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Specifikace 6-fázový generátor

1.

Ú el za ízení

Úkolem popisované šestifázového generátoru (dále generátor) je simulace
nap tí sít (t ífázové nap tí), simulace nap tí generátoru (další nezávislé t ífázové
nap tí) a generování proudu.

2.

Technické parametry
Napájení 230V AC, p íkon 250W

2.1 Výstup 3-fázové sít NET (3xU, 3xI)
rozsahy 40V-100V, 200V-260V AC fázové, 3 fáze, krok 1V
rozsahy 69.3V-173.2V, 346.4V-450.3V AC sdružené, 3 fáze, krok 1.73V
rozsahy 40V-100V, 200V-260V DC fázové, 2 fáze +/-, krok 1V
rozsahy 80V-200V, 400V-520V DC sdružené,1 fáze +/-, krok 1V
rozsahy 0A-5A AC fázové, 3fáze, krok 0.1A
rozsahy kmito tu 40-65Hz, krok 0.03 Hz
rozsahy zm ny fáze +/- 45° krok 2°
výstupní proud nap ových výstup 4mA
esnost nastavení 0,5% z hodnoty (nap tí), 1% z hodnoty (proud)
2.2 Výstup 3-fázové sít GEN (3xU)
2.2.1

Režim sledování sít
rozsahy 40V-100V, 200V-260V AC fázové, 3fáze, krok 1V
rozsahy 69.3V-173.2V, 346.4V-450.3V AC sdružené, 3fáze, krok 1.73V
rozsahy 40V-100V, 200V-260V DC fázové, 2 fáze +/-, krok 1V
rozsahy 80V-200V, 400V-520V DC sdružené,1 fáze +/-, krok 1V
rozsahy kmito tu 40-65 Hz, krok 0,03 Hz
rozsahy zm ny fáze +/- 45 stup krok 2 stupn
výstupní proud nap ových výstup 4mA

esnost nastavení 0,5% z hodnoty (nap tí), 1% z hodnoty (proud)
2.2.2

Režim generátoru
ovládání amplitudy a frekvence signály 0-20mA nebo binárn A+,A-;F+,Frozsahy 10V-450V AC sdružené, 3fáze, krok lineární
rozsahy 10V-260V AC fázové, 3fáze, krok lineární
rozsahy kmito tu 45-65Hz, krok lineární
výstupní proud nap ových výstup 4mA
generování otá ek z generátoru se 180 zuby na v nci

2.3 M ení
M ení 6xU, 3xI (výpo et inného a jalového výkonu)
M ení doby odezvy ochrany
esnost m ení 0,3% z hodnoty
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3.

Mechanické provedení

Generátor je umíst n v samostatné kovové sk ce o rozm rech 250x163mm,
hloubka 205mm (v etn ovládacích prvk ), rozm r elního panelu je 172x270mm.
Na p ední ísti Generátoru je alfanumerický displej 4x20 znak , ovládací prvky
a konektor RS-232 pro p ipojení k PC

4.

Elektrické provedení
Rozmíst ní konektor na zadní stran :

Pin
NET.U.A
NET.U.GND/B
NET.U.B
NET.U.GND/C
NET.U.C
NET.U.GND/A
NET.I.A
NET.I.GND
NET.I.B
NET.I.GND
NET.I.C
NET.I.GND
GEN.U.A
GEN.U.GND
GEN.U.B
GEN.U.GND
GEN.U.C
GEN.U.GND

Popis
Nap tí ve fázi A sít (sdružené nap tí mezi fázemi A a B)
Nap tí ve fázi B sít (sdružené nap tí mezi fázemi B a C)
Nap tí ve fázi C sít (sdružené nap tí mezi fázemi C a A)
Proud ve fázi A sít
Proud ve fázi B sít
Proud ve fázi C sít
Nap tí ve fázi A generátoru
Nap tí ve fázi B generátoru
Nap tí ve fázi C generátoru
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Amp.20mA
Amp.GND
Amp.PL
Amp.MI
Freq.20mA
Freq.GND
Freq.PL
Freq.MI
TIME
GND
CLK
GND
MCB
GNC

