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 طراحی و ساخت فازمتر فشار متوسط 

 مقدمه    

 همانطور که میدانیم اصول کار ایمن در شبکه برق عبارتند از : 

 قطع مدار ،آزمایش ، تخلیه و ارت کردن شبکه 

 نامیده میشود . فازمترمورد استفاده قرار میگیرد )آزمایش مدار (مرحله دوم کار ایمن  برای  ابزاری که

این دستگاه برای تست وجود یا عدم وجود ولتاژ فشار متوسط در تاسیسات و شبکه های برق به کار میرود و برای ایمنی 

نسینها و ... که با شبکه گرم سر وکار دارند از اهمیت باالیی برخوردار است  . دستگاه مورد نظر در تمام شرکتهای کارگران و تک

توزیع و برق منطقه ای و در صنایعی که با ولتاژهای بیشتر از یک کیلوولت سروکار دارند)مثل صنایع فوالد ، صنایع پتروشیمی 

 .....( مورد استفاده قرار میگیرد .، پاالیشگاهها ، نیروگاهها وکارخانجات

 متر انواع فاز

 ها انواع مختلفی دارند که از نظر ساختار کلی به دو نوع مقاومتی و خازنی  تقسیم میشوند . فازمتر

مقاومتی روشن شدن یک المپ سیگنال با عبور یک جریان ضعیف از طریق بدن اپراتور میباشد   . که نمونه  فازمتراساس کار 

ولتی است  220شبیه فازمتر های معمول  فازمترفرانسه میباشد . در واقع کارکرد این نوع  CATO فازمترشناخته شده این نوع 

 که بر اساس عبور جریان از بدن کار میکند .

زیر پای اپراتور عایق کامل باشد دستگاه قادر به تشخیص ولتاژ نخواهد بود . دقیقا به همین خاطر است که دسته عایق لذا اگر 

  برای ولتاژهای مختلف مدرج شده است . 

 خازنی   فازمتر

ها به  فازمترها بر اساس یک مقسم خازنی است که در مدارهای الکتریکی با آن آشنا شده ایم . این  فازمتراساس کار این 

صورت الکترونیکی طراحی میشوند و تفاوت اساسی این نوع با نوع مقاومتی در این است که نیازی به عبور جریان از بدن 

اپراتو ندارد و در صورتی که دسته  عایق خیلی بلند باشد و یا زیر پای اپراتور عایق کامل باشد دستگاه تشخیص ولتاژ را  

  بدرستی انجام خواهد داد .

های قدیمی مقاومتی اینست که مجهز به تستر داخلی هستند و نیازی به فازمترهای الکترونیکی به فازمترتفاوت دیگر 

 استفاده از تستر جانبی ندارند .

 



 تعریف پروژه طراحی و ساخت 

با توجه به اینکه این دستگاهها همگی وارداتی هستند  لذا تصمیم گرفتیم که تکنولوژی آنرا داخلی نموده و در داخل کشور و 

 به صورت ساخت داخل ارائه نماییم .  لذا با تعریف یک پروژه کار طراحی و ساخت ، انجام گردید . 

 این دستگاه از دو قسمت تشکیل میشود :

   که وظیفه آن سنس ولتاژ بدون تماس با قسمت برقدار شبکه و با فاصله حدود ده سانتی متری قسمت الکترونیکی :

 کاربر را آگاه میکند .  LEDو فالش یک  Buzzerاز آن است و در صورت وجود ولتاژ با به صدا درآوردن یک 

    و ایمنی الزم برای او را فراهم دسته عایق متصل به آن که از نزدیک شدن کاربر به محلهای برقدار جلوگیری نموده

 مینماید .

