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Резюме: Докладът разглежда изграденото автоматизирано работно място (АРМ) за метрологична проверка
на трифазни анализатори DMG700 в АЕЦ Козлодуй. Прави се кратко описание на приложението изградено на
базата на програмния език LabView. Разглежда се структурата на АРМ, хардуерните компоненти, режимите
на работа на програмата и работните екрани.
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1. Увод
В АЕЦ се извършва последваща периодична метрологична проверка на повече от
200 трифазни анализатори, модел DMG700 на
фирмата Lovato Electric S.P.A., Италия. Те са
съставени
от входни
първични
преобразуватели на
напрежение
и ток, аналогово-цифрови преобразуватели, микропроцесор
и дисплей.
Това позволява измерването на 160 електрически параметри (фазно
и линейно напрежение, ток, мощност, фактор
на мощността, енергия, THD и др.) с възможност за визуализацията им на дисплея числено
или графически. На лицевия панел са разположени бутоните за управление, а на задния панел – клеми за захранване и за присъединяване
към измервателната верига, както и слотове за
монтаж на комуникационни модули.
Същите са доставени през 2013-15 година
и монтирани съгласно проекта за удължаване
срока на експлоатация на ВВЕР1000 на системите за надеждно захранване I-ва категория.
За оптимизиране на проверката е разработено автоматизирано работно място.
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2. Автоматизирани работни места
(АРМ)
Автоматизираните работни места притежават редица предимства спрямо класическите,
като:
- понижена вероятност от възникване на
грешки в процеса на обработка на получените
резултати;
- отсъствие на грешка на оператора;
- голям обем на извършваните операции;
- висока производителност;
- екрани с приятелски човеко-машинен интерфейс и възможности за разработка на допълнителни и модифициране на съществуващите
екрани;
- надеждно архивиране на данните и визуализацията им в графични екрани;
- анализ на данните от архива;
- възможност за модифициране и допълване, както на софтуера, така и на хардуера без
големи разходи.

3. Продукти на National Instruments.
- Програмна среда LabView.
LabView (Laboratory Virtual Instrument
Engineering
Workbench) е развойна среда, базирана на графичнопрограмния език G,
предназначена за комуникации с хардуер от рода на GPIB,
VXI, PXI, RS-232,
RS-485, Field Point и устройства за събиране
на данни. Чрез LabView може да се създават 32

или 64-битови програми, даващи възможност
да се работи максимално бързо при операции,
свързани с извличане на данни, тествания и
измервания. Може също така да се създават
самостоятелни програми, тъй като LabView е
един истински 32(64)-битов компилатор. Програмният пакет използва терминология и икони,
като обяснява програмните действия предимно
с графични символи, наричани виртуални инструменти (Virtual Instruments – VI). LabView
съдържа обширни библиотеки за събиране
на данни, анализ, представяне и съхраняване,
както и традиционни програмни инструменти.

4. Структура на АРМ за
автоматизирана проверка.

Фиг. 1 Блокова схема

5. Елементи на АРМ
Автоматизираното работно място за проверка на трифазни анализатори включва:
- източник на мощност (трифазен преносим
еталон и анализатор на качеството на захранващата мрежа) PRS 600.3 с обхват от 1mA
до 12А, 5V до 520V, 45Hz до 65Hz, фактор на
мощността от 0 до ±1 и нестабилност по-малка
от 0,02%;
- USB комуникационен модул EXP1010;
- софтуерния пакет LabView на National
Instruments.

6. Работа на системата
Анализатор на трифазна мрежа DMG700
има измервателни входове с номинална стойност 1÷5 А, напреженови входове 0÷690V и
измерва: линейно и фазно напрежение, ток, активна, реактивна и привидна мощност, фактор
на мощността, хармоници с клас на точност 0,5.

Проверяваният анализатор на мощност се
свързва по схемата, представена на фиг.1.
Виртуалният инструмент DMG700.vi извършва следното:
- задава параметри на трифазната мрежа входно напрежение, ток, фактор на мощността и
хармоници посредством източника на мощност
PRS 600.3, управляван по RS-232 канал;
- прочита измерените от DMG700 параметри посредством UBS връзка, чрез модула
EXP1010;
- изчислява грешките от измерването за
всяка точка от проверката на анализатора;
- прави заключение за годност или негодност на анализатора, в зависимост от това
дали максималната грешка от измерванията е
в допустимите граници;
- извежда на екрана резултатите от проверката, грешките и заключението (визуално и с
думи);
- записва всички резултати във файл, с възможност за последваща обработка;
- формира отчетни документи за извършените проверки.
Извършват се 11 измервания на активна и
реактивна мощност при промяна на тока, 8 измервания при промяна на напрежение и фазов
ъгъл, по две измервания на THD по напрежение
и по ток.

7. Основен екран на приложението
Основният екран показан на фигура 2 съдържа следните индикатори и контроли:

Фиг. 2 Работен екран

Ø контролни полета за въвеждане на:
- номер на протокол и дата,
- фабричен номер,
- технологична позиция,
- коефициенти на ТТ,
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- собственик,
- данни за параметрите на заобикалящата
среда по време на проверка,
- име на проверител;
Ø таблица, в която се показват измерените
стойности и изчислените абсолютни максимални грешки за всяка точка от проверката;
Ø визуален индикатор с три променящи се
светлини, в зависимост от резултата на проверката:
- червен – максималната грешка е по-голяма
от допустимата,
- жълт – максималната грешка е повече от
85% от допустимата и
- зелен, когато максималната грешка е помалка от 85% от допустимата;
Ø бутон за старт на измерването.

времето на извършвания метрологичен контрол
и своевременното изготвяне на отчетните документи от дейността. Създадени са условия за натрупване на данни от метрологичните проверки.
С настоящата разработка се гарантира
качественото изпълнение на дейностите по
метрологичния контрол въпреки намалените
срокове за извеждане на съоръженията за
технологично обслужване.
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Фиг. 3 Блокова диаграма на виртуалният
инструмент DMG700.vi

8. Заключение.
Внедряването на автоматизираното работно
място осигури ограничаване на субективният
фактор за допускане на грешки при оценка и обработка на резултатите от измерванията, намаляване
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Abstract: The report describes the established automated workstation (ARM) for metrological verification of
three-phase analyzers in NPP Kozloduy. A brief description of the programming language LabView is presented.
The structure of the ARM, the hardware components, the modes of operation of the program and the working screens
are explained.
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО
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Резюме: Доклад рассматривает построенное автоматизированное рабочее место (АРМ) метрологической
поверки трехфазных анализаторов DMG700 в АЭС Козлодуй. Сделано короткое описание приложения,
созданного на базе программного языка LabView. Рассматриваются структура АРМ, программные компоненты,
режимы работы программы и рабочие экраны.
Ключевые слова: National Instruments, LabView, метрологическая поверка, Lovato DMG700.

181

