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 IECطبق استاندارد  Sو  Aهاي دقت هاي كيفيت توان با كالسساخت دستگاه  :پروژه عنوان

  طرح جامع كيفيت توان  عنوان طرح:
  قدرت در شبكه برق كيالكترون زاتيتجه يتوسعه فناور سند  واحد اجرايي:

  ماه 18: ژهاجراي پرو زمان مدتبرآورد 
 تبيين و تشريح پروژه همراه با ذكر مراحل كلي:

ها در دنيا بر گيري كيفيت توان استفاده نمود. اين دستگاهاندازه مخصوص هايهاي كيفيت توان بايد از دستگاهپديده بررسي يبرا
براي  Bو  Aدو كالس  IEC‐61000‐4‐30شوند. در نسخه قديمي طراحي و ساخته مي IEC‐61000‐4‐Xهاي سري اساس استاندارد
گيرد و هاي انتقال و فوق توزيع مورد استفاده قرار ميمعموال براي شبكه Aگيري معرفي شده بود. كالس هاي اندازهدقت دستگاه

در اين است كه دو دستگاه با  Bو  Aكالس  اصلي هاي توزيع قابل استفاده است. الزم به ذكر است تفاوتبراي شبكه Bكالس 
- دهند. در صورتكيه نتايج دستگاهنشان ميدر يك نقطه و به صورت همزمان نتايج يكساني را  Aندهاي متفاوت اما هر دو با كالس بر

به بخش ضميمه انتقال  از استاندارد حذف و Bكالس  IEC‐61000‐4‐30باشند. در نسخه بعدي استاندارد متفاوت مي Bهاي كالس 
به كلي حذف خواهد  IECدر نسخه آينده استاندارد  Bفي شده است. الزم به ذكر است كه كالس معر Sپيدا كرد و بجاي آن كالس 

  . مراحل اين پروژه به شرح ذيل است:است Sو  Aهاي هاي كيفيت توان با كالس دقتشد. هدف از اين پروژه ساخت دستگاه
 Sو  Aهاي دقت گيري كيفيت توان با كالسهاي اندازهبررسي مشخصات دستگاه .1
و مشخص نمودن مشخصات فني و اقتصادي  Sو  Aهاي گيري كيفيت توان در كالسهاي اندازهبررسي برندهاي مختلف دستگاه .2

 هاآن

  Sو  Aگيري كيفيت توان با كالس هاي هاي اندازهدستگاهنمونه طراحي و ساخت  .3
را  IEC‐61000‐4‐30ت توان ذكر شده در استاندارد گيري تمام پارامترهاي كيفيتبصره: دستگاه ساخته شده بايد قابليت اندازه

 داشته باشد.

 هاي مختلفو استخراج گزارش برداري شدهتنظيمات و دانلود اطالعات نمونه واسط دستگاه و كامپيوتر جهت اعمالافزار نرمطراحي  .4

 مرجع مورد تاييد كارفرما در يك آزمايشگاه  ساخته شده نمونهانجام آزمايش  .5

 احتمالي در آزمايش و برطرف نمودن آن بررسي نقايص .6

 ارامترهاي كيفيت توانپجهت اندازه گيري آزمايشي نمونه ساخته شده نصب  .7

  S و Aهاي كالس توليد انبوه دستگاه تجاري سازي و سنجيدستگاه و امكاننصب و استفاده از تدوين دستورالعمل  .8
  (خروجي مورد انتظار): مشخصات محصول نهايي

هاي افزار واسط و گزارشو نرم Sو  Aهاي گيري پارامترهاي كيفيت توان با كالسدستگاه اندازهنمونه دو  اين پروژهمحصول نهايي 
 باشد.مي 9تا  1مربوط به بندهاي 
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