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شته گذشوند. در های توزیع در کشور برای مصرف کنندگان نصب میتوسط شرکت به طور گسترده تکفاز الکترونيکیی کنتورهاوزه امر – چکيده

و پيشرفت در  رقابتهای اخير به منظور ایجاد به طور انحصاری تامين کنتور را در کشور بر عهده داشته است. در سالایران کنتورسازی شرکت 

سازی یکساناند. به منظور وز به این صنعت راه یافتههای خصوصی از جمله شرکت توس فياین انحصار برداشته شده و شرکتصنعت کنتور 

ی الزاماتی برای کنتورهای الکترونيکی تکفاز نموده است. این الزامات در سال تورهای توليدی شرکتهای مختلف، شرکت توانير اقدام به تهيهکن

ی طراحی و ساخت کنتور الکترونيکی بنابراین شرکت توس فيوز پروژه .ی کنتور در کشور ابالغ شدهای سازندهبه شرکتو به روز شد  9831

طراحی و  یپروژه های اصلیگام این مقاله به طور مختصردر  باشد.تکفاز را شروع کرده و اکنون در حال تامين مقدمات توليد انبوه محصول می

 ذکر شده است. مراجع در موجوداسناد فنی جزئيات این پروژه در  .خواهيم کردکت بررسی ساخت کنتور را در این شر

 .ل، گيری دیجيتادستگاه اندازهكنتور،  -كليد واژه

 

 مقدمه -9

یر    )در این مقاله مختصررا  كنترور    كنتور انرژی الکتریکی

گيرری  ی قردر  بررای انردازه   گيری پر كاربرد در شبکهابزار اندازه

های مختلر   انرژی الکتریکی توليدی، انتقالی و مصرفی در بخش

گيرری انررژی   انردازه  كنترور، كاركرد اصرلی  است.  ی قدر شبکه

كاركردهای جانبی دیگری نيرز بره    واردیالکتریکی است كه در م

گيرری تروان و انررژی راكتيرو،     انردازه  ؛شود، از جملهآن اضافه می

جریران، ولترراژ، فركرانس و سررایر كميرا  الکتریکرری و هم نررين    

كاركردهای مدیریت مصرف ماننرد تررفره بنردی قيمرت برر  در      

 هرا زمانهای گوناگون و نيز كاركردهای ارتباطی نظيرر انتقرال داده  

توسط پور  نوری و بخصوص در كنتورهای هوشرمند ارتباطرا    

 ی پي يده.دوطرفه

ی تکفراز  كننرده یکی از پركاربردترین كنتورها، كنتور مصرف

های توزیر     است. این كنتورها توسط شركتV032ولتاژ پایين )

هرای  شروند. در سرال  در كشور برای مصرف كننردگان نصرم مری   

به طور انحصراری ترامين   ایران شته شركت دولتی كنتورسازی گذ

هرای ایيرر بره    كنتور را در كشور بر عهده داشته اسرت. در سرال  

یجاد فضای رقابتی و پيشرفت در صنرت كنتور سازی این منظور ا

هرای یصوصری از جملره شرركت     انحصار برداشته شده و شركت

انرد. بره منظرور یکچراروگی و     وز به این صنرت راه یافتره توس في

تورهای توليدی شركتهای مختل ، شركت توانير یکسان سازی كن

ی الزاماتی برای كنتورهای الکترونيکی تکفاز نمروده  اقدام به تهيه

به روز شد و ویرایش دوم آن برا   1331است. این الزاما  در سال 

ی كنترور در كشرور   های سرازنده به شركت 0عنوان الزاما  توانير

توزیر  مجراز بره     هرای . طبق ایرن ابالیيره شرركت   [1] ابالغ شد

هرای  یریداری كنتورهای با مشخصا  پيشين نيسرتند و شرركت  

توليدكننده باید محصروتتی برا مشخصرا  جدیرد توليرد كننرد.       

