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Tiêu chuẩn IEC 61000-4-30
Class A có ý nghĩa gì?
Tiêu chuẩn IEC 61000-4-30 Class A độ chính xác
cao là cơ sở khi lựa chọn một thiết bị đo chất
lượng điện.

Ghi chất lượng điện, đo và phân tích vẫn là một lĩnh vực
tương đối mới và đang phát triển rất nhanh. Trong khi các
phép đo điện cơ bản như điện áp hiệu dụng thực và dòng
điện đã có các tham số đo được xác định rõ thì rất nhiều
tham số chất lượng điện lại không có định nghĩa như vậy.
Thực tế này đã buộc các nhà sản xuất hàng đầu phải phát
triển thuật toán riêng để đo các thông số chất lượng điện
này. Kết quả là hàng trăm phương pháp đo lường riêng
biệt trên toàn cầu đã ra đời.
Với rất nhiều sự biến đổi và khác nhau giữa các dụng cụ
như vậy, kỹ thuật viên thường phải tốn nhiều thời gian để
phân tích và nắm rõ khả năng của từng dụng cụ cũng như
các thuật toán đo cụ thể thay vì dành thời gian đó để nắm
rõ chất lượng điện năng. Việc chuẩn hóa các phương pháp
đo mang đến khả năng so sánh kết quả trực tiếp từ các
thiết bị phân tích khác nhau.
Tiêu chuẩn IEC 61000-4-30 Class A xác định phương
pháp đo, tổng thời gian, độ chính xác và đánh giá cho mỗi
thông số chất lượng điện để duy trì kết quả có thể tin cậy
được có thể lặp lại được và có thể so sánh được. Ngoài ra,
IEC 62586 còn xác định một tập hợp tối thiểu các thông
số phải được triển khai có các Dụng cụ đo chất lượng điện
dùng trong cả các thiết bị lắp cố định và di động.
Vì ngày càng có nhiều nhà sản xuất bắt đầu thiết kế các
dụng cụ phân tích và đo chất lượng điện theo các tiêu
chuẩn Class A, nên kỹ thuật viên có thể tự tin vào các
phép đo mình đang thực hiện. Tất cả những điều này làm
tăng độ chính xác, độ tin cậy, khả năng so sánh và hiệu
quả trong công việc. Tiêu chuẩn này được cập nhật định
kỳ cùng với sự phát triển của ngành và khi các tình huống
đo mới được khám phá và yêu cầu. Kể từ khi ra mắt vào
năm 2003, tiêu chuẩn này đã được cập nhật một vài lần và
hiện đang ở Phiên bản 3 (Edition 3) (2015).

IEC 6100-4-30 Class A chuẩn hóa các phép đo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tần số điện năng
Cường độ điện áp cấp nguồn
Mức nhấp nháy (có tham chiếu đến IEC 61000-4-15)
Sụt áp và tăng áp
Gián đoạn điện áp
Mất cân bằng điện áp cấp nguồn
Sóng hài điện áp và đa hài (có tham chiếu đến
IEC 61000-4-7)
Điện áp tín hiệu của nguồn điện chính
Thay đổi điện áp nhanh chóng
Cường độ dòng điện
Sóng hài dòng điện và đa hài (có tham chiếu đến
IEC 61000-4-7)
Mất cân bằng dòng điện

Các ví dụ về yêu cầu của Class A
Sai số đo của điện áp cấp nguồn được đặt ở mức 0,1 %
điện áp đầu vào đã công bố Udin trên phạm vi 10 % đến
150 % Udin. Điều quan trọng cần lưu ý là trong rất nhiều
trường hợp chỉ độ chính xác ở toàn thang đo được nêu
ra trong khi độ chính xác 0.1% có thể đạt được một cách
dễ dàng, thì việc đạt được độ chính xác này trên phạm vi
rộng lại khó khăn hơn.
Ngoài ra, yêu cầu này cũng nêu rằng phép đo phải ‘liên
tục, không chồng chéo’ trong khoảng thời gian chu kỳ
10/12 cho một hệ thống điện 50/60 Hz. Đây là điều rất
quan trọng cần phải chú ý khi xem xét các thông số kỹ
thuật của nhà sản xuất vì các thiết bị có sai số đo cao hơn
có thể dẫn đến kết quả có thể bị khách hàng hoặc cơ sở
cung cấp dịch vụ tranh chấp.

Ví dụ: các hệ thống đo chất lượng điện có chi phí thấp
thường có độ sai số cao hơn khi đo ở mức thấp hơn của
thang đo (ví dụ: đo trên một Máy biến áp tồn tại điện áp
pha-trung tính lên đến 58 volt). Ngoài ra, khi không đo
liên tục, một số sự thay đổi có thể xảy ra mà không được
chú ý. Những lỗi này có thể có nghĩa là một bộ phận của
thiết bị được cho là hoạt động chính xác trong khi thực
thế lại không phải như vậy. Với công cụ được chứng nhận
Class A, kỹ thuật viên có thể tự tin rằng các phép đo đã
được xếp hạng với các giá trị sai số được chấp nhận trên
toàn thế giới. Điều này đặc biệt quan trọng khi xác minh
sự tuân thủ đối với các quy định hoặc so sánh kết quả
giữa các dụng cụ hoặc các bên. Các yêu cầu kiểm tra chức
năng hoặc sai số cho thiết bị Class A được nêu chi tiết
trong IEC 62586-2.
Tăng, sụt và gián đoạn điện áp phải được đo theo chu
kỳ đầy đủ và cập nhật mỗi nửa chu kỳ, cho phép dụng cụ
kết hợp độ phân giải cao các điểm dữ liệu lấy mẫu nửa
chu kỳ với độ chính xác của các phép tính toán hiệu dụng
thực toàn bộ chu kỳ. Chỉ dựa vào các phép tính toán toàn
chu kỳ có thể xác định sai các điều kiện hợp lệ, trong khi
chỉ sử dụng một nửa chu kỳ có thể không cung cấp độ
chính xác cần thiết để hiểu đầy đủ các vấn đề tiềm ẩn.

