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  با تشكر و قدرداني از جناب آقاي مهندس مسعود سرپاك
   ستفاده دركه در تدوين ، گردآوري و ارائه منابع مورد ا

  .پروژه مذكور بنده را مورد عنايت قرار داده 
  اميد است كه توانسته باشم حق مطلب را ادا نموده و قطره اي

  )الكترونيك قدرت ( هرچند اندك از درياي عظيم تكنولوژي 
  .را به جويندگان علم و دانشجويان رشته هاي برق ارائه نموده باشم 

  
  كيانوش اميري فرد 

  1384تابستان                                                                                             
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 مقدمه
  

ــين     قطــع ناگهــاني بــرق باعــث اخــتالل در اكثــر فعاليتهــاي تجــاري شــده و در برخــي مــوارد امكــان ادامــه آن را كــامال از ب
مـدهاي حاصـل از قطـع بـرق ورشكـست شـده انـد        مي برد بعنـوان مثـال شـركتهاي بـسياري را ميتـوان نـام بـرد كـه در اثـر پيا              

ــي           ــاي الكتريك ــتگاه ه ــسياري از دس ــدارد ب ــراه ن ــه هم ــرب ب ــرات مخ ــهر اث ــرق ش ــع ب ــا قط ــه تنه ــستمهاي  ( البت ــد سي مانن
نــسبت بــه نارســائيهايي ماننــد افــت لحظــه اي ولتــاژ ، افــت طــوالني ولتــاژ ، قطــع بــرق ، ولتــاژ لحظــه اي بــاال،   ) كــامپيوتري 

  . ركانس راديوئي و تغييرات فركانس در منبع تغذيه خود حساس هستند نويز و تاثيرات ف
گفتــه مــي شــود زيــرا عملكــرد مــداوم آنهــا بــراي فعاليتهــاي تجــاري يــك   )) بارهــاي حــساس (( بــه اينگونــه بارهــا اغلــب 

ق بـا  شركت حائز اهميت است و همچنـين بـه ايـن دليـل كـه اينگونـه بارهـا بـراي عملكـرد صـحيح بـه يـك منبـع نيـروي بـر                  
  ثبات تر و قابل اطمينان تر از آنچه عموما توسط منابع تغذيه همگاني ارائه ميشود نياز دارند 

   هاUPSسيستم مورد بررسي كه اينجانب روي آن كار كرده و سالها تعمير و نگهداري آن را بعهده داشته ام انواع 
   را EMERSON مارك UPS 400KVA بود با ماركهاي مختلف كه در پروژه فوق فقط KVA300 تا 3 از 

  .بررسي خواهيم نمود 
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  چيست ؟)  UPS( يوپي اس 
  

 توجه نمائيم و معناي لغوي آن را UNITERRUPTIBLE POWER SUPPLIES (UPS)اگر به عبارت 
 ات حالت جامدبعنوان منبع تغذيه بدون وقفه معني مي شود و دستگاهي است متشكل از قطعUPS. استخراج نمائيم 

 (Solid –State) از جمله ) شهر يا ژنراتور ( كه بين منبع برق ورودي و بار وصل شده و از بروز اختالالت برق ورودي
                                     .    قطع كامل آن جلوگيري مي كند  

Mains Supply                         UPS System                          Load 
  

 استاتيك شناخته مي شود اين سيستم نقطه UPS بعنوان " تشكيل شده است غالباSolid-Stateچون اين سيستم از قطعات 
سيستمهاي دوار هنوز موجود بوده و موارد . تكي مي باشد  مژنراتور/ ي موتور ژمقابل سيستمهاي دوار هستند كه بر تكنولو

 استفاده مي شود و در UPS سيستمهاي Back Up در سالهاي اخير اين سيستمها بعنوان استفاده خاص خود را دارند ولي
 . استاتيك است UPSاين جا بحث ما در مورد سيتسمهاي 

 :  موارد استفاده از بارهاي حساس 
  

يي كه جزء طبقه به همان اندازه كه تجهيزات ميكروپروسسوري وارد بازارهاي تجاري و صنعتي مي شوند ، تعداد و انواع بارها
 معامالت و تجارت on-lineگسترش پردازش .  در حال افزايش است "بندي بارهاي حساس قرار ميگريند سريعا
 ساعته نيازمند نيرويي با كيفيت نامحدود مي باشد ، صحت اين مطلب را تائيد 24الكترونيكي در شرايطي كه انجام تجارت 

  . ميكند 
  : ارتند از برخي از انواع بارهاي حساس عب

 كامپيوترها ، مثل سيستمهاي پردازش و كنترل 

 تجهيزات عمليات صنعتي ، مانند عمليات توليدي دقيق 

 ... )  سي تي اسكن و – MRI(تجهيزات درماني ، مانند سيستمهاي كنترل و حفظ حيات 

  PABXتجهيزات شبكه ارتباطي مانند 

   مانند سيستمهاي خرده فروشي POS (Point of Sales )ترمينالهاي دستگاه هاي 

 . ، مانند خريد و فروش از طريق اينترنت on-line معامالت تجاري

  :   اثرات نامناسب بر روي بار حساس ميتواند شامل موارد زير باشد 
 . كان انجام فعاليت تجاري و يا برقراري ارتباط توقف عمليات تجاري ، مانند عدم ام

 .العات در اثر مشكل نرم افزاري از بين رفتن يا مخدوش شدن اط

 .خراب شدن سخت افزار گرانقيمت و اجزاء آن در اثر كاهش يا افزايش شديد و ناگهاني ولتاژ 

 .كاهش توليد در اثر صحيح نبودن عمليات توليدي و احتمال خرابي تجهيزات مربوطه 

 .درست كار نكردن سيستم كنترل 

   امرسونUPS 400KVAنماي كلي از
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 .  تجهيزات ارتباطي  ياposزيان تجاري در اثر خرابي دستگاه 

 . ضرر ناشي از زمان از دست رفته براي تنظيم يا تعمير سيستم آسيب ديده 

  
  

  كالت موجود در برق شهر مش
  

  
  

  

 

   )Spike(نوسانات شديد لحظه اي 
  

Spike تاژها اين ول.  ها ولتاژهاي سريع ، گذرا و با طول زماني كوتاهي هستند كه به شكل موج اصلي برق اضافه مي شوند
  .كتريكي خسارت وارد كرده يا آنها را از بين ببرند  و منفي اضافه شده و با اجزاي الميتوانند به هر دو سيكل مثبت

 Spikeتي كه جريانهاي الكتريكي زياد را زا ها توسط ترموستاتها يا ساير تجهيSwitch مي كنند ، يا توسط بارهايي كه به 
  بدون شك صاعقه ايي كه به صورت موضعي به زمين اصابت . د ايجاد ميگردند  مي شون Switchوسيله شركتهاي برق 

  .ترين و قابل توجه ترين عوامل توليد اين نوسانات هستند به ويژه زمانيكه به كابلهاي ارتباطي برق القا شوند كنند از جديمي
 



     
 
 

           

                                                                                    12

 
  

 

آسيب ديدن . زار گردند يي ميتوانند باعث آسيب سخت افزار و خرابي نرم افديد لحظهنوسانات ش
خسارتهاي . سخت افزار نتيجه قرار دادن وسايل الكترونيكي حساس در معرض ولتاژهاي باالست 

نرم افزاري ميتواند در دراز مدت سبب ضررهاي مالي سنگيني گردد زيرا فايلهايي كه به طور دوره 
  .ا تشديد كند اي خوانده مي شوند خراب شده و سيستم پردازش جاري ممكن است خطاها ر

  
  

  نويز الكتريكي 
نويز حالت معمولي نتيجه اختالل بين ولتاژهاي فاز به .  ناشي از بروز اختالل بين خطوط منبع و زمين است كنويز حالت مشتر

