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Резюме: Точното измерване на електрическа мощност и енергия е от съществено значение в енергетиката. 
Докладът разглежда метрологичните характеристики на трифазния преносим еталон и анализатор на качест-
вото на захранващата мрежа PRS 600.3 и софтуерния пакет на Meter Test Equipment -CALegration.

Ключови думи: MTE, CALegration, метрологични характеристики, статични електромери.

1. Увод
В “АЕЦ Козлодуй” ЕАД се извършва пос-

ледваща периодична метрологична проверка 
на статични електромери от системата за 
контролно мерене и дистанционно отчитане 
(СКМДО). Предназначена за прецизно “on-
line” измерване и дистанционно от-читане на 
електрическата енергия (активна и реактивна) 
в характерни точки на площадката, необходи-
ми за изготвяне на енергийни баланси - гене-
рация, захранване на спомагателни и общи 
технологични обекти, място на присъединя-
ване към ЕЕС, и др.

За оптимизиране на  проверката  се използ-
ва трифазен преносим еталон и анализатор на 
качеството на захранващата мрежа  PRS 600.3 
и софтуерен пакет създаден за управление на 
съвременно преносимо оборудване за провер-
ка на електромери на Meter Test Equipment – 
CALegration. 

2. Характеристики на трифазният 
преносим еталон и анализатор на 
качеството на захранващата мрежа

 
фиг.1

На фигура 1 е представен  PRS 600.3 - ком-
бинация от трифазен преносим еталон с клас 
на точност 0,02% и анализатор на качеството на 
захранващата мрежа по IEC 61000-4-30 клас А. 
Еталона се използва за проверка на импулсни 
изходи на електромери (LED/маркировка на 
диск/S0) и отчитане на активна, реактивна, 
привидна енергия на монофазни и трифазни, 
три или четирипроводни електромери с три 
импулсни входа и три импулсни изхода. Из-
мерване на електрически параметри (UIφ, PQS,  
f, PF), векторна диаграма, анализ на хармоници 
и дисплей на форма на вълната.

Измервателни входове:
• 4 напреженови входа U1, U2, U3 и UN
• 3 директни токови входа I1, I2, I3
• 2 универсални токови входа, клещи TT за 

I1, I2, I3
Предимства на еталона:
•  Два уреда в един компактен корпус.
•  Два 8.4” (640x480 pixels) цветни TFT VGA 

дисплея с графичен потребителски интерфейс.
•  Трансфер на данни и комуникация през 
2x USB (тип А и B) или 1x Ethernet.
• PRS 600.3 работи като DHCP сървър и 

осигурява до 10 броя IP адреси. 
• Съхранение на данни на карта за памет 

Compact Flash.
• Вътрешния часовник и датата се синхро-

низират с точното Универсално координирано 
време UTC /Universal Time Coordinated/, пре-
давано от сателитите на глобалната система 
за позициониране GPS  /Global Positioning 
System/.

• NTP (Network Time Protocol) синхрониза-
ция на часовниците на компютрите в мрежата.

• Свързване с товарно устройство PPS400.3
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посредством Bluetooth комуникация.
• Фигура 2 визуализира режим на записване 

без пауза на измерваните стойности на различ-
ните параметри на качеството на захранващата 
мрежа (Power Quality - PQ).

 

фиг.2

• На фигура 3 е представена възможността 
за едновременно анализиране на хармоници и 
интерхармоници до 64-ти пореден въз основа 
на интервали без прекъсване 10/12 цикъла при 
50/60 Hz (≈200ms), което води до резолюция на 
честотата от 5 Hz.

• Блок схемата на фигура 4 визуализира 
режима на измерване на трептения, причи-не-
ни от сравнително малки (∆U/U 0,2 …3,5%), 
нискочестотни (f: 0,01 … 40Hz) промени на 
напрежението.

