
 155 

УДК 681.335 (088.8) 

Г.І. Влах1, З.Р. Мичуда1,2 
1Національний університет “Львівська політехніка”, 

кафедра комп’ютеризованих систем автоматики,  
2Політехніка Сьвєнтокжиска в Кєльцах, Польща 

 
АНАЛОГО-ЦИФРОВИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 

ЗІ ЗМЕНШЕНИМ ЧАСОМ ПЕРЕВІРКИ 
 

© Влах Г.І., Мичуда З.Р., 2008 
 

Запропоновано новий принцип побудови АЦПЕ, що ґрунтується на зміні коефі-
цієнта перетворення тракту вимірювання, і розглянуто особливості його реалізації. 

 
New principle of construction of ADCE, which is based on the change of coefficient of 

transformation of measuring highway, is offered in the article, and the features of his 
realization are considered. 

 
1. Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Аналого-цифрові перетворювачі 

електроенергії (АЦПЕ) належать до найважливіших елементів комп’ютеризованих систем 
керування процесами виробництва і транспортування електроенергії, оскільки точність підсистем 
обліку електроенергії та ефективність обміну інформацією як всередині підсистеми, так і між 
підсистемою та системою, передовсім визначається точністю використаних в них АЦПЕ.  

Окрім того, АЦПЕ є основними вузлами побутових і промислових лічильників електро-
енергії, метрологічні характеристики яких фактично повністю визначаються властивостями 
використаних в них АЦПЕ.  

Останнім часом виробники інтегральних схем переходять до серійного випуску спеціалі-
зованих інтегральних схем для побудови електронних АЦПЕ.  

Фірмою Analog Devices [1] випускаються мікросхеми одно- та трифазних універсальних 
інтелектуальних вимірювачів електроенергії серії ADE775x. 

Нова серія мікросхем ADE775x – це як технічне, так і програмне забезпечення, об`єднане в 
одній мікросхемі, для створення якої були використані передові технології вимірювання та 
оброблення даних фірми Analog Devices. 

Мікросхеми діляться на два основні типи за видом вихідного сигналу: з виходом широтно-
імпульсної модуляції для роботи з електромеханічними АЦПЕ або з послідовним інтерфейсом для 
подальшого мікропроцесорного оброблення. 

Недоліком відомих АЦПЕ є порівняно великий час перевірки через необхідність загально-
прийнятої фіксації результату у кіловат-годинах. Наприклад, при напрузі і струмі електромережі 
відповідно 220 В і 5 А для перевірки АЦПЕ потрібно майже 30 хвилин (час, необхідний для зміни 
показів АЦПЕ, достатньої для перевірки – на п'ять одиниць молодшого розряду, оскільки похибка 
відліку дорівнює одиниці молодшого розряду, а перевірка повинна вестися з похибкою, хоча б у 
п'ять раз меншою). 
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Зменшення часу перевірки АЦПЕ приводить до здешевлення та покращання технології 
перевірки АЦПЕ, зокрема стає можливою швидка перевірка АЦПЕ та лічильників електроенергії на 
їхній основі на місці їхньої безпосередньої експлуатації. 

Метою цього дослідження є пошук можливостей значного зменшення часу перевірки АЦПЕ 
та лічильників електроенергії на їхній основі при збереженні належної точності. 

2. Розроблення структурної схеми аналого-цифрового перетворювача електроенергії зі 
зменшеним часом перевіки та її дослідження. На основі аналізу принципів дії відомих АЦПЕ 
приходимо до висновку, що основною причиною значного часу перевірки АЦПЕ є низька частота 
повторення вихідних імпульсів, які надходять на реєструвальний пристрій (лічильник результату), 
оскільки результат завжди реєструється у кВт/год. Отже, для зменшення часу перевірки АЦПЕ 
треба підвищити частоту імпульсів на їхньому виході, причому час перевірки АЦПЕ, побудованих 
на основі перетворення вхідних сигналів на частоту за допомогою перетворювача напруга-частота 
(ПНЧ), можна зменшити, збільшуючи коефіцієнт перетворення тракту вимірювання, що дося-
гається збільшенням частоти вихідних імпульсів ПНЧ, і перевіркою результату перетворення 
АЦПЕ на цій підвищеній частоті. Проте щоб вихідний код АЦПЕ відповідав загальноприйнятій 
нормі (кВт/год), після ПНЧ необхідно ввести ввести дільник частоти (ДЧ). 