وش و روشن كردن بار ، اشكاالت كابل و مجاورت با تجهيزات مفاز و فاز به نول است و ميتواند در اثر اصابت صاعقه ، خا
  . ركانس راديويي و غيره ايجاد شود ف

انرژي نويز فركانس باال كه وارد سيم ارت شده است ، ميتواند بر روي مدارهاي حساسي كه ارت منبع تغذيه را به  عنوان 
ل اين نوع تاثير گذار مخرب تنها به وسيله نيروي برق تحمي. مرجعي براي سيستم كنترل داخلي به كار مي برند ، تاثير بگذارد 

اين اثرات عموما با قراردادن . نمي شود بلكه كابلهاي ارتباطي و ساير اتصاالت خارجي نيز قادرند چنين تأثيري را ايجاد كنند 
يي در تجهيزات حساس و بكار بردن كابلهاي مناسب و برقراري اتصالهاي ارت به حداقل  لحظهژفيلترهاي حذف اضافه ولتا

  . مي رسد 

   گردد اطالعاتن كردن كامپيوتر و در نتيجه از دست رفتHangد باعث نويز الكتريكي ميتوان

  

  
  

 مشكالت موجود دربرق شهر :2-1شكل
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   : )Surges (يياضافه ولتاژ لحظه
  

Surge ولتاژ اضافه شده به موج اصلي برق يا مقادير باالتر از مقدار عادي خط اصلي برق مي باشد كه بيش از يك سيكل 
 كردن بار در Switchگاه بزرگ خاموش ميشود و يا به دنبال  پس از آن كه يك دست"  معموالSurge. ادامه مي يابد 

  .مراكز فرعي ايجاد مي شود 
  

 ميتواند قدرت عملكرد اجزاي مربوط به منبع تغذيه به Surge به علت زمان نسبتا طوالني ،
  .  سوئيچينگ كامپيوتر را كاهش داده و باعث كاهش طول عمر آنها شود 

  

    :)Sage(افت لحظه يي ولتاژ 
  

 هاي Spike از لحاط شكل مانند Sage.  ناميده مي شوند Sageافت ولتاژهايي كه به مدت چند سيكل ادامه داشته باشند 
  . منفي مي باشد ولي طول مدت آن بيشتر است 

 كردن يك بار بزرگ مانند دستگاه هاي تهويه  Switchاين امر ناشي از . وقوع افت ولتاژ بسيار متداول است 
در صورتي كه ولتاژ منبع اصلي آنقدر پايين بيايد كه كامپيوتر . اه انداختن موتورهاي الكتريكي است هوا يا ر

  .  شدن كامپيوتر ميشود re-bootنتواند ولتاژي دريافت كند ، افت ولتاژ باعث 
  

         : هارمونيكها 
  

بارهاي حاوي . جريانهايي با دامنه باال مي كشند هارمونيكها عموما توسط بارهاي غيرخطي به وجود مي آيند كه از برق شهر 
 و به ويژه ماشينهاي الكتريكي را ميتوان به عنوان منابع ايجاد اين Switchingيكسو كننده هاي كنترل شده ، منابع تغذيه 

ي دوار با سرعت متغير  براي مثال ميتوان به كامپيوترها ، دستگاه هاي فتوكپي ، پرينترهاي ليزري و موتورها–نوع تاثير نام برد 
  . اشاره كرد 

هارمونيكها باعث افزايش نامناسب جريان مي شوند و اين افزايش اثر خود را در دماهاي باال نشان داده و باعث 
  . خرابي اجزاي تشكيل دهنده و افزايش حرارت دستگاه ها مي شود 

  

ه هارمونيكها ، با افزايش تعداد كامپيوترها به صورت  ها توسط منابع سوئيچينگ تغذيه ميشوند و مشكالت مربوط بPCاكثر 
در موارد حاد ، دماي توليد شده به وسيله هارمونيكها ميتواند سيمهاي اصلي نول سايت را خراب كند . تصاعدي باال ميرود 

يت زياد باشد استفاده وترها در سايجايي كه تعداد كامپ. مگر آن كه سيمها از ابتدا به اندازه كافي ضخيم در نظر گرفته شوند 
  . ضروري است % ) 10مثال كمتر از ( جريان ورودي كم ، THDاز يوپي اس داراي 
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  : )Brownouts(افت طوالني ولتاژ 
Brownout ها همانند Sage افت ولتاژطوالني زماني .  ها هستند ولي طول مدت آنها بيشتر است و معموال مهمتر هستند

يد برق قدرت تامين توان مورد نياز شبكه مصرف را ندارد و شركت برق ولتاژ شبكه سراسري ايجاد ميشود كه منبع اصلي تول
  را كم مي كند 

بسته به وضعيت شركت توليد كننده برق منطقه يي و در شرايط بحراني ، افت طوالني ولتاژ ممكن است 
  .چندين ساعت ادامه يابد 

  

     : ) Blackouts(قطع برق شهر 
  

Blackoutافتد اين وضعيت  مي آن منبع نيروي برق كامال از كارت است از قطع كامل جريان برق و در هنگام وقوع عبار
  .در اثر بروز اشكال در خطوط نيرو ، حوادث ، طوفان همراه رعد و برق و ساير شرايط پيش مي آيد

  

Blackoutداراي اثراث كامال مشهود و گاهي مخرب است   

  

 خالصه  
  

  . داشته باشند تواند بر عملكرد يك بارحساس تاثيري الكتريكي وجود دارد كه ميي از اختاللهاي احتمالي انرژ توجهموارد قابل
وجه تشابه تمام اختاللهاي ياد شده اين است كه مطلقا قابل پيش بيني نيستند هر اقدامي كه براي حفاظت از منبع تغذيه بار 

بطور كلي كامپيوترها داراي محدوده باال و پائين مشخصي .  بار موثر باشد حساس انجام گيرد بايد در تمام مدت استفاده از
عالوه بر مقادير . است و به ساختار آنها بستگي دارد %+ 10تا %+ 50براي تغييرات دائمي ولتاژ موثر برق ورودي هستند كه بين 

 كوتاهي تحمل كنند و هر چه مدت نوسانها باال ،كامپيوترها ميتوانند نوسانهاي خارج از محدوه مجاز را براي مدت بسيار
  . كوتاهتر باشد دامنه آنها بزرگتر است 

 ، وقفه هاي انرژي Sageدر منبع تغذيه بعضي از كامپيوترها انرژي ذخيره شده كافي وجود دارد تا بتوانند در صورت بروز 
  . ستگاه ها از اين ويژگي برخوردار نيستند البته تمام د.  خروجي را تأمين نمايند dc ولتاژ (10ms)بيشتر از نيم سيكل 

اگر هدف استفاده كننده از كامپيوتر كاهش دفعات قطع برق و به حداقل رساندن خطا است ، سيستم الكتريكي بايد همواره 
  . تحت كنترل باشد 
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  يوپي اس به عنوان راه حل 
  

اگرچه نوع . هم محافظت از منبع تغذبه آنها است پس از شناسايي يك سري تجهيزات به عنوان بارهاي حساس ، موضوع م

  . اين حفاظت تا حدي به كاربرد خاص آنها بستگي دارد 

 ها را ميتوان با قراردادن فيلترهاي مناسب و بعضي از Spikeبراي مثال اثرات ناشي از تداخل ، نويز ، فركانس راديويي و 

  .  ها را نيز ميتوان با بكار بردن قطعات تابع ولتاژ كم كرد  Surge. اد انواع ترانسفورماتور ايزوالسيون در خط تغذيه كاهش د

البته هنگامي كه تاثيرات قطع برق يا افت ولتاژ طوالني را در نظر ميگيريم حساسيت بارها بايد بطور جداگانه موردبررسي قرار 

هيزات خاص با سيستم كاري آنها كامال براي مثال قطع برق براي مدت چند ميلي ثانيه ممكن است سبب شود كه تج. گيرد 

