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Резюме: В работата се разглежда възможността да се отчитат дистанционно данни за консу-
мирана активна електрическа енергия по две тарифи – дневна и нощна, консумирана от 
еднофазни двупроводни мрежи за променлив ток с номинално напрежение 220 V и честота 
50 Нz. Освен активната енергия се измерват още стойностите на фазното напрежение, често-
тата, консумирания ток и активната мощност. Електромерите разполагат с двупроводен циф-
ров интерфейсен вход – изход за извеждане на стойностите на измерваните величини и са 
групирани конструктивно. 
 
 
Системата за дистанционно отчитане на 

показанията на електромери е актуална по-
ради факта, че предоставя редица предимст-
ва в работата с нея: 

- не се изисква пряк достъп до таблата 
 с електромери; 

- възможно е едновременното отчитане на 
показанията на група електромери (до 50 
бр.); 

- възможно е отчитането на групи от елек-
тромери, разположени в радиус до 200 m; 

- възможност за отчитане на показанията 
на групи електромери от превозно средство  

в движение; 
- възможност за дистанционно включва-

не/изключване на абонати от електрическата  
мрежа. 

Системата се състои от следните компо-
ненти  (фиг. 1) : абонатни електрически таб-
ла 1÷n, подвижна станция за дистанционно 
отчитане на показанията, средства за обра-
ботка на данните, получени при отчитането 
на показанията на електромерите. 
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Оборудването на електрическото табло е показано на фиг. 2. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Фиг. 2 
 
 
Гамата от електронни електромери тип 

PSE 06 са предназначени да измерват актив-
на и реактивна енергия в 2, 3 и повече тари-
фи, имат вграден часовник. Трифазните 
електромери от гамата измерват активна и 
реактивна енергия в балансирани и небалан-
сирани трифазни мрежи за средно и високо 
напрежение чрез свързване към изходите на 
измервателни трансформатори с номинални 
стойности на изходните напрежения 100V и 
максимален ток 60 или 120 А. Електромерът 
е четириквадрантен и поддържа 2, 3 и повече 
тарифи за всяка от измерваните енергии – 
две активни /Import, Export/ и две реактивни 
/Ind, Cap/. Електромерът има възможност да 
индицира освен измерваните енергии и ос-
новните електрически величини – напреже-
ние, ток, честота, активна и реактивна мощ-
ност, и астрономическото време – месец, 
ден, час, минути, секунди. По заявка се дос-
тавят с вградена памет за съхраняване на 
кривата на натоварване. 
Най-масово използвания тип PSE 06 A1 T2, 

клас 1, 220V, 10(60)А е ЕДНОФАЗЕН 
ЕЛЕКТРОНЕН ЕЛЕКТРОМЕР, предназна-
чен за директно измерване с клас на точност 
1 по БДС 17371-95 по две тарифи (дневна и 
нощна) на активната електрическа енергия, 
консумирана от еднофазни двупроводни 
мрежи за променлив ток с номинално нап-
режение 220V и честота 50 Нz. Освен актив-
ната енергия измерва стойностите на фазно-
то напрежение, честотата консумирания ток 
и активната мощност. 

- Електромерът има двупроводен цифров 
интерфейсен вход-изход за извеждане на 
стойностите на измерваните величини. 

   При отпадане на захранващото напрежение 
състоянието на вътрешните регистри се за-
пазва. 

 Доставя се в следните варианти: 
-  с вграден часовник и изход за управление 

на двутарифни елекромери; 
- с вход за управление на две тарифи (без 

вграден часовник); 
- с и без двупроводен цифров интерфейс; 
- с и без помощно реле за управление на 

потреблението. 
Електромерът има матрична течнокристал-

на буквеноцифрова индикация /два реда по  
16 знака/, на която се визуализират стойнос-
тите на енергията, консумирана по време на 
всяка от двете тарифи. 
Двупроводният цифров интерфейс служи за 

извеждане на информация за измерените 
стойности на величините – активна енергия, 
напрежение, ток, честота и активна мощност 
и за управление на състоянието “Включено-
изключено” на помощното реле, чиито кон-
такти могат да се използват за задействане 
на контактор, подаващ напрежение към кон-
суматора, чиято енергия се измерва. 
Блоковата схема на електромера е показана 

на фиг. 3. Тя е изградена на базата на едно-
чиповия микроконтролер (МК) 68НС11 на 
фирмата Motorola, който има вградени 8-
канален аналого-цифров преобразувател, 
оперативна памет (RAM), електрически изт-
риваема енергонезависима памет (EEPROM), 
сериен интерфейс, релейни входове и изхо-
ди. Сигнал за консумирания ток се получава 
чрез токов трансформатор (ТТ). За осигуря-
ване на необходимата точност той се усилва 
от програмируем усилвател (ПУ). Мащаби-
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раните сигнали за тока и напрежението се преобразуват в цифров код. 
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Фиг. 3  
 
 
 

Използва се честота на дискретизация  
32 пъти по-голяма от честотата на мрежата. 
Активната мощност се определя с израза: 
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Стойността на активната енергия се по-
лучава след интегриране във времето на ак-
тивната мощност: 
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Извличането на показанията от електро-
мерите е осъществено по сериен интерфейс – 
токов кръг. Към него могат да бъдат вклю-
чени до 50 електромера. При използване на 
друг тип интерфейс (например RS485 ) броят 
на включените електромери може да бъде 
увеличен значително. Микропроцесорният 
контролер осигурява поддържането на про-
токола, както с електромерите, така и с  

 
 
 

подвижваната станция за дистанционно от-
читане. В него се осигурява модулацията и 
демодулацията на данните при комуникаци-
ята по радиоканала. Микроконтролерът и 
приемник-предавателят са оформени в съ-
щия конструктив, както и електромерите, 
което улеснява монтажа в електрическото 
табло. 

В реализираните радиомодеми се изпол-
зва честотна модулация на двете логически 
нива. Пакетите данни са в Ethernet – асинх-
ронен формат с един стартов и един стопов 
бит и LRC – контролна сума. 

Комуникационният протокол се базира 
на предпоставката, че подвижната станция е 
главна и регулира трафика по канала. Фор-
мата на пакетите в двете посоки е показан на 
фиг. 4. 
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Фиг. 4 

 
Всяка подвижна станция и електрическо 

табло имат уникални номера в рамките на 
системата, като е възможно едновременно в 
една система да работят до 254 подвижни 
станции и 65000 електрически табла. Взети 
са мерки за разрешаване на конфликтите, ако 

в близост работят 2 и повече подвижни 
станции. 

Подвижната станция за дистанционно 
отчитане /фиг. 5/ се състои от преносим РС, 
радиомодем и приемник-предавател. Ради-
омодемът и приемник-предавателят са 
оформени в общ конструктив. 

 
 

 
 
 
 
 

Фиг. 5 
 

Захранването на подвижната станция се 
осъществява от бордовата инсталация на ав-
томобила. 

Програмното осигуряване на РС, разпо-
ложен в подвижната станция, реализира 
следните функции: 

- реализация на протокола на обмен; 
- поддържане на база данни за електри-

чески табла и потребители на електроенер-
гия. 

Базата данни съдържа данни за местопо-
ложението на ел.таблата и абонатите на сис-
темата, прочетените показания от електро-
мерите, като [час, мин.], електромерен № и 
др. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Възможно е обръщение към отделен елек-
тромер или към група такива по зададен спи-
сък за снемане на показанията, както и включ-
ване или изключване на определен абонатен 
електромер. 

Системата е внедрена в обект на НЕК – 
район Пазарджик и се намира повече от годи-
на в реална експлоатация. 
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