level

12

RO0 Level CmpSts
13 1 0

A

AB

RO1/TO0 Level Sel
21
RO1/TO0 Level
Source
Seleção de
parâmetros

AB
RO1/TO0 Level

B

22

RO1/TO0 Level CmpSts
23 1 0

A
B

*-1R2T (1-Relé/2-Transistor) apenas módulos de E/S
TO1 Level Sel
31
TO1 Level
Source
Seleção de
parâmetros

TO1 Level
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32

TO1 Level CmpSts
33 1 0

A

AB
AB

B
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Um dispositivo de detecção PTC (Positive Temperature Coefficient, ou
coeficiente de temperatura positivo), também conhecido como termistor de
motor, embutido nos enrolamentos do motor, pode ser monitorado pelo inversor
para proteção térmica do motor. Os enrolamentos do motor são tipicamente
equipados com três sensores PTC (um por fase) ligados em série conforme
mostrado no esquema abaixo. Os sensores em miniatura possuem uma baixa
resistência abaixo da temperatura de resposta classificada, e aumentam a sua
resistência (exponencialmente) quando dentro da faixa de temperatura de
resposta classificada. A temperatura de resposta classificada é definida pelo sensor
PTC. Motores com diferentes classes de isolamento térmico (classes F ou H) são
equipados com diferentes sensores PTC, cada qual com uma temperatura de
resposta como 120, 130 e 140 graus Celsius. Diferente dos termistores PT100 ou
KTY, que possuem uma relação linear entre a temperatura e a resistência, o
termistor PTC é usado para indicação de nível de temperatura, ao invés de
medição direta de temperatura em graus Celsius.

Entrada do termistor do
motor PTC

Figura 13 – Curva característica de temperatura/resistência do PTC de acordo com a IEC-34-11-2
R Resistência no circuito do sensor
em ohms

4,000

ϑ Temperatura

1,330

TNF Limite de tolerância da temperatura de
resposta classificada em graus Celsius

550
250

Valores de cutoff definidos

R[Ω]

100

20
10
-20 ˚C
0 ˚C

TNF – 20K
TNF – 5K

TNF + 15K
TNF + 5K
TNF

Conexões e hardware
Os condutores do termistor PTC são conectados aos terminais PTC+ e PTC- da
placa de controle principal TB1 do PowerFlex 753 ou à TB1 de uma das placas de
E/S opcionais, códigos de catálogo 20-750-2262C-2R, 20-750-2263C-1R2T,
20-750-2262D-2R.
Os termistores PTC de motores certificados ATEX se conectam ao módulo
opcional ATEX, 20-750-ATEX, que é montado em uma das placas de E/S da
Série 11, códigos de catálogo 20-750-1132C-2R, 20-750-1133C-1R2T, 20-7501132D-2R.
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Figura 14 – Conexão PTC

Configuração com o PTC conectado à placa de controle principal do
PowerFlex 753
Port 0: P250 [PTC Cfg] = 0 “Ignore,” 1 “Alarm,” 2 “Flt Minor,” 3 “FltCoastStop,”
4 “Flt RampStop,” ou 5 “Flt CL Stop”
O status é mostrado na Port 0: P251 [PTC Sts]

Configuração com placa opcional de E/S
Port X (I/O Module): P40 [PTC Cfg] = 0 “Ignore,” 1 “Alarm,” 2 “Flt Minor,”
3 “Flt CoastStop,” 4 “Flt RampStop,” ou 5 “Flt CL Stop”
O status é mostrado em Port X (módulo de E/S): P41 [PTC Sts] e Port X
(módulo de E/S): P42 [PTC Raw Value]

Configuração com módulo de E/S da Série 11 com a opção ATEX
O status é mostrado em Port X (módulo de E/S): P41 [ATEX Sts] A ação de
falha não pode ser configurada quando o módulo ATEX é usado.

Operação de falha ou alarme
A reação a um aumento de resistência da PTC depende da configuração da
respectiva PTC, como por exemplo o alarme ou a falha. Quando o módulo
ATEX é usado, o resultado é sempre falha. Quando a resistência PTC excede
3,2 kOhm uma falha ou alarme é acionado. A função é reiniciada quando a
resistência cai abaixo de 2,2 kOhm. Um curto-circuito é detectado quando o
valor de resistência cai abaixo de 100 Ohm. Se o inversor foi configurado para
falhar então a falha deve ser limpa assim que a função PTC é reiniciada (o valor
está abaixo do limiar).
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Alarmes

Tópico

Página

Alarmes

153

Limite de corrente

154

Tensão do barramento CC/memória

156

Sobrecarga do inversor

156

Falhas

160

Detecção de desbalanceamento de fase de entrada

164

Sobrecarga do motor

166

Limite de sobrevelocidade

170

Senha

171

Relógio em tempo real

172

Onda refletida

177

Segurança

183

Pino de cisalhamento

186

Compensação de escorregamento

190

Regulador de escorregamento

192

Alarmes são indicações de situações que estão ocorrendo dentro do inversor ou da
aplicação que são anunciados ao usuário. Estas situações podem afetar a operação
do inversor ou o desempenho da aplicação. Condições como perda de potência
ou sinal de entrada analógico podem ser detectadas e exibidas para a ação do
inversor ou do operador.
Há dois tipos de alarmes.
• Alarmes do tipo 1 são condições que não fazem o inversor desarmar ou
desligar mas, se a condição persistir, pode levar a uma falha do inversor.
• Alarmes do tipo 2 são condições que são causadas por programação
incorreta e impedem que o inversor seja acionado até que a programação
seja corrigida. Um exemplo de alarme do tipo 2 é quando uma função de
acionamento é atribuída a uma entrada digital sem uma função de parada
também atribuída a uma entrada digital.
A seção de localização de falhas do manual de programação dos PowerFlex da
Série 750, publicação 750-PM001, contém uma lista de falhas e alarmes
específicos do inversor, o tipo de falha ou alarme e qual ação pode ser configurada
se aplicável.
Em um programa Control Logix não configure P410 [Motor OL Actn] como 1
“Alarm.” Há uma anomalia em inversores com firmware versão 8.001 ou mais
antigos que impede que uma sobrecarga seja determinada em P959 [Alarm Status
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A] e em P937 [Condition Sts 1] Bit 2 “Motor OL.” Nenhum destes parâmetros
são usados sob esta circunstância para iniciar quaisquer rotinas de alarme
programadas.
Manter P410 [Motor OL Actn] em uma das configurações de falha ou atualizar
o inversor para uma versão de firmware mais recente que 8.001 resolve esta
anomalia. Instruções sobre como atualizar o firmware são fornecidas nas
publicações de notas de versão do firmware do inversor.

Limite de corrente

154

Há cinco maneiras do inversor se proteger de situações sobrecorrente e
sobrecarga.
Método

Descrição

Sobrecorrente de hardware

Esta é uma funcionalidade que instantaneamente falha o inversor se a corrente de saída
excede este valor. O valor é fixado por hardware e é tipicamente 250% da corrente
nominal do inversor. O código de falha para esta funcionalidade é F12 “HW OverCurrent.”
Esta funcionalidade não pode ser desativada ou reduzida.

Sobrecorrente de software

Este modo de proteção ocorre quando correntes de pico não atingem o valor de
sobrecorrente de hardware e são mantidas por tempo e magnitude suficientes para
danificar certos componentes do inversor. Se esta situação ocorrer, o esquema de
proteção do inversor causa uma falha F36 “SW OverCurrent”. O ponto em que esta falha
ocorre é fixo e armazenado na memória do inversor.

Limite de corrente por
software

Esta é uma funcionalidade que tenta reduzir a corrente realizando foldback na tensão de
saída e frequência se a corrente de saída exceder um valor programável. P422/423
[Current Limit 1/2], selecionado por P421 [Current Lmt Sel], são programáveis até 150%
do nominal do inversor. A reação ao exceder este valor é programável com uma falha
Shear Pin. Habilitar este parâmetro cria uma falha F61 ou F62 “Shear Pin n”. Desabilitar
este parâmetro faz com que o inversor use o foldback para tentar reduzir a carga.

Proteção de temperatura
por dissipador de calor

O inversor monitora constantemente a temperatura do dissipador de calor. Se a
temperatura exceder o máximo do inversor, uma falha a F8 “Heatsink OvrTemp” ocorre.
O valor é fixo por hardware em um valor nominal de 100 graus Celsius. Esta falha não é
geralmente usada para proteção de sobrecorrente devido à constante temporal térmica
do dissipador de calor. É uma proteção de sobrecarga.

Proteção de sobrecarga do
inversor

Consulte “Sobrecarga do inversor” na página 156.
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Figura 15 – Exemplos de fold-back de frequência para limitação de corrente
P7 [Output Current]

P424 [Active Cur Lmt]

A frequência sofre o fold-back.

Rodando a 60 Hz

O limite de corrente é
definido em 8 A.

P1 [Output Frequency]

P3 [Mtr Vel Fdbk]
A carga é removida.

A frequência sofre um fold-back
mais agressivo conforme a carga
continua a aumentar.

Frequência

Ampère

A carga atinge o limite de corrente.

Um aumento gradual da carga.

Partida

Segundos
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Tensão do barramento CC/
memória

P11 [DC Bus Volts] é uma medição de valor instantâneo. P12 [DC Bus Memory]
é um valor altamente filtrado ou o valor médio da tensão do barramento. Logo
após o relé de pré-carga ser fechado durante a energização inicial, a memória de
barramento é ajustada como sendo igual à tensão do barramento. Depois isto ela é
atualizada com o valor médio de seis minutos da tensão do barramento CC
instantânea.
A memória de barramento é usada como um valor de comparação para detectar
uma condição de perda de potência. Se o inversor entrar em um estado de perda
de potência, a memória de barramento também é usada para recuperação (por
exemplo controle de pré-carga ou tempo de permanência funcional por inércia)
após o retorno da fonte de alimentação. A atualização da memória de barramento
é bloqueada durante a desaceleração para impedir um falso valor energizado
causado por uma condição regenerativa.

Sobrecarga do inversor

O propósito da funcionalidade de sobrecarga térmica do inversor é proteger
o módulo de potência do inversor quando a operação exceder as limitações
de projeto. Esta funcionalidade não protege o motor, isto é realizado pela
funcionalidade de proteção de sobrecarga do motor (consulte Sobrecarga do
motor na página 166).
A função de sobrecarga térmica do inversor utiliza dois métodos para proteger
o inversor. Proteção de tempo invertido baseada na corrente de saída média e
um gerenciador térmico que modela a temperatura nos IGBTs baseado na
temperatura do módulo de potência medida e nas condições operacionais. Cada
método pode reduzir a frequência de comutação do PWM ou reduzir o limite de
corrente. Quando as condições nominais são excedidas, mesmo após aplicar uma
das medidas mencionadas acima, e a carga no inversor não é reduzida, uma falha
F64 “Drive Overload” é gerada. O mecanismo de detecção de falha não pode ser
desabilitado. Somente a habilidade de realizar o fold-back na frequência do PWM
e no limite da corrente pode ser desabilitada.
O inversor monitora a temperatura do módulo de corrente baseado em uma
temperatura medida e em um modelo térmico do módulo de potência. Conforme
a temperatura aumenta e o P940 [Drive OL Count] aumenta, o inversor pode
diminuir a frequência do PWM para diminuir as perdas de chaveamento no
módulo de potência. Se a temperatura continuar a aumentar, o inversor pode
reduzir o limite de corrente para tentar diminuir a carga. Esta é a resposta
padrão de fábrica, configurável por P420 [Drive OL Mode], para aumentar a
temperatura do inversor. Se a temperatura do inversor se tornar crítica, P940
[Drive OL Count] = 100%, o inversor falha.
Se o inversor for operado em uma condição de baixa temperatura ambiente, o
inversor pode exceder os níveis nominais de corrente antes que a temperatura se
torne crítica. Para proteger contra esta situação, a sobrecarga térmica do inversor
também inclui um algoritmo de tempo invertido. Quando este esquema detecta
uma operação além dos limites nominais, o limite de corrente pode ser reduzido
ou uma falha pode ser gerada.
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Proteção de tempo invertido
As curvas a seguir mostram um exemplo das operações limite de um inversor
20G1AxC770. A curva é definida pela tensão nominal contínua e as respectivas
capacidades de sobrecarga. Estes são dependentes da classe de tensão e taxa de
operação e são configuráveis por P305 [Voltage Class] e P306 [Duty Rating].
Este exemplo particular possui seis diferentes classificações de sobrecarga.
• Baixa tensão/Regime normal ou Alta tensão/Regime normal
• Baixa tensão/Regime pesado ou Alta tensão/regime pesado
• Baixa tensão/Regime leve ou Alta tensão/Regime leve
O regime leve só está disponível para inversores de carcaça 8 ou maiores.
Se a carga no inversor exceder o nível de corrente conforme mostrado em uma das
curvas, a proteção de tempo invertido incrementa o contador de sobrecarga. O
limite de corrente pode sofrer fold-back até 100% da tensão nominal do inversor
quando o contador de sobrecarga do inversor atingir 97,35% até que os ciclos de
trabalho 10/90 ou 5/95 tenham sido atingidos. Por exemplo, 60 segundos a
110% é seguido de 9 a 100%, e 3 segundos a 150% é seguido por 57 segundos a
100%. Com o limite para onde tomar ação ligeiramente acima do nível nominal,
o inversor somente realiza o fold-back quando os nominais do inversor são
excedidos. Se o fold-back do limite de corrente não estiver habilitado em P940
[Drive OL Mode], uma falha F64 “Drive Overload” ocorre quando a operação
excede os níveis nominais.
Curva de sobrecarga do inversor

Corrente (A)

Regime normal/Baixa tensão
Regime normal/Alta tensão
Regime pesado/Baixa tensão
Regime pesado/Alta tensão
Regime leve/Baixa tensão
Regime leve/Alta tensão

Tempo de percurso (Segundos)
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Operação nos regimes normal e pesado
Aplicações requerem quantias diferentes de corrente de sobrecarga. Dimensionar
o inversor para regime normal fornece 110% por 60 segundos e 150% por
3 segundos. Para uma aplicação de regime pesado, uma maior tensão nominal
do inversor é usada e portanto fornece uma quantia maior de corrente de
sobrecarga em comparação com a tensão nominal do motor. Dimensionar o
inversor para regime pesado fornece pelo menos 150% por 60 segundos e 180%
por 3 segundos. Estes percentuais referem-se às características nominais do motor
conectado.

Gerenciador térmico
O gerenciador térmico garante que as características térmicas nominais do
módulo de potência não sejam excedidas. A operação do gerenciador térmico
pode ser pensada como um bloco de funções com as entradas e saídas conforme
mostrado abaixo.
Sobrecarga do inversor (IT)
Características do dispositivo de potência
NTC
Pwr EE Data

Calculadora de graus
do dissipador de calor e da
junção

Ciclo de trabalho

940

Drive OL Count

941

IGBT Temp Pct

942

IGBT Temp C

943

Drive Temp Pct

Drive OL Mode

420

944

Drive Temp C

PWM Frequency

38

424

Active Cur Lmt

Tensão do barramento CC

11

d14

Active PWM Freq

Corrente de saída

7

Current Limit 1

422

Current Limit 2

423

Gerenciador térmico do inversor

Alarm Status B

960

0 IGBT OT
1 Heatsink OT

Outras fontes de referência

Parâmetro
Seleção

4

Drive OL

5

CurLmt Reduc

6 PWMFrq Reduc
Current Limit Sel

Fault Status B

421
953

2

Drive OL

3 Heatsink OT
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O seguinte é uma generalização dos cálculos realizados pelo gerenciador térmico.
A temperatura da junção do IGBT é calculada baseada na temperatura do
inversor medida e em um aumento de temperatura que é função das condições
operacionais. Quando a temperatura da junção calculada atinge um limite
máximo, o inversor falha. Esta falha não pode ser desabilitada. Esta temperatura
de junção máxima é armazenada na EEPROM da placa de potência juntamente
com outras informações para definir a operação da função de sobrecarga do
inversor. Estes valores não são ajustáveis pelo usuário. Além da temperatura
máxima da junção, existem limites de temperatura que selecionam os pontos
nos quais a frequência do PWM começa a sofrer o fold-back, e nos quais o limite
de corrente começa a sofrer fold-back. Os bits de alarme P960 [Alarm Status B]
fornecem o status sobre quando os pontos de fold-back são atingidos
independentemente se o inversor está configurado para realizar o fold-back ou
não. O Bit 6 “PWMFrq Reduc” é o bit de alarme para falha no PWM e está 10 °C
(50 °F) abaixo do nível de falha. O Bit 5 “CurLmt Reduc” é o bit de alarme para
fold-back de limite de corrente e está 5 °C (41 °F) abaixo do nível de falha. O
nível de falha para sobre temperatura é reduzido ao se operar em frequências de
saída mais baixas que 5 Hz.

Configuração
O P420 [Drive OL Mode] permite ao usuário selecionar a ação a ser realizada
com o aumento de corrente ou de temperatura do inversor. Quando este
parâmetro for definido com a opção 0 “Disabled,” o inversor não modificará a
frequência do PWM ou o limite da corrente. Quando definido como 2 “Reduce
PWM” o inversor somente modifica a frequência do PWM. Isto é tipicamente
usado em aplicações de gruas. A opção 1 “Reduce CLmt” somente modifica o
limite de corrente. Ao definir este parâmetro como 3 “Both-PWM 1st” o inversor
modifica a frequência do PWM primeiro e então o limite de corrente, se
necessário, para impedir o inversor de falhar com uma falha F64 “Drive
Overload” ou F8 “Heatsink OvrTemp”.

Exibição de temperatura
A temperatura do inversor é medida (NTC no dissipador de calor) e exibida
como uma porcentagem da capacidade térmica do inversor em P943 [Drive Temp
Pct] e da capacidade térmica do IGBT em P941 [IGBT Temp Pct]. Estes dois
parâmetros são normalizados para a capacidade térmica do inversor, que é
dependente da carcaça, e exibe o uso térmico como uma porcentagem do máximo
(100% = desarme do inversor). A temperatura do dissipador de calor, P944
[Drive Temp C], e a temperatura do IGBT, P942 [IGBT Temp Pct], em graus
Celsius são também fornecidas como pontos de teste. Estes não podem
diretamente ser relacionados com um ponto de desarme já que os máximos são
definidos como um percentual.
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Operação em baixa velocidade
Quando a operação estiver abaixo de 5 Hz, o ciclo de trabalho do IGBT é tal que
o calor aumenta mais rapidamente no dispositivo de potência. O gerenciador
térmico aumenta a temperatura do IGBT calculada em baixas frequências de
saída e faz uma ação corretiva acontecer mais cedo. Consulte o suporte técnico
quando a operação prolongada em baixas frequências de saída é necessária de
modo que a dissipação apropriada de calor do inversor possa ser aplicada.
Também considere que quando um inversor estiver no limite de corrente a
frequência de saída é reduzida para tentar reduzir a carga. Isto funciona bem
para uma carga de torque variável, mas para uma carga de torque constante
reduzir a frequência de saída não diminui a corrente (carga). Diminuir o limite
de corrente em uma carga de torque constante leva o inversor para uma região
onde o problema térmico se torna pior. Nesta situação o gerenciador térmico
aumenta as perdas calculadas no módulo de potência para rastrear o pior caso.
Então se o gerenciador térmico normalmente fornece 150% por 3 segundos a
altas velocidades, ele só pode fornecer 150% por um segundo antes de gerar uma
falha em baixas velocidades. Algumas aplicações, como gruas e içamentos, podem
se beneficiar da desabilitação do fold-back de limite de corrente.

Falhas

Falhas são eventos ou condições que ocorrem dentro e/ou fora do inversor. Estes
eventos ou condições por padrão são considerados de tal magnitude significativa
que a operação do inversor é descontinuada. Falhas são anunciadas pelo indicador
STS (Status) no inversor, uma IHM, rede de comunicações e/ou saídas de
contato.

Resposta do inversor a falhas
Quando uma falha ocorre, a condição de falha é travada, o que faz com que o
usuário ou a aplicação tenham que realizar uma reinicialização de falha para
limpar a condição travada. A condição que causou a falha determina a resposta
do usuário. Se a condição que causou a falha ainda existir depois de uma
reinicialização de falha, o inversor falha novamente e a condição de falha é
travada.
• Em resposta a uma falha, o inversor toma uma ação pré-determinada
baseado no tipo de falha. As respostas do inversor a alguns tipos de falha
são configuráveis pelo usuário. Com as falhas não-configuráveis a saída do
inversor é desligada e uma sequência de parada por inércia ocorre. A seção
de “Localização de falhas” no manual de programação dos PowerFlex da
Série 750, publicação 750-PM001, fornece detalhes sobre ambos os tipos
de falhas.
• O código de falha é inserido no primeiro buffer da fila de falha
(consulte Fila de falhas abaixo para as regras).
• Dados adicionais sobre o status do inversor no momento que a falha
ocorreu são registrados. Esta informação é sempre relacionada à entrada
mais recente da fila de falhas capturada por P951 [Last Fault Code].
Quando outra falha ocorre, estes dados são substituídos.
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Os dados/condições são capturados e travados em memória não-volátil do
inversor.
• P952 [Fault Status A]
P953 [Fault Status B]
Indicam a ocorrência de condições que foram configuradas como falhas.
• P954 [Status1 at Fault]
P955 [Status2 at Fault]
Capturam as condições operacionais do inversor no momento da falha.
• P957 [Fault Amps]
Corrente (A) no motor no momento da falha.
• P958 [Fault Bus Volts]
Tensão do barramento CC no momento da falha.
• P956 [Fault Frequency]
Frequência de saída (Hz) no momento da falha.
• P962 [AlarmA at Fault]
P963 [AlarmB at Fault]
Capturam e exibem P959/960 [Alarm Status A/B] na última falha.

Fila de falhas
Falhas também são registradas em uma fila de falhas de modo que o histórico dos
eventos de falha mais recentes seja mantido. Cada evento registrado inclui um
código de falha (com texto associado) e um “horário de ocorrência” da falha Os
inversores PowerFlex da série 750 possuem uma fila de 32 eventos.
A fila de falhas registra a ocorrência de cada evento de falha que ocorre enquanto
nenhuma outra falha é travada. Cada entrada na fila de falha inclui um código de
falha e um registro de data e hora. Novos eventos de falha não são armazenados na
fila de falhas caso uma falha anterior já tenha ocorrido, mas ainda não tenha sido
reinicializada. Apenas falhas que causem o desarme do inversor são armazenadas.
Nenhuma falha que ocorra enquanto o inversor já esteja com falha é armazenada.
A fila de falhas é do tipo primeiro a entrar, primeiro a sair (FIFO). A entrada 1 da
fila de falhas é sempre a entrada mais recente (a mais nova). A entrada 32 é sempre
a mais antiga. Assim que uma nova falha é armazenada, cada entrada existente é
deslocada em uma posição. A entrada anteriormente na posição 1 se desloca para a
posição 2, a da posição 2 se move para a 3, e assim por diante. Se a fila estiver cheia
quando uma falha ocorrer, a entrada mais antiga é descartada.
A fila de falhas é salva em um armazenamento não-volátil em caso de perda de
energia e o seu conteúdo é retido quando a energia é reiniciada.
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Código de falha e registro de data e hora
O código de falha com texto descritivo para cada entrada pode ser visto com uma
IHM. Uma vez que o código de falha tenha sido exibido, pressionar a tecla enter
novamente na IHM exibe o registro de data e hora associado com o código de
falha. O registro de data e hora é o tempo transcorrido desde que a falha ocorreu.
Ao utilizar uma das ferramentas de software disponíveis ((DriveExecutive,
DriveExplorer, Connected Component Workbench, ou Logix Designer), o
código de falha, o texto descritivo e o registro de data e hora são exibidos
simultaneamente.

Remoção ou limpeza de falhas
Uma condição de falha travada pode ser limpa através dos seguintes métodos.
• Uma transição de desligado para ligado em uma entrada digital
configurada como DI Clear Fault.
• Pressionar a tecla de função “CLR” ou o botão de parada na IHM uma vez
que a falha tenha sido exibida.
• Uma DPI (interface periférica de dados, de diversas maneiras).
• Realizar um reset para os ajustes de fábrica através da gravação de
parâmetro.
• Desligar e ligar a alimentação do inversor de maneira que a placa de
controle passe por uma sequência de energização.
Remover as falhas limpa a indicação de status de falha. Se qualquer condição de
falha ainda existir, a falha é travada novamente e outra entrada é inserida na fila de
falhas.

Limpeza da fila de falhas
Realizar um reset da falha não limpa a fila de falhas. Isto pode ser realizado de
uma seleção do menu da IHM ou por um comando da DPI através da porta de
comunicação.
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Configuração de falhas
O inversor pode ser configurado de maneira que algumas condições não
desarmem o mesmo.
A seguir está uma breve lista de falhas configuráveis do inversor. Algumas destas
falhas são explicadas em maiores detalhes em sua própria seção neste documento.
Acessórios como o encoder ou placas de E/S possuem falhas configuráveis
adicionais. Consulte a seção de localização de falhas no manual de programação
do PowerFlex da série 750, publicação 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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Detecção de
desbalanceamento de
fase de entrada

Ocasionalmente, as fontes de alimentação trifásicas podem falhar em uma fase
enquanto continuam a fornecer alimentação entre as duas fases restantes
(monofásico). A operação acima de 50% de saída nesta condição monofásica
pode danificar o inversor. Se esta condição for provável, recomendamos que a
detecção de desbalanceamento de fase de entrada seja habilitada. O inversor pode
ser programado para energizar um bit de alarme ou enviar uma falha do inversor
(falha de advertência ou falha grave). O inversor realiza isto interpretando o
ripple de tensão no barramento CC.

Configuração da ação de desbalanceamento de fase de entrada
P462 [InPhase LossActn]
Os bits a seguir configuram a ação de desbalanceamento de fase de entrada:
• “Ignore” (0) – Nenhuma ação é tomada. Isto pode danificar o inversor
seriamente.
• “Alarm” (1) – O alarme tipo 1 é indicado.
• “Flt Minor” (2) – Falha de advertência é indicada. Se executando, o
inversor continua a operação. Habilitação com P950 [Minor Flt Cfg].
Se não estiver habilitado, age como uma falha grave.
• “FltCoastStop” (3) – Falha grave é indicada. Parada por inércia.
• “Flt RampStop” (4) – Falha grave é indicada. Parada por rampa.
• “Flt CL Stop” (5) – Falha grave é indicada. Parada com limitação de
corrente.
Um desbalanceamento de fase de entrada é indicado em P937 [Condition Sts 1]
Bit 4 “InPhaseLoss.”
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Se uma ação de falha foi selecionada como um resultado de um desbalanceamento
de fase de entrada, P952 [Fault Status A] Bit 4 “InPhaseLoss” é ajustado.

Se uma ação de alarme foi selecionada como um resultado para o
desbalanceamento de fase de entrada, P959 [Alarm Status A] Bit 4 “InPhaseLoss”
é ajustado.
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P463 [InPhase Loss Lvl]
Ajusta o limite no qual o ripple da tensão do barramento CC dispara uma falha
F17 “Input Phase Loss”. O desbalanceamento de fase de entrada é presumido
quando o ripple da tensão do barramento CC excede a tolerância ajustada por
este parâmetro para um determinado período de tempo. O ajuste de um valor
maior permite um ripple de alta tensão no barramento sem fazer com que o
inversor entre em falha, mas resulta também em mais aquecimento nos
capacitores de barramento, encurtando sua vida útil ou causando uma possível
falha. O valor padrão de 325 é igual ao nível de ripple esperado para um motor
em carga plena operando com meia carga com uma entrada monofásica. Este é
apenas um modo diferente de dizer que se você for operar no modo monofásico,
reduza a capacidade do inversor em 50%.
As condições de carga no motor podem também ter efeito neste parâmetro.
Particularmente nas cargas de choque.

Sobrecarga do motor

O recurso de proteção de sobrecarga do motor usa um algoritmo IT (de tempo
invertido) para modelar a temperatura do motor e segue a mesma curva de um
dispositivo de sobrecarga físico de classe 10.

Tempo de desarme (segundos)

Curva de sobrecarga do motor

Frio
Quente

Corrente à plena carga (%)

P26 [Motor NP Amps] é usado pelo recurso de sobrecarga para estabelecer o
nível de 100% (eixo y) mostrado no gráfico acima.
Configurar P410 [Motor OL Actn] como zero desabilita a sobrecarga térmica do
motor. Para aplicações de múltiplos motores (mais de um motor conectado a um
inversor), são necessárias sobrecargas externas para cada motor, e a sobrecarga de
motor do inversor pode ser desabilitada.
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A operação da sobrecarga é baseada em três parâmetros.
• P26 [Motor NP Amps] é o valor base para proteção do motor.
• P413 [Mtr OL Factor] é usado para ajustar para o fator de serviço do
motor. Dentro do inversor, a FLA (corrente à plena carga) da placa de
identificação do motor é multiplicada pelo fator de sobrecarga do motor
para selecionar a corrente nominal para a sobrecarga térmica do motor. Isto
pode ser usado para aumentar ou diminuir o nível de corrente que faz com
que seja disparada a sobrecarga térmica do motor sem que seja necessário
ajustar a FLA do motor. Por exemplo, se a FLA da placa de identificação do
motor for 10 A e o fator de sobrecarga do motor for 1,2, então a sobrecarga
térmica do motor usa 12 A como 100%.
IMPORTANTE

Alguns motores possuem um fator de serviço que deve ser utilizado
apenas com potência senoidal (sem inversor). Verifique com o
fabricante do motor para ver se o fator de serviço da placa de
identificação é válido ou se deve ser reduzido quando operado por
um inversor.

Capacidade contínua

Carregar o ator de sobrecarga

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

% da velocidade nominal

• P414 [Mtr OL Hertz] é usado como proteção adicional para motores com
faixas de velocidade limitadas. Como muitos motores não possuem
habilidade de resfriamento suficiente em baixas velocidades, o recurso de
sobrecarga pode ser programado para aumentar a proteção em áreas de
baixas velocidades. Este parâmetro define a frequência onde a redução da
capacidade de sobrecarga do motor começa. Para todas as configurações de
frequência de sobrecarga diferentes de zero, a capacidade de sobrecarga é
reduzida a 70% quando a frequência de saída é zero. Durante a frenagem de
injeção de corrente contínua, a corrente do motor pode exceder 70% da
FLA, mas isto faz com que a sobrecarga do motor dispare mais cedo do que
quando operando em velocidade nominal. Em baixas frequências, o fator
limitante pode ser a sobrecarga do inversor ao invés da sobrecarga do
motor.
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Capacidade contínua

Carregamento da frequência de sobrecarga

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

Ciclo de trabalho para a sobrecarga do motor
Quando o motor está frio, esta função habilita 3 minutos a 150%. Quando o
motor está quente, ela habilita 1 minuto a 150%. Uma carga contínua de 102% é
permitida para evitar falhas desnecessárias. O ciclo de trabalho da sobrecarga do
motor é definido como segue. Se estiver operando continuamente a 100% da
FLA, e a carga aumentar até 150% da FLA por 59 segundos e então retornar para
100% da FLA, a carga deve permanecer em 100% da FLA por 20 minutos para
atingir o regime permanente.

1 minuto

1 minuto

150%

100%
20 minutos
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A relação de 1:20 é a mesma para todas as durações de 150%. Ao operar
continuamente a 100%, se a carga aumentar para 150% por 1 segundo a carga
deve retornar para 100% por 20 segundos antes de dar outro passo de 150%.
%FLA

Tempo de disparo
frio

Tempo de disparo
quente

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

IMPORTANTE

Se a aplicação necessitar de uma alta corrente de sobrecarga por períodos
prolongados (por exemplo 150% por 60 segundos), um dimensionamento
para aplicações pesadas (entre inversor e motor) é necessário.

Ativação da sobrecarga do motor
Para ativar a proteção de sobrecarga do motor, configure P410 [Motor OL Actn].
Isto ativa a função. O ajuste padrão é 3 “FltCoastStop.” Os bits seguintes
configuram P410 [Motor OL Actn].
• “Ignore” (0) – Nenhuma ação é tomada.
• “Alarm” (1) – O alarme tipo 1 é indicado.
• “Flt Minor” (2) – Falha de advertência é indicada. Se executando, o
inversor continua a operação. Habilitação com P950 [Minor Flt Cfg]. Se
não estiver habilitado, age como uma falha grave.
• “FltCoastStop” (3) – Falha grave é indicada. Parada por inércia.
• “Flt RampStop” (4) – Falha grave é indicada. Parada por rampa.
• “Flt CL Stop” (5) – Falha grave é indicada. Parada com limitação de
corrente.
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Tabela 10 – Outros parâmetros

Limite de sobrevelocidade

170

Nº parâmetro

Nome do
parâmetro

Descrição

411

Mtr OL at Pwr Up

O parâmetro de sobrecarga do motor na energização configura o recurso
de sobrecarga do motor, mais especificamente o estado do contador de
sobrecarga durante a energização.
• “Assume Cold” (0) – P418 [Mtr OL Counts] será reiniciado como zero na
próxima vez que o inversor for energizado.
• “UseLastValue” (1) – O valor de P418 [Mtr OL Counts] será mantido
após o desligamento e recuperado na próxima vez que o inversor for
energizado.
• RealTimeClk (2) – O valor de P418 [Mtr OL Counts] começa a diminuir
durante o desligamento, refletindo o resfriamento do motor e para na
energização ou quando o zero for atingido. Esta opção só está
disponível quando o relógio em tempo real está ativo no inversor.

412

Mtr OL Alarm Lvl

Você pode fazer o inversor enviar um alarme quando o P418 [Mtr OL
Counts] atingir um certo nível. Entre este valor em P412 [Mtr OL Alarm
Lvl]. Este nível de alarme é diferente e independente da ação do alarme
selecionada por P410 [Motor OL Actn].

413

Mtr OL Factor

O parâmetro fator de sobrecarga do motor define o nível mínimo de
corrente (em porcentagem do P26 [Motor NP Amps]) que causa um
incremento no contador de sobrecarga do motor. Os níveis de corrente
abaixo deste valor decrementam o contador de sobrecarga. Por exemplo,
um fator de serviço de 1,15 implica em uma operação contínua de até
115% da corrente da placa de identificação do motor.

414

Mtr OL Hertz

O parâmetro de frequência de sobrecarga do motor seleciona a frequência
de saída abaixo da qual a capacidade da corrente de operação do motor é
reduzida (mais sensível) para levar em conta a capacidade reduzida de
auto-resfriamento dos motores típicos, operando a baixas velocidades.
Para motores com uma capacidade extra de resfriamento a baixas
velocidades (por exemplo 10:1 ou resfriado por soprador), reduza esta
configuração para aproveitar ao máximo o motor em uso.

415

Mtr OL Reset Lvl

O parâmetro de nível de reinicialização da sobrecarga do motor define o
nível que reinicia uma condição de sobrecarga do motor e permite que
uma falha (se selecionada como a ação de sobrecarga do motor) seja
reiniciada manualmente.

416

MtrOL Reset Time

O parâmetro tempo de reinicialização da sobrecarga do motor exibe o
tempo que leva para reiniciar o inversor depois que uma falha de
sobrecarga do motor tenha ocorrido e o valor em P418 [Mtr OL Counts]
seja menor que o em P415 [Mtr OL Reset Lvl].

418

Mtr OL Counts

O parâmetro contagem de sobrecarga do motor exibe a porcentagem
acumulada de sobrecargas do motor. Operar continuamente o motor
acima de 100% da configuração de sobrecarga do motor aumenta este
valor para 100% e faz com que a ação selecionada em P410 [Motor OL
Actn] seja tomada.

419

Mtr OL Trip Time

O parâmetro de tempo para desarme da sobrecarga do motor exibe o
inverso do tempo de sobrecarga do motor, igual ao número de segundos
antes de P418 [Mtr OL Counts] atingir 100%, e da ação de sobrecarga do
motor ser tomada.

Uma condição de sobrevelocidade resulta quando a velocidade do motor fica fora
de sua faixa de operação normal. O limite de avanço de rotação do motor é P520
[Max Fwd Speed] + P524 [Overspeed Limit] e o limite de rotação do motor
reversa é P521 [Max Rev Speed] – P524 [Overspeed Limit]. No modo controle
vetorial de fluxo ou no modo de controle escalar com encoder, a velocidade do
motor usada é um valor médio de 2 ms de P131 [Active Vel Fdbk]. No modo
de controle escalar sem um encoder, a verificação de sobrevelocidade usa P1
[Output Frequency]. A condição de sobrevelocidade deve existir por pelo menos
16 milissegundos antes que ela cause a ocorrência de uma falha.
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CIP Motion
Quando um inversor PowerFlex 755 está operando como um inversor CIP
Motion, então o atributo 695 “Motor Overspeed User Limit” especifica
diretamente o ponto de desarme por sobrevelocidade. Este atributo tem unidades
de percentual da velocidade nominal do motor. Então, se o atributo 695 for
definido como 120% então a falha por sobrevelocidade ocorre a 120% da
velocidade nominal ou mais.

Ímã permanente interno
Para o modo de controle de motor de ímã permanente interno, um limite
adicional é colocado em Limite de velocidade + limite de sobrevelocidade. Este
limite não pode exceder o ajuste em P1641 [IPM Max Spd] e é uma verificação
+/–. P1641 [IPM Max Spd] é ajustado como a velocidade na qual o motor
produz o limite de tensão do inversor. Se o inversor apresentar falha enquanto o
motor está em rotação nesta velocidade, o motor produz uma tensão na saída
do inversor. Esta tensão pode danificar o inversor se o limite for excedido. Este
limite é calculado enquanto executa a parte de rotação dos testes Autotune. Por
exemplo, se P1641 for calculado como 57,82 Hz, então o limite para o limite de
sobrevelocidade é definido pelos parâmetros Speed Limit + Overspeed Limit e
os resultados estão limitados a um valor de +/–57,82 Hz.

Senha

Todas os ajustes de configuração dos parâmetros para o inversor e seus periféricos
conectados podem ser protegidos de acesso não-autorizado através de um teclado
numérico com o uso de uma senha.
Quando o inversor host é protegido por senha, os ajustes dos parâmetros do
inversor e dos seus periféricos conectados podem ser visualizados mas não
alterados até que a senha atual tenha sido digitada. Ao tentar editar um valor de
parâmetro sem estar logado, a IHM solicita a senha antes de permitir o acesso.
A proteção por senha também se aplica ao seguinte.
• Procedimento para a partida do inversor
• Ajustes de fábrica
• Definições do usuário
• Função “Copy Cat”
Para instruções detalhadas de como habilitar e desabilitar a proteção por senha,
consulte o manual do usuário do PowerFlex 20-HIM-A6 e da 20-HIM-C6S
HIM (interface homem-máquina), publicação 20HIM-UM001.
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Relógio em tempo real

O PowerFlex 755 está equipado com um relógio em tempo real com um backup
da bateria. Isto permite a programação em tempo real no inversor, e manter este
horário mesmo que a energia seja removida do inversor. Isto permite registros de
data e hora reais ao invés de registros de data e hora de tempo de operação para
falhas e eventos. Também é usado no acúmulo de tempo de execução dos itens
de manutenção como tempo de execução total, números de vezes em que os
ventiladores operam e assim por diante. Se uma bateria for instalada e os valores
de tempo são definidos, o tempo é acumulado. A vida aproximada da bateria é de
4,5 anos com o inversor desenergizado ou a vida útil se o inversor estiver
energizado.
O relógio em tempo real no inversor pode ser ajustado de duas formas diferentes.
Ele pode ser ajustado da IHM ou pelo Drive Executive/Drive Explorer.

Ajuste do relógio em tempo real via IHM do inversor
1. Acesse a tela Status.
2. Se Port 00 (Host Drive) não for exibida acima da tecla de função ESC, use
a tecla

ou

para rolar até Port 00.

3. Pressione a tecla

para exibir a última pasta visualizada.

4. Use a tecla

ou

para rolar até a pasta PROPERTIES.

5. Use a tecla

ou

para selecionar Set Date and Time.

6. Pressione a tecla

(Enter) para exibir a última pasta visualizada.

7. Pressione a tecla de função EDIT para acessar a tela de modo Set Date and
Time, a qual destaca a linha de fuso horário presente.
8. Para selecionar o fuso horário (ajuste o inversor com o fuso horário atual).
• Pressione a tecla de função ZONES para exibir a tela Select Time Zone.
• Use a tecla
ou
para selecionar sua região de fuso horário
básico (por exemplo, Full List).
• Pressione a tecla
• Use a tecla

(Enter) para inserir sua seleção.
ou

para selecionar seu fuso horário específico

(por exemplo, Chicago) e prensa a tecla
dados.

(Enter) para inserir os

9. Para definir a data (ajuste o inversor com a data atual).
• Pressione a tecla de função ▲ para selecionar o ano na linha superior e
use as teclas numéricas para inserir o ano correto.
Para excluir uma entrada errada de data (ou hora), use a tecla de função ←.
Além disso, um valor de data (ou hora) parcial ou completo não será
atualizado até que você pressione a tecla de função ► para inserir os dados.
Você deve pressionar a tecla de função ? uma segunda vez para avançar até
outro campo ou pressionar a tecla de função ESC para retornar à tela
anterior.
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• Pressione a tecla de função ► para selecionar o mês na linha superior e
use as teclas numéricas para inserir o mês correto.
• Pressione a tecla de função ► para selecionar o dia na linha superior e
use as teclas numéricas para inserir o dia correto.
10. Para definir a hora (ajuste o inversor com a hora atual).
• Pressione a tecla de função ► para selecionar a hora na linha superior e
use as teclas numéricas para inserir a hora correta.
• Pressione a tecla de função ► para selecionar os minutos na linha
superior e use as teclas numéricas para inserir os minutos corretos.
• Pressione a tecla de função ► para selecionar os segundos na linha
superior e use as teclas numéricas para inserir os segundos corretos.
11. Pressione a tecla de função ESC para retornar à tela anterior.

Ajuste do relógio em tempo real via software do inversor
Para definir o relógio em tempo real usando um pacote de software como o
software DriveExecutive ou DriveExplorer™ o procedimento é o mesmo.
1. Pressione primeiro o

na parte superior central da aplicação.

Esta caixa de diálogo aparece.

2. Clique na guia Status and Feedback.
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3. Clique em Display Alarms/Faults Dialog.

Uma nova caixa de diálogo aparece.

4. Clique na guia Device System Time.

174

Publicação da Rockwell Automation 750-RM002B-PT-P – Setembro 2013

Diagnósticos e proteção

Capítulo 3

5. Se necessário, mude os valores nas caixas de diálogo Set Time Zone e Set
Device Time.

Instalação da bateria
Para instalar a bateria, localize primeiro a placa de controle principal. A
localização da placa de controle principal está no canto direito do POD de
controle. As placas de controle principal para os inversores PowerFlex 753 e 755
são exibidas abaixo.
Figura 16 – Placa de controle principal PowerFlex 753
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Figura 17 – Placa de controle principal PowerFlex 755

A bateria é instalada na posição 3 do indicador. O receptáculo da bateria requer
uma bateria de célula tipo moeda de lítio CR1220 instalada pelo usuário, a qual
fornece alimentação para o relógio em tempo real. A instalação de uma bateria
preserva o ajuste do relógio em tempo real no caso de perda de potência para o
inversor ou se a energia for ligada e desligada. A vida aproximada da bateria é de
4,5 anos com o inversor desenergizado ou a vida útil se o inversor estiver
energizado. Instale a bateria com o “+” voltado para fora.

Remoção da bateria
Para remover a bateria, simplesmente use uma chave de fenda para pressionar para
baixo a aba de metal que cruza a bateria. Empurrar a bateria para fora de seu
suporte pode resultar em dano permanente na placa de controle principal.
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Ondas refletidas são fenômenos associados com cabos longos e mudanças rápidas
nos níveis de tensão. Elas foram identificadas pela primeira vez em linhas de
transmissão de energia elétrica com centenas de quilômetros de extensão.
Quando a energia é ligada em uma ponta, o degrau de tensão viaja por todo o
comprimento da linha de transmissão e é refletido de volta para a chave. A tensão
na ponta oposta frequentemente atinge um pico com o dobro do valor inicial
de tensão. Como as tensões envolvidas são bastante altas, por exemplo 230.000 V
ou mais, um pico de 460.000 V pode resultar em danos causados por uma falha de
arco elétrico.
Inversores de velocidade ajustável, que utilizam chaves IGBT que ligam e
desligam no intervalo de poucos nanossegundos, experimentam o mesmo
fenômeno nos terminais de corrente alternada do motor. Isto pode levar a
falhas do motor em alguns meses ou mesmo semanas de se comissionar o motor
com um inversor.
Um inversor de corrente alternada PWM fornece tensão variável e frequência
variável para um motor a partir de uma tensão do barramento CC. Ele cria a
tensão senoidal para o motor ao realizar a mudança contínua do ciclo de trabalho
das chaves IGBT usando a técnica de modulação por largura de pulso. Como o
motor é em grande parte uma carga indutiva, a corrente que flui é uma integração
da tensão com um ângulo de fase atrasado. Figura 18 mostra como se apresenta a
tensão de saída linha a linha do inversor. Os picos na tensão de saída são iguais ao
valor no barramento CC do inversor. Apenas as larguras e polaridades mudam.
Figura 18 – Tensão PWM nos terminais de saída do inversor
Tensão do barramento CC

0V

Idealmente, a forma de onda da tensão no motor se parece exatamente igual à
saída do inversor. Porém, a tensão no motor possui pulsos individuais de liga/
desliga que fazem parte da forma de onda da tensão PWM juntamente com uma
reflexão que ocorre em cada transição no chaveamento. Isto é mostrado em
Figura 19. Os picos da forma de onda refletida podem facilmente atingir duas
vezes o pico dos pulsos de tensão no inversor (a tensão do barramento CC).
Depois de um breve período de tempo, a reflexão se dissipa e o motor enxerga o
nível de tensão normal do barramento CC. É este nível de pico da tensão refletida
que causa falhas no motor.
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Figura 19 – Tensão PWM nos terminais do motor
Impulso de tensão de 2X a 4X

0V

Ao diminuir o tempo de varredura ou ampliar estes pulsos, o efeito de reflexão
nos terminais do motor pode ser visto.

Quando a tensão nos terminais do motor excede o isolamento do motor, o corona
começa a aparecer. Este corona deteriora o sistema de isolamento, eventualmente
levando a uma falha no aterramento. Tal falha pode ser vista abaixo.
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O nível da tensão do barramento CC possui um efeito direto no nível de pico
da tensão refletida. Se o inversor operar a 230 Vca, a tensão do barramento CC
é em torno de 310 Vcc e o pico portanto atinge apenas 620 Vpk. Este pico não
danificará a maioria dos motores. Porém, um inversor de 460 Vca opera a uma
tensão de barramento CC de 620 V e 1240 Vpk e um inversor de 575 Vca opera a
775 Vcc e 1550 Vpk.
Motores não preparados para inversores possuem sistemas de isolamento
classificados em 1000 V e 1200 V dependendo de sua construção.
• Motores de 1000 V são montados sem papel fase.
• Motores de 1200 V são montados com papel fase e isolamento de slot.
Motores não preparados para inversores falharão se operados a partir de um
inversor de 460 V ou 575 V.
Há três maneiras de eliminar os efeitos de ondas refletidas em motores.
1. Casar a impedância de pico do motor com a impedância de pico do cabo.
2. Reduzir o dv/dt.
Estes métodos reduzem ou eliminam a onda refletida e a tensão de pico no
motor.
3. Isole melhor o motor de modo que os efeitos da tensão de pico não
danifiquem o motor.
Para aplicações de inversores, a NEMA atualizou o padrão MG 1-1998, seção 31
com respeito a sistemas de isolamento de motores. Um motor para uso com
inversores deve suportar tensões de pico de 3,1 vezes a tensão nominal do motor e
tempos de elevação maiores que 0,1 μs. Isto é 1488 V para um motor de 460 V.
Para fornecer uma melhor proteção, alguns fabricantes de motores começaram a
produzir isolamento de 1600 V em motores par uso com inversores. Porém,
mesmo se um motor puder suportar picos de 1600 V, ele ainda pode falhar se o
isolamento não puder ser mantido abaixo das temperaturas nominais do motor.

O terminador
É possível casar a impedância de pico do motor com a do cabo? Existe um
dispositivo chamado terminador que realiza esta função, mostrado na figura
abaixo. É uma rede RC no motor que casa a impedância de pico da carga ao cabo.
Figura 20 mostra as tensões de pico ao se utilizar o terminador. O overshoot é
muito baixo, com nenhuma reflexão visível. Devido a perdas, este dispositivo é
bom para comprimentos de cabo de até 600 pés, e para frequências portadoras
menores ou iguais a 4 kHz. Porém, sua principal vantagem é que este dispositivo
funciona bem para qualquer motor na faixa de 0,5 a 500 hp por ele não ter que
lidar com a corrente do motor, por ser um dispositivo paralelo.
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Reator de linha
E se nós fôssemos no outro sentido, ao casar a impedância de pico do cabo ao
motor? Há vários produtos disponíveis que fazem isto. Todos eles consistem da
adição de um reator de linha na saída do inversor. Veja a figura abaixo. Um reator
de linha de 3% sozinho reduz o dV/dt, mas uma grande desvantagem é que ele
reduz a tensão disponível para o motor em 3%. Isto é útil para cabos até 600 pés.
Um dispositivo melhor é o que chamamos de dispositivo de “redução de onda
refletida” onde o reator de linha é reduzido para aproximadamente 0,2%, e um
resistor é colocado em paralelo com cada um dos reatores. Isto reduz o dV/dt e
possui uma queda de tensão de apenas 0,2% ao invés de 3%. Pode ser utilizado
com cabos de até 1200 pés.

Um método para reduzir apenas o dV/dt é utilizar um cabo blindado entre o
inversor e o motor. A capacitância inerente entre as linhas e a blindagem ajudam a
manter a tensão de pico em 1200 V em até 600 pés com inversores PWM.

180

Publicação da Rockwell Automation 750-RM002B-PT-P – Setembro 2013

Diagnósticos e proteção

Capítulo 3

Filtro de onda senoidal
Ao invés de casar impedâncias ou reduzir o dV/dt dos pulsos individuais
provenientes do inversor, criar um filtro que possibilita que as frequências
fundamentais baixas passem, e bloquear ou absorver as frequências altas causadas
pelo rápido chaveamento dos IGBTs e a frequência portadora da forma de onda
PWM? Existem dois tipos que estão no mercado hoje. Um que consiste de um
filtro LC e outro que consiste de reatores de linha de saída juntamente com seções
sintonizadas por LC.
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Formas de onda
As formas de onda A, B e C na figura abaixo descrevem as diferentes soluções de
redução mostradas uma sobre a outra.
A – Motor não protegido
B – Reator de linha no inversor
C – Terminador ou RWR

Tensão do motor linha-linha (VPK)

Figura 20 – Comparação de formas de onda

Tempo (μs)

Aqui estão formas de onda que usam um filtro de onda senoidal em 30 e 60 Hz.
Como podemos ver, não há problemas com ondas refletidas ao utilizarmos um
filtro de onda senoidal.
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O recurso de segurança oferece proteção de acesso ao inversor.

Portas
Este recurso oferece proteção de acesso de escrita para portas de comunicação
individuais no inversor. A IHM ou módulos de comunicação com ferramentas de
software podem ser utilizados para alterar qualquer porta para o modo de
somente leitura.
Uma senha pode também ser utilizada com a IHM para impedir a escrita em
parâmetros através do teclado numérico. Consulte Senha na página 171.
Os seguintes periféricos do inversor podem ser utilizados para controlar o acesso.
• 20-HIM-A6 ou teclados numéricos 20-HIM-C6S
• Opções de comunicação 20-750-n e 20-COMM-n
• Opções de comunicação legadas 20-COMM-n
Consulte os dados técnicos dos inversores PowerFlex Série 750, publicação
750-TD001, quanto à adequação e detalhes.
As seguintes ferramentas de software podem ser utilizadas para controlar o acesso.
• Connected Components Workbench (CCW) versão 2.0 ou mais recente
(freeware)
• Drive Explorer versão 6.04.99 (freeware)
• Drive Executive versão 5.03 ou mais recente
Por padrão, toda porta DPI no inversor é configurada para permitir acesso de
leitura e escrita.
Para alterar o acesso de escrita em uma porta DPI específica, altere a configuração
do bit para a porta associada em P888 [Write Mask Cfg]. Alterar o valor do bit de
1 (leitura/escrita) para 0 com uma IHM fornece a capacidade de somente leitura.
Utilizar um software como o Drive Explorer, Drive Executive, ou CCW para
alterar o bit para zero também é possível. Abaixo está um exemplo de utilização
do CCW para alterar a porta 4 para somente leitura.
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Quaisquer mudanças em P888 [Write Mask Cfg] não serão executadas até que
um dos três eventos a seguir ocorra.
• A energia seja removida e reaplicada.
• Uma reinicialização do inversor (não uma reinicialização para os padrões)
seja realizada.
• O bit 15 de P887 [Write Mask Act] sofra a transição de 1 para 0.
O estado do acesso de escrita de uma porta pode ser verificado em P887 [Write
Mask Act]. Por exemplo, para verificar que o acesso de escrita foi desabilitado, o
bit 4 “da porta 4” em P887 [Write Mask Act] é igual a 0.

A porta que está sendo usada para realizar alterações de segurança (por exemplo
um adaptador de rede conectado à porta 5) somente pode alterar outras portas,
mas não ela própria, para somente leitura. Isto serve para impedir um total
travamento de um inversor sem nenhuma maneira futura de recuperar acesso de
escrita.

DPI (rede)
A segurança de rede somente pode ser ativada com programas de software
externos que possuam recursos de segurança, por exemplo, software FactoryTalk®.
Quando o bit 15 “Segurança” de P885 [Port Mask Act], bit 15 “Segurança” de
P886 [Logic Mask Act], e o bit 15 “Segurança” de P887 [Write Mask Act] estão
definidos como 1 “Leitura/escrita”, a segurança de rede foi habilitada por um
programa externo como o FactoryTalk e está controlando a máscara lógica e a
máscara de leitura ao invés do parâmetro. Estes bits somente podem ser
habilitados/desabilitados através do programa de rede.
Uma porta que esteja sendo utilizada para comunicar com o inversor e definir as
máscaras ou segurança de rede somente pode realizar mudanças em outras portas
e não nela mesma. Isto serve para impedir um total travamento no acesso ao
inversor.
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Quando as capacidades de escrita das portas 1, 2 ou 3 tiverem sido mascaradas
através do parâmetro 888 [Write Mask Cfg] ou através da segurança de rede, a
IHM exibe a seguinte mensagem para uma tentativa de edição de parâmetro.
• A6-HIM: A segurança está habilitada. Acesso negado
• A3-HIM com firmware provido de funcionalidade de segurança:
Segurança habilitada. Acesso negado
• A3-HIM com firmware desprovido de funcionalidade de segurança:
O estado do dispositivo possui função desabilitada
O software usado para comunicar com o inversor também indica se as
capacidades de escrita foram desabilitadas pelo P888 [Write Mask Cfg] ou pela
segurança de rede, através da porta de comunicação em uso.
Abaixo estão exemplos de parâmetros visualizados com o software do inversor
através do Drive Explorer ou CCW quando a porta conectada foi desabilitada
para escrita. O valor do parâmetro está com a cor cinza e uma trava é exibida.

Drive Explorer

Connected Components Workbench

Tentar editar um parâmetro ou clicar na trava resulta na exibição de uma das
seguintes telas ao se utilizar os softwares Drive Executive ou CCW.

Drive Explorer

Connected Components Workbench
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Pino de cisalhamento

Como padrão, o inversor realiza um fold back quando a corrente de saída excede
o limite de corrente atual. Porém, o recurso de pino de cisalhamento pode ser
utilizado para falhar o inversor instantaneamente quando a corrente de saída
exceder uma quantia programada. Adicionalmente, o inversor pode ser
programado para ignorar esta condição durante aceleração e desaceleração, o que
frequentemente exige uma corrente que de outra maneira causa uma falha de pino
de cisalhamento. Também, a condição pode ser ignorada por um período de
tempo programável.

Ativação do pino de cisalhamento
Para ativar os pinos de cisalhamento 1 ou 2, configure [Shear Pin n Actn]. Isto
ativa a função. A seleção entre P435 [Shear Pin 1 Actn] e P438 [Shear Pin 2
Actn], não pode ser realizada por uma entrada digital. Estes parâmetros podem
ser definidos através de uma rede de comunicação. As opções para cada pino de
cisalhamento são as mesmas. O padrão para cada uma é 0 “Ignore.” A seguir estão
as configurações para P435 e P438.
• “Ignore” (0) – Nenhuma ação é tomada.
• “Alarm” (1) – O alarme tipo 1 é indicado.
• “Flt Minor” (2) – Falha de advertência é indicada. Se executando, o
inversor continua a operação. Habilitação com P950 [Minor Flt Cfg]. Se
não estiver habilitado, age como uma falha grave.
• “FltCoastStop” (3) – Falha grave é indicada. Parada por inércia.
• “Flt RampStop” (4) – Falha grave é indicada. Parada por rampa.
• “Flt CL Stop” (5) – Falha grave é indicada. Parada com limitação de
corrente.

Ignore durante a aceleração
Existem situações onde uma rápida aceleração do motor faz com que o inversor
envie para o motor uma corrente próxima ou dentro do valor limite para o pino
de cisalhamento e falhe o inversor durante a aceleração. Para evitar esta condição
defina o bit 0 “Shear1NoAcc” ou o bit 1 “Shear2NoAcc” de P434 [Shear Pin
Cfg] como 1 para ignorar durante a aceleração.

