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Κεφάλαιο 2  

Τεχνική Περιγραφή Μετρητή 

 

 

Στο προηγούμενο Κεφάλαιο, αναπτύχθηκε γενικά η αρχή λειτουργίας των μετρητών 

ηλεκτρικής ενέργειας, παρουσιάστηκαν διάφοροι τύποι μετρητών και αναλύθηκαν οι βασικές 

λειτουργίες των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων μέτρησης. Το κύκλωμα που κατασκευάστηκε στα 

πλαίσια της παρούσας εργασίας, θα εξετασθεί τεχνικά στο παρόν Κεφάλαιο και θα περιγραφούν 

όλα τα επιμέρους στοιχεία που το αποτελούν.  

 

2.1 Ηλεκτρονικό Σχέδιο Μετρητή 

 

Το ηλεκτρονικό σχέδιο του μετρητή δίνεται στην Εικόνα 7. Για να συνδέσουμε την 

θεωρητική παρουσίαση του προηγούμενου Κεφαλαίου με την τεχνική περιγραφή των 

εξαρτημάτων, που ακολουθεί σε αυτό το Κεφάλαιο, παραθέτουμε τη λίστα των εξαρτημάτων και 

την λειτουργία που επιτελεί το κάθε ένα από αυτά. 

 

 Δίοδοι: Η δίοδος είναι ένα ημιαγώγιμο στοιχείο που περιορίζει τη ροή ρεύματος (charge 

carriers). Ουσιαστικά, μία δίοδος θα επιτρέψει τη ροή ρεύματος προς μία κατεύθυνση αλλά 

θα αποτρέψει την ροή του προς την αντίθετη κατεύθυνση. Σε πολλά σημεία του 

κυκλώματος χρησιμοποιούνται απλές δίοδοι για να επιτελέσουν ακριβώς αυτή τη 

λειτουργία. 

 

 LEDs: Η Δίοδος Εκπομπής Φωτός, (LED, Light Emitting Diode), είναι ένας  ημιαγωγός, 

στον οποίο, όταν εφαρμόζεται τάση κατά την φορά της ορθής πόλωσης, εκπέμπει φωτεινή 

ακτινοβολία στενού φάσματος. 

 

 Δίοδοι ζένερ: Η Δίοδος Ζένερ (Zener) διαφέρει από τις λοιπές διόδους στο ότι έχει τη 

δυνατότητα να λειτουργεί στην περιοχή κατάρρευσης (saturation). Ως εκ τούτου καλείται 

και   δίοδος κατάρρευσης. Βρίσκει εφαρμογή σε σταθεροποιητές τάσης, οι οποίοι έχουν τον 

ρόλο διατήρησης της τάσης στα άκρα ενός φορτίου σταθερή ανεξαρτήτως των μεταβολών 



σε άλλες παραμέτρους (τάση τροφοδοσίας, αντίσταση).  

 

 Πυκνωτές: Ένας πυκνωτής ένα παθητικό εξάρτημα δύο τερματικών που χρησιμοποιείται 

για την αποθήκευση ενέργειας ηλεκτροστατικά σε ένα ηλεκτρικό πεδίο. Οι μορφές των 

πρακτικών πυκνωτών ποικίλουν ευρέως, αλλά όλοι περιέχουν τουλάχιστον δύο 

ηλεκτρικούς αγωγούς (πλάκες) που διαχωρίζονται από ένα διηλεκτρικό (δηλαδή, μονωτή). 

Οι αγωγοί μπορούν να είναι λεπτές ταινίες από μέταλλο, φύλλο αλουμινίου ή δίσκοι, κλπ. 

Το μη αγώγιμο διηλεκτρικό δρα για την αύξηση της ικανότητας φόρτισης του πυκνωτή του. 