خراب شود در حالي كه ساير تجهيزات بدون  آن كه آسيبي ببينند ، چندين سيكل نامناسب برق ورودي را پشت سر 

  .ميگذارند 

نيازهاي مختلف براي تغذيه يك شبكه كامپيوتري و يك سيستم روشنايي اضطراري را در نظر بگيريد ، نصب تجهيزات 

 ميتواند در مواقع لزوم مناسبترين Standby و يك  ژنراتور  ( Line-Conditioning Equipment)ژ تصحيح ولتا

 . شكل حفاظت را تامين كند 

 

 ساعت مورد استفاده قرارگيرد ، 24اگر بار به يك منبع تغذيه با تلرانس كم نياز داشته باشد و يا قرار است كه 
تا بار را به وسيله نيروي برق ) يوپي اس ( تغذيه بدون وقفه هيچ راهي وجود ندارد جز نصب يك نوع منبع

  . مداوم و بدون نويز تغذيه كند 

 

Backup يوپي اس چيست ؟   
  

.  ژنراتوري مي باشد Stand-by نياز به يك سيستم (Backup Time)با توجه به محدوديت زماني انرژي دهي باتري 
 است برق شهر قطع شود تنها منبع برق موجود  انرژي  Stand-byر هرگاه در يك سيستم كاري حساس كه فاقد ژنراتو

الكتريكي حاصل از باتري يوپي اس مي باشد در نهايت نيز مدت زماني كه بار ميتواند برق دريافت كند به ميزان مصرف بار و 
 برق مورد نياز )استقالل(Outonomyبا قطع يوپي اس در مدت زمان . ظرفيت سرويس دهي باتري بستگي خواهد داشت 

 شدن سيستم Shutdownتجهيزات را تامين خواهد كرد و بعد از گذشت اين زمان با فرض اينكه برنامه نرم افزاري مناسب 
 انجام شود بدين ترتيب بدون از دست دادن Shutdownموجود و قابل اجرا باشد سيگنالي به بار ميفرستند تا عمليات منظم 

يستم خاموش مي شود اما مسئله تنها حفظ اطالعات نيست و اگر برق سيتسمهاي پردازش و اطالعات برنامه ها بسته و س
اطالعات و تجهيزات ارتباطي به مدت بيشتري قطع باشد اين سيستمها سودمندي كارايي و برخي از فعاليت هاي تجاري مهم 

  . خود را از دست خواهند داد 
 در UPS باشد با قطع شدن برق (AMF)ت تشخيص اتوماتيك قطع برق اگر سيستم مورد بحث شامل يك ژنراتور با قابلي

طي مدت الزم براي روشن شدن و كار كردن ژنراتور بار را تغذيه خواهد كرد با فرض اينكه براي اين منظور يك ژنراتور با 
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 Loadارژ مي كند و  آن را بعنوان يك جايگزين براي برق شهر فرض كرده باتريها را شUPSتوان مناسب انتخا شده باشد 
 آن را UPSنكته قابل توجه اينكه فركانس و ولتاژ ژنراتور بايد د رمحدود قابل قبولي باشد كه . مصرفي را تغذبه مي كند 

 از باتري استفاده مي نمايد و عمال كاركرد UPSبعنوان ورودي قبول نمايد و اال با وجود روشن بودن ژنراتور گاهي اوقات 
 و نكات ديگر بخشي است كه در اين مقوله نمي گنجد UPSست پس تنظيم ولتاژ و فركانس ژنراتور با ژنراتور بيخودي ا

  .  مي پردازيم UPSفقط اشاره اي شد و ما در ادامه به بحث ساختمان و سيستم كاركرد 
  

    توان يوپي اس 
  

توليد . ود موارد با هر دو بيان ميشدر بعضي  و (VA) يا ولت آمپر (w)توان مصرفي تجهيزات  الكتريكي با واحد وات 
كنندگان يوپي اس عموما واحد ولت آمپر را براي طبقه بندي يوپي اس بكار ميبرند و اين واحد مشخص كننده حداكثر باري  

  . است كه در صورت قطع يوپي اس ميتواند براي مدتي تغذيه كند 
 اين است كه توان مصرفي بار متصل شده از محدوده توان هنگام انتخاب يوپي اس براي تغذيه يك بار بخصوص ، نكته مهم

خروجي يوپي اس تجاوز نكند ، اگر توان بار با واحد وات مشخص شده باشد براي مقايسه آن با توان يوپي اس بايد وات را 
  . به ولت آمپر تبديل كرد 

  مقايسه ولت آمپر و وات   
  

ولي شناختن ارتباط بين اين دو پارامتر به هنگام تطبيق يوپي اس با . ي شوند عبارتهاي  ولت آمپر و وات اكثرا با هم اشتباه م
  . يك مجموعه بار الزم است 

  
  

  
  
  
  
  
  

  
   در يك مدار خطيVA و Wمقايسه  : 3-2شكل 

و  مقادير موثر ولتاژ –مقدار ولت آمپر تجهيزات الكتريكي با ضريب ولتاژ منبع در جريان گذرنده از منبع به دست مي آيد 
 از يك A5 باري را نشان ميدهد كه 3-2براي مثال نمودار باالئي شكل ) . جذر مقدار متوسط توان ( جريان به كار مي روند 

  .  توان مصرفي دارد 1200VA(1.2KVA) مي كشد پس V240منبع 



     
 
 

           

                                                                                    17

ا همان روش كه  ، وات دقيقا بdcدر يك مدار . وات واحدي براي اندازه گيري توان حقيقي مصرف شده توسط بار است 
 كه acدر يك مدار .  محاسبه مي شود (W=Vx A)براي ولت آمپر توضيح داده شد يعني ضرب ولتاژ منبع در جريان بار

. را تغذيه مي كند ، ولتاژ منبع با جريان بار همفاز بوده و مقادير ولت آمپر و وات مدار برابر هستند ) خطي (بار كامال مقاومتي 
 توان برحسب rms با رسم شكل موج توان لحظه يي يك بار خطي نشان ميدهد كه چگونه مقدار 3-2دياگرام پاييني شكل 

  آيد وات به دست مي

  
   در يك مدار غير خطيVA و Wمقايسه  : 3-3شكل 

  

،  مانند ترانسفورماتورها ، منابع تغذيه سوئيچينگ acبعضي بارهاي .  كامال خطي نيست acدر عمل بار متصل به يك مدار 
. موتورها و غيره خاصيت سلفي دارند و باعث مي شوند كه جريان بار متناسب با راكتانس بار ، از ولتاژ اعمال شده عقب بيفتد 

 به دست آمده در VAتوجه داشته باشيد كه عدد .  درجه از ولتاژ منبع پس فاز است 36 جريان تقريبا 3-3براي مثال در شكل 
كل موجود ولتاژ و جريان و در نتيجه مقادير موثر آنها بدون تغيير بوده و جريان دريافتي از منبع اين مثال علي رغم تغيير فاز ش
 كاهش توان را بر حسب وات از مقدار محاسبه شده 3-3با اين حال دياگرام پاييني در شكل . در هر دو مثال يكسان  است 

  . وات كمتري مصرف مي كند VAهمان مقادير  يعني بار در اين حالت با – نشان ميدهد W 960 به W1200قبلي 
 هنگامي كه پالريته ولتاژ و  A x Vحاصل ضرب . اين كاهش وات به دليل ارتباط بين شكل موج جريان و ولتاژ است 

 با سير نزولي منحني 3-3اين موضوع به صورت گرافيكي در شكل . جريان تفاوت داشته باشد ، مقداري منفي خواهد بود 
  .ر مناطق هاشور زده شده شكل موجهاي جريان و ولتاژ رخ مي دهد ، نمايش داده شده است وات ، كه د

