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Specifikace kalibra ního generátoru

GEN 230-3u-3i-X-ADE-USB

obr. 1 Celkový pohled na p ístroj elní
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obr. 2 Celkový pohled na p ístroj bo ní
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el za ízení
GEN230-3u3i-X-ADE-USB (dále jen generátor) je velmi p esný generátor
st ídavého a stejnosm rného nap tí 0÷260V (ve t ech fázích) a st ídavého proudu
0÷6.5A (ve t ech fázích) s m ením nap tí, proud , výkon a proudu 20mA.
Sou ástí p ístroje je integrovaný p esný osciloskop pro zobrazování pr
v
asové oblasti s p enosem dat v reálném ase do PC s možností samplování dat na
disk.
Slouží jako simulátor sít a kalibrátor m ících p ístroj . P ístroj se ovládá
pomocí PC servisním programem Gen-Tes. Pomocí sady "alternativních" parametr
je možné simulovat r zné skokové výpadky na síti (krátkodobá zm na nap tí,
proud , fází) a m it nap . reak ní dobu sí ové ochrany.

Provozní podmínky
Pro správný provoz generátoru je nutné dodržet základní provozní podmínky,
které jsou definovány v následujících kapitolách:
a) správné p ipojení vstupn - výstupních konektor
b) napájení spl ující dané tolerance 230V ±10%
c) správné nastavení parametr ídícího SW
d) dodržení provozní teploty okolního prost edí 10÷40°C

Technické parametry
Rozm ry 450x360x200mm
P íkon 900 W max
Hmotnost 21kg
16-ti bitová DDS (16-ti bitový D/A p evodník tvaru + 16-ti bitový D/A p evodník
amplitudy)
Rozsah generování nap tí 0÷260V/250mA, 0-90V/500mA, krok nastavení
0.1V
Rozsah generování proudu 0÷6.5A, krok nastavení 0.01A
P esnost nastavení u(i) 0,08% z rozsahu
P esnost m ení u(i) 0,08% z rozsahu
Nezávislé nastavení fáze libovolného kanálu, krok nastavení 0.02°
Rozsah frekvence 35÷65Hz, krok nastavení 0.001Hz
10 sad parametr požadovaného nap tí, proud , fází a frekvence
Možnost p esného p epnutí mezi dv ma sadami na definovanou dobu p i
zadané fázi
Externí spoušt ní skoku a m ení reak ní doby ochran
Integrovaný osciloskop s automatickou volbou rozsah
- rychlost vzorkování 360 vzork na periodu
- A/D p evodník 16 bit 6 kanál
Integrované m ení efektivních hodnot (U,I) + DC m ení 25mA,100mV
Komunikace p es USB

Mechanické provedení
Generátor je umíst n v samostatné kovové sk ce (rozm ry výše) s madlem
pro p enos generátoru.
Na elní stran jsou konektory výstup pro generování nap tí a proud ,
konektor USB pro komunikaci s PC, vypína pro zapnutí/vypnutí výstup a LED
diody pro indikaci p ítomnosti napájení (POWER) a stavu sepnutí výstup (ON/OFF).
Na zadní stran jsou ventilátory pro chlazení, napájecí konektor generátoru a
konektory pro synchronizaci p echodového d je a m ení reak ní doby ochrany.
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Elektrické provedení
1.1 Vstupy / výstupy
viz obr. 3,4
Výstupy
Popis
OUT
L1
Generování AC nap tí fáze 1
~/=U 260V N
Generování DC nap tí +
L2
Generování AC nap tí fáze 2
Generování DC nap tí N
L3
Generování AC nap tí fáze 3
Generování DC nap tí +
N
OUT
L1
Generování AC proudu fáze 1
~I 6A
N
L2
Generování AC proudu fáze 2
N
L3
Generování AC proudu fáze 3
N
OUT=
Uout
Výstup 100 mV
100 mV
GNDout Výstup zem pro výstup 100mV
UFD
Kompenzace úbytku nap tí
GND FD Kompenzace úbytku nap tí
BIN
TIME
Vstup pro m ení reak ní
doby ochrany
SYN
Výstup synchronizace
echodového d je
GND
Spole ná zem
IN =I
IN
ení proudu DC do
25 mA
+-25 mA
GND
L1
ení AC nap tí fáze 1
ení
DC nap tí
N
IN~U
L2
ení AC nap tí fáze 2
4V
ení DC nap tí
N
L3
ení AC nap tí fáze
ení DC nap tí
N
IN
L1
ení AC nap tí fáze 1
~/=U 260V
ení DC nap tí
N
L2
ení AC nap tí fáze 2
ení DC nap tí
N
L3
eníAC nap tí fáze 3
ení DC nap tí
IN
L1
ení AC proudu fáze 1
~I 6A
N
L2
ení AC proudu fáze 2
N
L3

