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Резюме: Настоящата работа разглежда йерархична система за управление на стенд за изпитване на разходо-
мери съгласно съответните стандарти. Представени са отделните й подсистеми - програмируеми контролери 
реализиращи прякото управление на стенда, интелигентен терминал с технологична схема на стенда, горно 
ниво с графичен потребителски интерфейс, както и връзката между тях по промишлена локална мрежа. По-
казана е възможността за обединяване на два или повече стенда в единна система база данни.   
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1. Въведение
Системата за изпитване, проверка и кали-

бриране на разходомери включва стендове 
R65, R50, стенд „Налягане“, компютърни 
терминали Woter1 и Woter2 за управление на 
стендовете чрез контролери ДПЦ40Д и ДПЦ8А 
[5], централен компютърен терминал UserData 
за обработка на данните, компютърна мрежа и 
централна база данни БД. Програмното оси-
гуряване включва графичен потребителски 
интерфейс за работа с БД WSTANDB и специ-
ализиран софтуер за управление на стендовете 
WStandControl. Йерархичната структура на сис-
темата за управление е показана на фиг.1, а тази 
на стенд R65 – на фиг.2. Комуникацията между 
компютърните терминали и контролерите се 
осъществява по сериен интерфейс RS485 като 
на приложно ниво се  използва  протокол  DCCB  
[2,4].  Комуникацията между компютърните 
терминали се осъществява по протокол TCP/
IP върху мрежов интерфейс Ethernet.

Разпределената йерархична система позво-
лява работа с голям диапазон от разходомери 
при различни изисквания за тяхното изпитване 
– разход от 0.005m3/h до 90.0m3/h, температура 
на водата до 90°С, налягане до 7bar. Центра-
лизираната обработка на документооборота и 
анализ на резултатите дава възможност за па-
ралелна работа по едно заявление за проверка/
изпитване/калибриране върху трите стенда, ко-
ето значително намалява времето за обработка 
на заявленията. 

Фиг.1 Йерархична структура на системата за 
управление
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2. Ниско ниво на управление 
Ниското ниво на управление се състои от 

управляващи, измервателни, еталонен и специ-
ализиран контролери, както и от интелигентен 
терминал. 

Предназначението на управляващите контр-
олери (УК) е да следят за статуса на стенда, като 
приемат и обработват сигналите от датчиците 
на механичната конструкция, както и да по-
дават управляващи сигнали към съответните 
изпълнителни механизми [4]. Управляват се 
супервайзорно от горно ниво (ГН), като могат 
да реагират автономно на аварийни ситуации. 
Реализирани са чрез програмируеми контроле-
ри DPC40D [5] (фиг.3). 

Фиг.3 Програмируем контролер DPC40D

Измервателните контролери (ИК) служат за 
измерване на количеството вода, преминала за 
едно и също време през измервания и еталон-
ния разходомери, времето за преминаването й 
и предаване на получените данни към ГН за 
последваща обработка [2]. За ИК са използвани 
програмируемите контролери DPC8A [5]. 

Еталонният контролер (ЕК) е съществена 
част от системата за управление на стенда. 
Основното му предназначение е да осъществява 

управлението на еталонните разходомери (ЕР) 
и връзката им с ГН. По време на работа ЕК 
натрупва получените от ЕР импулси и измерва 
времето от началото на теста. Изпратените към 
ГН стойности служат за изчисляване и инди-
циране в реално време на преминалото през 
ЕР количество вода, текущия разход и средния 
разход на време за теста. За ЕК е използван 
програмируем контролер DPC8A (фиг.4).   

Фиг.4 Програмируем контролер DPC8А

Специализираният контролер (СК) се 
използва за реализиране на цикличен тест 
издържливост. При него потокът периодично 
се пренасочва през два канала, на които са 
монтирани изпитваните разходомери. По вре-
ме на теста СК управлява превключването на 
каналите и на входовете му постъпват сигнали 
за положението на крана на измервания канал. 
СК измерва продължителността на всяка фаза 
от цикъла на крана – отваряне, задържане в 
положение „отворен”, затваряне, задържане в 
положение „затворен”. Освен това СК натрупва 
в енергонезависим брояч импулсите от ЕР, по-
стъпили по време на фазите, по време на които 
през изпитвания водомер тече вода, както и броя 
на извършените до момента цикли [1].За СК е 
използван програмируем контролер DPC8A.   

Интелигентният терминал (ИТ) служи за ви-
зуализиране на технологичната схема на стенда, 
както и за реализиране на специален сервизен 
режим на управление [4]. За ИТ е избран мо-
делът MT8100iE на фирмата Weintek [6], пред-
лагащ достатъчно възможности за реализиране 
на конкретната задача. Технологичната схема 
на стенд R65, изобразена върху ИТ е показана 
на фиг.5. По време на работа в зависимост от 
състоянието на различните сензори и изпълни-
телни механизми елементите от технологичната 
схема се оцветяват в различен цвят.

Връзката между ГН и УК, ИК, ЕК, СК и ИТ 
се осъществява по RS485  като на приложно 

Фиг.2 Система за управление на стенд R65
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ниво се   използва  протокол  DCCB  [2,4]. Взети 
са хардуерни и софтуерни мерки за надеждната 
работа на локалната мрежа [3]. 

