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1. Увод
България е пълноправен член на Междуна-

родния комитет за мерки и теглилки (CIPM) от 
1911 г. През 1999 г. Националният център по 
метрология (НЦМ), понастоящем Главна дирек-
ция в БИМ, отговаряща за научната метрология, 
подписва споразумението за взаимно признаване 
на резултатите от измерване CIPM MRA. Във 
връзка с изпълнение на изискванията на това спо-
разумение една от основните дейности на БИМ 
е участието в международни сравнения, чрез 
които националните институти по метрология 
демонстрират международната равностойност на 
своите еталони и доказват своите възможности за 
калибриране и измерване (CMC).

2. Еталони на БИМ
През последните години лабораториите на 

БИМ бяха оборудвани с нови съвременни ета-
лони. По различни програми беше получено и 
пуснато в експлоатация оборудване в следните 
области на измерване:

• Акустика и вибрации;
• Дължина;
• Електроенергийни измервания;
• Електромагнитни измервания;
• Йонизиращи лъчения;
• Маса и обем;
• Налягане, сила и твърдост;
• Разход на флуиди;
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• Температура и относителна влажност;
• Фотометрия и радиометрия;
• Химични измервания.

3. Международни сравнения
Следващата важна стъпка беше заявяване 

на възможностите за калибриране и измерване 
(CMC) и участие в международни сравнения 
за тяхното доказване. Към настоящия момент 
БИМ има признати и публикувани 212 СМС 
реда в базата данни на Международното бюро 
за мерки и теглилки BIPM. Това стана възможно 
благодарение на добрите резултати от участието 
в международни сравнения в различните области. 
До момента НЦМ е участвал в 64 международни 
сравнения.
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По-долу са дадени резултати от участието 
на БИМ в някои от последните международни 
сравнения в подкрепа на СМС редовете.

• Международно ключово сравнение в 
областта на оптичните измервания - за интен-
зитет на светлината PR-K3.a. 

През юли 2014 г. е получен окончателния 
доклад от сравнението, от който се вижда, че 
резултатите на БИМ са много близки до тези на 
пилотната лаборатория - РТВ - Германия и до ре-
ферентната стойност, определена от CCPR-KCRV 
и EURAMET-KCRV.

На фиг. 1 са показани резултатите на участни-
ците в сравнението.

• Сравнение в областта на температур-
ните измервания - реализиране на Между-
народната температурна скала – ITS 90 в 
реперни точки Hg, H20, Ga, In, Sn and Zn -  
EURAMET.T-K3. 

Сравнението е двустранно между Холандския 
Национален метрологичен институт - VSL и 
БИМ. Пилотна лаборатория е БИМ. Чрез двус-
транното сравнение е направена връзка с клю-
чово сравнение ССT-K3, в което е участвал VSL. 
Реализирани са реперните точки от ITS – 90 и e 
калибриран еталонен платинов съпротивителен 
преобразувател (SPRT). Приносите на неопре-
деленост се виждат от математичния модел при 
определяне на отношението Wt:

 

 
 

Фиг.1. Резултати на участниците в сравнението

където:
Rs  - стойността на еталонното съпротивле-

ние по време на измерването в тройната точка 
на водата;

D Rs/3  - относителният временен дрейф на 
еталонното съпротивление между измерванията 
в тройната точка на водата и съответната реперна 
точка; 

D Rs/4  - относителният температурен дрейф 
на еталонното съпротивление между измерва-
нията в тройната точка на водата и съответната 
реперна точка;

Ефекти, свързани с калибрирането в тройната 

точка на водата:
X 0.01°C – показанието на моста; 
C x0.01/1  - поправка от влияние на чистотата 

и изотопния състав на водата; 
C x0.01/2  - поправка за хидростатичното 

налягане; 
C x0.01/3  - поправка от влияние на околната 

температура; 
C x0.01/4  - поправка от подгряване от измер-

вателния ток; 
C x0.01/5  - поправка от нелинейност на моста; 
C x0.01/6  - поправка от AC/DC разлики на 