ی طراحری و سرایت كنترور    بنابراین شرركت تروس فيروز پرروژه    

الکترونيکی تکفاز را شروع كرده و اكنون در حال تامين مقردما   

 باشد.توليد انبوه محصول می

 اف طراحیاهد -2

ی جرانبی  [ و هم نين استفاده1با مرجريت ] در گام نخست

های مشخصرا  سرایر كنتورهرا كاركردهرای     ها و برگهاز كاتالوگ

گوناگون متصور برای ی  كنتور الکترونيکی تکفراز ليسرت شرده    

 2تکفاز مطابق با الزامات توانيرالکترونيکی طراحی و ساخت کنتور 
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های كنتور هدف طراحری در ایرن گرام    است. به بيان دیگر ویژگی

ی كلرری دسررته هررا در سرره. ایررن ویژگرریاسررت مشررخش شررده

افزاری، نرم افزاری و ارتباطی دسته بندی شده است. بررای   سخت

 0ترا   2رقر  صرحي ،    3تا  5نمایشگر  كاراكترهای "مثال ویژگی 
افرزاری دارد،  برای تحقق نيراز بره مالحظرا  سرخت     "رق  اعشار

هرا در  گيرد. البته بریی ویژگری ی اول جای میبنابراین در دسته

گيرند. ونرد سر ر آیرازین ایرن     ته قرار میدو یا حتی هر سه دس

نشان داده شده است. جدول كامل در مرجر    1جدول در جدول 

 [ وجود دارد.0]
 های هدف طراحی كنتورویژگیی وند نمونه: 1جدول 

 تيیصوص
  سخت

 افزار

 نرم

 افزار 
 یارتباط

فرال ماندن زمان و تاریخ كنتور در هنگام 

د  بی برقی پس از ظهور آترم به م

 روز 7حداقل 

*   

قابل ترویض بودن باطری پشتيبان بدون 

 نياز به دسترسی به مدار دایلی كنتور
*   

گيری انرژی الکتریکی اكتيو با دقت اندازه

 IEC62053م ابق با 1كالس 
 *  

 2  ،يرق  صح 3تا  5نمایشگر  كاراكترهای

 رق  اعشار 0تا 
*   

  * * برقی نمایشگر در بی قرائت بودن امکانچذیر
به در پيوست انتقال اطالعا  مشخش شده 

 * *   Standard Read outقرائتگر دستی)

...    

با توجه به این جدول طراحی مفهومی كنتور انجام پرذیرفت.  

در طراحی مفهومی ی  طرح كلی بدون در نظر گرفتن جزئيرا   

ضروع  شود. در این مورد با توجه به اهميت موسازی ارائه میپياده

وند طرح مفهومی آماده شد و با توجره بره اهرداف توليرد طررح      

بهينه انتخاب شد. در این انتخاب باید موارد زیرر در نظرر گرفتره    

شوند. نخست آنکه كنتور ی  محصول با تيراژ توليرد بسريار برات    

شود تا صررف انررژی و زمران بيشرتر     است. این موضوع باعث می

ا كند. ب ور كلی در طراحری  روی طراحی آن توجيه اقتصادی پيد

ترروان در نظررر گرفررت، در یکسررو محصرروت  یرر  طيرر  را مرری

محصوت  با تيراژ بسيار پایين و در سوی دیگر محصوت  با تيراژ 

بسيار بات، در تيراژ پایين عمومرا  انررژی زیرادی برر روی انتخراب      

هرا  گيرد و مرمروت  طراحری  نمی صور  ق را  اقتصادی یبهينه

Over-Design در حالی كه كنتور با تيرراژ بسريار براتی    هستند ،

دوم،  .ی اقتصرادی دارد در ماه، نيراز بره انتخراب بهينره    022222

های توزی   كنندگان آن )شركت كنتور در كشور و در نظر مصرف

ی  وسريله برا عمرر برات و قابليرت اطمينران باتسرت. بنرابراین         

ق ررا  این نينری   برات و   و عمرر  های با قابليت اطمينانطراحی

استانداردهای دقيقی بررای ایرن محصرول    شوند. سوم، انتخاب می

كند. تدوین شده است كه طراحی ها را ملزم به شرایط یاصی می

به دليل نزدیکی اسرتاندارد ملری    IECدر این پروژه استانداردهای 

به آن به همراه استاندارد ملی به عنوان مرج  انتخراب شردند.  از   

IEC62053-21 ،IEC62053-23  وIEC62056-XX  در این پروژه

 استفاده شده است.

