
 

 

 

 

 

 ُای بٌیادی پژُّشگاٍ داًش

 ی ًْر ایزاى طزح چشوَ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هزاكش تحقیقاتی ّ صٌعتی ،ُا داًشگاٍ ُوكاریبزای فزاخْاى 

Request for Proposal (RFP) 

 

 هْضْع فزاخْاى

 ُای هطالعاتی، تحقیقاتی، طزاحی ّ ساخت اًجام پزّژٍ

 0931شِزیْر  :تاریخ فزاخْاى

 

 :عٌْاى پزّژٍ

 DCCTگیز دقیق جزیاى الکتزیکی هستقین  طزاحی ّ ساخت ًوًَْ
(Direct Current Current Transformer) 

 يُثع تغذیّ: گزِٔ

 
 ILSF-PS-01: ی پزّژٍ  شوارٍ

 0931پایاى آباى : ی پیشٌِاد ارائَهِلت 
 

 :اطالعات تواص

 ًْر ایزاى ی چشوَطزح  –ُای بٌیادی پژُّشگاٍ داًش -ارتش راٍ بشرگابتدای  -تِزاى: آدرص

 130-33209892: تلفي

 130-33209833: ًوابز

 http://ilsf.ipm.ac.ir: ّبگاٍ

  ilsf@ipm.ir :پست الکتزًّیک

  

http://ilsf.ipm.ac.ir/
mailto:ilsf@ipm.ir


 هقدهَ

در  یرػزهّ اٍ یمزات ٔ ياانازات تزیتذم یاص تزشر  تززایيم یؼگاْیالت آسيایٍ تظٓیأن –زاٌ یَٕر ا ی طزح چؼًّ

 یؼزگاِ يهزیض آسيایآٌ تآطز یْاطز  كزّ ْزذص اؿزه رػزهّ یّ یزيهُزٕ  در كه یتزشر  تزا كارتزدْزا یطزدز  –كؼٕر 

را در تز خٕاْذ داػز  اس مًهزّ طزُكزٔتزٌٔ  یًیار عظیالت تظی، تظٓیٍ طزح كارتزدیا. زاٌ اط یطُكزٔتزٌٔ ا

الت یاس تظزٓ یاریض تزا تظزیار ياهٕب كزّ در ُْگزاو ت طزیتظ یكّ ٔ فٕتَٕیتار  یفیٔ تا ك GeV 3 یانكهزٌٔ تا اَزژ

 .خٕاْذ كزد یتزاتز یماتیٔ تذم یرٔس مٓاٌ اس َظز ايكاَات تجزت

گیززی ْزز چزّ  ْزای تُیزادی تززای تٓززِ ٔ تُٕ  يظائم فُی ٔ عهًزی در آٌ، ژؤْؼزگاِ داَزغح تا تٕمّ تّ ٔطا  طز

ْایی اس اَجزاو ایزٍ  تا تخغ اط  ی كؼٕر يـًىٔ ؿُاه یماتیْا، يزاكش تذم داَؼگاِيٕمٕد در  یعهً تیؼهز اس تٕاٌ

 . ، يؤطظات ٔ افزاد يهخـؾ تظپاردْا داَؼگاِتّ  طزح را

كؼزٕرياٌ را تزیغ اس ژزیغ  ی رػزذ ٔ تٕطزاّ ی سيیُزّطزپاری  َٕر ایززاٌ ايیزذٔار اطز  كزّ ایزٍ تززٌٔ ی طزح چؼًّ

ٍ خـزٕؽ دعزٕت تزّ عًزم یزيُزذ ٔ تٕاَزا در اّ عاللز یٔ ؿزُاه یمزاتیزاكزش تذمْزا، ي ٍ اس داَؼزگاِیتُاتزا. فزاْى كُذ