моста;
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C x0.01/7  - поправка от утечки; 
Ефекти, свързани с калибрирането в репер-

ната точка:
X t – показанието на моста;
C Xt/1  - поправка от влияние на чистотата;
C Xt/2  - поправка за хидростатичното на-

лягане;
C Xt/3  - поправка от влияние на околната 

температура;  
C Xt/4  - поправка от подгряване от измерва-

телния ток;
C Xt/5  - поправка от нелинейност на моста;
C Xt/6  - поправка от AC/DC разлики на моста;
C Xt/7   - поправка за налягането на газа;  
На фиг. 2 е показана степента на еквивалент-

ност на участниците в реперна точка на калай.
 
• Международно ключово сравнение 

областта на оптичните измервания - за свет-
линен поток по проект № 569 на EURAMET -    
PR-K4.

• Международно сравнение по електрична 
мощност при 50/60 Hz COOMET.EM-S2

 През март 2015 г. е публикуван окончател-
ния доклад от сравнението. 

 На фиг. 4 е показана степента на еквива-
лентност на участниците в сравнението в една 
от точките на измерване -при PF=0,5 и f=50 Hz.

Фиг.2. Степен на еквивалентност на участниците в реперна точка на калай

Фиг.3. Степен на еквивалентност на участниците 

Фиг.4. Степен на еквивалентност на участниците в 
реперна точка на калай
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• Международно сравнение за капацитет 
10 pF BIPM.EM-K14.a и 100 pF BIPM.EM-K14.b

Тези сравнения са по програмата на BIPM за 
текущи двустранни сравнения на еталоните за 
капацитет. Измерванията са при 1592 Hz и 1000 
Hz. Референтна стойност е тази на BIPM. 

На фиг. 5 са показани резултатите на участни-
ците в сравнението.

 
Фиг.5. Степен на еквивалентност на участниците  

за 100 pF при 1000 Hz

• Международно ключово сравнение в 
областта на линейните измервания CCL-K11 -  
оптични честоти и еталони за дължина на 
вълната.

На фиг. 6 са показани резултатите на участни-
ците в сравнението.

 
Фиг.6. Степен на еквивалентност за дължина  

на вълната 633 nm.

• Международно ключово сравнение в об-
ластта на химичните измервания – количество 
вещество - pH на фосфатен буферен разтвор –  
CCQM-K99

 
Фиг.7. Степен на еквивалентност  

на участниците за pH

4. Компетентност на персонала на 
БИМ 
През последните години за съжаление има 

трайна тенденция за редуциране на броя на 
работещите в БИМ, в това число и в областта 
на научната метрология. Голям брой водещи 
метролози се пенсионираха. В същото време 
дейностите са разширени. Освен пускането в 
експлоатация на новите еталони и доказването 
на тяхната международна еквивалентност, БИМ 
получи акредитация и работи активно и като РП 
провайдер. Предизвикателство е подмладяване-
то на персонала и в същото време запазване и 
повишаване на компетентността и мотивацията. 
Естеството на функциите на БИМ изисква особе-
но внимание върху непрекъснатото обучение на 
служителите, както за работа със специализирано 
оборудване, така и за прилагане на съвременни 
метрологични практики.

Във връзка с това е много важно да се създа-
дат възможности за участие в специализирани 
обучения от водещи специалисти, в научните 
проекти на Европейската метрологична програма 
за иновации и изследвания, EMPIR.

В две области на измерване, в които БИМ 
нямаше достатъчно опит и компетентност, през 
настоящата година бяха проведени специализи-
рани обучения.

• Обучение в областта на измерванията на 
качеството на ел. енергията.

Качеството на електрозахранването e от съ-
ществено значение за пълноценното и безопасно 
използване на енергията при производство, пре-
нос, разпределение и потребление, което качество 
рефлектира върху правилната и ефективна работа 
на консуматорите и намаляването на рисковете и 
смущенията. Съвременното развитие на машини-
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те, уредите и апаратурата и тяхното управление 
допълнително допринася за влошаване на качест-
вото на захранването от една страна, а от друга 
увеличава чувствителността на голяма част на 
същите тези консуматори към отклоненията в 
параметрите на захранването. Електричната енер-
гия е вид стока, която трябва да бъде доставена 
на потребителите с определено качество и затова 
е от съществено значение точното измерване на 
нейните параметри. 