 بلوک دیاگرام دستگاه به شکل زیر است :

 
 

 

 

ضمنا دستگاه مجهز به امکان تست نیز میباشد تا کاربر با استفاده از آن ابتدا از سالم بودن دستگاه اطمینان حاصل نموده و  

سپس آنرا مورد استفاده قرار دهد . ویژگی مهم سیستم تست دستگاه این است که دقیقا از ابتدا تا انتهای مدار را با  لمس 

 اه را به صفر میرساند .آنتن آن تست میکند و خطای دستگ

 

 قابلیتها و ویژگیها :

 مستقیم تماس بدون ولتاژ تشخیص .1

 LED ( High Bright) نشانگر .2

 (بازر) آالرم صدای به مجهز .3

 اسیالتور آشکارساز سنسور ولتاژ
 خروجی صوتی

 LEDخروجی 
 تست



 داخلی )سرخود ( و عدم نیاز به تستر جداگانه  تست به مجهز .4

 KV  33  تا  1 از کاری وسیع رنج .5

  باال عمر طول با آلکالین باتری دارای .6

 زمینی و هوایی مدل دو دارای .7

  ینیمدل زم در  تلسکوپی دسته دارای .8

 هر نوع پرچ   یرو ییمکان نصب مدل هوا ا .9

 گرم ( 470وزن سبک ) .10

 نیرو پژوهشگاه از استاندارد تست گواهی دارای .11

 دارای دفترچه راهنمای فارسی .12

 بی قید و شرط سال گارانتی دو  .13

 ده سال خدمات بعد از فروش .14

 :مدلهای مختلف دستگاه 

 طراحی و عرضه کرده است :هوایی و زمینی این شرکت فازمتر فشار متوسط در دو مدل 

 مدل زمینی -الف 

 شبکه زمینی و تابلوهای فشار متوسط است .مناسب دارای استیک عایق بوده و  این مدل  

 

  



 قسمتهای مختلف دستگاه  

 دستگاه از قسمتهای مختلف به شرح زیر تشکیل شده است : 

 

 

 مشخصات فنی :

 

 AM-102 پارامتر

 20KV ولتاژ نامی

 2KV ولتاژ آستانه

 50HZ فرکانس

 4LR44 باتری

 Indoor کاربرد

 cm 125 طول دسته عایق

 L کالس

 gr 470 وزن

 

  



 حالت آماده به کار 

 دستگاه  کردن خاموش و روشن برای کلیدی هیچ لذا و دارد قرار   (Stand By) )کار به آماده   حالت در همیشه دستگاه

 . ندارد وجود

 دستگاه  تست 

( 6) آنتن خود انگشت یک با است کافی منظور این برای. نمایید تست آنرا باید ابتدا دستگاه صحیح عملکرد از اطمینان رایب

 زدن چشمک به شروع( 4) زن چشمک LED دستگاه بودن سالم صورت در ، نمایید لمس را تست پین دیگر انگشت با و

 . میرسد گوش به دستگاه بازر صدای و نموده

  است صفر حد در آن خطای و کرده تست را مدار انتهای تا ابتدا از و است برخوردار باالیی اطمینان قابلیت از تست این ضمنا

 . است شده اقتباس آمریکایی مترفاز یک تست نحوه  از ، تست روش این:  توضیح

 

 حساسیت دستگاه 

 بیش فاصله در کیلوولت 33 یا 20 شبکه برای و میدهد نشان العمل عکس متفاوتی فواصل در مختلف ولتاژهای برای دستگاه

 مستقیم اتصال صورت در اگرچه نیست برقدار نقطه با مستقیم تماس به  نیازی اصال بنابراین و میدهد پاسخ سانتیمتر 10 از

 .  آید نمی وجود به آن برای مشکلی نیز

 نحوه استفاده از دستگاه 

 :  میکنیم عمل ذیل شرح به دستگاه از استفاده رایب

 . کنید تست قبل بخش در شده گفته روش مطابق را دستگاه عملکرد ابتدا -1

 .  کنید باز را تلسکوپی عایق دسته و گرفته را الستیکی دسته -2

 .  نمایید نزدیک... (  و شینه  ، سرکابل ، سیم) نظر مورد برقدار نقطه به آرامی به را دستگاه( 6)آنتن  -3

 LED (4) و داده نشان العمل عکس دستگاه(  آنتن مستقیم تماس بدون حتی) نظر مورد محل در ولتاژ وجود صورت در -4