 های مفهومیطرح -8

گيری دیجيتال از وهرار  كنتور نيز مانند سایر ابزارهای اندازه

 بخش كلی تشکيل شده است.

برداری؛ این واحد از سنسورهای جریان و ولتراژ  واحد نمونه  -1

 كند.تشکيل شده است و از آنها نمونه برداری می

بدل آنالوگ به دیجيتال؛ این بخرش سريگنالهای آنرالوگ    م  -0

های دیجيتال قابل پردازش برداری شده را به سيگنالنمونه

 كند.تبدیل می

هرای تزم  ی انجام پردازشواحد پردازنده؛ این واحد وظيفه  -3

ی توان اكتيو و راكتيو و انررژی و... را برعهرده   برای محاسبه

كنتور از جمله كاركردهای دارد. هم نين سایر كاركردهای 

با توجه به حج   مدیریت مصرف و ارتباطی را بر عهده دارد.

های جانبی مورد نياز عموما  محاسبا  نوعی كنتور و قابليت

 شود.از ميکروكنترلرها در این بخش استفاده می

های ارتباطی نمایشگر؛ این واحد در واق  یکی از اینترفيس  -4

 ی آنهاست.ا  نمایندهمتداول كنتور است كه مشخص

هرای مفهرومی   ی كلری بررای طراحری   به طور كلی دو دسته

هرای دو  ی نخسرت طررح  توان متصرور شرد دسرته   پيشنهادی می

ای هسرتند. در  هرای تر  تراشره   ی دیگرر طررح  ای و دستهتراشه

ی مجزا قرار دارند در دو تراشه 3و  0ای بخش های دو تراشه طرح

ی ایرن دو بخرش در یر  تراشره    ای . در طرح ت  تراشره 1شکل 

 [.3] 0واحد قرار دارند شکل 

 
 ای: طرح دو تراشه1شکل 

1982
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 ای: طرح ت  تراشه0شکل 

های مه  و تاثيرگرذار در دقرت كراركرد اصرلی     یکی از بخش

گيری  بخش مبردل آنرالوگ بره دیجيترال     كنتور دیجيتال )اندازه

دی بره  است. هم نين قابليت اطمينان كاركرد كنتور بستگی زیرا 

قابليت اطمينان واحد پردازنده دارد. بنابراین انتخاب سخت افرزار  

 هرا اهميرت فراوانری دارد.   با كيفيت برای هركردام از ایرن بخرش   

)مبدل آنالوگ به  افزارسختی هری  از این دو شركتهای سازنده

در گذشت زمان ایلم در توليد یکری از   دیجيتال و ميکروكنترلر 

های آنرالوگ  . به طور مثال شركتاندفتهاین محصوت  تخصش یا

اگر تزم باشد از بهترین انواع مبردل و  . لذا دیوایسز و ميکروويپ

ای به ناوار باید از سرایتار دو تراشره   ،ميکروكنترلر استفاده كني 

اسررتفاده كنرري . اگرورره از نظررر قابليررت اطمينرران سررایتار ترر  

مردار وراپی   های مسی بررد  ای مزایایی از جمله حذف ترک تراشه

 دارد.های آن دو كاریواسط دو تراشه و لحي 

گذاری بلند مرد  توليرد، و   این پروژه با توجه به سياستدر 

و دوام محصوت  توليدی در رسيدن به هدف برازار  نقش كيفيت 

 ای انتخاب شد.بلند مد ، طرح دو تراشه

 افزاریقطعات سختانتخاب  -4

از انتخاب طرح كلی كنترور بررای وارد كرردن جزئيرا      پس 

ش شرردن ق رررا  بيشررتر برره طراحرری مفهررومی نيرراز برره مشررخ

در  0این مرحله با توجه به توضريحا  بخرش    افزاری است. سخت

 و بازاریابی در قيمت تمام شده محصولتوليد باتی راب ه با تيراژ 

ق را  اصلی مورد  از تمام تیاین گام ليسدر  بسيار حياتی است.