 يعني تواني كه –سير نزولي توان كه در مثال بيان شده است ، يك بيان تئوري است و به آن توان تلف شده اطالق مي شود 
  . مي نامند و با راكتانس بار متناسب است  )) راكتيو((اين توان را گاهي نيز توان . بصورت مفيد در بار مصرف نمي شود 
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 يوپي اس هاي موجود 
  

گستره مدلهاي يوپي اس موجود بسيار وسيع بوده و از دستگاه هاي روميزي با ابعاد كوچك تا دستگاه هاي چندصد كيلو 
 –ه اند لكرد موازي ارائه دادا قابليت عمعالوه بر اين برخي توليد كنندگان ، يوپي اس هايي ب. ولت آمپري را شامل است 

 3 يا 2 افزايش پيدا خواهد كرد براي مثال دستيابي به سيستمهاي KVAبدين ترتيب توان خروجي سيستم تا چند هزار 
  . مگاولت آمپري نيز امكان پذير مي باشد 

  

 

  
  

  

  )روميزي( Desktopانواع يوپي اس  : 3-4شكل 
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 VA250 بيش از توان –سيستمهايي با توان بسيار پائين 
  

 طراحي شده اند Workstation و PCي قرار ميگيرند براي تغذيه يك كامپيوتر شخصي مدلهايي كه در اين محدوده توان
يوپي اس به يك پريز برق .  ساخته مي شوند PCو معموال در يك كيس با ارتفاع كم و اندازه يي حدود نصف يك سيستم 

و ابعادش ، قابل حمل است  متصل مي شود اين نوع يوپي اس به خاطر وزان كم A13 (UK)شهر مانند يك سوكت سه پيئ 
ين نوع يتع.  هستند line- interactive و on-line , off-lineمدلهايي كه در اين گروه تواني قرار ميگيردند در انواع . 

  . تكنولوژي دستگاه نكته اصلي در انتخاب يوپي اس مي باشند 
شود اين اتصال بوسيله كليد اصلي مدار يا يك  در پشت يوپي اس متصل مي (IEC)ال به يك پريز برق  استاندارد وا معمي

در اين گروه تواني ، باتريها معموال در خود كابينت يوپي اس قرار دارند و كال استفاده از كابينت . فيوز محافظت مي شود 
  . باتري اضافي مورد نظر نيست 

 ، عموما الزم نيست كه امكانات هشدار طراحي شده اند)  بار(چون اين مدلها براي قرار گرفتن در مجاروت مصرف  كننده 
دهنده از راه دور براي آگاه كردن كاربر از وضعيت عملكرد آنها فراهم شود هرچند كه عمليات نصب يوپي اس ممكن است 

يا نرم افزار ) پروتكل مديريت شبكه ساده  (SNMPشامل نصب يك رابط كنترل  اتوماتيك بين يوپي اس و كامپيوتر مانند 
  .  نيز باشد Shut downك اتوماتي

 VA2000-500 –سيستمهايي سيستمهاي توان پايين 
  

يوپي اس ها در اين محدوده تواني از بسياري جهات شبيه سيستمهاي گروه قبل كه در باال توضيح داده شد مي باشند و ميتوان 
اين قابليت را به اين مدلها مي ) لي نسبت به مدلهاي قب(اگرچه ، افزايش توان .  فرض كرد (portable)آنها را قابل حمل 

، ) غير از پرينتر ليزري ( و تجهيزات جانبي آن مانند پرينتر pc كامل شامل يك workstation يا serverدهد كه يك 
 متصل مي شوند و 13A(UK)اين مدلها نيز به يك پريز برق شهر مانند يك سوكت سه پين . اسكنر و غيره را تغذيه كنند 

  3-4)1(مانند شكل . باشند line – interactiveو  on-line , off-lineامل طرحهاي ميتوانند ش
  

  
 2000VA-500اي توان پائين سيستمه3-4)1(شكل  
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 در پشت يوپي اس متصل مي شود و اين اتصالها معموال به وسيله كليد اصلي مدار يا (IEC)بار به پريزهاي استاندارد برق 
 يا چند پريز 2ر اتصال چندين بار به يوپي اس يك فيوز حفاظت مي شوند ولي اين احتمال وجود دارد كه به منظور تسهيل د

  . خروجي تعبيه شده باشد 
 نياز به backupباتريها اين گروه نيز ، معموال در كابينت يوپي اس قرار گرفته اند ولي بعضي مدلها براي افزايش زمان 

ي شده است كه جريان شارژ باتري يي طراحدراين حالت شارژ باتري در داخل دستگاه به گونه. كابينت باتري اضافي دارند 
  . اضافي را نيز تامين كند 

اگرچه ، در شرايط ويژه كابينت باتري اضافي بايد مجهز به يك سيستم شارژ كننده مخصوص براي تامين جريان شارژ 
  . باتريهاي اضافي باشد در نتيجه اين بخش نيز بايد به برق شهر وصل شود 

اگرچه اين دستگاه ها . ت با استفاده كننده ، نياز به امكانات هشدار دهنده از راه دور ندارند اين سيستمها عموما به علت مجاور
  .  دارند SNMP اتوماتيك يا Shut downنيز مانند سيستمهاي گروه قبل بسته به درجه حساس بودن بار ، نياز به نرم افزار 

  .وند پرينترهاي ليزري ممكن است باعث اعوجاج هارمونيكي يوپي اس ش
  .اطمينان حاصل كنيد كه يوپي اس ميتواند جريان زياد لحظه يي اين نوع بار را تامين كند 

 

   KVA20-3 –سيستمهايي توان متوسط 
 

 
 

 سيستمهاي توان متوسط :3-5شكل
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 طراحي (desktop)مدلهايي كه در اين رنج تواني قرار ميگيرند براي تامين برق در مصارف باالتر از سيستمهاي روميزي 
  . يه يك شبكه اداري كامل ، مجموعه سرورهاي و يا مركز ارتباطات بكار ميروند شده اند و براي تغذ

، به صورت دائمي با ) مخصوصا در توانهاي باالي اين محدوده (اين مدلها كه نميتوان آنها را قابل حمل به حساب آورد 
محافظ در برابر اضافه بار ورودي به استفاده از تابلوهاي فشار متوسط به برق متصل ميشوند و ممكن است به چند دستگاه 

مدلهاي بزرگتر در اين دسته ممكن است با برق سه فاز در ورودي عمل . عنوان يكي از مراحل نصب احتياج داشته باشند 
  . كرده و خروجي يك يا سه فاز داشته باشند 

حدوده ، توضيحات داده شده درباره در سطوح پائين اين م. مساله باتريها هم در اين محدوده تواني خاص تغيير مي كند 
 باتريها درون يك كابينت جداگانه 120KVA-15ولي در مدلهاي .  هنوز معتبرند desktopباتريهاي سيستمهاي روميزي 

در واقع  اكثر توليد كنندگان براي اين دسته يك سري كابينتهاي هماهنگ . كه در كنار يوپي اس قرار دارد جاي ميگيرند 
  . د تا عالوه بر ظرافت و زيبايي با يك محيط اداري تطابق داشته باشند توليد مي كنن

 هاي توزيع كه در داخل كابينت يوپي اس قرار busbarدر رنجهاي تواني باالتر تجهيزات مصرف كننده با كابلشور به 
 پائين اين رنج تواني در محدوده. نيز به يك سيستم توزيع برق منتقل مي شود دارند متصل مي شوند و خروجي يوپي اس 

  . در خروجي داراي پريزهاي استاندارد باشد احتمال دارد 
  . اكثر يوپي اس هاي اين سري مجهز به امكاناتي براي هشدار دادن از دور و نمايشگر هاي وضعيت مي باشند 
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   KVA400-30سيستمهايي توان باال 

  
 سيستمهاي توان باال :3-6شكل
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 EMERSON توان باالUPSنوععكس چند  



     
 
 

           

                                                                                    24

 

 
 