Nível do pino de cisalhamento
Um nível do pino de cisalhamento deve ser programado para que o inversor
monitore. Este nível, quando excedido, inicia um temporizador que deve expirar
antes de realizar a [Shear Pin n Actn]. Este nível é inserido em P436 [Shear Pin 1
Level] ou P439 [Shear Pin 2 Level]. A unidade é Ampére. O padrão é a corrente
nominal do inversor. O máximo é a corrente nominal multiplicada por 1,5.
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Tempo do pino de cisalhamento
Se uma ação imediata deve ser tomada, defina o tempo de pino de cisalhamento
como 0. Se o nível de pino de cisalhamento tiver que ser ignorado por um período
de tempo, entre este valor em P437 [Shear Pin 1 Time] ou P440 [Shear Pin 2
Time].
Geralmente, algum valor maior que 0 é inserido no tempo de pino de
cisalhamento para eliminar para eliminar quaisquer falhas em picos de corrente
muito curtos. Portanto, eliminando desarmes por transientes.

Indicação de falhas
Uma falha única (Shear Pin 1, F61) ou (Shear Pin 1, F62) é gerada se a função
estiver ativa e a condição ocorrer.

Exemplo de aplicação
Ao programar o recurso de pino de cisalhamento, o inversor falha, parando o
torque excedente antes que ocorra dano mecânico.
Pino de cisalhamento – Carregamento gradual
P7 [Output Current]

P436 [Shear Pin1 Level]

P3 [Mtr Vel Fdbk]

Velocidade do motor
Falha no inversor

Aumento de carga

Frequência

Ampère

Nível do ponto de
cisalhamento 1

Segundos
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Pino de cisalhamento – Carga de choque
P7 [Output Current]

P436 [Shear Pin1 Level]

P3 [Mtr Vel Fdbk]

Velocidade do motor

Carga de
choque
Frequência

Ampère

Nível do ponto de
cisalhamento 1

Falha no inversor

Segundos

Anomalia de falha na aceleração
É possível que o inversor desarme durante a aceleração em uma falha de pino
de cisalhamento mesmo quando os bits 0 ou 1 do P434 [Shear Pin Cfg] estão
definidos. Isto ocorre quando o tempo de aceleração está definido como algo
muito pequeno. O firmware olha para o bit interno de “na velocidade” para
indicar quando a aceleração está completa. Este bit poderia ser definido
internamente mais rápido do que o motor parece estar indicando visualmente.
Por exemplo, se o tempo de aceleração estiver definido como 0,5 segundos e o
bit 0 do P434 estiver definido. O inversor provavelmente desarmará em uma falha
de pino de cisalhamento.
Existem algumas maneiras de evitar isto.
• Definir um maior tempo de aceleração. Isto reduz a corrente necessária.
• Inserir um tempo de pino de cisalhamento maior que o tempo de
aceleração.

Utilização de ambos os pinos de cisalhamento 1 e 2
Se a sua aplicação necessita de uma notificação de uma falha de pino de
cisalhamento iminente. Você pode definir o pino de cisalhamento 1 para
fornecer um alarme em um certo nível de corrente, então definir o pino de
cisalhamento 2 para emitir a falha efetiva em um nível de corrente mais alto
ou um tempo de pino de cisalhamento ligeiramente mais longo.
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Pino de cisalhamento – Alarme seguido de falha
P7 [Output Current]
P952 [Fault Status A]

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

P439 [Shear Pin2 Level]
P3 [Mtr Vel Fdbk]
Falha no inversor

Velocidade do motor
Tempo do pino de
cisalhamento 2

Mudança na carga

Tempo do
pino de cisa- Indicação
lhamento 1 de alarme

Indicação
de alarme
Indicação
de falhas

Outros pontos
O recurso de pino de cisalhamento não deve ser considerado como um recurso de
reação preciso à corrente. Pode haver um erro de até +/- 5% no sinal de
realimentação de corrente usado para determinar os níveis do ponto de
cisalhamento. Portanto pode ser possível que o ponto de desarme do
temporizador esteja sendo definido e reiniciado até que toda a referência de
corrente esteja acima de um ponto definido.
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Compensação de
escorregamento

Quando o modo de compensação de escorregamento estiver selecionado, o
inversor automaticamente adiciona a quantia apropriada de frequência de saída
para manter uma velocidade consistente do motor independente da carga.
Durante o comissionamento do inversor, P621 [Slip RPM at FLA] é definido
baseado na informação inserida na placa de identificação do motor. Este
parâmetro pode ser ajustado para fornecer mais ou menos compensação.

Velocidade do rotor

Consulte a figura de compensação da velocidade do motor abaixo para uma
comparação da operação com e sem compensação de escorregamento. Isto mostra
que, com o tempo, a compensação de escorregamento realiza correções para
mudanças na carga (linhas curvas). Em contraste, a operação em malha aberta
mostra que nenhuma correção é feita baseada na carga.
Modo de
malha aberta
Carga
aplicada

Compensação de
escorregamento
ativa
Carga
aplicada

Carga de 1,5 p.u.
Carga de 1,0 p.u.
Carga de 0,5 p.u.

Compensação de
escorregamento
ativa

Carga
removida
Escorregamento @
F.L.A.
0
0

Tempo

Internamente, o inversor converte o escorregamento nominal em RPM para
escorregamento nominal em frequência. Para determinar com mais precisão a
frequência nominal de escorregamento em hertz, um estimado da corrente de
fluxo é necessário. Este parâmetro é um valor padrão baseado nos dados da placa
de identificação do motor ou o valor do autotune. O inversor dimensiona a
quantidade de compensação de escorregamento à corrente nominal do motor.
A quantidade de frequência de escorregamento adicionada ao comando de
frequência é então redimensionada pela corrente de torque detectada (medida
indireta de carga) e exibida.
A compensação de escorregamento também afeta a precisão de velocidade
dinâmica (habilidade de manter a velocidade durante um choque de carga)
conforme ilustrado na figura de resposta de velocidade do rotor abaixo.
Inicialmente, o motor está operando com alguma velocidade e nenhuma carga.
Algum tempo depois, uma carga de impacto é aplicada e a velocidade do rotor
diminui em função da carga e da inércia. Finalmente, a carga de impacto é
removida e a velocidade do rotor aumenta momentaneamente até que a
compensação de escorregamento seja reduzida baseada na carga aplicada. A
receptividade a uma carga de impacto pode ser ajustada em P622 [Slip Comp
BW]. Porém, um valor muito alto pode causar uma operação instável e um
overshoot.
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Carga de impacto
Removida
Aumento no ganho de
compensação de escorregamento

Velocidade

Carga de impacto
Aplicada

Aumento no ganho de
compensação de escorregamento

Velocidade do rotor
Referência

0
0

Tempo

Exemplo de aplicação de linha de cozimento
O diagrama abaixo mostra uma aplicação típica para o recurso de compensação de
escorregamento. O PLC controla a referência de frequência para todos os quatro
inversores. Os inversores números 1 e 3 controlam a velocidade do transportador
de correia. A compensação de escorregamento é usada para manter a RPM
independente das alterações de carga causadas pelo cortador ou pelo alimentador
de massa. Ao manter a RPM necessária, o tempo de cozimento permanece
constante e portanto o produto final é consistente.

Alívio de stress
da massa

Linha de cozimento

Cortadores

Inversor
No. 1

Inversor
No. 2

Forno

Inversor
No. 3

Inversor
No. 4

CLP
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Regulador de
escorregamento

O regulador de escorregamento é usado para compensar mudanças de
temperatura em um motor de indução quando FOC é usado. O regulador de
escorregamento usa um modelo do motor para determinar a tensão desejada do
eixo d para um determinado ponto de operação. Um regulador PI é então usado
para mudar o ganho de escorregamento do inversor que controla a tensão do
motor do eixo d. Isto, por sua vez, compensa mudanças na temperatura do motor
(resistência). A operação do regulador de escorregamento está limitada às regiões
onde haja tensão suficiente (realimentação ou estimativa) para a convergência do
regulador.
Como padrão o regulador de escorregamento está habilitado.
Não desabilite este regulador. Se sentir a necessidade de desabilitar esta função,
consulte a fábrica para verificação.
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Frequência da portadora
(PWM)

P38 [PWM Frequency] define a frequência portadora na qual os IGBTs
(transistores bipolares com gate isolado) chaveiam. Em geral, utilize a frequência
de chaveamento mais baixa possível que seja aceitável para a aplicação em
particular. Uma frequência portadora mais elevada causa um menor aquecimento
do motor e diminui o ruído audível do motor. Porém, faz com que os IGBTs
aqueçam mais rapidamente do que a frequência PWM padrão de fábrica de 4 Khz
ou 2 kHz dependendo do tamanho da carcaça do inversor. A frequência de
chaveamento mais elevada suaviza a forma de onda atual. Isto reduz a vibração
nos enrolamentos do motor e as laminações reduzindo o ruído audível. Isto é
desejável em aplicações onde os motores são instalados próximos a salas de
controle ou em ambientes domésticos. Consulte a Figura 21 e observe a corrente
de saída em 2 kHz e 4 kHz. A suavização da forma de onda continua em 12 kHz.
A máxima frequência portadora por tamanho de carcaça e a orientação quanto a
redução de capacidade de acordo com a frequência PWM podem ser encontradas
nos dados técnicos dos inversores PowerFlex da série 750, publicação
750-TD001.
Figura 21 – Corrente nas frequências PWM de 2 kHz e 4 kHz

2 kHz

4 kHz

Alguns efeitos indesejados de frequências de chaveamento mais elevadas incluem
correntes de carga de cabo mais altas, maior potencial para ruído de modo
comum e um risco mais elevado de rompimento do isolamento do enrolamento
do motor devido ao fenômeno de onda refletida. Consulte as orientações quanto
à fiação e aterramento dos inversores PWM, publicação DRIVES-IN001 para
maiores informações. Uma grande maioria das aplicações de inversores
funcionará adequadamente em 2 kHz ou 4 kHz.
Algumas aplicações necessitam de uma frequência PWM fixa mínima (ou seja,
que utiliza um filtro de onda senoidal na saída do inversor). Neste caso, o bit 9
“PWM FreqLock” de P40 [Mtr Options Cfg] deve estar ativado para impedir
que o inversor diminua a sua frequência portadora devido a uma condição de
sobrecarga do inversor.
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Quando um rotor do motor de indução está girando mais lento do que a
velocidade síncrona definida pela potência de saída do inversor; o motor está
transformando energia elétrica obtida do inversor em energia mecânica
disponível no eixo do inversor do motor. Este processo é chamado de
motorização.
Quando um rotor está girando mais rápido do que a velocidade síncrona definida
pela potência de saída do inversor, o motor está transformando energia mecânica
disponível no eixo do inversor do motor em energia elétrica que pode ser
transferida de volta à rede elétrica. Este processo é chamado de regeneração.
Na maioria dos inversores PWM, a potência CA disponível da rede elétrica de
frequência fixa é primeiro convertida em potência CC por meio de uma ponte
de retificador de diodo ou uma porta SCR controlada, antes de ser invertida
para a potência CA de frequência variável. Estas pontes de diodo ou SCR
economicamente eficientes, mas podem manipular potência somente em uma
direção e essa direção é a direção da motorização. Se o motor está regenerando,
a porta não é capaz de conduzir a corrente CC negativa necessária e a tensão do
barramento CC aumentará até que o inversor desligue devido ao desarme da
sobretensão do barramento.
Há configurações de ponte, usando SCRs ou transistores que são capazes de
transformar energia elétrica regenerativa CC em energia de rede elétrica de
frequência fixa porém são caros. Uma solução economicamente mais eficiente é
fornecer um chopper do transistor no barramento CC do inversor CA PWM que
alimente um resistor de potência, o qual transforma a energia elétrica regenerativa
em energia quente térmica, a qual é dissipada no ambiente local.
Este processo é geralmente chamado de frenagem dinâmica, com o transistor
chopper e os respectivos controle e componentes chamados de módulo chopper
e o resistor de potência chamado de resistor de frenagem dinâmica. Todo o
conjunto do módulo chopper com resistor de frenagem dinâmica é, algumas
vezes, chamado de módulo de frenagem dinâmica.
Os módulos chopper são projetados para serem aplicados em paralelo se a
capacidade da corrente for insuficiente para a aplicação. Um módulo chopper
é designado pelo módulo chopper mestre, enquanto qualquer outro módulo é
designado pelos módulos seguidores. Duas luzes foram instaladas na parte
dianteira do gabinete para indicar a operação do módulo chopper – a luz DC
Power e a luz Brake On. A luz DC Power acenderá quando a potência CC for
aplicada ao módulo chopper. A luz Brake On acenderá quando o módulo
chopper estiver em operação ou em corte e para a indicação ela pisca
desordenadamente.
Atualização: Desde dezembro de 2010, a Rockwell Automation não possui
mais um produto de módulo chopper ou um produto de módulo de frenagem
dinâmica. A configuração de luz informada acima era específica para o produto
Rockwell Automation.
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Como ele funciona
Há dois tipos diferentes de controle para a frenagem dinâmica, controle
histerético e controle PWM. Cada deles usado em um produto independente
padrão não apresenta uma vantagem sobre o outro. O controle preferencial é o
método PWM quando a aplicação é barramento CC comum. Esta vantagem é
descrita abaixo.

Controle histerético
O método histerético de frenagem dinâmica usa um circuito de detecção de
tensão para monitorar o barramento CC. A medida que a tensão do barramento
CC aumenta até o nível Vdc_on o freio IGBT é acionado e continua acionado
até que a tensão caia para o nível Vdc_off, o que não é desejável em aplicações de
barramento CC comum – consulte abaixo. Alguns inversores PowerFlex
permitem que o nível Vdc_off, [DB Threshold], seja ajustado se a aplicação
necessitar. O ajuste mais baixo deste nível tornará a frenagem dinâmica mais
responsiva mas pode levar à ativação DB excessiva.
Vcc

Vcc
Vcc_on
Vcc_off

t

energizado

t

desenergizado

Comutado de 50 Hz para 100 Hz
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Controle PWM
Este tipo de controle para operar o IGBT para frenagem é semelhante ao modo
com que a tensão de saída do motor é controlada. A medida que a tensão do
barramento CC aumenta e atinge algum limite predeterminado, o IGBT para
frenagem é ligado/desligado de acordo com um algoritmo de controle comutado
a 1 kHz. Este tipo de controle elimina virtualmente o ripple do barramento. A
grande vantagem é quando este tipo de controle está em uma configuração de
barramento de ponto comum.
Vcc
Vcc_on+25
Vcc_on+25 –2,5

Vcc_on

t

IGBT para
frenagem
energizado

desenergizado

t

Ciclo de trabalho
PWM linear

Histerético

Totalmente energizado

100%
90%

Ciclo de trabalho

750

772,5
Tensão do barramento CC
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Aplicações de barramento CC comum
Em uma configuração de barramento de ponto comum quando um resistor de
frenagem dinâmica é instalado em cada inversor que compartilha o barramento
CC, é possível que o IGBT para frenagem em alguns inversor não funcione
corretamente ou pode ser que o IGBT para frenagem de um inversor falhe
consistentemente enquanto os outros inversores estão em ordem. O diagrama
abaixo exibe o nível do barramento CC para dois inversores em barramento de
ponto comum. O triângulo entre estas duas tensões estão exagerados para clareza.
A medida que a tensão aumenta, o IGBT do inversor #1 IGBT aciona e diminui o
nível de tensão antes que o inversor #2 veja uma tensão alta o suficiente para dizer
a ele que acione. Isto resulta no inversor #1 fazer toda a frenagem dinâmica. Esta
situação pode ser correta desde que o valor ôhmico mínimo para a resistência
não seja violado e o evento regenerador não seja tão significativo que um único
resistor não possa manipular a potência. Certamente, se houver um evento
regenerador significativo onde a tensão continua a subir após o inversor #1 ser
acionado, o inversor #2 acionará seu IGBT quando atingir o limite de tensão.
Vcc
Vcc_on
Vcc_off

t
DB IGBT
Inversor #1
energizado
desenergizado

t

DB IGBT
Inversor #2
energizado
desenergizado

t

Aqui estão dois inversores com controle PWM DB em um barramento de ponto
comum. Uma vez que um inversor é energizado a um determinado ciclo de
trabalho a tensão do barramento provavelmente continuará a subir garantindo
que o outro IGBT do inversor seja acionado (em um ciclo de trabalho diferente).
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Vcc
Inversor #2

Vcc_on
Vcc_off

Vcc
Inversor #1

t
DB IGBT
Inversor #1
energizado
desenergizado

t

DB IGBT
Inversor #2
energizado
desenergizado

t

Como selecionar um módulo chopper e resistor de frenagem
dinâmica
Em geral, a potência nominal, velocidade, torque e detalhes do motor referentes
ao modo de operação regenerativo serão necessários para estimar qual
classificação de módulo chopper e qual valor de resistor de frenagem dinâmica
a ser usado. Um método prático é que um módulo de frenagem dinâmica pode
ser especificado quando a energia regenerativa é dissipada em uma frequência
ocasional ou periódica. Quando um inversor está operando consistentemente no
modo de operação regenerativo, considere a utilização de um equipamento que
transforme a energia elétrica de volta para a rede elétrica de frequência fixa.
A potência regenerativa de pico do inversor deve ser calculada para determinar
o valor ôhmico máximo do resistor de frenagem dinâmica e para estimar a
capacidade da corrente mínima do módulo chopper. A classificação do módulo
chopper é escolhida a partir do manual de módulo de unidade de frenagem.
Uma vez que seja conhecida a capacidade da corrente do módulo chopper, um
valor mínimo de resistência de frenagem dinâmica também é conhecido. Uma
variedade de valores ôhmicos de frenagem dinâmica permitidos passa a ser
conhecida. Estes valores existem a partir do valor mínimo definido pela
capacidade da corrente do transistor chopper até um valor máximo definido pela
potência regenerativa de pico desenvolvida pelo inversor para desacelerar ou
satisfazer outras aplicações regenerativas. Se um valor de resistência de frenagem
dinâmica menor do que o mínimo imposto pelo módulo chopper escolhido for
feito e aplicado, pode ocorrer dano ao transistor chopper. Se um valor de
resistência de frenagem dinâmica superior ao máximo imposto pela potência de
acionamento regenerativa de pico for feito e aplicado, o inversor pode desligar
devido a problemas de sobretensão do barramento CC transiente. Uma vez que a
escolha do valor ôhmico aproximado do resistor de frenagem dinâmica seja feita,
a taxa de watts do resistor de frenagem dinâmica pode ser identificada.
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A taxa de watts do resistor de frenagem dinâmica é estimada aplicando o
conhecimento dos modos de operação de motorização e regeneração do inversor.
O valor médio de dissipação de energia do modo regenerativo deve ser estimado e
os watts do resistor de frenagem dinâmica escolhido um pouco acima do valor
médio da dissipação de energia do inversor. Se o resistor de frenagem dinâmica
possui uma grande capacidade de aquecimento termodinâmico, então o elemento
do resistor será capaz de absorver uma grande quantia de energia sem a
temperatura do elemento do resistor exceder a taxa de temperatura em operação.
As constantes térmicas de tempo na ordem de 50 segundos e mais altas, satisfazem
os critérios de grandes capacidades de aquecimento para estas aplicações. Se um
resistor possuir uma pequena capacidade de aquecimento, a temperatura do
elemento do resistor poderia exceder os limites máximos de temperatura durante
a aplicação de potência de pulso para o elemento e poderia exceder os limites
seguros de temperatura seguros do resistor.
O pico da potência regenerativa pode ser calculado em unidades inglesas
(Horsepower), no Sistema Internacional de Unidades (SI) (Watts) ou no sistema
de por unidade (pu), o que é geralmente adimensional. Em qualquer evento, o
número final deve ser em Watts de potência para estimar o valor ôhmico da
frenagem dinâmica. Os cálculos nesta página são demonstrados em unidades SI.

Perfil de potência, velocidade, torque
A figura a seguir é uma aplicação típica de frenagem dinâmica. O traço superior
representa a velocidade e é designado por um símbolo omega. No perfil o motor é
acelerado até uma certa velocidade, ele mantém essa velocidade por um período
de tempo e então desacelera. Esta desaceleração não é necessariamente até a
velocidade zero. O ciclo então é repetido.
O traço do meio representa o torque do motor. O torque começa quando o motor
é acelerado e depois cai para manter a velocidade comandada. Depois o torque
fica negativo a medida que o motor é desacelerado. O ciclo então é repetido.
O traço inferior representa a potência do motor. A potência aumenta a medida
que a velocidade do motor aumenta. A alimentação diminui um pouco para
manter a velocidade comandada que fica negativa quando a desaceleração inicia.
(este ponto, chamado -Pb, é o primeiro valor que precisa ser calculado). O ciclo
então é repetido.
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ω(t)
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t1 + t4

t

T(t)

0

P(t)

0

-Pb

Módulo de frenagem dinâmica (não mais um produto da
Rockwell Automation)
A Figura 22 mostra um esquema simplificado do módulo chopper com resistor
de frenagem dinâmica. O módulo chopper é exibido conectado aos condutores
positivo e negativo do barramento CC de um inversor CA PWM. As duas
tampas de barramento conectadas em série são parte do filtro do barramento CC
do inversor. Os significativos componentes de potência do módulo chopper são o
fusível de proteção, a proteção crowbar SCR, o transistor chopper (um IGBT), o
controle de tensão do transistor chopper (comparador de tensão histerética) e o
diodo de roda livre para o resistor de frenagem dinâmica.
O fusível de proteção é dimensionado para trabalhar em conjunto com a proteção
crowbar SCR. O circuito de detecção junto ao controle de tensão do transistor
chopper determina se há alguma condição anormal junto ao módulo chopper.
Uma destas condições anormais é um transistor chopper em curto. Se esta
condição for detectada, o controle de tensão do transistor chopper acionará a
proteção Crowbar SCR, colocando o barramento CC em curto e derretendo os
links do fusível. Esta ação isola o módulo chopper do barramento CC até que o
problema possa ser resolvido.
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O transistor chopper é um transistor bipolar de gate isolado (IGBT). Há várias
classificações de transistor usadas nas diversas classificações de módulo chopper.
A classificação mais importante é a capacidade da corrente do coletor do
transistor chopper que ajuda a determinar o valor ôhmico mínimo usado para
o resistor de frenagem dinâmica. O transistor chopper está ligado ou desligado,
conectando o resistor de frenagem dinâmica ao barramento CC e dissipando a
potência ou isolando o resistor do barramento CC.
O controle de tensão do transistor chopper regula a tensão do barramento CC
durante a regeneração. O valor médio da tensão do barramento CC é 375 Vcc
(para entrada de 230 Vca), 750 Vcc (para entrada de 460 Vca) e 937,5 Vcc (para
entrada de 575 Vca). Os divisores de tensão reduzem a tensão do barramento CC
para um valor baixo o suficiente que pode ser usado no isolamento e controle do
circuito do sinal. A tensão de realimentação do barramento CC dos divisores de
tensão é comparada a uma tensão de referência para atuar o transistor chopper.
O diodo de roda livre (FWD) em paralelo com o resistor de frenagem dinâmica
permite que qualquer energia magnética armazenada na indutância parasita desse
circuito seja dissipada com segurança durante o desligamento do transistor
chopper.
Figura 22 – Esquema do módulo chopper
Barramento +CC
Fusível
FWD
Resistor de
frenagem
dinâmica

Para
Divisor de
tensão

Para
controle de
tensão
Comum
do sinal

Transistor
chopper
FWD

Tampas do
barramento

Divisor de
tensão

Proteção
Crowbar
SCR

Divisor de
tensão

Controle de tensão
do transistor
chopper

Para
controle de
tensão

Tampas do
barramento
Para controle
de tensão

Fusível
Para gate da
proteção
Crowbar SCR

Barramento -CC

O dimensionamento do módulo de frenagem dinâmica coleta as informações a
seguir.
1. A potência nominal da placa de identificação do motor em watts, kilowatts
ou horsepower.
2. A velocidade nominal da placa de identificação do motor em rpm ou rps.
3. A inércia do motor e a inércia da carga em quilograma-metros2 ou lb•ft2.
4. A relação da engrenagem, se uma engrenagem estiver presente entre o
motor e a carga, GR.
5. Revise o perfil de velocidade, potência de torque da aplicação.
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As equações usadas para calcular os valores de frenagem dinâmica usarão as
variáveis a seguir.

(t) = A velocidade do eixo do motor em radianos/segundo ou
2N
Rad  s = ---------- RPM
60
N(t) = A velocidade do eixo do motor em revoluções por minuto ou RPM
T(t) = O torque do eixo do motor em Newton-metros, 1,01 lb•ft –
1,355818 N•m
P(t) = A potência do eixo do motor em Watts, 1,0 HP = 746 Watts
-Pb = A potência regenerativa de pico do eixo do motor em Watts
Etapa 1 – Determinação da inércia total
JT = Jm + GR2 x JL
JT = A inércia total refletida para o eixo do motor, quilograma-metro2 kg•m ou
libras-pés2, lb•ft2
Jm = A inércia do motor, quilograma-metro2, kg•m2 ou libra-pés2, lb•ft2
GR = A relação da engrenagem para qualquer engrenagem entre o motor e a
carga, adimensional
JL = Inércia da carga, quilograma-metro2, kg•m ou libra-pés2, lb•ft2 – 1 lb•ft2
= 0,04214011 kg•m2
Etapa 2 – Cálculo da potência de pico de frenagem

JT  2
P b = ----------------t3 – t2
JT = A inércia total refletida para o eixo do motor, kg•m

2N
 = a velocidade nominal rotacional angular, Rad  s = ---------60
N = a velocidade do motor nominal, RPM
t3 – t2 = o tempo total de desaceleração da velocidade nominal até velocidade 0,
em segundos
Pb = potência de pico de frenagem, watts (1,0 HP = 746 Watts)
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Compare a potência de pico de frenagem com a potência nominal do motor, se a
potência de pico de frenagem for superior a 1,5 vezes a do motor, o tempo de
desaceleração, (t3 – t2), precisa ser aumentado de forma que o inversor não vá até
o limite de corrente. Use 1,5 vezes porque o inversor pode manipular 150% do
máximo de corrente por 3 segundos.
A potência de pico pode ser reduzida pelas perdas do motor e do inversor.
Etapa 3 – Cálculo do valor máximo de resistência de frenagem dinâmica

R db1

2
V
d
= ------Pb

Vd = O valor da tensão do barramento CC na qual o módulo chopper regula e a
qual se equiparará a 375 Vcc, 750 Vcc ou 937,5 Vcc
Pb = A potência de pico de frenagem calculada na Etapa 2
Rdb1 = O valor máximo permitido para o resistor de frenagem dinâmica
Escolha um valor da resistência de frenagem dinâmica que seja menor do que o
valor calculado na Etapa 3. Se o valor for superior do que o valor calculado, o
inversor pode desarmar na sobretensão do barramento CC. Lembre-se de
considerar as tolerâncias do resistor.
Etapa 4 – Escolha do módulo de frenagem dinâmica correto
Código de
catálogo
KA005
KA010
KA050
KB005
KB010
KB050
KC005
KC010
KC050

Resistência
240 Volt
28 ohms
13,2 ohms
N/A
460 Volt
108 ohms
52,7 ohms
10,5 ohms
600 Volt
108 ohms
52,7 ohms
15,8 ohms

Watts

666 watts
1650 watts
N/A
1500 watts
2063 watts
7000 watts
1500 watts
2063 watts
8000 watts

Na tabela acima, escolha o módulo de frenagem dinâmica correto com base no
valor de resistência sendo inferior ao valor máximo da resistência calculada na
Etapa 3. Se o valor do resistor de frenagem dinâmica de um módulo de frenagem
dinâmica não for suficientemente baixo, considere o uso de até três módulos de
frenagem dinâmica em paralelo, de forma que a resistência de frenagem dinâmica
em paralelo seja menor do que Rdb1 calculado na Etapa 3. Se a combinação em
paralelo dos módulo de frenagem dinâmica tornar-se muito complicada para a
aplicação, considere o uso de um módulo de unidade de frenagem com um
resistor de frenagem dinâmica especificado separadamente.
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Etapa 5 – Estimativa do valor médio de potência
Presume-se que a aplicação exiba uma função periódica de aceleração e
desaceleração. Se (t3 – t2) = o tempo em segundos necessário para a desaceleração
da velocidade nominal até velocidade 0, e t4 é o tempo em segundos antes que o
processo se repita, então o valor médio do ciclo de trabalho é (t3 – t2)/t4. A
potência como uma função de tempo é uma função descendente linear a partir de
um valor igual à potência regenerativa de pico até 0 após (t3 – t2) segundos terem
transcorrido. O valor médio de potência regenerada em um intervalo de (t3 – t2)
segundos é Pb/2. O valor médio de potência em watts regenerada em um período
de t4 é:

 t3 – t2  Pb
P av = ------------------  -----t4
2
Pav = Valor médio da dissipação do resistor de frenagem dinâmica, em watts
t3 – t2 = O tempo transcorrido para a desaceleração da velocidade nominal até
velocidade 0, em segundos
t4 = O tempo de ciclo total ou um período do processo, em segundos
Pb = Potência de pico de frenagem, em watts
A potência nominal do resistor de frenagem dinâmica do módulo de frenagem
dinâmica (simples ou dois em paralelo) que será escolhia deverá ser maior do que
o valor calculado na Etapa 5. Se não for, deve-se especificar um módulo de
unidade de frenagem com resistor de frenagem dinâmica adequada para a
aplicação.
Etapa 6 – Cálculo da carga média percentual
O cálculo de AL é a carga do resistor de frenagem dinâmica expressa como um
percentual. Pdb é a soma da capacidade de dissipação do módulo de frenagem
dinâmica e é obtido a partir da tabela na Etapa 4. Isto dará um ponto de dados
para que se desenhe uma linha na curva na Figura 3. O número calculado para AL
deve ser inferior a 100%. Se AL for superior a 100%, houve um erro no cálculo ou
o módulo de frenagem dinâmica errado foi selecionado.

P av
AL = --------  100
P db
AL = Carga média em percentual do resistor de frenagem dinâmica
Pav = Valor médio da dissipação do resistor de frenagem dinâmica calculado na
Etapa 5 (watts)
Pdb = Capacidade de dissipação de energia em regime permanente dos resistores
obtida a partir da tabela na Etapa 4 (Watts)
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Etapa 7 – Cálculo da carga de pico percentual
O cálculo de PL em percentual dá a porcentagem da potência instantânea
dissipada pelos resistores de frenagem dinâmica relativa à capacidade de
dissipação de energia em regime permanente dos resistores. Isto dará um ponto
de dados a ser desenhado na curva da Figura 3. O número calculado para PL
geralmente ficará entre 300% e 600% para os módulos de frenagem dinâmica.
Um número calculado para PL inferior a 100% indica que o resistor de frenagem
dinâmica possui uma capacidade maior de dissipação de energia em regime
permanente do que o necessário.

Pb
PL = --------  100
P db
PL = Carga de pico em percentual do resistor de frenagem dinâmica
Pav = Potência de pico de frenagem calculada na Etapa 2 (watts)
Pdb = Capacidade de dissipação de energia em regime permanente dos resistores
obtida a partir da tabela na Etapa 4 (Watts)
Etapa 8 – Gráfico PL e AL na curva
Desenha uma linha horizontal equivalente ao valor de AL (valor médio da carga)
em percentual, conforme calculado na Etapa 6. Este valor deve ser inferior a
100%. Selecione um ponto no eixo vertical equivalente ao valor de PL (carga de
pico) em percentual, conforme calculado na Etapa 7. Este valor deverá ser
superior a 100%. Desenhe uma linha vertical em (t3 – t2) segundos, de forma que
a linha cruze a linha AL na radial. Rotule o cruzamento como Ponto 1. Desenha
uma linha reta de PL no eixo vertical até o Ponto 1 na linha AL. Esta linha é a
curva de potência descrita pelo motor a medida que ele desacelera até a velocidade
mínima.
Capacidade de potência transiente KA, KB, KC

600

Potência (%)

500
400
300
200
100
0

0

5

10

15

20

Tempo (Segundos)

Se a linha desenhada cair à esquerda da curva de potência de temperatura
constante do resistor de frenagem dinâmica, então não deverá haver problema
com a aplicação. Se qualquer parte da linha cair à direita da curva de potência de
temperatura constante do resistor de frenagem dinâmica, então há um problema
com a aplicação. O problema com a aplicação é que o resistor de frenagem
dinâmica está excedendo sua temperatura nominal durante o intervalo em que a
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curva de potência transiente está à direita da capacidade da curva de potência do
resistor. É prudente instalar em paralelo outro módulo de frenagem dinâmica ou
aplicar um módulo de unidade de frenagem com um resistor de frenagem
dinâmica separado.

Dimensionamento do chopper e dos resistores
Chopper e resistores (não mais um produto da Rockwell Automation)
O dimensionamento do módulo chopper é o mesmo do módulo de frenagem
dinâmica com a inclusão de algumas etapas. Uma vez que o chopper está separado
dos resistores, é necessário fazer um cálculo adicional para corrente.
Além disso, é necessário fazer um cálculo para watt-segundos ou joules para o
dimensionamento do resistor.
Etapa 1 – Determinação da inércia total
JT = Jm + GR2 x JL
JT = A inércia total refletida para o eixo do motor, quilograma-metro2 kg•m ou
libras-pés2, lb•ft2
Jm = A inércia do motor, quilograma-metro2, kg•m ou libra-pés2, lb•ft2
GR2 = A relação da engrenagem para qualquer engrenagem entre o motor e a
carga, adimensional
JL = inércia da carga, quilograma-metro2, kg•m ou libra-pés2, lb•ft2

(1,0 lb•ft2 = 0,04214011 kg•m)

Etapa 2 – Cálculo da potência de pico de frenagem

JT  2
P b = ----------------t3 – t2
JT = A inércia total refletida para o eixo do motor, kg•m

2N
 = a velocidade nominal rotacional angular, Rad  s = ---------60
N = a velocidade do motor nominal, RPM
t3 – t2 = o tempo total de desaceleração da velocidade nominal até velocidade 0,
em segundos
Pb = potência de pico de frenagem, watts (1,0 HP = 746 Watts)
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Compare a potência de pico de frenagem com a potência nominal do motor, se a
potência de pico de frenagem for superior a 1,5 vezes a do motor, o tempo de
desaceleração, (t3 – t2), precisa ser aumentado de forma que o inversor não vá até
o limite de corrente. Use 1,5 vezes porque o inversor pode manipular 150% do
máximo de corrente por 3 segundos.
A potência de pico pode ser reduzida pelas perdas do motor e do inversor.
Etapa 3 – Cálculo do valor máximo de resistência de frenagem dinâmica
2

R db1

Vd
= -----pb

Vd = O valor da tensão do barramento CC na qual o módulo chopper regula e a
qual se equiparará a 375 Vcc, 750 Vcc ou 937,5 Vcc
Pb = A potência de pico de frenagem calculada na Etapa 2
Rdb1 = O valor máximo permitido para o resistor de frenagem dinâmica
A escolha do valor da resistência de frenagem dinâmica deve ser menor do que o
valor calculado na Etapa 3. Se o valor for superior do que o valor calculado, o
inversor pode desarmar na sobretensão do barramento CC. Lembre-se de
considerar as tolerâncias do resistor.
Etapa 4 – Escolha do módulo chopper

Vd
I dl = ---------R dbl
Idl = A corrente mínima que segue pelo transistor do módulo chopper
Vd = O valor da tensão do barramento CC escolhida na Etapa 3
Rdbl = O valor do resistor de frenagem dinâmica calculado na Etapa 3
O valor de Id1 define o valor mínimo da capacidade da corrente para o módulo
chopper. Quando a escolha do módulo chopper foi feita, a capacidade da corrente
do transistor do módulo deve ser maior ou igual ao valor calculado para Id1.
Consulte a tabela abaixo quanto aos valores nominais.
Tensão do
inversor (Vca)
230

460

575

208

Tensão de
Código de catálogo Capacidade da corrente de Valor mínimo do
acionamento (Vcc)
pico do transistor (Ampère) resistor DB (Ohms)
375
WA018
50
9,0
WA070
200
2,3
WA115
400
1,25
750
WB009
25
37
WB035
100
9,0
WB110
400
2,5
935
WC009
25
46
WC035
75
15,5
WC085
400
3,0
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Etapa 5 – Determinação da resistência mínima
Cada módulo chopper na tabela acima possui uma resistência mínima associada a
ela. Se uma resistência menor do que o valor exibido na tabela estiver conectada
ao módulo chopper, o transistor de frenagem provavelmente será danificado.
Etapa 6 – Escolha do valor da resistência de frenagem dinâmica
Para evitar dano ao transistor e obter o desempenho de frenagem desejado,
selecione um resistor com uma resistência entre a resistência máxima calculada na
Etapa 3 e a resistência mínima do módulo chopper selecionado.
Etapa 7 – Estimativa das especificações mínimas de watts para o resistor de
frenagem dinâmica
Presume-se que a aplicação exiba uma função periódica de aceleração e
desaceleração. Se (t3 – t2) = o tempo em segundos necessário para a desaceleração
da velocidade nominal até velocidade 0, e t4 é o tempo em segundos antes que
o processo se repita, então o valor médio do ciclo de trabalho é (t3 – t2)/t4.
A potência como uma função de tempo é uma função descendente linear a partir
de um valor igual à potência regenerativa de pico até 0 após (t3 – t2) segundos
terem transcorrido. O valor médio de potência regenerada em um intervalo de
(t3 – t2) segundos é Pb/2. O valor médio de potência em watts regenerada em um
período de t4 é:

 t3 – t2  Pb
P av = ------------------  -----t4
2
Pav = Valor médio da dissipação do resistor de frenagem dinâmica, em watts
t3 – t2 = O tempo transcorrido para a desaceleração da velocidade nominal até
velocidade 0, em segundos
t4 = O tempo de ciclo total ou um período do processo, em segundos
Pb = Potência de pico de frenagem, em watts
A potência nominal do resistor de frenagem dinâmica em watts que será
escolhida, deverá ser igual ou superior ao valor calculado na Etapa 7.
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Etapa 8 – Cálculo das especificações de watt-segundos (joules) para o resistor
A fim de garantir que as capacidades térmicas dos resistores não sejam violadas,
será feito um cálculo para determinar a quantia de energia dissipada no resistor.
Isto determinará a quantia de joules que o resistor deverá ser capaz de absorver.

Pb
P ws =  t 3 – t 2   -----2
Pws = Watts necessários – segundos do resistor
t3 – t2 = O tempo transcorrido para a desaceleração da velocidade b até
velocidade 0, em segundos
Pb = Potência de pico de frenagem, em watts

IGBT para frenagem interna para inversores PowerFlex 755
Dimensionamento dos resistores para um DB IGBT
O dimensionamento dos resistores para DB IGBT usa a mesma fórmula anterior
e é muito semelhante ao dimensionamento do módulo chopper.
Etapa 1 – Determinação da inércia total

J T = J m + GR 2  J L
JT = A inércia total refletida para o eixo do motor, quilograma-metro, kg•m, ou
libra-pés2, lb•ft2
Jm = A inércia do motor, quilograma-metro2, kg•m ou libra-pés2, lb•ft2
GR = A relação da engrenagem para qualquer engrenagem entre o motor e a
carga, adimensional
JL = inércia da carga, quilograma-metro2, kg•m ou libra-pés2, lb•ft2

(1,0 lb•ft2 = 0,04214011 kg•m)
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Etapa 2 – Cálculo da potência de pico de frenagem

JT  2
P b = ----------------t3 – t2
JT = A inércia total refletida para o eixo do motor, kg•m

2N
 = a velocidade nominal rotacional angular, Rad  s = ---------60
N = a velocidade do motor nominal, RPM
t3 – t2 = o tempo total de desaceleração da velocidade nominal até velocidade 0,
em segundos
Pb = potência de pico de frenagem, watts (1,0 HP = 746 Watts)
Compare a potência de pico de frenagem com a potência nominal do motor, se a
potência de pico de frenagem for superior a 1,5 vezes a do motor, o tempo de
desaceleração, (t3 – t2), precisa ser aumentado de forma que o inversor não vá até
o limite de corrente. Use 1,5 vezes porque o inversor pode manipular 150% do
máximo de corrente por 3 segundos.
A potência de pico pode ser reduzida pelas perdas do motor e do inversor.
Etapa 3 – Cálculo do valor máximo de resistência de frenagem dinâmica
2

R db1

Vd
= -----pb

Vd = O valor da tensão do barramento CC que o inversor regula e que equivalerá
a 375 Vcc, 750 Vcc ou 937,5 Vcc, dependendo da tensão de entrada
Pb = A potência de pico de frenagem calculada na Etapa 2
Rdb1 = O valor máximo permitido para o resistor de frenagem dinâmica
A escolha do valor da resistência de frenagem dinâmica deve ser menor do que o
valor calculado na Etapa 3. Se o valor for superior do que o valor calculado, o
inversor pode desarmar na sobretensão do barramento CC. Lembre-se de
considerar as tolerâncias do resistor.
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Etapa 4 – Determinação da resistência mínima
Cada inversor com um DB IGBT interno possui uma resistência mínima
associada a ele. Se uma resistência menor do que o valor mínimo para um
determinado inversor estiver conectada, o transistor de frenagem provavelmente
será danificado. Veja abaixo uma tabela com as resistências mínima para carcaça
2 a 7 dos inversores PowerFlex Série 750.
Carcaça
2

3

4
5

6

7

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

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

Resistência mín
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

Corrente DB máx
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

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

Resistência mín
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

Corrente DB máx
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

Etapa 5 – Escolha do valor da resistência de frenagem dinâmica
Para evitar dano ao transistor e obter o desempenho de frenagem desejado,
selecione um resistor com uma resistência entre a resistência máxima calculada na
Etapa 3 e a resistência mínima do inversor IGBT.
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Etapa 6 – Estimativa das especificações mínimas de watts para o resistor de
frenagem dinâmica
Presume-se que a aplicação exiba uma função periódica de aceleração e
desaceleração. Se (t3 – t2) = o tempo em segundos necessário para a desaceleração
da velocidade nominal até velocidade 0, e t4 é o tempo em segundos antes que o
processo se repita, então o valor médio do ciclo de trabalho é (t3 – t2)/t4. A
potência como uma função de tempo é uma função descendente linear a partir de
um valor igual à potência regenerativa de pico até 0 após (t3 – t2) segundos terem
transcorrido. O valor médio de potência regenerada em um intervalo de (t3 – t2)
segundos é Pb/2. O valor médio de potência em watts regenerada em um período
de t4 é:

 t3 – t2  Pb
P av = ------------------  -----t4
2
Pav = Valor médio da dissipação do resistor de frenagem dinâmica, em watts
t3 – t2 = O tempo transcorrido para a desaceleração da velocidade nominal até
velocidade 0, em segundos
t4 = O tempo de ciclo total ou um período do processo, em segundos
Pb = Potência de pico de frenagem, em watts
A potência nominal do resistor de frenagem dinâmica em watts que será
escolhida, deverá ser igual ou superior ao valor calculado na Etapa 6.
Etapa 7 – Cálculo das especificações de watt-segundos (joules) para o resistor
A fim de garantir que as capacidades térmicas dos resistores não sejam violadas,
será feito um cálculo para determinar a quantia de energia dissipada no resistor.
Isto determinará a quantia de joules que o resistor deverá ser capaz de absorver

Pb
P ws =  t 3 – t 2   -----2
Pws = Watts necessários – segundos do resistor
t3 – t2 = O tempo transcorrido para a desaceleração da velocidade b até
velocidade 0, em segundos
Pb = Potência de pico de frenagem, em watts
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Frenagem por fluxo

A frenagem por fluxo é um recurso independente do P370/371 [Stop Mode
A/B] disponível nos inversores PowerFlex da série 750. Quando habilitada, a
frenagem por fluxo é ativada durante a rampa de desaceleração de uma alteração
de velocidade. A frenagem por fluxo altera a razão da curva de tensão por
frequência ao resultar em uma tensão mais alta, relativa à curva normal de V/Hz,
para o motor que causa o sobrefluxo, portanto reduzindo a velocidade mais
rápido do que com o uso apenas da rampa de desaceleração. Este recurso não é
projetado para cargas com alta inércia pois o sobrefluxo pode causar um
aquecimento excessivo no motor. Tempos muito longos de desaceleração podem
causar o acúmulo de calor.
A frenagem por fluxo funciona em todos os modos de controle de motor.
Tabela 11 – Parâmetros da frenagem por fluxo
Número

Nome do parâmetro

Mín/Máx

Padrão

388
389

Flux Braking En

Desabilitada/Habilitada

Desabilitado

Flux Braking Lmt

100,00/250,00%

125,00

390

Flux Braking Ki

0,0/1000000,0

10000,0

391

Flux Braking Kp

0,0/1000000,0

0,0 (Disabled)

Imagens
Em todas as imagens a seguir os tempos de aceleração/desaceleração são de 0,5 s.
P372/373 [Bus Reg Mode A/B] está definido na opção 1 “Adjust Freq.” Existe
uma boa quantidade de inércia conectada ao eixo do motor. P370/371 [Stop
Mode A/B] está definido como 1 “Ramp” para parar.
Na imagem abaixo o recurso de frenagem por fluxo está desabilitado. Observe
o tempo de desaceleração. Aqui o regulador do barramento está controlando o
tempo de parada.
Frenagem por fluxo – Desabilitada
Id

Ref de
torque

Velocidade
do motor

Tensão do barramento CC

Nenhuma mudança no fluxo para o motor.
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Na próxima imagem todas as condições são as mesmas exceto que o recurso de
frenagem por fluxo está habilitado. Observe que o fluxo para o motor aumenta e o
tempo de desaceleração é mais curto.
Frenagem por fluxo – Habilitada
Id

Ref de
torque

Velocidade
do motor

Tensão do barramento CC

Maior fluxo para o motor.
Observe o tempo de desaceleração.
Compare com o desabilitado.

Finalmente o mesmo teste com os ganhos definidos nos níveis máximos. Uma
desaceleração levemente mais rápida. O uso dos ganhos varia de acordo com a
carga conectada.
Frenagem por fluxo – Ganhos no máximo
Id

Ref de
torque

Velocidade
do motor

Tensão do barramento CC

Maior fluxo para o motor.
Observe o tempo de desaceleração.
Compare com o desabilitado.
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Regulador de fluxo

O regulador de fluxo é usado para controlar e limitar a tensão geral
(fundamental) aplicada a um motor de indução quando FOC é usado. O
regulador de fluxo controla o enfraquecimento de campo acima da velocidade
nominal e mantém a margem de tensão para um regulador de corrente. Uma
variação do regulador de fluxo do motor de indução é usada para motores PM
para operação acima da velocidade nominal.
Como padrão o regulador de fluxo está habilitado. Quando desabilitado, o
regulador de corrente fica fora de sintonia.
Não desabilite este regulador. Se sentir a necessidade de desabilitar esta função,
consulte a fábrica para verificação.

Subida de fluxo

Os motor de indução CA precisam que o fluxo seja reestabelecido antes que o
torque controlado possa ser desenvolvido. Para acumular fluxo, aplica-se tensão.
Há dois métodos de gerar fluxo no motor.
O primeiro método é automático durante uma partida normal. O fluxo é
estabelecido a medida que tensão de saída e a frequência são aplicadas ao motor.
Enquanto o fluxo está sendo estabelecido, a natureza imprevisível do torque
desenvolvido pode fazer com que o rotor oscile, mesmo que ocorra aceleração da
carga. No motor, o perfil de aceleração pode não seguir o perfil de perfil de
aceleração devido à falta de torque desenvolvido.
Figura 23 – Perfil de aceleração durante a partida normal – Sem subida de fluxo
Referência de
frequência

Frequência

Fluxo nominal
Estator
Rotor

Oscilação devido ao fluxo
sendo estabelecido.

0
Tempo

O segundo método é Manual. Neste modo, a corrente CC é aplicada ao motor de
forma que o fluxo seja estabelecido antes da rotação. O tempo de subida do fluxo
baseia-se no nível de corrente de subida de fluxo e na constante de tempo do rotor
do motor. A corrente de subida de fluxo não pode ser ajustada pelo usuário.
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Figura 24 – Corrente de subida de fluxo versus Tempo de subida de fluxo
Corrente de subida de fluxo

Corrente de subida de fluxo = Corrente CC máxima

Corrente
de fluxo
nominal

Fluxo nominal do motor

Fluxo do motor

0
T1
T2
T3
T4
Tempo de subida de fluxo

Uma vez que o fluxo nominal seja atingido no motor, a operação normal começa e
o perfil de aceleração desejado é atingido.
Fluxo nominal atingido

Tensão IR – SVC
Superior à tensão IR ou
Impulso de tensão – V/Hz
Subida
de fluxo
Tensão

Tensão do estator
Velocidade do rotor
Fluxo do motor
Frequência do estator
Subida de fluxo

Operação normal
Tempo

Uma vez que o fluxo nominal seja atingido no motor, a operação normal começa e
o perfil de aceleração desejado é atingido.

Opções de controle do motor

CONTROLE DO MOTOR

43

44

Nome da tela
Nome completo
Descrição
Subida de fluxo habilitada
Subida de fluxo habilitada
“Manual” (0) – O fluxo é estabelecido por P44 [Flux Up Time] antes da aceleração inicial.
“Automatic” (1) – O fluxo é estabelecido por um período de tempo calculado com base
nos dados da placa de identificação do motor antes da aceleração. P44 [Flux Up Time]
não é usado.
Tempo de subida de fluxo
Tempo de subida de fluxo
A quantia de tempo que o inversor usará para tentar atingir o fluxo total do estator do
motor. Quando um comando de partida é enviado, a corrente CC no nível P26 [Motor NP
Amps] é usado para acumular o fluxo do estator antes da aceleração.

Valores

Padrão:
Opções:

Leituragravação
Tipo de
dados

Nº
Grupo

Arquivo

Parâmetros

1 = “Automatic”
0 = “Manual”
1 = “Automatic”

Unidades: s
Padrão:
0,0000
Mín/Máx: 0,0000/5,0000
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Aplicações
Esta função é geralmente associada a aplicações que requeiram tempos de
aceleração estendidos. Pronto para usar, o inversor é ajustado como ‘Automatic’ e
tentará obter o fluxo total do estator do motor com base nas informações da placa
de identificação do motor. Em alguns casos, a curva de carregamento e de rampa
durante a aceleração pode ter um efeito adverso no gerenciador térmico do
inversor. Algumas aplicações incluem transportadores de mineração e grandes
centrífugas. Esta função oferece a habilidade de garantir manualmente que o
estator do motor está com fluxo total antes da aceleração, atribuindo
manualmente um tempo de subida de fluxo. Ela pode produzir uma melhor
aceleração em baixas frequências sem corrente excessiva.

Realimentação de alta
resolução

O módulo opcional de realimentação universal, apenas para os inversores
PowerFlex 755, interpola qualquer sinal senoidal/cossenoidal em 1.048.576
contagens por revolução.
A interpolação não pode ser alterada. São 1.048.576 contagens por revolução
independentemente dos ciclos por revolução do seno/co-seno. A interpolação é
modificada para 24 bits quando o bit 1 “24-bit Resol” de P8 [FB0 Cfg] ou P38
[FB1 Cfg] estiver ativo.
Um sinal senoidal/cossenoidal aceitável possui 1 volt pico a pico com um offset
de 2,5 Volts. A maioria dos fabricantes Sick (SSI), Stegmann (Hiperface),
e Heidenhain (En Dat, non en dat) cumprem este requisito.

218

Publicação da Rockwell Automation 750-RM002B-PT-P – Setembro 2013

Controle do motor

Adaptação à inércia

Capítulo 4

A adaptação à inércia é usada para compensar pela perda de mobilidade, que
ocorre quando uma caixa de engrenagens e/ou um acoplamento de molas está
presente. A perda de mobilidade é a condição na qual uma entrada em um
mecanismo não cria nenhum deslocamento correspondente na saída. Isto é mais
observado em sistemas com grandes razões de inércia que utilizam uma caixa de
engrenagens ou acoplamentos flexíveis. O termo adaptação à inércia refere-se a
como esta função adapta ou altera a inércia dinâmica observada pelo regulador de
velocidade. A adaptação à inércia pode permitir um aumento na largura de banda
do regulador de velocidade, normalmente limitado pela transmissão mecânica,
em até quatro vezes. Este recurso só está disponível em inversores PowerFlex 755.
P35 [Motor Ctrl Mode] deve ser definido como controle vetorial e deve-se
utilizar um dispositivo de realimentação da velocidade do motor. A adaptação à
inércia não está habilitada por padrão.
Por exemplo, um motor conectado a uma caixa de engrenagens é exibido.
Motor

Caixa de engrenagens

M1

Carga
M2

Esta caixa de engrenagens pode ser representada por uma mola (K) e por uma
folga na engrenagem (BL).
Motor

K

Carga

BL

M1

M2

Quando a velocidade do motor aumenta, há um período de tempo (representado
por Δ x = folga) antes que os dentes da caixa de engrenagens engatem. Depois
deste tempo, existe um pouco de torção (como uma mola) no eixo depois que os
dentes da caixa de engrenagens engatam. Este movimento perdido causa
instabilidade mecânica e limita o quão alta pode ser definida a largura de banda
do regulador de velocidade sem causar instabilidade. A adaptação à inércia
detecta o movimento perdido e uma maior largura de banda do regulador de
velocidade pode ser atingida sem instabilidade.
f
Rampa devido à natureza de mola
(K) dos eixos após o engate dos
dentes da caixa de engrenagens.
Δx
Folga (BL) antes do engate
dos dentes da caixa de
engrenagens.
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Configuração
A adaptação à inércia somente funciona se houver um valor válido de inércia
inserido em P76 [Total Inertia]. A inércia total é medida durante um
procedimento de partida assistida executado a partir da IHM ou de um assistente
de software. A sintonia da inércia pode ser executada manualmente ao definir o
P70 [Autotune] como a opção 4 “Inertia Tune” e realizar a partida do inversor.

Inércia total
Realimentação de aceleração do motor

76

Largura de banda da adaptação à inércia
InertiaAdaptGain

From
Speed Reg
Saída

Inércia
Adaptação

705
677

0
0
Desabilitado

Torque filtrado
Ref
657

Zero
Trq Ref

Selecionada
Trq Ref

685

Torque de inércia adicionado
Adaptação à inércia
679
1

+

0

+
+

0

1

Limited Torq Ref

II
R
Entalhe

+

–

662

+

Limite

Ative a adaptação à inércia ao definir P704 [InAdp LdObs Mode] como a opção
1 “InertiaAdapt.” Uma vez ativada, dois filtros são automaticamente atualizados,
P705 [Inertia Adapt BW] e P710 [InertAdptFltrBW], quando P636 [Speed Reg
BW] estiver definido como um valor diferente de zero. Gradualmente aumente
P636 [Speed Reg BW] durante a operação do motor e da carga. A largura de
banda do regulador de velocidade excede o valor antes que a adaptação à inércia
tenha sido ativada contanto que o sistema cumpra os requisitos mencionados
abaixo.
Quando a adaptação à inércia for ativada, desabilite os dois filtros lead-lag
presentes no regulador de velocidade (definindo OFF). Estes filtros estão no
caminho de realimentação de velocidade P637 [SReg FB Fltr Sel] e na saída do
regulador de velocidade P657 [SReg OutFltr Sel]. Ambos os filtros estão
desabilitados por padrão.
O recurso de adaptação à inércia pode ser utilizado em conjunto com a
compensação de inércia para minimizar o torque de aceleração requisitado pelo
regulador de velocidade.
Consulte o manual de programação de inversores PowerFlex Série 750,
publicação 750-PM001, para uma explicação detalhada sobre os parâmetros.

Como a adaptação à inércia funciona?
• O algoritmo de adaptação à inércia utiliza um componente da
realimentação de aceleração para criar um tipo de inércia eletrônica.
• A inércia eletrônica suplementa a inércia perdida quando a carga é
desconectada repentinamente seja por uma caixa de engrenagens ou por
mobilidade perdida. Desta maneira o regulador de velocidade não observa
uma mudança dramática na inércia que é normalmente associada com a
desconexão de carga e uma potencial instabilidade.
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Onde a adaptação à inércia é aplicada?
• Qualquer sistema com uma razão de inércia maior que 3:1 que esteja
sofrendo com ruído de engrenagem ou ressonância que não pode atingir o
desempenho desejado por meio de um ajuste usual. (a razão de inércia é a
razão da inércia do sistema pela inércia do motor.)
• A maior parte dos sistemas de rastreamento de alto desempenho ou
sistemas com eixo de transmissão eletrônico.
• A maior parte dos sistemas com engrenagens que necessitam de maiores
larguras de banda e rigidez.

Qual poderia ser uma desvantagem de se utilizar a adaptação à inércia?
• Ela poderia gerar um ruído agudo com acoplamentos rígidos que não
possuam mobilidade perdida ou uma conformidade suficiente. Não utilize
a adaptação à inércia nestes casos.
• Poderia produzir um som de nível baixo emanando do motor. Isto é
meramente a adaptação à inércia em ação e o som não afeta o desempenho
tampouco prejudica o motor.

A compensação de inércia está ativa apenas no inversor PowerFlex 755 e nos
modos de controle por vetor de fluxo (FV) selecionados em P35 [Motor Ctrl
Mode].