eníAC proudu fáze 3
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Iout=250mA, Pmax=65W)

Pmax=20W výstupy jsou
galvanicky odd lené proti
sob takže nelze použít jinou
svorku N než která náleží
jednotlivým fázím
4 vodi ové zapojení zdroje
nap tí je snímáno na konci
ících vodi a p ivedeno
zp t p es UFD ,GND FD
Vstup pro spínací kontakt,
as max 65536ms
Výstup v úrovních TTL

Vnit ní odpor 10/82R
Vstupy jsou aktivní

pokud svítí ervená LED

EXTERNAL

Obr .3

elní panel kalibrátoru

Obr. .4

Zadní panel kalibrátor
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Ovládání generátoru
1.2 P ipojení ke generátoru
K ovládání generátoru slouží program Gen Tes.exe. Po p ipojení generátoru
pomocí kabelu USB k PC a spušt ní programu se automaticky objeví okno programu
a v levé dolní ásti je obsažena informace zda je p ístroj Online nebo Offline. Je-li
generátor nalezen, objeví se v levé dolní ásti informace Online + po et p enášených
dat do PC. Viz obr. 5.
1.3 Ovládání generátoru
Po spušt ní (nebo stisku ikony „Gen Tes“) se objeví hlavní ovládací formulá
Gen Tes.exe. Zde lze volit frekvenci, amplitudy a fáze všech nap tí a proud .
Program automaticky dopo ítává odpovídající požadovaný výkon. Zm nou
požadovaného inného i jalového výkonu se naopak automaticky upraví amplitudy a
fáze proud .
Ikona 0/1 vypíná/zapíná výstupy generátoru (LED vedle této ikony indikuje
aktivní výstupy).

Obr. 5. Okno ovládacího programu Gen Tes .EXE

1.4 Nastavení výstupního nap tí AC/DC
- Zdí ky OUT ~/=U 260V
M eno -Uef Nastaveno -Uef

Barva m ené veli iny odpovídá danému výstupu

L1 - ervená
L2-žlutá
L3-modrá

1.5 Nastavení výstupního proudu AC - Ief

M eno Ief

Nastaveno Ief Zm na fáze všech proud

Barva m ené veli iny odpovídá danému výstupu

1.6 Nastavení inného výkonu AC
M eno

L1 -fialová
L2-hn dá
L3-modrošedá

Nastaveno Celkem

Výkon se nastavuje a) zm nou U,I,fáze
b) p ímým nastavením hodnoty v poli inného výkonu
1.7 Nastavení jalového výkonu AC
M eno

Nastaveno Celkem

Výkon se nastavuje:
a) zm nou U,I, fáze
b) p ímým nastavením hodnoty v poli inného výkonu

1.8 Nastavení výstupního nap tí 0-100mV DC
M ení proudu 25 mA

M eno

Nastaveno Výstupní proud

1.9 M ení proudu 25 mA DC
- m í proud +-25mA používá se pro kalibraci p evodník výkonu

M ení proudu 25 mA

1.10 M ení 4V AC/DC-Uef
-zdí ky IN~U 4V
-m í nap tí 4V používá se pro kalibraci p evodník PAM
Obr.10 Generování výst nap tí a m ení 4V vstupu

M ená veli ina 3x 4V(místo proud )

Obr. 11 Volba režimu 2U (Generování a m ení 2 nap tí)