ق را  آلترناتيو تهيه تهيه شد و در هر مورد ليست بلندی از نياز 

جردول   ایرن جردول اسرت.    وند سر ر از ای نمونه 0شد. جدول 

 [ وجود دارد.4]كامل در مرج  

هرای مفهرومی متررددی برا     طراحری  0استفاده از جردول  با 

در بریری مروارد   ر و ق را  مشخش تهيه شد. زیرا جزئيا  بيشت

یر  طررح یکترا     جایگزین یکدیگر درتوانند نمی آلترناتيوق را  

دارای درایررور  PIC18F87J90ميکروكنترلررر شرروند. ب ررور مثررال 

LCD  اگرر در  طرحری آن را برا     دایلی اسرت وATMEGA128 

یا  BU9792 یارجی مانند LCDدرایور  ICجایگزین كني  باید از 

  .استفاده كني ه  در كنار آن  0های آن در جدولآلترناتيو
 افزاریهای سختی آلترناتيووند نمونه: 0جدول 

Price 
Model Block  

Quantity US$ 
100 2.78 PIC18F85J90 

MCU 
(PIC) 

1 

100 3.41 PIC18F87J90 

100 3.12 PIC18F86J90 

100 2.66 PIC18F84J90 
100 2.59 PIC18F83J90 
… … ATmega128 

MCU 
(Atmel) 

… … ATmega64 

… … ATmega32 

… … … MCU (ST) 
… … … … … 

… … ADE7756 

Energy 

Metering 

IC 
2 

 

در  طررح  افرزار ی سرخت هزینره  تنهرا  هرا طررح  یمقایسهدر 

ا هطرح افزارینرم های تحميلیی طرح دیده شد و از هزینههزینه

بره   طررح ی  افزار های تحميلی نرمپوشی شده است. هزینهوش 

افرزاری یر    شود كه به دليل شرایط سرخت هایی گفته میهزینه

شروند. ماننرد   طرح در برابر طرح دیگر به توليدكننده تحميل مری 

صررف نوشررتن   فرمرویر  ی زمرانی كرره تري  برنامره نررویس   هزینره 

افرزاری  سرخت كند زمانی كه از راكتيو می توليد پالسهای  برنامه

افزاری این پالس را ندارد شود كه توانایی توليد سختاستفاده می

ها مرد  های طرحتنها هزینه ها،طرحاین در ارزیابی  . هم نين[5]

افی و امتيرازا  اضر   نظر قرار نگرفته بلکره كيفيرت و طرول عمرر    

 نيز در نظر گرفته شده است. ،مناقصا 

 مفهومی و بلوک دیاگرام کنتورطراحی  -5

به شکل بلوک دیاگرام و اسرناد فنری    طراحی مفهومی بهينه

و  4، 3های شکل آماده شد. هاتوضي  دهنده برای هری  از بلوک

هرای  . بخرش دهرد منتخم را نشان میبلوک دیاگرام بخشی از  5

دیگر بلوک دیاگرام به دليل حج  برات در اینجرا مشرخش نشرده     

 [ در دسترس است.6است و در مرج  ]

از  4در شرکل   Current Transducerنمونه برای بلوک رای ب

)تررانس جریران، مقاومرت شرانت، سنسرور       انواع سنسور جریران 

اثرهال و...  سنسور شرانت انتخراب شرده اسرت و در سرند فنری       

مزایا و مرایم سنسور  اصول عملکردی آن، ،[3متناظر آن بلوک ]

، مشخصا  فنری مختصرر   دليل انتخاب آن ،نسبت به آلترناتيوها 

 ... بيان شده است.و آن

1983
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 .بلوک دیاگرام بخش اصلی كنتور :3شکل 

ENERGY METERING IC

Current 
Transducer

Filter
I Analog

Amplifier
)When Use Shunt(

& 
Phase Correction

I Analog (LF)
ADC

I Analog (LF)

Multiplier

I Digital

Voltage 
Transducer

Filter
V Analog V Analog (LF)

ADC
V Digital

N
u

ll

P
h

ase
Line

Load

V reference

2.5V

2.5V

Low Pass 
Filter

W(t)
Integrator

(Pulse 
Modulation)

W average(t)

ANALOG FRONT

Toos Fuse Co. (TFC)
AMI Project, Energy Meter sub-Project

Gholamreza Koohsari
1391/5/10

Energy 
[Pulse/Wh]

Digital Signal

To µC
[For Ex. Pulse]

 
 .كنتور [7] و پردازش سيگنالآنالوگ  گيریندازهابلوک دیاگرام بخش  :4شکل 

1984
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 اجراییفاز  -6

طراحری شرده در مراحرل    های این مرحله ت  ت  بلوکدر 

هرای  های مستقل دارای ورودی و یروجری به صور  بخشقبلی 

عملکرد ورودی و یروجی آنهرا تسرت شرد.    مستقل اجرا شدند و 

 این مرحله یکی از زمانبرترین مراحل كار بوده است.