Compensação de inércia

Durante alterações de velocidade, um certo nível de torque é necessário para se
obter resposta, devido à inércia da carga. Este nível de torque está acima do torque
usado para operar em velocidade constante. A compensação de inércia tenta
prever o torque do motor necessário para acelerar e desacelerar uma carga inercial.
A função de compensação de inércia calcula um sinal de pós-alimentação do
torque baseada na aceleração ou desaceleração proporcionais ou na razão de
mudança da entrada de velocidade e na inércia total, também conhecida como a
derivada da velocidade em relação ao tempo. Então em P699 [Inertia Comp Out]
o torque sinalizado pode ser pós-alimentado no controle de torque, se tornando
uma entrada disponível para o seletor P313 [Actv SpTqPs Mode] a ser somado
com o P660 [SReg Output] resultando em acelerações e desacelerações mais
suaves, especialmente com maiores cargas inerciais.
Inertia Comp
Inertia CompMode

695

Filtered Spd Ref

595

Desabilitado 0
0
Int Ramp Ref 1
Ext Ramped Ref
700

596
Speed Rate Ref

2
3

d
dt
d
dt

Inert Comp
LPFBW
Inércia
Comp

698
LPF

76
696
697

Inertia Comp
Out
699

Inércia total

Pósalimentação de
torque para o
controle de
torque

Inertia Acc Gain

Inertia Dec Gain

• O parâmetro 695 [Inertia CompMode] habilita a compensação de inércia
e seleciona as possíveis fontes de entrada para referência de velocidade do
motor, conforme segue:
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• “Disabled” (0) – A função de compensação de inércia está desabilitada.
P699 [Inertia Comp Out] é zero então a referência do torque do motor
não é afetada.
• “Int Ramp Ref ” (1) – A compensação de inércia está habilitada. A função é
configurada para usar a razão de mudança de P595 [Filtered Spd Ref ]. Esta
é a configuração típica que deve ser usada para compensação de inércia em
um inversor isolado.
• “Ext Ramp Ref ” (2) – A compensação de inércia está habilitada. A função
é configurada para usar a razão de mudança de P700 [Ext Ramped Ref ].
Esta configuração está disponível para aplicações que forneçam uma
referência de velocidade em rampa externa ao inversor.
• “Spd Rate Ref ” (3) – A compensação de inércia está habilitada. A função
é configurada para usar o P596 [Speed Rate Ref ]. Este parâmetro deve
conter um valor que representa a razão de mudança da referência de
velocidade do motor. Esta configuração está disponível para aplicações que
forneçam uma referência de velocidade em rampa externa ao inversor.
O parâmetro 76 [Total Inertia] é calculado durante o autotune e é usado
juntamente com a razão de aceleração ou desaceleração calculadas para calcular
o adicionador do torque.
O parâmetro 696 [Inertia Acc Gain] determina o ganho para compensação de
inércia durante a aceleração. Um ganho de 1 resulta em uma compensação de
100%.
O parâmetro 697 [Inertia Dec Gain] determina o ganho para compensação de
inércia durante a desaceleração. Um ganho de 1 resulta em uma compensação de
100%.
O parâmetro 698 [Inertia Comp LPFBW] largura de banda do filtro passa baixa
da compensação de inércia. Define a largura de banda de um filtro passa baixa
para a função de compensação de inércia. A saída deste filtro fornece P699.
O parâmetro 699 [Inertia Comp Out] saída da compensação de inércia. Exibe a
saída da função de compensação de inércia.
O parâmetro 700 [Ext Ramped Ref ] referência em rampa externa. Este
parâmetro é destinado para um sinal de entrada externo em rampa da velocidade
do motor. Este sinal será usado pela função de compensação de inércia quando
P695 [Inertia CompMode] = 2 “Ext Ramp Ref.” Este parâmetro será inserido
nas unidades Hz ou RPM, dependendo do valor de P300 [Speed Units].
O parâmetro 596 [Speed Rate Ref ] referência de razão de velocidade. Este
parâmetro é compartilhado pelas funções de compensação de inércia e
compensação de velocidade.
Um valor compartilhado pelas funções de compensação de inércia e compensação
de velocidade (ativa apenas nos modos FV de controle do motor), tipicamente
fornecido por um controlador externo que também fornece uma referência de
velocidade de razão limitada. A referência de razão de velocidade corresponde à
derivada com relação ao tempo do sinal de referência de velocidade. A unidade de
tempo é segundo.
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Por exemplo, se o controlador fornece uma rampa de referência de 10 segundos, o
controlador também forneceria um valor de referência de razão de velocidade de
1 pu/10 seg = 0,1 seg-1 enquanto a referência estiver acelerando. Quando a
referência for constante, a referência de razão de velocidade deve ser zero.
Para uma ilustração adicional do controle consulte os diagramas de blocos de
controle PF755 no manual de programação do PowerFlex série 750, publicação
750-PM001.

Observador de carga

O recurso do observador de carga do PowerFlex 755 compensa e reduz em
grande parte os distúrbios de carga e possibilita uma resposta mais rápida do
sistema. Ele minimiza os requisitos de torque de carga do regulador de velocidade.
O observador de carga tenta determinar um valor estimado de carga que
corresponda ao torque de carga presente no modelo simplificado de carga. Este
é um modelo simplificado de motor/carga.
Torque de carga (distúrbio)
Torque aplicado

+

–

1
M*s

Saída de velocidade

De um ponto de vista de controle, o torque de carga é uma entrada que é tão real
quanto a referência de velocidade, mas carece de um parâmetro. O torque de carga
é inevitável pois é efetivamente o torque vezes a velocidade que cria a potência
para acionar uma carga. Considerando este modelo de carga, o torque aplicado é
o torque eletromagnético gerado pelo controle do motor e o torque de carga é
claramente mostrado. M é a massa (inércia) combinada do motor/carga. O
torque aplicado deve ser maior que o torque de carga para acelerar o sistema.
O torque de carga não é um parâmetro e portanto não é diretamente acessível,
mas pode ser medido indiretamente. Ao consultarmos o modelo da instalação
podemos medir diretamente o torque aplicado, a velocidade de saída e a inércia é
geralmente conhecida ou calculada. Isto deixa o torque de carga como o único
valor desconhecido. Se colocarmos todas as três quantidades conhecidas em uma
caixa que chamamos de observador, o torque de carga pode ser estimado.
Conforme a saída do observador de carga é adicionada à saída do regulador de
velocidade a função minimiza o requisito do torque de carga para a saída do
regulador de velocidade. Como o observador de carga afeta a referência do torque
e a realimentação da aceleração é necessária, este método somente pode ser
aplicado em nos modos de controle vetorial de fluxo do P35 [Motor Ctrl Mode]
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com dispositivo de realimentação do motor. Este recurso só está disponível em
inversores PowerFlex 755.
De
Reg de
velocidade
Saída

Torque filtrado
Ref

Selecionada
Ref de torque

685

+

+
+

+

II
R
Entalhe
Carga
Estimado
707

Inércia total
Realimentação de aceleração do motor
Largura de banda do observador de carga

2
Carga
Observador/ Desabilitado
Estimador
0
0

76

–
+

689

Carga
Observador

711
704
Modo InAdp LdObs

Configuração
Habilite o observador de carga ao definir o P704 [InAdp LdObs Mode] como 2
“LoadObserver.” O valor de inércia total P76 [Total Inertia] é necessário para este
recurso. Idealmente é medido durante o teste de inércia como parte do
procedimento de partida do inversor. A próxima melhor abordagem é inserir
manualmente um valor razoavelmente próximo (calculado). No modo de
observador de carga, o P711 [Load Observer BW] é usado para definir a
frequência natural de um filtro passa baixa em radianos por segundo (R/S).
Valores típicos para a largura de banda do observador de carga variam de 10 a 150
com os valores mais altos possuindo melhor resposta a distúrbios mas com maior
ruído do sistema. Não há uma melhor configuração nominal, mas 40 R/S é um
ponto de partida sugerido. Esta seleção pode não funcionar bem em sistemas com
engrenagens mal cuidados. Ao contrário da adaptação à inercia, não há uma
configuração de parâmetros automática associada ao observador de carga
O observador de carga pode também ser usado em conjunto com o P695 [Inertia
CompMode]. Quando usados juntos, o torque de carga e o torque de aceleração
exigidos pelo regulador de velocidade são minimizados.

Onde o observador de carga pode ser usado?
O observador de carga pode ser usado em sistemas onde os distúrbios de carga
estão impedindo um aumento no desempenho do inversor. O observador de
carga pode ser aplicado à distúrbios periódicos de carga, como bombas à pistão, e
também à distúrbios de carga aleatórios. O observador de carga pode ser aplicado
a sistemas que não sejam adequados para adaptação à inércia. O observador de
carga não pode estar ativo ao mesmo tempo que a adaptação à inércia.
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O P35 [Motor Ctrl Mode] seleciona o modo de saída do inversor para
corresponder ao tipo de controle do motor a ser utilizado. A seleção padrão é o
valor de 1 = “Induction SV.” Este parâmetro é definido durante quaisquer das
rotinas de partida assistidas tanto via a IHM ou via assistente de ferramente de
software conectado. As configurações do parâmetro estão a seguir.
• InductionVHz (0) – Motor de indução, modo de controle Volts por Hertz.
Conectado a um motor de indução. Usado para aplicações de torque
variável com melhor eficiência no consumo de energia e aplicações de
velocidade variável e torque constante, como transportadores. Pode
também ser usado em aplicações com múltiplos motores ou motor
síncrono.
• Induction SV (1) – Motor de indução, modo de controle vetorial em
malha aberta.
Conectado a um motor de indução. Usado na maioria das aplicações de
torque constante. Fornece excelente partida, aceleração e torque na
operação.
• Induct Econ (2) – Motor de indução, modo de controle econômico.
Usado para uma economia de energia adicional em aplicações de torque
constante que possuam períodos de velocidade constante com carga
reduzida.
• Induction FV (3) – Motor de indução, modo de controle vetorial de fluxo.
Conectado a um motor de indução. Usado quando é necessária uma
regulação de velocidade precisa e de alto desempenho e/ou uma malha
fechada de controle de posição. Pode também ser configurado com uma
entrada direta de referência de torque. Pode também ser usada a malha
aberta com menor precisão.
• PM VHz (4) – Motor de ímã permanente, modo de controle de Volts por
Hertz.
Conectado a um motor de ímã permanente de superfície (SPM) ou motor
síncrono de ímã permanente (PMSM). Usado para aplicações de torque
variável com melhor eficiência no consumo de energia e aplicações de
velocidade variável e torque constante, como transportadores. Também
usado em aplicações de múltiplos motores ou motor síncrono de malha
aberta.
• PM SV (5) – Motor de ímã permanente, modo de controle vetorial em
malha aberta.
Conectado a um motor de ímã permanente de superfície (SPM) ou motor
síncrono de ímã permanente (PMSM). Usado em aplicações de torque
constante. Fornece excelente partida, aceleração e torque na operação.
• PM FV (6) – Motor de ímã permanente, modo de controle vetorial de
fluxo.
Conectado a um motor de ímã permanente de superfície. Usado quando é
necessária uma regulação de velocidade precisa e de alto desempenho e/ou
uma malha fechada de controle de posição. Pode também ser configurado
com uma entrada direta de referência de torque. Pode também ser usada a
malha aberta com menor precisão.
• SyncRel VHz (7) – Motor de relutância síncrona, modo de controle de
Volts por Hertz.
Conectado a um motor de relutância síncrona. Usado para aplicações de
torque constante com melhor eficiência no consumo de energia e
aplicações de velocidade variável, como transportadores. Usado em
aplicações de múltiplos motores.
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• SyncRel SV (8) – Motor de relutância síncrona, modo de controle vetorial
em malha aberta.
Conectado a um motor de relutância síncrona. Usado para aplicações de
torque constante com melhor eficiência no consumo de energia e
aplicações de velocidade variável, como transportadores. Evite aplicações
de baixa velocidade e baixa inércia que causem efeitos de ripple de torque.
• Adj VltgMode (9) – Modo de controle de tensão ajustável.
Reguladores de tensão e frequência independentes; frequência fixa e tensão
variável ou tensão fixa e frequência variável. Tipicamente usado para
aplicações não-motor como elementos de aquecimento resistivos e
indutivos, solda por vibração, fontes de alimentação, agitação
eletromagnética de metal derretido e algumas aplicações de motor de
indução linear (LIM).
• IPM FV (10) – Motor de ímã permanente interior, modo de controle
vetorial de fluxo.
Conectado a um motor de ímã permanente interior. Usado quando é
necessária uma regulação de velocidade precisa e de alto desempenho e/ou
controle de posição com realimentação por malha fechada. Pode também
ser configurado com uma entrada direta de referência de torque. Pode
também ser usada a malha aberta com menor precisão.
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Volts/Hertz
A operação Volts/Hertz cria uma relação fixa entre a tensão de saída e a
frequência de saída. Volts/Hertz funciona da mesma maneira para ímã
permanente e SyncRel VHz assim como para VHz indutivo. A relação pode ser
definida de duas maneiras ao se configurar P65 [VHz Curve] como 0 “Custom
V/Hz” ou 1 “Fan/Pump.”
Controle V/Hz

Ref. de frequência

V/Hz

Ref. de
tensão Controle de
tensão

Sinais
de porta

Inversor

Motor

0 = “Custom V/Hz”
Volts/Hertz personalizado habilita uma grande variedade de padrões usando
segmentos lineares. A configuração padrão é uma linha reta do zero até a tensão
nominal e a frequência. Esta é a mesma razão Volts/hertz que o motor observa se
sofrer a partida do outro lado da linha. Conforme visto no diagrama abaixo, a
razão Volts/hertz pode ser alterada para proporcionar maior desempenho de
torque quando requisitado ao se programar cinco pontos distintos na curva.
• P60 [Start Acc Boost] – Usado para criar um torque adicional separado da
velocidade zero e aceleração de cargas pesadas em baixas velocidades.
• P61 [Run Boost] – Usado para criar um torque de operação adicional em
velocidades baixas. O valor é tipicamente menor do que o torque de
aceleração necessário. O inversor diminuirá a tensão de impulso até este
nível quando operando em baixas velocidades (não acelerando). Isto reduz
o aquecimento excessivo do motor que poderia ser causado se o nível mais
alto de partida/impulso de aceleração fosse usado.
• P62 [Break Voltage] e P63 [Break Frequency] – Usados para aumentar a
rampa da porção mais baixa da curva Volts/Hertz, fornecendo torque
adicional.
• P25 [Motor NP Volts ] e P27 [Motor NP Hertz] – Define a porção
superior da curva de modo a casar com o projeto do motor. Marca o
começo da região de potência constante.
• P36 [Maximum Voltage] e P37 [Maximum Frequency] – Transforma em
rampa a porção da curva usada acima da velocidade nominal.
Tensão máxima
Tensão nominal (placa
de identificação)
Tensão de interrupção
Impulso de partida/aceleração
Impulso de operação
Frequência
de quebra

Publicação da Rockwell Automation 750-RM002B-PT-P – Setembro 2013

Frequência de quebra
(placa de identificação)

Frequência
máxima

227

Capítulo 4

Controle do motor

1 = “Fan/Pump”
Quando esta opção for escolhida a relação é de 1/x2. Portanto, com a frequência
total, a tensão total é fornecida. A 1/2 da frequência nominal, 1/4 da tensão é
aplicada. Este padrão segue de perto o requisito de torque de uma carga de torque
variável (ventilador centrífugo ou bomba – a carga aumenta conforme a
velocidade aumenta) e oferece a melhor economia de energia para estas
aplicações.
Tensão máxima
Tensão nominal (placa
de identificação)

Impulso de operação
Frequência de quebra
(placa de identificação)

Frequência
máxima

Vetor sem sensores
O modo vetorial de malha aberta usa um núcleo V/Hz aprimorado por uma
excelente resolução de corrente, um estimador de escorregamento, um limitador
de corrente de alto desempenho e os algoritmos vetoriais. As funções básicas para
SV são similares para os três tipos de motor, motor de indução, motor de ímã
permanente e motor de relutância síncrona, porem PM e SyncRel SV não
necessitam de ajustes de frequência de escorregamento.
Vetor sem sensores IM
Realimentação de corrente – Total
Torque 1 Est.

Resolvedor
de corrente

Realimentação de corrente

Controle V/Hz
Freq. de
velocidade +

Ref. de freq.

Limite de
corrente

Freq. Elec.

V/Hz

Ref. de
tensão Controle de
tensão

Sinais de
porta

Inversor

Motor

+

Frequência de escorregamento
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Vetor sem sensor PM e SyncRel
Realimentação de corrente – Total
Torque 1 Est.

Realimentação de corrente

Resolvedor
de corrente

Controle V/Hz

Freq. de velocidade

Ref. de freq.

Limite de
corrente

Freq. Elec.

V/Hz

Torque 1 Est.

Ref. de
tensão Controle de
tensão

Sinais
de porta

Inversor

Motor

Controle Vetor de tensão
vetorial

Os algoritmos operam a partir do conhecimento que a corrente do motor é a
soma vetorial do torque e dos componentes da corrente produtores de fluxo.
Os valores podem ser inseridos para identificar os valores do motor ou uma rotina
de autotune pode ser utilizada para identificar os valores do motor (consulte
Autotune na página 35). O vetor sem sensor oferece melhor produção de torque e
uma faixa de velocidade mais ampla do que o V/Hz. Porém, não é apropriado
para ser usado quando mais de um motor está conectado ao mesmo inversor.
No controle vetorial sem sensor, o inversor comanda uma quantidade específica
de tensão para desenvolver fluxo.
Tensão máxima
Tensão nominal (placa
de identificação)

Tensão Ir

m ad a
proxi
a
a
g
ar
a
ena c
m ad
de pl
a
v
proxi
r
a
Cu
a
g
c ar
s em
Curva

Frequência de quebra
(placa de identificação)
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Vetor sem sensor com economizador
O modo economizador é formado por um controle vetorial sem sensores com
uma função de ganho de energia adicional. Quando a velocidade de regime
permanente é atingida, o economizador torna-se ativo e ajusta automaticamente a
tensão de saída do inversor com base na carga aplicada. Ao corresponder a tensão
de saída à carga aplicada, a eficiência do motor é otimizada. A carga reduzida
comanda uma redução na corrente de fluxo do motor. A corrente de fluxo é
reduzida contanto que a corrente de saída total do inversor não exceda 75% da
corrente nominal do motor conforme programado em P26 [Motor NP Amps].
A corrente de fluxo não pode ser menor que 50% da corrente de fluxo do motor
conforme programado em P75 [Flux Current Ref ]. Durante a aceleração e
desaceleração, o economizador está inativo e o controle vetorial sem sensor do
motor funciona normalmente.
Tensão máxima
Tensão da placa de
identificação do motor

Aumento
de carga

Corrente de fluxo nominal

Vtotal
Corrente de fluxo reduzida, mínimo
de 50% da corrente de fluxo nominal
Tensão Ir
0
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Controle vetorial de fluxo
No modo de vetorial de fluxo, as correntes produtoras de fluxo e torque são
controladas independentemente e a velocidade é controlada indiretamente por
uma referência de torque. Alternativamente, o inversor pode controlar torque ao
invés de velocidade no modo de vetorial de fluxo. De qualquer maneira, este
modo pode ser operado com ou sem realimentação e possibilitará a resposta mais
rápida a mudanças de carga.
O controle de vetorial de fluxo é usado com motores de indução tipo gaiola CA
para um alto desempenho. Os dados do motor e um autotune são necessários
para uma correta operação neste modo (consulte Autotune na página 35 para
mais detalhes). No controle vetorial de fluxo, o inversor pega a referência de
velocidade especificada pelo bloco de seleção da referência de velocidade e a
comparada à realimentação de velocidade. O regulador de velocidade usa ganhos
proporcionais e integrais para ajustar a referência do torque para o motor. Esta
referência de torque tenta operar o motor na velocidade especificada. A referência
de torque é então convertida para o componente produtor de torque da corrente
do motor.
Este tipo de regulador de velocidade produz uma resposta de alta largura de banda
a comandos de velocidade e a alterações na carga. Como o vetorial de fluxo
controla as correntes produtoras de fluxo e torque independentemente, uma
referência de torque pode ser enviada diretamente ao invés de ser gerada por uma
referência de velocidade através do regulador de velocidade. O controle de fluxo
independente também possibilita que o fluxo seja reduzido de maneira a operar
acima da velocidade nominal do motor.
Vetorial de fluxo
Regulador de corrente de alta largura de banda
Realimentação de corrente

Freq. de velocidade

Reg. de
velocidade

Reg. de
fluxo
Ref. de torque

V mag
Reg. de
corrente

V ang

Controle de
tensão

Inversor

Motor

Encoder

Ref. de torque
Controlador
adaptável

Slip

Parâmetros Autotune
Realimentação da velocidade
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Controle do motor de ímã permanente
O controle do motor de ímã permanente é selecionado ao se configurar P35
[Motor Ctrl Mode] com as seleções apropriadas de tipo de motor. Consulte o
Apêndice D do manual de programação do PowerFlex série 750, publicação
750-PM001 para uma lista compatível de servomotores Allen-Bradley e critérios
de resolução.
O motor de ímã permanente de superfície (SPM) ou motor síncrono de ímã
permanente (PMSM) é uma máquina elétrica rotativa que possui os
enrolamentos de fase do estator e ímãs permanentes no rotor. O campo
magnético de espaço livre é proporcionado por estes ímãs permanentes e por
isso permanece constante. O motor de corrente contínua convencional comuta
consigo mesmo com o uso de um comutador mecânico enquanto que o SPM/
PMSM necessita de uma comutação eletrônica para o controle de direção da
corrente através dos enrolamentos. Como os motores SPM/PMSM de fato
possuem bobinas de armadura no estator, eles precisam ser comutados
externamente com o auxílio de um circuito de chaveamento externo. Uma
topologia com inversores PWM trifásica é utilizada para este propósito.
O torque é produzido pois a interação entre os campos magnéticos fazem com
que o rotor gire. Em motores de ímã permanente, um dos campos magnéticos é
criado pelos ímãs permanentes e o outro é criado por bobinas do estator. O torque
máximo é produzido quando o vetor magnético do rotor está a 90 graus do vetor
magnético do estator.
Os dados do motor e do autotune são necessários para uma correta operação neste
modo. Consulte Autotune na página 35 para mais detalhes.
Vetor PM sem sensores
Realimentação de corrente – Total
Torque 1 Est.

Resolvedor
de corrente

Realimentação de corrente

Controle V/Hz

Freq. de velocidade

Ref. de freq.

Limite de
corrente

Freq. Elec.

V/Hz

Torque 1 Est.
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Controle Vetor de tensão
vetorial

Publicação da Rockwell Automation 750-RM002B-PT-P – Setembro 2013

Sinais
de porta

Inversor

Motor

Controle do motor

Capítulo 4

Controle vetorial de fluxo PM
No modo de vetorial de fluxo, as correntes produtoras de fluxo e torque são
controladas independentemente e a velocidade é controlada indiretamente por
uma referência de torque. Alternativamente, o inversor pode também controlar
torque ao invés de velocidade no modo de vetorial de fluxo. De qualquer maneira,
este modo pode ser operado com ou sem realimentação e possibilitará a resposta
mais rápida a mudanças de carga.
Para alto desempenho e controle preciso é necessário realimentação de encoder.
Consulte as instruções de instalação dos inversores CA PowerFlex da série 750,
publicação 750-IN001, para uma lista dos encoders de alta resolução Stegmann e
da realimentação do encoder Heidenhain no motor.
Regulador de corrente de alta largura de banda
Realimentação de corrente

Ref. de velocidade

Reg. de
velocidade

V mag

Reg. de
fluxo

Reg. de
corrente

Ref. de torque

V ang

Controle de
tensão

Inversor

Motor

Encoder

Ref. de torque
Realimentação da velocidade

Controle vetorial de fluxo IPM
No modo vetorial de fluxo IPM, as correntes produtoras de fluxo e torque
continuam a ser controladas independentemente. A velocidade é controlada
indiretamente por um comando de saída de referência de torque a partir do
regulador de velocidade. Alternativamente, o inversor pode ser configurado
para controlar torque ao invés de velocidade no modo de vetorial de fluxo. De
qualquer maneira, para um controle preciso, este modo deve ser operado com
realimentação de encoder de modo a oferecer a resposta mais rápida possível para
as alterações de carga.
O bloco de cálculo de referência Iq/Id produzirá a referência de corrente Iq/Id
ótima que tentará estabelecer o máximo torque por desempenho de controle de
corrente.
Vetorial de fluxo IPM
Regulador de corrente de alta largura de banda
Realimentação de corrente
Id
Freq. de velocidade

Reg. de
velocidade

Cálculo da
referência
Iq/Id

V mag
Reg. de
corrente

V ang

Controle de
tensão

Inversor

Motor

Iq
Encoder

Ref. de torque
Realimentação da velocidade
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Tipos de motor

A explicação a seguir e as descrições dos tipos de motor CA são resumos
condensados derivados de uma variedade de fontes que focam na história,
evolução e benefício das funcionalidades dos projetos de motores. Estes projetos
são utilizados em todos os setores e em uma imensa diversidade de máquinas,
equipamentos e processos.
Os tipos de motores CA descritos aqui, alimentados pela frequência fixa da rede
elétrica, são limitados a velocidades baseadas no números de polos e construção
dos enrolamentos. Os inversores de frequência variável (VFDs) ampliam as faixas
de velocidade praticáveis por estes tipos de motores ao converterem a potência
da rede elétrica e aplicarem modos de controle VFD selecionados apropriados
especificamente adaptados a estes projetos de tipos de motor únicos. Os modos
de controles de motor definidos em P35 [Motor Ctrl Mode] também são
discutidos em Modos de controle do motor na página 225 e no manual de
programação do PowerFlex da série 750, publicação 750-PM001.
Os tópicos a seguir são brevemente discutidos nesta seção.
• Noções básicas de projeto de motores CA
• Motores de indução CA
• Motores de rotor bobinado CA
• Motores multivelocidades CA
• Motores síncronos CA
• Controle do motor de ímã permanente
• Motores de relutância síncronos
• Motores elétricos lineares CA (LIMs)

Noções básicas de projeto de motores CA
Motores de corrente alternada possuem uma variedade de projetos, cada um com
seu propósito funcional e benefícios. Os motores elétricos assíncronos e síncronos
são as duas categorias principais dos motores CA.
O motor de indução CA é uma forma comum de motor assíncrono e é
basicamente um transformador CA com um secundário rotativo. O enrolamento
primário (estator) é conectado à fonte de alimentação e o secundário em curto
(o rotor) carrega a corrente secundária induzida. O torque é produzido pela ação
das correntes do rotor (secundário) no fluxo do entreferro. O motor síncrono
difere em grande parte nas características de projeto e operação, e é considerado
uma classe separada de motor CA.
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Motores de indução CA
P35 [Motor Ctrl Mode] opções do motor de indução.
• 0 = “Induction VHz”
• 1 = “Induction SV”
• 2 = “Induction Econ”
• 3 = “Induction FV”
Os motores de indução CA (ACIMs) são os mais simples e robustos motores
elétricos e consistem de dois conjuntos elétricos básicos: o estator bobinado e
o conjunto do rotor. O motor de indução CA deriva o seu nome das correntes
que fluem no membro secundário (rotor) que são induzidas pelas correntes
alternadas que fluem no membro primário (estator). Os efeitos eletromagnéticos
combinados das correntes do estator e do rotor produzem a força para criar a
rotação.
ACIMs tipicamente possuem rotores, que consistem de um núcleo de ferro
cilíndrico e laminado com ranhuras para receber os condutores. O tipo mais
comum de rotor possui condutores de alumínio fundido e anéis de terminação em
curto-circuito. Este motor CA de “gaiola” gira quando o campo magnético em
movimento induz uma corrente nos condutores em curto. A velocidade com a
qual o campo magnético do motor CA gira é a velocidade síncrona do motor CA
e é determinada pelo número de polos do estator e da frequência da fonte de
alimentação: ns = 120f/p, onde ns = velocidade síncrona, f = frequência, and
p = número de polos (ou seja 120*60 Hz]/4 = 1800 RPM). Para controlar a
velocidade do motor além da frequência fixa da rede elétrica necessita-se de um
VFD.
A velocidade síncrona é o limite superior absoluto de velocidade do motor CA.
Se o rotor do motor CA gira exatamente na velocidade do campo magnético
rotativo, então nenhuma linha de força é cortada pelos condutores do rotor, e o
torque é zero. Quando os motores de indução CA estão funcionando, o rotor
sempre gira mais devagar que o campo magnético. A velocidade do rotor do
motor CA é lenta o suficiente para fazer com que a quantidade apropriada de
corrente do rotor flua, de modo que o torque resultante seja suficiente para
superar as perdas de fricção e enrolamento e movimentar a carga. A diferença
de velocidade entre o rotor do motor CA e o campo magnético, chamada
escorregamento, é normalmente referida como porcentagem da velocidade
síncrona: s = 100 (ns – na)/ns, onde s = escorregamento, ns = velocidade
síncrona, and na = velocidade real. Ou está listado na placa de identificação como
uma velocidade nominal (1780 RPM) na FLA nominal, frequência e baseada no
número de polos.
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Motores de indução CA polifásicos
Os motores CA de gaiola polifásicos são basicamente máquinas de velocidade
constante, mas algum grau de flexibilidade nas características de operação resulta
da modificação no projeto das ranhuras do rotor. Estas variações nos motores CA
produzem alterações no torque, corrente e velocidade à plena carga. A evolução e
padronização resultaram em quatro tipos fundamentais de motores CA.
Há cinco projetos NEMA básicos para motores CA: A, B, C, D, e F. As curvas de
velocidade-torque para os cinco projetos estão mostradas no gráfico a seguir.
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Motores CA – Projetos A e B são motores de para uso geral com torques de
partida e correntes normais e baixo escorregamento. Como mostrado, as
características dos projetos A e B são bastante similares. A diferença primária
entre estes dois projetos é que a corrente de partida para o projeto B é limitada
pelos padrões NEMA, mas não há limitação para a corrente de partida no
projeto A.
Motores CA – Projeto C possuem um alto torque de partida com corrente de
partida normal e baixo escorregamento. O motor de projeto NEMA C possui
um torque de partida mais alto que os projetos A ou B. Este torque é
aproximadamente 225% do torque de plena carga. Os motores CA de projeto C
são normalmente usados onde as cargas são altas na partida, mas que operam
normalmente sob carga nominal e não são sujeitos a altas demandas de sobrecarga
depois que a velocidade de operação tenha sido atingida.
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Motores CA – Projeto D exibem um alto torque de partida do motor CA
com escorregamento, que é aproximadamente 280% do torque de plena carga,
baixa corrente de partida e baixa velocidade a plena carga. Devido ao alto
escorregamento, a velocidade pode cair quando cargas flutuantes são encontradas.
O alto torque de partida do motor de projeto D o torna particularmente
adequado para manipular cargas que dificultam a partida. Outra característica útil
deste motor é a forma em rampa da curva de velocidade-torque. Isto permite que
o motor diminua a velocidade durante períodos de pico de carga, tornando
possível que qualquer energia volante que tenha sido armazenada pela carga seja
liberada. Aplicações típicas incluem prensas de punção e freios de prensas.
Motores CA – Projeto F exibem um baixo torque de partida, uma baixa corrente
de partida e baixo escorregamento. Estes motores CA são construídos para se
obter uma baixa corrente de rotor travado. Tanto o torque de rotor travado
quanto o torque de ruptura são baixos. Normalmente estes motores CA são
usados onde o torque de partida é baixo e onde grandes sobrecargas não são
impostas depois que a velocidade de operação é atingida.
Em resumo, nós vemos que quando casamos um motor CA com os requisitos de
uma carga específica é importante verificar os requisitos de torque da carga e as
capacidades de torque do motor além da velocidade e potência.
Pelo menos três valores de torque são importantes:
• Torque de partida
• Torque de ruptura
• Torque de plena carga.

Motores de rotor bobinado CA
P35 [Motor Ctrl Mode] opções do motor de indução.
• 0 = “Induction VHz”
• 1 = “Induction SV”
• 3 = “Induction FV”
Motores CA do tipo “gaiola” são relativamente inflexíveis com respeito a
velocidade e características de torque, mas um motor CA de rotor bobinado
especial possui velocidade e torque controláveis. A aplicação de motores CA de
rotor bobinado é marcadamente diferente dos motores CA do tipo “gaiola” por
causa da acessibilidade do circuito do rotor. As características de desempenho de
um motor CA são obtidas ao se inserir diferentes valores de resistência no circuito
do rotor.
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A partida de motores CA de rotor bobinado geralmente é feita com uma
resistência secundária no circuito do rotor. A resistência do motor CA é
sequencialmente reduzida para permitir que o motor ganhe velocidade. Assim,
motores CA podem desenvolver um torque substancial enquanto a corrente do
rotor bloqueado for limitada. Esta resistência secundária do motor CA pode ser
projetada para uso contínuo para dissipar o calor produzido pela operação
contínua em velocidade reduzida, aceleração frequente ou aceleração com uma
grande carga inercial. Uma resistência externa fornece aos motores CA uma
característica que resulta em uma grande queda em RPM para uma alteração
relativamente pequena na carga. É possível uma velocidade reduzida do motor
CA de até aproximadamente 50% da velocidade nominal, mas a eficiência é baixa.
Modernizar um motor de rotor bobinado com um VFD é possível ao se eliminar
a infraestrutura de chaveamento e controle de resistores e curto-circuitar os anéis
de escorregamento conectados aos enrolamentos do rotor. ATENÇÃO! Como
os motores de rotor bobinado não foram originalmente projetados para uso com
inversores, a força dielétrica da construção do motor pode não suportar as tensões
de onda refletida que podem ser sujeitas às conexões do motor (1,5 a 2,5 vezes a
tensão do barramento do inversor). Uma atenuação apropriada deve ser
considerada. Como regra geral, dimensione o VFD de modo que ele seja capaz de
fornecer corrente contínua de 125 a 135% da FLA do motor, devido à eliminação
dos resistores e o seu projeto para maior torque na partida.

Motores multivelocidades CA
P35 [Motor Ctrl Mode] opções do motor de indução.
• 0 = “Induction VHz”
• 1 = “Induction SV”
• 3 = “Induction FV”
Motores CA de polos consequentes são projetados para uma velocidade. Ao se
reconectar fisicamente os condutores, uma razão de velocidade de 2:1 pode ser
obtida. Velocidades síncronas típicas para motores CA de 60 Hz são:
3,600/1,800 rpm (2/4 polos), 1,800/900 rpm (4/8 polos), and 1,200/600 rpm
(6/12 polos).
Motores CA de dois enrolamentos possuem dois enrolamentos separados que
podem ser enrolados em qualquer número de polos de modo que outras razões de
velocidade possam ser obtidas. Porém, razões maiores que 4:1 não são práticas
devido ao tamanho e peso dos motores CA.
A potência de saída de motores CA multivelocidades pode ser proporcionada a
cada uma das diferentes velocidades. Estes motores CA são projetados com uma
capacidade de potência de saída de acordo com uma das características da carga.
Quando modernizados com um VFD, o motor é geralmente cabeado para a faixa
de velocidades que se planeja otimizar. Passa pelo autotune por informação
representativa da placa de identificação e é operado como um motor de indução
de um enrolamento e uma velocidade.
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Motores síncronos CA
P35 [Motor Ctrl Mode] opções do motor de indução.
• 0 = “Induction VHz”
Motores síncronos CA são motores elétricos inerentemente de velocidade
constante e operam em sincronia absoluta com a frequência de linha. Como nos
motores CA de indução do tipo “gaiola”, a velocidade é determinada pelo número
de pares de polos e é sempre uma razão da frequência de linha.
Motores CA síncronos são fabricados em diferentes tamanhos desde unidades
sub-fracionais autoexcitadas até grandes e potentes motores CA excitados por
corrente contínua. Na faixa de potência fracionária, os motores CA síncronos são
usados primariamente onde uma velocidade constante e precisa é necessária.
Nos tamanhos de grande potência aplicados a cargas industriais, motores CA
síncronos servem para duas funções importantes. Primeiro, os motores CA
fornecem um meio altamente eficiente de conversão de energia elétrica alternada
para potência mecânica. Segundo, os motores CA podem operar com fator de
potência capacitivo ou unitário, portanto possibilitando a correção do fator de
potência.
Existem dois tipos principais de motores CA síncronos: motores elétricos nãoexcitados e excitados por corrente direta. A aplicação do VFD é variar a
velocidade síncrona desejada da máquina.

Controle do motor de ímã permanente
O controle do motor de ímã permanente é selecionado ao se configurar P35
[Motor Ctrl Mode] com as seleções apropriadas de tipo de motor. Consulte o
manual de programação do PowerFlex da série 750, publicação 750-PM001,
Apêndice D para uma lista compatível de servomotores Allen-Bradley e critérios
de resolução.

Motor de ímã permanente de superfície (SPM) ou motor síncrono de
ímã permanente (PMSM)
P35 [Motor Ctrl Mode] opções do motor de indução.
• 4 = “PM VHz”
• 5 = “PM SV”
• 6 = “PM FV”
SPM ou PMSM é uma máquina elétrica rotativa que possui os enrolamentos de
fase do estator e ímãs permanentes do rotor. O campo magnético de espaço livre é
proporcionado por estes ímãs permanentes e por isso permanece constante.
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O motor de corrente contínua convencional comuta consigo mesmo com o uso
de um comutador mecânico enquanto que o SPM/PMSM necessita de uma
comutação eletrônica para o controle de direção da corrente através dos
enrolamentos. Como os motores SPM/PMSM de fato possuem bobinas de
armadura no estator, eles precisam ser comutados externamente com o auxílio
de um circuito de chaveamento externo. Uma topologia com inversores PWM
trifásica (VFD) é utilizada para este propósito.
O torque é produzido pois a interação entre os campos magnéticos fazem com
que o rotor gire. Em motores de ímã permanente, um dos campos magnéticos é
criado pelos ímãs permanentes e o outro é criado por bobinas do estator. O torque
máximo é produzido quando o vetor magnético do rotor está a 90 graus do vetor
magnético do estator.
Os dados do motor e do autotune são necessários para uma correta operação neste
modo. Consulte Autotune na página 35 para detalhes sobre o autotune.
O motor síncrono de ímã permanente (PMSM) pode ser pensado como um
cruzamento entre o motor de indução CA e um motor CC sem escova (BLDC).
Eles possuem estrutura do rotor similar aos motores BLDC que contém ímãs
permanentes. No entanto, a estrutura do seu estator se parece com a de seu primo
ACIM, onde os enrolamentos são construídos de maneira a produzir uma
densidade de fluxo senoidal no espaço livre da máquina. Como resultado, eles têm
melhor desempenho quando dirigidos por ondas senoidais. No entanto,
diferentemente dos seus parentes ACIM, os motores PMSM têm um mau
desempenho com controle escalar V/Hz de malha aberta, pois não há bobina do
rotor para fornecer amortecimento mecânico em condições transitórias.
O controle orientado por campo é a técnica de controle mais popular utilizada
com PMSMs. Como resultado, o ripple de torque pode ser extremamente baixo,
similar ao dos ACIMs. Os motores PMSM oferecem uma maior densidade de
potência para o seu tamanho quando comparado com os ACIMs. Isto acontece
pois com uma máquina indutiva, parte da corrente do estator é necessária para
“induzir” corrente no rotor para produzir fluxo no rotor. Estas correntes
adicionais geram calor dentro do motor. Em um PMSM, o fluxo no rotor já está
estabelecido pelos ímãs permanentes no mesmo.
A maioria dos PMSMs utilizam ímãs permanentes que são montados na
superfície do rotor. Isto faz com que o motor pareça magneticamente “redondo”, e
o torque do motor é o resultado da força reativa entre os ímãs no rotor e os
eletroímãs do estator. Com isso o ângulo de torque ótimo é de 90 graus, o que é
obtido ao se regular a corrente do eixo d como zero em uma aplicação FOC típica.
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Motor de ímã permanente interior
P35 [Motor Ctrl Mode] opções do motor de indução.
• 10 = “IPMn VHz”
Alguns PMSMs possuem ímãs que são dispostos no interior da estrutura do rotor.
Estes motores são chamados de motores de ímã permanente interior, ou motores
IPM. Como resultado, o fluxo radial é mais concentrado em certos ângulos
espaciais do que em outros. Isto dá origem a um componente adicional de torque
chamado de torque de relutância, que é causado pela mudança na indutância do
motor ao longo dos caminhos de fluxo concentrados e não concentrados.
Isto faz com que o ângulo de torque do controle orientado por fluxo seja maior
que 90 graus, o que torna necessário regular a corrente do eixo d como uma razão
negativa da corrente do eixo q. Esta corrente negativa do eixo d também resulta no
enfraquecimento do campo, o que reduz a densidade de fluxo ao longo do eixo d,
que por sua vez diminui parcialmente as perdas no núcleo. Como resultado, os
motores IPM ostentam uma potência de saída ainda maior para um dado
tamanho de carcaça.
Os dados do motor e do autotune são necessários para uma correta operação neste
modo. Consulte Autotune na página 35 para detalhes sobre o autotune.
Estes motores estão se tornando cada vez mais populares como motores de tração
em veículos híbridos, assim como em aplicações de velocidade variável para
eletrodomésticos e ar condicionados. No mundo dos servomotores mais e mais
projetos estão se deslocando dos SPM para os IPM para tirar proveito das suas
vantagens inerentes. A princípio, não há limitações de tamanho para projetos de
IPM e estes podem ser desenvolvidos para desde potências fracionárias até
centenas de HPs, criando aplicações potenciais que possam se beneficiar do
controle IPM de velocidade variável.

Motores de relutância síncronos
P35 [Motor Ctrl Mode] opções do motor de indução.
• 7 = “SyncRel VHz”
• 8 = “SyncRel SV”
Motores de relutância síncronos possuem um número igual de polos do estator e
do rotor. As projeções do rotor são arranjadas para introduzir “barreiras” de fluxo
internas, buracos que direcionam o fluxo magnético ao longo do chamado eixo
direto. Números típicos de polos são 4 e 6. Segue um exemplo de rotor de 4 polos
e estator de 6 polos.
Como o rotor está operando em velocidade síncrona e não há partes condutoras
de corrente no rotor, as perdas no rotor são mínimas comparadas com as de um
motor de indução, assim há o potencial de economia de energia em aplicações
apropriadas. Uma vez dada a partida e girando na velocidade síncrona, o motor
pode operar com tensão senoidal. Para realizar a partida e controlar a velocidade
com frequências diferentes da rede elétrica é necessário um inversor de frequência
variável.
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Motores elétricos lineares CA LIMs e LSMs
P35 [Motor Ctrl Mode] opções do motor de indução.
• 0 = “Induction VHz”
• 9 = “Adjustable Voltage”
O primeiro motor elétrico linear foi concebido por Wheatstone há mais de
100 anos. Mas grandes espaços livres e baixas eficiências impediram que os
motores elétricos lineares fossem usados em larga escala até os avanços recentes
em projeto e controles VFD.

Motores de indução linear (LIMs)
Em um LIM, o estator do motor cria um campo de corrente alternada (CA) que
induz correntes na placa de reação (elemento móvel), que é tipicamente uma
aleta de alumínio ou chapa. Isto cria correntes parasitas no elemento móvel que
reage ao campo móvel no estator para produzir impulso. LIMs tipicamente são
mantidos em movimento, evitando manter estacionário (equivalente de rotor
travado) devido ao aquecimento significativo da placa do reator.
Um motor elétrico linear em conceito possui núcleos do estator de motor elétrico
rotativos, dispostos sobre um caminho linear. O estator circular se torna um
estator linear, sendo definido como um motor elétrico de indução linear de
apenas um lado (SLIM). Da mesma maneira, se o estator circular for cortado em
duas seções e achatado, o motor elétrico se torna um motor elétrico de indução
linear de dois lados (DLIM). Tanto o DLIM quanto o SLIM necessitam de um
enrolamento do estator (primário) bifásico ou trifásico e uma armadura do tipo
metálica plana ou condutiva (secundário) ao invés de um rotor.
O membro móvel em um motor de indução linear é tipicamente uma placa
condutora sólida ou chapa. Ele não possui bobinas ou enrolamentos. Porém, um
motor elétrico linear pode também ser construído de modo que o primário se
mova e o secundário permaneça estacionário.
Motores de indução linear LIMs são cada vez mais escolhidos para aplicações de
manuseio de materiais e brinquedos de parques de diversões por serem mais
silenciosos, mais confiáveis e mais baratos que motores elétricos rotativos. E como
os motores elétricos lineares não comandam caixas de engrenagens ou
dispositivos de conversão rotativo para linear, eles podem ser mais eficientes.
Existem várias diferenças importantes entre motores de indução elétrica lineares e
rotativos que precisam ser entendidos. Diferente dos motores elétricos rotativos,
o motor linear possui um começo e um fim no seu percurso. Primeiro, o material
móvel do secundário entra no primário (campo do estator) de um lado do motor
elétrico e sai do lado oposto. As correntes induzidas no material secundário na
borda de entrada resistem ao acúmulo de fluxo do espaço livre. E na borda de
saída, o material atrasa o decaimento do fluxo do espaço livre. Isto resulta em uma
distribuição desigual de fluxo no espaço livre que contribui com desafios para o
dimensionamento de VFDs e para a otimização das configurações de tensão e
frequência de controle. O controle VFD utiliza tensão e frequência controladas
por V/Hz, ou independentes.
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Motores síncronos lineares (LSMs)
Os motores síncronos lineares (LSMs) são significantemente diferentes que os
motores de indução lineares (LIMs) na maneira que eles produzem forças
eletromotoras ou movimento.
Os motores síncronos lineares (LSMs) são similares em conceito com núcleos do
estator, dispostos ao longo de um caminho para movimento, ao invés de contidos
em uma carcaça para movimento rotativo. Mas o campo em um elemento móvel
secundário do LSM é normalmente fornecido por ímãs permanentes. Não há
correntes induzidas significativas. Os ímãs são embutidos no elemento móvel. Isto
permite um controle e manutenção de posição mais definido sem uma geração
excessiva de calor. Geralmente algum tipo de sensor de posição e realimentação
são necessários para implementar o controle de LSMs por meio de VFD.
Até o momento da redação deste texto tem havido muito poucas experiências na
aplicação de VFDs para controlar motores síncronos lineares (LSMs). Apenas
esta breve descrição de sua construção está incluída.
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Filtro de encaixe

Há um filtro de queda na malha da referência de torque para reduzir a ressonância
mecânica criada por um trem de engrenagem. P687 [Notch Fltr Freq] ajusta a
frequência central para o filtro de queda de 2 polos e P688 [Notch Fltr Atten]
ajusta a atenuação do filtro de queda na referência de torque da seção de controle
vetorial. Atenuação é a relação do sinal de entrada do filtro de queda com a sua
saída em P687 [Notch Fltr Freq]. Uma atenuação de 30 significa que a saída de
queda é 1/30º da entrada na frequência especificada.
O filtro de queda é válido somente nos modos de controle de motor de vetorial de
fluxo (P35).
Figura 25 – Frequência do filtro de encaixe
Ganho
0 db

Filtro de encaixe K

Frequência do filtro de encaixe Hz

Exemplo
Um trem mecânico de engrenagem é constituído de duas massas (o motor e a
carga) e mola (acoplamento mecânico entre as duas cargas).
Trem mecânico de engrenagem
Bm

BL
Kspring

Jm

Jload

A frequência ressonante é definida pela seguinte equação:

ResonanceHz =

 Jm + Jload 
Kspring  -------------------------------- Jm  Jload 

• Jm é a inércia do motor (segundos)
• Jload é a inércia da carga (segundos)
• Kspring é a constante da mola de acoplamento (rad2/s)
O gráfico a seguir exibe um sistema de duas massas com uma frequência
ressonante de 62 radianos/segundo (9,87 Hz). Um Hertz equivale a 2p radianos/
segundo.
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Figura 26 – Ressonância
Torque do motor
Motor PU
Rolo PU

A imagem a seguir representa o mesmo trem mecânico de engrenagem mas com
[Notch Filter Freq] ajustado como 10.
Figura 27 – Filtro de encaixe de 10 Hz
Torque do motor
Motor PU
Rolo PU
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Para ver os efeitos do filtro de queda use os pontos de teste T65 e T73 no controle
de torque. T65 fica antes do filtro e T73 depois. O ponto do teste Txx (antes) e
Txx (depois) no controle de posição. Consulte o diagrama de blocos parcial
abaixo.
Filtro de encaixe
Entalhe
Freq do filtro do
entralhe
Aten do filtro de
entalhe

Entalhe

PsnNtchFltrDepth

PsnNtchFltrFreq
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O P426 [Regen Power Lmt] é programado como um percentual da potência
nominal. A energia mecânica que é transformada em potência elétrica durante
uma desaceleração ou uma condição de carga de revisão é fixada neste nível. Sem o
limite apropriado, pode ocorrer uma sobretensão do barramento. Quando usar o
regulador do barramento [Regen Power Lmt], pode-se deixar um ajuste de fábrica
de –50%.
Quando usar frenagem dinâmica ou fonte regenerativa, [Regen Power Lmt] pode
ser ajustado com o limite mais negativo possível (–800%). Quando você tem
frenagem dinâmica ou fonte regenerativa, mas deseja limitar a potência pata a
frenagem dinâmica ou fonte regenerativa, [Regen Power Lmt] você pode
especificar um nível específico. Os valores deste parâmetro são válidos somente
no modo vetorial de fluxo.
A série de gráficos a seguir descreve a diferença entre a mudança do limite de
potência de regeneração versus a mudança do limite de torque negativo. A parte
inicial de todo gráfico é idêntica, esta é a aceleração do motor. Uma vez que a
parada é comandada e a desaceleração começa, observe o traço vermelho em
cada gráfico. Ele representa a corrente de torque. Uma vez que a potência é
proporcional à velocidade, a medida que a velocidade diminui, a corrente de
torque aumenta, permitindo que mais potência seja dissipada.
Observe a realimentação de velocidade em RPL = –20%, quanto mais lento fica o
motor, mais rápido ele vai para a velocidade zero e a corrente de torque aumenta.
Quanto maior o valor no limite de potência de regeneração mais potência pode
passar.
Enfoque no traço da corrente de torque (vermelho) ao rolar pelos gráficos e
observe a mudança na forma a medida que o limite de potência de regeneração
aumenta. Depois, veja como ele é fixado em um nível em particular quando o
limite de torque negativo é mudado.
RPL = –20%
Tensão do
barramento CC

Iq

TrqRef P685

Velocidade do motor
DB ativo
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RPL = –50%
Tensão do
barramento CC

Iq

TrqRef P685

Velocidade do motor

DB ativo

RPL = 100%
Tensão do
barramento CC

Iq

TrqRef P685
DB ativo
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RPL = –200%
Tensão do
barramento CC

Iq

TrqRef P685

Velocidade do motor

DB ativo

NTL = –20%
Tensão do
barramento CC

Iq

TrqRef P685
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NTL = –50%
Tensão do
barramento CC

Iq

TrqRef P685

Velocidade do motor

NTL = –100%
Tensão do
barramento CC
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A referência de velocidade pode vir de uma variedade de fontes. Algumas podem
ser selecionadas através das entradas digitais ou pela manipulação de bit da
palavra de comando lógico de rede:
• IHM (local ou remota)
• Entrada analógica
• Parâmetros de velocidade pré-selecionado
• Parâmetros de velocidade de jog
• Realimentação da velocidade auxiliar
• Comunicação de rede
• Malha PID de processo
• MOP Reference
• Software DeviceLogix
Figura 28 – Características gerais de seleção de referência de velocidade do PowerFlex 753

Seleção de referência de velocidade
Spd Ref
Comando

Spd Ref A
Trim Ref A

Ref A
Auto

+

Controle de referência de velocidade

Trim % Ref A

Spd Ref B
Trim Ref B

+

Ref B
Auto

+

Jogging/
Bomba de
óleo/
AutoTune/
Posição
inicial/
Overrides

Spd Ref selecionada

Trim % Ref B

Modo de
direção

Limitada
Spd Ref

Controle
de chave
fim de
curso

Bandas
de
inibição

Ap
Fibra

Ref Veloc
parada

Limite

Do Regulador
de PI
(Modo exclusivo)

Pré-selecionado 3-7 Auto
Portas DPI 1-6 Manual
ENet Spd Ref

Controle de velocidade vetorial

Comp
Veloc
Curva S de rampa vetorial
vetorial de
fluxo

Vel Ref
em rampa

Curva
S de rampa
linear

Motor Spd Ref

Vel Ref
Filtro

x

Ref Reg Velocidade
Limite

De
Gerador de perfil
Pt-Pt
Taxa
Selecionada

Do
Regulador de PI Fator escala
(Modo de corte) Ref Veloc

Velocidade máx

Filtro
saída
Pos Reg

Do
regulador de
posição

Controle de velocidade V/F
VF ou SV

Curva
S de rampa
linear

Ref Veloc
em rampa

Ref frequência
Limite

Curva S rampa V/F
Estatismo
Do
Regulador de PI
(Modo de corte)

Velocidades máx

Limite
De
Regulador de
Corte de velocidade

Veloc máx +
Limite sobrevelocidade

De Comp
escorregamento

Realimentação
de velocidade
Status de rampa vetorial
Status de rampa F/F

Status
da Velocidade

Status

Consulte o manual de programação de inversores PowerFlex Série 750,
publicação 750-PM001, apêndice A para obter mais detalhes sobre os diagramas
de bloco de controle do PowerFlex 753.
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Figura 29 – Características gerais de seleção de referência de velocidade do PowerFlex 755
Seleção de referência de velocidade
Spd Ref
Comando

Spd Ref A
Trim Ref A

Ref A
Auto

+

Controle de referência de velocidade

Trim % Ref A

Spd Ref B
Trim Ref B

+

Ref B
Auto

+

Trim % Ref B

Perfil/
Jogging/
Ap elevação/
Autotune/
Posição
inicial/
Overrides

Spd Ref
selecionada

Limitada
Spd Ref

Controle
de chave
fim de
curso

Modo de
direção

Bandas
de
inibição

Ref Veloc
Parada/Torque
Comprovação

Ap
Fibra

Limite

Do Regulador
de PI
(Modo exclusivo)

Pré-selecionado 3-7 Auto
Portas DPI 1-6 Manual
ENet Spd Ref

Comp
Inércia

Comp inércia
Ref Torque

Comp
Fricção
Encoder
virtual

Curva S de rampa
vetorial
Vetorial de
fluxo

Curva
S de rampa
linear

Vel Ref
em rampa

Comp fricção
Ref Torque

Controle de velocidade vetorial
640

Comp
Veloc

Filtrado
SpdFdbk
Motor Spd Ref

Vel Ref
Filtro

x

Ref Reg Velocidade
Limite

De
Gerador de perfil
Pt-Pt
Taxa
Selecionada

Do Regulador
Fator escala
de PI
(Modo de corte) Ref Veloc

Do
regulador de
posição

Velocidade máx

Ref Pos
Filtro de
saída
Controle de velocidade V/F

VF ou SV

Curva
S de rampa
linear

Ref Veloc
em rampa

Ref frequência
Limite

Curva S rampa V/F
Estatismo
Do Regulador
de PI
(Modo de corte)

Velocidades máx

Limite
De
Regulador de
Corte de velocidade

Veloc máx +
Limite sobrevelocidade

De Comp
escorregamento

Realimentação de
velocidade
Status de rampa vetorial
Status de rampa F/F

Status
da Velocidade

Status

Consulte o manual de programação de inversores PowerFlex Série 750,
publicação 750-PM001, apêndice A para obter mais detalhes sobre os diagramas
de bloco de controle do PowerFlex 755.
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Referência de rede
A referência de velocidade A é a referência de velocidade normal usada. Para
escolher uma fonte para esta referência, faz a seleção em P545 [Spd Ref A Sel].
Além disso, quando a rede (palavra de comando lógico) é usada como a referência
de velocidade, consulte a documentação a seguir para obter mais detalhes:
• Manual de programação de inversores PowerFlex Série 750, 750-PM001
• Manual do usuário do adaptador EtherNet/IP embutido do PowerFlex
Série 755, 750COM-UM001
• Manual do Usuário do Módulo Opcional EtherNet/IP de porta dupla
PowerFlex 20-750-ENETR, 750COM-UM008
• Manual do usuário para configuração de rede EtherNet/IP,
ENET-UM001
A referência é um dado de controle de 32 bits REAL (ponto flutuante)
produzido pelo controlador e consumido pelo adaptador. A realimentação é um
dado de status de 32 bits REAL (ponto flutuante) produzido pelo adaptador e
consumido pelo controlador.
Quando usar o controlador ControlLogix, a referência de 32 bits REAL é sempre
DINT 1 na imagem de saída e a realimentação de 32 bits REAL é sempre:
• DINT 1 na imagem de entrada ao usar o perfil add-on do inversor.
• DINT 2 ao usar o perfil genérico.
Para um controlador PLC-5®, SLC™ 500 ou MicroLogix™ 1100/1400, a palavra
de referência de 32 bits REAL é sempre 2 palavras (palavra menos significativa)
e 3 (palavra mais significativa) na imagem de saída e a realimentação de 32 bits
REAL é sempre 2 palavras (palavra menos significativa) e 3 (palavra mais
significativa) na imagem de entrada.
Ao usar um perfil add-on do inversor, a referência e a realimentação são
formatadas automaticamente de forma adequada e exibidas como tag do
controlador. Ao usar o perfil genérico, a imagem de E/S é baseada em número
inteiro e a referência e a realimentação são pontos flutuantes. Por esse motivo,
uma instrução COP (copiar) ou tipo de dados definidos pelo usuário (UDDT)
é necessária para gravar valores para a referência e ler valores da realimentação de
forma correta. Consulte o manual do usuário do adaptador embutido EtherNet/
IP do PowerFlex 755 ou o manual de usuário do módulo opcional de duas portas
EtherNet/IP do PowerFlex 20-750-ENETR para ver exemplos de programa de
lógica ladder.
Ao usar o perfil add-on do inversor, os tags do controlador para referência e
realimentação são formatados automaticamente e de forma adequada. Isso
elimina a necessidade de conversão dos dados usando instruções COP (copiar)
ou um UDDT para copiar os dados DINT em uma palavra REAL.
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O valor REAL de 32 bits da referência e da realimentação representa a velocidade
do inversor. A conversão de escala para a referência de velocidade e realimentação
depende do inversor P300 [Speed Units]. Por exemplo, se P300 é ajustado como
Hz, um valor de referência de 32 bits REAL de 30,0 equivaleria a uma referência
de 30,0 Hz. Se P300 é ajustado como RPM, um valor de referência de 32 bits
REAL de 1020,5 equivaleria a uma referência de 1020,5 RPM. Observe que a
velocidade máxima comandada não pode nunca exceder o valor do inversor P520
[Max Fwd Speed]. Tabela 12 mostra exemplos de referências e seus resultados
para um inversor PowerFlex 755 que tem:
• P300 [Speed Units] ajustado como Hz.
• P37 [Maximum Freq] ajustado como 130 Hz.
• P520 [Max Fwd Speed] ajustado como 60 Hz.
Quando P300 [Speed Units] é ajustado como RPM, os outros parâmetros
também são em RPM.
Tabela 12 – Exemplo de dimensionamento da referência de velocidade/realimentação do
inversor PowerFlex 755
Valor de referência de rede Valor de comando da
velocidade(2)

Velocidade de
saída

Valor de realimentação de
rede

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) Os efeitos de valores abaixo de 0,0 dependem de o inversor PowerFlex Série 755 usar um modo de direção bipolar ou unipolar.
Consulte a documentação do inversor para obter detalhes.
(2) Para este exemplo, o inversor P300 [Speed Units] está ajustado em Hz.
(3) O inversor opera a 60 Hz ao invés de 130 Hz ou 65 Hz porque o inversor P520 [Max Fwd Speed] ajusta 60 Hz como a velocidade
máxima

Quando uma rede (adaptador de comunicação) é selecionada como a referência
de velocidade, uma palavra de 32 bits é usada como a referência de velocidade.
Se P308 [Direction Mode] for ajustado como 1 “Bipolar,” o bit mais significativo
(MSB) é usado para o controle de direção. Caso contrário, MSB é ignorado.
IMPORTANTE
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Quando um transportador 20-COMM (20-750-20COMM) é usado para instalar
um adaptador 20-COMM em um inversor PowerFlex Série 750, a palavra
superior (Bits 16…31) da palavra de comando lógico e a palavra de status
lógico não são acessíveis. A palavra superior somente é usada e acessível nos
módulos de comunicação PowerFlex Série 750 (20-750-*) e a EtherNet/IP
embutida nos inversores PowerFlex 755.
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Jog
Quando o inversor não está executando, pressionar o botão de jog da IHM ou a
função de entrada digital de jog programada ou pelo comando lógico (enviado
pela rede de comunicação) fará com que o inversor faça o jog em uma referência
de jog programada separadamente. Este valor de referência de velocidade de jog é
inserido no P556 [ Jog Speed 1] ou P557 [ Jog Speed 2].
Jogging
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

Conversão de escala de uma referência de velocidade analógica
Consulte a Entradas analógicas na página 105.