Đồng bộ thời gian bên ngoài bắt buộc phải đạt được các
nhãn thời gian chính xác, cho phép sự tương quan chính
xác của dữ liệu giữa các thiết bị khác nhau. Độ chính
xác được chỉ định với ± 20 ms cho 50 Hz và ± 16,7 ms
cho dụng cụ 60 Hz, bất kể tổng thời gian là bao nhiêu.
Đạt được độ chính xác này đòi hỏi phải có đồng hồ GPS,
thông qua bộ thu GPS, hoặc NTP (Giao thức thời gian
mạng), thông qua Ethernet. Khi không thể đồng bộ bằng
một tín hiệu bên ngoài, dung sai thời gian phải lớn hơn
±1 s mỗi giai đoạn 24 giờ. Tuy nhiên, sự cho phép linh
hoạt hơn này không xác nhận các phép đo tuân thủ với
Class A. Việc thiếu các nhãn thời gian chính xác trong các
dụng cụ đo chất lượng điện năng giá thành thấp có thể
khiến việc khắc phục chính xác các sự cố chất lượng điện
trở nên cực kỳ khó khăn Điều này có thể dẫn đến việc
không thể xác định chính xác việc truyền phát các sự kiện
điện áp trên mạng khi sử dụng nhiều dụng cụ.

Thời gian tổng hợp là khi một thiết bị đo chất lượng điện
nén các dữ liệu đã đo theo các giai đoạn chỉ định. Công
cụ Class A phải đảm bảo cung cấp dữ liệu trong các qui
định cụ thể sau đây:
• Khoảng thời gian của phép đo cơ bản sẽ ở chu kỳ
10/12 (~200 msec) tại 50/60 Hz, xin lưu ý rằng khoảng
thời gian dao động với tần số thực tế.
• Chu kỳ 150/180 (~3 sec) tại 50/60 Hz, xin lưu ý rằng
khoảng thời gian dao động với tần số thực tế
• Khoảng thời gian 10 phút, đồng bộ với múi giờ quốc tế
(UTC)
• Khoảng thời gian 2 giờ cho tình trạng chập chờn Plt
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Thuật toán hài FFT được xác định cho tất cả các thiết
bị Class A sẽ đạt đến cường độ hài tương tự. Phương
pháp FFT cho phép các thuật toán vô hạn có thể dẫn đến
các cường độ hài khác nhau đáng kể nếu không được
quy định. Tiêu chuẩn Class A yêu cầu phải đo hài ở cùng
khoảng thời gian chu kỳ 10/20 như các phép đo hiệu dụng
thực, theo tiêu chuẩn Class I IEC 61000-4-7 / 2008, sử
dụng phương pháp đo lường hài nhóm phụ không phân
cực. IEC 6100-4-7 mô tả nhiều phươn pháp và thuật toán
để đo hài, nhưng IEC 61000-4-30 đặc biệt nêu phương
pháp Class I Nhóm phụ
Mỗi yêu cầu Class A này đóng một phần quan trọng trong
việc cung cấp dữ liệu chính xác, đáng tin cậy và có thể so
sánh cho người dùng, cuối cùng mang đến số liệu phân
tích chính xác hơn và khắc phục các vấn đề về chất lượng
điện hiệu quả hơn. Các dụng cụ không tuân thủ Class A,
kết quả đo không thể so sánh với nhau một cách dễ dàng.
Ngược lại, các dụng cụ đáp ứng Class A sẽ có kết quả
nhất quán và có thể so sánh, giúp kỹ thuật viên tự tin phân
tích một cách chính xác các vấn đề về chất lượng điện
phức tạp. Đối cả người tiêu dùng năng lượng tuy mô lớn
và các công ty dân dụng, điều quan trọng là có khả năng
xác minh chất lượng nguồn điện đầu vào và có thể xác
định liệu vấn đề liên quan đến chất lượng nguồn điện phát
sinh từ bên trong hay bên ngoài cơ sở của khách hàng sử
dụng năng lượng.
Chỉ những công cụ có thiết kế đặc biệt để khắc phục sự
cố, ghi và phân tích các thông số chất lượng mới có thể
cung cấp thông tin chi tiết cần thiết để xác định nguồn gây
nhiễu và chẩn đoán vấn đề một cách chính xác. Và với sự
phù hợp của phép đo Class A, những phép đo này thậm
có thể dùng trong các tranh chấp pháp lý hoặc hợp đồng,
khiến việc chọn một dụng cụ có khả năng này trở thành
một điều quan trọng.
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