Ένα διηλεκτρικό μπορεί να είναι από γυαλί, κεραμικό, πλαστικό φιλμ, τον αέρα, το χαρτί,  

κλπ. Οι πυκνωτές χρησιμοποιούνται ευρέως ως μέρη των ηλεκτρικών κυκλωμάτων σε 

πολλές κοινές ηλεκτρικές συσκευές. Σε αντίθεση με έναν αντιστάτη, ένας πυκνωτής δεν 

διαχέει την ενέργεια. Αντ 'αυτού, ένας πυκνωτής αποθηκεύει ενέργεια με τη μορφή ενός 

ηλεκτροστατικού πεδίου μεταξύ των πλακών του. Οι πρακτικοί πυκνωτές είναι εμπορικά 

διαθέσιμοι σε πολλές διαφορετικές μορφές. Ο τύπος του διηλεκτρικού, η δομή των πλακών 

και η συσκευασία της συσκευής, όλα επηρεάζουν έντονα τα χαρακτηριστικά του πυκνωτή, 

και τις εφαρμογές του. Οι ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές πάνω από περίπου 1 microfarad 

χρησιμοποιούνται συνήθως λόγω του μικρού μεγέθους τους και το χαμηλό κόστος σε 

σύγκριση με άλλες τεχνολογίες. Πολύ υψηλές υπερπυκνωτές χωρητικότητας 

χρησιμοποιούν ένα πορώδες υλικό ηλεκτροδίου με βάση τον άνθρακα. 

 

 Κεραμικοί πυκνωτές: Ένας κεραμικός πυκνωτής είναι ένας πυκνωτής σταθερής τιμής 

στον οποίο το κεραμικό υλικό δρα ως διηλεκτρικό (μίγματα πυριτιούχου μαγνησίου, 

αλουμίνας, οξειδίου του ζιρκονίου, κτλ. Στα οποία γίνονται προσμίξεις με τιτάνιο, ασβέστιο 

ή βάριο). Είναι κατασκευασμένος από δύο ή περισσότερα εναλλασσόμενα στρώματα 

κεραμικών και ενεργό μεταλλικό στρώμα, όπως τα ηλεκτρόδια. Η σύνθεση του κεραμικού 

υλικού ορίζει την ηλεκτρική συμπεριφορά και συνεπώς τις εφαρμογές. Οι χωρητικότητα 

κυμαίνεται από 0,1pF έως 12μF. Οι κεραμικοί πυκνωτές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 

κεραμικοί πυκνωτές που προσφέρουν υψηλή σταθερότητα και χαμηλές απώλειες για 

εφαρμογές σε κύκλωμα συντονισμού, και κεραμικοί πυκνωτές που προσφέρουν υψηλή 

ογκομετρική απόδοση για ρυθμιστές, by-pass και εφαρμογές ζεύξης. Επίσης μπορούν να 

λειτουργήσουν και υπό τάσεις επιπέδου kV. Κεραμικοί πυκνωτές της μορφής πολλαπλών 

στρωμάτων (MLCC), είναι αυτοί που  χρησιμοποιούνται στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό και 

παράγονται περίπου ένα τρισεκατομμύριο κομμάτια (1000 δισεκατομμύρια τεμάχια) ανά 

έτος.  



 

 

 

Εικόνα 7. Ηλεκτρονικό Διάγραμμα Μετρητή 

 

 

 

2.2 Κυκλώματα με τα διπολικά τρανζίστορ επαφής BC557B και BD237 

 

Το διπολικό τρανζίστορ επαφής BD237 είναι τύπου ΝΡΝ και το διπολικό τρανζίστορ 

επαφής BC557B είναι τύπου  ΡΝΡ. To τρανζίστορ (transistor), είναι διάταξη ημιαγωγών στερεάς 

κατάστασης. Οι εφαρμογές του αφορούν το επιστημονικό πεδίο της ηλεκτρονικής και μερικές 

αναφέρονται ακολούθως:  

 

 Η ενίσχυση 

 Η σταθεροποίηση τάσης 



 Η διαμόρφωση συχνότητας 

 Η λειτουργία ως διακόπτης 

  Η λειτουργία ως μεταβλητή ωμική αντίσταση 

 

