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Резюме: Настоящата работа разглежда модул за цикличен тест издръжливост към стенд за изпитване на 
разходомери за оценка на съответствие съобразно изискванията на съответните стандарти. Описани са харду-
ерните и софтуерните средства реализиращи теста. Разяснено е взаимодействието между стенда, специали-
зиран контролер осъществяващ първична обработка на данни и управление на модула, програма с графичен 
потребителски интерфейс от горно ниво и база данни. Показани са основните предизвикателства при реали-
зацията и решенията им, гарантиращи консистентността на данните в рамките на регламентираните допуски.

Ключови думи: цикличен тест издържливост, раздходомери, програмируеми специализирани контролери, 
графичен потребителски интерфейс, бази данни.

1. Въведение

 

Цикличен Тест Издръжливост (ЦТИ) е част 
от процеса по изпитване на разходомери с 
оценка на съответствие [1,2,3]. Тестът оценява 
пригодността на изпитвания разходомер за за-
пазване характеристиките си при многократно 
пускане и спиране на воден поток при номина-
лен разход. В рамките на теста, в зависимост от 
типа разходомер, се извършват между 50000 и 

100000 прекъсвания на водния поток. Техниче-
ските средства предоставящи функционалност 
за провеждане на ЦТИ са изградени към стенд 
R65 (Фиг1.). С цел намаляване на стреса върху 
стенда, тестът се провежда едновременно по 
два измервателни канала – канал 1 (Кан.1) и 
канал 2 (Кан.2), показани на фиг.2. Управля-
ващият кран (Кр.3) пренасочва водния поток 

Фиг.1. Технологична схема на стенд R65
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между Кан.1 и Кан.2 през равни интервали от 
време (15сек.). Състоянията на липса на по-
ток, нарастване на разхода, установен разход и 
спадане на разхода обуславят фазите (Ф1, Ф2, 
Ф3 и Ф4) от един цикъл от теста. Времената 
на фазите, разхода и преминалия обем вода се 
измерват от специализиран контролер (СК) [5] 
и се регистрират, обработват и съхраняват в 
база данни (БД) от компютърно управление на 
горно ниво (ГН). Общата продължителност на 
теста е около 850 часа и извършването му без 
прекъсване не винаги е практически възможно. 
По тази причина изпитването може да се из-
вършва на части, наречени периоди, включващи 
определен от оператора брой цикли. Тестът се 
счита за приключил, когато сумата от броя на 
циклите на всички периоди достигне сто хиля-
ди, както и да бъде прекратен, ако изпитвания 
разходомер покаже явни признаци на повреда 
преди достигане на заданието.

Фиг.2. Измервателни канали на стенд R65

Сред основните предизвикателства към реа-
лизацията на теста е необходимостта от висока 
надеждност на стенда и управляващия кран 
Кр.3. Значителната продължителност на теста и 
извънредно високия брой механични превключ-
вания на крана обуславят сравнително висок 
риск от откази на стенда и най вече на Кр.3 по 
време на изпълнение на заданието. Възможни 
са и откази по други причини, като прекъсва-
не на електрическото захранване, повреда на 
управляващия компютър, недостъпност на БД 
и т.н. По тази причина са предприети мерки 
за гарантиране на успешното завършване на 
теста, въпреки възможните откази в процеса на 
работа. Натрупаните данни за времена, разход, 
обем и брой цикли се съхраняват във всички 
нива на йерархията –    в    енергонезависима-

та   памет  на  СК,  в специален контейнер на 
локалния диск на управляващия компютър ГН 
и в централната база данни. В случай на отказ 
стендът влиза в авариен режим по сигнал на ГН 
или при загуба на комуникация от алгоритъма 
на СК. Данните за текущия цикъл се игнори-
рат, а евентуално несъхранените в БД данни за 
периода се синхронизират автоматично след 
отстраняване на аварията. Игнорирането на 
данните от текущия цикъл по време на въз-
никване на аварийната ситуация не е проблем 
и влиза в допустимите отклонения от +-5% при 
положение, че авариите не са повече от няколко 
стотин в рамките на един тест.

2. Ниско ниво на управление - 
специализиран контролер
Йерархичната структура на системата за 

управление на стенд R65 е разгледана в [4]. 
В настоящата работа са отразени промените 
в СК. Те са продиктувани от тайминговата 
невъзможност да се използва стандартната 
схема за управление на стенда при тест ЦТИ. 
За реализацията му управлението на основните 
изпълнителни механизми – кран 1 (Кр.1) и кран 
3 (Кр.3) – се поема от СК, което не нарушава 
общата работа на системата.  

Предназначението и основните функции на 
СК са представени в [5]. Новото в действието 
на СК е, че той управлява продължителността 
на фазите Ф1 - Ф4, като измерването и кому-
никацията с ГН остават като описаните в [5]. 
Въведена е команда от ГН “авария”, при която 
СК затваря Кр.1 и привежда Кр.3 в изходно 
положение (Кан.2) и спира да брои импулси 
и времена. При загуба на комуникация с ГН 
за повече от 11.5сек или след получаване от 
ГН на бит “комуникационен проблем с други 
контролери”, СК действа както при команда 
“авария.”. СК влиза отново в работен режим 
след изключване и включване на захранването.