 
ي بزرگ را سرويس دهند ، ولي عموما به دليل صداي فن هاي خنك كننده و مدلهاي اين دسته ميتوانند يك مركز اطالعات

به داليل ياد شده معموال اين . همچنين گرماي ايجاد شده هنگام كار كردن با بارهاي بزرگ براي محيط اداري مناسب نيستند 
 زيادي بار دجي آنها به تعدا قرار دارند و خرو(plant room)گونه مدلها در محلهايي دور از بار در يك اتاق مخصوص 

  . متصل است كه همگي از سيستم توزيع برق مجهز به كليد و فيوزهاي مخصوص استفاده مي كنند 
در اين گروه بعيد است كه .  بوده و ورودي و خروجي سه فاز دارند on-lineمدلهاي اين گروه تواني ، اكثرا داراي طراحي 

 ممكن است باتريها در يك Backupر گيرند بسته به رنج تواني دستگاه و زمان باتريها درون خود كابينت يوپي اس قرا
   مانند شكل –. در يك اتاقل مختصل باتري قرار داده شوند ) براي سيستمهاي بزرگ ( اس و يا مجاورت يوپيمجزا دركابينت
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. براي كاهش هارمونيكها استفاده كنند  پالسي 12)) يكسو ساز (( بعضي از مدلهاي بزرگتر در اين دسته ممكن است از يك 

يكسو ساز دوازده پالسي گاهي اوقات در يك كابينت جداگانه قرار دارد كه بايد در مجاورت كابينت يوپي اس اصلي قرار 
  اين عمل باعث افزايش مساحت اشغال شده توسط سيستم و همچنين افزايش وزن آن خواهد شد . گيرند 

 

 
   ورودي شهريوپي اس و تابلو برق
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راحي  به عنوان جايگزين منبع برق ورودي يوپي اس به طstandbyنراتور ژ/هر ممكن است ، يك در طول مدت قطع برق ش

نراتوري بايد خودبه خود روشن شده و در حالتي كه يوپي اس بار كامل دارد به اندازه كافي يك چنين ژ. سيستم اضافه شود 
  . براي توليد خروجي پايدار توانايي داشته باشد 

 براي اين عملكرد ، خصوصيات متعددي براي اطمينان يافتن از عملكرد مناسب آن standbyنراتور هنگام انتخاب يك ژ
مد نظر قرار ميگيرند ، زيرا خروجي بعضي از ژنراتورها ممكن است براي يوپي اس به عنوان ورودي غير قابل قبول در نظر 

  . گرفته شود 
كنترل كننده از راه / ها شامل نصب يك سري تجهيزات هشدار دهنده بسته به مكان اين نوع يوپي اس معموال مراحل نصب آن

  . دور مي باشد و تمام مدلهاي اين گروه ، اين تسهيالت را به عنوان يك بخش استاندارد دارا مي باشند 
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  ساختار يوپي اس 
 on-line و  off-line , line interactiveبطور كلي ، مدل يوپي اس از لحاظ ساختار طراحي در يكي از سه حالت 

  . قرار ميگيرد 
رفنظر از طراحي خاص هر يك ، چند ويژگي مهم در تمامي يوپي اس ها مشترك است همه آنها داراي باتري هستند و تا ص

 را به جريان زماني كه برق شهر قابل استفاده است انرژي را در باتريها ذخيره مي كنند و پس از قطع برق شهر انرژي باتري
 نشان داده شده است تمام سيستمها بايد داراي شارژ 4-1بنابراين ، همانطور كه در شكل .  تبديل مي كنند (AC)متناوب 

  . باتري و مدار اينورتر باشند 
با با توجه به توضيحات فوق ، هنگامي كه برق شهر دچار مشكل مي شود باتري به عنوان منبع انرژي اينورتر عمل كرده و 

از حد معيني پايين تر زماني كه ولتاژ باتري . شود ميسرعتي كه به ميزان مصرف بار متصل به يوپي اس بستگي دارد ، دشارژ 
ورتر بطور خودكار خاموش ميشود بنابراين هنگام قطع برق شهر مدت زماني كه بارها ميتوانند تغذيه شوند به مي آيد اين

  . به يوپي اس بستگي دارد ظرفيت باتري و درصد بار اعمال شده 
 دقيقه ، تعدادي باتري با ظرفيت سرويس 15 الي 5بطور معمل در سيستمهاي يوپي اس جهت تامين انرژي بار كامل به مدت 

 اگرچه در بيشتر موارد اين زمان با افزودن كابينت باتري اضافي يا انتخاب باتريهاي داراي ظرفيت. دهي مناسب وجود دارد 
  .  نيز گفته ميشود  ( Autonomy) غالبا زمان استقالل(Back-up time)زمان پشتيباني باتري به. افزايش است باالتر قابل

  

  
 
 

 هستند كه همراه با يك سوئيچ در خروجي وسيله ارتباط بار را جهت bypassاساسا تمام يوپي اس ها داراي يك سيستم 
در بسياري از موارد مدار سوئيچ خروجي با بكار بردن سوئيچهاي استاتيك تكميل . ر فراهم ميكنند تغذيه مستقيم برق شه

هايي كه توان آنها پائين ترسيم شده است ، البته در دستگاه 4-1ميشود ،در اينجا سوئيچ استاتيك در بلوك دياگرام شكل 
اتيك به طرز كار يوپي اس بستگي دارد كه در ادامه به تشريح اصول كنترل سوئيچ است. است اين كار بوسيله رله انجام ميگرد 

  . پردازيم آنها مي
  

  upsبلوك دياگرام ساده  :4-1شكل
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    Line -nOسيستم 
  

 اين است off-lineت بين اين طرح و سيستم اولين تفاو.  نشان داده شده است on-line يك يوپي اس مدل 4-5در شكل 
ممكن است از دو )) شارژ / يكسو كننده ((بخش . است تعويض شده )) شارژ / يكسو كننده ((كه شارژ باتري با بخش 

زمانيكه برق شهر در جريان است اين بخش باتري را شارژ و . قسمت جداگانه يا يكي بلوك قدرت كامل تشكيل شده باشد 
ش قطع شود شارژ خامو) برق شهر (در صورتي كه برق ورودي .  ثابت تامين ميكند DCانرژي اينورتر را توسط يك ولتاژ 

ارتباط بين يكسو كننده .  اينورتر توسط باتري تامين مي شود و از اين زمان باتري رفته رفته خالي مي شود DCشده و انرژي 
  .  ناميده ميشود DC bus يا به اختصار DC Busbarباتري اغلب / 

ودي است تا حفاظت الزم در قسمتي از مدار كنترل خود داراي يك محدود كننده جريان ور)) شارژ /يكسو كننده ((بخش 
 از DC است تا در صورت زياد شدن ولتاژ shut downرا در برابر اضافه بار انجام دهد و همچنين شامل يك مكانيزم 

  .  محافظت كند DCباتري ، اينورتر و اجزاي فيلتر 
ن حفاظت را ارائه مي  نيز ناميده مي شود باالترين ميزاDouble Conversionاين نوع يوپي اس كه اصطالحا يوپي اس 

به عبارت ديگر حتي زماني كه برق شهر وجود دارد يكسو كننده . كند زيرا بار همواره با يك ولتاژ تنظيم شده تغذيه مي شود 
  در شرايط . ، شارژ و بخشهاي قدرت اينورتر فعال هستند و بار از طريق يك سوئيچ استاتيك به خروجي اينورتر متصل است 

  UPS 400KVA EMERSONبلوك دياگرام
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ه بار انرژي خود را از اينورتر دريافت مي كند به خوبي در برابر اختالالت برق شهر محافظت مي شود چون عادي هنگامي ك

يكسو كننده و اينورتر مانند يك سد در برابر نويز موجود در خطوط انتقال برق و نوسانات زودگذر ولتاژ عمل كرده و در 
  . ند نهايت يك ولتاژ خروجي كامال تنظيم شده را فراهم مي كن