Polaridade
A configuração de polaridade pode ser selecionada como unipolar, bipolar ou
reversão desabilitada por meio do P308 [Direction Mode]. Quando no modo
Unipolar, o sinal do valor da referência de velocidade (e portanto a direção da
rotação do motor) é determinado por P879 [Drive Logic Rslt] Bit 4 “Forward” e
Bit 5 “Reverse.” Quando no modo Bipolar, o sinal do valor da referência de
velocidade determinará a direção da rotação do motor. Quando no modo de
desabilitação da reversão, valores negativos de referência de velocidade são
rejeitados e um valor de velocidade zero é usado.
Modo de controle direcional
Modo direcional
308
Bipolar

Rev Disable 2

Max

0

1

X

Unipolar 0

Lógica de
comando de
avanço

(+1)
(-1)

Unipol
Fwd
Unipol
Rev

1
0
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Corte
A fonte de referência de velocidade, especificada em P545 [Spd Ref A Sel] ou
P550 [Spd Ref B Sel], pode ser cortada em uma quantia variável. Você tem a
opção de cortar a referência de velocidade em um percentual da referência e/ou
em uma quantia fixada e pode determinar se ele é um valor positivo ou negativo.
Consulte o diagrama de bloco de corte do PowerFlex Série 750 abaixo.
Sel Ref Veloc A
545

Desabilitado (0)
Spd Ref A Stpt

546

Velocidade pré-selecionada 1

571

Velocidade pré-selecionada 2

572

Velocidade pré-selecionada 3

573

Velocidade pré-selecionada 4

574

Velocidade pré-selecionada 5

575

Velocidade pré-selecionada 6

576

Velocidade pré-selecionada 7

577

Referência Porta 1

871

Referência Porta 2

872

Referência Porta 3

873

Referência Porta 4

874

Referência Porta 5

875

Referência Porta 6

876

Spd Ref A AnlgHi

547
548

Trim Ref A Sel

608

600

Trim Ref A Stpt

Padrão

930

Speed Ref Source

616

SpdTrimPrcRefSrc

617

Spd Trim Source

591

Spd Ref Sel Sts

Ref Ref Ref
Man Sel 2 Sel 1 Sel 0

Spd Ref Comando

[26H3] Resultado
879
6 14 13 12
lógica do inversor
935
9 14 13 12 11 10
Status

Desabilitado (0)
609

300

601

Man

Padrão

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

( Ref A Auto )

Seleção de
parâmetro

Padrão

Portas opcionais:
Analógica, EtherNet,
DeviceLogix

Spd Ref A AnlgLo

TrmPct RefA Sel

do inversor 1
TrimPct RefA Stpt

134

Realimentação Veloc Aux
[3H5]

Unidade de
velocidade
(Hz/RPM)

O prefixo ‘d’ refere-se ao número do item de diagnóstico (ex. d33) – Legenda do
símbolo de referência

Desabilitado (0)

558

MOP Reference
[21F3]

* Observação: Conversão
de escala analógica Hi, Lo
somente usada quando
entrada analógica é
selecionada

*

Referência Porta 1

871

Referência Porta 1

871

Referência Porta 2

872

Referência Porta 2

872

Referência Porta 3

873

Referência Porta 3

873

Referência Porta 4

874

Referência Porta 4

874

Referência Porta 5

875

Referência Porta 5

875

Referência Porta 6

876

Referência Porta 6

Seleção de
parâmetro

876

( Ref B Auto )

Seleção de
parâmetro

573

( Preset3 Auto )

574

( Preset4 Auto )

575

( Preset5 Auto )

Anlg In1 PortVal
(Porta opcional)

Anlg In1 PortVal
(Porta opcional)

576

( Preset6 Auto )

Anlg In2 PortVal
(Porta opcional)

Anlg In2 PortVal
(Porta opcional)

577

( Preset7 Auto )

871

( DPI Prt1 Man )

872

( DPI Prt2 Man )

873

( DPI Prt3 Man )

TrmPct RefA AnHi

610

TrmPct RefA AnLo

611

*

x

Trim RefA AnlgHi

602

Trim RefA AnlgLo

603

*

x

+

Mult Ref Veloc A

874

( DPI Prt4 Man )

875

( DPI Prt5 Man )

876

( DPI Prt6 Man )

d7
0
1

Para
Spd Ref (2)
[6A1]

2
3
4
5
6
7
17
18
19
20
21

549

Desabilitado (0)
Spd Ref B Stpt

Desabilitado (0)

551

Spd Ref B AnlgHi 552
Spd Ref B AnlgLo 553
Outras fontes de Ref.

TrimPct RefB Stpt

*

Sel Ref Veloc B

TrmPct RefB AnHi 614
TrmPct RefB AnLo 615
Seleção de
parâmetro

Outras fontes de Ref.

550

Desabilitado (0)

613

Trim Ref B Stpt

*

TrmPct RefB Sel

Trim RefB AnlgHi 606
Trim RefB AnlgLo 607
Seleção de
parâmetro

Outras fontes de Ref.

612

554

( DevLogix Man )

*

Trim Ref B Sel

x
Mult Ref Veloc B

( Int ENet Man )

605

Seleção de
parâmetro

DI ManRef
AnlgHi

564

DI ManRef
AnlgLo

565

*

DI Man Ref Sel

604

+

x

Alt Man
Ref AnHi

329

Alt Man
Ref AnLo

330

*

Alt Man Ref Sel

( DI Man Sel )

22
29
30
16

Seleção de
parâmetro

563

( Alt Man Sel )

31

Seleção de
parâmetro

328

Exemplo 1
O exemplo a seguir mostra a configuração e o resultado de uma função de corte
percentual:
• 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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Se a referência de velocidade = 20 Hz e se o percentual de corte = 25%, o corte
resultante será 20 Hz x 25% = 5 Hz, o qual, quando adicionado à referência de
velocidade é = 25 Hz. A medida que a referência de velocidade muda, a
quantidade de corte também muda já que ela é um percentual da referência de
velocidade. Se o percentual de corte = –25%, então o corte resultante será
20 Hz x –25% = –5 Hz, a referência de velocidade é = 15 Hz.
Exemplo 2
O exemplo a seguir mostra a configuração e o resultado de uma função de corte de
quantia fixa:
• 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
Se a referência de velocidade = 20 Hz, e se o valor de referência de corte = 10 Hz,
a referência de velocidade seria 20 Hz + 10 Hz = 30 Hz. Se o valor de referência
de corte = –10 Hz, então a referência de velocidade seria = 10 Hz.
Exemplo 3
O exemplo a seguir mostra a configuração e o resultado do uso da função de corte
de quantia perfeita e fixa:
• 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
Se a referência de velocidade = 20 Hz e se o percentual de corte = 25%, o corte
resultante será 20 Hz x 25% = 5 e se o valor de referência de corte = 10 Hz, a
referência de velocidade seria 20 Hz + 5 Hz + 10 Hz = 35 Hz. Se o percentual de
corte = –25% e o valor de referência de corte = –10 Hz, então a referência de
velocidade seria = 5 Hz.
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Velocidade Mín/máx Avanço/Reversão
Os limites de velocidade mínima e máxima são aplicados à referência de avanço e
de reversão. Os limites de velocidade mínima criarão uma banda na qual o
inversor não executará continuamente, mas sim passará em rampa. Isto ocorre
devido às velocidades mínimas de avanço ou reversão, P522 [Min Fwd Speed] e
P523 [Min Rev Speed] respectivamente. Se a referência for positivo e menor do
que Min Fwd Speed, ela é ajustada com a Min Fwd Speed mínima. Se a referência
for negativa e maior do que Min Rev Speed mínima, ela é ajustada com a Min Rev
Speed mínima. Se o mínimo não for 0, aplica-se histerese em 0 para impedir o
chaveamento intermitente entre os mínimos de Min Fwd Speed e Min Rev
Speed. Se a referência for maior do que as velocidades máximas de avanço ou
reversão, P520 [Max Fwd Speed] e P521 [Max Rev Speed] respectivamente, a
referência de velocidade é fixada em seus respectivos limites máximos.
Limites de ref. de velocidade

Limites de velocidade Limites de velocidade
máx
mín

Limite

Velocidade mín avc
Velocidade mín rev

522
523

Velocidade máx avc
Velocidade máx avc

520
521

Limite

Limite interno máx dependente
de carga (aplicação de elevador)

PowerFlex 755

Trq Prove Status
(LoadTestActv) 1103

5

Consulte o exemplo abaixo:
• 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]
A figura abaixo mostra as faixas de velocidade Mín/máx Avan/Rev e a influência
no inversor. A linha AZUL mostra a referência de velocidade (valor de referência)
desejada e a linha VERMELHA, mostra a referência de velocidade comandada
(real) do inversor. Observe que há resultados diferentes, demonstrados pela linha
pontilhada cinza no gráfico.
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2 [Commanded SpdRef]
546 [Spd Ref A Stpt]
520 [Max Fwd Speed]

522 [Min Fwd Speed]

523 [Min Rev Speed]

521 [Max Rev Speed]

Frequência máxima
P37 [Maximum Freq] define a frequência de referência máxima. A frequência de
saída real pode ser superior como resultado da compensação de escorregamento e
outros tipos de regulação.
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Regulação de velocidade

Vários parâmetros são usados para controlar a regulação da velocidade.

Operação geral para controle vetorial sem sensores e controle de
Volts por Hertz
O inversor pega a referência de velocidade e a ajusta usando um regulador
proporcional e integral para compensar o escorregamento e os limites
programados.

Operação geral para controle vetorial de fluxo
O inversor pega a referência de velocidade especificada pela malha de controle
de referência de velocidade e a comparada à realimentação de velocidade. O
regulador de velocidade usa os ganhos proporcionais e integrais juntamente com
outros recursos avançados de ajuste para ajustar a referência de torque enviada
para o motor. A referência de torque é usada para operar o motor em uma
velocidade especificada. O regulador é projetado para largura de banda ideal para
mudança de velocidade e de carga. Se um dispositivo de realimentação alternativo
for usado com o mudança automática de tacômetro, os valores alternativos destes
parâmetros serão usados.

Largura de banda desejada do regulador de velocidade – P636
[Speed Reg BW]
A largura de banda do regulador de velocidade define a largura de banda da malha
de velocidade e determina o comportamento dinâmico da malha de velocidade.
A medida que a largura de banda aumenta, a malha de velocidade torna-se mais
responsiva e pode rastrear uma referência de velocidade de mudança mais rápida.
Uma mudança neste parâmetro causará uma atualização automática de P645
[Speed Reg Kp], P647 [Speed Reg Ki] e P644 [Spd Err Fltr BW]. Para desabilitar
a atualização automática de ganho e de filtro, ajuste este parâmetro com um valor
de zero. Os ajustes de configuração para adaptação de inércia (somente
PowerFlex 755) serão automaticamente selecionados quando este recurso for
habilitado.
O valor máximo permitido para este parâmetro será limitado pela relação de
P646 [Spd Reg Max Kp] com P76 [Total Inertia] e o tipo de fonte de
realimentação de velocidade em uso (encoder versus malha aberta). Para a
operação após uma mudança automática de tacômetro, será usada a largura de
banda especificada em P648 [Alt Speed Reg BW].

Inércia total do motor e carga – P76 [Total Inertia]
A inércia total é o tempo em segundos para um motor acoplado a sua carga
acelerar de zero até a velocidade nominal no torque nominal do motor. Este valor
é calculado durante o ajuste de inércia, após o motor ser acelerado até a velocidade
e desacelerado até a velocidade zero. O ajuste deste parâmetro fará com que o
inversor calcule e mude os ganhos do regulador de velocidade.
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Amortecimento da malha de velocidade – P653 [Spd Loop Damping]
Ajusta o fator de amortecimento da equação característica da malha de velocidade
vetorial. O amortecimento afetará o ganho integral quando uma largura de banda
diferente de zero for inserida. Um fator de amortecimento de 1,0 é considerado
um amortecimento crítico. A redução do amortecimento produzirá uma rejeição
mais rápida de distúrbio de carga, mas poderá causar uma resposta mais oscilante.
Quando a largura de banda do regulador de velocidade é zero, os ganhos são
ajustados manualmente e o fator de amortecimento não tem efeito.

Ganho integral – P647 [Speed Reg Ki]
Ajusta o ganho integral do regulador de velocidade (nos modos de controle de
motor FV). Este valor é calculado automaticamente com base no ajuste de largura
de banda em P636 [Speed Reg BW], P645 [Speed Reg Kp] e P653 [Spd Loop
Damping]. O ganho integral pode ser ajustado manualmente definindo P636
[Speed Reg BW] com um valor zero. O ganho integral é eficaz na conversão de
escala de (torque por unidade/s)/(velocidade por unidade).

Ganho proporcional – P645 [Speed Reg Kp]
Este valor é calculado automaticamente com base no ajuste de largura de banda
em P636 [Speed Reg BW] e P76 [Inércia total]. O ganho proporcional pode ser
ajustado manualmente definindo P636 [Speed Reg BW] com um valor zero.
O ganho proporcional é eficaz na conversão de escala de (torque por unidade)/
(velocidade por unidade). O valor máximo permitido para este parâmetro é
limitado por P76 [Total Inertia] e P646 [Spd Reg Max Kp].

Ganho de avanço – P643 [SpeedReg AntiBckup]
Controla o overshoot/undershoot na resposta ao degrau do regulador de
velocidade de modo de controle vetorial. Overshoot/undershoot pode ser
eliminado de forma eficaz com um ajuste de 0,3, o que removerá o backup do eixo
do motor quando a velocidade zero for atingida. Este parâmetro não tem efeito
sobre a resposta do inversor às mudanças de carga. Um valor zero desabilita este
recurso.

Ganho de travamento do servo – P642 [Servo Lock Gain] (apenas
PowerFlex 755)
Ajusta o ganho de um integrador adicionado no regulador de velocidade de modo
de controle vetorial. O efeito do travamento do servo é aumentar a rigidez da
resposta de velocidade a um distúrbio de carga. Ele age como um regulador de
posição com avanço de alimentação de velocidade, mas sem a precisão de pulso de
um regulador de posição verdadeira. O ganho deverá normalmente ser ajustado
como menos de 1/3 da largura de banda do regulador de velocidade ou com a
resposta desejada. Um valor zero desabilita este recurso.
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Referência do torque

A referência do torque é um valor de referência em porcentagem que representa a
capacidade de desenvolvimento de torque nominal do motor. Durante o processo
de autotune, medidas são realizadas para determinar o circuito equivalente do
motor incluindo a impedância da conexão dos terminais do inversor ao motor.
Baseado na informação da placa de identificação inserida no motor e nos
resultados do autotune, a referência de torque é estabelecida como 100% ou 1 PU
é igual à capacidade de desenvolvimento de torque nominal em N•m (lb•ft) a
plena carga e corrente nominal dentro de ±5% sem realimentação de encoder,
possivelmente dentro de ±2% com realimentação de encoder.
O controle de torque verdadeiro no eixo do motor somente pode ocorrer quando
P35 [Motor Ctrl Mode] estiver configurado para uma das seleções de modos de
controle vetorial de fluxo. Da mesma maneira, os parâmetros de referência de
torque só estão ativos quando nos modos de controle vetorial de fluxo em P35
[Motor Ctrl Mode], opções 3 “Induction FV,” 6 “PM FV” e 10 “IPM FV.”

Fonte de referência de torque interna
A fonte de referência de torque inerente (configuração padrão apenas em
qualquer dos modos de controle FV aplicáveis) é a saída do parâmetro regulador
de velocidade, P660 [SReg Output] em porcentagem. Conforme passa pelas
funções de corte e limite, ela se torna no fim uma referência de no comando, P690
[Limited Trq Ref ], e uma entrada para e do controle de corrente do inversor para
a tensão de saída e frequência para o motor e regular o vetor de corrente produtor
de torque adequadamente. Consequentemente, o motor desenvolve torque como
necessário para auxiliar o regulador de velocidade a manter um erro mínimo de
velocidade entre a velocidade comandada e a realimentação de velocidade.
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Figura 30 – Caminho da referência de torque
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Existem fontes de referência de torque internas adicionais no interior do inversor
como uma variedade de saídas do regulador de posição para que o motor
desenvolva a quantidade correspondente de torque necessária para seguir um
perfil de posição ponto a ponto, perfil de ressalto, manter uma posição definida
ou seguir um perfil direcionado pelo planejador de movimento.
A referência de torque pode ser compensada pela compensação de fricção, a
adaptação à inércia, ou ao estimador do observador de carga conforme
especificado pela aplicação. Degrau de torque, uma alteração em degrau na
quantia de referência de torque, pode ser injetada para simular um distúrbio de
carga.

Fonte de referência de torque externa
A referência de torque pode também ser estabelecida através de um meio
analógico ou de comunicação como uma referência de ajuste ou trazido para
dentro do inversor de uma variedade de fontes incluindo um controlador
independente ou outro inversor (para configurações de balanceamento de carga).
Quando o inversor PowerFlex for operado no modo de torque, uma fonte de
referência alternativa, geralmente um sinal externo, é direcionado para o controle
de torque como uma referência ativa de torque. Uma vez que o dimensionamento
esteja completo tanto em P675 [Trq Ref A Sel] quanto em P680 [Trq Ref B Sel],
a saída pode ser somada com a saída da “compensação de torque” para se tornar o
P4 [Commanded Trq].
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Figura 31 – Controle de torque – Fator de escala de referência e corte
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Para uma ilustração adicional e expandida do controle de torque, consulte os
diagramas de blocos de controle do PowerFlex 755 a partir da página 372.
A seguir estão os parâmetros chave relacionados ao controle de referência de
torque ilustrados na Figura 30 e na Figura 31.
P313 [Actv SpTqPs Mode] – Modo de posição do torque de velocidade ativa
Exibe a velocidade, o torque, o modo de posição que está ativo, baseado na seleção
dinâmica dos modos A, B, C, e D, através de P309…P312 [SpdTrqPsn Mode n],
e condições de entrada digital programadas através de P181 [DI SpTqPs Sel 0]
e P182 [DI SpTqPs Sel 1]. Em alguns casos, como na operação nos modos de
SLAT mín/máx, o modo de regulação final pode ser forçado para regulação de
velocidade. Consulte os bits de modo de velocidade, torque e posição em P935
[Drive Status 1] que indicam o modo de regulação ativa do inversor quando está
em operação.
P675 [Trq Ref A Sel] e P680 [Trq Ref B Sel] – Seleção da referência de
torque A, B
Seleciona a fonte para uma referência de torque, usada quando o inversor está
configurado para comandar o torque de acordo com P309…312 [SpdTrqPsn
Mode n]. Os valores das fontes de referência de torque são somados para fornecer
uma única referência de torque.
P676 [Trq Ref A Stpt] e P681 [Trq Ref B Stpt] – Ponto de ajuste da referência
de torque A, B
Um valor de torque digital para ser usado como uma fonte possível para P675
e P680 respectivamente.
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P677 [Trq Ref A AnlgHi] e P682 [Trq Ref B AnlgHi] – Referência de torque
analógica alta A, B
Usada somente quando uma entrada analógica for selecionada como referência de
torque de acordo com P676 ou P681. Define o valor de torque que corresponde
a [Anlg Inn Hi] em um módulo de E/S ou no controle principal (depende do
produto). Isto estabelece o dimensionamento por toda a faixa.
P678 [Trq Ref A AnlgLo] e P683 [Trq Ref B AnlgLo] – Referência de torque
analógica baixa A, B
Usada somente quando uma entrada analógica é selecionada como referência de
torque de acordo com P676 [Trq Ref A Stpt] ou P681 [Trq Ref B Stpt]. Define o
valor de torque que corresponde a [Anlg Inn Lo] em um módulo de E/S ou no
controle principal (depende do produto). Isto estabelece o dimensionamento por
toda a faixa.
P679 [Trq Ref A Mult] e P684 [Trq Ref B Mult] – Multiplicador da referência
de torque A, B
Um multiplicador que é aplicado aos valores referenciados por P675 [Trq Ref A
Sel] e P680 [Trq Ref B Sel] respectivamente. Um valor de 1 mantém a referência
não afetada. Valores negativos invertem a referência.
Consulte Posição de torque de velocidade na página 265 para uma explicação
sobre as seleções de modo de posição do torque de velocidade para operação em
vários modos específicos utilizando fontes de referência de torque internas e/ou
externas.

Posição de torque de
velocidade

Os inversores PowerFlex Série 750 têm a capacidade de ter quatro modos de
posição de torque de velocidade separados com os seguintes parâmetros:
• P309 [SpdTrqPsn Mode A]
• P310 [SpdTrqPsn Mode B]
• P311 [SpdTrqPsn Mode C]
• P312 [SpdTrqPsn Mode D]
-As seleções possíveis para os parâmetros de velocidade/torque/posição são as
seguintes:
• “Zero Torque” (0) – O inversor opera como um regulador de torque com
P685 [Selected Trq Ref ] forçado a um valor constante de torque zero.
• “Speed Reg” (1) – O inversor opera como um regulador de velocidade.
P685 [Selected Trq Ref ] vem de P660 [SReg Output] mais P699 [Inertia
Comp Out].
• “Torque Ref ” (2) – O inversor opera como um regulador de torque.
P685 [Selected Trq Ref ] vem de P4 [ Commanded Trq]. Em algumas
condições como jogging ou a execução de uma operação de parada por
rampa, o inversor irá automaticamente fazer o bypass desta seleção e
temporariamente alternar para o modo de regulação de velocidade.
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• “SLAT Min” (3) – O inversor opera no modo “Torque ajustável limitado
por velocidade – Seleção mínima”. Este é um modo de operação especial
usado principalmente em aplicações de manuseio de rede. O inversor
geralmente opera como um regulador de torque, desde que o valor P4
[Commanded Trq] seja algebricamente menor em valor do que a saída do
regulador de velocidade. O inversor pode entrar automaticamente no
modo de regulação de velocidade, com base nas condições do regulador de
velocidade e a magnitude da saída do regulador de velocidade relativa à
referência de torque.
• “SLAT Max” (4) – O inversor opera no modo “Torque ajustável limitado
por velocidade – Seleção máxima”. Este é um modo de operação especial
usado principalmente em aplicações de manuseio de rede. O inversor
geralmente opera como um regulador de torque, desde que o valor P4
[Commanded Trq] seja algebricamente maior em valor do que a saída do
regulador de velocidade. O inversor pode entrar automaticamente no
modo de regulação de velocidade, com base nas condições do regulador de
velocidade e a magnitude da saída do regulador de velocidade relativa à
referência de torque.
• “Sum” (5) – O inversor opera como um regulador de velocidade. P685
[Selected Trq Ref ] vem de P660 [SReg Output] mais os adicionadores de
torque somados P4 [Commanded Trq].
• “Profilier” (6) PowerFlex 755 – O inversor usa a função perfil de
velocidade/indexador de posição. O inversor opera como um regulador de
velocidade ou de posição. O modo de operação dependerá da configuração
dos Tipos de Passo na tabela Perfil/índice.
• “Psn PTP” (7) – O inversor opera como um regulador de posição. P685
[Selected Trq Ref ] tem a mesma fonte do modo Sum. O controle de
posição está ativo no modo ponto a ponto e usa sua referência de posição
ponto a ponto.
• “Psn Camming” (8) PowerFlex 755 – O inversor opera como um
regulador de posição. P685 [Selected Trq Ref ] tem a mesma fonte do
modo Sum. O controle de posição está ativo no modo CAME de posição
e usa sua referência de posição e velocidade do planejador PCAM.
• “Psn PLL” (9) PowerFlex 755 – O inversor opera como um regulador de
posição. P685 [Selected Trq Ref ] tem a mesma fonte do modo Sum.
O controle de posição está ativo no modo malha de trava de fase e usa sua
referência de posição e velocidade do planejador PLL.
• “Psn Direct” (10) – O inversor opera como um regulador de posição. P685
[Selected Trq Ref ] tem a mesma fonte do modo Sum. O controle de
posição está ativo no modo direto e usa sua referência de posição direta.
• “Psn SpdlOrnt” (11) PowerFlex 755 – O inversor opera no modo de
posicionamento para posicionar o lado de carga de uma máquina para
P1582 [SO Setpoint].
Estas seleções de modo aplicam-se somente aos modos de controle vetorial de
fluxo em P35 [Motor Ctrl Mode], opções 3 “Induction FV,” 6 “PM FV” e
10 “IPM FV.” Estes parâmetros selecionam entre a operação de regulação de
velocidade, regulagem de torque ou regulação de posição do inversor. A fonte de
P685 [Selected Trq Ref ] será determinada pela seleção nestes parâmetros quando
P181 [DI SpTqPs Sel 0] e P182 [DI SpTqPs Sel 1] selecionaram “Disabled” ou
selecionaram bits que são baixa lógica. Em P935 [Drive Status 1], três bits são
fornecidos para indicar o modo de regulação do inversor quando ele está
266

Publicação da Rockwell Automation 750-RM002B-PT-P – Setembro 2013

Controle do motor

Capítulo 4

executando. Bit 21 “Speed Mode” será ajustado quando o inversor está
executando com o regulador de velocidade ativo. De forma semelhante, o Bit 22
“PositionMode” e o Bit 23 “Torque Mode” indicam quando seus respectivos
modos de regulação estão ativos. Em algumas condições, o modo de torque ativo
pode ser forçado ao modo de velocidade independente do ajuste de velocidade/
torque/posição. P313 [Actv SpTqPs Mode] indicará isto e refletirá a seleção de
modo que está em uso.
Figura 32 – Fluxograma de firmware do PowerFlex 755
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***SOMENTE CONDIÇÃO INTERNA***
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A seguir estão os parâmetros chave relacionados ao controle de referência de
torque ilustrados na Figura 32.
P313 [Actv SpTqPs Mode] – Modo de posição do torque de velocidade ativa
Exibe a velocidade, o torque, o modo de posição que está ativo, baseado na seleção
dinâmica dos modos A, B, C, e D, através de P309…P312 [SpdTrqPsn Mode n],
e condições de entrada digital programadas através de P181 [DI SpTqPs Sel 0]
e P182 [DI SpTqPs Sel 1]. Em alguns casos, como na operação nos modos de
SLAT mín/máx, o modo de regulação final pode ser forçado para regulação de
velocidade. Consulte os bits de modo de velocidade, torque e posição em P935
[Drive Status 1] que indicam o modo de regulação ativa do inversor quando está
em operação.
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P314 [SLAT Err Stpt] – Torque ajustável limitado por velocidade, ajuste de erro
Define a magnitude de P641 [Speed Error] na qual a função SLAT liberará o
seu sinal de modo de velocidade forçada. Esta condição deve existir pelo tempo
especificado por P315 [SLAT Dwell Time]. Uma vez liberado, o inversor pode
operar como regulador de torque, dependendo nos níveis relativos de P660 [SReg
Output] e P4 [Commanded Trq]. Este parâmetro será inserido nas unidades Hz
ou RPM, dependendo do valor de P300 [Speed Units].
P315 [SLAT Dwell Time] – Torque ajustável limitado por velocidade, tempo de
permanência
Define o período de tempo que P641 [Speed Error] deve exceder a magnitude de
P314 [SLAT Err Stpt] de modo a retornar para o modo de torque mín/máx.
P675 [Trq Ref A Sel] e P680 [Trq Ref B Sel] – Seleção da referência de
torque A, B
Seleciona a fonte para uma referência de torque, usada quando o inversor está
configurado para comandar o torque de acordo com P309 a 312 [SpdTrqPsn
Mode n]. Os valores das fontes de referência de torque são somados para fornecer
uma única referência de torque.
P685 [Selected Trq Ref ] – Referência de torque selecionada
Exibe o valor de torque da referência de torque selecionada (seleção dinâmica
de acordo com P313 [Actv SpTqPs Mode]). Este valor será somado com P686
[Torque Step]. O resultado é então aplicado à entrada do filtro de encaixe
localizado na seção de referência de torque vetorial.
P686 [Torque Step] – Degrau de torque
Define a quantia da mudança em degrau na referência de torque para simular
um distúrbio de carga, usado para testar a resposta. Este valor é adicionado à
referência principal de torque P685 [Selected Trq Ref ], e então aplicado à
entrada do filtro de encaixe localizado na seção de referência de controle vetorial.
P687 [Notch Fltr Freq] – Frequência do filtro de encaixe
A frequência central para o filtro de encaixe localizado na seção de referência de
torque do controle vetorial. Para desabilitar, defina como zero.
P688 [Notch Fltr Atten] – Atenuação do filtro de encaixe
Define a atenuação do filtro de encaixe localizado na seção de referência do
torque do controle vetorial. Atenuação é a relação do sinal de entrada do filtro de
queda com a sua saída em P687 [Notch Fltr Freq]. Uma atenuação de 30 significa
que a saída de queda é 1/30º da entrada na frequência especificada.

Atenuação

Freq (Hz)

P689 [Filtered Trq Ref ] – Referência de torque filtrada
Exibe a saída do filtro de encaixe definida por P687 e P688. Se P704 [InAdp
LdObs Mode] indicar que a adaptação à inércia ou o estimado de carga estejam
ativos, então a referência de torque filtrada também será modificada por estas
funções.
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P690 [Limited Trq Ref ] – Referência de torque limitada
Exibe o valor de referência de torque depois que a filtragem (P689), limites de
potência, limites de torque e limites de corrente tenham sido aplicados. Este
parâmetro é o valor de referência de torque do VFD mais representativo para
ser monitorado para avaliação da carga do motor e para ser passado a outros
inversores para aplicações de balanceamento de carga envolvendo múltiplos
inversores. Representa a porcentagem do torque nominal em desenvolvimento no
eixo do motor.
Para uma ilustração adicional e expandida do controle de torque, consulte os
diagramas de blocos de controle do PowerFlex 755 a partir da página 372.

Modos de posição de torque de velocidade
Zero torque
A operação no modo torque zero permite ao motor ter fluxo total e estar pronto
para girar quando um comando de velocidade ou um comando de torque é
enviado. Este modo pode ser usado para uma aplicação cíclica onde throughput
é uma prioridade alta. A lógica de controle pode selecionar torque zero durante
a porção restante do ciclo da máquina ao invés de parar o inversor. Quando o ciclo
começa a ocorrer, ao invés de enviar uma partida para o inversor, um modo de
regulador de velocidade pode ser selecionado. O inversor imediatamente
acelerará o motor sem a necessidade para tempo de subida de fluxo.
IMPORTANTE

Torque zero pode aquecer excessivamente o motor se operado neste modo por
longos períodos. Uma carga ou corrente de fluxo ainda está presente quando o
inversor está operando no modo de torque zero. Pode ser necessário um motor
com uma faixa de velocidade estendida ou com métodos de resfriamento
(soprador) separados.

Regulação de velocidade
A operação como um regulador de velocidade é o modo mais comum e mais
simples de configurar. Exemplos de aplicações de velocidade regulada são
sopradores, transportadores, alimentadores, bombas, serras e ferramentas. Em
uma aplicação de velocidade regulada, a saída do regulador de velocidade gera
a referência de torque. Observe que em condições de regime permanente a
realimentação de velocidade é constante enquanto a referência de torque é um
sinal constantemente ajustado. Isso é necessário para manter a velocidade
desejada. Em um estado transiente, a referência de torque muda dramaticamente
para compensar uma mudança na velocidade. Uma mudança de velocidade de
curta duração é o resultado do aumento e redução da carga muito rapidamente.
Para o inversor PowerFlex 755, a compensação de inércia, adaptação de inércia e
compensação de fricção influenciam a saída do regulador de velocidade.
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Regulagem de torque
Uma aplicação de torque regulado pode ser descrita como qualquer processo
que necessite de algum controle de tensão. Um exemplo é uma bobinadeira ou
rebobinadeira com o material sendo arrastado ou puxado com uma tensão
especificada necessária. Este processo requer que outro elemento ajuste a
velocidade. A configuração do inversor para regulagem de torque requer P309
[SpdTrqPsn Mode A] ajustado como 2 “Torque Ref.” Além disso, um sinal de
referência deve ser vinculado à referência de torque. Por exemplo, quando a
entrada analógica 0 é usada para a referência de torque, P675 [Trq Ref A Sel]
precisará ser configurado para “Anlg In0 Value.”
Quando operando em um modo de torque, a corrente do motor será ajustada para
atingir o torque desejado. Se o material sendo enrolado ou desenrolado parte, a
carga diminuirá dramaticamente e o motor pode potencialmente ir para uma
condição de fuga.

Modos do torque ajustável limitado por velocidade (SLAT)
Os modos de SLAT mínimo e SLAT máximo são para aplicações que necessitam
de uma transição suave da operação em modo de torque para modo de velocidade
e vice versa. Quando operando em um modo de torque, a corrente do motor será
ajustada para atingir o torque desejado. Por exemplo; manipulação de tela,
enroladores e desenroladores centrais ou outro trem de acionamento mecânico
onde o inversor normalmente está seguindo uma referência de torque, mas uma
interrupção, ruptura no fluxo ou escorregamento poderia ocorrer tornando
necessário impedir uma situação de perda de controle, o que é melhor atingido no
modo de velocidade.
A direção do torque aplicado e a direção do movimento do material determinam
se o modo de SLAT mínimo ou SLAT máximo deve ser usado.

SLAT mínimo
Selecione o modo de SLAT mínimo quando a direção do material e a referência
de velocidade são considerados como “avanço” e é usado um valor de referência de
velocidade positivo para o regulador de velocidade. A saída do regulador de
velocidade cria então um valor positivo de comando para a referência de torque.
Tipicamente configure um valor positivo de referência de velocidade ligeiramente
maior do equivalente para manter a velocidade planejada da linha de material.
Isto por sua vez forçará o regulador de velocidade a saturar (a referência de
velocidade é ligeiramente maior que a realimentação de velocidade) comandando
uma referência “mais positiva” de torque do que o valor da referência de torque do
modo torque é. Neste cenário o inversor seguirá a referência de torque até que
haja uma quebra ou escorregamento na aplicação.
Quando o inversor está seguindo uma referência de torque (modo de torque no
modo SLAT mínimo), uma das duas condições forçará o inversor a seguir a
referência de velocidade (modo de velocidade):
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• A saída do regulador de velocidade torna-se menor do que a referência
de torque. A reação quando disparada no exato ponto que o valor de
referência de torque no modo de velocidade é matematicamente menor
que o valor no modo de torque, geralmente resulta em um overshoot maior
de velocidade. Esta é a mesma condição que existiria no modo de torque/
velocidade mínimo sem os recursos SLAT. A imagem a seguir representa
o resultado sem utilizar os recursos SLAT.
Figura 33 – Velocidade de torque mínimo sem o SLAT

Comando de torque
interno
No relé de
velocidade
Degrau de carga
(diminuído)
Realimentação
da velocidade

Regulador de torque

Regulador de velocidade

Ou
• O erro de velocidade torna-se negativo (a realimentação de velocidade
torna-se maior do que a referência de velocidade). Isto forçaria o controle
no modo de regulador de velocidade, uma condição chamada de modo de
velocidade forçada (FSM).
Ao forçar o inversor a entrar no modo de velocidade (FSM), a transição ocorre
mais cedo do que o faria se a reação fosse disparada no ponto exato que o valor de
referência de torque no modo de velocidade é matematicamente menor que o
valor no modo de torque, geralmente resultando em um menor overshoot de
velocidade.
P314 [SLAT Err Stpt] e P315 [SLAT Dwell Time] permitem ajustar alguma
histerese para desligar o modo de velocidade forçada. Eles são ajustados como 0
por padrão, então não há histerese. No modo SLAT mínimo, [SLAT Err Stpt]
ajusta o quanto a realimentação de velocidade deve ser menor do que a referência
de velocidade antes de desligar o modo de velocidade forçada. O tempo de
permanência do SLAT ajusta por quanto tempo o erro de velocidade deve exceder
o valor de referência de erro SLAT antes de desligar o modo de velocidade
forçada.
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Quando o inversor alterna do modo de Torque para o modo de velocidade
forçada, a saída do regulador de velocidade é carregada com a referência de torque
do motor interna para criar uma transição suave. Para que o inversor retorne do
modo de velocidade para o modo de torque, o modo de velocidade forçada
(se ativo) deve ser desligado primeiro. O modo de velocidade forçada desligará
quando o erro de velocidade for maior do que o valor de referência de erro SLAT
para tempo de permanência SLAT.
Com ajuste do parâmetro padrão, isto ocorrerá quando o erro de velocidade
tornar-se positivo.
Quando o modo de velocidade forçada está desligado, o inversor alternará de
volta para o modo de torque quando a saída do regulador de velocidade tornar-se
superior à referência de torque.
Empiricamente definir os valores P314 [SLAT Err Stpt] e P315 [SLAT Dwell
Time] para algo diferente do padrão pode ajudar a criar transições ainda mais
suaves.
P314 [SLAT Err Stpt]

Erro de velocidade < 0

P315 [SLAT Dwell Time]
Filtro passa
baixa

Desenergiz.

Energizado

Modo de velocidade
forçada (FSM)

Erro de velocidade > Ajuste
SLAT para tempo SLAT
Controlador de estado FSM

Tendência de referência de
velocidade dependente de aplicação
Realimentação de
velocidade do motor
Referência de torque
externa (ETR)

+

–

Erro de
velocidade

Regulador
PI

Saída do regulador
de velocidade (SRO)

FSM – ativado
Seleção
min

Referência de
torque interna
(ITR)

Desenergizado

Exemplo de aplicação de bobinadeira de papel:
O inversor é ajustado como modo SLAT mínimo, de forma que ele execute
normalmente no modo de torque e siga P675 [Trq Ref A Sel]. [Trq Ref A Sel]
vem de um controlador externo e é aproximadamente 60% do torque do motor
quando a imagem foi gerada (exibida abaixo). A referência de velocidade, também
de um controlador externo, é ajustada acima da realimentação de velocidade para
saturar o regulador de velocidade no modo de torque. A figura abaixo captura o
que ocorre no inversor durante uma parada na rede.
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Figura 34 – Modo de SLAT min para velocidade forçada
Pequena quantia de overshoot
durante a parada na rede.
Realimentação de velocidade do motor (RPM)

Saída do regulador
de velocidade (%)

Regulador de velocidade saturado

Referência do torque do motor (%)
Speed Error (RPM)

O regulador de velocidade é pré carregado
com a referência do torque do motor.

O erro de velocidade torna-se negativo.
Modo de torque

Ocorre a parada de rede.

Modo de
velocidade

Modo de SLAT máximo
Selecione o modo de SLAT máximo quando a direção do material e a referência
de velocidade são considerados como “reverso” e é usado um valor de referência de
velocidade negativo para o regulador de velocidade. A saída do regulador de
velocidade cria então um valor negativo de comando para a referência de torque.
No modo SLAT máximo, geralmente você pode configurar uma referência de
velocidade que força o regulador de velocidade para saturação (a referência de
velocidade é ligeiramente abaixo da realimentação de velocidade que é
equivalente para manter a velocidade de linha planejada). Neste cenário o inversor
seguirá a referência de torque até que haja uma quebra ou escorregamento na
aplicação.
No modo SLAT máximo, o inversor alternará do modo de torque para o modo de
velocidade quando uma das condições a seguir ocorre:
• A saída do regulador de velocidade torna-se maior do que a referência de
torque. Esta é a mesma condição que existe no modo de torque/velocidade
máximo sem os recursos SLAT.
Ou
• O erro de velocidade torna-se positivo (a realimentação de velocidade
torna-se menor do que a referência de velocidade). Isto força o controle no
modo de regulador de velocidade, uma condição chamada de modo de
velocidade forçada (FSM).
Ao forçar o inversor a entrar no modo FSM, a transição ocorre mais cedo do que o
faria se a reação fosse disparada no ponto exato que o valor de referência de torque
no modo de velocidade é matematicamente maior que o valor no modo de torque,
geralmente resultando em um menor overshoot de velocidade.
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P314 [SLAT Err Stpt] e P315 [SLAT Dwell Time] permitem ajustar alguma
histerese para desligar o modo de velocidade forçada. Eles são ajustados como 0
por padrão, então não há histerese. No modo SLAT máximo, [SLAT Err Stpt]
ajusta o quanto a realimentação de velocidade (algebricamente sensível ao sinal)
deve ser maior do que a referência de velocidade antes de desligar o modo de
velocidade forçada. O [SLAT Dwell Time] ajusta por quanto tempo o erro de
velocidade deve ser menor do que o valor de referência de erro SLAT antes de
desligar o modo de velocidade forçada.
Quando o inversor alterna do modo de Torque para o modo de velocidade, a saída
do regulador de velocidade é carregada com o valor da referência de torque para
criar uma transição suave.
Para que o inversor retorne do modo de velocidade para o modo de torque, o
modo de velocidade forçada (se ativo) deve ser desligado primeiro. O modo de
velocidade forçada desligará quando o erro de velocidade for menor do que o
valor de referência de erro SLAT para tempo de permanência SLAT.
Com ajuste do parâmetro padrão, isto ocorrerá quando o erro de velocidade
tornar-se negativo. Quando o modo de velocidade forçada está desligado, o
inversor alternará de volta para o modo de torque quando a saída do regulador
de velocidade tornar-se menor do que a referência de torque.
P314 [SLAT Err Stpt]

Erro de velocidade > 0

P315 [SLAT Dwell Time]
Filtro passa
baixa

Desenergiz.

Energizado

Modo de velocidade
forçada (FSM)

Erro de velocidade < Ajuste
SLAT para tempo SLAT
Controlador de estado FSM

Tendência de referência de velocidade
dependente de aplicação

+

Realimentação de
velocidade do motor

–

Erro de
velocidade

Saída do regulador
Regulador de velocidade (SRO)
PI

FSM – ativado
Seleção
máx

Referência de
torque interna
(ITR)

Desenergizado

Referência de torque
externa (ETR)

Sum
A configuração do inversor neste modo permite que uma entrada externa de
torque seja somada ao comando de torque gerado pelo regulador de velocidade.
Este modo requer uma referência de velocidade e uma referência de torque. Este
modo pode ser usado para aplicações que têm mudanças de velocidade precisas
com restrições críticas de tempo. Se a especificação de torque e de temporização
for conhecida para uma determinada mudança de velocidade, então a entrada
externa de torque pode ser usada para pré carregar o integrador. A temporização
da mudança de velocidade e a aplicação de uma mudança de comando de torque
externo devem ser coordenadas para este modo ser útil. O modo “Sum Spd/Trq”
funcionará então como um avanço para o regulador de torque.
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Registro de dados
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Este assistente registra os valores de até seis parâmetros em um único inversor em
um intervalo especificado por um período de tempo, com a taxa de amostra
mínima de um segundo. Esta informação é salva como um arquivo delimitado por
vírgula *.csv para uso com Microsoft Excel ou qualquer outro programa de
planilha eletrônica. Clicar em Next permite a você configurar o registro de dados.
Quando o registro de dados está concluído, clique em Finish para fechar o
assistente. Se clicar em Finish antes do registro de dados ser concluído, somente os
dados coletados até aquele ponto são salvos no arquivo. Você pode cancelar o
assistente a qualquer momento clicando no ícone Cancel ou Close. Todos os
dados registrados são perdidos e o arquivo é apagado.

Exemplo de configuração
1. Conecte ao inversor que deseja gerar tendência por meio da ferramenta de
software DriveExecutive, DriveExplorer, Logix Designer Drive AOPs ou
Connected Components Workbench.
2. Clique no ícone Show Wizard
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Dependendo de sua escolha entre o ícone da varinha mágica ou o ícone de
seta para baixo, uma caixa de diálogo de seleção de assistente em particular
aparece. Selecione o assistente Data Logging.

3. Uma vez que a tela Welcome carregue, clique em Next.
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O assistente de registro de dados pode ser configurado para registrar até
seis parâmetros em uma taxa de amostra mínima de um segundo por um
tempo especificado ou pelo número de amostras.

4. Para encontrar um parâmetro que deseje registrar, selecione a Porta então
role as listas de parâmetro, pastas de arquivos e itens de diagnóstico ou use
a função de busca.

5. Para adicionar o parâmetro à lista de registro de dados, selecione o
parâmetro na lista do lado esquerdo e clique na seta para direita

.

Esse parâmetro aparece na primeira linha de entrada disponível do lado
direito.
6. Para remover um parâmetro da lista de registro de dados, selecione o
parâmetro na lista do lado direito e clique na seta para esquerda

.

Esse parâmetro desaparece da linha de entrada e todas as entradas seguintes
são movidas para cima.
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No exemplo de configuração abaixo, o assistente de registro de dados é
configurado para registrar seis parâmetros de inversor formados por valores
de parâmetro Output Frequency, Motor Velocity Feedback, Torque
Current Feedback, Output Current, Output Voltage DC Bus Voltage.

7. Clique em Next.
Isto exibirá uma caixa de diálogo “Salvar como” que salvará as informações
de registro de dados como um arquivo delimitado por vírgula *.csv para uso
com Microsoft Excel ou qualquer outro programa de planilha eletrônica.
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8. Para iniciar o registro de dados, clique em Save.
Assim que o registro de dados começa, um contador de tempo restante
é iniciado e uma barra de progresso azul se move para a direita.

Quando o registro de dados termina, uma mensagem “Logging Complete”
é exibida.

Cada largura de coluna é ajustável.
Veja abaixo um exemplo de planilha eletrônica de dados registrados. Use
um programa de planilha eletrônica para abrir o arquivo *.csv.
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Economia de energia

O ajuste do modo de controle do motor P35 [Motor Ctrl Mode] como Induct
Econ (2) ou Induction Economizer habilitará economia adicional de energia
junto ao inversor. Para ser específico, a economia adicional de energia pode ser
realizada em aplicados de torque constante que possuem períodos de carga
reduzida de velocidade constante.

Induction Economizer
O modo Induction Economizer é formado por um controle vetorial sem sensores
com uma função de ganho de energia adicional. Quando a velocidade de regime
permanente é atingida, o economizador torna-se ativo e ajusta automaticamente a
tensão de saída do inversor com base na carga aplicada. Ao corresponder a tensão
de saída à carga aplicada, a eficiência do motor é otimizada. A carga reduzida
comanda uma redução na corrente de fluxo do motor.
Para otimizar o desempenho do modo Induction Economizer, ajuste os seguintes
parâmetros:
• P47 [Econ At Ref Ki] – Ganho integral que determina a resposta da tensão
de saída quando a frequência de saída é uma referência.
• P48 [Econ AccDec Ki] – Ganho integral que determina a resposta da
tensão de saída quando a frequência de saída acelera ou desacelera de
acordo com o setpoint de referência.
• P49 [Econ AccDec Kp] – Ganho proporcional que determina a resposta
da tensão de saída quando a frequência de saída acelera ou desacelera de
acordo com o setpoint de referência.
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O assistente de tendência de alta velocidade configura a tendência interna do
inversor, faz o download da configuração da tendência no inversor e atualiza os
dados de tendência do inversor quando terminado. Esta informação é salva como
um arquivo delimitado por vírgula *.csv para uso com Microsoft Excel ou
qualquer outro programa de planilha eletrônica.
A tendência de alta velocidade pode ser configurada para uma tendência de até
oito parâmetros com 4096 amostras para cada parâmetro, a uma taxa mínima de
amostra de 1,024 milissegundos. Ela também pode ser configurada para uma
tendência de até quatro parâmetros com 1024 amostras para cada parâmetro, a
uma taxa mínima de amostra de 256 milissegundos. Isto é definido pelo inversor.
No futuro os inversores poderão oferecer opções diferentes.
Os inversores PowerFlex 755 possuem a funcionalidade tendência de alta
velocidade. Os inversores PowerFlex 753 não possuem a funcionalidade
tendência de alta velocidade.
Você pode executar apenas um assistente por vez.

Exemplo de configuração
1. Conecte ao inversor que deseja gerar tendência por meio da ferramenta de
software DriveExecutive, DriveExplorer, Logix Designer Drive AOPs ou
Connected Components Workbench.
2. Clique no ícone Show Wizard

.

Dependendo de sua escolha entre o ícone da varinha mágica ou o ícone de
seta para baixo, uma caixa de diálogo de seleção de assistente em particular
aparece.
3. Selecione o assistente de tendência de alta velocidade.
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4. Uma vez que a tela Welcome carregue, clique em Next.

A janela Configure Trend permite personalizar os seguintes detalhes de tendência
de alta velocidade:
• Trend Mode – determina o número de buffers de tendência, o número
total de amostras e a taxa mínima de intervalo de amostra.
• Pre-Trigger samples – determina o número de amostras a serem incluídas
na tendência antes do disparo.
• Sample Interval – o intervalo de tempo entre as amostras de dados de
tendência.
• Trigger Setup – determina como a tendência de dados será disparada
a. Comparação de dois parâmetros
b. Comparação de um parâmetro a uma constante
c. Um bit de teste em um parâmetro
• Trend Buffers – determina o inversor e/ou parâmetros periféricos e itens de
diagnóstico que entram na tendência.
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5. Para configurar Trigger Setup e Trend Buffers, clique no botão Ellipse
.

6. Selecione o parâmetro que deseja registrar selecionando a Porta então role
as listas de parâmetro, pastas de arquivos e itens de diagnóstico ou use a
função de busca e clique em Apply.

O melhor modo de remover uma seleção de parâmetro é desmarcar a caixa de
seleção na coluna Use.

É feito o download de “Not used” ao invés do parâmetro selecionado. Da próxima
vez que lançar o assistente, esse buffer não terá ajuste de parâmetro.
No exemplo abaixo, os buffers de tendência são configurados com cinco
parâmetros de inversor formados por valores de parâmetro Output Frequency,
Motor Velocity Feedback, DC Bus Voltage, Output Current, Output Voltage.
A tendência é configurada para um total de 4096 amostras que incluem 500
amostras antes do disparo, a uma taxa de amostragem de 1,024 ms. O disparo da
tendência de alta velocidade é a realimentação da velocidade do motor superior
a zero.
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Isto significa o seguinte:
• O inversor inicia a tendência.
• Quando o motor começa a rotação de avanço, a tendência começa a ser
gerada.
• On inversor continua a tendência por cerca de 3,7 segundos para usar as
3596 amostras restantes.
• O inversor interrompe a tendência e está pronto para fazer o upload.

7. Clique em Download
uma vez que a mensagem Download
Succeeded apareça e Trend Status seja Ready.
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.

O Trend Status é Running e os botões Download, Upload e Start não estão
disponíveis.

A tendência está em processo quando você vir Trend Status no estado
Finishing. Você pode parar a tendência a qualquer momento clicando em
Stop. Você pode fazer upload de todos os dados coletados até aquele
momento.
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A tendência está concluída quando Trend Status mudar do estado
Finishing para Complete.

Clique em Upload
. Isto inicia um processo que faz upload dos
dados de tendência do inversor e salva as informações como um arquivo
delimitado por vírgula *.csv para uso com Microsoft Excel ou qualquer
outro programa de planilha eletrônica.

Clique em Save para iniciar o processo de upload dos dados de tendência.
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Veja abaixo um exemplo de dados de tendência. Use um programa de
planilha eletrônica para abrir o arquivo *.csv.

A coluna C aqui alinha-se com o que é exibido no DriveExplorer ou
qualquer outra ferramenta de software de inversor. A coluna D exibe o
valor que o inversor está usando internamente. A coluna D possui dados
mais precisos, porém você pode não ter uso para esta precisão extra. Você
não pode conseguir os dados na coluna D de qualquer outro assiste ou
ferramenta de software.
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Posição inicial
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A função posição inicial é uma função independente do inversor que move o
motor até uma posição inicial definida por uma chave que é conectada a uma
entrada de posição inicial em um módulo opcional de realimentação, a entrada
digital residente na placa de controle principal ou um módulo opcional de E/S
que não seja um módulo de realimentação. Esta função é geralmente executada
somente uma vez após o inversor ser energizado ou se o inversor foi perdido. Se
um módulo opcional de realimentação universal for usado, a entrada de posição
inicial é parte do hardware geral de registro. Para executar as sequências de
posição inicial que necessitam deste módulo, o inversor deve configurar a função
de registro no próprio módulo.
Se for realizado um movimento de Posição absoluta, é necessário ter executado
um procedimento Encontrar início ou uma Redefinição de posição em algum
momento após a energização do inversor. Até que isto seja feito, o Bit 19 “Home
Not Set” em [Profile Status] permanece definido, impedindo que o perfil execute.
O estado Encontrar início é inserido do estado Etapa de inicialização quando o
perfil é habilitado com o bit Encontrar início definido no parâmetro Profile
Command. O inversor executa um procedimento para estabelecer a posição
inicial. O procedimento é um movimento do modo de Velocidade na velocidade
especificada para Encontrar início. Uma entrada digital é usada para detectar
quando a chave fim de curso da posição inicial foi cruzada. Se houver um encoder,
a lógica de registro é usada para travar a posição do motor quando a chave fim de
curso é alcançada como a posição inicial. A função “Encontrar início” lidará com
três casos possíveis; Alternar e marcar, Somente alternar e Somente marcar.