 .کُُذاعالو " یاعالو آيادگ ی َذِٕ"خٕد را تا تٕمّ تّ ػزح  یذ تا آيادگیآ یي

 تغذیَ ُای اُویت هٌبع

دل   تاتزای آَٓا تٕنیذ مزیاٌ انکهزیکی يُاطة چُیٍ  ْای ژزلذرت تا دل  تظیار سیاد ٔ ْى طاخ  انکهزٔيغُاطیض

ْای َظم طٕو يذظٕب  ْای طُکزٔتزٌٔ تٕیوِ طُکزٔتزٌٔ گز، اس ارکاٌ اطاطی ػهاتٔ ژایذاری تظیار سیاد

 . ػٕد يی

مزیاٌ انکهزیکی اس اًْی  ٔیوِ تزخٕردار  گیزی   فٕق دلیك، ؿذ  ٔ دل  اَذاسِ ی تغذیّ ْای تزای طاخ  يُثع

ٔ در عیٍ دال تا اَجاو تگیزد ا تکزارژذیزی تظیار سیاد ؿٕرت غیزيخزب، ژیٕطهّ، ت گیزی تایذ تّ ایٍ اَذاسِ. اط 

در دال . (تّ اسای ْز درمّ طهظیٕص تغییز ديا ppm1کًهز اس ) دذ تظیار سیادی يظهمم اس تغییز ديا تاػذ 

مزیاٌ در طُکزٔتزٌٔ تظیار يهذٔال اط  کّ اَذـار  (طُظٕر)ی  کُُذِ دضتّ عُٕاٌ  DCCTداضز اطهفادِ اس 

سیاد ایٍ لااّ ٔ تا  تا تٕمّ تّ لیً  َظثها   . ٔاگذار ػذِ اط  LEMتّ ػزک   Danfisikطاخ  آٌ تٕطط 

آيپز َیاس  044تا  34ْای  يُثع تغذیّ تا مزیاٌ 044تیغ اس تّ درَظزگزفهٍ ایٍ َکهّ کّ در فاس طاخ  ػهاتذُْذِ 

مٕیی در فاس طاخ   د عالِٔ تز ؿزفّکزکّ تهٕاٌ ایٍ دظگزْا را در داخم کؼٕر تٕنیذ  در ؿٕرتی اط ،

 .ْای اتشار دلیك کؼٕر لزار داد تٕاٌ اتشار تظیار يفیذی در اخهیار ؿُا  تزق ٔ آسيایؼگاِ طُکزٔتزٌٔ، يی

 پزّژٍهعزفی 

 .ی آسيایؼی ٔ طاخ  ًََّٕ طزادی، ياانااتی         :ًْع پزّژٍ

 .يااتك يؼخـات يٕرد َیاس DCCTآسيایؼی  ی ٔ طاخ  ًََّٕ یطزاد     :اُداف پزّژٍ

 

 شزح پزّژٍ
در  ACْای  گیزی غیزيخزب ٔ دلیك مزیاٌ تزای اَذاسِ CTْای  ْا ژیغ در ؿُایع، اطهفادِ اس تزاَض اس يذت

ْای يظهمیى  گیزی مزیاٌ ايا اس ایٍ رٔع تّ ؿٕرت يإًل آٌ تزای اَذاسِ. اط ٔل اتٕاٌ ايزی يهذژزْای  طیظهى

تظهّ يثهُی تز  ی چٌٕ ػُ  مزیاٌ ٔ رٔع دهمّ ْایی ْى مای آٌ اس رٔع تٕاٌ تٓزِ تزد ٔ تّ ًَی



مزیاٌ در اثز تغییزات ديا،  ی ػذِ خٕاَذِْا، تغییز يمذار  در ایٍ رٔع. ْای ْال اطهفادِ يیؼٕد(طُظٕر)دظگز

 DCCTتز اطهفادِ اس  رٔع تظیار دلیك. ػٕد گیزی يی يٕمة کاْغ دل  اَذاسِ
1
 .اط  

 

 

 
  DCCTطزح داخهی 

 

رٔی . ػٕد اس مُض فزی  عثٕر دادِ يیای  ی اطهٕاَّ ْظهّ 0یا  3گز طیى دايم مزیاٌ اؿهی اس داخم  در ایٍ دض