  
 

ا اين كه كامال قطع شود اينورتر با استفاده از انرژي يتجاوز كند %+ ) 10 تا -%20مثال (اگر ولتاژ ورودي از محدوده مجاز 
زماني كه . باتري به كار خود ادامه ميد هد انجام اين مراحل به نحوي صورت مي پذيرد كه هيچ وقفه يي به بار منتقل نشود 

  . ي شود ، اينورتر مانند زمان استفاده از برق شهر همان ميزان رگوالسيون ولتاژ را ارائه مي كند انرژ باتري استفاده م
تد فارقرار نشود اينورتر از كار مي اگر قبل از اين كه ولتاژ باتري به پائين ترين ميزان ولتاژ خودبرسد جريان برق شهر مجددا ب

 متصل كند نتيجه عمل  انتقال به اين موضوع بستگي bypass به مسير و در برخي مدلها ممكن است سوئيچ استاتيك بار را
متصل شده و منبع .  يوپي اس به همان مسير تغذيه  اصلي كه بخش يكسو كننده از آن تغذيه مي كند bypassدارد كه مسير 

   ) معروف است  Split bypassچنين تركيبي به سيستم (  وجود داشته باشد bypassتامين برق مسير 
  

  ) UPS) On-Lineچگونگي عملكرد :4-5شكل
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 نيز مناسب باشد بار همچنان  انرژي خود را از مسير bypass جدا نصب شده باشد و برق ورودي bypassاگر ورودي با 
bypass اگر دو بخش .  كه يك انرژي الكتريكي محافظت نشده است ، دريافت خواهد كردbypass و ورودي يكسو 

 بر اثر bypassهنگام انتقال به بار به مسير  )  Common bypassحالت (  يكسان متصل شوند ACكننده به يك برق 
  . اتمام انرژي باتري ، تامين انرژي الكتريكي بارهاي حساس قطع مي شود 

 در طراحي سيستم مي باشد تا در زمان قطع برق stand-byيك روش براي غلبه بر اين مشكل در نظر گرفتن يك ژنراتور 
اين ژنراتور از طريق يك مدار سوئيچ خود كار به يوپي اس . ي يوپي اس عمل كند به عنوان تغذيه جايگزين براي ورود

  . در مدار قرار دهد ) 4-6شكل (اين مدار سوئيچ ميتواند قطع برق شهر را تشخيص داده و ژنراتور را سريعا . متصل مي شود 
زماني كه ژنراتور شروع . روشن مي شود در اين روش هر زمان كه مدار كنترل مشكلي را در برق شهر تشخيص داد ژنراتور 

به كار مي كند سوئيچ انتخاب خودكار تغيير وضعيت مي دهد تا خروجي ژنراتور به ترمينالهاي اصلي ورودي يوپي اس 
  . متصل شود و در نتيجه باتريهاي يوپي اس فورا تحت شارژ قرار ميگيرند 

  
  
  
  

  شكل پائين وجود اشكال در برق شهر–شكل باالحالت نرمال
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 ups در سيستم stand-byاستفاده از ژنراتور :4-6شكل

UPSمتصل به ژنراتور Stand-By 
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  افتد ؟ اگر يوپي اس خراب شود چه اتفاقي مي 
  

عموما مشكلي كه در اين نوع يوپي اس مشاهده مي شود به اين دليل است كه اينورتر قادر نيست ولتاژ يا فركانس مناسبي در 
معموال به . ترمينالهاي خروجي يوپي اس توليد كنند و ممكن است نتايج حاصل از اين خرابي در بين مدلهاي مختلف متفاوت باشد 

 يوپي اس نقص در ولتاژ يا فركانس خروجي را مشخص كرده (Control Logic)دهد بخش كنترل محض اينكه عيبي رخ مي 
 نشان داده شده 4-5و بالفاصله سيگنالي به سيستم كنترل سوئيچ استاتيك مي فرستند تا بار را همانطور كه در دياگرام پائيني شكل 

ولي اگر در زمان نياز به انجام اين انتقال خروجي اينورتر با . كند  منتقل bypassاست ، بدون وقفه در برق مورد نياز آن به مسير 
  . نشده باشد ممكن است وقفه كوتاهي در تغذيه بار روي دهد ) همزمان ( سنكرون bypassانرژي الكتريكي مسير 

توجه . د مي شود در برق مصرفي خو) بسيار كوتاه ( بار دچار وقفه on-lineفقط تحت چنين شرايطي است كه در يك يوپي اس 
 در بار خروجي احساس نمي شود اما بار با ولتاژ تثبيت bypassبه اين نكته حائز اهميت است كه اگرچه انتقال بدون وقفه به مسير 

 نيز قطع bypassنشده تغذيه شده و چنانچه به دليل وجود نقص در يوپي اس انجام اين انتقال ضروري باشد و برق ورودي مسير 
  . اه بار تغذيه خود را كامال از دست مي دهد باشد ، آنگ

معموال زماني كه مشكل اينورتر رفع ميگردد سوئيچ استاتيك بطور خود كار بار را به خروجي اينورتر متصل مي كند اين حالت 
  .  نيز ناميده ميشود auto-retransferاغلب 

 خراب شدن يوپي اس است ، در اين حالت بار تا حذف حالت  در برابر اضافه بار معموال مشابه حالتon-lineواكنش اين سيستم 
overload همچنان در مسير bypass  اگر در زمان . باقي مانده و پس از آن بطور خودكار به خروجي اينورتر متصل مي شود
شد ، از اين موجود نباشد برق خروجي يوپي اس نيز قطع خواهد ) برق شهر ( bypass برق ورودي مسير overloadبروز حالت 

 به منظور استفاده از انرژي اينورتر براي مدت محدودي فراهم شده overloadرو در برخي از سيستمها امكان تداوم وضعيت 
يعني يوپي اس مي تواند براي آن قسمت از بار كه دچار مشكل شده جريان كافي را تامين كند تا اين كه فيوز قطع كننده . است 

  . ا از يوپي اس جدا كند مدار بطور خودكار آن ر
 كار كند  اينورتر در حالت محدود كننده جريان بوده و ممكن است ولتاژ overloadتا زماني كه يوپي اس تحت شرايط 
و اگر در زمان معين اضافه بار رفع شود ) در اكثر موارد بهتر است كه برق كامال قطع شود ( خروجي آن عمدا كاهش پيدا كند ،

 . ط عادي باز ميگردد دستگاه به شراي

  
  خالصه  

  

  :  عبارتند از on-lineنكات حائز اهميت در انتخاب يك سيستم 
  . تامين باالترين حد محافظت از بارهاي حساس زيرا بار همواره با ولتاژ تنظيم شده تغذيه مي شود  •
 )دو جهت در هر  ( bypassهنگام انتقال بين اينورتر و مسير ) در برق خروجي ( عدم وجود وقفه  •

 . مشكالت موجود در برق به بار منتقل نمي شود  •

 .هزينه اوليه زياد  •

راندمان ) علي رغم پيشرفتهاي اخير (  با توجه به اين كه يكسو كننده و اينورتر دائما كار مي كنند ، –مخارج جاري زياد  •
 . سيستم كمتر از ساير يوپي اس ها مي باشد 
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 دهنده اجزاي اصلي تشكيل
UPS  
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  مقدمه 
  

در اين نوع يوپي اس .  است double conversionهمانطور كه اشاره شد تنها يوپي اس بدون وقفه واقعي ، سيستم 
يكسو /بخش شارژ ) . 5-1شكل (  عمل مي كنند on-lineشارژ و مدارت قدرت اينورتر  به صورت / بخشهاي يكسو كننده 

 هنگامي كه در برق ورودي DCاين جريان . تبديل مي كند (DC)را به جريان مستقيم ) برق شهر  ( ACكننده برق ورودي 
ACريها را نيز شارژ مي كند با قطع برق شهر ، باتري تامين ت مشكلي وجود ندارد ، ضمن تامين انرژي مورد نياز اينورتر با

ر يسوئيچ از مس( وي دهد يا بدون انجام عمل سوئيچينگ انرژي اينورتر را بي آن كه وقفه يي در برق خروجي يوپي اس ر
bypass به عهده ميگيرد )  به  اينورتر .  