Seleção de entrada para posição inicial
Com dispositivo de realimentação
Os módulos opcionais de realimentação universal e os módulos opcionais de
realimentação de encoder fornecem uma entrada dedicada de posição inicial.
A entrada de posição inicial no módulo de realimentação que é selecionada por
P135 [Mtr Pos Fdbk Sel] é usada para posição inicial. Se o pulso do marcador de
um encoder é usado na função de posição inicial, ele também é selecionado por
P135 [Mtr Pos Fdbk Sel].
Sem dispositivo de realimentação
Se o inversor não tiver um módulo de realimentação e é feita uma seleção no
P135 [Psn Fdbk Sel] de “realimentação do simulador” a entrada da posição inicial
usada pelo inversor é selecionada de qualquer entrada digital residente no módulo
de E/S conectado por P734 [DI OL Home Limit]. Não há entrada por pulso do
marcador associado à posição de entrada “malha aberta”.
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Ativação de posição inicial
Uma função de posição inicial pode ser selecionada por uma entrada digital ou
por um parâmetro. A entrada digital é selecionada de qualquer entrada digital
residente no módulo de E/S conectado por Find Home ou Return Home. Para
selecionar a função de posição inicial de um parâmetro defina Bit 0 “Find Home”
ou Bit 3 P731 [Homing Control]. A sequência de posição inicial pode ser
selecionada independente do modo selecionado em P313 [Actv SpTqPs Mode].
Se o inversor possui um módulo opcional de realimentação, um controle do tipo
vetorial deve ser selecionada no parâmetro P35 [Motor Cntl Mode]. Se não
houver um módulo opcional de realimentação, qualquer tipo de controle pode ser
selecionado.
Quando a função Encontrar posição inicial é selecionada por uma entrada digital
ou um parâmetro, deve-se selecionar Bit 1 “Home DI” ou Bit 2 “Home Maker”
ou ambos em P731 [Homing Control].
Quando a função Retornar à posição inicial é selecionada por uma entrada digital
ou um parâmetro, será ignorada a seleção de Bit 1 “Home DI” ou Bit 2 “Home
Maker” do P731 [Homing Control].
Para ativar uma função de posição inicial, um comando de partida do inversor é
necessário se ele estiver parado. Se um inversor estiver executando, ele deve estar
no estado “At Zero Speed” quando a função é selecionada.
Parada do inversor durante a ativação
Se o inversor está parado, um comando de partida para o inversor é necessário
para ativar a sequência de posição inicial.
Inversor ligou e “At Zero Speed” durante ativação
Se o inversor já deu partida e em “At Zero Speed” o bit de borda ascendente ou de
alternância ativar, a sequência de posição inicial travará.
Inversor ligou sem “At Zero Speed” durante ativação
Se o inversor já deu partida sem “At Zero Speed” o bit de borda ascendente
é ignorado e a sequência de posição inicial não se inicia.

Posição inicial para chave fim de curso com realimentação
Na ativação da posição inicial o inversor inicia o movimento no modo de controle
de velocidade e acelerará até a velocidade e a direção definidos em P735 [Find
Home Speed] na taxa definida em P736 [Find Home Ramp]. Quando a chave
fim de curso/de proximidade é atingida, “Homing Input” é definido. A contagem
de posição é travada e é considerada a contagem de posição inicial. O inversor
então desacelera em rampa até zero na taxa definida em P736 [Find Home
Ramp]. O inversor então executa um movimento de posição “ponto a ponto” de
volta à contagem da posição inicial na velocidade de 1/10 de P735 [Find Home
Speed]. Quando o motor está em “At Position” e “At Zero Speed”, a sequência de
posição inicial é concluída.
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NÃO manter na posição inicial, P731 Bit 7
Se um modo de tipo de controle de posição for selecionado em P313 [Actv
SpTqPs Mode] o inversor continua a executar, mantendo a posição e transferindo
a referência de posição de volta a sua fonte anterior. Se o modo e tipo de controle
de velocidade for selecionado em P313 [Actv SpTqPs Mode] o inversor continua
a executar, mantendo a velocidade zero e transferindo a referência de velocidade
de volta a sua fonte anterior.
Manter na posição inicial, P731 Bit 7
Se um modo de tipo de controle de posição for selecionado em P313 [Actv
SpTqPs Mode] o inversor continua a executar, mantendo a posição; o inversor
então transfere a referência de posição de volta a sua fonte anterior, uma vez que
ele receba um comando de partida. Se o modo e tipo de controle de velocidade
for selecionado em P313 [Actv SpTqPs Mode] o inversor continua a executar,
mantendo a velocidade zero; o inversor então transfere a referência de velocidade
de volta a sua fonte anterior, uma vez que receba o comando de partida.
DigIn

Controle de velocidade

Velocidade

Velocidade de
encontrar posição
inicial

Posição
Controle ponto a ponto

Pulso de posição inicial para marcador com realimentação Na ativação da posição
inicial o inversor inicia o movimento no modo de controle de velocidade e acelera
até a velocidade e a direção definidos em P735 [Find Home Speed] na taxa
definida em P736 [Find Home Ramp]. Quando a entrada por pulso do marcador
é definida a contagem de posição é travada e considerada a contagem de posição
inicial após o pulso do marcador ser atingido, depois então o inversor desacelera
em rampa até zero em P736 [Find Home Ramp]. O inversor então executa um
movimento de posição “ponto a ponto” de volta à contagem da posição inicial
na velocidade de 1/10 de P735 [Find Home Speed]. Quando o motor está em
“At Position” e “At Zero Speed”, a sequência de posição inicial é concluída.
NÃO manter na posição inicial, P731 Bit 7
Se um modo de tipo de controle de posição for selecionado em P313 [Actv
SpTqPs Mode] o inversor continua a executar, mantendo a posição e transferindo
a referência de posição de volta a sua fonte anterior. Se o modo e tipo de controle
de velocidade for selecionado em P313 [Actv SpTqPs Mode] o inversor continua a
executar, mantendo a velocidade zero e transferindo a referência de velocidade de
volta a sua fonte anterior.
Manter na posição inicial, P731 Bit 7
Se um modo de tipo de controle de posição for selecionado em P313 [Actv
SpTqPs Mode] o inversor continua a executar, mantendo a posição; o inversor
então transfere a referência de posição de volta a sua fonte anterior, uma vez que
ele receba um comando de partida. Se o modo e tipo de controle de velocidade
for selecionado em P313 [Actv SpTqPs Mode] o inversor continua a executar,
mantendo a velocidade zero; o inversor então transfere a referência de velocidade
de volta a sua fonte anterior, uma vez que receba o comando de partida.
Publicação da Rockwell Automation 750-RM002B-PT-P – Setembro 2013

291

Capítulo 5

Recursos do inversor

Marcador

Velocidade

Velocidade de
encontrar posição
inicial
Controle de velocidade

Posição
Controle ponto a ponto

Posição inicial para chave e pulso do marcador com realimentação
Na ativação da posição inicial o inversor inicia o movimento no modo de
controle de velocidade e acelerará até a velocidade e a direção definidos em P735
[Find Home Speed] na taxa definida em P736 [Find Home Ramp]. À medida
que o motor se move em direção à chave fim de curso/de proximidade, o pulso
do marcador dispara um registro no módulo de realimentação para travar a
contagem atual da posição. Quando a chave fim de curso/de proximidade é
atingida, “Homing Input” é definido. A última contagem de posição do pulso
do marcador que foi travada antes de “Homing Input” ser definido é considerada
a contagem da posição inicial. O inversor então desacelera em rampa até zero
na taxa definida em P736 [Find Home Ramp]. O inversor então executa um
movimento de posição “ponto a ponto” de volta à contagem da posição inicial
na velocidade de 1/10 de P735 [Find Home Speed]. Quando o motor está em
“At Position” e “At Zero Speed”, a sequência de posição inicial é concluída.
NÃO manter na posição inicial, P731 Bit 7
Se um modo de tipo de controle de posição for selecionado em P313 [Actv
SpTqPs Mode] o inversor continua a executar, mantendo a posição e transferindo
a referência de posição de volta a sua fonte anterior. Se o modo e tipo de controle
de velocidade for selecionado em P313 [Actv SpTqPs Mode] o inversor continua a
executar, mantendo a velocidade zero e transferindo a referência de velocidade de
volta a sua fonte anterior.
Manter na posição inicial, P731 Bit 7
Se um modo de tipo de controle de posição for selecionado em P313 [Actv
SpTqPs Mode] o inversor continua a executar, mantendo a posição; o inversor
então transfere a referência de posição de volta a sua fonte anterior, uma vez que
ele receba um comando de partida. Se o modo e tipo de controle de velocidade
for selecionado em P313 [Actv SpTqPs Mode] o inversor continua a executar,
mantendo a velocidade zero; o inversor então transfere a referência de velocidade
de volta a sua fonte anterior, uma vez que receba o comando de partida.
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Encontrar posição inicial DI sem dispositivo de realimentação
Na ativação da posição inicial o inversor inicia o movimento no modo de controle
de velocidade e acelerará até a velocidade e a direção definidos em P735 [Find
Home Speed] na taxa definida em P736 [Find Home Ramp]. Quando a chave
fim de curso/de proximidade é atingida, “Homing Input” é definido.
Se a contagem P35 [Motor Ctrl Mode] = 3 “Induction FV” P847 [Psn Fdbk] for
travada e considerada a contagem da posição inicial. O inversor então desacelera
em rampa até zero na taxa definida em P736 [Find Home Ramp]. O inversor
então executa um movimento de posição “ponto a ponto” de volta à contagem
da posição inicial na velocidade de 1/10 de P735 [Find Home Speed]. Quando
o motor está em “At Position” e “At Zero Speed”, a sequência de posição inicial
é concluída.
NÃO manter na posição inicial, P731 Bit 7
Se um modo de tipo de controle de posição for selecionado em P313 [Actv
SpTqPs Mode] o inversor continua a executar, mantendo a posição e transferindo
a referência de posição de volta a sua fonte anterior. Se o modo e tipo de controle
de velocidade for selecionado em P313 [Actv SpTqPs Mode] o inversor continua a
executar, mantendo a velocidade zero e transferindo a referência de velocidade de
volta a sua fonte anterior.
Manter na posição inicial, P731 Bit 7
Se um modo de tipo de controle de posição for selecionado em P313 [Actv
SpTqPs Mode] o inversor continua a executar, mantendo a posição; o inversor
então transfere a referência de posição de volta a sua fonte anterior, uma vez que
ele receba um comando de partida. Se o modo e tipo de controle de velocidade
for selecionado em P313 [Actv SpTqPs Mode] o inversor continua a executar,
mantendo a velocidade zero; o inversor então transfere a referência de velocidade
de volta a sua fonte anterior, uma vez que receba o comando de partida.
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Se P35 [Motor Ctrl Mode] = 0 “Induction VHz” ou 1 “Induction SV”
O inversor desacelera em rampa até zero na taxa definida em P736 [Find Home
Ramp].
Se o inversor faz um percurso após a chave de proximidade durante
a desaceleração
O inversor reverte a direção a uma velocidade de 1/10 de P735 [Find Home
Speed]. O inversor devem então receber uma borda ascendente da chave de
proximidade seguido de um pulso de borda descendente. Depois de receber o
pulso de borda descendente o inversor desacelerará na taxa definida em P736
[Find Home Ramp]. Quando o motor está em “At Zero Speed” a sequência de
posição inicial é concluída.
Se o inversor permanecer na chave de proximidade durante a desaceleração
O inversor reverte a direção a uma velocidade de 1/10 de P735 [Find Home
Speed]. Quando a borda descendente da chave fim de curso/de proximidade é
atingida, o inversor desacelerará na taxa definida em P736 [Find Home Ramp].
Quando o motor está em “At Zero Speed” a sequência de posição inicial é
concluída.
NÃO manter na posição inicial, P731 Bit 7
Se um modo de tipo de controle de posição for selecionado em P313 [Actv
SpTqPs Mode] o inversor continua a executar, mantendo a posição e transferindo
a referência de posição de volta a sua fonte anterior. Se o modo e tipo de controle
de velocidade for selecionado em P313 [Actv SpTqPs Mode] o inversor continua a
executar, mantendo a velocidade zero e transferindo a referência de velocidade de
volta a sua fonte anterior.
Manter na posição inicial, P731 Bit 7
Se um modo de tipo de controle de posição for selecionado em P313 [Actv
SpTqPs Mode] o inversor continua a executar, mantendo a posição; o inversor
então transfere a referência de posição de volta a sua fonte anterior, uma vez que
ele receba um comando de partida. Se o modo e tipo de controle de velocidade
for selecionado em P313 [Actv SpTqPs Mode] o inversor continua a executar,
mantendo a velocidade zero; o inversor então transfere a referência de velocidade
de volta a sua fonte anterior, uma vez que receba o comando de partida.
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Informações sobre recursos
adicionais para movimento
integrado em rede
EtherNet/IP

Estes documentos contêm informações adicionais sobre movimento integrado na
rede EtherNet/IP para aplicações de inversor PowerFlex 755.
Recurso

Descrição

Manual de programação de inversor PowerFlex Série 750,
publicação 750-PM001

Fornece informações detalhadas sobre:
• opções de E/S, controle e realimentação
• parâmetros e programação
• falhas, alarmes e localização de falhas

Instruções de instalação do inversor PowerFlex Série 750,
publicação 750-IN001

Fornece instruções para:
• Instalação mecânica
• Conexão da potência de entrada, do motor e de E/S
básica

Dados técnicos do inversor PowerFlex Série 750,
publicação 750-TD001

Fornece informações detalhadas sobre:
• Especificações do inversor
• Especificações opcionais
• Capacidade de fusível e disjuntor

Manual do usuário de movimento integrado na rede
EtherNet/IP, publicação MOTION-UM003

Use este manual para to configurar uma aplicação de
movimento integrado na rede EtherNet/IP e para iniciar
sua solução de movimento usando o sistema
ControlLogix™.

Manual de referência de instruções de movimento de
controladores Logix5000, publicação MOTION-RM002

Fornece detalhes sobre as instruções de movimento que
estão disponíveis para um controlador Logix5000.

Guia de seleção de controle de movimento Kinetix®,
publicação GMC-SG001

Este guia de seleção destina-se a ajudar nas decisões
inicias sobre produtos de controle de movimento mais
adequados para as suas especificações de sistema.
Além disso, há publicações de dados técnicos com
especificações de produto e publicações de guia de
projeto com informações de seleção, específicas para
cada família de inversor, para determinar os acessórios
necessários para sua aplicação.
Os guias de projeto incluem também os cabos de motor
recomendados, especificações de desempenho e curvas
de torque/velocidade (rotativo) e força/velocidade
(linear) para cada inversor e combinação de motor/
atuador.

Você pode visualizar ou fazer download das publicações em
http://www.rockwellautomation.com/literature/. Para pedir cópias impressas da
documentação técnica, entre em contato com seu distribuidor local Allen Bradley
ou representante de vendas Rockwell Automation.

Ferramentas de software
Pode-se fazer download do Integrated Architecture Builder no endereço:
http://www.rockwellautomation.com/en/e-tools/configuration.html
Pode-se fazer download do Motion Analyzer no endereço:
http://motion-analyzer.com/
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Taxa de atualização bruta

A malha de posição para o inversor PowerFlex 755 é atualizada em uma taxa de
1,024 ms (1024 s). Durante cada atualização de malha de posição o inversor
pode ler ou gravar dados na porta Ethernet incorporada, mas não pode fazer as
duas operações na mesma atualização. Portanto, o inversor pode receber somente
novas atualizações em eventos de atualização da malha de posição alternados.
Para ler novas informações do planejador de movimento (que é o controlador),
a taxa de atualização bruta mínima deve ser 2,5 ms ou superior para garantir que
nenhum pacote de dados seja perdido. Se o inversor PowerFlex 755 é operado a
uma taxa de atualização bruta de menos de 2,5 ms, os pacotes de dados podem
ser pedidos (resultando na interpolação do inversor entre atualizações perdidas),
e/ou inversor pode apresentar falha se um número suficiente de pacotes de dados
for perdido consecutivamente. A Rockwell Automation recomenda uma taxa de
atualização bruta mínima de 3 ms para o inversor PowerFlex 755.

Modos de controle para
inversores PowerFlex 755
operando no movimento
integrado na rede
EtherNet/IP

O movimento integrado na rede EtherNet/IP é um recurso disponível com a
revisão de firmware 2.xxx e superior para inversores PowerFlex 755. Este recurso
fornece uma experiência comum de usuário como com os inversores Kinetix 6500
quando usados com controladores Logix, revisão 19 ou superior, na rede
EtherNet/IP:
• O mesmo perfil do controle de movimento possibilita uma experiência de
configuração comum. O inversor PowerFlex 755 usa as propriedades de
movimento/propriedades de eixo e os mesmos atributos de movimento do
inversor Kinetix 6500.
• As mesmas instruções de movimento oferecem uma experiência de
programação comum.
Consulte o apêndice “Movimento integrado na Ethernet/IP” no manual de
programação do inversor PowerFlex Série 750, publicação 750-PM001, para mais
informações.

Instrução de partida do inversor de movimento (MDS)
Para informações sobre a instrução MDS, consulte o manual de referência de
instruções de movimento dos controladores Logix5000, publicação
MOTION-RM002.
Para o inversor PowerFlex 755, a instrução MDS somente é válida quando a
configuração do eixo é ajustada como um destes modos de controle:
• Controle de frequência
• Malha de velocidade
• Malha de torque
A instrução MDS não é válida quando a configuração do eixo é ajustada como
malha de posição.

Publicação da Rockwell Automation 750-RM002B-PT-P – Setembro 2013

299

Capítulo 6

Movimento integrado em aplicações de rede EtherNet/IP para inversores PowerFlex 755

Configuração da Instrução de partida do inversor de movimento
A instrução MDS é configurada de forma semelhante à maioria das instruções de
movimento, como visto neste exemplo.

A instrução MDS é semelhante à instrução jog do eixo de movimento (MAJ), no
entanto, a instrução MDS não ajusta as taxas de aceleração/desaceleração. A taxa
de aceleração é ajustada dinamicamente pelos atributos de rampa configurados
na instrução ajuste de valor de sistema (SSV). Consulte Atributos de rampa na
página 302. Observe que PF755_Axis foi configurado como revoluções.
Portanto, as unidades de velocidade são revs/s.

Código de amostra de partida do inversor de movimento (MDS)
Partida
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Aumentar velocidade
A velocidade é alterada atualizando a referência de velocidade e executando
novamente a instrução MDS.

Diminuir velocidade
A velocidade é alterada atualizando a referência de velocidade e executando
novamente a instrução MDS.
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Modo de torque
Quando a configuração do eixo está em malha de torque, o atributo de velocidade
na instrução MDS não é usado para comandar a velocidade do inversor.
A velocidade é determinada pela quantidade de torque especificada nos atributos
CommandTorque e/ou TorqueTrim.

IMPORTANTE

Você deve comandar o torque zero nos atributos CommandTorque e
TorqueTrim antes de usar a instrução parada do eixo de movimento (MAS)
para parar um processo específico de movimento em um eixo ou para parar
o eixo completamente. Para usar a instrução MAS, você deve ajustar Change
Decel como No. Caso contrário pode ocorrer um erro de instrução. A taxa de
desaceleração é ajustada com base no atributo Desaceleração em rampa.
A instrução desligamento do servo de movimento (MSF) é usada para
desativar a saída do inversor para o eixo especificado e para desativar a malha
de servo do eixo. Se você executar uma instrução MSF enquanto o eixo está
em movimento, o eixo para por inércia de forma descontrolada.

Atributos de rampa
A instrução MDS é validade se um dispositivo inversor de movimento integrado
na Ethernet/IP suportar os seguintes cinco atributos de rampa:
• RampAcceleration
• RampDeceleration
• RampVelocity – Positivo
• RampVelocity – Negativo
• RampJerk – Controle
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Estes atributos de rampa somente estão disponível quando a configuração do eixo
do inversor PowerFlex 755 é ajustada como Controle de frequência ou malha de
velocidade. Estes atributos de rampa não estão disponíveis quando a configuração
do eixo é ajustada como malha de torque ou malha de posição.
Esta tabela fornece uma referência cruzada entre os atributos de rampa de
movimento do movimento integrado na rede EtherNet/IP do PowerFlex 755
e os parâmetro correspondentes do inversor.
Atributo de rampa

Parâmetro do inversor

RampAcceleration

P535 [Accel Time 1]

RampDeceleration

P537 [Decel Time]

RampVelocity – Positivo

P520 [Max Fwd Speed]

RampVelocity – Negativo

P521 [Max Rev Speed]

RampJerk – Controle

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

Código de exemplo de atributo de rampa
Os atributos de rampa listados na seção anterior são acessíveis por meio de uma
instrução de valor de sistema ajustado (SSV), como mostrado neste exemplo:
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Comparação de modo de posição, modo de velocidade e modo de
torque
O PowerFlex 755 suporta as configurações do eixo a seguir:
• Controle de frequência sem realimentação
• Malha de posição com realimentação do motor, realimentação dupla ou
realimentação integral dupla
• Malha de velocidade com realimentação do motor ou sem realimentação
• Malha de torque com realimentação do motor
As opções de seleção da configuração do eixo junto à aplicação Logix Designer,
“Propriedades de eixo”, guia “Geral” são exibidas aqui.
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Quando a configuração do eixo é ajustada como Controle de frequência, você
pode selecionar um dos métodos de controle a seguir que melhor atende a
aplicação:
• Volts/Hertz básico
• Ventilador/bomba Volts/Hertz
• Vetor sem sensores
• Indução FV
As opções de seleção da configuração do eixo junto à aplicação Logix Designer,
“Propriedades de eixo”, “Frequência”, guia “Controle” são exibidas aqui.

Esta tabela contém as configurações de eixo possíveis e os correspondentes modos
de controle do inversor PowerFlex 755 no movimento integrado na rede
EtherNet/IP.
Configuração do eixo

P35 [Motor Ctrl Mode]

P65 [VHz Curve]

Volts/Hertz básico

InductionVHz

Custom V/Hz

Ventilador/bomba Volts/Hertz

InductionVHz

Fan/Pump

Vetor sem sensores

Induction SV

Custom V/Hz

Economia de vetor sem sensores

Induct Econ

Custom V/Hz

Indução FV

Custom V/Hz

Controle de frequência:

Malha de posição
Malha de velocidade

Indução FV

Custom V/Hz

Malha de torque

Indução FV

Custom V/Hz

Para exemplos mais detalhados das configuração do eixo do PowerFlex 755,
consulte o capítulo de exemplos de configuração do eixo para inversor
PowerFlex 755 no manual de usuário de configuração e partida do movimento
integrado na rede EtherNet/IP, publicação MOTION-UM003.
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Somente frequência
Para informações sobre detalhes específicos de Controle de frequência, consulte
o apêndice de modos de instruções de movimento e controle de movimento
integrado no manual de referência de instruções de movimento de controladores
Logix5000, publicação MOTION-RM002.

Memória não volátil (NV) do
inversor para configuração
do motor de ímã permanente

Um inversor Kinetix pode ler automaticamente os dados de configuração na
memória não volátil do motor de ímã permanente/encoder, enquanto que os
dados de configuração do motor/encoder devem ser inseridos manualmente e
ajustados em um inversor PowerFlex 755 ao configurar o inversor e um motor de
ímã permanente para operação no movimento integrado na rede EtherNet/IP.
A opção inversor NV (exibida no exemplo de tela abaixo) permite que você
acione um inversor PowerFlex 755 e motor de ímã permanente usando os dados
de motor/encoder inseridos e armazenados na memória não volátil do inversor.
Isto é útil para um inversor executando no modo independente que está sendo
convertido para operação em um movimento integrado na rede EtherNet/IP.
Use estes ajustes de parâmetro para configurar o módulo do inversor:
• Verifique se os dados corretos de motor/encoder estão presentes no
inversor.
• Em Axis Properties para o módulo do inversor, selecione a categoria Motor
e a partir do menu Data Source, escolha Drive NV.
• Verifique se a seleção feedback no parâmetro apropriado do inversor
corresponde à seleção na categoria de realimentação do motor para o eixo.
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Esta seção explica como configurar uma aplicação de realimentação de malha
dupla usando o movimento integrado na rede EtherNet/IP para um inversor
PowerFlex 755.

Descrição de aplicação de malha dupla
Uma aplicação de controle por malha dupla usa dois encoders, um instalado no
motor (típico) e um instalado na carga (como demonstrado neste diagrama de
blocos). Os dois encoders estão conectados ao inversor PowerFlex 755 por meio
de módulos opcionais de realimentação separados, um instalado na porta 5
e outro instalado na porta 4.

Carga

Motor
Transmissão mecânica
5:1 relação
(caixa de engrenagens e cinta)

E

Dispositivo de realimentação do
motor/mestre – Porta 5, canal A
(Inversor PowerFlex 755)
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Dispositivo de realimentação
de carga – Porta 4, canal A
(Inversor PowerFlex 755)
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Configuração de Controle por malha dupla
Estes passos consideram que você criou um eixo para o inversor PowerFlex 755
no grupo de controle de movimento e adicionou um novo módulo inversor
PowerFlex 755 na aplicação Logix Designer. Consulte “Movimento integrado na
rede EtherNet/IP”, “Configuração e partida” no manual de usuário, publicação
MOTION-UM003, para os procedimentos completos. Siga estas etapas para
configurar o eixo de controle por malha dupla (encoder).
1. Crie um eixo de realimentação em no grupo de movimento para os
encoders (Dual_Loop_Axis neste exemplo).
2. Abra o módulo do inversor PowerFlex 755 e clique na guia Associated
Axis.
3. A partir do menu Axis 1, escolha o eixo de realimentação que criou
(Dual_Loop_Axis neste exemplo).
4. A partir do menu Motor/Master Feedback Device, escolha Port 5
Channel A.
5. A partir do menu Load Feedback Device, escolha Port 4 Channel A.
6. Clique em OK.
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7. Abra Axis Properties para o eixo de realimentação (Dual_Loop_Axis).
8. A partir do menu Feedback Configuration, escolha Dual Feedback para
permitir que o objeto do eixo aceite a realimentação das duas fontes.

9. Selecione a categoria Motor Feedback.
10. A partir do menu Type, escolha a realimentação do motor apropriada.
11. Na caixa Cycle Resolution, digite o valor apropriado para seu dispositivo.
12. A partir do menu Startup Method, escolha o valor apropriado para seu
dispositivo.
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13. Selecione a categoria Load Feedback.
14. A partir do menu Type, escolha o dispositivo de realimentação de carga
apropriado.
15. A partir do menu Units, escolha o valor apropriado.
16. Na caixa Cycle Resolution, digite o valor apropriado para seu dispositivo.
17. A partir do menu Startup Method, escolha o valor apropriado para seu
dispositivo.
18. Na caixa Turns, digite o valor apropriado para seu dispositivo.
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19. Selecione a categoria Scaling.
20. A partir do menu Load Type, escolha o valor apropriado para seu
dispositivo.
Este exemplo usa uma transmissão rotativa.
21. Na caixa Transmission Ratio, digite os valores apropriados para seu
dispositivo.
Este exemplo usa uma relação de 5:1.
22. Na caixa Scaling Units, digite o valor apropriado para seu dispositivo.
23. Na caixa Scaling Position Units, digite o valor apropriado para seu
dispositivo.
Este exemplo usa 30 unidades de posição para toda revolução do encoder
de carga 1,0 em um eixo rotativo (por exemplo um botão de disco), que cai
para a posição zero após 90 unidades acumuladas.

A malha de velocidade é controlada pela realimentação do encoder do
motor. Uma vez que há uma transmissão mecânica entre o motor e o lado
de carga, as unidades de conversão de escala são potencialmente diferentes
entre os dois encoders.
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24. Para verificar se a relação motor para carga está correta, selecione a
categoria Parameter List.
25. Visualize o valor do parâmetro FeedbackUnitRatio. Neste exemplo a
relação é 5:1 ou 5 revoluções do encoder do motor por revolução do
encoder de carga.

Se a malha de velocidade não estiver desempenhando corretamente,
ou seja, não está seguindo o comando e não acelera ou desacelera
apropriadamente, verifique se esta relação está correta.
26. Continue ajustando este eixo.
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O módulo opcional EtherNet/IP com porta dupla possui dois modos de
operação, modo adaptador (padrão) e modo derivação.

Seleção do modo de operação
O modo de derivação destina-se a ser usado com os inversores PowerFlex 755 e
usa a porta ENET3 (DEVICE) como ponto de conexão para transferir dados
do movimento integrado na rede EtherNet/IP para o adaptador EtherNet/IP
incorporado no inversor PowerFlex 755. O modo de operação é selecionado
usando o jumper do modo de operação ( J4). Para mais informações sobre o ajuste
do jumper de modo de operação, consulte o manual do usuário do Módulo
opcional EtherNet/IP com porta dupla do PowerFlex 20-750-ENETR,
publicação 750COM-UM008.

Atribuição de endereço IP
Se o inversor PowerFlex Série 755 for conectado a um switch gerenciável de
Ethernet Stratix 6000™ ou Stratix 8000 e o inversor for ajustado para modo
BOOTP, o recurso “atribuição de endereço IP dinâmico por porta” (Stratix
6000) ou “persistência de DHCP” (Stratix 8000) ajustará o endereço IP para o
inversor. Para mais detalhes, consulte o manual do usuário de switch gerenciável
de Ethernet Stratix 6000, publicação 1783-UM001 ou o manual do usuário
de switch gerenciável de Ethernet Stratix 8000 e Stratix 8300™, publicação
1783-UM003.

Posicionamento do módulo opcional
Instale o Módulo opcional EtherNet/IP com porta dupla na Porta 4 ou 5 da
base de controle do inversor PowerFlex 755. (Quando operando no modo de
derivação, a porta 6 do inversor não pode ser usada.)
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Considerações de hardware
sobre percurso

Quando um inversor PowerFlex 755 é configurado como movimento integrado
na rede EtherNet/IP nenhum dos módulo opcionais de E/S é suportado.
Portanto, as entradas associadas aos limites de sobre-percurso devem ser fiadas
nos módulos de entrada do controlador e então o controle deve ser programado
no controlador Logix.
A operação deste controle é realizada programando o controlador para monitorar
os limites de sobre-percurso por meio de entradas digitais e ajustando a ação
desejada quando os limites de sobre-percurso são excedidos. As ações possíveis
incluem (sem limitarem-se), ajuste de um alarme, desligamento do planejador de
movimento, desligamento do inversor ou realização de uma função de
encerramento.
O código de exemplo de lógica ladder abaixo exibe uma solução possível para a
execução de controle de hardware sobre percurso (o código é um exemplo apenas
e não é a única solução para monitoração de hardware em limites de sobrepercurso). Cada aplicação individual determina as especificações para o controle
de hardware sobre percurso necessário. Este exemplo monitora as entradas
digitais e envia uma parada do eixo de movimento se uma das entradas se tornar
falsa e gerar um indicador de saída que poderia ser usado para anunciar uma
parada.
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Esta seção faz referência cruzada da ocorrência de propriedades do módulo Logix
Designer e propriedades de eixo com o parâmetro do inversor PowerFlex 755
correspondente. Consulte o apêndice Padrão e atributos opcionais do módulo do
inversor de segurança PowerFlex 755 neste manual para obter detalhes sobre os
atributos opcionais e a funcionalidade do modo de controle correspondente
suportada por um módulo do inversor PowerFlex 755.

Configuração das propriedades de eixo de controle de frequência
Propriedades gerais do eixo para controle de frequência
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Propriedades do eixo de controle de frequência

Parâmetros do eixo de movimento de controle de frequência
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Tabela 13 – Ocorrência de Controle de frequência para referência cruzada de parâmetro
Ocorrência de movimento integrado na rede
EtherNet/IP

Parâmetro do inversor

Frequência de quebra

P63 [Break Frequency]

Tensão de interrupção

P62 [Break Voltage]

Limite do vetor de corrente

P422 [Current Limit 1]

Controle de subida de fluxo

P43 [Flux Up Enable] – Forçado para automático

Tempo de subida de fluxo

P44 [Flux Up Time]

Método de controle de frequência

P65 [VHz Curve]

Frequência máxima

P37 [Maximum Freq]

Limite de sobretorque

P436 [Shear Pin1 Level]

Tempo de limite de sobretorque

P437 [Shear Pin 1 Time]

Impulso de operação

P61 [Run Boost]

Velocidade de inibição 1

P526 [Skip Speed 1]

Velocidade de inibição 2

P527 [Skip Speed 2]

Velocidade de inibição 3

P528 [Skip Speed 3]

Banda da velocidade de inibição

P529 [Skip Speed Band]

Impulso de partida

P60 [Start Acc Boost]

Limite de subtorque

P442 [Load Loss Level]

Tempo de limite de subtorque

P443 [Load Loss Time]

Estatismo de velocidade

P620 [Droop RPM at FLA]

Limite de velocidade negativo

P521 [Max Rev Speed]

Limite de velocidade positivo

P520 [Max Fwd Speed]
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Configuração das propriedades de eixo de controle de velocidade
Propriedades gerais do eixo para controle de velocidade

Propriedades do eixo de controle de velocidade
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Parâmetros do eixo de movimento de controle de velocidade

Tabela 14 – Ocorrência de Controle de velocidade para referência cruzada de parâmetro
Ocorrência de movimento integrado na rede
EtherNet/IP

Parâmetro do inversor

Ganho de avanço de aceleração

P696 [Inertia Acc Gain]
P697 [Inertia Dec Gain]

Configuração SLAT

P309 [SpdTrqPsn Mode A]

Valor de referência SLAT

P314 [SLAT Err Stpt]

Atraso do tempo SLAT

P315 [SLAT Dwell Time]

Estatismo de velocidade

P620 [Droop RPM at FLA]

Largura de banda do integrador de velocidade

P647 [Speed Reg Ki]

Retenção do integrador de velocidade

P635 [Spd Options Ctrl]

Pré carga do integrador de velocidade

P652 [SReg Trq Preset]

Limite de velocidade negativo

P521 [Max Rev Speed]

Limite de velocidade positivo

P520 [Max Fwd Speed]

Largura de banda de malha de velocidade

P645 [Speed Reg Kp]

Largura de banda do filtro passa baixa de velocidade

P644 [Spd Err Fltr BW]

Ganho de avanço de alimentação negativa de velocidade

P643 [SpdReg AntiBckup]

Offset de velocidade

P601 [Trim Ref A Stpt]
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Configuração das propriedades de eixo de malha de torque
Propriedades gerais do eixo para malha de torque

Propriedades do eixo de malha de torque
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Parâmetros do eixo de movimento de malha de torque

Tabela 15 – Ocorrência de malha de torque para referência cruzada de parâmetro
Ocorrência de movimento integrado na rede
EtherNet/IP

Parâmetro do inversor

Controle de subida de fluxo

P43 [Flux Up Enable] – Forçado para automático

Tempo de subida de fluxo

P44 [Flux Up Time]

Limite de sobretorque

P436 [Shear Pin1 Level]

Tempo de limite de sobretorque

P437 [Shear Pin 1 Time]

Limite de torque negativo

P671 [Neg Torque Limit]

Limite de torque positivo

P670 [Pos Torque Limit]

Limite de subtorque

P442 [Load Loss Level]

Tempo de limite de subtorque

P443 [Load Loss Time]
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Configuração das propriedades de eixo de malha de posição
Propriedades gerais do eixo para malha de posição

Propriedades do eixo de malha de posição
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Parâmetros do eixo de movimento de malha de posição

Tabela 16 – Ocorrência de malha de posição para referência cruzada de parâmetro
Ocorrência de movimento integrado na rede
EtherNet/IP

Parâmetro do inversor

Largura de banda do integrador de posição

P838 [Psn Reg Ki]

Retenção do integrador de posição

P721 [Position Control]

Largura de banda do filtro de folga do condutor de
posição

P834 [Psn Out Fltr BW]

Ganho do filtro de folga do condutor de posição

P833 [Psn Out FltrGain]

Largura de banda de malha de posição

P839 [Psn Reg Kp]

Frequência de filtro de encaixe de posição

P830 [PsnNtchFltrFreq]

Ganho de avanço de velocidade

P549 [Spd Ref A Mult]
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Configuração das propriedades do eixo de dados do motor de indução
Propriedades do eixo de dados do motor de indução

Parâmetros do eixo de movimento de dados do motor de indução
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Tabela 17 – Ocorrência de dados do motor de indução para referência cruzada de parâmetro
Ocorrência de movimento integrado na rede
EtherNet/IP

Parâmetro do inversor

Frequência nominal do motor de indução

P27 [Motor NP Hertz]

Limite de sobrecarga do motor

P413 [Mtr OL Factor]

Corrente contínua nominal do motor

P26 [Motor NP Amps]

Potência de saída nominal do motor

P30 [Motor NP Power]

Tensão nominal do motor

P25 [Motor NP Volts]

Tipo de motor

P35 [Motor Cntl Mode]

Polos do motor rotativo

P31 [Motor Poles]

Velocidade nominal do motor rotativo

P28 [Motor NP RPM]

Configuração das propriedades do eixo do modelo do motor de
indução
Parâmetros do eixo de movimento do modelo do motor de indução

Tabela 18 – Ocorrência de modelo do motor de indução para referência cruzada de parâmetro
Ocorrência de movimento integrado na rede
EtherNet/IP

Parâmetro do inversor

Corrente de fluxo do motor de indução

P75 [Flux Current Ref]

Velocidade de escorregamento nominal do motor de
indução

P621 [Slip RPM at FLA]

Resistência à fuga do estator do motor de indução

P74 [Ixo Voltage Drop]

Resistência à fuga do rotor do motor de indução

P74 [Ixo Voltage Drop]

Resistência do estator do motor de indução

P73 [IR Voltage Drop]
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Configuração das propriedades do eixo de dados do motor de ímã
permanente
Propriedades do eixo de dados do motor de ímã permanente

Parâmetros do eixo de movimento de dados do motor de ímã permanente
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Tabela 19 – Ocorrência de dados do motor de ímã permanente para referência cruzada de
parâmetro
Ocorrência de movimento integrado na rede
EtherNet/IP

Parâmetro do inversor

Limite de sobrecarga do motor

P413 [Mtr OL Factor]

Corrente contínua nominal do motor

P26 [Motor NP Amps]

Potência de saída nominal do motor

P30 [Motor NP Power]

Corrente de pico nominal do motor

P422 [Current Limit 1]

Tensão nominal do motor

P25 [Motor NP Volts]

Tipo de motor

P35 [Motor Cntl Mode]

Polos do motor rotativo

P31 [Motor Poles]

Velocidade nominal do motor rotativo

P28 [Motor NP RPM]

Parâmetros do eixo de movimento de modelo do motor de ímã permanente

Tabela 20 – Ocorrência de modelo do motor de ímã permanente para referência cruzada de
parâmetro
Ocorrência de movimento integrado na rede
EtherNet/IP

Parâmetro do inversor

Constante de tensão rotativa do motor PM

P86 [PM CEMF Voltage]

Resistência do motor PM

P87 [PM IR Voltage]

Indutância do motor PM

P88 [PM IXq Voltage]
P89 [PM IXd Voltage]
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Configuração das propriedades do eixo de realimentação do motor
Propriedades do eixo de realimentação do motor

Parâmetros do eixo de movimento de realimentação do motor
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Tabela 21 – Ocorrência de realimentação do motor para referência cruzada de parâmetro
Ocorrência de movimento integrado na rede
EtherNet/IP

Parâmetro do inversor

Largura de banda do filtro de aceleração da realimentação n

P705 [Inertia Adapt BW]

Resolução de realimentação e ciclo

ENC: P02 [Encoder PPR]
DENC: P02 [Encoder 0 PPR]
DENC: P12 [Encoder 1 PPR]
UFB: P15 [FB0 IncAndSC PPR]
UFB: P45 [FB1 IncAndSC PPR]

Realimentação n revoluções

UFB: P22 [FB0 SSI Turns]
UFB: P52 [FB1 SSI Turns]

Tipo de realimentação n

UFB: P06 [FB0 Device Sel]
UFB: P36 [FB1 Device Sel]

Largura de banda do filtro de velocidade da realimentação n

P639 [SReg FB Fltr BW]

Derivações do filtro de velocidade da realimentação n

P126 [Pri Vel FdbkFltr

Configuração das propriedades do eixo de realimentação de carga do
motor
Propriedades do eixo de realimentação de carga do motor
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Parâmetros do eixo de movimento de realimentação de carga do motor

Tabela 22 – Ocorrência de realimentação de carga do motor para referência cruzada de
parâmetro
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Ocorrência de movimento integrado na rede
EtherNet/IP

Parâmetro do inversor

Resolução de realimentação e ciclo

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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Configuração das propriedades do eixo de carga
Propriedades do eixo de carga

Parâmetros do eixo de movimento de carga
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Tabela 23 – Ocorrência de carga para referência cruzada de parâmetro
Ocorrência de movimento integrado na rede
EtherNet/IP

Parâmetro do inversor

Inércia total

P76 [Total Inertia]

Offset de torque + Corte de torque

P686 [Torque Step]
• Offset de torque é somado ao valor de corte de torque,
o qual é enviado de forma síncrona ao inversor a cada
período de atualização bruta. O valor de corte de torque
está disponível para correções de torque “ativo” em
tempo real e o valor de Offset de torque está disponível
para compensação constante do torque do sistema.

Configuração das propriedades do eixo de retorno de carga
Propriedades do eixo de retorno de carga

• O offset de reversão reside no planejador de movimento do controlador
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Parâmetros do eixo de movimento de conformidade de carga

Tabela 24 – Ocorrência de conformidade de carga para referência cruzada de parâmetro
Ocorrência de movimento integrado na rede
EtherNet/IP

Parâmetro do inversor

Largura de banda do filtro passa baixa de torque

P659 [SReg Outfltr BW]

Frequência de filtro de encaixe de torque

P687 [Notch Fltr Freq]
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Configuração das propriedades do eixo do observador de carga
Propriedades do eixo do observador de carga

Parâmetros do eixo de movimento do observador de carga
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Tabela 25 – Ocorrência do observador de carga para referência cruzada de parâmetro
Ocorrência de movimento integrado na rede
EtherNet/IP

Parâmetro do inversor

Largura de banda do observador de carga

P711 [Load Observer BW]

Configuração do observador de carga

P704 [InAdp LdObs Mode]

Ganho de realimentação do observador de carga

P706 [InertiaAdaptGain]

Configuração da guia de potência das propriedades do módulo

Tabela 26 – Guia de potência para referência cruzada de parâmetro
Ocorrência de movimento integrado na rede
EtherNet/IP

Parâmetro do inversor

Limite de potência regenerativa

P426 [Regen Power Lmt]

Ação do regulador do barramento

P372 [Bus Reg Mode A]

Tipo de resistor do regulador shunt

P382 [DB Resistor Type]

Resistência externa de Shunt

P383 [DB Ext Ohms]

Potência externa de Shunt

P384 [DB Ext Watts]

Potência de pulso externo de Shunt

P385 [DB ExtPulseWatts]
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Controle de frenagem do
motor

Quando um inversor PowerFlex 755 é configurado como movimento integrado
na rede EtherNet/IP nenhum dos módulo opcionais de E/S é suportado. Um
meio normal de fazer com que o inversor controle a frenagem e uso a E/S do
inversor não são compatíveis. O controle da frenagem do motor deve ser
configurada pelo usuário no controlador Logix. A funcionalidade básica
envolvida é para habilitar o inversor para usar uma instrução MSO, verificar se
o inversor está habilitado e depois aplicar potência para desengatar a frenagem
do motor. O motor específico usado e a aplicação geralmente oferecem um atraso
de tempo dedicado entre o momento em que inversor é habilitado e o freio é
desengatado. Uma sequência muito semelhante é seguida com a desabilitação do
inversor usando uma instrução MSF. Nesse caso o freio é engatado e após o tempo
configurado pelo usuário, o inversor é desabilitado. Figura 35 descreve esta
operação.
Figura 35 – Diagrama de temporização

Habilitação

Freio

MSO

MSF
Tempo

O código da lógica ladder de amostra na Figura 36 página 337 exibe uma possível
solução para a execução do controle de freio (o código é um exemplo apenas,
não é a solução para a execução do controle de freio). Cada aplicação individual
determina as especificações para o controle de freio necessário.
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Figura 36 – Código de amostra de frenagem do motor
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Juntamente com os modos normais de operação da máquina, é importante
engatar o freio no caso de uma falha. O status de falha pode ser monitorado no
código Logix e o freio pode ser engatado no caso de uma falha. Conhecer qual a
ação de parada configurada ajuda a determinar quando engatar o freio no caso
de uma falha. As considerações de aplicação também podem ser fatoradas nesta
decisão. Esta ação de parada é configurada na tela Axis Properties/Actions (como
exibido neste exemplo).
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Este tópico fornece exemplos de topologia da rede que podem ser usados na
implementação de uma aplicação de rede movimento integrado na Ethernet/IP,
ao se utilizar as seguintes aplicações de software de programação.
• RSLogix 5000, versão 19 e superior
• Ambiente Studio 5000, versão 21 e superior

Topologia da rede

Topologia estrela
Uma configuração estrela de nível de comutação é um layout de rede Ethernet
tradicional onde os dispositivos são conectados a uma chave de rede centralizada,
ponto a ponto. A configuração estrela é mais efetiva quando os dispositivos estão
próximos à um switch de rede central. Em uma topologia da rede de configuração
estrela, todo tráfego que atravessa a rede (ou seja, dispositivo a dispositivo) deve
passar pela chave central.
ControlLogix

1756-EN2T
Ou
1756-ENxTR
Stratix 8000

1585J-M8CBJM-x
Cabo Ethernet (blindado)

Outros dispositivos
rede EtherNet/IP
compatíveis

Software de programação

PowerFlex 755

PowerFlex 755

PowerFlex 755

PowerFlex 755

Recomenda-se que para esta topologia de rede seja usado um switch gerenciável
com um relógio transparente e/ou de escala, além do suporte de protocolo QoS
e IGMP.
Embora o ControlLogix apareça na ilustração, o controlador CompactLogix
também pode ser usado.
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Vantagens e desvantagens
A vantagem de uma rede estrela é que se uma conexão ponto a ponto é perdida
para um dispositivo final, o resto da rede permanece operacional.
A principal desvantagem de uma topologia estrela é que todos os dispositivos
finais devem geralmente ser conectados de volta à localização central, o que
aumenta a quantia de infraestrutura de cabo necessária e aumenta também o
número de portas disponíveis, necessárias para o switch central, resultando em
uma solução de custo mais alto por nó.

Topologia linear
Em uma topologia linear, os dispositivos estão vinculados por meio de uma
chave incorporada de duas portas ou por uma derivação de rede EtherNet/IP
(1783-ETAP), ao invés de estarem conectados de volta a uma chave de rede
centralizada.
Software de programação

ControlLogix
IHM

1756-ENxTR
1585J-M8CBJM-x
Cabo EtherNet (blindado)

Point I/O

PowerFlex 755

PowerFlex 755

PowerFlex 755

PowerFlex 755

É necessário um módulo opcional de duas portas EtherNet/IP ou uma derivação
rede EtherNet/IP (1783-ETAP) para esta topologia da rede (este diagrama ilustra
uma aplicação usando o cartão opcional de porta dupla). Para mais informações
sobre a aplicação de um módulo opcional de porta dupla EtherNet/IP, consulte
o manual do usuário do Módulo opcional EtherNet/IP com porta dupla
PowerFlex 20-750-ENETR, publicação 750COM-UM008.
Embora o controlador ControlLogix apareça na ilustração, o controlador
CompactLogix também pode ser usado.
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Vantagens e desvantagens
As vantagens de uma rede linear incluem o seguinte:
• A topologia simplifica a instalação eliminando longos comprimentos de
cabo de volta à chave centralizada.
• A rede pode ser estendida por uma longa distância pois os segmentos
individuais de cabo podem ter até 100 m.
• A rede suporta até 50 dispositivos combinados por linha.
A principal desvantagem de uma topologia linear é que uma perda de conexão ou
falha de link desconecta também todos os dispositivos seguintes. Para equilibrar
esta desvantagem uma topologia de anel poderia ser empregada.

Topologia de anel
Uma topologia de anel ou anel de nível de dispositivo (DLR), é implementada de
forma semelhante à topologia linear. No entanto, é feita uma conexão extra do
último dispositivo na linha para o primeiro, fechando a malha ou anel. É essencial
configurar o supervisor de anel antes de conectar sua topologia linear em uma
topologia de anel.
ControlLogix

1585J-M8CBJM-x
Cabo EtherNet (blindado)
1756-ENxTR

1783-ETAP

1783-ETAP

1783-ETAP

1783-ETAP

1783-ETAP

Point I/O

IHM

PowerFlex 755

PowerFlex 755

PowerFlex 755

PowerFlex 755
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É necessário um módulo opcional de duas portas EtherNet/IP ou uma derivação
rede EtherNet/IP (1783-ETAP) para esta topologia da rede (este diagrama ilustra
uma aplicação usando ETAPs). Para mais informações sobre a aplicação de um
módulo opcional de porta dupla EtherNet/IP, consulte o manual do usuário do
Módulo opcional EtherNet/IP com porta dupla PowerFlex 20-750-ENETR,
publicação 750COM-UM008.
Embora o ControlLogix apareça na ilustração, o controlador CompactLogix
também pode ser usado.

Vantagens e desvantagens
As vantagens de uma rede de anel incluem o seguinte:
• Instalação simples
• Resiliência para um único ponto de falha (quebra de cabo ou falha de
dispositivo)
• Rápido tempo de recuperação de um único ponto de falha
A principal desvantagem de uma topologia de anel é um ajuste adicional (por
exemplo, supervisor de anel ativo) quando comparado à topologia de rede linear
ou estrela.

Topologia linear/estrela
Chaves de rede podem ser adicionadas ao final da linha, criando uma topologia
linear/estrela. Os dispositivos Ethernet que não têm tecnologia chaveamento
incorporada podem ser conectados em uma topologia estrela fora da chave.
Software de programação

ControlLogix

1756-EN2T
Ou
1756-ENxTR

1585J-M8CBJM-x
Cabo EtherNet (blindado)

Outros dispositivos de rede
EtherNet/IP compatíveis
Stratix 8000

PowerFlex 755
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Recomenda-se que para esta topologia de rede seja usado um switch gerenciável
com um relógio transparente e/ou de escala, além do suporte de protocolo QoS
e IGMP.
Embora o controlador ControlLogix apareça na ilustração, o controlador
CompactLogix também pode ser usado.

Topologia estrela/anel
As chaves de rede também podem ser conectadas em um DLR por meio de uma
derivação Ethernet/IP, criando uma topologia estrela/anel.
PowerFlex 755

1756-EN2T
Ou
1756-ENxTR

1585J-M8CBJM-x
Cabo EtherNet (blindado)

Software de programação
1783-ETAP

PowerFlex 755

PowerFlex 755

PowerFlex 755

PowerFlex 755

Outros dispositivos
EtherNet/IP compatíveis
Stratix 8000

Recomenda-se que para esta topologia de rede seja usado um switch gerenciável
com um relógio transparente e/ou de escala, além do suporte de protocolo QoS
e IGMP.
Embora o controlador ControlLogix apareça na ilustração, o controlador
CompactLogix também pode ser usado.
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Comparação de classificação
de sobrecarga do inversor
PowerFlex 755 e Kinetix 7000
para operação de motor de
ímã permanente

O inversor PowerFlex 755 pode ser configurado como uma operação de regime de
trabalho normal ou para aplicação pesada. A classificação para aplicação pesada
possui uma capacidade da corrente contínua mais baixa e, portanto, pode
produzir mais corrente durante uma sobrecarga.
Taxa de
operação

0 Hz

100%

110%

150%

180%

Normal

50%

100%

Um minuto

3 segundos

Não aplicável

Pesada

65%

75% do regime
de trabalho
normal

–

Um minuto de
regime de
trabalho normal

3 segundos do
regime de
trabalho normal

O recurso de sobrecarga do inversor Kinetix 7000 é específico para cada estrutura
de potência. No entanto, o Kinetix 7000 pode produzir 100% de corrente a 0 Hz.
Com motores de ímã permanentes, o torque é diretamente proporcional à
corrente. Portanto, as capacidades de sobrecarga do inversor para o qual o motor
está conectado fornece a capacidade de sobrecarga de torque do motor.

Configuração e restrições do
módulo opcional do inversor
PowerFlex 755

Quando o inversor PowerFlex 755 é configurado para uma aplicação de
movimento integrado na rede EtherNet/IP, somente módulos opcionais
específicos são suportados e, em alguns casos, a porta na qual o módulo opcional
é instalado na central de controle é restrita.
IMPORTANTE

Os módulos opcionais de E/S PowerFlex Série 750 (20-750-2262C-2R,
20-750-2263C-1R2T, 20-750-2262D-2R) não devem ser usados com
movimento integrado na rede EtherNet/IP.

Módulos suportados

Localização da instalação da porta válida

Código de catálogo

Nome do módulo opcional

20-750-S

Safe Torque Off

6

20-750-S1

Safe Speed Monitor

6

20-750-ENC

Encoder de incremento simples

4…8

20-750-DENC

Encoder de incremento duplo

4…8

20-750-UFB

Realimentação universal

4…6

20-750-APS

Fonte de alimentação auxiliar

8

20-750-ENETR

Ethernet/IP de porta dupla

4e5

Se um módulo opcional não suportado for instalado, o inversor deixa de
responder e a IHM exibe “CONFIGURING.”
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Módulos opcionais de segurança (20-750-S, 20-750-S1)
Esta restrição e ajuste de configuração devem ser usados quando aplicados um
destes módulos opcionais de segurança com movimento integrado na rede
EtherNet/IP:
• Os módulos opcionais devem ser instalados somente na porta 6 da central
de controle do inversor.
• O módulo do inversor específico e o código de catálogo da opção devem
ser selecionados ao adicionar o inversor à ramificação de E/S no projeto.
Por exemplo, ao adicionar um inversor PowerFlex 755 com um módulo
opcional Safe Speed Monitor, escolha 755-EENET-CM-S1.

Módulos opcionais de realimentação (20-750-ENC, 20-750-DENC
e 20-750-UFB)
Siga as mesmas instruções de instalação e de configuração fornecidas em
instruções de instalação de inversores PowerFlex Série 750, publicação
750-IN001.

Módulo opcional de fonte de alimentação auxiliar (20-750-APS)
Siga as mesmas instruções de instalação e de configuração fornecidas em
instruções de instalação de inversores PowerFlex Série 750, publicação
750-IN001.

Módulo opcional EtherNet/IP com porta dupla (20-750-ENETR)
Siga as mesmas instruções de instalação e de configuração fornecidas em
instruções de instalação de inversores PowerFlex Série 750, publicação
750-IN001.

Resistor regenerativo/
de frenagem

Quando usar um inversor PowerFlex 755 com uma frenagem dinâmica
(regulador de shunt) em um movimento integrado na rede EtherNet/IP a
frenagem dinâmica deve ser configurada como parte das propriedades de uma
conexão de E/S do módulo Ethernet/IP incorporado do PowerFlex 755
(EENET-CM-xx). A falha ao configurar corretamente a frenagem dinâmica
pode resultar em dano mecânico da máquina. O dimensionamento do resistor
de frenagem dinâmica (shunt) não é abordado neste documento. Para mais
informações sobre o dimensionamento do resistor, consulte o Manual de
engenharia de inversores, publicação DEH-1300-10.
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Configuração de E/S para uma frenagem dinâmica (regulador shunt)
Siga estas etapas para configurar uma frenagem dinâmica (regulador shunt) para
um inversor PowerFlex 755 na aplicação Logix Designer.
1. Em I/O Configuration, clique duas vezes no módulo PowerFlex 755EENET-CM-xx e selecione Properties.

A caixa de diálogo Module Properties aparece.
2. Clique na guia Power e configure as caixas apropriadas de acordo com sua
aplicação.
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Limite de potência
regenerativa

A quantia de energia que o inversor permite durante a regeneração. Se
um resistor de fonte de alimentação regenerativa externa ou shunt
(frenagem dinâmica) é usado, recomenda-se que este valor seja definido
como –200,0%.
Importante: Se este valor for definido muito baixo, a habilidade do inversor
de parar um motor é limitada.

Ação do regulador do
barramento

• Disabled – Esta seleção desabilita o recurso de regulação da tensão do
barramento CC interna do inversor. Selecione esta opção se houver um
freio regenerativo externo ou uma alimentação de linha regenerativa
conectada ao barramento CC do inversor.
• Shunt Regulator – Esta seleção é usada quando um resistor externo de
dissipação é conectado ao inversor ou o IGBT interno está controlando a
dissipação de energia para o resistor (o tipo de resistor de dissipação é
selecionado abaixo).
• Adjustable Frequency – Esta seleção permite que o inversor mude os
limites de torque ou a taxa de rampa da velocidade para controlar a
tensão do barramento CC. Esta opção não é recomendada para aplicações
de posicionamento porque ela cancela a velocidade e o sistema pode
sofrer overshoot ou pode não parar.
• Shunt then Adjustable Frequency – esta seleção permite que o resistor de
dissipação absorva a quantia de energia para a qual ele está projetado,
depois faz a transição para controle de frequência ajustável se o limite do
resistor foi atingido.
• Adjustable Frequency then Shunt – Esta seleção habilita o controle de
frequência ajustável do barramento CC. Se o controle de frequência
ajustável não puder manter o barramento CC dentro dos limites, o resistor
de dissipação é desativado.

Tipo de resistor do regulador
shunt

Selecione o tipo de resistor conectado ao inversor. Resistores internos
incluem 20-750-DB1-D1 ou 20-750-DB1-D2 para inversores de carcaças 1 e
2, respectivamente. Externos identifica o uso de um resistor selecionado pelo
usuário.

Shunt externo

Quando usar um resistor externo de dissipação selecione “Custom.”

Resistência externa de
Shunt

Insira a resistência do resistor externo conectado às conexões do bloco de
terminal do inversor, BR1 e BR2. Verifique se a resistência corresponde ou
é superior à resistência mínima da capacidade do inversor. Consulte
“resistência de frenagem dinâmica mínima” nos dados técnicos dos
inversores PowerFlex Série 750, publicação 750-TD001.

Potência externa de
Shunt

Insira a taxa de dissipação de energia contínua (kW) do resistor externo.
A falha ao especificar o valor correto pode fazer com que o inversor pare de
enviar energia ao resistor prematuramente ou causar o superaquecimento
do resistor. Por exemplo, se um resistor classificado como 800 W for
instalado, insira 0,8 neste campo.

Potência de pulso externo
de Shunt

A capacidade em (kW) Watt-segundo ou Joules do resistor. Esta é a quantia
de energia que o resistor pode suportar por um segundo para atingir a
temperatura máxima. A falha ao especificar o valor correto pode fazer com
que o inversor pare de enviar energia ao resistor prematuramente ou causar
o superaquecimento do resistor.