Το ρεύμα που απορροφά το τρανζίστορ από την πηγή, ρυθμίζεται τόσο από την τάση 

τροφοδοσίας του όσο και από τη διαμόρφωση του κυκλώματος πόλωσης. Όπως θα αναπτυχθεί και 

ακολούθως, μπορεί να βρει κανείς τρανζίστορ, αυτούσια, που θα τοποθετήσει σχεδιαστικά μέσα 

σε ένα μεγαλύτερο ηλεκτρονικό κύκλωμα, ή να το τρανζίστορ μπορεί να αποτελεί και μέρος ενός 

συμπαγούς ολοκληρωμένου κυκλώματος (integrated circuit – IC).  Το τρανζίστορ αποτελείται από 

τρεις περιοχές εμπλουτισμένες με προσμίξεις, δηλαδή τρία διαδοχικά στρώματα ημιαγωγού 

υλικού, εκ των οποίων το ενδιάμεσο υλικό είναι είτε τύπου -n (τρανζίστορ τύπου-pnp) ή τύπου-p 

(τρανζίστορ τύπου -npn).  

 

Οι τρεις περιοχές από τις οποίες αποτελείται το τρανζίστορ έχουν ξεχωριστή λειτουργία: 

  

 Εκπομπός (emitter): Είναι μια έντονα εμπλουτισμένη περιοχή (τονίζεται με δύο ++ 

στην Εικόνα 18) η οποία διοχετεύει φορείς προς τη βάση.  

 

 Βάση (base): Περιοχή με μικρό πάχος και χαμηλότερη συγκέντρωση προσμίξεων  

από τον εκπομπό (τονίζεται με ένα + στην Εικόνα 18). Ο ρόλος της βάσης είναι η δημιουργία των 

κατάλληλων συνθηκών ώστε οι φορείς που κατευθύνονται από τον εκπομπό να μπορέσουν να 

οδεύσουν προς τον συλλέκτη.  

 

 Συλλέκτης (collector): Έχει νόθευση ίδιου τύπου με τον εκπομπό αλλά μικρότερης 

πυκνότητας και λόγω της πόλωσης της, συλλέγει τους φορείς που διαρρέουν από τον εκπομπό. Η 

συγκέντρωση προσμίξεων στον συλλέκτη είναι μικρότερη από του εκπομπού και μεγαλύτερη από 

της βάσης. Η ισχύς που καταναλώνεται στον συλλέκτη είναι μεγαλύτερη από εκείνες που 

καταναλώνονται στη βάση και στον εκπομπό, και ως εκ τούτου η περιοχή που καταλαμβάνει ο 

συλλέκτης είναι μεγαλύτερη.  

 

Το NPN είναι ένας από τους δύο τύπους διπολικών τρανζίστορ, που αποτελείται από ένα 



στρώμα p- ενισχυμένου ημιαγωγού (η «βάση») μεταξύ δύο n-ενισχυμένων στρωμάτων. Ένα μικρό 

ρεύμα εισέρχεται στη βάση και ενισχύεται για να παράγει ένα μεγάλο ρεύμα συλλέκτη και 

εκπομπού.  

 

Δηλαδή, όταν υπάρχει μια θετική διαφορά δυναμικού που μετράται από τον εκπομπό του 

τρανζίστορ ΝΡΝ στη βάση του (δηλαδή, όταν η τάση στη βάση είναι υψηλή σε σχέση με τον 

εκπομπό), καθώς και θετική διαφορά δυναμικού που μετράται από τη βάση προς τον συλλέκτη, το 

τρανζίστορ γίνεται ενεργό. Σε αυτή την κατάσταση ' on ', το ρεύμα ρέει μεταξύ του συλλέκτη και 

του εκπομπού του τρανζίστορ.  