Продължителността на Ф2 и Ф4 се определя 
от управляващия изход, превключващ Кр.3, 
инертността на самия кран и разположението 
на датчиците за отворени Кан.1, съответно 
Кан.2. Доколкото смяната на управляващия 
сигнал не води веднага до смяна на канала, то 
за настройка на продължителността на Ф2 и Ф4 
(15.0сек препоръчително) се използват таймин-
гови параметри, които се въвеждат ръчно чрез 
пулта на СК. Това може да се извършва и по 
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време на изпълнение на ЦТИ, като за по-голяма 
прецизност времената на Ф2 и Ф4 се следят и  
на  екрана    на    компютъра,   а   се въвеждат/
коригират от бутоните на СК.  

3. Графичен интерфейс
Графичният потребителски интерфейс за 

провеждане на ЦТИ е показан на Фиг.3. Той 
е част от функционалността на специализи-
рания софтуер за управление на стенд R65 
WStandControl. WStandControl е базиран на 
операционна система Windows и осъществява 
управлението на стенда чрез комуникация с 
управляващите и измервателните контролери 
[4] по интерфейс RS485 и обменя данни с цен-
трализирана БД. 

Интерфейсът дава пълен контрол и цялата 
необходима информация за процеса на про-
веждане на изпитването. Съдържа контроли за 
изтегляне на задание за тест и запис на резул-
татите от завършил период в БД, стартиране, 
продължение и прекратяване на тест, полета с 
информация за текущите и усреднените стойно-
сти на времената на фазите, преминалия обем и 
разхода в рамките на периода, както и за целия 
тест до момента. 

Избраният разход за провеждане на теста, 

както и регламентираните времена на фазите, 
трябва да се поддържат в рамките на допусти-
мия толеранс от +-5%. Зададените стойности 
за разход и времената на превключване на 
стенд R65 са изключително стабилни във вре-
мето. Въпреки това за недопускане на компро-
метиране на теста се налага операторът, който 
провежда изпитването регулярно да следи и 
прави фини корекции на работната точка на 
стенда чрез съответните предоставени за целта 
средства. След изпълнение на зададения брой 
цикли за периода ЦТИ автоматично спира. 
Тази функционалност, както наличието на 
автоматични протоколи за сигурност, дават 
висока степен на автономност на стенда и 
минимална нужда от обслужване от оператор 
по време на провеждане на ЦТИ.

4. База данни 
Целият процес по обработка на заявлени-

ята за изпитване на разходомери с оценка на 
съответствие се направлява от централизи-
рана база данни  с потребителски интерфейс 
WSTANDDB. В БД се въвеждат входящите 
заявления, описват се разходомерите за из-
питване в рамките на заявлението, планира се 
провеждането на всички тестове предвидени 

Фиг.3 Графичен потребителски интерфейс
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в методологията за оценка на съответствието 
и се съхраняват резултатите от измерванията. 

Системата на БД (Фиг.4) е отворена и поз-
волява разпределението на заданията за из-
мервания към повече от един стенд, съобразно 
функционалната обезпеченост на стенда за 
провеждане на конкретния тест. Впоследствие 
е възможно добавянето на допълнителни 
стендове в системата. Също така могат да се 
дефинират допълнителни тестове, ако това се 
наложи (напр. промени в стандартите).

Цикличен Тест Издръжливост се планира 
и задава към стенда като всеки друг тест от 
набора тестове по оценка на съответствието - 
от формата за планиране на измервания от БД 
WSTANDDB (Фиг.5). Особеното в случая е, 
че за разлика от другите тестове в методоло-
гията, тестовете за издръжливост - цикличен 
и непрекъснат (НТИ), използват отделен ин-

терфейс за изпращане на задания към стенда. 
При ново задание от БД към стенд за кой да 
е от останалите тестове, текущият тест за съ-
ответния стенд се прекратява. В този случай, 
използвайки отделен интерфейс, тестовете 
за издръжливост не се прекратяват. Тъй като 
ЦТИ и НТИ са изключително времеемки  - от 
порядъка на 3 месеца – тази функционалност 
дава възможност през този период на стенда да 
се проведат други тестове без това да нарушава 
ЦТИ/НТИ. Практически това също е неудобно, 
тъй като налага механична пренастройка на 
измервателните канали и промяна на работната 
точка на стенда.

Междинните резултати за ЦТИ са достъпни 
по всяко време на провеждане на теста чрез 
формата за планиране на измерванията и могат 
да бъдат експортирани във формат MS Excel за 
допълнителен анализ.

Фиг.4 Структура на база данни за стенд R65

Фиг.5 Планиране на измервания за ЦТИ
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5. Изводи
Така описаните схемни и програмни сред-

ства за реализация на Цикличен Тест Издърж-
ливост са основна част от системата за управле-
ние на стенд за изпитване на разходомери R65. 
Стендът е изграден и работи в лаборатория на 
Български Институт по Метрология.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЦИКЛИЧЕСКОГО ТЕСТА
ВЬIНОСЛИВОСТИ СТЕНДА ДЛЯ ИСПЬIТАНИЯ РАСХОДОМЕРОВ
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Резюме: Настоящая работа рассматривает модуль циклического теста выносливости к стенду испытаний 
расходомеров  для оценки соответствия согласно требованиям соответствующих стандартов. Описаны 
аппаратные и программные средства, реализующие тест. Объясняется взаимодействие между стендом, 
специализированным контролем, осуществляющим первичную обработку данных и управлением модуля, 
программой с графическим потребительским интерфейсом высшего уровня и базой данных. Указаны 
основные вызовы при их реализации и решениях, гарантирующих консистентность данных в рамках 
регламентированных допусков.

Ключевые слова: циклический тест выносливости,  расходомеры, программируемые специализированные 
контроллеры, графический потребительский интерфейс, базы данных.