3. Clique em OK.
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Configuração do módulo
opcional Safe Speed Monitor
(20-750-S1)

Quando um inversor PowerFlex 755 é configurado para movimento integrado na
rede EtherNet/IP a configuração das funções Safe Speed Monitor são realizadas
por meio da página da rede.

Configuração das funções de velocidade segura
A página de rede do módulo Safe Speed Monitor difere da página do adaptador
EtherNet/IP incorporado (porta 13) que é habilitado ajustando o parâmetro do
adaptador P52 [Web Enable] como 1 “Enabled.” A página da rede do módulo
Safe Speed Monitor não é acessível até que o inversor tenha estabelecido uma
conexão de rede para um processador Logix e a conexão do movimento integrado
na rede EtherNet/IP tenha sido estabelecida. A página de rede é então acessada
inserindo o endereço IP do inversor no navegador de rede (por exemplo,
http://192.168.1.20/). Atualmente, os ajustes de configuração de segurança não
podem ser salvos no inversor ou fazer download deles para outros dispositivos.

DICA
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Atualmente, os parâmetros do módulo Safe Speed Monitor não são parte da
plataforma Logix e, portanto, não são substituídos quando um inversor
estabelece uma conexão movimento integrado na rede EtherNet/IP. Portanto,
é possível programar as funções do Safe Speed Monitor com o software de
configuração (por exemplo, Connected Components Workbench) ou um IHM
antes que uma conexão de rede seja estabelecida. Isto permite a você salvar as
configurações de segurança na aplicação de software ou IHM. A configuração
das funções de segurança pode ser realizada de uma das seguintes maneiras:
• Programe as funções do Safe Speed Monitor e então faça download do
programa que inclui os parâmetros do inversor do controlador Logix e
estabeleça a conexão de rede.
• Iniba o inversor na ramificação de E/S e programe as funções Safe Speed
Monitor.
• Desconecte o cabo de rede entre o inversor e o controlador e programe as
funções Safe Speed Monitor.
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Configuração do comando de parada
Enquanto há diferentes seleções ao operar o inversor e o módulo opcional Safe
Speed Monitor no modo padrão versus o modo movimento integrado na rede
EtherNet/IP, as funções equivalentes operam da mesma maneira. No modo de
operação movimento integrado na rede EtherNet/IP, o comando de parada é
programado em Actions Category da caixa de diálogo Module Properties.
É importante saber que não há uma opção para ter uma parada em rampa
selecionada aqui; somente opções de limite de corrente e frenagem do motor
estão disponíveis. Estas seleções não garantem que uma rampa consistente seja
implementada sempre. Se deseja-se uma parada em rampa com repetição, então
o usuário pode programar um atraso do monitoração de parada como parte da
configuração do Safe Speed Monitor e então o monitorar as entradas de
velocidade segura do controlador e enviar uma parada em rampa antes de núcleo
de segurança enviar um sinal de comando de parada (como exibido neste
diagrama).
Parada por rampa
programada para ser
enviada durante o atraso da
monitoração da parada

A ação de parada da
categoria Axis Properties
acontece aqui.

Diagrama de temporização
para Safe Stop 1
Solicitação de parada
Atraso da monitoração
da parada

Atraso de parada

[Stop Decel Tol]

Safe Torque-off
ativo

[Standstill Speed]

Tempo
SS_In Signal
SS_Out Signal
Potência de movimento (1)
Comando de parada (1)
DC_Out Output (2)
(1) Este sinal é interno entre o módulo opcional de segurança e o inversor.
(2) A saída DC_Out é exibida configurada como alimentação para liberar.
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Torque ajustável limitado por
velocidade (SLAT)

Este tópico descreve como configurar um inversor PowerFlex® 755 com Ethernet/
IP incorporada para operação de torque ajustável limitado por velocidade
(SLAT) usando um movimento integrado na rede EtherNet/IP na aplicação
Logix Designer. Para mais informações sobre o SLAT consulte as seguintes
publicações:
• Consulte Torque ajustável limitado por velocidade (SLAT) modo mín
e SLAT modo máx no manual de referência de controle dos inversores
PowerFlex 700S com fase II, publicação PFLEX-RM003.
• Consulte Configuração Slat no manual de referência de movimento
integrado na rede EtherNet/IP, publicação MOTION-RM003.

Adição de um módulo do inversor PowerFlex 755 ao seu projeto
Consulte “Movimento integrado na rede EtherNet/IP”, “Configuração e partida”
no manual do usuário, publicação MOTION-UM003, para instruções
específicas sobre a adição ao seu projeto de um PowerFlex 755 com módulo do
inversor Ethernet/IP incorporado. Um exemplo da caixa de diálogo Module
Properties para um PowerFlex 755 com Ethernet/IP incorporada é exibido aqui.

Crie e configura um eixo para o inversor PowerFlex 755
1. Consulte o manual do usuário de configuração e partida do movimento
integrado na rede EtherNet/IP, publicação MOTION-UM003, para
instruções específicas sobre a criação e configuração do eixo do inversor
PowerFlex 755.
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2. Na caixa de diálogo General, a partir do menu Axis Configuration,
selecione Velocity Loop.

3. Selecione a categoria Velocity Loop.
A caixa de diálogo Velocity Loop aparece.
4. Clique em Parameters.

A caixa de diálogo Motion Axis Parameters aparece.
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5. Configure os parâmetros SLAT. Consulte Configuração Slat no manual
de referência de movimento integrado na rede EtherNet/IP, publicação
MOTION-RM003 para obter uma lista completa e as descrições dos
parâmetros SLAT.

Comandos do programa
Quando usar SLAT com movimento integrado na rede EtherNet/IP você deve
iniciar o inversor PowerFlex 755 com a instrução MDS como exibido abaixo.
A referência de velocidade é enviada na instrução MDS. Além disso, o comando
de torque é enviado para “AxisTag.CommandTorque.” Para fazer mudanças na
referência de velocidade você precisa disparar novamente a instrução MDS.

Para usar a instrução Motion Axis Stop (MAS), você deve ajustar Change Decel
como “No.”, caso contrário um erro de instrução ocorre. A taxa de desaceleração
é ajustada com base no atributo Desaceleração em rampa.

352

Publicação da Rockwell Automation 750-RM002B-PT-P – Setembro 2013

Movimento integrado em aplicações de rede EtherNet/IP para inversores PowerFlex 755

Capítulo 6

Para visualizar a ajuda para as instrução MDS, clique com o botão direito MDS
no bloco de funções e escolha a instrução Help, ou selecione a instrução e
pressione F1. Além disso, consulte “Torque ajustável limitado por velocidade
(SLAT) modo mín. e SLAT modo máx” no manual de referência de controle
dos inversores PowerFlex 700S com fase II, publicação PFLEX-RM003.

Alteração de Tempos de acel/desac para a instrução MDS
Se estiver usando uma instrução MDS, o inversor acelera e desacelera de acordo
com os valores de aceleração e desaceleração máximos do planejador. Para ajustar
“RampAcceleration” e “RampDeceleration” é necessário usar as instruções SSV
para alterar as taxas de rampa. Veja abaixo um exemplo das instruções SSV:
•
•
•
•
•

Ajuste o atributo RampAcceleration/RampDeceleration como “x” revs/s2
Class Name = Axis
Instance Name = “Axis Name”
Attribute Name = RampAcceleration/RampDeceleration
Source = Tag for value

Exemplo: O comando Velocity (velocidade) é 30 revs/s e você deseja atingir uma
velocidade a partir de zero em 6,5 segundos. Ramp Acceleration precisa ser
ajustado como 4,615 revs/s2.
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Motores suportados

O PowerFlex 755 pode ser usado com uma variedade de motores de indução e ímã
permanentes (PM).

Motores de indução CA
Um motor de indução CA usa escorregamento entre o rotor e o estator para
criar torque. Alguns fabricantes de motor especificam a velocidade síncrona ao
invés de velocidade de escorregamento na placa de identificação do motor. Por
exemplo, um motor de 4 polos, 60 hertz possui uma velocidade síncrona de
1800 rpm. O algoritmo do inversor não pode usar a velocidade síncrona, ele
precisa de rpm de escorregamento. O rpm de escorregamento é a velocidade do
rotor quando o estator está na frequência nominal e o motor está em plena carga.
O rotor escorrega atrás do estator para criar o torque. Para um motor de 4 polos,
60 hertz a taxa de rpm de escorregamento é de 1700 a 1790 rpm. Se a placa de
identificação está exibindo velocidade síncrona (em nosso exemplo 1800 rpm),
entre em contato com o fabricante do motor para verificar o rpm de
escorregamento.
Alguns motores CA possuem duas tensões nominais, uma alta tensão e uma baixa
tensão. Siga o esquema elétrico do fabricante do motor para fazer a fiação correta
do motor com a tensão apropriada.
Todos os fabricantes de motor fornecem uma especificação elétrica incluindo um
modelo elétrico equivalente. Se você achar que a família de inversores PowerFlex
não está produzindo o torque do motor correto, entre em contato com o
fabricante do motor para obter as especificações elétricas antes de entrar em
contato com o suporte técnico da Rockwell Automation.
Esta lista contém o nome dos fabricantes que produzem motores e que são
recomendados para uso com os inversores PowerFlex 755.
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Fabricante

Observações

Baldor Electric Company

Funciona bem com os inversores PowerFlex 755.

Baumuller

Funciona bem com os inversores PowerFlex 755.

Elin

Funciona bem com os inversores PowerFlex 755.

Electrical Apparatus Company (EAC)

Motores de indução que funcionam bem com os inversores PowerFlex 755.

Lenze

Alguns motores Lenze foram estampados com a velocidade síncrona ao invés
da velocidade de escorregamento. Entre em contato com a Lenze para obter a
velocidade de escorregamento.

Marathon Electric

Funciona bem com os inversores PowerFlex 755. Marathon estampa todas as
informações relevantes em suas placas de identificação incluindo o modelo
elétrico equivalente.

Reliance

Motores CA RPM são usados na indústria e funcionam bem com os inversores
PowerFlex 755.

Reuland Electric Company, Inc.

Funciona bem com os inversores PowerFlex 755. A Reuland estampa o motor
com a velocidade síncrona e então fornece a frequência de escorregamento.
Você tem que calcular a frequência de escorregamento em rpm e então
subtrair o rpm de escorregamento da velocidade síncrona para obter a
velocidade de escorregamento. Antes de entrar em contato com o suporte
técnico da Rockwell Automation, entre em contato para obter a especificação
elétrica enviada com o motor.

Rockwell Automation

Motores 8720 e HPK funcionam bem com os inversores PowerFlex 755.
Consulte abaixo o manual de motor apropriado para obter a tensão apropriada
da placa de identificação.
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Fabricante

Observações

SEW-EURODRIVE

Motores de engrenagem SEW-EURODRIVE são amplamente usados na
indústria e funcionam bem com os inversores PowerFlex 755. Alguns dos
motores mais antigos foram estampados com a velocidade síncrona ao invés
da velocidade de escorregamento. Entre em contato com a SEWS se o motor
for estampado com a velocidade síncrona. Se estiver usando um motor SEW
com um freio integral, verifique se o freio é devidamente suprimido para
ruído.

WEG Electric Corp.

Os motores WEG podem ter um enrolamento de partida e um enrolamento de
operação. Faça sempre a fiação do inversor ao enrolamento de operação.

Wittenstein

Funciona bem com os inversores PowerFlex 755.

Fabricantes de rotor enrolado

Rotores enrolados funcionam bem com inversores PowerFlex 755. Você deve
fazer o curto dos resistores externos ao usar estes motores.

Motores de ímã permanentes
A maioria dos motores de ímã permanentes é compatível com o inversor
PowerFlex 755. Você deve obter as especificações do fabricante do motor
para o motor antes de entrar em contato com o suporte técnico da
Rockwell Automation.
Os inversores PowerFlex 755 não podem aceitar um resolver. Portanto, os
motores devem ter um encoder de pulso ou um dispositivo de realimentação
absoluta (por exemplo, SSI, Heidenhain, Stegmann/Sick hyperface).
Esta lista contém o nome dos fabricantes que produzem motores e que são
recomendados para uso com os inversores PowerFlex 755.
Fabricante

Observações

Baldor Electric Company

Funciona bem com os inversores PowerFlex 755. Verifique se está usando
motores de instalação em superfície (SM) ou instalação interna (IPM)
e selecione o algoritmo de controle apropriado.

KollMorgan

Funciona bem com os inversores PowerFlex 755.

Oswald Electric Motors
PowerTec

Funciona bem com inversores PowerFlex 755, mas não pode usar
realimentação de resolver.

Rockwell Automation

Motores MPL, MPM e RDB funcionam bem com inversores PowerFlex.
Use a realimentação Heidenhain para motores RDB.
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Motores HPK compatíveis
A tabela a seguir contém uma lista de especificações para motores assíncronos
de alta potência cód. cat. HPK-Series™ que são compatíveis com os inversores
PowerFlex Série 750. Estas informações são fornecidas para ajudar a configurar os
inversores PowerFlex Série 750 com os dados de motor apropriados.
Código de catálogo

Velocidade KW
nominal

Volts

Ampère Hz

Torque Torque Ampères Ampère R1
(N•m) de pico de pico IM
(N•m)

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

356
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Código de catálogo

Velocidade KW
nominal

Volts

Ampère Hz

Torque Torque Ampères Ampère R1
(N•m) de pico de pico IM
(N•m)

HPK-B2010E-SA42BA

2985

112

400

216

100

358

HPK-E1308E-MA42AA

2975

33,5

330

80

100

108

216

HPK-E1308E-MB44AA

2975

33,5

330

80

100

108

HPK-E1308E-MC44AA

2975

33,5

330

80

100

HPK-E1308E-SA42AA

2975

33,5

330

80

HPK-E1308E-SB44AA

2975

33,5

330

HPK-E1308E-SC44AA

2975

33,5

HPK-E1609E-MA42AA

2965

HPK-E1613E-SA42AA

2975

R2

X1

Capítulo 6

X2

Xm

35

0,00519 0,00419 0,0626

0,097

2,03

160

39

0,0233

0,0176

0,189

0,242

4,92

216

160

39

0,0233

0,0176

0,189

0,242

4,92

108

216

160

39

0,0233

0,0176

0,189

0,242

4,92

100

108

216

160

39

0,0233

0,0176

0,189

0,242

4,92

80

100

108

216

160

39

0,0233

0,0176

0,189

0,242

4,92

330

80

100

108

216

160

39

0,0233

0,0176

0,189

0,242

4,92

48,4

405

88,2

100

108

216

160

39

0,0233

0,0176

0,189

0,242

4,92

73,7

400

172

385

237

520

385

385

385

385

385

385

385
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Motores de ímã permanentes de terceiros
O inversor PowerFlex 755 pode suportar motores de ímã permanentes de
terceiros sem a necessidade de perfis personalizados. No entanto, as informações
na placa de identificação do motor às vezes precisam ser modificadas. O suporte
técnico da Rockwell Automation requer as informações a seguir para auxiliar
na modificação dos dados do motor para uso com o inversor. Complete as
tabelas a seguir e envie as informações por email para o suporte técnico da
Rockwell Automation no endereço: support@drives.ra.rockwell.com.
Tabela 27 – Especificações e avaliação de motor de ímã permanente
Fabricante do motor
Número do modelo

Dispositivo de realimentação
Tipo de realimentação

Se houver resolver, informe os dados do
resolver

Fabricante da realimentação
Número do modelo da realimentação

Especificações técnicas
Item Símbolo

Valor

Unidades Observações

Velocidade mecânica máxima

n

rpm

Torque de travamento contínuo

ms

Nm

(RMS não 0-pico)

Corrente de travamento contínua

A

A

(RMS não 0-pico)

Torque de pico

Mj

Nm

(RMS não 0-pico)

Relação de peso do torque

Tw

Nm/Kg

Constante EMF

Ke

Vs/rad

Constante de torque

Kt

Nm/A

Torque de relutância
(com relação ao torque de travamento)

Tr

Nm

Resistência do enrolamento

R

Ohms

linha a linha

Indutância do enrolamento

L

mH

linha a linha

Inércia do rotor

J

kg-m2

Constante de tempo mecânica

Тm

ms

Constante de tempo elétrica

Тe

ms

Massa

M

Kg

Carga radial

Fr

N

Carga axial

Fa

N

Tensão da placa de identificação do motor

V

Volts

Potência da placa de identificação do motor

Pwr

KW

Isolamento
Proteção

Polos
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p

Publicação da Rockwell Automation 750-RM002B-PT-P – Setembro 2013

Vs/1000 rpm

Movimento integrado em aplicações de rede EtherNet/IP para inversores PowerFlex 755

Capítulo 6

Tabela 28 – Valores do parâmetro do motor do inversor
Parâmetro

Valor

Unidades

P1: Placa de identificação do motor volts Vrms

Volts

P2: Placa de identificação do motor Ampère

Ampère

P3: Placa de identificação do motor frequência

HZ

P4: Placa de identificação do motor RPM

RPM

P5: Placa de identificação do motor potência

KW

P7: Pares de polo

Zpu
Queda de tensão IXO

Volts

Queda de tensão IR

Volts

Força contraeletromotriz P523

Volts

Motor síncrono para
acionamento por conversor.

Torque – Diagrama de velocidade do
motor CA, controlado por frequência

Potência (kW)

Torque (N•m)

Fornece um perfil de torque como neste exemplo.

Torque de sobrecarga
Potência de sobrecarga

Potência nominal S1
Torque nominal

Velocidade (1/min)
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Ajuste do sistema

Ao usar o Movimento integrado na conexão de rede Ethernet/IP com o inversor
PowerFlex 755, o ajuste do sistema de controle de movimento é atingido através
da aplicação Logix Designer. Este tópico descreve os testes de interligação do eixo,
testes de motor e auto-ajustes do sistema de controle de movimento necessários
para medir a inércia do sistema. O ajuste manual do eixo também é descrito nesta
seção:
• Para informações adicionais sobre os atributos do eixo e os modos e
métodos de controle, consulte “Movimento integrado” no manual de
referência da rede EtherNet/IP, publicação MOTION-RM003.
• Para assistência à partida de um eixo de movimento integrado na rede
EtherNet/IP, consulte o manual do usuário configuração e partida do
movimento integrado na rede EtherNet/IP, publicação
MOTION-UM003.
Este tópico presume que você completou todas as etapas necessárias para
configurar o módulo do inversor.

Testes de interligação do eixo
Os testes de interligação do eixo são os primeiros testes a serem executados
ao fazer o auto-ajuste de um eixo. Se você estiver usando um motor de ímã
permanente em sua aplicação, o teste de comutação deve ser executado primeiro,
como partes dos testes de interligação.

Motor e realimentação: Este teste é usado para acionar o motor e verificar
a direção correta da rotação e também testa a realimentação do motor quanto
à direção correta:
• O valor de distância de teste pode ser definido para garantir que o sistema
não gire demais.
• Clique em Start para iniciar o teste. O teste é concluído e solicita que você
verifique se a direção de rotação do motor estava correta.
360
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• Quando o teste for concluído, clique em Accept Test Results para salvar os
resultados.
Realimentação do motor: Este teste é usado para testar a polaridade da
realimentação do motor:
• Clique em Start e gire manualmente o motor na direção positiva pela
distância indicada na caixa Test Distance.
• Quando o teste for concluído, clique em Accept Test Results para salvar os
resultados.
Comutação: Quando usar um motor de ímã permanente, o teste deve ser
executado primeiro. O teste de comutação é usado para medir o ângulo de offset
de comutação para o motor de ímã permanente.
• Quando o teste for concluído, clique em Accept Test Results para salvar os
resultados.
• Use o valor Controller Offset resultante.
Marcador: Este teste é usado para verificar o pulso do marcador em um encoder
incremental:
• Clique em Start e mova manualmente o motor até que o pulso do
marcador seja detectado.
• Quando o pulso do marcador é detectado o teste para. Clique em Accept
Test Results para salvar os resultados.

Motor Analyzer
A categoria Motor Analyzer oferece três opções de cálculo ou de medição dos
dados elétricos do motor.
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Dynamic Motor Test: Este teste é o método de teste mais preciso para
determinar os parâmetros do modelo do motor. Quando este é executado a
resistência e a reatância são medidas, depois então o motor é girado para medir
a corrente de do motor de indução. A frequência de escorregamento nominal
também é calculada:
• Este teste executa melhor com o motor desconectado da carga, pois
o motor gira por algum tempo e não há limites de percurso.
• Quando o teste for concluído, clique em Accept Test Results para salvar
os resultados.
Static Motor Test: Este teste é usado se o motor não puder girar livremente ou
se já estiver acoplado à carga. Quando este teste é executado a resistência e a
reatância são medidas e então a corrente de do motor é calculada. A frequência
de escorregamento nominal também é calculada:
• O motor não girará durante este teste.
• Quando o teste for concluído, clique em Accept Test Results para salvar
os resultados.
Calculate Model: Este método calcula a resistência, reatância e a corrente
de fluxo do motor a partir dos parâmetros do modelo básico e os dados de
parâmetros do motor. Nenhuma medição é feita ao usar este cálculo:
• Clique em Start para iniciar o cálculo.
• Quando o teste for concluído, clique em Accept Test Results para salvar
os resultados.

Autotune (teste de inércia)
A categoria Autotune mede a inércia e calcula os números de ajuste da largura de
banda do sistema. Esta tabela resume os padrões de ajuste por tipo de aplicação.
Um “X” indica que o valor de sistema é selecionado por padrão e os valores de
realimentação de velocidade e de aceleração são ajustados como 100%.
Tipo de aplicação

Valor do sistema
Largura de
banda de
malha de
posição

Largura de
banda do
integrador de
posição

Largura de
banda de
malha de
velocidade

Personalizado:
(Ajuste avançado)

X

X

Básico:
(Parâmetros de ajuste padrão)

X

X

Acompanhamento:
(Aplicações de enrolamento/
desenrolamento, corte flutuante e
controle de rede)

X

X

Ponto a ponto:
(escolher e colocar, empacotamento,
corte no comprimento)

X

Velocidade constante:
(transportadores, eixo de
transmissão, manivela)

X
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X

Largura de
banda do
integrador de
velocidade

Manter
integrator

X

X

X

Feedforward
de velocidade

X

X

X
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Tipo de aplicação Especifique o tipo de aplicação de controle de movimento
a ser ajustado:
• Personalizado: Esta opção permite selecionar o tipo de ganhos a serem
usados no sistema. Você pode selecionar individualmente os ganhos a
serem usados com as caixas de seleção exibidas abaixo do cabeçalho
Customize Gains to Tune.
• Básico: Esta seleção é usada para aplicações onde erro resultante e posição
final não são críticos. Os ganhos de ajuste básico incluem malha de posição
proporcional e malha de velocidade proporcional.
• Acompanhamento: Esta seleção fornece o ajuste mais agressivo. Ela é
usada para manter erro resultante no mínimo e aplica-se a Feedforward de
velocidade e Feedforward de aceleração. Esta seleção de ajuste usa malha
de posição proporcional, malha de velocidade proporcional e malha de
velocidade integral.
• Ponto a ponto: Esta seleção é usada para aplicações que usam uma mova
para a posição e que não precise incluir um erro resultante. Ganhos de
ajuste para esta seleção incluem malha de posição proporcional, malha de
posição integral e malha de velocidade integral.
• Velocidade constante: Esta seleção é usada para aplicações de velocidade
constante. Ela é projetada para manter erro de velocidade em um mínimo.
Ela aplica-se a Feedforward de velocidade e usa malha de posição
proporcional, malha de velocidade proporcional e malha de velocidade
integral.
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Loop Response: O atributo Loop Response é usado para determinar a
receptividade das malhas de controle. Especificamente, o atributo Loop Response
é usado para determinar o valor para Damping Factor (Z) usado no cálculo de
valores de ganho individuais:
• Alto = 0,8
• Médio = 1,0
• Baixo = 1,5
Load Coupling: O atributo Load Coupling é usado para determinar como os
ganhos de malha têm a capacidade reduzida na relação de carga.
Em aplicações de alto desempenho com relativamente baixos valores de relação de
carga ou mecânicas rígidas, seleciona-se geralmente Rigid. Os ganhos não têm
capacidade reduzida.
Para aplicações com Relações de carga relativamente altas e mecânica de
conformidade, seleciona-se Compliant. O algoritmo AutoTune divide os valores
nominais de largura de banda de malha por um fator de relação de carga +1.
Measure Inertia using Tune Profile: Selecione esta caixa para calcular os valores
de ajuste de inércia como parte do AutoTune. Os resultados do teste de inércia são
exibidos no controle de grade Inertia Tuned (canto inferior direito da caixa de
diálogo) quando o teste é concluído.
Quando “Measure Inertia using Tune Profile” é selecionado como parte do teste
Autotune, o inversor PowerFlex 755 primeiro faz o jog ou gira o motor em uma
única direção para remover qualquer folga presente no sistema (como mostrado
no quadro abaixo). Após a remoção da folga, o perfil “bump” é aplicado para
medir a inércia do sistema (aceleração do sistema). Observe que os sistemas com
restrição mecânica ou limite de percurso podem não concluir o teste Autotune.

Perfil para medir a inércia

Remoção da folga

364

Publicação da Rockwell Automation 750-RM002B-PT-P – Setembro 2013

Movimento integrado em aplicações de rede EtherNet/IP para inversores PowerFlex 755

Capítulo 6

• Motor with Load: Escolha esta seleção para calcular os valores de ajuste
baseado na inércia da carga. Se selecionada, a inércia da carga é medida e
então aplicada ao atributo Total Inertia ou o atributo Total Mass. A Load
Ratio também é atualizada.
• Uncoupled Motor: Escolha esta seleção para calcular os valores de ajuste
baseado na inércia do motor. Se selecionada, a inércia do motor é medida
durante o teste e é armazenada no atributo Rotary Motor Inertia.
• Travel Limit: Insira um valor que especifique a distância máxima do
percurso para a operação de ajuste selecionada quando o sistema possui
uma distância de percurso limitada. Se o teste de ajuste não puder ser
concluído dentro da distância especificada, o ajuste falha e o eixo exibe
falha.
• Speed: Insira um valor que especifique a velocidade da operação de ajuste.
Uma velocidade que converte a um mínimo de 25% do RPM da placa de
identificação do motor recomendado.
• Torque: Insira um valor na faixa de 0 a 300 que especifique o valor de
torque a ser aplicado à operação de ajuste. O valor padrão é 100.
• Direction: Escolhe a direção do movimento para a operação de ajuste.
Os valores disponíveis incluem:
•
•
•
•

Avanço unidirecional (padrão)
Reversão unidirecional
Avanço Bidirecional
Reversão Bidirecional

Execução do AutoTune
Para iniciar o procedimento de AutoTune, clique em Start:
• Quando a caixa de seleção Measure Inertia using Tune Profile é
selecionada, a solicitação de iniciar um ajuste é enviada ao controlador.
• Qualquer edição pendente nesta caixa de diálogo precisará ser aplicada
antes de iniciar o teste. Se tiver edições pendentes, uma caixa de mensagem
aparece informando que as edições pendentes são aplicadas antes da
execução do teste. Clique em Yes para aplicar as edições pendentes. Se
escolher No, o teste não é executado.
• Clicar em Start envia um comando Motion Direct ao controlador, o que
faz com que qualquer parâmetro usado pelo comando de movimento
direto seja validado antes de iniciar o teste.
• Se o comando Motion Direct não executar devido a uma condição de erro,
uma mensagem de erro aparece e o Test State retorna ao estado Ready.
• Clique em Stop para encerrar uma operação de AutoTune que foi iniciada
de uma fonte que não seja Start nesta caixa de diálogo Autotune. Quando
um Autotune é iniciado a partir de Start nesta caixa de diálogo, Stop não
fica disponível.
Quando autotune é concluído, clique em Accept Tuned Values para aceitar os
resultados de ajuste e antes que possa mudar qualquer categoria de ajuste.
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Ajuste manual
O eixo movimento integrado na rede EtherNet/IP inclui um método para ajuste
manual de ganhos de eixo. Clicar em Manual Tune (como indicado no exemplo
aqui) abre a janela Manual Tuning.
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Janela Manual Tuning
Os ganhos de ajuste são medidos em Hertz na conexão movimento integrado na
rede EtherNet/IP comparado a radianos/segundo no inversor independente.
6,283185 Rad/s = 1 Hz.

A janela Manual Tuning contém três seções:
Manual Tuning Section: Esta seção permite personalizar a configuração do
ajuste de sistema. As duas seleções a seguir podem ser feitas:
• System Bandwidth: A mudança deste valor ajusta a resposta de Position
Loop e Velocity Loop. O valor selecionado neste campo muda a seleção
Application Type na janela Autotune. Portanto, tome cuidado para NÃO
mudar este valor após os ganhos individuais serem configurados
manualmente.
• System Dampening: A mudança deste valor ajusta os valores de
Dampening factor e System Bandwidth. A redução do fator System
Dampening aumenta dramaticamente System Bandwidth. Tome cuidado
ao mudar este valor para evitar dano à máquina. Recomenda-se que sejam
feitos pequenos ajustes incrementais em System Dampening enquanto
avalia a resposta geral do sistema. Este valor muda a seleção Application
Type na janela Autotune. Portanto, tome cuidado para NÃO mudar este
valor após os ganhos individuais serem configurados manualmente.
• Position Loop: Você pode ajustar manualmente os valores Loop
Bandwidth, Integrator Bandwidth, Integrator Hold e Error Tolerance.
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• Velocity Loop: Você pode ajustar manualmente os valores Loop
Bandwidth, Integrator Bandwidth, Integrator Hold e Error Tolerance
(quando usados como uma malha de velocidade).
Motion Generator Section: Motion Generator é um subconjunto dos
comandos Motion Direct que permite controlar o movimento do eixo para ajuste.
Additional Tune Section: Esta seção habilita a definição de vários ajustes das
propriedades de eixo:
• Feedforward Tab: Permite ajustar o percentual de Velocity Feedforward
e o percentual de Acceleration Feedforward.
• Compensation Tab: Permite ajustar o percentual de System Inertia
e o percentual de Torque Offset.
• Filters Tab: Permite ajustar Torque Low Pass Filter Bandwidth e Torque
Notch Filter Frequency.
• Limits Tab: Permite ajustar os valores de porcentagens Peak Torque Limit
Positive/Negative e Velocity Limit Positive/Negative Units per Second.
• Planner Tab: Permite ajustar os valores Maximum Speed, Maximum
Acceleration, Maximum Deceleration, Maximum Acceleration Jerk
e Maximum Deceleration Jerk.
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O inversor PowerFlex 755 suporta realimentação incremental do encoder ao usar
um motor Rockwell Automation MPx. No entanto, a categoria Motor Device
Specification na configuração Axis Properties para a aplicação Logix Designer
não é compatível atualmente com os motores MP-Series™ com códigos de
catálogo de realimentação incremental, como exibido abaixo. Somente os
motores MP-Series com motores de sufixo –M (Stegmann multivoltas absoluto)
ou –S (um volta absoluta) são suportados.
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Para configurar um inversor PowerFlex 755 com um motor MPx equipado com
realimentação incremental de encoder, o motor MPx deve ser ajustado como
um motor de terceiros. Siga estas etapas para configurar um motor MPx com
realimentação incremental de encoder para uso com um inversor PowerFlex 755
usando movimento integrado na rede EtherNet/IP.
1. Na caixa de diálogo Axis Properties para o inversor, selecione estas opções
(como exibido abaixo):
• A partir do menu Data Source, escolha Nameplate Datasheet.
• A partir do menu Motor Type, escolha Rotary Permanent Magnet.
2. Você deve inserir manualmente as informações de parâmetro Nameplate/
Datasheet – Phase to Phase. Consulte o apêndice D – Motores de
ímã permanentes no manual de programação de inversores PowerFlex
Série 750, publicação 750-PM001, para uma lista de dados de especificação
de placa de identificação do motor.

DICA

370

Se você não tiver um manual de programação disponível no momento, escolha
Catalog Number do menu Data Source. Depois, a partir do menu Motor Type,
escolha o motor equivalente com um dispositivo –M (Stegmann multivoltas
absoluto). A aplicação Logix Designer preenche as informações de parâmetro
Nameplate/Datasheet – Phase to Phase com os dados que estão armazenados
no banco de dados. Guarde estas informações para referência. Depois, altere a
seleção Data Source para “Nameplate Datasheet.” A configuração é transferida
para a nova seleção. Os dados do motor são os mesmos independente do
dispositivo de realimentação selecionado.
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3. Selecione a categoria Motor Feedback.
4. A partir do menu Type, escolha Digital AqB.

5. Clique em OK para salvar sua configuração.
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Bloco de diagramas
PowerFlex 755 movimento
integrado na rede
EtherNet/IP

Os diagrama de blocos nesta seção destacam os atributos de movimento integrado
na rede EtherNet/IP e o caminho usado no controle de inversores PowerFlex 755.
Quando visualizado no formato eletrônico (PDF) ou quando impresso em cores,
os atributos de controle de inversor padrões e o caminho aparecem em azul e os
atributos de movimento integrado na rede EtherNet/IP aparecem em preto e o
caminho usa linhas mais finas.
Controle do inversor padrão
Atributos e caminho

Ref Veloc Limitada
593

Bandas de inibição
1
0

[6H4]
Bandas
de inibição

Velocidade
de inibição 1

526

Velocidade
de inibição 2

527

Velocidade
de inibição 3

528

Faixa de banda
da velocidade
de inibição

529

935

17

Status do inversor 1
(Jogging)

370 Velocidade de inibição 1
371 Velocidade de inibição 2
372 Velocidade de inibição 3
373 Faixa de velocidade de inibição

Movimento integrado na
rede EtherNet/IP
Atributos e caminho

Legenda e definições
Use a legenda e as definições a seguir ao visualizar os diagramas.
Definições do sistema Por Unidade:
Posição 1.0 PU = Distância percorrida/1seg na Veloc
nominal
Velocidade 1.0 PU = Velocidade nominal do motor
Torque 1.0 PU = Torque nominal do motor

Legenda do símbolo
Inversor
Parâmetros

Parâmetros do
módulo opcional

Requer número de porta.

Parâmetro de somente leitura
Parâmetro de leitura/gravação
Parâmetro de somente leitura com enumeração de Bit
Parâmetro de leitura/gravação com enumeração de Bit
Fornece informações adicionais
( ) = Parâmetro enumerado
[ ] = Página e coordenada
ex. 3A2 = pág 3, Coluna A, Linha 2
= Valor constante
‘d’

= O prefixo refere-se ao número do item de diagnóstico

ex. d33 = item de diagnóstico 33

372
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Sumário diagrama de blocos
Diagrama de blocos

Página Diagrama de blocos

Página

Características gerais de vetorial de fluxo

374

Características gerais de controle de torque –
Motor de ímã permanente interno

395

VF (V/Hz), SV características gerais

375

Controle de torque – Fator de escala de
referência e corte

396

Realimentação de velocidade/posição

376

Controle de torque – Torque

397

Controle de velocidade – Características gerais
referência

377

Controle de torque – Corrente, motor de
indução e motor de ímã permanente de
superfície

398

Referência de Controle de velocidade (folha 1)

378

Controle de torque – Corrente, motor de ímã
permanente interno

399

Referência de Controle de velocidade (folha 2)

379

Controle de torque – Adaptação de inércia

400

Referência de controle de velocidade (folha 3)

380

Controle de torque – Observador/estimador de 401
carga

Referência de controle de velocidade (folha 4)

381

Controle de processo (folha 1)

402

Referência de controle de velocidade (folha 5)

382

Controle de processo (folha 2)

403

Controle de velocidade – Regulador (vetorial de 383
fluxo)

Controle MOP

404

Controle de posição – Referência

384

Entradas e saídas – Digitais

405

Controle de posição – Regulador

385

Entradas e saídas – Analógicas

406

Controle de posição – Funções Aux

386

Entradas e saídas da Série 11 – Digital

407

Controle de posição – Malha de travamento de 387
fase

Entradas e saídas da Série 11 – Analógico

408

Controle de posição – CAME de posição

Entradas e saídas da Série 11 – ATEX

409

Controle de posição – Perfil/Indexador (folha 1) 389

Lógica de controle

410

Controle de posição – Perfil/Indexador (Folha 2) 390
controle de posição – Posição inicial

IT de sobrecarga do inversor

411

Controle de posição/funções aux, indicador de
posição de rolo

391

Compensação de fricção

412

Controle de posição – Orientação do spindle

392

Características gerais de tensão de impulso
variável – Entradas/saídas de função

413

Controle de posição/funções aux, impulso de
torque orientado à posição

393

Ferramentas de diagnóstico

413

Características gerais de controle de torque –
Motor de indução e motor de ímã permanente
de superfície

394

Assistente de tendência de alta velocidade

415

388

Publicação da Rockwell Automation 750-RM002B-PT-P – Setembro 2013

373

374

775

765

799

796
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577

576

575

574

573

x

+

Seleção
de referência
de PID

Seleção
de referência
de PID

1067

1072

PID Ref Sel

PID Fdbk Sel

767

1087

1088

PID Int Time

1086

PID Deriv Time

PID Prop Gain

1091

PID Fdbk Meter

1090

776
722

Offset de
Posição

Spd Ref
em rampa

Seleção de
Jogging

Regulador PID

1084

PID LP
Filter BW

Limite

1093

PID Output Meter

848

Filtro de
folga/
condutor

843

Relação de
engrenagem
de posição

Filtro de
queda/
limite de
velocidade

PsnReg
Spd Out

Comando de
posição

848

x

Filtro de
folga/
condutor

+

+

665

695

+

Fator escala
Ref Veloc

555

X

Comp
Veloc Saída

667

(Psn Reg Spd Out)

(Medidor de saída PID)

PID Output Sel

1079

Seleção
de corte de
velocidade PID

+

Comp Veloc

699

Comp
saída de inércia

Comp Inércia

Sel Comp Veloc

Inertia CompMode

Relação de
engrenagem
de posição

Encoder virtual

Curva S
de rampa
linear

594

Seleção de
velocidade FF

313

807

x

723

Regulador
PI

Psn Actual

Controle de velocidade – referência (páginas: 4-7,9)

+

+

815

1472

Σ

Psn Ref EGR
Out

838

Psn Reg Ki

839

Psn Reg Kp

Σ

836

Canal de integração

Modo
Actv SpTqPs

(Medidor de saída PID)

557

556

Seleção de
perfil de
velocidade

313

[N]
[D]
Gear Rat

Σ
Canal proporcional

783

Actv SpTqPs Mode

Veloc Saída
PCAM
Veloc Saída
PLL

PTP Speed
FwdRef

Init

Ref de posição
selecionada

Posição préselecionada

(Ref velocidade FF)

Seleção do
Modo de
posição

313

Actv SpTqPs Mode

Velocidade de Jog 2

PID Ref Meter

Posição
inicial

Reference PTP

Velocidade de Jog 1

Seleção
exclusiva de
velocidade PID

1079

PID Output Sel

592

Spd Ref selecionada

Controle de processo (páginas: 26,27)

Velocidade
pré-selecionada 1
Velocidade
pré-selecionada 2
Velocidade
pré-selecionada 3
Velocidade
pré-selecionada 4
Velocidade
pré-selecionada 5
Velocidade
pré-selecionada 6
Velocidade
pré-selecionada 7

572

Trim
Ref

Trim Ref B Sel

604

TrimPct
Ref

Ref
velocidade

Seleção de
Ref velocidade
&
Limites

Pos

Ref posição
direta

Pos

Spd

Spd

Pos

Spd

Planejador
de posição
ponto a ponto

784

(Spd Profiler Out)

Seleção de
Ref direta

Planejador
PLL

738

Comando PTP

Posição inicial
do usuário
Psn

Planejador
PCAM

Seleção
de modo
Pt-Pt

313

Actv SpTqPs Mode

Gear Rat

[N]
[D]

847

Psn Fdbk

x

600

Trim Ref A Sel

612

TrmPct RefB Sel

608

571

848

TrmPct RefA Sel

550

Sel Ref Veloc B

545

Sel Ref Veloc A

Relação de
engrenagem
de posição

Seleção de Ref
de Posição

Sel Ref
Pos PLL

Sel Veloc Ext
PLL

Seleção
de
Ref Pt-Pt

Perfil Veloc

Perfil Pos

Seleção da
Realim
carga

Seleção da
Realim
posição

Psn Fdbk Sel
135

Seleção de posiç
PCAM
1392

PTP Ref
Sel

Perfil
etapas 1-16

136

Load Psn
FdbkSel

Cartões de
opções de
realimentação

Controle de posição (páginas: 11-19)

+
+

+

(Scaled
(ScaledSpd
SpdRef)
Ref)

Filtrado
SpdFdbk

680

Trq Ref B Sel

675

Trq Ref A Sel

Filtrado
SpdFdbk

640

Comp Fricção

1560

FrctnComp
Mode

PID Output Sel

1079

Seleção de
corte/Excl de
torque PID

Seleção de
Ref
de torque

1567

FrctnComp
Out

+

+

636

647

645

640

Controle de torque (páginas: 20-25)

Reg Velocidade Ki
Reg Velocidade BW

131

Reg Velocidade Kp

Filtro de
folga/
condutor

597

Ref de velocidade final

+

+

+

686

Trq Ref selecionado

Seleção de
modo de
posição/
torque/
velocidade

Filtro de
queda

Estatismo
RPM
em FLA

660

Etapa de torque

685

Modo
Actv SpTqPs
313

620

(Spd
(SpdReg
RegOut)
Out)

Regulador PI

Saída SReg

Filtro de
folga/
condutor

Controle de velocidade – Regulador (página: 10)

Realim Veloc
ativa

Velocidade rev máx

521

Limite

520

Velocidade
avanço máx

PowerFlex 755

+

-

Observador
de carga/
estimador

+

Adaptação
de
inércia

Geração
de limite
de torque

Limite

690

Limited Trq Ref

E2

E1
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Carga

Engrenagem

Motor

Processamento
de corrente

FOC
Magn Perm
e controle
vetorial
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Características gerais de vetorial de fluxo

(Spd Comp Out)
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6

5

4

3

2

1

B

C

Trim Ref B Sel

577

576

575

574

573

x

+

PID Fdbk Sel

PID Ref Sel

1072

1067

Seleção de
referência
de PID

Seleção de
referência
de PID

1086

1087

1088

PID Prop Gain

PID Int Time

PID Deriv Time

1091

PID Fdbk Meter

D

Seleção de
Jogging

1084

PID LP
Filter BW

Limite

1093

PID Output Meter

594

+
+

Estatismo RPM
em FLA
620
Estatismo

Curva S
de rampa
linear

Spd Ref em rampa

(Medidor de saída PID)

Regulador PID

Velocidade
de Jog 2

557

Seleção
de corte de
velocidade
PID

1079

PID Output Sel

556
Velocidade
de Jog 1

PID Ref Meter

1090

1079

PID Output Sel

Seleção
exclusiva de
velocidade
PID

592

Ref Spd selecionada

Controle de processo (páginas: 26,27)

Velocidade préselecionada 5
Velocidade préselecionada 6
Velocidade préselecionada 7

Velocidade préselecionada 1
Velocidade préselecionada 2
Velocidade préselecionada 3
Velocidade préselecionada 4

572

Trim
Ref

571

TrimPct
Ref

600

604

Ref
velocidade

Seleção de
Ref velocidade
&
Limites

Trim Ref A Sel

612

TrmPct RefB Sel

608

TrmPct RefA Sel

550

Sel Ref Veloc B

545

Sel Ref Veloc A

Controle de velocidade – referência (páginas: 4-6,8,9)

Características gerais VF (V/Hz), SV

PowerFlex 755

A

+
–

E

G

+

(Ramp
(RampRate)
Rate)

(Ramp
(RampInput
InputRef)
Ref)

+

524
Limite de sobrevelocidade

520

+

521

+

Comp
escorreg

(Freq
(FreqAdder)
Adder)

Limitador de
barramento/
corrente
(Rampa
de freq)

621

664

663

Velocidade rev máx

RPM de escorreg
na FLA

VHzSV Spd Reg Ki

Regulador PI

Velocidade avanço máx

131

VHzSV Spd Reg Kp

Active Vel Fdbk

597

Ref de velocidade final

Limite

Limite

Frequência
de saída
1

H

V/Hz

I
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Motor

Processamento
de corrente

623

VHzSV
SpdTrimReg
Seleção de
corte de
velocidade
PID

Controle de velocidade – Regulador de corte (página: 9)

F

Movimento integrado em aplicações de rede EtherNet/IP para inversores PowerFlex 755
Capítulo 6

VF (V/Hz), SV características gerais

375

(Motor
(Motor Speed
Speed Ref)
Ref)

376
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6

5

4

3

2

1

128

Seleção de
parâmetro

Seleção de
parâmetro

Modo de controle/
modo de realimentação

Uma malha
VF ou SV

C

De Corrente Ctrl Torq
[24a E2], [24b E2]

690

7

127

1

0

1

0

Fdbk Loss
Detect

600 – Frequência
de saída

141

Torque Cur Fdbk

5

5

Filtro de
tela

131

138

Realim simulador

529 – Realimentação
de corrente Iq

137

Realim uma malha

F

3

Mtr Vel Fdbk

135

Aux Vel Fdbk Sel

132

Fonte
Aux Vel
Fdbk

Psn Fdbk Sel

Psn Fdbk
fonte

Para Spd Reg
[9B4], [10A3], [24a B3], [24b B3]

[25H2], [26H2]

Para adaptação
de inércia, Observador
de carga/estimador
[25G4], [26G4]

Active Vel Fdbk

Realim aceleração
do motor

141

Encoder virtual
uma malha

1

936

Status do inversor 2
(FdbkLoss SwO)

E

454 – Realimentação de velocidade

Virtual Enc EPR

Frequência de saída

[9I4]

Virtual Enc EPR

621

RPM de escorreg na FLA

1352 Velocidade de escorregamento
nominal do motor de indução

Derivativa

d
dt

IA LdObs Delay

Derivativa

d
dt

130

Realimentação veloc alt

Encoder virtual
simulador do motor

76

Inércia total

496 – Kj

Processamento
de realim de
velocidade
alternada

709

Processamento
de realim de
velocidade
primária

Processamento
de realim de
velocidade
alternada

635

Realimentação Veloc prim

Spd Options Cntl
(Auto Tach SW)

Alt Vel FdbkFltr
129

D
467 – Controle do integrador de velocidade

Processamento
de realim de
velocidade
primária

494 – Referência de Torque – limitada Limited Trq Ref

***SOMENTE CONDIÇÃO INTERNA***

597

Ref de
velocidade final

453 – Referência de velocidade

Alt Vel Fdbk Sel

Fonte
Alt Vel
Fdbk

B

2403 Derivações do filtro de
Pri Vel FdbkFltr
velocidade da realimentação n
126

125

Fonte
Pri Vel
Fdbk

Pri Vel Fdbk Sel

De Spd Ref
[9D3]

A

H

I

Seleção de
parâmetro

Seleção de
parâmetro

Para Posit Ref,
Posit Reg
[11C5], [12A4], [12A5]
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Processamento Realimentação Veloc Aux
de realim de
Para
134
velocidade
Spd Ref
auxiliar
[5A3]

133

Aux Vel FdbkFltr

847

434 – Realimentação de posição
Psn Fdbk

Realim velocidade/posição

G
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Realimentação de velocidade/posição
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6

5

4

3

2

1

A

VF ou SV

Vetorial de
fluxo

Spd Ref A

C

+

+

Do
Regulador de PI
(Modo de corte)

Curva S rampa V/F

Curva S
de rampa
linear

Taxa
Selecionada

Curva S
de rampa
linear

Curva S de
rampa vetorial

Encoder
virtual

+

Vel Ref
em rampa

Ref Veloc
em rampa

Ref B
Auto

Ref A
Auto

Spd Ref
Comando

D

Estatismo

F

Comp
Veloc

x

Modo de
direção

Velocidade máx

Limite

Limite

De
Comp escorregamento

Limite
Veloc máx +
Limite sobrevelocidade

Controle de velocidade V/F

Controle
de
chave
fim de
curso

Limite
De
Regulador de
Corte de velocidade

Ref Pos
Filtro de
saída

Do Regulador
Fator escala
de PI
(Modo de corte) Ref Veloc

Perfil/
Jogging/
Ap elevação/
Autotune/
Posição
inicial/
Overrides

Controle de referência de velocidade

Velocidades máx

Do
regulador de
posição

De
Gerador de perfil
Pt-Pt

Vel Ref
Filtro

E

G

H

I

Comp
Inércia

Bandas
de
inibição

Realimentação de
velocidade
Status de rampa vetorial
Status de rampa F/F

Motor Spd Ref

Limitada
Spd Ref

Status da
Velocidade

Ref
frequência

Ref Reg
Velocidade

Comp inércia
Ref Torque

Ap
Fibra

Status

Filtrado
SpdFdbk

640

Comp
Fricção
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Comp fricção
Ref Torque

Ref Veloc
Parada/Torque
Comprovação

Controle de velocidade – Características gerais de referência

Controle de velocidade vetorial

Do
Regulador de PI
(Modo exclusivo)

Ref Spd selecionada

Seleção de referência de velocidade

Pré-selecionado 3-7 Auto
Portas DPI 1-6 Manual
ENet Spd Ref

Trim % Ref B

Trim Ref B

Spd Ref B

Trim % Ref A

Trim Ref A

B
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378
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5

4

3

2

1

572

573

574

575

576

577

Velocidade pré-selecionada 2

Velocidade pré-selecionada 3

Velocidade pré-selecionada 4

Velocidade pré-selecionada 5

Velocidade pré-selecionada 6

Velocidade pré-selecionada 7

872

873

874

875

876

Referência Porta 2

Referência Porta 3

Referência Porta 4

Referência Porta 5

Referência Porta 6

548

Spd Ref A AnlgLo

*

552
553

551

*

Mult Ref Veloc B

Sel Ref Veloc B

Outras fontes de Ref.

Spd Ref B AnlgHi
Spd Ref B AnlgLo

Spd Ref B Stpt

440 Kvff

554

550

Seleção de
parâmetro

549

Mult Ref Veloc A

Padrão

Seleção de
parâmetro

876

Referência Porta 6

610
611

x

*

x

Desabilitado (0)

612

Seleção de
parâmetro

x

Seleção de
parâmetro

Padrão

605

*

601
871

876

875

874

873

872

*

604

Seleção de
parâmetro

603

602

Trim Ref B Sel

Outras fontes de Ref.

Trim RefB AnlgHi 606
Trim RefB AnlgLo 607

Trim Ref B Stpt

Desabilitado (0)

Trim RefA AnlgLo

Trim RefA AnlgHi

Anlg In2 PortVal
(porta opcional)

Anlg In1 PortVal
(porta opcional)

Referência Porta 6

Referência Porta 5

Referência Porta 4

Referência Porta 3

Referência Porta 2

Referência Porta 1

Trim Ref A Stpt
451 – Velocidade de corte

+

Seleção de
parâmetro

Padrão

600

608

*

TrmPct RefB Sel

Outras fontes de Ref.