 .  میرسد گوش به بازر صدای و میزند چشمک

 دور برقدار محل از را دستگاه و نیست برقدار محل به آنتن کردن نزدیکتر به نیازی دیگر ، شد فعال دستگاه وقتی  -5

 . نمایید

 . دهید قرار حمل کیف در و نموده جمع را تلسکوپی دسته دستگاه از استفاده از بعد -6



 شرایط بهره برداری

 . نمایید تست دستورالعمل  طبق استفاده هربار از قبل دستگاه، بودن سالم از اطمینان حصول منظور به -1

 .تمیزنمایید خشک، دستمال با را عایق دسته دستگاه، از استفاده از قبل -2

 .  دارید نگه دور بدن از را دستگاه استفاده موقع در -3 

 بروز موجب و شده فازها فاصله شدن کم باعث چون(  ها شینه بین بخصوص) ندهید قرار دوفاز بین را دستگاه هیچگاه  -4

 . میشود کوتاه اتصال

 هواییمدل 

ه میتوان به موارد از تجربیات مدل زمینی استفاده شده و قابلیتهای جدیدی به آن اضافه شده است که از جمل این مدل در  

 زیر اشاره نمود :

 .اضافه شده تست دگمه  -1

 که برای فضای باز و تست از سطح زمین اهمیت دارد . آالرمتقویت صدای  -2

 .ولت با ظرفیت باال  9استفاده از باتری   -3

 .آماده به کار   LED اضافه شدن نشانگر  -4

میتوان با استفاده از آن و  نموده برای شبکه هوایی  مناسب   که آنرا  قابلیت نصب روی هر نوع پرچ از همه مهمتر   -5

 بدون صعود از پایه شبکه را تست نمود .

 

  



 قسمتهای مختلف دستگاه  

 دستگاه از قسمتهای مختلف به شرح زیر تشکیل شده است : 

 دگمه تست  -1

  بازر یصدا یمحل خروج  -2

 چشمک زن LED   نشاندهنده - 3

 نشانگر آماده به کار  -4

 

 تست نیپ  -5

  آنتن -6

 کیمحل اتصال است -7

 

 

 مشخصات فنی :

 

 AM-102 پارامتر

 33KV نامیولتاژ 

 2KV ولتاژ آستانه

 50HZ فرکانس

 9V(6LR61) باتری

 Indoor/outdoor کاربرد

 L کالس

 gr 300 وزن

 حالت آماده به کار 



 دستگاه  کردن خاموش و روشن برای کلیدی هیچ لذا و دارد قرار   (Stand By) )کار به آماده   حالت در همیشه دستگاه

 . ندارد وجود

 دستگاه  تست 

در صورت سالم بودن دستگاه  د،یرا فشار ده  TEST(1)دگمهدوروش پیش بینی شده است . در روش اول تست دستگاه   یراب

 ،LED ( شروع به چشمک زدن نموده و صدا3چشمک زن )و  رسدیبازر دستگاه به گوش م یLED ( 4سبز رنگ)OK  روشن

 .(ماندیروشن م قهیدق 2 یبیقربه مدت ت  LED نی. )ا گرددیشده و دستگاه آماده استفاده م

هست و  یمطمئن اریشده است که تست بس ینیب شیدستگاه پ یبرا زین یتست لمس کی: عالوه بر دگمه تست روش دوم 

 تست استفاده گردد. نیبودن دستها  از ا زیدرصورت امکان و تم شودیم هیتوص

. در دیی( را لمس نما5تست) نیپ گری( راگرفته و با انگشت دست د6دست آنتن) کیصورت است که با  نینحوه تست به ا 

 ای دیر دستکش داراگ. ) دهدیفشار دگمه تست که در باال ذکر شد عکس العمل نشان م هیشب قایدستگاه دق  نصورتیا

، آنتن را به  میس کیبا  دیتوانیتست با  دست  ، م یبجا میتوانید از تست روش اول استفاده نموده و یا  است فیدستتان کث

 (  دیتست وصل کن نیپ

 