 

Τo περισσότερο ρεύμα δημιουργείται από ηλεκτρόνια που μετακινούνται από εκπομπό 

προς τον συλλέκτη ως φορείς μειονότητας στην περιοχή βάσης p-τύπου. Για να προκύψουν 

μεγαλύτερα ρεύματα και ταχυτερη λειτουργία, τα περισσότερα διπολικά τρανζίστορ που 

χρησιμοποιούνται σήμερα είναι NPN επειδή η κινητικότητα των ηλεκτρονίων είναι υψηλότερη 

από την κινητικότητα των οπών. 

 

Εικόνα 18. Διάταξη και σύμβολο τρανζίστορ 



 

Ο άλλος τύπος είναι το BJT PNP, αποτελούμενο από ένα στρώμα από n- ενισχυμένoυ 

ημιαγωγού μεταξύ δύο στρωμάτων p-ενισχυμένου υλικού. Ένα μικρό ρεύμα που απομακρύνεται 

από τη βάση  ενισχύεται στην έξοδο του συλλέκτη. Δηλαδή, ένα τρανζίστορ ΡΝΡ είναι "on", όταν 

βάση του έχει χαμηλή τάση σε σχέση με τον εκπομπό.  

 

Τα βέλη στα σύμβολα των ΝΡΝ και ΡΝΡ τρανζίστορ βρίσκονται στα πόδια του εκπομού 

και η κατευθυνση του ρεύματος αφορά την ενεργό περιοχή λειτουργίας.   

 

Οι φορείς πλειονότητας σε εκπομπό και συλλέκτη στο τρανζίστορ-pnp είναι οπές, ενώ 

στο τρανζίστορ-npn είναι ηλεκτρόνια.  

 

Η λειτουργία ενός διπολικού τρανζίστορ (bipolar ή BJT), βασίζεται στην εκπομπή 

φορέων από το εκπομπό και τη συλλογή τους από τον συλλέκτη. Ανάλογα με την πόλωση, δηλαδή 

την ταση που επιβάλεται στα άκρα κάθε επαφής, επιλέγεται και η περιοχή λειτουργίας του 

τρανζίστορ. Σε κανονική λειτουργία, η επαφή εκπομπού-βάσης είναι πάντα ορθά πολωμένη και η 

επαφή συλλέκτη-βάσης ανάστροφα πολωμένη. 

 

 

 

Εικόνα 19. Πόλωση του τρανζιστορ και ροή φορέων 

 



 

 

 

Εικόνα 20. Συνδεσμολογίες πόλωσης τρανζίστορ 

 

 

Διάφορες συνδεσμολογίες πόλωσης των τρανζίστορ εφαρμόζονται στα σύγχρονα 

κυκλώματα, ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε εφαρμογής. Διακρίνουμε στην Εικόνα 20:  

 

 Αριστερά: Συνδεσμολογία κοινού εκπομπού (Common Emitter, CE): Οι βρόχοι έχουν ως 

κοινό σημείο τον εκπομπό, ο οποίος είναι γειωμένος.  

 

 Κέντρο: Συνδεσμολογία κοινής βάσης (Common Base, CB): Οι βρόχοι έχουν ως κοινό 

σημείο τη βάση, η οποία είναι γειωμένη.  

 

 Δεξιά: Συνδεσμολογία κοινού συλλέκτη (Common Collector, CC): Οι δύο βρόχοι έχουν ως 

κοινό σημείο τους το συλλέκτη, ο οποίος είναι γειωμένος.  

 

Η μεταβολή της συνδεσμολογίας ενός τρανζίστορ από κοινή βάση σε κοινό εκπομπό ή 

κοινό συλλέκτη, δεν μεταβάλλει την εσωτερική λειτουργία του.  

 

Περιοχή κόρου (saturation region): Σε αυτήν την περιοχή οι τιμές της τάσης VCE 

(VCE=0-1V) είναι πολύ μικρές και το ρεύμα συλλέκτη αυξάνεται απότομα. Η ένωση συλλέκτη 

βάσης είναι ακόμα ορθά πολωμένη. 



