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Резюме: Докладът се отнася за изходния еталон за качество на електричната енергия. Той обхваща неговите
метрологични характеристики, възможностите за измерване с еталона и изследването на повторяемост.
Също така е дадена кратка информация за участието на Р. България чрез БИМ в консорциум, който спечели
финансиране от EMPIR на тема „Начини за осигуряване на проследимост на измерванията на качеството на
електричната енергия”, за по-кратко „Trace PQM“.
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1. Увод
В световен мащаб качеството на електричната
енергия като търговски продукт придобива все
по-голямо значение. Включването на голям брой
устройства (контролери с променлива скорост,
персонални компютри, медицинска апаратура,
устройства за електродъгово заваряване и пещи,
а също така и електросъоръжения, използвани
при включването на възобновяемите енергийни
източници), които се базират на техниките на
„превключване на режимите” и действат като нелинеен товар или „генератор на смущения”, влошават качеството на подаваната електроенергия.
От друга страна много от съвременните товари/
уреди се нуждаят от качествена електроенергия.
В стандарт БДС EN 50160 са посочени главните характеристики, на които трябва да отговаря
ел. енергията. За измерване на качествените и
количествените показатели на електроенергията
на пазара се предлагат разнообразни средства за
измерване. Те трябва да отговарят на изискванията на БДС EN 61000-4-30. За осигуряване на
тяхната метрологична проследимост БИМ, ГД
НЦМ, използва еталон тип Fluke 6140A/80A, който се намира в отдел „Електрични измервания”.

Към възможностите му може да се добавят
„феномени“ като фликер (фиг. 1), пропадания и превишавания (Dips and swells) на напрежението под и над допустимите граници
(фиг. 2), интерхармоници, хармоници и коефициент на нелинейни изкривявания (фиг. 3а, фиг.
3б и фиг. 3в). Калибраторът дава възможност да
се контролират независимо едно от друго тока
и напрежението за всяка фаза. [1].

Фиг. 1 – фликер

2. Възможности за измерване
с Fluke 6140A/80A
В ъ зм ож н о с т и т е н а ка л и б р ато р т и п
6140A/80A позволяват генериране на различни
величини и параметри, като ток, напрежение,
мощност и ъгъл на дефазиране между напрежението и тока, както и между напреженията.

Фиг. 2 - пропадане (Dips) на напрежението
под допустимите граници

173

Фиг. 3а -

Фиг. 3б хармоници и коефициент на нелинейни изкривявания

При генериране на хармоници, калибраторът
има възможност да зададе набор от няколко
хармоника едновременно и да се наблюдава
времевото или честотното представяне на формата на сигнала (фиг. 3а и фиг. 3б).
Калибраторът е с осигурена метрологична
проследимост до SP -Швеция:
· ток от 0,01 А до 80 А с неопределеност
съответно от 0,5 µА до 5 mА;
· напрежение от 4 V до 1000 V и неопределеност от 0,2 mV до 50 mV;
· фактор на мощността 1 и 0,5 с неопределеност 0,0034;
· ъгъл между напреженията на фазите с
неопределеност 0,0029°.
· 1, 7, 13, 35, 63 и 89 хармоници за различни
напрежения и ток;
· интерхармоници при 175 Hz и 375 Hz за
няколко напрежения и ток;
· фликер съгласно БДС EN 61000-4-15 с
неопределеност 0,005 %;
· пропадане на напрежението (dip) съответно 80 % от номиналното, до 70 % от номиналното и до 40 % от номиналното напрежение
230 V с неопределеност 0,023 V.
Измерванията се гарантират с точност
0,01 % за ток и напрежение и 0,02 % за мощност
при многофазни измервания. [2]
Базирайки се на защитените СМС редове,
свидетелства за калибриране с лого на CIPM
MRA могат да бъдат издавани за следните величини и обхвати:
Ø Променливо напрежение от 0,01 V до
1000 V при честота от 45 Hz до 1 kHz;
Ø Променлив ток от 0,01 А до 2 A при
честота от 10 Hz до 5 kHz ;
Ø Еднофазна активна/реактивна/пълна
мощност във W (var; VA) при:
ü напрежение от 10 V до 480 V;
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Фиг. 3в –

ü ток от 0,01 А до 80 A;
ü фактор на мощността от 1 до 0 (ind
или cap);
ü честота от 45 Hz до 65 Hz
Ø Трифазна активна/реактивна/пълна
мощност във W (var; VA) при:
ü напрежение от 10 V до 480 V,
ü ток от 0,02 А до 80 A;
ü фактор на мощността от 1 до 0 (ind
или cap);
ü честота от 45 Hz до 65 Hz
Свидетелства за калибриране без лого на
CIPM MRA могат да бъдат издавани за променлив ток от 2 А до 80 А, както и за всички останали величини, генерирани от калибратора. Има
разработени методики за калибриране на ток,
напрежение, cos j, мощност, фликер, коефициент на нелинейни изкривявания и хармоници.

3. Изследване на повторяемостта
на 6140А/80А
Многофункционалният трифазен калибратор на мощност тип 6140А/80А, производство
на Fluke, е доставен по Оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007 - 2013 в настоящата конфигурация през декември 2013
г. Той се състои от четири блока, съответно за всяка една от трите фази и неутралата – 6100А/80А, 6101А/80А, 6101B/80A,
6101A/80A (фиг. 4).
През 2014 г. еталонът е пуснат в експлоатация и започва неговото изследване. Изследвана
е неговата повторяемост, като изследването е
направено според изискването за спазване на
еднаквостта на условията, при които се извършват наблюденията – една и съща процедура и
последователност на измерване, едни и същи

условия на заобикалящата среда, един и същи
оператор, и т.н.