در  (فزکاَض)آيذ  تضتا اعًال مزیاٌ يهُأب يزتای تا  .ْا طیًی تّ ػکم چثُزِ ژیچیذِ ػذِ اط  یکی اس ایٍ ْظهّ

کّ اس ایٍ  تا تٕمّ تّ ایٍ. ػٕد انما يیژیچ کُاری  طیىػکم ، در  فاس ٔ ْى ، مزیاَی ْىژیچ ایٍ طیىتّ   KHz04دذٔد 

ثیز يیذاٌ  ٔ ت DCػٕد، عثٕر مزیاٌ اس طیى اؿهی دايم مزیاٌ  ْا در يذ َشدیک تّ يذ اػثا  اطهفادِ يی ْظهّ

ژیچ  طیى تّػذِ  کُهزل یتا اعًال مزیاَ. ذکُ يزتای تغییز يی ی ػذِ ْا ػکم ٔ فاس مزیاٌ انما يغُاطیظی آٌ تز ْظهّ

تّ ایٍ  کزد ٔتٕاٌ اثز مزیاٌ عثٕری اؿهی را خُثی  طٕو کّ اس تاذاد دٔر تظیار سیادی تؼکیم ػذِ اط ، يی

تزتیة تا داَظهٍ يمذار مزیاٌ طٕو ٔ اعًال ضزیة تـذیخ، يمذار مزیاٌ عثٕری اس طیى دايم مزیاٌ اؿهی را 

 .اط ْای دیگز  ّ ديا، تّ يزاتة کًهز اس رٔعگیزی مزیاٌ در ایٍ رٔع ت دظاطی  اَذاسِ.  ف گز  اَذاسِ

  

  :عثارتُذ اسيٕرد َظز يؼخـات اؿهی 

 آيپز    044تا  4 اسآيپز ٔ  104تا  4 گظهزِ اسدٔ   :گیزی جزیاى اًداسٍ ی هحدّدٍ

 ppm0کًهز اس : گیزی بْدى اًداسٍ هیشاى خطی

 تّ اسای ْز درمّ طهظیٕص تغییز ديا ppm1کًهز اس : شیفت حزارتی

 KHz04ْای يهغیز تا فزکاَض  ْای يظهمیى تا مزیاٌ اس مزیاٌ: فزکاًسی ی هحدّدٍ 

  %440/4خاا کًهز اس  :گیزی دقت اًداسٍ

يمایظّ در َظز  تزایرا  LEMطاخ  کًپاَی  IT 150-Sتزای اطال  اس ژارايهزْای دیگز يیهٕاٌ يذـٕل 

 .گزف 
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 Direct Current Current Transformer 



 یاعالم آهادگ ی ًحٍْ
ػٕد تّ يُظٕر اعالو آيادگی يذارن خٕد را تّ ػزح سیز طی دٔ يزدهّ تّ دفهز طزح  يُذاٌ درخٕاط  يی اس عاللّ

 :ػهاتگز يهی ایزاٌ ارطال کُُذ

ی  باا ککاز شاوارٍآيادگی در خـٕؽ اَجزاو ژززٔژِ تزّ ًْززاِ طزٕاتك يززتثط تزا َیاسْزای ژززٔژِ  اعالو  :0ی هزحلَ

 .فزطهادِ ػٕد ipm.irilsf@تّ َؼاَی ژظ  انکهزَٔیکی  1334دذاکثز تا ژایاٌ آتاٌ پزّژٍ 

تًزاص ط یيزاكزش ٔامزذ ػززا یزاتزا افززاد يهماضیاٌ، كارػُاطاٌ طزح  ی ػذِ ژض اس تزرطی يذارن ارطال :3ی هزحلَ

 .دُْذ مشئیات فُی ٔ عهًی  السو، طزح ژیؼُٓادی خٕد را ارائّ یاف در ژض اسخٕاُْذ گزف ، تا 