 

Eνεργός περιοχή (active region): Είναι η περιοχή κανονικής λειτουργίας του τρανζίστορ 

όπου η δίοδος του εκπομπού είναι ορθά πολωμένη και η δίοδος του συλλέκτη ανάστροφα 

πολωμένη. Η διάταξη συμπεριφέρεται ως πηγή ρεύματος.  

 

Περιοχή διάσπασης (breakdown region): Στην περιοχή διάσπασης, η τάση συλλέκτη 

είναι μαγελύτερη από την τάση διάσπασης συλλέκτη-εκπομπού και η διάταξη δεν λειτουργεί πια 

ως τρανζίστορ.  

 

Περιοχή αποκοπής (cutoff region): Είναι η περιοχή που αντιστοιχεί σε χαρακτηριστική 

με ρεύμα βάσης μηδέν και ρεύμα συλλέκτη πολύ μικρό (ρεύμα αποκοπής συλλέκτη).  

 

Εικόνα 21. Καμπύλες λειτουργίας τρανζίστορ 

 

 

2.3 Ελεγκτής τάσης LM 294 

 

Ο LM2940C είναι ένας θετικός ρυθμιστής τάσης που έχει την ικανότητα να εφοδιάζονται 



1Α του ρεύματος εξόδου με τάση εγκατάλειψης τυπικά 0.5V και μέγιστο 1V για ολόκληρο το 

εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας. Επιπλέον, ένα κύκλωμα μείωσης του ρεύματος ηρεμίας  έχει 

συμπεριληφθεί το οποίο μειώνει το ρεύμα γείωσης όταν η διαφορά μεταξύ της τάσης εισόδου και 

εξόδου υπερβεί περίπου τα 3V. Το ρεύμα ηρεμίας με 1A ρεύματος εξόδου και μια διαφορική τάση 

εισόδου-εξόδου 5V είναι, επομένως, μόνο 30 mA. Ανώτερες τιμές ρευμάτων ηρεμίας ρεύματα 

υπάρχουν μόνον όταν ο ρυθμιστής βρίσκεται σε κατάσταση εγκατάλειψης (Vin - Vout ≤ 3V). 

 

Σχεδιασμένο και για εφαρμογές σε οχήματατο LM2940 / LM2940C και όλα τα 

ρυθμιζόμενα κυκλώματα προστατεύονται από αντίστροφες εγκαταστάσεις μπαταρίας ή 2-άλματα 

μπαταρίας. Κατά τη διάρκεια μεταβατικών φαινομένων της γραμμής, όπως απόρριψη φορτίου 

όταν η τάση εισόδου μπορεί στιγμιαία να υπερβαίνει την καθορισμένη μέγιστη τάση λειτουργίας, 

ο ρυθμιστής θα κλείσει αυτόματα για την προστασία τόσο των  εσωτερικών κυκλωμάτων όσο και 

του φορτίου. Τα γνωστά χαρακτηριστικά ρυθμιστή όπως προστασία βραχυκυκλώματος και 

θερμικής υπερφόρτισης, παρέχονται επίσης. 

 

 

Εικόνα 10. Εμπρόσθια πλευρά του LM294 

 

 

Μία τυπική εφαρμογή του LM294 είναι αυτή που φαίνεται στην Εικόνα 11. Ο πυκνωτής 

C1 απαιτείται αν ο ρυθμιστής είναι εγκατεστημένος μακρυά από το φίλτρο τροφοδοσίας. Ο Cout 

πρέπει να είναι τουλάχιστον 22μF για να διατηρεί την ευστάθεια του συστήματος. Η τιμή του 

μπορεί να αυξηθεί χωρίς όριο, ώστε να διατηρείται η ρύθμιση και στην περίπτωση μεταβατικών 

φαινομένων. Ο πυκνωτής εξόδου θα πρέπει να εγκαθίσταται όσο το δυνατόν πιο κοντά στον 

ρυθμιστή και να μπορεί να λειτουργήσει στις ίδιες θερμοκρασίες με τον ρυθμιστή.  