изчислена обединената оценка на дисперсията
σ2 по формула (3):

2

𝜎𝜎 =

∑𝑛𝑛𝑗𝑗=1 𝜈𝜈 𝑗𝑗 𝜎𝜎𝑗𝑗2
∑𝑛𝑛𝑗𝑗=1 𝜈𝜈 𝑗𝑗

(3)

,

Във формулата 𝜎𝜎𝑗𝑗2 е дисперсията на j-тата
серия от nj независими повторни измервания и
има 𝜈𝜈𝑗𝑗 = 𝑛𝑛𝑗𝑗 − 1 степени на свобода. Степените
на свобода на

От изследването на еталона са представени
резултатите от измервания на ток и напрежение,
направени в 6 дни (4 от които последователни и
2 – през 1 седмица), за избрани точки в различни
обхвати на калибратора.
Данните са обработени за всяка една изследвана точка в обхват съгласно формулата за
стандартна неопределеност 𝑠𝑠(𝑞𝑞�) :
(1)

където:
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Фиг. 4 – конфигурация на еталона

∑𝑛𝑛𝑗𝑗=1(𝑞𝑞𝑗𝑗 − 𝑞𝑞�)2
,
𝑠𝑠(𝑞𝑞�) = �
𝑛𝑛 − 1

σ2

n – брой наблюдения (>10);
q – стойност от еднократно измерване;
𝑞𝑞� – оценка на стойността, отчетена при
многократни измервания.
Въз основа на полученото средноквадратично отклонение (СКО) при работа с еталона е

Експерименталната дисперсия 𝑢𝑢𝐴𝐴2 = σ2 /m (и
съответно експериментално СКО 𝑢𝑢𝐴𝐴 = σ/√m )
на средноаритметичното на m независими измервания, характеризирано от оценката на дисперсията σ2 , също има n степени на свобода.
Получените резултати за променлив ток в
обхват от 0,1 А до 1 А са дадени в Таблица 1,
a за променливо напрежение в обхват от 23 V
до 336 V - в Таблица 2.

4. Заключение
През 2015 г. Р. България чрез БИМ се включи в консорциум, който разработи проектно
предложение на тема „Начини за осигуряване
на проследимост на измерванията на качеството на електричната енергия (Traceability routes
for electrical power quality measurements)”,
за по-кратко „Trace PQM“. Поради голямата
важност и все по-голямата популярност, която
имат параметрите, характеризиращи качеството
на ел. енергия, в консорциума се включиха 13
страни. С проектното предложение беше кандидатствано по Европейската метрологична

Таблица 1: Резултати от изследване на повторяемост на ток в обхват от 0,1 А до 1 А
Зададена
стойност
А
0,2
0,5
1,0

фаза
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Измерена
стойност
А
0,1999
0,1999
0,1999
0,4999
0,4999
0,4999
0,9999
0,9998
0,9998

Оценка на
дисперсията на
повторяемост
μА
6,18
4,01
4,29
4,71
4,16
4,05
4,65
4,94
3,59

Гранични стойности от
спецификацията

СКО
μА
2,5
1,6
1,8
1,9
1,7
1,7
1,9
2,0
1,5

μА/А
12,5
8,0
9,0
3,8
3,4
3,4
1,9
2,0
1,5

μА/А
680
308
178
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Таблица 2 - Резултати от изследване на повторяемост на напрежение в обхват от 23 V до 336 V
Зададена
стойност
V
24
168
240
335

фаза

Измерена
стойност

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

V
23,999
23,996
23,996
167,94
167,94
167,94
239,91
239,91
239,91
334,87
334,95
334,87

Оценка на
дисперсията на
повторяемост
μV
178
192
183
181
212
224
223
242
265
214
271
264

програма за иновации и изследвания (EMPIR).
Проектното предложение беше одобрено,
получи финансиране и беше подписано Споразумение (General Multi-Beneficiary Grant
Agreement for European Metrology Programme
for Innovation and Research (EMPIR), number:
15RPT04 TracePQM). Проектът стартира през
м. юни 2016 г. с встъпителна среща, която се
състоя в гр. Бърно – Чехия и ще завърши през
м. май 2019 г. В проекта са предвидени следните
дейности:
• Проектиране и валидиране на модулна
система за измерване на мощност и параметри
на качеството на енергията;
• Създаване/Разработване на отворен софтуер;
• Разработване на Ръководство за добри
практики за измервания на мощност и параметри на качеството на енергията по метода
на „извадковите изследвания”, използвайки
модулна измервателна система;
• Разработване на дългосрочен план за измерване на мощност и параметри на качеството
на енергията за всеки партньор;
• Създаване на проект на технически протокол за международно сравнение.
Повече информация за Проекта може да
се намери на създадения за целта сайт http://
tracepqm.cmi.cz/project.php.
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Резюме: Доклад касается исходного эталона качества электрической энергии. Он охватывает его
метрологические характеристики, возможности измерения эталоном и исследование повторяемости.
Также дана краткая информация об участии Р. Болгарии посредством БИМ в консорциуме, который выграл
финансирование EMPIR на тему: „Способы обеспечения проследимости измерений качества электрической
энергии”, вкратце – «Trace PQM”.
Ключевые слова: эталон, исследование, качество энергии, СМС, повторяемость, EMPIR.
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