البته . وقتي با چنين ديدي به يوپي اس نگاه كنيم ، اصول طراحي و ساخت آن كامال واضح و مشخص به نظر مي رسد 
  .  روش كامال متفاوت استفاده مي كنند سازندگان اين دستگاه در طراحي مدارات اينورتر و يكسو كننده از چندين

در آغاز اين فصل ديدگاهي كلي درباره مراحل تبديل انرژي به وسيله اينورتر و يكسو كننده ارائه مي شود وسپس در مورد 
، كنند كرده وآنهايي كه استفاده نميدهاز ترانسفورماتور استفا) 5-1شكل( هائي كههاي متفاوت ساختاري در يوپي اسطراحي

شرح عمومي عملكرد مربوط به بخش قدرت يك يوپي اس در كاربردهاي معمولي درادامه فصل به. شود توضيحاتي داده مي
  . پرداخته مي شود 

  
  تبديل ولتاژ 

 
 يكي از متداولترين طراحي هاي مورد استفاده براي مدار قدرت اينورتر را نشان ميدهد كه در آن باتري مستقيما به 5-2شكل 
البته به دليل ضرايب تبديل ولتاژ توسط يكسو كننده و . وصل شده است  ) dc busbarبخش (جي يكسو كننده خرو

  . اينورتر ، اين طرح با ساختار ابتدائي خود و بدون اضافه كردن ترانس غيرقابل استفاده مي باشد 

 
 Double Conversionبلوك دياگرام يوپي اس از نوع : 5-1شكل 
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  :  تكفاز وارد دستگاه مي شود Vac 240براي مثال در نظر بگيرد كه برق 
 كامال يكسو شود و به عنوان ورودي يكسو كننده يوپي اس مورد استفاده قرار گيرد ، مقدار ماكزيمم ولتاژ Vac 240اگر 

 اين حالت زماني امكان پذير است كه يكسو كننده بار الكتريكي نداشته و – مي شود Vdc 340خروجي يكسو كننده تقريبا 
 به همين علت اين –طح ثابت و مساوي با پيك ولتاژ ورودي شارژ شوند تا يك س)و باتري  (DCخازنهاي فيلتر يكسو كننده 

 به دست مي آيد تا حدي از ولتاژ dc busbarدر اينجا آنچه عمال به عنوان ولتاژ . روش يك پيشنهاد عملي نمي باشد 
  . تئوري آن كمتر خواهد بود 

 حداكثر مقدار پيك تا پيك busbarابراين ولتاژ  قرار دارد بنdc busbarاينورتر يك مدار سوئيچينگ است كه بعد از 
 170 باشد ، ولتاژ خروجي اينورتر را در حد 340Vdc معادل busbarاگر ولتاژ . ولتاژ خروجي آن را تعيين مي كند 

Vpk 120 محدود ميكند كه در اين صورت حداكثر خروجي ايجاد شده Vrms و به صورت موج سينوسي كامل خواهد 
  . بود 

  .  ترسيم شده اند 5-3تها در شكل اين حال

 
 
  

 توليد كند ، اين مدار غير قابل استفاده خواهد بود زيرا به دو Vac 240واضح است كه اگر قرار باشد اينورتر ولتاژ خروجي 
  .  در خروجي يكسو كننده نياز دارد dcبرابر ولتاژ 

  روش متداول استفاده از ترانس 
  

ميتوان از ترانس . كل فوق ،  افزودن يك ترانس در ورودي يا خروجي مدار قدرت است متداولترين شيوه براي رفع مش
 بطور موثر افزايش يابد و اينورتر بتواند خروجي مورد dc busbarورودي براي باال بردن ولتاژ برق شهر تا حدي كه ولتاژ 

  شكل موج ولتاژ در مراحل تبديل ولتاژ :5-3شكل

  بلوك دياگرام تبديل ولتاژ :5-2شكل



     
 
 

           

                                                                                    37

ن به تعداد قابل توجهي از سلولهاي اضافي باتري اگرچه اشكال عمده اين روش نياز آ. نياز خود را تامين كند ، استفاده كرد 
  “) باتري  (DC Busbarرجوع شود به صفحه بعد مبحث ولتاژ ”.  برآيند busاست تا بتوانند از عهده افزايش ولتاژ 

 دو هر. همچنين ميتوان يك ترانس در خروجي اينورتر قرار داد تا ولتاژ خروجي يوپي اس  را تا مقدار نامي آن افزايش دهد 
  . روش عمال قابل استفاده مي باشند ، اما استفاده از  ترانسفورماتور خروجي متداولتر است 

  

  
  

    

  مثالي از مدار عملي خروجي يوپي اس 
  

  400V L-L مثال عملي از مدار خروجي يك يوپي اس سه فاز را نشان ميدهد كه براي توليد ولتاژي براي 5-4شكل 

-115VL است كه معادل V L-L 200 دارد ، بنابراين خروجي اينورتر 2:1جي نسبت تبديل ترانس خرو. طراحي شده است 

N(200/(√3)) 325 تقريباVP-P (2x115x√2) بيشتر از ) پيك تا پيك (چون اينورتر نمي تواند ولتاژ خروجي .  ميباشد
شود ، پيك شكل موج خروجي   (325V) كمتر از اين مقدار مينيمم dc busbar توليد كند ، اگر dc busbarولتاژ 

  . قطعا حذف خواهد شد 
 براي ايجاد ايزوالسيون استفاده شده است و نقطه نول (delta-star)يك ترانس مثلث به ستاره  ) 5-4شكل (در مثال فوق 

 متصل است تا بين دو منبع انرژي يك نقطه ارتباطي مشترك وجود bypassسيم پيچي ثانويه عمال به خط زمين ورودي 
فيلتر خروجي هماهنگ با ترانس خروجي كار مي كند تا با حذف هارمونيك از شكل موج خروجي ، ولتاژ . اشته باشد د

  . سينوسي كاملي توليد شود 

   جريان CT ستاره باترانس



     
 
 

           

                                                                                    38

  
    

  
  

  
  

  ) باتري  ( DC Busbarولتاژ 
  

برق شهر وجود با يك حساب سرانگشتي معلوم مي شود ولتاژ باتريهايي كه به يوپي اس متصل هستند ، هرگاه مشكلي در 
 ولت براي هر سلول و زماني كه باتريها به عنوان منبع تغذيه اينورتر 25/2تقريبا ) يعني از باتريها استفاده نمي شود ( ندارد 

اين ارقام با توجه به انواع مختلف باتري و كارخانه هاي سازنده .  ولت براي هر سلول خواهد بود 65/1عمل مي كنند تقريبا تا 
  . اوت خواهند بود اندكي متف

تغيير مي كند البته خالي % 30 در طول استفاده اينورتر از انرژي باتري تا dc busbarدر سيستم يوپي اس معمولي ولتاژ 
  . شدن باتريها و كم شدن ولتاژ آنها عاملي محدود كننده براي خروجي اينورتر است 

 مقدار dc busbarت ، مينيمم مقدار مجاز براي ولتاژ  نشان داده شده اس5-4براي مثال ، در مدار خروجي كه شكل 
325Vdc براي بدست آوردن اين ولتاژ مينيمم زماني كه انرژي باتري تقريبا تمام مي شود ، باتري بايد .  محاسبه شده است

 مدار و ترانس خروجي :5-4شكل
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بسته به  در عمل مقدار نهايي به اندازه يك يا دو سلول – 325/ 65/1 = 9/196يعني (  سلول تشكيل شده باشد 197از 
  .) مشخصات واقعي باتري تفاوت خواهد داشت 