 



 

Εικόνα 11. Τυπική εφαρμογή του LM294 

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΥΚΝΩΤΕΣ 

Ο πυκνωτής εξόδου είναι κρίσιμος για τη διατήρηση της σταθερότητας του ρυθμιστή, και 

πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται και για το ESR (Equivalent Series Resistance) 

και την ελάχιστη τιμή χωρητικότητας.  

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ : 

Η ελάχιστη χωρητικότητα εξόδου που απαιτείται για να διατηρηθεί η σταθερότητα είναι 

22 μF ( αυτή η τιμή μπορεί να αυξηθεί χωρίς όριο) . Μεγαλύτερες τιμές της χωρητικότητας εξόδου 

θα δώσουν βελτιωμένη μεταβατική απόκριση. 

ΟΡΙΑ ESR: 

Το ESR του πυκνωτή εξόδου θα προκαλέσει αστάθεια βρόχου, αν είναι πολύ υψηλό ή 

πολύ χαμηλό. Το αποδεκτό εύρος του ESR απεικονίζεται έναντι του ρεύματος φορτίου όπως 

φαίνεται στο παρακάτω γράφημα. Είναι απαραίτητο ότι ο πυκνωτής εξόδου ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις αυτές, αλλιώς ταλαντώσεις μπορούν να προκύψουν. 

 



 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι για τους περισσότερους πυκνωτές, το ESR 

προσδιορίζεται μόνο σε θερμοκρασία δωματίου. Ωστόσο, ο σχεδιαστής πρέπει να εξασφαλίσει ότι 

το ESR θα παραμείνει εντός των ορίων που εμφανίζονται σε ολόκληρο το εύρος θερμοκρασίας 

λειτουργίας. 

Στην περίπτωση των ηλεκτρολυτικών πυκνωτών αλουμινίου, το ESR θα αυξηθεί κατά 

περίπου 30x καθώς η θερμοκρασία μειώνεται από 25 ° C έως -40 ° C. Αυτό το είδος του πυκνωτή 

δεν είναι κατάλληλο για χαμηλή θερμοκρασία λειτουργίας. 

Οι solid πυκνωτές τανταλίου έχουν ένα πιο σταθερό ESR ανάλογα με τη θερμοκρασία, 

αλλά είναι πιο ακριβοί από τους ηλεκτρολυτικούς αλουμινίου. Μια οικονομικά αποδοτική 

προσέγγιση που χρησιμοποιείται μερικές φορές είναι, η παράλληλη σύνδεση ενός ηλεκτρολυτικού 

πυκνωτή αλουμινίου με έναν πυκνωτή από ταντάλιο, με τη συνολική χωρητικότητα να χωρίζεται 

περίπου 75/25%, αντίστοιχα. Εάν υπάρχουν δύο πυκνωτές παράλληλα, το ESR προκύπτει από την 

παραλληλία από τις δύο μεμονωμένες τιμές. Το ESR του τανταλίου θα κρατήσει το συνολικό ESR 

ώστε να μην αυξάνεται τόσο γρήγορα σε χαμηλές θερμοκρασίες. 

 



 

Εικόνα 11. Ισοδύναμο σχηματικό διάγραμμα 

 

 

2.4 Κύκλωμα STP30NE06L 

 

Το κύκλωμα STP30NE06L είναι ένα pnp τρανζίστορ με υψηλό κέρδος και μικρή τάση 

κατάρρευσης. Εφαρμογές συνήθως βρίσκει στον έλεγχο κινητήρων DC, στους μετατροπείς DC-

DC και DC-AC και σε σύγχρονες ανορθώσεις.  

 

Στην Εικόνα 22 παρουσιάζεται το εσωτερικό διάγραμμα και η εξωτερική όψη του  

STP30NE06L. Στην Εικόνα 23 παρουσιάζονται τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του STP30NE06L. 

