
Приложение към модул 6 
“Измерване на електропотреблението (електромери)” 

 
 Показаната по долу схема е на електромер който напълно отговаря 
на изискванията по отношение на точността и не изпълнява само едно – 
токовата и напрежителната верига не може да се разделят при контролни 
проверки на електромера в лаборатория. По тази причина електромерът се 
използва за “полу”-търговски плащания – за вътрешно разпределение на 
сметките за ток в офиси, къмпинги и др. подобни. 
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 Причина да не могат да се разделят двете вериги е използването на 
шунтов резистор за измерването на тока и начинът по който се захранва 
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електромера – не се ползва понижаващ трансформатор. Така токовата и 
напрежителната вериги имат обща точка – фазата на мрежата. 
 Такова решение е избрано за минимална цена. Ако се използва токов 
трансформатор за разделяне цената на елементите ще се увеличи 
двойно. 
 Захранването е безтрансформаторно. Ограничителен елемент е 
кондензатор. Този начин се използва много често при уреди с малка 
мощност които са свързани директно с мрежата. Кондензаторът е 
реактивен елемент и схемата почти не консумира активна енергия. Има 
недостатъка, че влошава фактора на мощността (cosφ). 
 Това захранване осигурява напрежения ±12V. От него се изработват 
две прецизни напрежения ±7V (uA723 и инвертор с uA741). Трябва да 
са прецизни защото влияят върху точността на измерването. 
 Мрежовото напрежение след делител се подава на широчинно 
импулсен модулатор (ШИМ). Делителят 1MΩ/7,5k е изчислен така, че 
амплитудата на сигнала на входа на модулатора да не надвишава 2,7V. 
На другия вход на модулатора се подава напрежение с амплитуда 3V и 
триъгълна форма. Това гарантира нормалната работа на ШИМ. 
 Изходът на модулатора превключва токовия сигнал към интегратор. 
Високото ниво подава инверсния сигнал, а ниското – правия. По този 
начин в изхода на интегратора се получава сигнал отговарящ на 
активната мощност (U.I.cosφ). Превключването на аналоговия сигнал 
става с CMOS ключове CD4066 (показани са като обикновени ключове). 
 Генераторът на триъгълно напрежение е реализиран с два ОУ – един 
като интегратор., друг като компаратор. Качествата на модулатора, а 
оттам и на електромера се определят в голяма степен от качествата на 
триъгълното напрежение – линейност и амплитуда. Честотата, при така 
избраните елементи, е около 3kHz. Стойността и трябва да е значително 
по-голяма от тази на сигнала който се модулира. От друга страна не 
бива да е много висока защото започват да се проявяват честотните 
ограничения на операционните усилватели и на CMOS ключовете. Тя се 
избира от 1 до 10kHz. Стойността на честотата няма отношение към 
точността на преобразуване. На точността влияят амплитудата и 
линейността. 
 На фигурата времедиаграмите на входното напрежение 50Hz и на 
триъгълното напрежение са при различни мащаби на времето! Едната 
честота е около 60 пъти по-голяма. 
 Изчисляване на стойностите на елементите: 

1. Изчисление на шунтовия резистор и на усилването на пред–   
усилвателя. Съображенията са следните: 
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 - мощността върху шунта трабва да е минимална, от една страна да 
не се загрява, а от друга има ограничения в консумираната мощност; 
 - усилването на предусилвателя не може да е по голямо от 30-50 пъти 
защото става съизмеримо с усилването на операционния усилвател без 
обратна връзка при средни честоти; 
 - максималното напрежение на входа на интегратора, а то се 
определя от предусилвателя, не може да надвишава определена стойност. 
 При изчисленията участва и стойността на избрания максимален ток 
на електромера, с претоварването. 
 Усилването е избрано да бъде 30 пъти, стойностите на резисторите 
3,3k и 100k се изчисляват “наум”. 
 За постигане на голяма точност на времеимпулсния умножител 
амплитудата на входа на интегратора трябва да е възможно най-голяма. 
Възможно най-голяма означава максималната която допускат 
интегралните схеми според техните параметри и захранващо напрежение. 
Ако напрежението е малко то става съизмеримо с паразитните явления – 
шум, прехвърляне (капацитивно) на сигнал от управлението на ключовете 
и др. В случая е избрана амплитудна стойност 3V при захранване ±7V. Има 
запас за известно претоварване. Според изискванията (подробно 
разгледани в лекциите)  електромерът трябва да мери вярно и при 
амплитуда 1mV. 
 За амплитудната стойност на напрежението върху шунтовия 
резистор се получават 100mV или ефективна стойност 71mV. Мощността 
върху шунта при такива електромери (на ниска цена) обикновено е около 
(0,5-1)W. При по-голяма мощност конструкцията на шунта се усложнява, 
увеличават се размерите и цената. 
 При тези съображения за максимален ток на електромера се 
получават 10A и съпротивление на шунта 7mΩ. Ако електромерът трябва 
да бъде за 20A шунтът трябва да е 2,5mΩ и усилването да се увеличи на 
около 60 пъти. Това може да наложи да се използва друг ОУ. 
 Малкото съпротивление на шунта задължително изисква четири-
проводно свързване – да се разделят силовата верига (тази с 10A) и 
измервателната. Това става при проектирането на печатната платка, а в 
някои случаи входното стъпало се прави с диференциален усилвател. 

2. Изчисляване на генератора на триъгълно напрежение. При 
изчисленията се приема, че изходното напрежение на левия ОУ който 
работи като компаратор, е ±6V. Не е важна стойността на това напрежение, 
а неговата стабилност. 

Схемата на компаратора е направена така, че превключването да 
става при ½ от изходното напрежение на ОУ. Това определя и амплитудата 
на триъгълното напрежение – 3V (6/2). 
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Честотата (периодът) на този сигнал се определя от елементите на 
интегратора – резистор, кондензатор и изходното напрежение на 
компаратора. Ако опростим формулата за напрежението на кондензатори 
(i=C.dU/dt) при зареждане с константен ток – C.ΔU = I.Δt. В случая токът 
се определя от изходното напрежение на компаратора Uк разделено на 
съпротивлението, ΔU е от –½Uк до +½Uк (или обратно), а Δt е половината 
от периода. Така се получава: 

C.Uк = (Uк/R).(T/2) или за периода на генератора Т = 2R.C 
 От формулата се вижда, че честотата не зависи от изходното 
напрежение на компаратора. То определя зарядния ток и прага на 
превключване на компаратора, така промените му се компенсират както се 
вижда от формулата. 
 В конкретния случай се получава честота 3,2 kHz. Една и съща 
честота би се получила при различни стойности на кондензатора и 
резистора. Обхватът на избор е много широк. Ограничения има към 
минималните и максималните стойности (C > 1n, 1k < R < 1M). В случая 
водеща е стойността на резистора, като са избрани еднакви резистори– при 
интегратора и компаратора. За по-просто се използват два резистора в 
паралел за поучаване на половината от напрежението. 
 При проектиране трябва максимално да се ограничава списъкът с 
елементи – при производството това води до намаляване на цената, защото 
по-големите количества се закупуват на по-ниска единична цена. 