ízení amplitudy nap tí generátoru proudovým signálem
Spole ná zem pro ízení amplitudy nap tí generátoru
Plusní vstup pro zvyšování amplitudy nap tí generátoru
Plusní vstup pro snižování amplitudy nap tí generátoru
ízení frekvence generátoru proudovým signálem
Spole ná zem pro ízení frekvence generátoru
Plusní vstup pro zvyšování frekvence generátoru
Plusní vstup pro snižování frekvence generátoru
Vstup pro p ipojení rozpínacího kontaktu výstupu sí ové ochrany
(m ení reak ní doby ochrany)
Výstup pro simulaci otá ek generátoru na v nci se 180 zuby (budeli frekvence generátoru nastavena na 50Hz, bude tento výstup
generovat signál o frekvenci 9kHz.
Vyhrazeno pro pot eby výrobce
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4.1 RS-232
Komunikace Generátoru s PC je realizována pomocí sériového rozhraní RS232. Konektor je umíst ný na p edním panelu. Pro p ipojení k tomuto rozhraní slouží
9-pinový konektor CANNON (M). P ipojením Generátoru k PC sériovým kabelem a
spušt ním programu „MANAGER.EXE“ je možné monitorovat provoz Generátoru,
nastavovat parametry Generátoru, kalibrovat analogové vstupy.

Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Název Význam
NC
RxD
íjem sériových dat
TxD
Vysílání sérových dat
NC
GND
Zem
NC
NC
NC
NC

Pracovní hodnoty
Úrovn kompatibilní s RS-232
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4.2 RS-485, synchronizace
Konektory CANNON (F) na zadní stran generátoru slouží pro datové
propojení generátor a jejich vzájemnou synchronizaci. Jsou-li generátory propojeny
tímto datovým kabelem, jsou pro nastavení z PC dostupné oba generátory (nejen ten
který je p ipojený p es RS-232). Synchronizace zajiš uje shodnost frekvence a fáze
obou generátor . P i propojení více generátor musí mít každý generátor nastaven
jinou adresu, generátor s adresou 0 je „master“ (ur uje frekvenci pro ostatní).

Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Název
Význam
485B
Komunika ní rozhranní RS-485
JMPOUT
SYNOUT
GND
GND
485A
Komunika ní rozhranní RS-485
JMPIN
SYNIN
GND
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Pracovní hodnoty
Úrovn RS-485 kompatibilní,
synchroniza ní signály
realizované proudovou
smy kou.
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5.

Ovládání

Panel generátoru obsahuje n kolik ovládacích prvk . Výstupní nap tí a proudy
se aktivují tla ítkem „OUT“, LED dioda „Output“ nad tla ítkem indikuje aktivní
výstupy (svítí zelen = výstupy jsou pod nap tím, svítí erven = výstupy jsou
vypnuté), LED dioda „Power“ indikuje zapnutí generátoru). Popis dalších ovládacích
prvk viz. tabulka níže.

Oto né ovládaví prvky s funkcí tla ítka
Hz
Otá ením ovládacího prvku lze m nit frekvenci generátoru sít .
Frekvenci lze ovládat jen v p ípad , že je na displeji zobrazena hodnota
frekvence. Informaci zobrazenou na displeji je možné p epínat stiskem
tohoto ovládacího prvku.
Sel
Otá ením ovládacího prvku lze procházet parametry generátoru,
stiskem pak invertovat proud (m nit sm r proudu).
Val
Otá ením ovládacího prvku lze m nit hodnotu zobrazeného parametru,
stiskem se aktivuje p echodový d j.
epína e Ug
Gen/Msn
P epíná funkci generátoru z režimu ovládání (Gen) do režimu sledování
sít (Mns). V režimu sledování je na výstupu generátoru nap tí shodné
s nap tím sít (stav sepnutého deionu). V režimu ovládání lze nap tí i
frekvenci generátoru ovládat vstupním proudovým signálem i
impulsními vstupy (dle nastavení následujících p epína )
±/mA V
epíná zp sob ovládání nap tí generátoru v režimu ovládání
z pulsního ízení na ízení proudovým signálem
±/mA Hz
P epíná zp sob ovládání frekvence generátoru v režimu ovládání
z pulsního ízení na ízení proudovým signálem
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6.