 



Εικόνα 22.  Εσωτερικό διάγραμμα και η εξωτερική όψη του  STP30NE06L 

 

 



 

Εικόνα 23.  Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του  BD557B 

 

 

 

2.5   Κύκλωμα IC1 ADE7756AN 

 

Το ολοκληρωμένο κύκλωμα ADE7756 είναι ένας μετρητής  ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής 

ακρίβειας με μια σειριακή θύρα και έξοδο παλμών. Το ADE7756 ενσωματώνει δύο δεύτερης 

τάξης σίγμα - δέλτα ADCs, κύκλωμα αναφοράς, αισθητήρα θερμοκρασίας , και όλη την 

επεξεργασία σήματος που απαιτούνται για την εκτέλεση της μέτρησης ενεργού ισχύος και 

ενέργειας . 

Το ADE7756 περιέχει καταχωρητές δειγματοληψίας κυματομορφών και ενεργού ισχύος  

που μπορεί να κρατήσει τουλάχιστον πέντε δευτερόλεπτα συσσωρευμένη ισχύ υπό πλήρες φορτίο. 

Τα δεδομένα διαβάζονται από το ADE7756 μέσω της σειριακής θύρας. Το ADE7756 παρέχει 



επίσης μια έξοδο παλμών (CF ) με μία συχνότητα η οποία είναι ανάλογη με την ενεργό ισχύ. 

Εκτός από τις πληροφορίες πραγματικής ισχύος, το ADE7756 παρέχει επίσης 

χαρακτηριστικά βαθμονόμησης του συστήματος, δηλαδή , αντισταθμίζοντα κανάλια διόρθωσης, 

φάση βαθμονόμησης και ρύθμισης ισχύος. Το υλικό περιλαμβάνει επίσης ένα κύκλωμα 

ανίχνευσης για μικρής διάρκειας διακυμάνσεις χαμηλής τάσης ή βυθίσεις. Το επίπεδο κατωφλίου 

τάσεως και η διάρκεια (σε αριθμό halfline κύκλων) της μεταβολής είναι προγραμματιζόμενα από 

τον χρήστη. Μία λογική έξοδος ( SAG ) ενεργοποιείται στην χαμηλή περιοχή, όταν συμβεί ένα μία 

βύθιση. Μια έξοδος μηδενικής διασταύρωσης ( ZX ) παράγει μια έξοδο που συγχρονίζεται μέχρι 

το σημείο μηδενικής διασταύρωσης της τάσης γραμμής. Αυτή η έξοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για την εκχύλιση χρονισμού ή πληροφορίες συχνότητας από τη γραμμή. 

Το σήμα χρησιμοποιείται επίσης εσωτερικά στο τσιπ στη λειτουργία βαθμονόμησης. 

Αυτό επιτρέπει την ταχύτερη και πιο ακριβή βαθμονόμηση του υπολογισμού της πραγματικής 

ισχύος. Αυτό το σήμα είναι επίσης χρήσιμο για τον συγχρονισμό ρελέ μεταγωγής με διάβαση 

μηδενικής τάσης , βελτιώνοντας έτσι το χρόνο ζωής του ρελέ, μειώνοντας τον κίνδυνο 

δημιουργίας τόξου. 

Η έξοδος αιτήματος διακοπής είναι ένα open drain, ενεργού χαμηλής λογικής εξόδου. Η 

έξοδος IRQ θα γίνει ενεργή όταν η συσσωρευμένη πραγματική ισχύς στον καταχωρητή είναι 

μισογεμάτη και επίσης όταν ο καταχωρητής υπερχειλίσει. Ένας καταχωρητής κατάστασης δείχνει 

τη φύση της διακοπής. 

Το ADE7756 είναι διαθέσιμο σε 20 - DIP μολύβδου και 20 – Πακέτα SSOP μολύβδου. 

 



 