 

фиг.4

• Три независими импулсни входа, които 
могат да бъдат използвани за измерване на 
грешката в съответствие с импулсния метод за 
сравнение на активна, реактивна и привидна 
енергия.  Едновременна проверка на три раз-
лични електромера с идентични номинални 
стойности. Входове могат да се използват със 
сканиращи глави, SH 2003, с бутони за натис-
кане или с импулсен кабел, които са директно 
свързани към проверявания уред. 

Измервателни обхвати 
• Напрежение 10mV … 5V , 5V … 520V  

(U1, U2, U3 и UN).
• Ток 1mA … 12A, 10mA … 120A, 10mA…

100A (I1, I2, I3) и 100mA…
• 1000A, 3A … 3000A – токови клещи .
• Първичен ток  30А ... 2000А -Токов датчик 

(AmpLiteWire).
• Първично напрежение 500V … 40kV-  На-

преженов датчик (VoltLiteWire).
• Честота 40Hz…70Hz 
• Фазов ъгъл 0.00˚…359.99˚
• Фактор на мощността -1.000...+1.000
Уредът може да се използва с различни ти-

пове токови трансформатори, клещи и датчици 
за ток и напрежение - фигура 5. Това позволява 
лесно и точно да се проверяват както токови, 
така и напреженови трансформатори и директ-
но свързани електромери.

 
фиг.5

Зашумен сигнал

Хармоникът се 
състои от кратни 
на основата 
вълна и двата 
най-близки 5 Hz 
компонента.

Интерхармоничната 
група включва  
всички 5 Hz 
компоненти между 
два хармоника.

Трансформация  
на Фурие

фиг.3
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3. Продукт на Meter Test  Equiment-  
CALegrtion 

фиг.6

Софтуерния пакет CALegration е създаден за 
управление на съвременно преносимо и стацио-
нарно оборудване за проверка на електромери. 
С възможност за създаване на профил в който 
се дефинира кои полета и прозорци са видими 
и се използват от съответния потребител. Могат 
да бъдат прехвърлени административни данни 
(ADS), данни за електромера или трансформа-
тор и тест процедури от CALegration към ета-
лона. Извличане, обработка и прехвърляне на 
отчетените от електромерите данни в БД SQL 
с цел последващото им използване в различни 
клиентски приложения чрез вътрешната LAN 
мрежа. 

 
фиг.7

4. Заключение
Внедряването на еталона PRS 600.3 и 

CALegration софтуера за автоматизирана
проверка на електромери осигури ограни-

чаване на субективният фактор за допускане 
на грешки при оценка и обработка на резулта-
тите от измерванията, намаляване времето на 
извършвания метрологичен контрол и своевре-
менното изготвяне на отчетните документи от 
дейността. Създадени са условия за натрупване 
данни от метрологичните проверки. 

Литература
[1] ДП.ЕД.ЕИ.715 Инструкция по експлоа-

тация на система за контролно мерене и дис-
танционно отчитане на статични електромери 
в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

[2] Operation manual CALegration
[3] Operation manual PRS 600.3

Данни за авторите
Красимир К. Босилков, Специалност 

“Автоматика, информационна и управляваща 
техника”, Отдел “Метрологично осигуряване”, 
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД - Козлодуй.

Кирил И. Банев, Специалност “Информа-
ционно-измервателна техника”: Отдел “Метро-
логично осигуряване”, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД -  
Козлодуй.

Бисер И. Борисов, Специалност “Кому-
никационна и осигурителна техника”: Отдел 
“Метрологично осигуряване”, “АЕЦ Козлодуй” 
ЕАД - Козлодуй.

 



185
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Abstract: The accurate measurement of electrical power and energy is essential in energetics. The report investigates 
the metrological characteristics of the three-phase portable reference standard and power quality analyzer PRS 600.3 
and the software package Meter Test Equipment -CALegration.
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Резюме: Точное измерение электрической мощности и энергии имеет большое значение в энергетике. В 
докладе рассматриваются метрологические характеристики  трехфазного портативного эталона и анализатора 
качества электрической сети PRS 600.3, a также пакет программного обеспечения Meter Test Equipment – 
CALegration.
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