Фиг.5. Технологична схема на стенд R65, 
изобразена върху ИТ

3. Графичен операторски интерфейс
WStandControl (Фиг.6) е специализиран 

софтуер с графичен потребителски интерфейс 
за управление и провеждане на измервания със 
стендове R65 и R50. Програмата се изпълнява 
на компютрите Woter1 и Woter2, свързани със 
стендовете в съответните лаборатории. 

WStandControl, заедно с управляващия блок 
на стенда, дава пълен операторски контрол вър-
ху работата на изпълнителните механизми (кра-
нове, помпи, магнит-вентили, и т.н.). Заложени 
са и алгоритми за автоматично провеждане на 
измервания и изпитвания съобразно съответни-

те стандарти. Протоколи за сигурност на ниско 
и високо ниво предпазват от операторски греш-
ки, които евентуално могат да причинят вреди 
на стенда или да застрашат здравето на хора. 

Потребителския интерфейс на WStandControl 
има следните основни секции:  

• Секция информация за задания – съдържа 
основни данни за заданието за измерване от 
WSTANDDB след изтеглянето му от БД чрез 
бутона „Изтегли задание“;

• Секция за задаване на параметрите за из-
мерване – задава се разхода, обема и режима 
(Старт/Стоп или Летящ Старт). В зависимост 
от зададения разход, в полето „Препоръчан ЕР“ 
се извежда еталонния разходомер, подходящ за 
провеждане на измерването;

• Секция измервателни инструменти – въве-
ждат се данни от измервателните прибори на 
стенда, които нямат интерфейс с компютъра;

• Секция измервани разходомери – За всеки 
разходомер по отделно: информация за но-
мерата, константата и подредбата им. Полета 
за въвеждане на показания и информация за 
стойностите на измерването. Избор за запис в 
БД и индикатор за степента на завършеност на 
измерването;

• Бутон „Изтегли задание“ – изтегля задание 
от БД;

• Бутон „Старт/Стоп измерване“ – стартира 
или прекратява измерване в режим „Старт/
Стоп“ или „Летящ Старт“.

Фиг.6 Графичен операторски интерфейс 
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5. База данни
WSTANDDB Production е приложение с 

потребителски графичен интерфейс за работа 
с база данни, базиран на MS Access Forms. 
Всички правила за работа с MS Access 2013, 
част от пакета Microsoft Office 2013 важат за 
WSTANDDB Production.  Той се състои от глав-
но меню (фиг.7) и от три екрана с отделни фор-
ми за въвеждане, манипулиране и извличане на 
данни за заявления, разходомери и измервания.

Фиг.7 Главно меню на WSTANDDB Production

Фиг.8 Меню “Заявления”

В меню „Заявления“ (фиг.8) се намират 
екрани за въвеждане на заявления. Екраните 
са подобни и работата с тях е еднотипна, но 
отразяват спецификите за отделните видове 
заявления.

Във форма „Заявления за“ се въвеждат атри-
бутите на съответния вид заявление. 

Във форма „Измервателни средства“ се 
въвеждат данните за отделните типове водоме-
ри в рамките на заявлението. Всеки тип може 
да съдържа един или няколко екземпляра.

Във форма „Серийни номера“ се въвеждат 

фабричните номера на екземплярите от даден 
тип водомери в рамките на заявлението.

Меню „Измервания“ (фиг.9) съдържа фор-
мите за изготвяне на задания за измервания 
по съответните тестове в рамките на типа 
заявление. 

Фиг.9 Меню “Измервания”

В рамките на едно заявление може да има 
множество измервателни средства от разли-
чен тип. С тях трябва да бъдат извършени 
различни измервания и изпитвания в рамките 
на тестовете определени в стандартите. Това 
налага отделните измервания да се групират 
за съответен брой измервателни средства (от 1 
до 6), за конкретен стенд, за конкретен тест в 
т.н. Тест планове. В рамките на един Тест план 
може да има едно или множество измервания. 
Резултатите се записват в БД и могат да бъдат 
анализирани и използвани по-късно за изгот-
вяне на протоколите за съответните заявления.

6. Изводи
Така описаните схемни и програмни сред-

ства на система за управление на стенд за 
изпитване на разходомери са реализирани и 
приложени при стендове R50 и R65 в лабора-
тории на Български Институт по Метрология.
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Abstract: The paper deals with a hierarchical control system of a flowmeter test bench. The separate subsytems –  
programmable logic controllers, intelligent terminals, PC-based upper level with graphic user interface and their 
interconnection by means of an industrial LAN are presented. The possibility of integration of two or more test 
benches in one common data base is showed.
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Резюме: Настоящая работа рассматривает иерархическую систему управления стендом испытания 
расходомеров согласно соответствующим стандартам. Представлены ее отдельные подсистемы - 
программируемые контроллеры, реализирующие прямое управление стендом, интеллигентный терминал с 
технологической схемой стенда, верхний уровень с графическим потребительским интерфейсом, как и связь 
между ними с промышленной локальной сетью. Указана возможность объединения двух или больше стендов 
в единую систему базы данных.

Ключевые слова: расходомеры, программируемые контроллеры, графический интерфейс, базы данных.