1.11 Ovládání generátoru
Obr.12

Volba AC/DC Volba výst proudu Frekvence On/Off

Nastavené parametry generátoru lze uložit do p edvoleb 0÷9 pro rychlé
epínání požadovaných parametr generátoru. Kliknutím levým tla ítkem myši na
požadovanou p edvolbu se aktuální parametry generátoru nastaví dle požadované
edvolby. Kliknutím pravým tla ítkem myši na p edvolb se aktuální parametry
generátoru uloží do požadované p edvolby. Dvojitým klikem levým tla ítkem myši na
edvolb lze editovat název p edvolby (nový název p edvolby potvrdíme klávesou
Enter). Pomocí ikon „Load“ a „Save“ lze sady p edvoleb na ítat a ukládat na HDD.
Krom p edvoleb 0÷9 lze parametry generátoru m nit stiskem ikony .

Jak se generátor chová po stisku této ikony lze nastavit v menu ikonou
„Nastavení projížd ní p edvoleb“

Obr.13 P edvolby
Název p edvolby
Ikona projížd ní
edvoleb
Ikona nastavení
projížd ní

Ikona na tení
p edvolby
Ikona uložení
edvolby

Obr.14 Nastavení projížd ní p edvoleb

esný jednorázový skok: Zm ní aktuální p edvolbu na zvolenou p edvolbu
v p esn definovaném úhlu (na rozdíl od standardního p epínání p edvoleb,
kde se parametry generátoru m ní bez závislosti na úhlu). Po uplynutí
definovaného po tu period se parametry generátoru vrátí do p vodní
edvolby. V okamžiku zm ny p edvolby v požadovaném úhlu se aktivuje i
výstup generátoru „SYN“ a generátor zm í as, který od této chvíle uplyne do
aktivace signálu „TIME“ (m ení reak ní doby sí ové ochrany). Signál „TIME“
se aktivuje (zastaví stopky pro m ení reak ní doby) zkratováním vstupu
„TIME“ na GND.
Projetí p eddefinovaných p edvoleb: Generátor postupn sám projede
definované p edvolby s definovanou prodlevou mezi p edvolbami. Projetí
edvoleb lze automaticky opakovat po uplynutí definované doby.
Projetí intervalu nap tí (proudu): Generátor postupn sám lineárn m ní
nap tí (proudy) s definovaným krokem od po áte ní až do koncové hodnoty.
Mezi zm nou hodnot je op t definovaná prodleva a projetí p edvoleb lze
automaticky opakovat po uplynutí definované doby. Je možné zvolit jen
které fáze pro zm nu hodnot (parametry ostatních fází z stanou
v p vodním nastavení)
Zapínání (vypínání) linearizace slouží p edevším p i kalibraci. Pro p esné
nastavení požadovaných hodnot na výstupech je nutné linearizaci vždy zapnout.

1.12 Osciloskop
ené pr
hy efektivních hodnot nap tí a proud jsou zobrazovány v grafu v
horním okn .
Osciloskopické pr
hy jsou ve spodním okn . Volby rozsah probíhají
automaticky pokud jsou zaškrtnuty ikony AUT pro dané m ení odlišené barvou.
Osciloskop p enáší data v reálném ase ze všech generovaných period.

Obr.15 Nastavení m

ítek osciloskopu graf (rozsahy
u,i.po et period na obrazovku)

Obr.16 Nastavení zesílení vstup osciloskopu, u,i.po et period na obrazovku)
Nap tí Proud U100 mV

L1
L2
L3
i 25mA
Zobrazení rozsah viz Obr. 18

Obr. 17 Volba režimu U+I (Generování a m ení
nap tí+proud )

Obr.18 Okna m ení - rozsahy vstup a m ítka
v horní ásti oken

1.13 Poruchové stavy
Generátor hlídá p etížení výstupu nastavené na 250 mA/260V 500 mA/90V
- žlutá LED v dané fázi svítí pokud p etížení trvá víc než 20% periody. Po 15 s
svitu žluté LED dojde k odpojení výstupu viz obr. 6
- ervená LED v dané fázi svítí pokud p etížení trvá víc než 50% periody. Po 2 s
svitu ervené LED dojde k odpojení výstupu viz obr. 7
Poruchový stav z stává indikován svitem LED v dané fázi až do znovup ipojení
výstupu i když je generátor vypnut.
obr.6 P etížení výstupu mezi 20-50% trvání periody

obr.7 P etížení výstupu nad 50% trvání periody

2.