През м. юни 2015 г. четирима служители от от-
дел „Електрични измервания“ преминаха специа-
лизирано обучение за калибриране на средства за 
измерване на качеството на енергията – оценяване 
на приносите на неопределеност и подробен бю-
джет за изчисляване на неопределеността.

• Обучение в областта на измерването на 
относителна влажност на въздуха.

Измерването на относителната влажност на 
въздуха е компонент от контрола и мониторинга 
на заобикалящата среда, който е включен като 
изискване в редица международни стандарти, ръ-
ководства и др. документи в различните области. 
В този смисъл и във връзка с все по-високите 
изисквания на добрите производствени практики 
калибрирането на средства за измерване на отно-
сителна влажност на въздуха е много актуална и 
търсена услуга.

Служители на отдел „Температурни измер-
вания“ преминаха двудневен курс специализи-
рано обучение за калибриране на средства за 
измерване на относителна влажност на въздуха 
с изходен еталон dew-point meter – оценяване на 
приносите на неопределеност, подробен бюджет 
за изчисляване на неопределеността, изготвяне 
на СМС редове.

Във връзка с получаването и пускането в 
експлоатация на Първичен еталон за постоянно 
напрежение на основата на квантов ефект на Джо-
узефсон се проведе обучение на двама служители 
от отдел „Електрични измервания”.

Обучението включваше следните теми:
- Инсталиране на оборудването. Работа с обо-

рудването и принцип на действие.
- Конфигурация на системата. Последова-

телност на работа. Тестове за работа на 
системата;

- Процедури на калибриране на вторични 
еталони – калибриране на еталонни мерки 
на напрежение, цифрови волтметри и на-
новолтметри;

- Анализ на неопределеността при калибрира-
не на електронни мерки, цифрови волтметри 
и нановолтметри.

5.  Участие на БИМ в научни 
проекти в областта на метрологията
През 2013 г. Министерският съвет одобри 

участието на Българския институт по метроло-
гия в европейската метрологична програма за 
иновации и изследвания EMPIR, която е разра-
ботена като интегрирана част от Хоризонт 2020, 
рамковата програма на ЕС за научни изследвания 
и иновации.

Понастоящем БИМ е един от националните 
метрологични институти към 28-те страни-уча-
стнички в EMPIR.

Участието в проектите на европейската на-
учна програма е ново предизвикателство пред 
БИМ. Тъй като измерванията в областта на ел. 
мощност и качество на ел. енергия са все по-ак-
туални през последните години, а освен това 
НЦМ има необходимия капацитет – еталони и 
компетентност, беше решено да се включим в 
проект в тази област.

Сформиран е консорциум по проект SRT-r01 -  
Начини за осигуряване на проследимост на 
измерванията на качеството на електричната 
енергия (Traceability routes for electrical power 
quality measurements). Ще се разработи стратегия 
за предлагане на услуги за калибриране в областта 
и ще се създаде ръководство за добри практики, 
което да се ползва от всички НМИ. По този начин 
ще се гарантира координиран и оптимизиран  
подход при осигуряването на проследимост в 
Европа като цяло.
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Резюме: Этот доклад содержит информацию о достижениях и проблемах, стоящих перед Болгарским 
институтом метрологии (БИМ) в области научной метрологии. В обзоре даны отличные результаты участия 
БИМ в международных ключевых сличениях, чтобы продемонстрировать международную эквивалентность 
эталонов и поддержку возможностей калибровки и измерения, а также, и проблемы - поддержание высокого 
уровня компетентности сотрудников, участие в работе органов EURAMET  и их включение в проекты в 
рамках Европейской программы по метрологии для научных исследований и инноваций, EMPIR.
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