 حساسیت دستگاه 

 بیش فاصله در کیلوولت 33 یا 20 شبکه برای و میدهد نشان العمل عکس متفاوتی فواصل در مختلف ولتاژهای برای دستگاه

 مستقیم اتصال صورت در اگرچه نیست برقدار نقطه با مستقیم تماس به  نیازی اصال بنابراین و میدهد پاسخ سانتیمتر 10 از

 .  آید نمی وجود به آن برای مشکلی نیز

 نحوه استفاده از دستگاه 

 :  دییعمل نما لیاستفاده از دستگاه به شرح ذ یبرا

 .  دیابتدا  دستگاه را مطابق روش گفته شده در بخش قبل تست کن -1

 یسانت 52 لوولتیک 36-1ولتاژ  یبرا کی.)طبق استاندارد حداقل طول است دییمناسب متصل نما کیدستگاه را به است -2

 استفاده شود .( یبا طول بلندتر کیاز است شتریب اطیاحت یبرا یمتر است ول

 .  دیینما کیو ... ( نزد نهی، سرکابل ،  ش میبه نقطه  مورد نظر )س ی( دستگاه را به آرام6آنتن) -3

 LED(4)آنتن ( دستگاه عکس العمل نشان داده و  میبدون تماس مستق یمورد نظر )حت در صورت وجود ولتاژ در محل-4

 .  رسدیبازر به گوش م یو صدا زندیچشمک م

 .  دییو دستگاه را از محل برقدار دور نما ستیکردن آنتن به محل برقدار ن کتریبه نزد یازین گریدستگاه فعال شد ، د یوقت-5



 . دیحمل قرار ده فیجدا و در ک کیرا از استبعد از استفاده ،  دستگاه -6

 تست های انجام شده  

 تستهایی که بر روی دستگاه انجام شده عبارتند از :

 کیلوولت هوایی و پست زمینی  20تست میدانی بر روی شبکه 

 IEC61243-1تست در پژوهشگاه نیرو بر اساس استاندارد 

. 

 گزارش تست پژوهشگاه نیرو 

 پیوست با موفقیت  تست گردیده است که نتایج آن به شرح    IEC61243-1فازمتر عمید در پژوهشگاه نیرو طبق استاندارد 

 .میباشد 

 

 

  



 

 مشتریان  و
 رضایتنامه اه

 

 

 

 

  



 شتریان ما م

فازمتر ما استفاده نموده با کمال افتخار اعالم میدارد که تاکنون شرکتهای محترم توزیع و سایر شرکتها ، از محصول 

 : اند که برخی از مهمترین آنها به شرح ذیل میباشد

 شرکت توزیع نیروی برق استان تهران 

 خراسان رضویت توزیع نیروی برق استان شرک 

 رکت توزیع نیروی برق مشهدش 

  اصفهانستان شهرشرکت توزیع نیروی برق  

  ایالمشرکت توزیع نیروی برق استان 

  کرمانشاهشرکت توزیع نیروی برق استان 

  شرکت توزیع نیروی برق استان همدان 

  شرکت توزیع برق استان هرمزگان 

  شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی 

  شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین 

  رکت توزیع نیروی برق شیرازش 

  توزیع نیروی برق استان اردبیل شرکت 

  زنجان توزیع نیروی برق استان شرکت 

  گیالنتوزیع نیروی برق استان شرکت  

  ( بهره برداریشرکت از طریق )شرکت توزیع برق استان چهار محال و بختیاری 

 شرکت پتروشیمی شهید تندگویان 

 : درسآ

   باراجین جاده 2 ،کیلومتر نخبگان بلوار ، قزوین 

 09128832483:   همراه   02833659847: تلفکس      26 واحد ، قزوین استان خمینی امام فناوری و علم پارک 

www.amidco.irURL:         amidco.ir@infoEmail:   : )منبع )جهت کسب اطالعات بیشترwww.amidco.ir  

http://www.amidco.ir/
mailto:info@amidco.ir
http://www.amidco.ir/


 

 



 



 

 گزارش تست 
گاه نیرو  ژپوهش

 

 

 

 

  



 















 


