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راهنمای اندازه گیری کیفیت توان



چرا کیفیت توان را باید اندازه گیری کرد؟

ه شبکه نیاز جهت تثبیت ولتاژ وکاهش تلفات در سیستم های الکتریکی بدلیل وجود هارمونیک ایجاد شده توسط بارهای متصل ب

.به سنجش پارامترهای کیفیت توان داریم

:عواملی که در کیفیت توان شبکه تاثیرگذار هستند 

(درایوها و یکسوکننده ها-اینورترها)استفاده از ادوات الکترونیک قدرت-

اتصال بارهای نامتعادل به شبکه-

اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه-



  IEC61000-4-30استاندارد

.استانداردی است ،که نحوه اندازه گیری کیفیت توان یک سیستم قدرت را تعیین می نمایدIEC61000-4-30استاندارد 

انطباق داشته باشند جهت سنجش مورد استفاده قرار IEC61000-4-30دستگاه های اندازه گیری کیفیت توانی که با استاندارد 

.خواهند گرفت

.  تقسیم بندی می شوندA,S,Bدستگاه های سنجش کیفیت توان به سه دسته کالسIEC61000-4-30طبق استاندارد 



:پارامترهای مورد سنجش کیفیت توان 

(unbalance)عدم تعادل ولتاژ ها-(frequency)فرکانس-

(harmonic Voltage)ولتاژ هارمونیک-(Voltage R.M.S)مقدار دامنه ولتاژ موثر-

(inter-harmonic Voltage)ولتاژ بین هارمونیک ها-(flicker)پرش یا سوسوزدن ولتاژ-

(signaling on supply Voltage)سیگنال دهی ولتاژ تغذیه-(Dip)فرورفتگی ولتاژ-

(rapid voltage fluction)نوسانات سریع ولتاژ-(Swells)برآمدگی ولتاژ-

(inrush Current)جریان هجومی-(Interruption)قطعی کوتاه مدت ولتاژ-

(اکتیو، راکتیو،ظاهری)سنجش انواع توان-(transient)اضافه ولتاژ گذرا-

(Power factor)سنجش ضریب توان یا قدرت-



(frequency)فرکانس-

عدم تعادل بین تولید ومصرف -

تغییرات سرعت ژنراتور نیروگاه-

اتصال یا قطع بارهای بزرگ-

(flicker)پرش یا سوسوزدن ولتاژ-

.  که باعث سوسو زدن المپهای روشنایی می شودHZ 3-1تغییرات دامنه ولتاژ با فرکانس

کوره های قوس الکتریکی-

دستگاه های نورد-

دستگاه جوشکاری-

بارهای متغیر-

کاهش سطح اتصال کوتاه-



(Dip)فرورفتگی ولتاژ-

رعد وبرق-

قطع سریع منبع تغذیه بدلیل اتصال کوتاه با زمین-

زرگافزایش جریان هجومی بدلیل راه اندازی الکتروموتورهای ب-

تغییرات سرعت موتورهای سنکرون ومولدها-

(Swells)برآمدگی ولتاژ-

رعد وبرق-
اتصال منابع تغذیه به مدار-
سوئیچینگ بانک های خازنی-
اتصال به زمین مدار-
قطع بارهای سنگین-
اتصال منابع تولید پراکنده-



(Interruption)قطعی کوتاه مدت ولتاژ-

قطع کلید اصلی مدار بدلیل وجود رعد وبرق-

(transient)اضافه ولتاژ گذرا-

ضربه رعد وبرق-

حاالت سوئیچینگ کلیدهای قدرت-

قطع بارهای بزرگ-





رویه های تشخیص مشکالت بعد از سنجش کیفیت توان

(در ورودی وخروجی سیستم)ثبت جریان و ولتاژ-

(تشخیص اضافه بار)روند تغییرات قدرت را در تجهیزات بررسی کنید-



(در این زمان چه تجهیزاتی کار می کردند یا راه اندازی شده اند)زمان وقوع رخ داد را چک کنید-

(ترانسفورماتورها،کابل ها،موتورها.)گرما وصدای بیش از حد تجهیزات را بررسی کنید-



اندستگاه های اندازه گیری کیفیت تو

Power Quality Measurement



Hioki 3198
Power Meter quality 
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Fluke Power 
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