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Приложение към модул 7 
“Схемотехника на електромерите” 

 
В това приложение (Упражнение No 8) студентите изследват интегрална 

схема ADE7755 специално проектирана за работа в устройства за измерване на 
електрическа мощност и енергия (електронни електромери). Тя е част от 
фамилията интегрални схеми на фирмата Analog Devices предназначени за 
еднофазни и трифазни измервания, за измерване на активна и реактивна 
енергия, с различна точност, с различен вид изходи и др. 
http://www.analog.com/en/analog-to-digital-converters/energy-measurement/products/index.html. 

За самото упражнение студентите трябва предварително да се запознаят 
със схемата ADE7755, схемата на макета и схемите на свързване. 
 В това упражнение се настройва и проверява работата на макета при 
ПРОМЕНЛИВ ток. 
 
Задачи: 
 1. Да се разучат материалите ADE7755, AN559 и AD7751_5eb_0; 
 2. Да се подготви план за настройка и проверка на макета. За точка 
6 се подготвят таблици при различни стойности на тока, напрежението и 
фазовата разлика; 
 3. Да се разучи симулаторът на електрическата мрежа ТУ202; 
 4. Да се включи захранването на макета. Да се измерят 
напреженията в контролните точки. С това се установява началната 
работоспособност на макета. 
 5.  Да се свържат токовата и напрежителната вериги при 
ИЗКЛЮЧЕНО товарно устройство ТУ202. Да се следят изходните сигнали на 
макета. Не трябва да има съществени изменения. 
 6. Да се настрои макетът и снеме точността на преобразуване при 
различни режими на работа. 
 
 
Точки 1 и 2  се подготвят  предварително – домашна работа! 
 
В Н И М А Н И Е !!!  
 Максималното напрежение което е допустимо да се подава на 
измервателните  входове U и I трябва да се спазва. То е много различно за 
ток и напрежение и при евентуална размяна макетът ще се повреди!!! 
 

http://www.analog.com/en/analog-to-digital-converters/energy-measurement/products/index.html
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Указания: 
Схемата ADE7755 работи както с променлив, така и с постоянен ток. Тя 

има логически вход с който може  да се зададе работа само с променлив ток. В 
това упражнение се настройва и проверява работата на макета при 
ПРОМЕНЛИВ ток. 

При настройката и проверката се използва специализиран източник на 
трифазно напрежение и ток ТУ202 (товарно устройство). С този източник се 
задават тока и напрежението. Неговата точност е достатъчна за извършване на 
настройките. 

Входовете за ток и за напрежение на макета са диференциални – U*,U и 
I*,I. И на двата входа се подава напрежение. 

Безопасните напрежения за измервателните входове V1 и V2 на 
интегралната схема са ±1V. Работните напрежения за които се гарантира 
точността на преобразуване са по-малки и са съответно 660mV/DC за 
напрежителния и 470mV/DC за токовия вход.  

На входа за напрежение на макета (означен с U) максималното работно 
напрежение е 150V/AC. То е увеличено (от 660mV/DC на 150V/AC) с делител 
150к/1к, като допълнително делителят може да се променя с тример-
потенциометър .  

Максималните работни напрежения са дадени като амплитудни стойности 
– DC. Това означава, че допустимите ефективни стойности (при AC сигнал) са 
по-малки (връзка ефективна – амплитудна стойност). 

На входа за ток напрежението може да се подава от шунтов резистор, от 
токов трансформатор или с помощта на външен съпротивителен делител. Това 
се задава от положението на мостчетата. Във всички случаи избраната схема на 
свързване трябва да гарантира безопасни стойности на напрежението на 
токовия вход < 0,5V. 

Когато се ползва токов трансформатор към вторичната намотка 
непременно трябва да е включен шунтов резистор. В противен случай ще 
се надвиши максималното допустимото напрежение на токовия вход. 

На платката на макета има монтирани два резистора по 51Ω. Те могат да 
се ползват, ако стойностите им са подходящи за избраната схема на свързване. 

Интегралната схема представлява преобразувател на активна мощност в 
честота. На изходите F0, F1 и CF на схемата се получават импулси  с честота 
която се определя от напреженията на двата входа, фазата между тях, опорното 
напрежение REF и логическите входове SCF, S0, S1, както и чувствителността 
(G0, G1) на токовия вход. 
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За макета трябва да се отчитат и стойностите на делителя на входа на 
напрежение и стойността на шунтовия резистор. 

При подготовката за настройка на макета трябва да се избере 
коефициентът на съпротивителните делители към входа за напрежение 
(V2P,V2N) на интегралната схема. Този коефициент може да се променя с 
тример-потенциометъра два пъти.  

Коефициентите на преобразуване които се определят от логическите 
входове на схемата (G0, G1, SCF, S0, S1) са описани в ADE7755.pdf. 

Честотата на импулсите на изходите F1, F2 показва мощността на входа, а 
броят им съответства на енергията. Отчитането на енергията става с броене на 
импулсите. За по-точно измерване на честотата се използва по-
високочестотният изход CF. Мощността се изчислява като честотата се 
умножи по коефициентите на преобразуване. 

Ред на работа: 
При задаване на напрежението и тока на товарното устройство 

изходите трябва да са в положение СТОП, т.е. светодиодът да не свети. 
В противен случай при превключването може да се премине през опасни 
стойности. След като се зададат желаните стойности се натиска бутон 
СТАРТ, светодиодът свети и на изходите се появяват зададените 
напрежение и ток. 

За да се установи изправността на макета, първо, след включване на 
захранването се измерват захранващото напрежение Vdd (5V ±5%) и опорното 
напрежение REF. 

Настройката на макета, преди измерване на предавателните 
характеристики, се свежда до настройка на делителите на входа за напрежение 
(тримери 500Ω). 

Измерва се стойността на шунтовия резистор – по закона на Ом. 
Проверката на макета се прави при различни стойности на напрежение, 

ток и фазова разлика. Проверява се линейността на преобразуване. Определя са 
зависимостта между входната мощността на входа и честотата в изхода. За по-
точно измерване се използва високочестотния изход CF. 

1. Настройка на делителите на входа U за напрежение 
Входният обхват се избира между 50 и 120V (това е предопределено от 

стойностите на резисторите). Изчислява се коефициентът на делене. За по-
лесно изчисление се препоръчва той да е цяло число. Съображенията за избор 
се определят от изходната честота която ще се получи на F1, F2 – отчитането 
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да е в число кратно на 10, т.е 1Hz  да съответства на 0,1W, на 1W, на 10W, 
100W и т.н. 

На входа на макета U* се подава напрежение съответстващо на избрания 
обхват. То се отчита на индикатора на товарното устройство. С 
потенциометрите се настройва избраният коефициент на делене (напрежението 
след делителя се измерва директно на съответния вход на интегралната схема). 
За да се настроят еднакво двата делителя (към V2P,V2N) едновременно се 
подава едно и също напрежение към двата входа или се разменят двата 
свързващи проводника. За да се провери настройката на двата входа U*,U към 
тях се подава едно и също напрежение и се измерва напрежението между двата 
входа на интегралната схема при максимална чувствителност на волтметъра. 