Termokomora
ístoj je vybaven termokomorou pro stabilizaci generovaných a m ených
veli in viz obr. 8,9
obr.8 Okno indikace teplot - teplota tepelné komory
ervená - nejsou garantovány parametry

obr.9 Okno indikace teplot - teplota tepelné komory
zelená - jsou garantovány parametry

2.1 Indikace p eh átí
a) p ístroj je vybaven termostatem p eh átí nap ového zesilova e
obr.10 Okno indikace teplot - aktivován nap ový termostat

aktivace zp sobí odpojení výstup a po dobu trvání nelze výstup zapnout
b) p ístroj je vybaven termostatem p eh átí proudového zesilova e
obr.11 Okno indikace teplot - aktivován proudový temostat

aktivace zp sobí odpojení výstup a po dobu trvání nelze výstup zapnout

2.2 Kalibrace vstup - Hewlet Packard 34401A
K po íta i který ídí kalibrátor je možno p ipojit p es rozhraní RS232C Hewlet
Packard 34401A volba COM PORTU se provádí v registrech
obr.12 Okno programu pro spušt ní HP

obr.13 Okno programu pro spušt ní HP

Po zmá knutí tla ítka vlevo dole dojde k aktivací HP a m ené hodnoty daného
typu jsou zobrazeny zelen viz obr. 13. Volba kalibrovaných veli in se provádí v okn
kalibrace AD.

obr.14 Okno Kalibrace AD + Hewlet Packard

obr.15 Okno Kalibrace AD (Ua)

2.3 Kalibrace offsetu
Kalibrace se provádí nastavením offsetu na nulu p i vypnutém výstupu
a vypnuté automatické volb rozsahu na daném rozsahu tla íkem Nastav offset na
(hodnota se m í HP na výstupu, nebo zadá z klávesnice) viz obr. 14
obr.16 Okno Kalibrace AD (Ia) - kalibrace offsetu

2.4 Kalibrace hodnoty
Nastavíme hodnotu dané veli iny na daném rozsahu, aby vybuzení p evodníku
bylo v tší než 75%. Nikdy nep epínejte volbu DC/AC v pr
hu kalibrace! Pokud to
ud láte, vysko te z okna kalibrace a je nutné je otev ít znovu. Vždy je nutno ud lat
kalibrace AC a následn DC u nap tí.
Kalibrace se provádí nastavením hodnoty na daném výstupu p i
zvoleném rozsahu, zapnutém výstupu m eným HP tla íkem Nastav offset na
(hodnota se m í HP na výstupu, nebo zadá z klávesnice) viz obr .16
obr.17 Okno Kalibrace AD (Ia) - kalibrace hodnoty

obr.18 Okno Kalibrace AD (I20mA) kalibrace hodnoty

obr.19 Okno Kalibrace AD (100mV) kalibrace hodnoty

obr.20 Okno Kalibrace AD (ImV) kalibrace offsetu

2.5 Linearizace výstup
Linearizace výstup slouží pro p esné generování hodnot, aby se dala
kompenzovat chyba osazených sou ástek a referencí. Postup pro danou veli inu je
následující. Linearizovatelných je 7 veli in viz obr. 21
.
spustit HP a p ipojit na daný výstup
otev ít okno linearizace viz obr. 14,21
vypnout linearizaci výstup viz obr. 21
zmá knout tla ítko start
po kat na projetí všech hodnot
zvolit další linearizované výstupy zopakovat postup p edchozích
bod
zapnout linearizaci viz obr. 22

obr.21 Okno linearizace výstupu (Ua) - p ipraveno k linearizaci

obr.22 Okno linearizace výstupu (Ua) - zapnutá linearizace