TrmPct RefB AnHi 614
TrmPct RefB AnLo 615

613

Desabilitado (0)
TrimPct RefB Stpt

Velocidade
de avanço

x

TrmPct RefA AnLo

TrmPct RefA AnHi

Anlg In2 PortVal
(porta opcional)

Anlg In1 PortVal
(porta opcional)

875

874

Referência Porta 4
Referência Porta 5

873

Referência Porta 3

871
872

Referência Porta 2

609

Referência Porta 1

TrimPct RefA Stpt

Desabilitado (0)

G

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

Seleção de
parâmetro

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
(RefAAAuto)
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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Para
Spd Ref (2)
[6A1]

Spd Ref Command

Spd Ref Sel Sts

Fonte corte veloc

617
591

Fonte de ref velocidade
SpdTrimPrcRefSrc

930
616

Ref Ref Ref
Man Sel 2 Sel 1 Sel 0

300

9 14 13 12 11 10

879

Seleção de
parâmetro

935

DI Man Ref Sel

DI ManRef
AnlgLo

DI ManRef
AnlgHi

+

Status do inversor 1

[35H3] Resultado lógica
do inversor

Unidade de
velocidade
(Hz/RPM)

Controle de velocidade – Referência (1)

F

O prefixo ‘d’ refere-se ao número do item de diagnóstico (ex. d33) –
Legenda do símbolo de referência

E

Trim Ref A Sel

D

TrmPct RefA Sel

* Observação: Conversão de escala
analógica Hi, Lo somente usada quando
entrada analógica é selecionada

C

433 – Comando de avanço de alimentação de velocidade

Desabilitado (0)

547

Spd Ref A AnlgHi

Portas opcionais:
Analógica, EtherNet,
DeviceLogix

871

Referência Porta 1

134

558

571

Velocidade pré-selecionada 1

MOP Reference
[29F3]
Realimentação
Veloc Aux
[3H5]

546

Spd Ref A Stpt

Desabilitado (0)

A
B
366 Comando de velocidade fina
450 Comando de velocidade
Sel Ref Veloc A
P760 Interp Vel Out
545
[11B5]
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6

5

4

3

2

1

A

B

C

Posição
(>= 6)

935

Status do
inversor 1

Unipol
Fwd

Unipol
Rev

(–1)

&

1

0

592

Máx

0

1

X

Modo de direção

0

2

Rev desabilitado

Unipolar

1

Bipolar

308

Perfil de velocidade

6

10

Modo de
posição

x
848

0 Velocidade

1 Posição
0

1210

Profile Status

Perfil

≠6

313

[23D5] Actv SpTqPs Mode

Spd Ref
De Spd Profiler
[16H2]

Spd Ref
selecionada

Controle do modo de direção

Lógica do
comando de
avanço

(+1)

Executando

Habilitar PID

Velocidade excl

16

0

Medidor
de saída 1093
PID

Sel saída PID = 1

1079

1066

[28B2]
OU
[28E2]

0

10

Exclusiva velocidade PID

0

0

1

721

Controle de posição 446 Controle do integrador de posição
(Add Spd Ref)

Sem posição
(< 6)

313

Controle PID

De
Spd Ref (1)
[5I2]

[23D5] Actv SpTqPs Mode

Controle de Posição – Opção de referência de velocidade adicionada

[35H3]
Drive Logic
Rslt

Velocidade
de Jog 2

Velocidade
de Jog 1

1,0
0,1

879

557

556

Jog1
2 19
Jog2

1

0

935

Controle
Autotune

2, 3, 4

0,1

70

Autotune

Controle Autotune

1112

x

1

0

571

1

0

0

1

0

591

14

Spd Ref Sel Sts
(End Lmt Sw)

848

1

H

Limite

Limites de
velocidade mín

1543

1

0

Somente Boost Freq
Ena VF (V/Hz)

Impulso
variável

I

Trq Prove Status
1103
(LoadTestActv)

Limite

5

Limites de
velocidade máx
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Para Spd Ref,
Process Ctrl
[7A2], [8A2], [28B2]

593

Limited Spd Ref

Relação de engrenagem
de posição

Frequência
VB

Limites de ref velocidade

x

1

0

730

Status da posição inicial
(Posição inicial habilitada)

Posição inicial

Limite máx dependente da
Carga interna
(aplicação de içamento)

521

520

523
Min Rev Speed
Velocidade
avanço máx
Velocidade
rev máx

522
Min Fwd Speed

Velocidade pré-selecionada 1

13

Spd Ref Sel Sts
(Decel Lmt Sw)

2

Spd Ref
De posição inicial
[17H2]

1103

Trq Prove Status
(Micro Psn)

Controle de chave fim de curso

MicroPsnScalePct

0

Içar ap (Micro-posicionamento)

591

G

Controle de velocidade – Referência (2)

F

473 Limite de velocidade – Positivo
474 Limite de velocidade – Negativo

17

Status do inversor 1
(Jogging)

Jogging

E

Relação de engrenagem de posição

D

Movimento integrado em aplicações de rede EtherNet/IP para inversores PowerFlex 755
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Referência de Controle de velocidade (folha 2)

379

380
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6

5

4

3

2

1

528

529

Velocidade de
inibição 3

Faixa de banda da
velocidade de
inibição

0

1

0

596

De
Controle Processo
[28E3]

Ref taxa velocidade

3

d
dt

d
dt

Medidor de
saída PID

1093

695

Cruzado Desac 1124

Cruzado Inc 1123

1121

0

1

0

935
16

OU

[35H3]

Sel saída PID
(Corte velocidade)

1079

≠2

2

935

17

Status do inversor 1
(Jogging)

0

1

0

Corte de velocidade PI

555

[35H3]

Comp Veloc

666

843

PsnReg Spd Out
0

Saída reg posição

17
Status do inversor 1
(Jogging)

935

8 9

10 11

538

537

536

535

667

H

I

1

0
0

x

Velocidade rev máx

Velocidade
avanço máx

521

520

Limite

Limite
velocidade
máx

848

Spd FF
De
Psn Ref
[11I5]

474 Limite de velocidade – Negativo

Atraso

Uma
varredura

Atraso

588

590

589

945

2

[11C5]

140

[11C5]

Folga do
condutor

(kn * s)+ wn
s + wn
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Spd Ref After
Limite Final
[9A2]

Filtro Ref velocidade

Filtro Ref Veloc

No status do limite
(MaxSpeed Lmt)

142

Virtual Enc Psn

8

Virtual EncDelay

Spd Ref Fltr BW

SpdRef FltrGain

595

0

Uma Ref veloc atraso
1
varre139
dura

635

Contr opções de veloc
(Ref em atraso)

Vetorial de fluxo

Encoder virtual

[28C2]

Ref Veloc Filtrada

Encoder virtual

141

(Borda por Rev)

Virtual Enc EPR

935 17
Relação de
Status do inversor 1
engrenagem
(Jogging)
de posição
Limites de ref de velocidade final

541

539

0,1

1,0

0,1

1,0

Rampa
Curva S

594

Spd Ref em rampa

467 Controle do integrador
de velocidade

473 Limite de velocidade – Positivo

540

Tempo desac acel jog

879

Tempo de
desaceleração 1
Tempo de
desaceleração 2

879

Tempo de
aceleração 1
Tempo de
aceleração 2

Comp Veloc Saída

Comp
Veloc

2

Spd Options Ctrl
(Manter rampa)
635
0

635

Contr opções veloc
(Rampa
1
desabilitada) 635
(StpNoSCrvAcc)

G

Controle de velocidade – Referência (3)

F

Sel taxa e rampa vetorial

Aceleração,
desaceleração curva S

Resultado lógica
do inversor
(Tempo de
desaceleração 1, 2)

1
438 Saída da
0
malha de posição

De Posit Reg
[12I5]

Fator de escala Ref Veloc

X

Resultado lógica
do inversor
(Tempo de
aceleração 1, 2)

376 Aceleração em rampa

0

377 Desaceleração em rampa

Parando ou
Não ativo

0

936
9
Status do inversor 2
(AutoTune)
1

Não Parando
e ativo

18

Partida Parada
Status do inversor 1
(Executando)

E

378 Controle de jerk em rampa

935

Status do
inversor 1
(Parando)

D

Comp
0
Sel Comp Veloc
452 Aceleração
Comp inércia
saída de inércia
Feedforward
LPFBW
665
698
699
Não utilizado 0
Torq
0
Comp
FF
LPF
Inércia
Ref em rampa 1
d
Para Torq
496 Kj
Ctrl
dt
Ref taxa 2
[23B3]
Inércia total
76
596
696 Ganho acel
Ref taxa
inércia
velocidade
Ganho Comp Veloc
697
Ganho desac inércia

Controle de velocidade

Status de fibra

460 Kaff

0

P Jump 1126

Tempo sincro

2

SpdRef
comandado

Cruzamento/
P-Jump

Cruzado máx 1125

1122

Mudança
velocidade
sincr

Aplicação de fibra

C

Controle de fibra 1120

Comp Inércia

Ref rampa int
Para Contr Torq
(Comp fricção)
[23A1]

373 Faixa de velocidade de
inibição

372 Velocidade de inibição 3

371 Velocidade de inibição 2

370 Velocidade de inibição 1

Ref de rampa externa
2
700

Ref rampa interna

17

B

Status do
inversor 1
(Jogging)

935

0

Inertia CompMode

Desabilitado

527

Velocidade de
inibição 2

526

Bandas
de inibição

1

Bandas de inibição

Velocidade de
inibição 1

[6H4]

593

Ref Veloc
Limitada

A
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Referência de controle de velocidade (folha 3)
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6

5

4

3

2

1

[6H4]

527

528

Velocidade
de inibição 3

De Controle
Processo
[28E3]

1093

935

0

1

17
1122

1121

Status de fibra

1

0

≠2

1079

0

2

935 17
Sel saída PID
Status do inversor 1
(Corte velocidade)
(Jogging)

0

1120

Controle de fibra

Corte de velocidade PI

1124

Cruzado Desac

1123

1125

1126

D

0
Parando
ou Não ativo

Não Parando
e ativo

18

16

OU

0

[35H3]

474 Limite de velocidade – Negativo

473 Limite de velocidade – Positivo

10 11

521

520

Limite

Limites de
velocidade máx

Limites de ref de velocidade final

Velocidade
avanço máx
Velocidade
rev máx

538

537

536

535

540

Tempo desac acel jog

879

Aceleração,
desaceleração curva S

Resultado lógica
do inversor
(Tempo de
desaceleração 1, 2)

Tempo de
desaceleração 1
Tempo de
desaceleração 2

8 9

Tempo de
aceleração 1
Tempo de
aceleração 2

879

2

541

539

0,1

1,0

0,1

1,0

Spd Options Ctrl
(Manter rampa)
0
635

635

Contr opções veloc
1
635

(Rampa
desabilitada)

Seleção de taxa e rampa V/F

(StpNoSCrvAcc)

Resultado lógica
do inversor
(Tempo de
aceleração 1, 2)

Entrada em
Rampa
[9E4]

378 Controle de jerk em rampa

[35H3]

G

H

I

Rampa
Curva S

Varredura
anterior

Spd Ref After
Limite Final
[9A2]

[9A2], [28C2]

Spd Ref
em rampa
594

Taxa de Rampa

PF755 Rev_9.a
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[9E5]

[9E4]

467 Controle do integrador de velocidade

VF (V/Hz), SV

Controle de velocidade – Referência (4)

F

377 Desaceleração em rampa

0

936
9
Status do inversor 2
(AutoTune)
1

935

Status do inversor 1
(Executando)

Partida Parada

E

376 Aceleração em rampa

1

0

935

Status do
inversor 1
(Parando)

Controle de velocidade

2

SpdRef
comandado

Cruzamento/
P-Jump

Tempo sincro

Mudança
velocidade
sincr

Aplicação de fibra

C

370 Velocidade de inibição 1
P Jump
371 Velocidade de inibição 2
372 Velocidade de inibição 3 Cruzado máx
373 Faixa de velocidade
Cruzado Inc
de inibição

Status do inversor 1
(Jogging)

Bandas de
inibição

PID Output Meter

529

526

Velocidade
de inibição 2

Faixa de banda
da velocidade
de inibição

B

Bandas de inibição

Velocidade
de inibição 1

593

Limited Spd Ref

A

Movimento integrado em aplicações de rede EtherNet/IP para inversores PowerFlex 755
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Referência de controle de velocidade (folha 4)

381

382
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1

Hz

*Pólos

VF ou SV
(0-2,4,5,7,8)

Vetorial de fluxo
(3,6)

464 – Kdr

Estatismo RPM em FLA

X

622

131

Realim Veloc ativa

Comp escorregamento BW

De Fdbk
[3F2]

6

Limite

Ref de velocidade final
Para Spd Reg
597
[10A3]

1

X

[NP Spd] [NP Freq] 120

*Pólos

Hz

Limite

RPM

***SOMENTE CONDIÇÃO INTERNA***

Ramped Spd Ref
Anterior
[8I2]

Freq motor
Para integrador em rampa
[8G1]

Taxa de Rampa
[8I1]

Entrada em Rampa
[8E2]

VHzSV
SpdTrimReg Tempo interrupção
623
conversão de escala

Tipo sensor de velocidade

1

Realim velocidade
uma malha

0

Realim
velocidade
com sensor

Hz

3 (OverSpd Lmt)

At Limit Status
945

Referência
de Torque

X

(Max Fwd/Rev +
Overspeed Limit)
Freq Limit

Prevenção de
Reversão

1
Conversão de escala
velocidade para frequência

X

X

F
G

H

I

Freq
Motor
(Hz)

Taxa de
Rampa
(Inter contr
motor)
(Hz/Seg)

Freq Ref
selecionada
(Hz)

Adicionador
de freq
limitada
(Hz)

Limite Freq alto (Hz)
Limite Freq baixo (Hz)

Limitador de
barramento/
corrente
(Rampa
de freq)

Ref de torque

Freq Integral
(Hz)

Limite

Controle de
Torque

Limite

1

PF755 Rev_9.a
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[3D5],
[27E4],
[27H3]

Frequência
de saída

600 – Frequência de saída

Objeto de Controle do motor

Controle de velocidade – Referência (5)

Conversão de escala
velocidade para
frequência

Adicionador
de velocidade limitada

E

[NP Freq] [NP Spd]*Poles
120

Limite

1352 Velocidade de escorregamento
nominal do motor de indução

1,5

RPM de escorreg
na FLA

[NP Spd] [NP Freq] 120

1

RPM

621

Regulador de velocidade VF, SV

X

Regulador de
Velocidade

No status do limite 453 Referência de velocidade
(MaxSpeed Lmt) Ref de velocidade final (Max Fwd/Rev +
Overspeed Limit)
597 Para Fdbk
OU
Speed Limit
945 2
[3B5]

VHzSV Spd Reg Ki

664

PI

663

D

453 Referência de velocidade

C

VHzSV Spd Reg Kp

Limite

Limite de Velocidade
Máx Avanço/Reversão

454 – Realimentação de velocidade

620

[NP Spd] [NP Freq] 120

1

RPM

Realimentação Iq (pu)
Filtrado (100 R/S)

Spd Ref em rampa
[8G2]

594

Spd Ref After
Limite Final
[7I5] OU [8H4]

35

Modo de contr motor

41 Método de controle

B

LPF
Realimentação Iq (pu)
5 1352 Velocidade de escorregamento
nominal do motor de indução
RPM
Hz
RPM de escorreg
na FLA
*Pólos
1
1
621

4

3

2

1

A
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6

5

4

3

2

1

638

639

SReg FB FltrGain

SReg FB Fltr BW

–

640

Filtered SpdFdbk

+

641

642

ServoLck

ks
s
–10%

Limite

+10%

+

313

Actv SpTqPs Mode

652
685

SReg Trq Preset

Spd Options Ctrl
(SpdRegIntRes)
(SpdRegIntHld)
(Jog No Integ)

468 Pré carga do integrador de velocidade
492 Referência de Torque
Ref Trq selecionado

467 Controle do integrador de velocidade

635

[23D5]

[23E2]

635

6

4

3

2

kp
Ganho P

462 Kvi

Ganho I

ki
s

Sem distúrbio

Pré-selecionado

+

654

+

655

Limite

945

656

Spd Reg
Int Out

Spd Reg Neg Lmt

464 Kdr

620

Estatismo

4

No status do limite
(Spd Reg Lmt)

Spd Reg Pos Lmt

Estatismo RPM
em FLA

H

I

InertAdapt
FltrBW*

710

1a. ordem
LPass

Filter

Sem sensor

Tipo sensor
de
velocidade

457 Saída da malha de
velocidade

Para Torq Ctrl
[23B2]

660

Saída SReg

PF755 Rev_9.a
Página 10

502 Largura de banda do filtro passa baixa de torque
SReg Out
FltrGain 0

658

SReg Out
FltrBW

659

Folga do
condutor

(kn * s)+ wn
s + wn

657

3
SReg OutFltr Sel

0,2

704

Modo InAdp LdObs

805 Configuração do observador de carga

Vetorial de fluxo

Controle de velocidade – Regulador

G

***SOMENTE CONDIÇÃO INTERNA***

F

456 Saída do integrador
de velocidade

Alt Speed Reg Kp* 649

Reg Velocidade Kp* 645

461 Kvp

E

Reg Velocidade Ki* 647
Alt Reg 650
Velocidade Ki*

–

05

+
Manter/
Reinicializar

Spd Err Filt BW* 644
AltSpdErr FltrBW* 651

945

Filter
Definido=1 estágio, 2a. ordem
Apagado=2 estágios LPass

Spd Options Cntl
(SpdErrFilter)

At Limit Status

+

+

–

D

469 Largura de banda do filtro
PTP PsnRefStatus
720
passa baixa de velocidade
(PTP Int Hold)

Ganho detravamento
do servo

Folga do
condutor

(kn * s)+ wn
s + wn

1434+o Largura de banda
do filtro de velocidade da
realimentação n

637

131

Active Vel Fdbk

597

454 Realimentação
de velocidade
SReg FB Fltr Sel

De
Fdbk
[3F2]

De
Spd Ref
[9C2]

Ref de
velocidade final

Erro de Velocidade

455 Erro de velocidade

464 Knff

467 Controle
do integrador
de velocidade

Inércia total

76

FeedFwd

Reg Velocidade BW
Amortecimento malha de veloc

648

Reg Velocidade BW

C

653

636

643

nff

parâm definido 636/648 = 0
como ajuste manual
parâm 645/649 & 647/650

B

SpdReg
AntiBckup

*

453 Referência de velocidade

A

Movimento integrado em aplicações de rede EtherNet/IP para inversores PowerFlex 755
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Controle de velocidade – Regulador (vetorial de fluxo)

383

384

1247

1248

1237

1238

772

773

774

DI Indx StepRev

DI Indx StepPrst

X

778

Fator de
escala de ref
PTP

5 Ref Pause

4 Intgrtr Hold

0 Cancelar veloc

Seleção de
parâmetro

775

1388
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6

5

779

770
3

2

1

Movimento
reverso
Posição
pré-selecionada

Índice

[5A1]

Psn Fdbk

[7H2]

Virtual Enc Psn

[7H2]

Virtual EncDelay

[3H4]
Outras fontes
de Ref.

847

142

140

766

765

Psn Direct Stpt

Seleção de Ref
de Posição

Seleção de
parâmetro

Seleção de referência de posição direta

Índice pré-selecionado
Absoluta imediata 2
PTP
Mudança

X

Gear Rat

[N]
[D]

790

789

PTP EGR
Mult/Div

Absoluta

0

Reiniciar a etapa

10

771

Manter etapa

8

Modo PTP

StrStepSel0-4

0-4

Controle
PTP

1

Movimento

Índice
Posição

770

Posição
absoluta

Controle
PTP

366 Comando de velocidade fina
450 Comando de velocidade

Interpolador de
veloc saída

760

Interpolador de
torque saída

761

Interpolador
365 Comando de posição fina
430 Comando de posição
Interpolador
de pos saída
759

Interpolador
490 Comando de torque

Alvo de Pos
Bruta do
planejador de
movimento

Comando
1213
perfil

Perfil

Referência de posição Pt-Pt e interpretador

DI Indx Step

Outras
fontes
de Ref.

780

Setpoint PTP

PTP Ref Sel

770

1386

1387

1385

1245

1246

1384

1236

1244

1235

1234

Controle PTP

Etapa 1-16
Permanência
Etapa 1-16
Batelada
Etapa 1-16
Próximo
Etapa 1-16
Ação

Valores de
Etapas 1-16

C

Referência e interpretador de perfil

B

361 Comando de posição do controlador – flutuante
362 Comando de velocidade do controlador
364 Comando de torque do controlador

4

3

2

1

A

D

1

Habilitado pela
posição inicial

[16H3],
[17H2]

784

Comando
PTP

[23D5]

800

796

767

799

Seleção de
parâmetro

1408

1407

PLL Speed OutAdv
[14H3]
808
PLL Enc Out Adv
[14H4]
810

PLL Enc Out
[14H4]
809

PTP Int Hold

Referência
PTP

776

783

PTP Speed
FwdRef

3 SpdFFRef En

2

1 Ref Concluída

0 ZeroFFSpdRef

PCAM Tipos principais

Modo PCAM

Veloc Saída PLL
[14H3]
807

1406

1391

PCAM Psn Out
[15G2]

1473

1472

[15G2]
PCAM Vel Out

Planejador PCAM

Curva S PTP

787

Curva S

Cancelar veloc PTP

Tempo de desaceleração PTP

Planejador
PCAM

Controle
PLL

720

PTP PsnRefStatus

Tempo de aceleração PTP

PTP Rev Vel Lmt

PTP Fwd Vel Lmt

Encoder
virtual

788

782

781

786

785

G

0

Controle de Posição –
Referência

F

Planejador de posição ponto a ponto

Planejador PLL

PCAM Principal
Pt Y 0...15

PCAM Principal
Pt X 0...15

Seleção de
parâmetro

1392

Ref posição direta

PLL Psn Ref Sel

Outras fontes
de Ref.

PLL Psn
Stpt

Outras fontes
de Ref.

797

Sel Veloc Ext PLL
PLL Ext
Spd Stpt

777
Realimentação PTP

Seleção de
parâmetro

1393

Outras fontes
de Ref.

PCAM
Psn Stpt

PCAM Psn Select

Homing Status

730

De
posição
inicial
[17H2]

PsnPTP

Perfil

313

Actv SpTqPs Mode

PTP Reference [P776], PTP Feedback
[P777], PTP Command [P784] são
carregados com Psn Actual [P836].

Inicializações de parâmetro ponto a ponto
realizadas com o regulador de posição
INATIVO

E

I

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Psn PLL

Cane
eletrônico pos

Pos PTP

Perfil

9

8

7

6

0,1,2,3,4,5,10

Ref Veloc

≠0,1,2,3,4,5
0

11

Psn Spindle Orient

Psn Direct

Psn PLL

Cane
eletrônico pos

Pos PTP

Perfil

Sum

SLAT Máx

SLAT Mín

Reg Torque

Reg
Velocidade

Torque zero

Actv SpTqPs Mode
[23D5]
313
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Página 11

Spd FF
Para Spd
Ref
[7G4]

Para Posit
Reg
[12A1]

722

Ref de
posição
selecionada

Seleção do Modo de posição

H

Capítulo 6
Movimento integrado em aplicações de rede EtherNet/IP para inversores PowerFlex 755

Controle de posição – Referência

847

Psn Fdbk

De
Posição
inicial
[17H3]

Seleção de
parâmetro

2

4

Σ

Xzero Préselecionado

Publicação da Rockwell Automation 750-RM002B-PT-P – Setembro 2013

6

5

Outras
fontes
de Ref.

847

Pos
Real

836

Posição
zero

725

721

Controle de
posição
(Pos Zero)

825

826

LdPsn Fdbk Mult

LdPsn Fdbk Div

Seleção de
parâmetro

[3H4]

136

Gear Rat

[N]
[D]

Σ

837

780 Realimentação integral de posição

Load Psn FdbkSel

Psn Fdbk

721

ReRef
1

0

+

+

–

–

(

Σ

Σ

Veloc saída da
engrenagem

)

[13D4]

835

Psn Error

Const
Calib

Const
Calib

436 Erro de posição

Controle de posição
(OffsetVel En)

D

Σ

Encoder
virtual

Relação de engrenagem
de posição
848
Velocidade do motor

3

Gear Rat

[N]
[D]

Rate Lim

Psn EGR Div

Offset de referência de posição

816
817

Psn EGR Mult

Controle de posição 824
721
(OffsetReRef)
Roll Psn Offset
446 Controle do integrador de posição

+
+

[3H4]
4
434 Realimentação de posição Carga pos real

3

823

Outras
fontes
de Ref.

822

C

Relação de engrenagem eletrônica *4

EGR é ignorado quando
o controle de posição
ponto a ponto está ativo.

B

Conversão de escala realim pos

Psn Offset 2 Sel

Psn Offset 2

820

Seleção de
parâmetro

722

Psn Offset 1 Sel

De
Posit Ref
[11I4]

Ref de posição
selecionada

431
Psn Offset 1
Corte de
821
posição
Outras
fontes
2
de Ref.

1

A

+

+
–

kp

ki
s
Ganho I

Reg pos Ki
442 Kpi

838

721

Ganho P

Psn Reg Kp

839

723

PsnWtch1Arm

6

841

840

4 Integ Lmt Hi

724

Inv

721

5

Intgrtr Hold

Intgrtr Enbl

Controle de Posição

721

Estatismo reg pos
1

846

PReg Neg Int Lmt

PReg Pos Int Lmt

3 Integ Lmt Lo

724

Psn Reg Status

Estatismo

Limite

842

PsnReg IntgrlOut

437 Saída do integrador de posição

&

+

H

I

200

6

833
832
834

Folga do
condutor

446 Controle do integrador de posição

II
R

831

0

Modos
Spd/Trq

313

Modos de
posição

PF755 Rev_9.a
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Actv SpTqPs
Mode
[23D5]

Para Spd Ref
[7E5]

843

PsnReg
Spd Out

438 Saída da malha de posição

PsnNtchFltrFreq
783 Frequência de filtro
de encaixe de posição

830

PsnNtchFltrDepth

Queda

781 Largura de banda do filtro de folga do condutor de posição

Psn Out Fltr BW

Psn Out Fltr Sel

Psn Out FltrGain

782 Ganho do filtro de folta
do condutor de posição

Filtro de saída
(kn * s)+ wn
s + wn

–200
PReg Neg Spd Lmt

845

Spd Lmt Hi

5 Spd Lmt Lo

PReg Pos Spd Lmt

844

724

724

Psn Reg Status

Filtro de queda

*4. EGR é ignorado quando o controle
de posição ponto a ponto está ativo
(incluindo Perfil, PLL com TP)

3. Ou então, Psn Command [P723]
e Psn Ref EGR Out [P815] são
carregados com Psn Actual [P836].

2. Senão, se a função de posição inicial
está habilitada, Psn Actual [P836]
é carregada com Psn Fdbk [P847].

1. Se Zero Psn [P721 Bit 04] for definido,
Psn Actual [P836] é carregado com
Psn Fdbk [P847] – Zero Position [P725].

Inicializações de parâmetro realizadas com
o regulador de posição INATIVO

Limites de velocidade

Limite

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

5

7

Pos Zero

OffsetVel En

4

5 Spd Lmt Lo

4 Integ Lmt Hi

2
3

3 Integ Lmt Lo

1 Intgrtr En

Psn Intgrtr

1 Offset ReRef

0 OffsetIntgrtr

2

+

724

0 Reservado

Offset ReRef

G

Controle de Posição – Regulador
Psn Reg Status

432 Referência de posição

Comando de posição

F

446 Controle do integrador de posição
Controle de Posição

Σ

Psn Ref EGR Out

Regulador PI

441 Kpp

+

815

E

Movimento integrado em aplicações de rede EtherNet/IP para inversores PowerFlex 755
Capítulo 6

Controle de posição – Regulador

385

386

Publicação da Rockwell Automation 750-RM002B-PT-P – Setembro 2013

6

5

4

3

2

1

A

747

PsnWatch1 Selecionar

Outras fontes
de Ref.

PsnWatch1 Stpt

B

745

Seleção de
parâmetro

PsnWatch1Dir

7

D

9

748

Seleção de
parâmetro

9

8
PsnWtch2Arm

726
727

In Pos Psn Band
In Pos Psn Dwell

Na detecção da
posição

724

11 InPsn Detect

Psn Reg Status

724

10

PsnW2Detect

Psn Reg Status

PsnWatch2Dir

Observação da
posição 2

721

Controle de Posição

Observação da posição 2

749

PsnWatch2 Selecionar

H

I

PF755 Rev_9.a
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Controle de posição – Funções aux.

G

PsnWatch2 DtctIn

Na detecção da posição

750

Outras fontes
de Ref.

PsnWatch2 Stpt

F

PsnWatch1 DtctIn

835

PsnW1Detect

E

746

Psn Error
[12D3]

724

Psn Reg Status

PsnWtch1Arm

6

Observação da
posição 1

721

Controle de Posição

Observação da posição 1

C

Capítulo 6
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Controle de posição – Funções Aux
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6

5

4

3

2

1

A

797

800

799

Seleção de
parâmetro

796

Seleção de
parâmetro

Sel Ref Pos PLL

Outras fontes
de Ref.

PLL Psn Stpt

Sel Veloc Ext PLL

Outras fontes
de Ref.

PLL Ext Spd Stpt

B

0

PLL Control

PLL LPFilter BW

PLL BW

795

3 Comp aceleração

2 Ext Vel FF

1 Velocidade FF

0 Habilitar PLL

PLL Control

Conv
X para V

X
0

1

+
–

Ext
Vel FF

2

PLL EPR Input

795

Filtro de
malha

PLL Rvls Input

804

0

1

1

Velocidade
FF

795

X

812

805

EGR

Comp
aceleração

3

X

[ ]

[ ]

795

811

VE

801

PLL EPR Output
PLL Rvls Output

+

+

PLL

802

803

G

0

1

0

PLL Virt Enc RPM

0

0

795

0

PLL Control

6 Habilitar Prof

1

H

I

Habilitar PLL

Atraso

Atraso

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 habilita a função PCAM com PLL.
– Bit5 habilita a função PTP com PLL
– Bit6 habilita a função Perfil com PLL
Não é possível selecionar múltiplos bits.
As referências PLL devem se conectar
às saídas de função apropriadas.

Controle de posição – PLL

5 Habilitar PTP
PLL Control

F

798

E

4 Habilitar PCAM
PLL Control

D

PLL Ext SpdScale

C

Movimento integrado em aplicações de rede EtherNet/IP para inversores PowerFlex 755
Capítulo 6

Controle de posição – Malha de travamento de fase

387

388
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6

5

4

3

2

1

A

1400

1393

1396

Extensão X PCAM

1403

1404

Início de curvatura
PCAM

Fim de curvatura
PCAM

1391

1392

0

1406
1405

Tipos

EndPnt

–

Pt Y 15

Pt Y 0

1437

1407

Encoder virtual

1438

1408

D

1440
1439

EndPnt

1469

1441

Tipos

Pt X 15

Pt X 1

x

Pt Y 1

1

E

– 15

1470

1442

1401

Seleção de
parâmetro

X (mestre)

PCAM VelScaleSel

Outras fontes
de Ref.

PCAM VelScaleSP

1397

1402

Extensão Y
Desbobinar

G

H

I

X

10
11
12

Reref Psn In
Unidirecional
Cndtnl Hold

Offset En

8

8
9

Alt curvatura

Cndtnl Hold

6
7

Unidirecional

7
En came aux

5
Reref Psn In

Offset En

4

3

2

1

0

1390

1474

6

5

Alt curvatura

En came aux

ReverseY Out

ReverseX In

Iniciar

Controle PCAM

Iniciar DI PCAM

ReverseY Out

ReverseX In

3
4

Iniciar

2

1

Came entrada

Modo persistente

Modo contínuo

0

1471

[11G3]

Veloc Saída PCAM

Modo simples

Status PCAM

1472

[11G4]

1473 PCAM Psn Out

PF755 Rev_9.a
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Controle de Posição – CAME de posição

F

Posição CAME

Escala X PCAM

Pt Y 15

Extensão X

Definição de perfil

PCAM
Aux

Y (escravo)

– 15

0 – Desenergizado
1 – Etapa simples
2 – Contínuo
3 – Persistente

C

Pt X 15

Pt X 0

Seleção de
parâmetro

1399

Seleção de
parâmetro

PCAM
principal

1398

1395

PCAM PsnOfst Eps

Extensão Y PCAM

1394

PCAM Psn Ofst

Seleção de posiç PCAM

Outras fontes
de Ref.

PCAM Psn Stpt

Sel Escala Y PCAM

Outras fontes
de Ref.

PCAM ScaleYSetPt

Modo PCAM

B

Capítulo 6
Movimento integrado em aplicações de rede EtherNet/IP para inversores PowerFlex 755

Controle de posição – CAME de posição
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6

5

4

3

2

1

1246

1247

1248

1234

1235

1236

1237

1238

1239

Valor

Permanência

Batelada

Próximo

Ação

Dig In

1217

1244

1233

Prof DI Invert

1242

1243

1232

Aceleração

Desaceleração

Abortar etapa

AbortProfile

Cancelar veloc

StrStepSel0

StrStepSel1

StrStepSel2

StrStepSel3

StrStepSel4

Etapa1

2

3

4

5

6

7

8

9

24 Etapa16

23 Etapa15

22 Etapa14

21 Etapa13

20 Etapa12

19 Etapa11

18 Etapa10

17 Etapa9

16 Etapa8

15 Etapa7

14 Etapa6

13 Etapa5

12 Etapa4

11 Etapa3

10 Etapa2

Manter etapa

1

1259

1258

1257

1256

1255

1254

1253

1252

1251

1250

0

1249

1245

1241

1231

Velocidade

1240

1230

1226

1225

1224

1223

1222

1221

1220

1219

1218

1269

1268

1267

1266

1265

1264

1263

1262

1261

1260

Etapa Etapa Etapa Etapa
1
4
2
3

B

Tipo

A

1389

1388

1387

1386

1385

1384

1383

1382

1381

1380

DI StrtStep Sel4

DI StrtStep Sel3

DI StrtStep Sel2

DI StrtStep Sel1

DI StrtStep Sel0

Cancelar veloc DI

Perfil abortar DI

Etapa abortar DI

Etapa manter DI

ProfVel Override

Contagem por unidade

1379

1378

1377

1376

1375

1374

1373

1372

1371

1370

Etapa Etapa
15
16

C

1216

1215

E

Velocidade/posição

Cancelar veloc

Manter etapa

Reservado

Reservado

Reservado

StrStepSel4

StrStepSel3

StrStepSel2

StrStepSel1

StrStepSel0

12 Alarme exec Prof

11 HomeNotSetAlarm

10 Reiniciar a etapa

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

960

7

Perfil Actv

Status de alarme B

1213

Comando perfil

Movimento Tabela

D

Etapa
inicial
(0-16)

G

H

I

1210

Executando

Enabled

Reservado

Reservado

Reservado

Etapa Bit 4

Etapa Bit 3

Etapa Bit 2

Etapa Bit 1

Etapa Bit 0
Etapa
atual
(0-16)

19 Posição inicial não definida

18 Cancelar veloc

17 Reiniciar a etapa

16 Retomar

15 Stopped

14 Concluído

13 Na Posição

12 Manter

11 Permanência

10 Modo de posição

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Profile Status
1212

Tempo

Perfil/Indexador

[22D5]

Unidades percorridas

0

Other

Perfil

313

Actv SpTqPs Mode

[11E2]

784

Comando
PTP
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Spd Ref
Para Spd Ref
[6C3]

Controle de posição – Perfil/Indexador (1)

F

Movimento integrado em aplicações de rede EtherNet/IP para inversores PowerFlex 755
Capítulo 6

Controle de posição – Perfil/Indexador (folha 1)

389

390
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6

5

4

3

2

1

B

Combinação
de posição

N/A
N/A
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
N/A
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
Próxima etapa
Posição >
Valor

N/A

N/A
N/A

N/A

N/A
N/A

Combinação Combinação
de tempo
de parâmetro

Combinação
de posição

N/A
N/A
N/A

N/A

N/A

Permanência
Batelada
Próximo
Condição
próxima
etapa
DigIn #

Desaceleração
Valor

Velocidade
Aceleração

Ação

Combinação
de tempo
Veloc movim
Aceleração
do movim
Desaceleração
do movim
Tempo total

Combinação
de parâmetro
Veloc movim
Aceleração
do movim
Desaceleração
do movim
Comparação de
parâmetro # (+/–)
Comparação
N/A
de parâmetro
N/A
N/A
N/A
Próxima etapa Próxima etapa Próxima etapa
Posição >
Tempo >
Param[Value]
Valor
Valor
Comparar com
Param[Dwell]
N/A
N/A
N/A

Combinação
de posição
Veloc movim
Aceleração
do movim
Desaceleração
do movim
Pos alvo
incremental
N/A

N/A

N/A
N/A
N/A

N/A

N/A

N/A
Próxima etapa
Posição >
Valor

N/A

N/A

Digin #

(+/–) Digin
Espera
Veloc movim
Aceleração
do movim
Desaceleração
do movim
Tempo total
Tempo de
permanência
batelada #
Próxima etapa
Transição
Digin
Digin #

Tempo de
permanência
batelada #
Próxima etapa
Digin [Value]
transition

Digin #

Digin #

N/A

N/A

Tempo de
permanência
batelada #
Próxima etapa
Tempo >
Valor

N/A

Tempo de
permanência
N/A
N/A
Reiniciar
Indexador

N/A

N/A

N/A
N/A

Fim

N/A

Tempo de
permanência
N/A
N/A
Reiniciar
Indexador

N/A

N/A

N/A
N/A

Fim

N/A

Tempo de
permanência
N/A
N/A
Reiniciar
Perfil

N/A

N/A

N/A
N/A

Fim

Veloc movim
Aceleração
do movim
Desaceleração
do movim
Pos alvo
incremental
Tempo de
permanência
batelada #
Próxima etapa
Posição >
Valor

Etapa para
próxima

N/A

Veloc movim
Aceleração
do movim
Desaceleração
do movim
Pos alvo
absoluta
Tempo de
permanência
N/A
Próxima etapa
Posição >
Valor

Etapa para
próxima

Etapa para
próxima
Veloc movim
Aceleração
do movim
Desaceleração
do movim
Tempo total

Veloc movim
Aceleração
do movim
Desaceleração
do movim
Pos alvo
incremental
Tempo de
permanência
batelada #
Próxima etapa
Transição
Digin

Combinação
Digin
Veloc movim
Aceleração
do movim
Desaceleração
do movim
N/A

N/A

N/A
N/A
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
N/A

N/A

N/A
N/A

C

Veloc movim
Aceleração
do movim
Desaceleração
do movim
Pos alvo
absoluta
Tempo de
permanência
N/A
Próxima etapa
Transição
Digin

Combinação (+/–) Digin
Digin
Espera

N/A

N/A
N/A
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
N/A

Combinação (+/–) Digin
Digin
Espera

N/A

N/A
N/A

Combinação Combinação
de parâmetro
de tempo

Tipo = perfil de velocidade

Permanência
Batelada
Próximo
Condição
próxima
etapa
DigIn #

Desaceleração
Valor

do movim
Desaceleração
do movim
Pos alvo
incremental
N/A

Velocidade Veloc movim
Aceleração Aceleração

Ação

Tipo = Posição incremental (Posit Incr)

Permanência
Batelada
Próximo
Condição
próxima
etapa
DigIn #

Desaceleração
Valor

do movim
Desaceleração
do movim
Pos alvo
absoluta
N/A

Velocidade Veloc movim
Aceleração Aceleração

Ação

Tipo = Posição absoluta (Posit Abs)

Controle de posição –
Perfil/Indexador (2)

A

135

Psn Fdbk
Sel

Psn Fdbk
fonte

738

736

735

E

Seleção de
parâmetro

847

Psn Fdbk

737

Posição inicial real

Posição inicial do
usuário Psn

Encontrar rampa de
posição inicial

Velocidade de encontrar
posição inicial

D

+

Inv Posição inicial DI

6

DI encontrar Posição inicial
DI Redefinir posição
Limite de posição inicial DI OL

734

730

3

2

1

0

No início

Posição inicial

H

Pos
Real

Posição zero

Comando
PTP

836

725

784

I

Para Psn
Regulator
[12B3]

Para Psn
Ref
[11E3]

Spd Ref
para Spd Ref
[6G3]
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3. Quando a redefinição de posição está
habilitada, Actual Home Position [P737]
é carregada com Psn Fdbk [P847].

2. Quando a função de posição inicial está
concluída, Zero Position [P725] é carregado
com Actual Home Position [P737] –
User Home Position [P738].
Depois Psn Actual [P836] é carregado
com Psn Fdbk [P847] – Zero Position
[P725].

1. Quando a função de posição inicial está
habilitada, Psn Actual [P836] é carregada
com Psn Fdbk [P847].

Habilitado pela posição inicial

Solicitação de
posição inicial

Homing Status

733

Manter no início

Alarme de posição inicial

5

7

Redefinir posição

4

3

Marcador de
posição inicial
Retornar à
posição inicial

Posição inicial DI

1
2

Encontrar posição
inicial

0

732

731

+

–

Posição

Posição inicial

Posição inicial não definida

9

Controle da posição inicial

–

Velocidade

Posição inicial ativa

8

Status de alarme B
960

G

Controle de Posição – Posição inicial

F

Capítulo 6
Movimento integrado em aplicações de rede EtherNet/IP para inversores PowerFlex 755

Controle de posição – Perfil/Indexador (Folha 2) controle de posição – Posição inicial
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6

5

4

3

2

1

847

Psn Fdbk

0

RP Unwind

1509

B

0

1511

RP Psn Out

1503

Seleção de
parâmetro

Habilitar

RP Pos Fdbk Sel

Outras fontes
de Ref.

1502

1500

Roll Psn Config

RP Pos Fdbk Stpt

A

*1

+

+

ReRef

1505

Roll Psn Offset

D

1500

Σ

2

1504

Roll Psn Preset

1500

1

0

1

Pré-selecionado

Roll Psn Config

Rereferência

Roll Psn Config

E

Entrada de
realimentação
da posição

*1: O produto precisa estar dentro da faixa de inteiro de 32 bits

Relação de engrenagem

1508

X

RP Rvls Output

*1

EGR

EGR1

1507

X

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

RP Rvls Input

0

1

Selecionar EGR

1506

3

RP EPR Input

1500

Roll Psn Config

C

RP Unwind

1509

Mod

G

H

I

RP Unit Scale

1510

X

1512

1511

1501
Rereferência

Habilitar

RP Psn Out

RP Psn Out

1

0

Roll Psn Status
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Indicação de posição do rolo

Controle de posição/Funções aux.

Divisor de módulo

F
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Controle de posição/funções aux, indicador de posição de rolo
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4

3

2

1

135

847

1583

0

Home DI

0

1

1587

0

SO Cnts por Rvls

1589

Saída da posição SO

Pos Fdbk Sel

Psn Fdbk

Ajuste SO

Pulso do
marcador

Home DI

1580

Config SO

A

*1

*1

Saída da
Rvls SO

1586

X

EGR

Taxa de engrenagem

Entrada da
Rvls SO Rvls

1585

X

[ ]

[ ]

C

-

D

594

E

Mod

1582

Ajuste do SO

1587

F

1588

÷

1580

4

1

0

Inversor de escala

SO Rev Vel Lmt

1594

Limite

1593

SO Fwd Vel Lmt

Comando de posição do spindle

Escala da
unidade SO

X

Config SO

Indicador de posição do spindle

Divisor de módulo

SO Cnts por Rvls

Entrada de realimentação
de posição

Ramped Spd Ref

Σ

1583

Ajuste SO

ReCap

+

*1: O produto deve estar dentro da faixa de inteiros de 32 bits

Entrada da
EPR SO

1584

ReCap

Subida
Borda

B

1581

1581

1 Modo

Estado da SO

1590

1580

1591
Tempo de aceler SO

I

1594

SO Rev Vel Lmt

Inversor de escala
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Tempo de desacel SO

1592

Planejador de posição do spindle

1593

SO Fwd Vel Lmt

1589

ShortestPath

4

Recap Hm Psn

3

Home DI Inv

2

Home DI

0
1

Config SO

H

Saída da posição SO

Orient Cplt

Modo

1
2

Na velocidade
SO

0

Estado da SO

Saída da unidade SO

G
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Controle de posição – Orientação do spindle
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6

5

4

3

2

1

A

847

Psn Fdbk

PsnTrqBst RefSel

Outras fontes
de Ref.

1511

RP Psn Out

B

1517

Seleção de
parâmetro

+

1526

PsnTrqBst Trq Y3

PsnTrqBstPsnOfst

1518

+

1525

PsnTrqBst Trq Y2

PsnTrqBst UNWCnt

1519

Mod

Divisor de módulo
por EPR

1527

PsnTrqBst Trq Y4

C

D

0

1515

0

Habilitar
impulso

PsnTrqBst Ctrl

Torque

1520

1516

1522

1523

Enabled
Na Posição

0
1

1524
PsnTrqBst Ps X5

PsnTrqBst Ps X4

PsnTrqBst Ps X3
1521

PsnTrqBst Sts

H

I

Controle de posição/Funções aux.

G

Posição

1528
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PsnTrqBst TrqOut

Impulso de torque orientado pela posição

F

PsnTrqBst Ps X2

PsnTrqBst Ps X1

E
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Controle de posição/funções aux, impulso de torque orientado à posição
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5

4

3

2

1

A

Config freio/
barramento

Tensão do
barramento CC

Tensão do inversor e
capacidade da corrente

Torq Trim

Torq Ref 2

Torq Ref 1

Comp Inércia

Spd Reg PI Out

B

Regulador
da tensão
do
barramento

Fator de
escala
referência
de torque
e Corte

Reg
velocidade
Corte de
saída

C

+

+

+

+

Te

+

Limite torque neg

F

G

H

I

+

–

Ref de torque
filtrado

Limite
torque

Iq
Cálc

Te

Limite de
corrente
processamento
e
seleção

Limite de
corrente

Limite
nominal

Ref de
corrente
de torque
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Motor de indução (IM) e
motor magnético permanente (SPM) de superfície

Controle de Torque – Características gerais

Seleção
de limite
torque

Limite torque positivo

Observador
de carga/
estimador

Filtro
de
queda

Adaptação
de inércia

E

Geração de referência de limite de potência, torque e corrente

Cálc

Pwr

Comp
Fricção

+

Etapa de torque

Limite de potência de regeneração

Seleção de
modo de
posição/
torque/
velocidade

Selecionar

D

Capítulo 6
Movimento integrado em aplicações de rede EtherNet/IP para inversores PowerFlex 755

Características gerais de controle de torque – Motor de indução e motor de ímã permanente de
superfície

Publicação da Rockwell Automation 750-RM002B-PT-P – Setembro 2013

6

5

4

3

2

1

Config freio/barramento

Tensão do barramento CC

Tensão do inversor e
capacidade da corrente

Torq Trim

Torq Ref 2

Torq Ref 1

Comp Inércia

Spd Reg PI Out

A

B

Regulador
da tensão
do
barramento

Fator de
escala
referência
de torque
e Corte

Reg
velocidade
Corte de
saída
Seleção de
modo de
posição/
torque/
velocidade

Selecionar

+

+

D

+

Te

+
+

–

Limite torque neg

Seleção
de limite
torque

Limite torque positivo

Observador
de carga/
estimador

Filtro
de
queda

Adaptação
de inércia

E

Ref de torque
filtrado

F

G

H

I

Limite
torque

Iq

Id

Cálc

Te

Id

Cálc

Limite
de tensão
Te

Limite de
corrente
processamento
e
seleção

Limite de
corrente

Limite de
corrente

Limite
nominal
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Ref de
corrente
Iq

Ref de
corrente
Id

Motor magnético permanente interior (IPM)

Controle de Torque – Características gerais

Potência, torque e corrente Geração de referência de torque

Cálc

Pwr

Comp
Fricção

+

+

Etapa de torque

Limite de potência de regeneração

C

Movimento integrado em aplicações de rede EtherNet/IP para inversores PowerFlex 755
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Características gerais de controle de torque – Motor de ímã permanente interno
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6

5

4

3

2

1

676

B

DI Torque StptA

195

Bit
Source

678

Trq RefA AnlgLo

(Analog In 2)

De DIO Option Card

677

(Analog In 1)

*

(Desabilitado)

Padrão

Trq Ref A Mult

Seleção de
parâmetro

Padrão

675

Seleção de
parâmetro

Trq Ref A Sel

Trq RefA AnlgHi

C

761 – Interp Trq Out

De DIO Option Card

(Setpoint)

0,0

* Observação: Conversão de
escala analógica Hi, Lo
somente usada quando
entrada analógica é selecionada

Trq Ref A Stpt

A

1

0

679

D

x

Trq RefB AnlgLo

Trq RefB AnlgHi
683

682

*

Seleção de
parâmetro

Padrão

680

Trq Ref B Mult

(Analog In 2)

De DIO Option Card

(Setpoint)

(Desabilitado)

(Analog In 1)

681

0,0

Trq Ref B Sel

De DIO Option Card

Trq Ref B Stpt

F

G

H

I

684

x

0

0

0

3

Other

3

Other

Other

Medidor de saída PID
(PID Torque Trim)
[27E5]
3,4
1093

1079

+

4

Torque
Comandado

3 = Excl torque
4 = Corte de torque

PID Output Sel
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Para Torq Ctrl,
Process Ctrl
[23B4], [27A4]

Controle de torque – Fator de escala referência e Corte

E

Capítulo 6
Movimento integrado em aplicações de rede EtherNet/IP para inversores PowerFlex 755

Controle de torque – Fator de escala de referência e corte
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6

5

4

3

2

1

De
Spd Ref
[7A3]

1560

1

0

Desabilitado

Ref rampa
interna

0

40 – Modo de
controle 833 –
Configuração
SLAT

3

FrctnComp Rated

1566

660

(Zero TrqStop)
(Trq ModeStop)
(Trq ModeJog)

40

Tempo de permanência SLAT

181

DI SpTqPs Sel 0
Config opção Mtr

SLAT Err Stpt

182

1

313

0

315

314

834 – Setpoint SLAT
835 – Tempo de atraso SLAT

DI SpTqPs Sel 1

1

0

1

312

1

Modo SpdTrqPsn D

11

Psn SpdlOrnt

311

10

9

Psn PLL

Psn Direct

8

Modo SpdTrqPsn C

0

0

Freq filtro de queda

1

2

Selecionar
Logic

935

76

21 22 23

711

Modo de velocidade

PositionMode

Modo de torque

806 – Kop

Observador de carga BW

Status do inversor 1

688

687

Queda

II
R

Adaptação
de inércia

G

0

0

Desabilitado

1

Adaptação
de inércia

Observador
de carga/
estimador

[26C5]

2

704

0

+

Observador
de carga

+

–

708

H

I

Para Torq Ctrl
Current
[24a B2],
[24a B2],
[25D2],
[26D2]
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805 – Configuração do observador de carga

689

Ref de torque
filtrado

493 – Referência de
Torque – Filtrado

801 – Estimativa de aceleração
do observador de carga

[25B4]

InertiaTrqAdd

Modo InAdp LdObs

0

Desabilitado

707

802 – Estimativa de torque Estimativa
de carga
do observador de carga

Inércia total

Came
eletrônico pos

705
706

Aten filtro de queda

496 – Kj

503 – Frequência de
filtro de queda de
torque

491 – Corte de torque
Etapa de
686
torque

Realimentação de
aceleração do motor

1

7

310
0

+
+
+

809 – Kof

Psn P2P

[6A1],
[6D2],
[10D5],
[11D2],
[11I1],
[12H5],
[16H2]
Actv
SpTqPs
Modo

685

Trq Ref
selecionado

[10D5]
492 – Referência de Torque

0

76

InertiaAdaptGain

6

5

Sum

1

0

F

Adapt inércia BW

Perfil

+

Máx

4

3

SLAT
Mín

SLAT
Máx

2

Reg Torq

Mín

+

0
1

Modo SpdTrqPsn B

ABCD
Selecionar

0

Torque zero
Reg Velocidade

Estado Contr Lógica Contr Mín/Máx
(Veloc forçada)
(Veloc forçada)

Inércia total

496 – Kj

Realimentação de
aceleração do motor

***SOMENTE CONDIÇÃO INTERNA***

1435 – Largura de banda do filtro
de aceleração da realimentação n

309

4

Torque comandado

452 – Comando
de Aceleração
Feedforward

699

Comp saída de inércia

Saída SReg

E

Controle de Torque – Torque

D

SpdTrqPsn Mode A

De Torq Ref
[22H4]

De Spd Ref
[7C4]

De Spd Reg
[10I3]

+

FrctnComp Slip

1565

+

FrctnComp Stick

1564

FrctnComp Hyst

FrctnComp Time

1563

FrctnComp Trig

FrctnComp
Out
1567

C

1562

1561

Comp
Fricção

457 Saída da malha de velocidade

Filtered SpdFdbk

640

B

FrctnComp Mode

Ref de rampa externa
2
700

A

Movimento integrado em aplicações de rede EtherNet/IP para inversores PowerFlex 755
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Controle de torque – Torque
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6

5

4

3

2

1

{BusVltgFVLmt}

1320 – Corrente de pico
nominal do motor
533 – Limite vetorial de
corrente

426

670

422

423

Limite de corrente 1

Limite de corrente 2

421

Geração
Ref tensão/
Limite

Sel limite corrente

{Mtr Vltg Lkg}

+
Cálc

Te

Pwr

At Limit Status

Fluxo

–1

Limite corrente Iq torque Pk

Mín

Máx

Limite torque
neg ativo

Limite

{Cur Lmt FV}

Seleção de
parâmetro
{Therm RegLmt}

Unidade de
potência
Proteção
Térmica

de fluxo

F

H

I

Controle de Torque – Corrente

G

–1

Iq

Fluxo

Mín

1
Fluxo

1
Fluxo

Fluxo

Cálc

Te

Limite de corrente gerenc térmico

Cálc

Iq

Is,Id

[3C6], [25E2],
[26E2]

690

Limited Trq
Ref

Mtr Vltg Lkg

23 Mtrng PwrLmt
28

26 Therm RegLmt
27 BusVltgFVLmt

22 Trq Neg Lmt

24 Regen PwrLmt

25 Cur Lmt FV

21 Trq Pos Lmt

Limite
neg
Limite
positivo

Limite corrente nominal

425

Rate Lim

18 TrqCurNegLmt

17 TrqCurPosLmt

VF ou SV
(0-2,4,5,7,8)

1315 – Tipo de motor

35

Vetorial de fluxo
(3,6)

Modo de contr motor

Cálc

Is

Iq,Id

Limite de corrente Iq ativo

Limite

945

At Limit Status

[36D2]

424

Limit corrente ativo

Ref de corrente
de torque
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Motor de indução (IM) e motor magnético permanente (SPM) de superfície

E

Limite torque
positivo ativo

945

Vetorial de fluxo

494 – Referência de
Torque – limitada
520 – Comando de
corrente Iq

D

530 – Realimentação de corrente Iq Realim corrente

+

454 –Realimentação
de velocidade

504 – Limite de torque – Positivo

{Trq Neg Lmt}

Limite torque positivo

{Mtrng PwrLmt}

427

Regulador do
barramento

{Regen PwrLmt}

131

Active Vel Fdbk

{Trq Pos Lmt}

671

505 – Limite de torque – Negativo

689

Ref de torque
filtrado

De Fdbk
[3F2]
Limite potência de
regeneração

800

C

493 – Referência de Torque – Filtrado

Limite torque neg

De Torq
Ctrl
[23H2]

B

Limite potência do motor

625 – Limite de potência
de regeneração

A

Capítulo 6
Movimento integrado em aplicações de rede EtherNet/IP para inversores PowerFlex 755

Controle de torque – Corrente, motor de indução e motor de ímã permanente de superfície
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6

5

4

3

2

1

A

671

426

670

Limite torque positivo

421

422

423

Sel limite corrente

Limite de corrente 1

Limite de corrente 2

{Mtr Vltg Lkg}

{Trq Neg Lmt}

Geração
Ref tensão/
Limite

427

{Mtrng PwrLmt}

Limite potência do motor

Regulador
{BusVltgFVLmt}
do
barramento

{Regen PwrLmt}

131

Active Vel Fdbk

Limite potência de regeneração

De Fdbk
[3F2]

{Trq Pos Lmt}

689

Ref de torque
filtrado

Limite torque neg

De Torq Ctrl
[23H2]

B

{Cur Lmt FV}

Seleção de
parâmetro

+

+

C

{Therm RegLmt}

Unidade de
potência
Proteção
Térmica

Cálc

Te

Pwr

–1

Mín

Máx

Limite torque
neg ativo

At Limit Status

D

Limite

Limit
de tensão
Id

Limite de corrente gerenc térmico

Cálc

Te

Id

H

I

Controle de Torque – Corrente

G

Iq
Cálc

Is,Id

Limit corrente ativo

Limite corrente nominal

425

Rate Lim

18 TrqCurNegLmt

17 TrqCurPosLmt

[36D2]

424

Limite

945

At Limit Status
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Id
Corrente
Ref

Ref de
corrente
Iq

Motor magnético permanente interior (IPM)

Limite

Iq

Cálc

Te

690

F

[3C6], [25E2],
[26E2]

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

Limite torque
positivo ativo

945

Vetorial de fluxo

E
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Controle de torque – Corrente, motor de ímã permanente interno
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6

5

4

3

2

1

A

708

D

689

671

Limite torque neg

505 – Limite de torque – Negativo

670

Limite torque positivo

504 – Limite de torque – Positivo

[23H2]

Ref de
torque filtrado

Adaptação
de inércia

0

Ou então

1

704

Modo InAdp LdObs

690

Limited
Trq Ref

Sem sensor

0

Ou então

1

Adaptação de inércia

Encoder
alternado

Encoder
primário

Posição

709

IA LdObs
Delay

Posição

X

809 – Kof

InertiaAdaptGain

706

X

496 – Kj

Inércia total

76

***SOMENTE CONDIÇÃO INTERNA***

Modelo de
sistema

Inércia total

1

[24a E2], [24b E2]

F

G

H

I

Velocidade

Velocidade

Derivativa

d
dt

Derivativa

d
dt

De Fdbk
[3E3]

936
0

Aceleração

1

Aceleração

Realimentação de aceleração do motor

FIR
Filter

FIR
Filter

5

[3E1]

Status do inversor 2
(Fdbk Loss Sw0)
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Controle de torque – Adaptação de inércia

494 – Referência de Torque – limitada

1435 – Largura de banda
705
do filtro de aceleração da
Adapt inércia BW realimentação n

LPass

Filter

E

520 – Comando de corrente Iq

Tipo sensor
de velocidade

Limite

Limites de
Torque

493 – Referência de Torque – Filtrado

C

805 – Configuração do observador de carga

InertiaTrqAdd
[23H1]

801 – Estimativa de aceleração
do observador de carga

Filtro de queda
saída

B

Capítulo 6
Movimento integrado em aplicações de rede EtherNet/IP para inversores PowerFlex 755

Controle de torque – Adaptação de inércia
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6

5

4

3

2

1

A

802 – Estimativa de torque
do observador de carga

Filtro de queda
saída

B

689

671

Limite torque neg

Filter

LPass

0

Ou então

2

10 R/S

Observador
de carga

704

Limite

Limites de
Torque
690

Limited
Trq Ref

1
0

Ou então

Tipo sensor
de velocidade

Sem sensor

806 – Kop

Modelo de
sistema

Inércia total

1

X

[24a E2], [24b E2]

F

Encoder
alternado

Encoder
primário

496 – Kj

Inércia total

76

Posição

709

IA LdObs
Delay

Posição

494 – Referência de Torque – limitada

520 – Comando de corrente Iq

Observador de carga/estimador

LPass

Filter

711

Observador de carga BW

E

G

H

Velocidade

Velocidade

Derivativa

d
dt

Derivativa

De Fdbk
[3E3]

936
0

Aceleração

1

Aceleração

Realimentação de aceleração do motor

FIR
Filter

FIR
Filter

d
dt

5

[3E1]

Status do inversor 2
(Fdbk Loss Sw0)

I
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Controle de torque – Observador de carga/estimador

***SOMENTE CONDIÇÃO INTERNA***

670

Limite torque positivo

Modo InAdp LdObs

Estimativa
de carga

707

[23H2]

Ref de
torque filtrado

504 – Limite de torque – Positivo
505 – Limite de torque – Negativo

805 – Configuração
do observador de
carga

[23G3]

D

493 – Referência de Torque – Filtrado

C
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Controle de torque – Observador/estimador de carga
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6

5

4

3

2

1

558

1077

PID Fdbk

558

4

9

Potência de saída

7

Corrente de saída

5

Torque Cur Fdbk

[22H4]

Commanded Trq

[29F2]

MOP Reference

Porta
opcional:
Entrada analógica

1070

Setpoint PID

[29F2]

MOP Reference

Porta
opcional:
Entrada analógica

A

1072

PID Fdbk Sel

DI PID Hold

192

1069

1068

1074

PID Fdbk
AnlgLo

≠0

1075

1066

1065

1

936

1

1

10

3

+–

1065

2

935
Status do
inversor 1
(Parando)

18

1079

PID Output Sel

DI PID Enable

191

0

3

–1

16

Medidor de
saída PID

1093

0

Modo de
parada
PID

Status do
inversor 1
(Executando)

935

935

200%
Limite

E

–1
E

18

1

1089

[9I4]
Frequência de saída

Status do inversor 1
(Parando)

Controle PID
(PID InvError)

1066

1

0

Seleção de
parâmetro

191

Habilitar PID

1066

1

0

Erro do inversor

Seleção de
parâmetro

194

Inverter DI PID

DI PID Enable

Erro de banda
morta

Conf PID
(modo parada)

4

1

0

1

D

Banda morta
de PID
1083

Porta
opcional:
Digital In

Porta
opcional:
Digital In

Controle PID
(PID habilitado)

Status do
inversor 2
(PID FB Loss)
[28D5]

PID Cfg
(Fdbk Sqrt)

Status PID
(PID mantido)
[27G2]

Controle PID
(PID mantido)

1089

Manter PID

PID FBLoss TqSel

1076

≠0

Seleção de
parâmetro

x

0

0

Status PID
(PID habilitado)

1089

0

PID Cfg
(Ramp Ref)

Rampa

1

C

PID Fdbk
1091
Meter

PID FBLoss SpSel

3,4

1079

1090

1

PID Ref
Meter

1078

≠0

PID Output Sel

1065
0

PID Fdbk Mult

PID Ref
Mult

1071

x

1,2

Fator
escala

1073

PID Fdbk
AnlgHi

Fator
escala

PID Ref
AnlgLo

PID Ref
AnlgHi

Drive InLimit

1

Porta
opcional:
Digital In

Perda
analógica

Tipos analógicos

Padrão Seleção de
parâmetro

Tipos flutuantes

Padrão

Tipos flutuantes

Tipos analógicos

Seleção de
parâmetro

1067

PID Ref Sel

B

0

Hz

Manter

Status PID
(PID habilitado)
[27H3]

1065

PID Int Time

1087

Ganho I

ki
s

AntiWind
para cima

1

1079

+

1

193
DI PID Reset

+

H

1

2

1081
1082

Limite

3

I

Hz

Por
unidade
Conv

[28A2]

1

Seleção de
parâmetro

1

1089

2

0

1
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Status PID
(PID reinicializado)

0,0

5
Comando Vqs
0,2,3,4,6
0,0
Aceleração condicional

Reiniciar PID

0

1

Drive
InLimit

1

Config PID
(Int pré-carga)
[27E5]
1065 3
Status PID
(PID habilitado)
PID Output Sel
1089 0
1079
Pré-carga PID
0
0
1085

1

1093

Medidor de saída
PID

[9I4]
Frequência de saída

Limite inferior PID

1066

≠0

x

1089

Status PID
(PID limite entrada)

Limite superior PID

+
+

1080

Múlt saída
PID

Controle PID
(PID reinicializado)

Porta
opcional:
Digital In

Limite inferior PID

1082

1081

Limite

–1
Z

Status PID
(PID mantido)
[27C5]

Limite superior PID

5

+

1089

Ganho P

kp

1086

G

Controle de processo (1)

Ganho Prop PID

Config PID
(Antienrolamento)

Ganho D

kd-S

1088

Tempo Deriv
PID

PID Output Sel

1092

Erro PID
medidor

–

Por
unidade
Conv

PID LP
Filter BW

1084

LPass

Filter

+

F
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6

5

4

3

2

1

[27I2]

1093

Medidor de
saída PID

A

1065

+
>0

Conf PID
(Grampo zero)

1065

0

0

1

Torq Ref A
Torq Ref B

558

–1

Limite neg

Padrão

–1

Tipos flutuantes

Seleção de
parâmetro

1076

PID FBLoss TqSel

Limite positivo

Trq Ref A Stpt
676

[29F2]

Limite neg

Padrão

Tipos flutuantes

Seleção de
parâmetro

1075

PID FBLoss SpSel

Limite positivo

MOP Reference

Saída de corte de
tensão PID

2

0

>0

Saída de tensão PID

Conf PID
(Grampo zero)

2

0

1

Corte de
torque
4

X

1

X

36

Tensão máxima

0

1

1065

1

Spd Ref em rampa

594
Para Spd Ref
[7G1] OU [8G2]
[6B2]
Limitada
Spd Ref
Conf PID
(Ref percentual) 593 [6H4]

6

558

Spd Ref A Stpt
546

[29F2]

MOP Reference

C

Torque
Excl
3

Corte de
tensão
6

Tensão
Excl
5

2

Velocidade
excl
Corte
velocidade

Velocidade
excl 1

Não
utilizado
0

1079

PID Output Sel

B

+

+

936

0

1

10

4

3

1079

10

Status do inversor 2
(PID FB Loss)
[27C4]

Para Spd Ref (Trim)
[7B5], [8A5]

Para Spd Ref
[6B2]

E

Para Torq Ref
[22G4]

Status do inversor 2
(PID FB Loss)
[27C4]

936

0

1

PID Output Sel

D

F

H

I
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Controle de processo (2)
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Controle de processo (folha 2)

403

404
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6

5

4

3

2

1

A

575

576

Velocidade pré-selecionada 5

Velocidade pré-selecionada 6

577

574

Velocidade pré-selecionada 4

Velocidade pré-selecionada 7

573

571

Velocidade pré-selecionada 1

Velocidade pré-selecionada 3

562

Limite baixo MOP

572

561

Limite alto MOP

Velocidade pré-selecionada 2

567

MOP Init Select

Desabilitado (0)

B

Seleção de
parâmetro

Padrão

566

MOP Init Select

C

559

1

178

MOP Inc

Parâmetro
indireto

0

0

MOP Inc

559

0

933

3

1

933

11

Start Inhibits
(SW Coast Stp)

1

–

0

+

Porta opcional:
Digital In

E

Reset/Salvar

Inibições de partida
A lógica de pré-carga
do barramento CC deve indicar
que é uma permissiva de partida.