مرموت  طراحان مداری با آزادی عمل بات كه از  این منظوربه 

ات  سرایته شرده   صر افزارهای مورد نياز با قابليت تغييرر ات سخت

هرای اوليره   سرازی نمونره  كنند و از آن برای پيراده است آماده می

گام ی  بررد آزمایشری    در این پروژه نيز در این كنند.یاستفاده م

(Evaluation Board      طراحری شرد كره در آن سرخت افزارهرای  

ها در نظر گرفته شده است. هم نين مورد نياز برای سایت بلوک

ها و مدارا  هم ون نمایشرگر  در آن ابزارهایی برای دیباگ برنامه

ی اضرافی در نظرر   حافظره ضرافی و  های اLEDكاراكتری اضافه و 

همران ور كره    دهد.این برد را نشان می 6شکل  گرفته شده است.

شود بسياری از اتصات  از طریق كانکتورهرایی  در شکل دیده می

بررای آنهرا ترسري      PCBهرای  شود و تررک بر روی برد انجام می

نشده است. این كار آزادی عمل بيشتری به طراحران در طراحری   

 نهایی كنتور یواهد داد.

 

 
  Evaluation Boardبرد آزمایشی كنتور ): 6شکل 

Over Voltage 
Protection Block

Over Current 
Protection Block

230V~
Step-Dow

&
Rectifier

230V~

5 V 
Regulator
for RS485

LV DC

5 V 
Regulator

(Logic Feed 
except  µC)

LV DC

3.6 V Regulator
5V DC

Power - Battery - 
Super Capacitor

Selection

3.6V DC

Super Capacitor

Charge

Battery

Charge

Vcc
for µC Feed

Constant Voltage

Discharge

Discharge

Battery Status

Battery Terminals
Power Outage 

detector
(for µC sleep 

mode selection)

3.6V DC

N
u

ll

P
h

ase

Line

POWER

Toos Fuse Co. (TFC)
AMI Project, Energy Meter sub-Project

Gholamreza Koohsari
1391/4/28
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 ازیسیکپارچه -7

ر این برد آزمایشی باید ها داز اجرا و تست مستقل بلوکپس 

در ایررن مرحلرره   هررای مسررتقل یکچارورره شرروند.  ایررن بلرروک 

های بين كاركردهرا بایرد بره درسرتی طراحری شروند.        بندی زمان

هم نين در این مرحله به توجه به انجام وندین عمليرا  ب رور   

توان راكتيرو و  گيری به طور مثال اندازهپردازنده )همزمان توسط 

توليد پالس آن و هم نين ارتباط با پور  نوری و نيز پاسخگویی 

هرا توسرط یر     نياز به اجررای برنامره    كنتوری به فشردن دكمه

هرای مردیریت   سيست  عامل است كه در این پروژه با كم  روش

كنترور  سرازی و تسرت   بررای یکچاروره   ار انجام شد.ك ها اینوقفه

به برد مدار واپی نهایی با توجه به قاب طراحری شرده    نهایی نياز

را  PCBایرن   7توسط گروه مهندسی مکانير  اسرت كره شرکل     

 دهد.نشان می

 
 : برد مدار واپی نهایی كنتور7شکل 

  سپاسگزاری

ت تروس فيروز   پایان تزم است از مردیریت محتررم شررك   ر د

پروژه سچاسگذاری كن  و هم نين  جانبه از اینبرای حمایت همه

در دانشرگاه فردوسری    از مدیریت تبراتوار پژوهشی دكتر جاویدی

، آقرای  آلمران  Trainanaliticمدیریت شرركت  مشهد و هم نين 

ی علمری و  هاو مشاوره هابه یاطر پشتيبانی و كم  لجورج كووُ

 .دانی كن این پروژه قدر انجام در طول  فنی
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