Запропонована нами структурна схема АЦПЕ із зменшеним часом перевірки наведена на 
рисунку. Запропонований АЦПЕ містить канали вимірюваних сигналів напруги та струму (КН і 
КС), входи яких під’єднані до проводів електромережі, аналоговий перемножувач АП, входи якого 
з'єднані з виходами КН і КС, а вихід – з входом перетворювача напруга-частота ПНЧ, лічильник Л, 
дільник частоти ДЧ, вихід якого з'єднаний з входом лічильника Л, а вхід об'єднаний з виходом ПНЧ 
і є контрольним виходом (КВ) АЦПЕ. 

 

Структурна схема АЦПЕ із зменшеним часом перевірки 
 
Введення в АЦПЕ додаткового дільника частоти (з коефіцієнтом ділення частоти Кдч), вхід 

якого об'єднаний з виходом перетворювача напруга-частота і є контрольним виходом АЦПЕ, і 
збільшення коефіцієнта перетворення тракту вимірювання в Кдч разів (тобто збільшення частоти 
вихідних імпульсів ПНЧ у Кдч разів) дає змогу у Кдч разів швидше здійснити відлік результату 
вимірювання на контрольному виході, ніж на виході АЦПЕ. 

Запропонований АЦПЕ працює так. 
КН і КС виробляють на своїх виходах сигнали, значення яких пропорційні відповідно до 

напруги та струму електромережі. Вихідні сигнали КН і КС перемножуються в аналоговому 
перемножувачі АП, вихідний сигнал якого перетворюється на частоту за допомогою ПНЧ. Частота 
з виходу ПНЧ підводиться до контрольного виходу КВ безпосередньо, а до входу лічильника 
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імпульсів Л – через дільник частоти ДЧ. Отже, лічильник імпульсів Л зафіксує результат 
вимірювання спожитої електроенергії N як  

в
дч

Т
К

FN ⋅= ,                                                                          (1) 

де F – частота повторення імпульсів на виході ПНЧ; Кдч – коефіцієнт ділення дільника частоти ДЧ;  
Тв – час вимірювання. 

Якщо до контрольного виходу КВ під’єднати зовнішній, контрольний АЦПЕ (який на 
рисунку умовно не показаний), то він зафіксує код 

кк FТN = ,                                                                            (2) 

де Тк – час вимірювання контрольним АЦПЕ. 
Оскільки при перевірці код на виході КВ повинен дорівнювати коду на виході Л 

NNк = ,                                                                                (3) 

то з виразів (1) – (3) отримаємо 

дч

в
к К

Т
Т = .                                                                             (4) 

З останньої формули видно, що на контрольному виході КВ результат вимірювання 
електроенергії буде отримано в Кдч разів швидше. 

Зауважимо, що при введенні додатково дільника частоти ДЧ з коефіцієнтом ділення  
Кдч, коефіцієнт перетворення вимірювального тракту повинен бути збільшений в Кдч разів, щоб 
покази лічильника імпульсів Л запропонованого АЦПЕ були виражені, як загальноприйнято, у 
кіловат-годинах. 

 
3. Висновки. Розроблено метод зменшення (у 100–1000 разів) часу перевірки АЦПЕ та 

лічильників електроенергії на їхній основі через збільшення коефіцієнта перетворення тракту 
вимірювання за рахунок підвищення вихідної частоти ПНЧ і зміни структури перетворювача 
введенням додаткового контрольного виходу та дільника частоти. 
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