Save MOP Ref
(No desligamento)

0 0

Salvar Ref MOP
(Na parada)

0 0

177

Parâmetro
indireto

DI MOP Dec

Porta opcional:
Digital In

Cálc
Etapa

560

Taxa MOP

DI MOP Inc

D

F

558

MOP Reference

Limite baixo MOP

562

Limite

561

Limite alto MOP

G

I
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Controle MOP
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Controle MOP
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6

5

4

3

2

1

B

5

4

3

2

1

2

0

Máscara Dig In Fltr

2

Máscara Dig In Fltr

2

Máscara Dig In Fltr

2

Máscara Dig In Fltr

2

Máscara Dig In Fltr

2

Máscara Dig In Fltr

Filter

Filter

Filter

Filter

Filter

Filter

Parâmetros do módulo opcional – Legenda do símbolo
de referência

Com

In0

In1

In2

In3

In4

In5

Entradas

Entradas e Saídas – Digitais

A

4

3
2

12

Seleção de
parâmetro

11

RO0 Level Sel

5

RO0 Level

Fonte de
Nível RO0

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

1

0

B

A

Fonte de
relé Out0

A<B

A≥B

13

1

1

0

0

Temporizador

TO1 Sel

30

0

5

1

OU

1

0

RO1/TO0 Level

22

Seleção de
parâmetro

21

TO1 On Time

34

Temporizador

35

B

A

A<B

A≥B

2

23

1

0

RO1/TO0 Level CmpSts

5

Dig Out Sts

Comparação de saída

2

Sel Nível RO1/TO0 Sel

Inv

6

Dig Out Invert

TO1 Off Time

*-1R2T (1-relé/2-transistores) Somente módulos de E/S

Fonte de nível
RO1/TO0

Seleção de
parâmetro

0

Dig Out Sts

RO1/TO0 On Time

1

0

1

25

5

Dig Out Sts

RO1/TO0 Off Time

RO0 On Time

14

Temporizador

15

RO0 Off Time

RO1/TO0 Sel

Inv

6

Dig Out Invert

Inv

6

Dig Out Invert

Saídas

F

24

E

20

Seleção de
parâmetro

RO0 Sel

10

Seleção de
parâmetro

RO0 Level CmpSts

Fonte de
transistor
Out1

Fonte de
relé Out1
Transistor Out0

D
H

Nível TO1

Fonte de nível
TO1

32

Seleção de
parâmetro

31

B

A

A≥B
A<B

33

1

0

TO1 Level CmpSts

*-1R2T (1-relé/2-transistores) Somente módulos de E/S

NÃO

NÃO

Ponto comum

NC

NÃO

Ponto comum

NC

Sel nível TO1

G
I
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Entradas e saídas – Digitais

405

406
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6

5

4

3

2

1

–

+

–

+

–

+

–

+

Corrente

Tensão

Corrente

Tensão

A

0

ADC

45

1

Manter
entrada

Flt CL Stop

Flt RampStop

FltCoastStop

Flt Continue

Alarme

Ignorar

Definir Entrada Hi

Definir Entrada Lo

Manter
entrada

Flt CL Stop

Flt RampStop

FltCoastStop

Flt Continue

Alarme

Ignorar

Anlg In1 LssActn

Definir Entrada Hi

Definir Entrada Lo

Tipo Entr Analógica

ADC

45

Tipo Entr Analógica

Anlg In0 LssActn

B

63

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Detecção
de perda

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Detecção
de perda

53

C

1

0

1

66

Folga do
condutor

65

50

V/mA

60

Anlg In1 Value

Valor
pré-dimensionado

56

(kn * s) + wn
s + wn

Perda

Anlg In1 Filt BW

Anlg In1 Filt Gn

Anlg In Sqrt

46

Raiz
quadrada

2

Anlg In Loss Sts
49

55

Folga do
condutor

Anlg In0 Filt BW

V/mA

Anlg In0 Value

Valor
pré-dimensionado

(kn * s) + wn
s + wn

Perda

Anlg In0 Filt Gn

Anlg In Sqrt

46

Raiz
quadrada

49

Anlg In Loss Sts

Entradas

D

Anlg In1 Lo

62

V/mA

Fator escala

In-Lo
Hi-Lo

V/mA

61

Anlg In1 Hi

Anlg In0 Lo

52

V/mA

Fator escala

In-Lo
Hi-Lo

V/mA

51

Anlg In0 Hi

Valor
redimensionado

Valor
redimensionado

E

Anlg Out0 Stpt

76

86

Anlg Out1 Sel

Outras fontes de Ref.

Anlg Out1 Stpt

Anlg Out0 Sel

Outras fontes de Ref.

85

Seleção de
parâmetro

87

0

1

Saídas

In-Lo
Hi-Lo

79

In-Lo
Hi-Lo

Anlg Out1 DataLo

89

Anlg Out1 Lo

91

V/mA

V/mA

90

Fator escala

88

Anlg Out1 DataHi
Anlg Out1 Hi

Anlg Out0 Lo

81

V/mA

V/mA

80

Anlg Out0 Hi

Fator escala

78

92
V/mA

0

DAC

70

1

Tipo saída analógica

DAC

70

Tipo saída analógica

Anlg Out1 Val

V/mA

82

Anlg Out0 Val

–

+

–

+

–

+

–

+

I
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Corrente

Tensão

Corrente

Tensão

Parâmetros do módulo opcional – Legenda do símbolo de referência

Anlg Out0 DataLo

Anlg Out Abs

71

Abs

H

Entradas e Saídas – Analógicas

G

Anlg Out0 DataHi

Anlg Out Abs

71

Abs

Anlg Out1 Data

75

77

Anlg Out0 Data

Seleção de
parâmetro

F
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Entradas e saídas – Analógicas
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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

Parâmetro
Seleção

A

B

A≥B
A<B

13

1

0

RO1/TO0 Level

RO1/TO0 Level
Fonte

22

Parâmetro
Seleção

B

A

A<B

A≥B

Compara saídas

1

5

2

Dig Out Sts

OU

23

1

0

RO1/TO0 Level CmpSts

34

Temporizador

TO1 On Time

1

0

2

35

30

Inv

6

Dig Out Invert

TO1 Off Time

TO1 Sel

Parâmetro
Seleção

5

*-1R2T (1-Relé/2-Transistor) Apenas módulos de E/S

24

Temporizador

0

Dig Out Sts

RO1/TO0 On Time

1

0

1

25

RO1/TO0 Off Time

RO0 On Time

14

Temporizador

5

Dig Out Sts

20

Inv

6

Dig Out Invert

Inv

1

0

15

RO0 Off Time

F

RO1/TO0 Sel

Parâmetro
Seleção

RO0 Sel

10

Parâmetro
Seleção

RO0 Level CmpSts

Transistor Out1
Fonte

Relé Out1
Transistor Out0
Fonte

Relé Out0
Fonte

0

21

0

6

Dig Out Invert

Saídas

RO1/TO0 Level Sel

1

E

11

2

D

RO0 Level Sel

1

RO0 Level

RO0 Level
Fonte

Dig In Fltr

3

Dig In Fltr

3

Dig In Fltr

Parâmetros do módulo opcional – Legenda de símbolos
de referência

2

Dig In Fltr Mask

2

Dig In Fltr Mask

2

Dig In Fltr Mask

Entradas

Entradas & saídas da série 11 – Digital

A

H

TO1 Level

TO1 Level
Fonte

32

Parâmetro
Seleção

31

B

A

A≥B
A<B

I

33

1
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0

TO1 Level CmpSts

*-1R2T (1-Relé/2-Transistor) Apenas módulos de E/S

NÃO

NÃO

Comum

NC

NÃO

Comum

NC

TO1 Level Sel

G
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Entradas e saídas da Série 11 – Digital

407

408
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6

5

4

3

2

1

-

+

-

+

Corrente

Tensão

A

ADC

45

0

Anlg In Type

Set Input Hi

Set Input Lo

Manter
Entrada

Flt CL Stop

Flt RampStop

FltCoastStop

Flt Continue

Alarme

53

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Perda
Detecção

Ignorar

Anlg In0 LssActn

B
C

1

0

56

Folga do condutor

55

V/mA

50

Anlg In0 Value

Pré-dimensionado
Valor

(kn * s) + wn
s + wn

Perda

Anlg In0 Filt BW

Anlg In0 Filt Gn

Anlg In Sqrt

46

Quadrado
Raiz

49

Anlg In Loss Sts

Entrada

D

Anlg In0 Lo

52

V/mA

Escala

In-Lo
Hi-Lo

V/mA

51

Anlg In0 Hi
Redimensionado
Valor

E

76

Anlg Out0 Sel

Outras fontes de ref

Anlg Out0 Stpt

77

H

0

Saída

V/mA

81
Anlg Out0 Lo

Escala

In-Lo
Hi-Lo

V/mA

80

Anlg Out0 Hi

Anlg Out0 DataLo

79

78

V/mA

82

DAC

70

0

Analog Out Type

Anlg Out0 Val

-

+

-

+

I
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Corrente

Tensão

Parâmetros do módulo opcional–Legenda de símbolos de referência

Anlg Out0 DataHi

Anlg Out Abs

71

Abs

Anlg Out0 Data

75

G

Entradas & saídas da série 11 – Analógica

Parâmetro
Seleção

F
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Entradas e saídas da Série 11 – Analógico
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6

5

4

3

2

1

A

PTC/Termostato
Entrada

B

-

+
Buffer &
Comparador

Motor PTC/Entrada do termostato

C

AND
reinicialização
Lógica

AND falha
Lógica

D

PTC
Monitor
41

Termostato

Transistor
Trava

14 PTC selecionado

Perda de tensão

3
13

Short Cirkt
Over Temp

2

Thml Snsor OK

1

0

Motor PTC

E

F

H
I

Saída a relé ATEX

NÃO

Comum
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Entradas & saídas da série 11 – ATEX
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Entradas e saídas da Série 11 – ATEX

409

410
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6

5

4

3

2

1

DeviceLogix
Porta 14

Ethernet embutida
Porta 13

Porta DPI 6

Porta DPI 5

Porta DPI 4

Porta DPI 3

Porta DPI 2

Porta DPI 1
(IHM instalada
em inversor)

Entradas digitais

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

Máscara

C

Write Mask Cfg

885 Port Mask Act
886 Logic Mask Act
887 Write Mask Act

Status de atuação de máscaras

Lógica de
avaliação de
máscara

888

E

919
920
921
922
923
924
925

F

Interromper leitura de controle
Iniciar leitura de controle
Leitura de controle de Jog
Leitura de controle de dir
Limpar leitura de controle de filtro
Leitura de controle manual
Leitura de controle de seleção de ref

Leituras de controle

Lógica de
leitura de
controle

Analisador de lógica

Observação:
Os parâmetros a seguir geralmente têm referência
ao configurar ou monitorar a Lógica de controle;
P933 [Start Inhibits]

D

Avaliação de
máscara

G

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Bit

I

Stop
Start
Jog1
Limpar falhas
Avanço
Reversão
manual
Reservado
Tempo de aceleração 1
Tempo de aceleração 2
Tempo de desaceleração 1
Tempo de desaceleração 2
SpdRef Sel 0
SpdRef Sel 1
SpdRef Sel 2
Reservado

879

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Bit

31

0
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Parada por inércia
CurrLim Stop
Operação
Jog 2
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado

Resultado lógica do inversor

Para Spd Ref
[5G2], [6E3], [7F2],
[7F3], [8F2], [8F3]

Lógica de controle

H
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Lógica de controle
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NTC

7

423

Limite de
corrente 2

421

Modo A Reg
Barramento
Modo B Reg Barramento

378

379

Limite barramento ACR Kp

6

*

DB ExtPulseWatts
385

384

383

DB Ext Ohms

DB Ext Watts

382

Barramento CC

Resistor DB

Calculador de
dissipador de
calor e de
grau de função

Sobrecarga do inversor (IT)

C

Tipo de resistor DB

883 – Potência externa de Shunt
884 – Potência de pulso externa de Shunt

886 – Resistência externa de Shunt

881 – Tipo de resistor do regulador shunt

377

Limite barramento Kd

376

Limite do barramento ACR Ki

Limite barramento Kp

381

380

375

374

373

372

624 – Ação do regulador do barramento

1320 – Corrente de pico
nominal do motor
Sel limite
533 – Limite vetorial de
de corrente
corrente

Outras fontes de Ref.

422

Limite de
corrente 1

Seleção de
parâmetro

11

Corrente
de saída

601 – Corrente de saída

Tensão do
620 – Tensão do
barramento CC barramento CC

38

420

306

Ciclo de trabalho/Capacidade

Modo
647 – Ação de
inversor OL
sobrecarga do
inversor
Frequência PWM

305

Pwr EE Data

Classe de tensão

do barramento

5

B

Características do
dispositivo de potência

Config Nível Reg Barramento
Nível de reg.
barramento
Reg.
880 – Referência barramento Ki
Reg.
do regulador
barramento Kp

4

3

2

1

A

Temp IGBT C

942

Freq PWM ativa

Active Cur Lmt [24a G5] [24b G5]

6

5
PWMFrq Reduc

CurLmt Reduc

Inversor OL

Dissipador de
calor OT
Transistor OT
SinkUnderTmp
Carga excessiva

3
4
5
6

* Observação: Os parâmetros
não são funcionais quando
qualquer um dos modos de
controle do motor FV for
selecionado

1319 – Corrente contínua
nominal do motor

26

415

F

414

X

3001 – Hertz de sobrecarga do motor

Mtr OL Hertz

Motor NP Amps

413

Mtr OL Alarm Lvl

412

411

Mtr OL at Pwr Up
Mtr OL Alarm Lvl

410

Mtr OL Actv

621 – Tensão nominal
do barramento CC

Memória do
barramento CC

Inversor OL

2

1322 – Limite de sobrecarga
do motor
Fator OL do motor

12

953

697 – Limite de uso de
sobrecarga térmica do motor

Dissipador de calor OT

1
4

IGBT OT

0

Fault Status B

960

641 – Temperatura do inversor

636 – Capacidade do inversor

E

50%

60 (Quente)
180 (Frio)

Velocidade
do motor (Hz)

Tempo (seg)

direita da curva

Mtr Over Load (I2T)

1,0 – 2,0
(Tipo 1.025)

Corrente do
motor

102%

H

I

Mtr OL Counts

MtrOL Reset Time

Tempo de desarme
motor OL

2

Motor OL

952

2
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Motor OL

Fault Status A

959

Alarm Status A

419

635 – Capacidade do motor

418

416

O prefixo ‘d’ refere-se ao número do item de diagnóstico (ex. d33) –
Legenda do símbolo de referência

Corrente do
motor

150%

G

IT de sobrecarga do inversor

Temp inversor C 641 – Temperatura do dissipador de calor do inversor

Status de alarme B

d14

424

944

Drive Temp Pct

IGBT Temp Pct

941

943

Contagem
inversor OL

940

D

Movimento integrado em aplicações de rede EtherNet/IP para inversores PowerFlex 755
Capítulo 6

IT de sobrecarga do inversor

411

412
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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

Ajustes de compensação de fricção

B

+
Velocidade

E

–

H

[FrctnComp Hyst]

– [FrctnComp Trig]

[FrctnComp Hyst]

–

+ [FrctnComp Trig]

+

Torque

I

+

PF755 Rev_9.a
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Velocidade

Compensação de fricção

G

Histerese de compensação de fricção

F

Capítulo 6
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6

5

4

3

2

1

A

1

2

3

Freq mínima

1550

Limite corr VB

1548

Tax corrente VB

1546

1549

Hist corrente VB

1547

Corr fluxo filt VB

1545

Limite fluxo VB

1543

Frequência VB

1541

Tax aceler VB

1539

VB mínimo

1537

Tensão VB

27

1551

Freq folga taxa VB

Freq folga fluxo VB

1544

Freq mín VB

1542

0

InductionVHz

35

Motor NP Hertz

Tax desaceler VB

1540

1538

Tempo VB

1535

4

0

D

Modo de contr motor

VB habilitado

1535

VB máximo

OU

Config VB

C

Config VB

Nível de Fluxo

1535

Config VB

Borda ascendente

1535

Config VB

Tax corrente

1535

Config VB

B

F

G

H

I

0

2

Atualização de Status

6
Impulso máx

1536

STATUS VB

Disp Fluxo

4

1536

Bst_State_Ramp_Dwn
Bst_State_Reset

STATUS VB

Disparado

1536

STATUS VB

VB habilitado

1536

STATUS VB

Bst_State_Ramp_Up

Bst_State_Break

Bst_State_Init

Bst_State_Default

Casos de estado de controle

Limpar no bloco de parada

Bloco de habilitação de
config impulso

Bloco de cálculo de taxa

Bloco de decisão
de estado

Seleção de
parâmetro

1

3

5

7
Manter Freq

1536

STATUS VB

Dis Freq

1536

STATUS VB

Disp Corrente

1536

STATUS VB

Temporizador VB

1536

STATUS VB

PF755 Rev_9.a
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Características gerais de tensão de impulso variável – Entradas/Saídas de função

E

Movimento integrado em aplicações de rede EtherNet/IP para inversores PowerFlex 755
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Características gerais de tensão de impulso variável – Entradas/saídas de função
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6

5

4

3

2

1

Seleção de
parâmetro

d58

d59

B

0

1
d60

Dint Sel

Seleção de
parâmetro

Sw Off Stpt Dint

Sw On Stpt Dint

d61

Bit
Source

Conversão de bit Bit
para numérico
Dig Sw

Dig Sw Real Out

D

E

d62

d63
0

1
d64

Dig Sw Dint Out

Ferramentas de diagnóstico

Chaves digitais

C

O prefixo ‘d’ refere-se ao número do item de diagnóstico (ex. d33) – Legenda do símbolo de referência

Sw Off Stpt Real

Sw On Stpt Real

d57

Bit
Source

Dig Sw
Real Sel

A

0

Real

0

Seleção de
parâmetro

1042
Real

PkDtct2 In Sel

1044

1045

0

Detecção de pico

desenergizado

energizado

1

1039

1044
1

Fonte de dados
pré-selecionado
pico 2
(numérica)

1044

Peak2 Cfg
(Peak2 Set)
Peak2 Cfg
(Peak2 Hold)

0

Detecção de pico

desenergizado

energizado

Peak 1 Change 1040
(Peak1Change)

Seleção de
parâmetro

1037

PkDtct1 In Sel

1039

Mudança pico 2 (Peak2Change)

Fonte
Dados de
entrada
Pico 2
(numérica)

Peak2 Cfg
(Peak2 Peak)

Fonte
Dados de
entrada
Pico 1
(numérica)

Peak1 Cfg
(Peak1 Peak)

2

2

1036

1035

I

Real

PkDtct1
PresetSel

Seleção de
parâmetro

1043

PF755 Rev_9.a
Página 39

Real

PkDtct2
PresetSel

1046

PeakDetect2 Out

Seleção de
parâmetro

1038

1041

PeakDetect1 Out

PkDtct Stpt Dint

PkDtct Stpt Real

Constantes numéricas

H

Fonte de dados
pré-selecionado
pico 1
(numérica)

Peak1 Cfg
(Peak1 Set)
Peak1 Cfg
1039
(Peak1 Hold)

Detecção de pico

G

O bit de mudança, Peak x Chng (onde x = 1 ou 2), é definido como
VERDADEIRO se o valor de detecção de pico mudar, caso
contrário o bit de mudança é definido como FALSO. A mudança
também é definida como FALSO se o detector estiver em
MANTER ou DEFINIR.

OBSERVAÇÃO:

F

Capítulo 6
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6

5

4

3

2

1

A

Fonte de dados
de parâmetro ou
tendência de bit

D

Computador

Descarregar a
configuração
da tendência
no inversor

Buffer de tendência 1
(circular, 1024 ou
4096 amostras)

E

Valor
disparado

Parâm A

Buffer de tendência 2
(circular, 1024 ou
4096 amostras)

OU

Buffer de tendência 3
(circular, 1024 ou
4096 amostras)

Compare as
opções:
>, <, =, ≠, ≥, ou ≤
OU

Computador

Buffer de tendência 4
(circular, 1024 ou
4096 amostras)

H

Coleta de amostra
pós-disparo

Concluindo

Interromper

Iniciar

Conteúdo do buffer de tendência

Buffer de tendência 6
(circular,
4096 amostras)

Opções de teste:
bit é verdadeiro
ou falso

Buffer de tendência 7
(circular,
4096 amostras)

Condição
de disparo
atingida

I

PF755 Rev_9.a
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Buffer de tendência 8
(circular,
4096 amostras)

Buffers cheios
Condição de disparo atingida

Condição de disparo
atingida

Coleta de amostra
pré-disparo

Executando

Status de tendência

Interromper tendência

Teste de bit em um parâmetro

Interromper

Buffers cheios

Sinal de pronto
ou concluído

Download

Buffer de tendência 5
(circular,
4096 amostras)

Resultados da
tendência de
carregamento.
Salvar buffers
em arquivo .csv

G

Iniciar tendência

Não
Configurado

Parâm A
Valor
disparo
(bit)

F

Buffers de tendência

Condição
de disparo
atingida

Comparação de um parâmetro a uma constante

Configuração de disparo de tendência

Upload/Download da tendência

Condição
de disparo
atingida

(selecionar um)

Descarregar a configuração de tendência

Mínimo (1,024 ms ou 256 us)

0 até máximo (4096 ou 1024) amostras

8 buffers de 4096 amostras; intervalo mínimo de 1,024 ms
ou
4 buffers de 1024 amostras; intervalo mínimo de 256 ms

Configuração de amostra de tendência

Compare as
opções:
>, <, =, ≠, ≥, ou ≤

Especificação de fontes de dados
de buffer de tendência

Parâm B

C

Assistente de tendência de alta velocidade.

Comparação de dois parâmetros

Parâm A

Intervalo entre
as amostras

Pré-disparo

Modo de tendência

B

Movimento integrado em aplicações de rede EtherNet/IP para inversores PowerFlex 755
Capítulo 6

Assistente de tendência de alta velocidade

415

Capítulo 6
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Observações:
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Apêndice

A

Padrão e atributos opcionais do módulo do inversor de segurança
PowerFlex 755
A tabela a seguir especifica quais atributos opcionais e qual funcionalidade do
modo de controle correspondente são suportados pelo módulo do inversor
PowerFlex 755 quando se utiliza a aplicação Logix Designer.
Y = O atributo/enum/bit é suportado
N = O atributo/enum/bit não é suportado
R = O atributo é necessário
modos de controle
• N = Sem modo de controle
• F = Modo de controle de frequência
• P = Modo de controle de posição
• V = Modo de controle de velocidade
• T = Modo de controle de torque
Para mais informações sobre os Modos de controle, consulte movimento
integrado no manual de referência da rede Ethernet/IP, publicação
MOTION-RM003.
O movimento integrado no manual de referência da rede Ethernet/IP fornece ao
programador os detalhes sobre o movimento integrado nos modos de controle de
rede Ethernet/IP, métodos de controle e atributos AXIS_CIP_DRIVE.
Tabela 29 – Chave de implementação condicional
Chave

Descrição

AOP

Termos específicos para dispositivo especial necessário do AOP

Co

Atributo somente no controlador (atributo do controlador que reside somente no
controlador)

C/D

Sim = O atributo é replicado no inversor

CScale

Conjunto de configuração de conversão de escala de movimento para conversão de
escala do controlador

Derivado

As regras de implementação seguem outro atributo

Dr

Atributo replicado do inversor (atributo do controlador que é replicado no inversor)

Conversão de escala do
inversor

O dispositivo do inversor suporta a funcionalidade de conversão de escala do inversor

DScale

Conjunto de configuração de conversão de escala de movimento para conversão de
escala do inversor

E21

EnDat 2.1® (tipo realimentação)

E22

EnDat 2.2® (tipo realimentação)

E

Controle baseado em encoder, um dispositivo de realimentação está presente

!E

Controle sem encoder ou sem sensores, um dispositivo de realimentação não está
presente

HI

Hiperface® (tipo realimentação)
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Tabela 29 – Chave de implementação condicional
Chave

Descrição

IM

Motor de indução rotativo ou linear (tipo de motor)

Linear Absoluto

Unidade de realimentação – medidor; realimentação e método de partida – absoluto

Motor Linear

Motor PM linear ou motor de indução linear (tipo de motor)

LT

LDT ou transdutor de deslocamento linear (tipo realimentação)

NV

Motor NV ou inversor NV (fonte de dados do motor)

O-Bits

Bits opcionais associados ao atributo de mapeamento

O-Enum

Enumerações opcionais associadas ao atributo

PM

Motor de ímã permanente rotativo ou linear (tipo de motor)

Rotativo absoluto

Unidade de realimentação – rev; realimentação e método de partida – absoluto

Motor rotativo

Motor PM rotativo ou motor de indução rotativo (tipo de motor)

SC

Seno/co-seno (tipo realimentação)

SL

Stahl SSI (tipo realimentação)

SS

SSI (tipo realimentação)

TM

Tamagawa (tipo realimentação)

TP

Digital Paralelo (tipo realimentação)

TT

Digital AqB (tipo realimentação)

Tabela 30 – Atributos opcionais do módulo do inversor de segurança PowerFlex 755
ID

Acesso

Atributo

N

F

P

V

T

Implementação condicional

19

Set

Recursos do eixo

R

R

R

R

R

O-Bits
0 = Interpolação fina (Y)
1 = Auto rearme do registro (Y)
2 = Registro de alarme (Y)
5 = Teste de interligação (Y)
6 = Teste de comutação (Y)
7 = Teste do motor (Y)
8 = Teste de inércia (Y)
9 = Controle sem sensores (Y)

30

Set

Configuração do eixo

R

R

R

R

R

O-Enum
0 = Somente realimentação (N)
1 = Controle de frequência (Y)
2 = Malha de posição (Y)
3 = Malha de velocidade (Y)
4 = Malha de torque (Y)

31

Set

Configuração de realimentação

R

R

R

R

R

O-Enum
0 = Sem realimentação (V/Y)(T/Y)
3 = Realimentação de carga (PVT/N)
4 = Realimentação dupla (P/Y)
8 = Realimentação do integrador dupla (P/Y)

45

Set

Configuração de conversão de escala do controle de
movimento

R

R

R

R

R

O-Enum
1 = Conversão de escala do inversor (N)

1310/251

Set

Código de catálogo do motor

-

N

N

N

N

Dr NV

1313

Set

Fonte de dados do motor

-

R

R

R

R

O-Enum
1 = Banco de dados (Y)
2 = Inversor NV (Y)
3 = Motor NV (N)

418
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Tabela 30 – Atributos opcionais do módulo do inversor de segurança PowerFlex 755
ID

Acesso

Atributo

N

F

P

V

T

Implementação condicional

1315

Set

Tipo de motor

-

R

R

R

R

O-Enum
1 = Ímã permanente rotativo (Y)
2 = Indução rotativo (Y)
3 = Ímã permanente linear (N)
4 = Indução linear (N)

1317

Set

Polaridade do motor

-

Y

Y

Y

Y

1320

Set

Corrente de pico nominal do motor

-

N

N

N

N

N-IM

1321

Set

Potência de saída nominal do motor

-

Y

Y

Y

Y

Y-IM

1322

Set

Limite de sobrecarga do motor

-

Y

Y

Y

Y

1323

Set

Chave térmica integral do motor

-

N

N

N

N

1324

Set

Temperatura máx. de enrolamento do motor

-

N

N

N

N

1325

Set

Enrolamento do motor para capacitância ambiente

-

N

N

N

N

1326

Set

Enrolamento do motor para resistência ambiente

-

N

N

N

N

2310

Set

Saturação do fluxo do motor PM

-

N

N

N

N

Somente motor PM

1339

Set

Torque nominal do motor PM

-

N

N

N

N

Somente motor PM rotativo

1340

Set

Constante de torque do motor PM

-

N

N

N

N

Somente motor PM rotativo

1342

Set

Força nominal do motor PM

-

N

N

N

N

Somente motor PM rotativo

1343

Set

Constante de força do motor PM

-

N

N

N

N

Somente motor PM rotativo

1330

Set

Inércia do motor rotativo

-

N

Y

Y

N

Somente motor rotativo

1332

Set

Velocidade máx. do motor rotativo

-

N

N

N

N

Somente motor rotativo

1333

Set

Coeficiente de amortecimento do motor rotativo

-

N

N

N

N

Somente motor rotativo

2311

Set

Velocidade de resfriamento do ventilador do motor
rotativo

-

N

N

N

N

Somente motor rotativo

2312

Set

Redução de capacidade de resfriamento do ventilador
do motor rotativo

-

N

N

N

N

Somente motor rotativo

1336

Set

Massa do motor linear

-

N

N

N

N

Somente motor linear

1337

Set

Velocidade máx. do motor linear

-

N

N

N

N

Somente motor linear

1338

Set

Coeficiente de amortecimento do motor linear

-

N

N

N

N

Somente motor linear

2313

Set

Chave fim de curso integral do motor linear

-

N

N

N

N

Somente motor linear

1349

Set

Reatância de magnetização do motor de indução

-

N

N

N

N

Somente motor de indução

1350

Set

Resistência do rotor do motor de indução

-

N

N

N

N

Somente motor de indução

1352

Set

Velocidade de escorregamento nominal do motor de
indução

-

Y

Y

Y

N

Somente motor de indução

1370

Set

Tipo de carga

N

N

N

N

N

DScale

1371

Set

Entrada da taxa de transmissão

N

N

N

N

N

DScale

1372

Set

Taxa de transmissão de saída

N

N

N

N

N

DScale

1373

Set

Tipo de atuador

N

N

N

N

N

DScale

1374

Set

Condutor do atuador

N

N

N

N

N

DScale

1375

Set

Unidade do condutor do atuador

N

N

N

N

N

DScale

1376

Set

Diâmetro do atuador

N

N

N

N

N

DScale

1377

Set

Unidade do diâmetro do atuador

N

N

N

N

N

DScale

44

Set

Taxa da unidade de realimentação

-

-

Y

N

-

1401

Get

Número de série da realimentação 1

N

-

N

N

N

1414

Set

Polaridade de realimentação 1

Y

-

Y

Y

Y
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Tabela 30 – Atributos opcionais do módulo do inversor de segurança PowerFlex 755
ID

Acesso

Atributo

N

F

P

V

T

Implementação condicional

1415

Set

Método de partida de realimentação 1

R

-

R

R

R

O-Enum
1= Absoluta (Y)

1420

Set

Comprimento de dados de realimentação 1

Y

-

Y

Y

Y

TP,SS

1421

Set

Código de dados de realimentação 1

Y

-

Y

Y

Y

TP,SS

1422

Set

Taxa do transformador do resolver da realimentação 1

N

-

N

N

N

RS

1423

Set

Tensão de excitação do resolver da realimentação 1

N

-

N

N

N

RS

1424

Set

Frequência de excitação do resolver da realimentação 1 N

-

N

N

N

RS

1425

Set

Equilíbrio do cabo do resolver de realimentação 1

N

-

N

N

N

RS

2400

Set

Ação de perda de realimentação 1

N

-

N

N

N

O-Enum
1 = Realim da chave para sem sensores (N)
2 = Realim da chave para redundante (N)

2403

Set

Derivações do filtro de velocidade da realimentação 1

Y

-

Y

Y

Y

2404

Set

Derivações do filtro de aceleração da realimentação 1

N

-

N

N

N

1434

Set

Largura de banda do filtro de velocidade da
realimentação 1

Y

-

Y

Y

Y

1435

Set

Largura de banda do filtro de aceleração da
realimentação 1

Y

-

Y

Y

Y

2405

Set

Bateria absoluta da realimentação 1

N

-

N

N

N

1451

Get

Número de série da realimentação 2

N

-

N

N

N

1464

Set

Polaridade de realimentação 2

Y

-

Y

Y

Y

1465

Set

Método de partida de realimentação 2

R

-

R

R

R

O-Enum
1= Absoluta (Y)

1470

Set

Comprimento de dados de realimentação 2

Y

-

Y

Y

Y

TP,SS

1471

Set

Código de dados de realimentação 2

Y

-

Y

Y

Y

TP,SS

1472

Set

Taxa do transformador do resolver da realimentação 2

N

-

N

N

N

RS

1473

Set

Tensão de excitação do resolver da realimentação 2

N

-

N

N

N

RS

1474

Set

Frequência de excitação do resolver da realimentação 2 N

-

N

N

N

RS

1475

Set

Equilíbrio do cabo do resolver de realimentação 2

N

-

N

N

N

RS

2450

Set

Ação de perda de realimentação 2

N

-

N

N

N

O-Enum
1 = Realim da chave para sem sensores (N)
2 = Realim da chave para redundante (N)

2453

Set

Derivações do filtro de velocidade da realimentação 2

N

-

N

N

N

2454

Set

Derivações do filtro de aceleração da realimentação 2

N

-

N

N

N

1484

Set

Largura de banda do filtro de velocidade da
realimentação 2

N

-

N

N

N

1485

Set

Largura de banda do filtro de aceleração da
realimentação 2

N

-

N

N

N

2455

Set

Bateria absoluta da realimentação 2

N

-

N

N

N

365

Get

Comando de posição fina

-

-

Y

-

-

366

Get

Comando de velocidade fina

-

-

Y

Y

-

367

Get

Comando de aceleração fina

-

-

N

N

N

370

Set

Velocidade de inibição 1

-

Y

-

-

-

371

Set

Velocidade de inibição 2

-

Y

-

-

-

372

Set

Velocidade de inibição 3

-

Y

-

-

-

373

Set

Banda da velocidade de inibição

-

Y

-

-

-

420
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Acesso

Atributo

N

F

P

V

T
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374

Set*

Velocidade em rampa – Positiva

-

Y

-

Y

-

Derivado

375

Set*

Velocidade em rampa – Negativa

-

Y

-

Y

-

Derivado

376

Set*

Aceleração em rampa

-

Y

-

Y

-

Derivado

377

Set*

Desaceleração em rampa

-

Y

-

Y

-

Derivado

378

Set

Controle de jerk em rampa

-

Y

-

Y

-

380

Set

Habilitação de partida com motor em movimento

-

Y

-

Y

-

445

Set

Tempo de tolerância para erro de posição

-

-

Y

-

-

781

Set

Largura de banda do filtro de folga do condutor de
posição

-

-

Y

-

-

782

Set

Ganho do filtro de folga do condutor de posição

-

-

Y

-

-

783

Set

Frequência de filtro de encaixe de posição

-

-

Y

-

-

446

Set

Controle do integrador de posição

-

-

R

-

-

447

Set

Pré carga do integrador de posição

-

-

N

-

-

790

Set

Ganho antecipativo negativo de velocidade

-

-

Y

Y

-

464/321

Set

Estatismo de velocidade

-

Y

Y

Y

-

465

Set

Tolerância de erro de velocidade

-

-

N

N

-

466

Set

Tempo de tolerância de erro de velocidade

-

-

N

N

-

467

Set

Controle do integrador de velocidade

-

-

R

R

-

468

Set

Pré-carga do integrador de velocidade

-

-

Y

Y

-

469

Set

Largura de banda do filtro passa baixa de velocidade

-

-

Y

Y

-

470/327

Set

Limite de velocidade

N

Y

Y

Y

N

471

Set

Tolerância para travamento da velocidade

-

Y

Y

Y

-

473/325

Set

Limite de velocidade – Positivo

-

Y

Y

Y

-

474/326

Set

Limite de velocidade – Negativo

-

Y

Y

Y

-

833

Set

Configuração SLAT

-

-

-

Y

-

834

Set

Valor de referência SLAT

-

-

-

Y

-

835

Set

Atraso do tempo SLAT

-

-

-

Y

-

481

Set

Corte da aceleração

-

-

N

N

N

482

Get

Referência da aceleração

-

-

N

N

N

801

Get

Estimativa de aceleração do observador de carga

-

-

Y

Y

N

802

Get

Estimativa de torque do observador de carga

-

-

Y

Y

N

805

Set

Configuração do observador de carga

-

-

Y

Y

N

806

Set

Largura de banda do observador de carga

-

-

Y

Y

N

807

Set

Largura de banda do integrador do observador de
carga

-

-

N

N

N

809

Set

Ganho de realimentação do observador de carga

-

-

Y

Y

N

485

Set

Limite de aceleração

-

N

N

N

N

486

Set

Limite de desaceleração

-

N

N

N

N

O-Bits
1: Auto pré-selecionado (N)

O-Bits
1: Auto pré-selecionado (N)

O-Enum
1= Somente observador de carga (Y)
2 = Observador de carga com estimativa de
velocidade (N)
3 = Somente estimativa de velocidade (N)
4 = Realimentação da aceleração (Y)
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ID

Acesso

Atributo

N

F

P

V

T

496

Set

Inércia do sistema

-

-

R

R

N

825

Set

Janela de compensação da folga

-

-

N

-

-

498

Set

Dispositivo corrediço de compensação de atrito

-

-

N

N

N

499

Set

Estática de compensação de atrito

-

-

N

N

N

500

Set

Elemento viscoso para compensação de atrito

-

-

N

N

N

826/421

Set

Janela de compensação de atrito

-

-

N

-

-

827

Set

Largura de banda do filtro de folga do condutor de
torque

-

-

Y

Y

N

828

Set

Ganho do filtro de folga do condutor de torque

-

-

Y

Y

N

502

Set

Largura de banda do filtro passa baixa de torque

-

-

N

N

N

503

Set

Frequência de filtro de encaixe de torque

-

-

Y

Y

Y

506

Set

Limite da taxa de torque

-

-

N

N

N

507/334

Set

Limite de torque

-

-

N

N

N

508

Set

Limite de sobretorque

-

Y

Y

Y

Y

509

Set

Tempo de limite de sobretorque

-

Y

Y

Y

Y

510

Set

Limite de subtorque

-

Y

Y

Y

Y

511

Set

Tempo de limite de subtorque

-

Y

Y

Y

Y

521

Get

Limite de corrente operativa

-

-

N

N

N

522

Get

Fonte do limite de corrente

-

-

N

N

N

524

Get

Referências de corrente

-

-

N

N

N

525

Get

Referências de corrente de fluxo

-

-

N

N

N

840

Set

Distúrbio de corrente

-

-

N

N

N

527

Get

Erro de corrente

-

-

N

N

N

528

Get

Erro de corrente de fluxo

-

-

N

N

N

529

Get

Realimentação de corrente

-

-

Y

Y

Y

530

Get

Realimentação de corrente de fluxo

-

-

Y

Y

Y

553

Set

Limite do vetor de corrente

-

Y

N

N

N

554

Set

Largura de banda da malha de torque

-

-

N

N

N

555

Set

Constante de tempo integral de torque

-

-

N

N

N

556

Set

Largura de banda da malha de fluxo

-

-

N

N

N

557

Set

Constante de tempo integral de fluxo

-

-

N

N

N

558

Set

Controle de subida de fluxo

-

Y

Y

Y

Y

Somente motor de indução
O-Enum
1 = Atraso manual (Y)
2 = Atraso automático (Y)

559

Set

Tempo de subida de fluxo

-

Y

Y

Y

Y

Somente motor de indução

562

Set

Corrente de autodetecção de comutação

-

-

N

N

N

Somente motor PM
O-Valor = #

563

Set

Polaridade de comutação

-

-

N

N

N

Somente motor PM

250

Set

Comutação da realimentação alinhada

-

-

Y

Y

Y

O-Enum
2 = Offset do motor (N)
3 = Autodetecção (Y)

422

Implementação condicional

Publicação da Rockwell Automation 750-RM002B-PT-P – Setembro 2013

Apêndice A

Tabela 30 – Atributos opcionais do módulo do inversor de segurança PowerFlex 755
ID

Acesso

Atributo

N

F

P

V

T

Implementação condicional

570

Set

Método de controle de frequência

-

R

-

-

-

O-Enum
128 = Ventilador/bomba Volts/Hertz (Y)
129 = Vetor sem sensores (Y)
130 = Economia de vetor sem sensores (Y)

600

Get

Frequência de saída

-

R

Y

Y

Y

610

Set

Ação de parada

-

R

R

R

R

612

Set

Limite de tempo de parada

-

-

N

N

N

613/354

Set

Atraso do contato de freio resistivo

-

N

N

N

N

614

Set

Controle de freio mecânico

-

N

N

N

N

615

Set

Atraso da liberação do freio mecânico

-

N

N

N

N

616

Set

Atraso de acionamento do freio mecânico

-

N

N

N

N

870

Set

Corrente de frenagem de injeção CC

-

Y

Y

Y

Y

Somente motor de indução

872

Set

Tempo de frenagem de injeção CC

-

Y

Y

Y

Y

Somente motor de indução

871

Set

Frenagem de fluxo habilitada

-

Y

Y

Y

Y

Somente motor de indução

627

Set

Ação de perda de potência

-

Y

Y

Y

Y

O-Enum
2 = Regen de desacel (Y)

628

Set

Limite de perda de potência

-

Y

Y

Y

Y

629

Set

Ação de encerramento

-

N

N

N

N

630

Set

Tempo de perda de potência

-

Y

Y

Y

Y

637

Get

Capacidade do conversor

-

N

N

N

N

638/262

Get

Capacidade do regulador do barramento

-

N

N

N

N

646

Set

Ação de sobrecarga de motor

-

N

N

N

N

O-Enum
1 = Realimentação da corrente (N)

647

Set

Ação de sobrecarga do inversor

-

Y

Y

Y

Y

O-Enum
1 = Realimentação da corrente (Y)
128 = Redução da taxa PWM (Y)
129 = Realimentação PWM (Y)

659

Get

Alarmes de eixo CIP

Y

Y

Y

Y

Y

904

Get

Alarmes de eixo CIP – RA

Y

Y

Y

Y

Y

695

Set

Limite de uso de sobrevelocidade do motor

-

Y

Y

Y

Y

697

Set

Limite de usuário de sobrecarga térmica do motor

-

Y

Y

Y

Y

699

Set

Limite de usuário de sobrecarga térmica do inversor

-

N

N

N

N

706

Set

Limite de uso de ruído da realimentação

N

N

N

N

N

707

Set

Limite de uso de perda de sinal de realimentação

N

N

N

N

N

708

Set

Limite de usuário de perda de dados de realimentação

N

N

N

N

N

730

Get

Entradas digitais

-

Y

Y

Y

Y

731

Set

Saídas digitais

-

N

N

N

N

732/267

Get

Entrada analógica 1

-

N

N

N

N

733/268

Get

Entrada analógica 2

-

N

N

N

N

734

Set

Saída analógica 1

-

N

N

N

N

O-Enum
2 = Desacel em rampa desabilitada (FPV/Y)
3 = Manter desacel de corrente (PV/N)
4 = Manter desacel em rampa (PV/Y)
128 = Freio de injeção CC (IM/Y)
129 = Freio de injeção CA (IM/Y)

Somente motor PM

O-Enum
1 = Barramento CC de queda (N)
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Acesso

Atributo

N

F

P

V

T

735

Set

Saída analógica 2

-

N

N

N

N

750

Set

Controle local

N

N

N

N

N

980/242

Get

Status de proteção

-

Y

Y

Y

Y

981/243

Get

Falhas de proteção

-

Y

Y

Y

Y

424

Implementação condicional

O-Enum
1 = Permitido condicionalmente (N)
2 = Permitido (N)
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Accel/Decel 124
Ajuste do sistema
Movimento integrado na rede EtherNet/IP 360
Alarmes 153
Atribuição de endereço IP
Módulo opcional EtherNet/IP com porta dupla 313
Atribuição de porta
Módulo opcional EtherNet/IP com porta dupla 313
Atribuição dinâmica de endereço IP por porta 313
Auto/Manual 27
Autotune 35
Auxiliary Fault 121

B
Bus Regulation Mode 125

C
Capacidade de sobrecarga de torque 344
Carga
Ocorrência de RSLogix 5000 para referência cruzada
de parâmetro 332
Clear Fault 121
Compensação 190
Compensação de escorregamento 190
Configuração
Saída analógica 114
Configuração do eixo
Modos de controle 305
Configure
Instrução MDS 300
Limites de hardware sobre percurso 314
Realimentação incremental do encoder com um
motor MPx 369
Conflitos de configuração 127
Conformidade de carga
Ocorrência de RSLogix 5000 para referência cruzada
de parâmetro 333
Controlador DriveLogix™ 10
Controlador, DriveLogix™ 10
Controle de frequência
Ocorrência de RSLogix 5000 para referência cruzada
de parâmetro 317
Controle de velocidade
Ocorrência de RSLogix 5000 para referência cruzada
de parâmetro 319
Controle manual 123
Controle por malha dupla
Aplicação 307
Configuração 308
Controles de leitura 69
Convenções do manual 11
Convenções, manual 11
Conversão de escala analógica 107

D
Dados de motor de ímã permanente 306
Ocorrência de RSLogix 5000 para referência cruzada
de parâmetro 327
Dados do motor de indução
Ocorrência de RSLogix 5000 para referência cruzada
de parâmetro 325
Desligamento do servo de movimento. Consulte
Instrução MSF
Detecção
Perda de entrada 112
Detecção de desbalanceamento de fase de
entrada 164
Detecção de perda de entrada 112
Dig Out Invert
Nº 226 – Placa de controle principal 145
Nº 6 – Módulo opcional 146
Dig Out Setpoint
Nº 227 – Placa de controle principal 141
Nº 7 – Módulo opcional 141
Dig Out Sts
Nº 225 – Placa de controle principal 148
Nº 5 – Módulo opcional 149
Dispositivos de realimentação 54

E
E/S analógica 105
Entrada analógica
Raiz quadrada 111
Entrada do termistor do motor PTC 151
Entradas
Analógicas 105
Digital 119
Entradas analógicas 105
Entradas digitais 119
ETAP. Consulte “Módulo opcional EtherNet/IP com
porta dupla”

F
Falhas 160
Filtro de encaixe 244
Fonte de alimentação auxiliar 41
Forward/Revese
End Limit 126
Frenagem 214
Frenagem dinâmica 195
Configuração para movimento integrado na rede
EtherNet/IP 345
Frenagem por fluxo 214
Frequência da portadora 194
Frequência PWM 194

G
Guia de potência
Ocorrência de RSLogix 5000 para referência cruzada
de parâmetro 335
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H
Habilitação 121

I
Inibições de partida (Nº 933) 94
Instrução MAS 302
Instrução MDS
Atributos de rampa 302
Código de exemplo de atributo de rampa 303
Código de exemplo do modo de torque 302
Código de exemplo para aumentar velocidade 301
Código de exemplo para diminuir velocidade 301
Configure 299
Partida código de exemplo 300
Instrução MSF 302

J
Jog 123
Jog Forward Jog Reverse 122

L
Last StrtInhibit (Nº 934) 94
Limite de corrente 154
Limite de potência de regeneração 247
Limite de sobrevelocidade 170
Limites de hardware sobre percurso
Configuração para movimento integrado na rede
EtherNet/IP 314

M
Malha de posição
Ocorrência de RSLogix 5000 para referência cruzada
de parâmetro 323
Malha de torque
Ocorrência de RSLogix 5000 para referência cruzada
de parâmetro 321
Malha PID 75
Malha PID de processo 75
Memória do barramento 156
Memória não volátil 306
Memória não volátil do inversor 306
Modelo de motor de ímã permanente
Ocorrência de RSLogix 5000 para referência cruzada
de parâmetro 327
Modelo do motor de indução
Ocorrência de RSLogix 5000 para referência cruzada
de parâmetro 325
Modo de controle
Atributos do eixo
Modo de controle de posição 417
Modo de controle de torque 417
Modo de controle de velocidade 417
Sem modo de controle 417
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Modo de posição 304
Modo de velocidade 304
Modos de controle
Configuração do eixo 305
Movimento integrado na rede EtherNet/IP 299
Módulo opcional de fonte de alimentação auxiliar
Instalação e configuração 345
Módulo opcional EtherNet/IP com porta dupla 313
Atribuição de endereço IP 313
Atribuição de porta 313
Instale e configure 345
Módulos opcionais
Suportados para movimento integrado na rede
EtherNet/IP 344
Módulos opcionais de realimentação
Instale e configure 345
Módulos opcionais de segurança
Restrições para movimento integrado na rede
EtherNet/IP 345
MOP Increment/Decrement 124
Motor de ímã permanente
Avaliação 358
Especificações 358
Motores cód. cat. HPK-Series
Recomendado 356
Motores de ímã permanentes
Recomendado 355
Motores de ímã permanentes de terceiros
Modificações de dados 358
Motores de indução CA
Recomendado 354
Movimento integrado na rede EtherNet/IP
Ajuste do sistema 360
Assistente de tendência de alta velocidade diagrama
de blocos 414
Características gerais de controle de torque, motor de
ímã permanente interno diagrama de
blocos 395
Características gerais de controle de torque, motor de
indução e motor de ímã permanente de
superfície diagrama de blocos 394
Características gerais de tensão de impulso variável,
entradas/saídas de função diagrama de
blocos 413
Compensação de fricção diagrama de blocos 412
Controle de posição, CAME de posição diagrama de
bloco 388
Controle de posição, funções aux diagrama de
blocos 386
Controle de posição, malha de travamento de fase
diagrama de blocos 387
Controle de posição, perfil/indexador (folha 1)
diagrama de bloco 389
Controle de posição, perfil/indexador (folha 2)
diagrama de bloco 390
Controle de posição, posição inicial diagrama de
blocos 390
Controle de posição, regulador diagrama de
blocos 385
Controle de posição/funções aux, impulso de torque
orientado à posição diagrama de
blocos 393
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Controle de posição/funções aux, indicador de
posição de rolo diagrama de bloco 391
Controle de processo (folha 1) diagrama de
blocos 402
Controle de processo (folha 2) diagrama de
blocos 403
Controle de torque, adaptação de inércia diagrama de
blocos 400
Controle de torque, corrente, motor de ímã
permanente interno diagrama de
blocos 399
Controle de torque, corrente, motor de indução e
motor de ímã permanente de superfície
diagrama de blocos 398
Controle de torque, fator de escala de referência e
corte diagrama de blocos 396
Controle de torque, observador/estimador de carga
diagrama de blocos 401
Controle de torque, torque bloco de diagramas 397
Controle de velocidade, características gerais
referência diagrama de blocos 377
Controle de velocidade, referência diagrama de
blocos 384
Controle de velocidade, regulador (vetorial de fluxo)
diagrama de bloco 383
Controle MOP diagrama de blocos 404
Diagrama de blocos das características gerais do
vetorial de fluxo 374
Entradas e saídas, analógicas diagrama de blocos 406
Entradas e saídas, digitais diagrama de blocos 405
Ferramentas de diagnóstico diagrama de blocos 414
IT de sobrecarga do inversor diagrama de blocos 411
Lógica de controle diagrama de blocos 410
Modos de controle 299
Módulos opcionais suportados 344
Realimentação de velocidade/posição diagrama de
bloco 376
Referência de controle de velocidade (folha 1)
diagrama de bloco 378
Referência de controle de velocidade (folha 2)
diagrama de bloco 379
Referência de controle de velocidade (folha 3)
diagrama de bloco 380
Referência de controle de velocidade (folha 4)
diagrama de bloco 381
Referência de controle de velocidade (folha 5)
diagrama de bloco 382
Restrições de módulos opcionais de segurança 345
VF (V/Hz), SV características gerais diagrama de
blocos 375
Mtr Options Cfg (No. 40) 24

O
Observador de carga
Ocorrência de RSLogix 5000 para referência cruzada
de parâmetro 335
Onda refletida 177
Opção de inversor NV 306
Operação 122
Operação para frente/operação reversa 122

P
Pacotes de dados
Perdidos 299
Pacotes de dados perdidos 299
Para frente/para trás 122
Decel Limit 126
Parada com limitação de corrente 121
Parada do eixo de movimento.
Consulte Instrução MAS
Parada por inércia 121
Parâmetros de saídas digitais 141, 145, 148
Parâmetros do PID do processo 78
Partida automática 25
Partida com motor em movimento 54
Partida do inversor de movimento.
ConsulteInstrução MDS
Partida Hand-Off-Auto 124
Partida, automática 25
Perda de potência 71, 125
Perda de sinal 112
Persistência DHCP
Atribuição de endereço IP 313
PID Cfg (No. 1065) 78
PID Enable 125
PID Hold 126
PID Invert 126
PID Reset 126
PID Status (No. 1089) 83
Pino de cisalhamento 186
Posição de torque de velocidade 265
Positive/Negative Hardware Over-travel 127
Power Loss Mode 125
Precauções gerais 12
Precauções, gerais 12
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Suporte Rockwell Automation
A Rockwell Automation fornece informações técnicas na Web para ajudá-lo a usar nossos produtos.
Em http://www.rockwellautomation.com/support você poderá encontrar notas técnicas e de aplicação, exemplos
de código, e links para pacotes de serviço do software. Você pode também visitar nosso Centro de Suporte em
https://rockwellautomation.custhelp.com/ para atualizações de software, chat de suporte e fóruns, informações
técnicas, perguntas frequentes e para se registrar nas notificações de atualização de produtos.
Além disso, nós fornecemos múltiplos programas de suporte para instalação, configuração e resolução de problemas.
Para mais informações, entre em contato com seu distribuidor local ou um representante da Rockwell Automation
ou ainda visite http://www.rockwellautomation.com/services/online-phone.

Assistência à instalação
Se você enfrentar problemas nas primeiras 24 horas depois da instalação, revise as informações contidas neste manual.
Você também pode entrar em contato com um número de suporte ao cliente para obter ajuda inicial para instalar
e colocar seu produto em operação.
Estados Unidos ou Canadá

1.440.646.3434

Fora dos Estados Unidos ou Canadá Use o Worldwide Locator em http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/support/overview.page, ou entre em contato
com o seu representante local da Rockwell Automation.

Devolução de produto novo
A Rockwell Automation testa todos os seus produtos para garantir que estejam totalmente em operação quando deixam as
instalações industriais. Porém, se seu produto não estiver funcionando e precisar ser devolvido, siga estes procedimentos.
Estados Unidos

Entre em contato com seu distribuidor. Você deve fornecer um número de caso de suporte ao cliente (ligue para o telefone acima para
obter um) ao seu distribuidor para concluir o processo de devolução.

Fora dos Estados Unidos

Entre em contato com seu representante Rockwell Automation local para obter o procedimento de devolução.

Comentários sobre a documentação
Seus comentários ajudarão a fazer com que a documentação se adeque melhor as suas necessidades. Se tiver alguma
sugestão sobre como melhorar este documento, preencha este formulário, publicação RA-DU002, disponível em
http://www.rockwellautomation.com/literature/.
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