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نتایج مقدمه
اطالعات شبکه برق اعم از ولتاژ ها و جریان های سه فاز در این پروژه بایستي 

فيت کيو راکتيو به همراه شاخص های توان اکتيو کمک آنها و با شده اندازه گيری 
تر مياین ثباتبعالوه الزم است مقادیر اندازه گيری شده، در . محاسبه شودتوان 

يری که این ميتر بایستي قابليت های تجهيزات اندازه گ. بصورت دوره ای ذخيره شود
ابليت قاز جمله اینکه بایستي . بکار مي رود را داشته باشدهای هوشمند در شبکه 

ارسال آنها به مرکز کنترل را همچنين وGPSدار کردن سيگنال ها به کمک زمان 
ست توجه به اهميت روزافزون انرژی و مدیریت نحوه مصرف آن الزم ابا . باشدداشته 

و بتوان آن ها را ذخيره کرده و درگيری شده تا پارامتر های موجود به دقت اندازه 
زمان الزم آن ها را استخراج کرده و تحليل های الزم بر روی آن ها را انجام

این ميتر مي تواند به عنوان یکي از ابزارهای اصلي در شبکه های هوشمند . داد
.الکتریکي مورد استفاده قرار گيرد

هاویژگياینازجمله.شدبررسيالکتریکيميتریکملزوماتمراجعبررسيباابتدا
ردکاشارهولتاژاضافههمچونسادههایحفاظتواطالعاتسازیذخيرهبهميتوان

هبتوجهبا.شدانتخابآنمناسباجزایدستگاهمفهوميطراحيازپسادامهدر
هایویژگيازکدامهرتاباشدنحویبهبایددستگاهطراحيکنندهمصرفنياز

.باشندداشتهرادستگاهازشدنکمواضافهامکانشدهخواسته
باسپسوشدهطرفبراوليهافزاریسختمشکالتابتدااوليهنمونهساختبا

نامهبربهشروعدستگاهمختلفهایبخشاندازیراهونظرموردالگوریتمطراحي
يهاولنمونهاوليههایتستانجامازپسونمودهدستگاهپردازندهبراینویسي
.رسيداتمامبهدستگاه

اهدهمشورکساليدوآلتيومافزارنرمکمکبهدستگاهطراحيمراحلزیرشکلدر
ميشود

ادر پس از انجام طراحي های انجام شده و اجرای الگوریتم بر روی پردازنده ، دستگاه ق
درصد ميباشد0.2به اندازه گيری توان و انرژی و سایر پارامترها با دقت 

:نموداشارهزیرمواردبهميتوانميتراینهایویژگياز
ولتاژافتوجریاناضافهولتاژ،اضافهحفاظت

نولسيمقطعتشخيص
جریانوولتاژاعوجاجميزانگيریاندازه
آروناتصالبافازسههایشبکهبهاتصالامکان
USBحافظهرویبراطالعاتذخيرهامکان

WIFIبستربراطالعاتنمایشامکان

RS485بستربرMODBUSپروتکلباشدهگيریاندازهمقادیرارسال

جداگانهتعرفه4درانرژیگيریاندازه
مصرفيوتوليدیانرژیجداگانهگيریاندازه
تنظيماتتغييروولتاژاضافههمچونآمدهپدیدوقایعثبت

محيطدمایکمکبهنمایشگرخودکارتنظيم
دستگاهازایزولهدیجيتالخروجيدوودیجيتالورودی2تنظيمقابليت
GNSS(Globalسيستمکمکبهدستگاهساعتخودکارتنظيم Navigation

Satellite System)
کاليبراسيون نرم افزاری

کنترل دیماند انرژی

جمع بندی

ارامتر پس از اتمام ساخت دستگاه به کمک تست های محيطي دستگاه به دقت باال پ
ای های مرسوم شبکه را اندازه گيری کرده و ميتوان به عنوان یک ميتر در شبکه ه

هوشمند برق استفاده نمود
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