Zobrazení informací na displeji

Displej
f=50.16Hz
Rozsah:

230V

f=50.16Hz
Ampl U3=230V
U3=229.9V
Napeti site, proudy:
U1=229.9V I1=2.502A
U2=230.2V I2=2.498A
U3=230.0V I2=2.501A
Napeti generatoru:
U1=014.0V
U2=014.7V
U3=015.4V

Popis
Základní obrazovka obsahuje na prvním ádku
nastavenou frekvenci sít , na druhém ádku zvolený
parametr. Výb r parametru se provádí oto ením
ovládacích prvku „Sel“, hodnotu parametru lze následn
zm nit ovládacím prvkem „Val“
Je-li vybrán parametr nap tí nebo proudu, je na
posledním ádku zobrazena i aktuáln m ená hodnota
nap tí (proudu)
Stiskem ovládacího prvku „Hz“ lze p epnout informaci
zobrazenou na displeji. Po prvním stisku se na obsahu
displeje zobrazí sou asn aktuáln m ené hodnoty
nap tí a proud ve všech fázích.
Dalším stiskem „Hz“ se displej p epne na zobrazení
ených nap tí na generátoru. Následný stisk vrátí
displej zp t na zobrazení frekvence a parametr .
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7.

Parametry

Parametr
Ampl U1
Ampl U2
Ampl U3
Ampl I1
Ampl I2
Ampl I3
Faze U1
Faze U2
Faze U3
Faze I1
Faze I2
Faze I3
Faze I123
Skok faze
Skok doba
S-Ampl U1
S-Ampl U2
S-Ampl U3
S-Ampl I1
S-Ampl I2
S-Ampl I3
S-Faze U1
S-Faze U2
S-Faze U3
S-Faze I1
S-Faze I2
S-Faze I3
Zdroj U
Mereni U
Rozsah

Popis
Amplituda nap tí ve fázi 1 sít (nominální rozsah ±30V)
Amplituda nap tí ve fázi 2 sít (nominální rozsah ±30V)
Amplituda nap tí ve fázi 3 sít (nominální rozsah ±30V)
Proud ve fázi 1 (0÷5A)
Proud ve fázi 2 (0÷5A)
Proud ve fázi 3 (0÷5A)
Fáze pr
hu nap tí ve fázi 1 (-60°÷ 60°)
Fáze pr
hu nap tí ve fázi 2 (60°÷ 180°)
Fáze pr
hu nap tí ve fázi 3 (180°÷ 300°)
Fáze pr
hu proudu ve fázi 1 (-60°÷ 60°)
Fáze pr
hu proudu ve fázi 2 (60°÷ 180°)
Fáze pr
hu proudu ve fázi 3 (180°÷ 300°)
Korekce fáze proudu ve všech fázích (-60°÷ 60°)
Zpožd ní aktivace p echodového d je od pr chodu U1 nulou (2°÷ 360°)
Trvání p echodového d je (1÷100 period)
Parametry generátoru b hem p echodového d je
(viz parametry bez „S-“)

Volba nap tí sít AC/DC
Volba m ení nap tí fázové/sdružené
Volba nominálního rozsahu generátoru sít 70/230
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8.

Program Manager

Veškeré funkce generátoru lze komfortn ji ovládat pomocí PC programem
Manager. V okn „Monitor“ Manageru se zobrazují všechny m ené hodnoty a lze
ovládat všechny parametry.

Klávesami +/- (nebo zadáním hodnoty p ímo z klávesnice) na každém budíku
lze ovládat amplitudu a fázi p íslušného nap tí i proudu. erné parametry jsou
aktuální, ervené parametry se použijí b hem p echodového d je.
Zelené „LED“ na každém budíku indukují zapnutý výstup, svítí-li ervená „LED“,
ený výstup neodpovídá m ené hodnot (nap . nap ový výstup je p etížen, není
zapojený proudový výstup).
V pravé ásti obrazovky jsou vykresleny pr
hy nap tí a proud v jednotlivých
fázích tak, jak budou generovány p i p echodovém d ji.
Ovládací prvky ve spodní ásti obrazovky:
Zapnutí/vypnutí výstup
Volba rozsahu
Aktivace výstupu (m ení) sdruženého nap tí
Aktivace stejnosm rného generátoru
edvolby nastavení, kliknutím levého tla ítka myši na
edvolbu se na tou všechny parametry z p íslušné
edvolby, kliknutím pravého tla ítka myši se aktuáln
nastavené parametry do p íslušné p edvolby uloží
Postupné projetí všech p edvoleb
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Uložení (na tení) p edvoleb z HDD, do souboru se uloží
se nastavení všech p ti p edvoleb.
Nastavení fáze všech proud , inverze proudu
Nastavení frekvence generátoru
Aktivace p echodového d je, nastavení fáze zahájení
je a jeho trvání. Aktivace p echodového d je zahájí
sou asn také m ení reak ní doby ochrany.
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