چنين ولتاژي را .  خواهد بود Vdc 443 سلول است ، تقريبا 197ولتاژ مورد نياز براي شارژ يك مجموعه باتري كه داراي 
   در خروجي560V ميتوان يافت زيرا قادر است تقريبا تا 415Vدر استفاده از قابليتهاي يكسو كننده برق سه فاز 

dc busbar 560اما اگر باتري به .  خود توليد كند Vdc وصل شود ، بيش از حد شارژ شده و خسارات جبران ناپذيري 
  .به آن وارد خواهد آمد 

طراحي هاي گوناگوني براي يكسو كننده . براي شارژ باتري با ولتاژ مناسب بايد خروجي يكسو كننده قابل كنترل باشد 
  شوده فاز بطور گسترده بكار گرفته ميا رعايت كرده اند ، اما آنچه كه به ويژه در كاربردهاي سوجود دارد كه اين نكته ر

همچنين در يك مدار .  توليد مي كند SCRاست كه موج كاملي با استفاده از عناصر )) يكسو كننده كنترل شده با فاز  (( 
   )5-8شكل .( تفاده كرد  اس443Vdcساده ميتوان از يكسو كننده براي تنظيم ولتاژ باس در 

  

Inverter Regulation   
  

 نشان (115V l-n) ارائه شده اند ، ولتاژ مورد نياز اينورتر را براي تامين خروجي تنظيم شده 5-4اعدادي كه در مثال شكل 
به  كه باتري 325Vdc كه ولتاژ باتري شروع به كاهش مي كند تا Vdc 443 ميتواند از dc busbarولتاژ . ميدهند 

  . انتهاي سيكل دشارژ خود مي رسد تغيير كند 
برخي سيستمهاي يوپي اس براي كاهش زمان شارژ مجدد و كامل باتري بعد از يك سيكل دشارژ كامل ، امكان باال بردن 

اين  باالتر از مقدار معمولي شارژ آن صورت ميگيرد و در dc busbarاين عمل با افزايش ولتاژ . ولتاژ را فراهم مي كنند 
  . زمان ولتاژي كه به اينورتر اعمال مي شود بيشتر از قبل خواهد بود 

  . اين نوع شارژ براي همه انواع باتري مناسب نمي باشد : توجه 
 ورودي dcروشهاي گوناگوني براي كنترل اينورتر وجود دارد تا اينورتر بتواند ولتاژ خروجي مناسبي در تمام محدوده ولتاژ 

  .  مي باشد (PWM))) مدوالسيون پهناي پالس ((ال حاضر رايجترين شيوه در ح. توليد كند 

  روش بدون ترانس 
  

 ، سبب شده كه (IGBT)آخرين پيشرفتها در تكنولوژي نيمه هاديهاي قدرت و ساخت ترانزيستور دو قطبي با گيت مجزا 
  . ح نمايش داده شده است  نمونه اي از اين طر5-5در شكل . ساخت يوپي اس بدون ترانس امكان پذير باشد 

در اين طرح يكسو كننده كنترل شده با فاز كه در مثال قسمت قبل توضيح داده شده را يكسو كننده ثابت و يك مبدل ولتاژ 
DC BUSBAR جايگزين شده است ، اين مبدل ولتاژ dc ويت خروجي يكسو كننده ولتاژي باالتر از مقدار پيك ق با ت

 dc busbarنمودار نشان ميدهد كه ولتاژ . ل توليد كند مه و به اينورتر اجازه مي دهد تا ولتاژ كاخروجي اينورتر توليد كرد
  .  باشد 700Vdcكه به ورودي اينورتر مي رسد بايد 

 340Vdcالبته مقدار . يكسو كننده يك پل ديودي تمام موج است و از اين رو خروجي آن ولتاژ رگوله نشده خواهد بود 
  . ه مي شود مربوط به ولتاژ ماكزيمم تئوري در زمان بي باري است و در عمل اين مقدار تا حدي كمتر است كه در شكل ديد
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 را به ازاي محدوده مجاز (700Vdc) نوعي مدار سوئيچينگ است كه ولتاژ خروجي ثابتي DCمدار تقويت كننده ولتاژ 
 در دامنه تعيين شده يوپي اس ، تحت تاثير مشكالت busbar بنابراين ولتاژ تنظيم شده . ولتاژ خروجي باس توليد مي كند 

  . برق شهر قرار نمي گيرد 

  
  

  شارژ مانند يك مبدل.  تنظيم شده متصل شده است dc busbarهمانطور كه مشاهده مي كنيد يك شارژ باتري به 
  ولتاژ شارژ مناسب  كاسته ، آن را به حد dc busbarكند و از ولتاژ زياد موجود در  عمل ميdc-dcكاهنده 

  . براي باتري ميرساند  
 تنظيم نشده وصل مي گردد dc busbarزماني كه برق شهر مشكل پيدا كند باتري با يك نوع وسيله سوئيچينگ فورا به 

 كه به سرعت كار مي كند ، SCRهرچند يك سوئيچ ساده در تصوير ديده مي شود اما اين عمل را ميتوان به وسيله يك 
 تنظيم شده ادامه مي دهد بي آن كه تاثيري بر كار dc busbar با استفاده از باتري به تغذيه dcمبدل تقويت . انجام داد
  . اني كه ولتاژ باتري به آخرين حد خود برسد اينورتر متوقف مي شود مزمانند طرح مثال قبل ، .  بگذارد اينورتر

 مستقيم آن به ورودي اينورتر اين است كه باعث ايجاد انعطاف يكي از فوايد استفاده از شارژ باتري مستقل به جاي وصل
پذيري بسيار زياد در تعداد سلولهاي باتري كه در سيستم بكار مي روند ، مي شود ؛ اين ويژ گي سبب مي شود تا در مواقع 

 ديگر اين است كه مزيت.  سيستم تغييرات دقيقي اعمال كرد Backupالزم با افزودن يا كاستن يك يا دو سلول در زمان 
 دليل اصلي AC)ريپل ( موجود در ولتاژ باتري راحذف مي كند نوسان AC)ريپل ( هرگونه  نوسان dc-dcشارژ باتري 

  . خرابي زود هنگام باتري است 

   بدون ترانسupsاگرامبلوك دي :5-5شكل
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IGBT با تكنولوژي   UPS 200KVA  
  

 
  مزاياي اين سيستم  

  
  : سيستم بدون ترانس .  كامال واضح است مزيت اين شيوه ساخت سيستم بر يو پي اس داراي ترانسفورماتور

 بازده بيشتر دارد  •

 .هزينه كمتري براي ساخت و عملكرد دارد •

 سبكتر بوده و نقل و انتقال آن هنگام نصب راحت تر است  •

 .ي كمي  اشغال مي كند و با توجه به طراحي سايت ، تناسب آن با محيط بيشتر است افض •

              و نيز افزايش ضريب توان ورودي ) ه دليل وجود فيدبك به برق شهر ب( با كاهش هارمونيكهاي توليد شده  •
 . ، باعث كاهش هزينه كاركرد دستگاه ميگردد )نزديك به يك ( 
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  )RECTIFIER(بخش قدرت يكسو كننده 
  

 بدون ترانس در صرف نظر از تفاوتهاي بارز و آشكار ، تفاوت اصلي بين طرح يو پي اس هاي ترانس دار و يو پي اس هاي
در سيستم يو پي اس هايي كه داراي .  تنظيم شده اتخاذ مي شود dc busbarكاربرد روشهايي است كه براي رسيدن به 

 كنترل شده ، dc busbar ورودي به يك ACترانس هستند همواره از يكسو كننده كنترل شده با فاز براي تبديل برق 
جديد بدون ترانس ، ديگر يكسو كننده كنترل شده با فاز بكار برده نمي شود و به در طراحي سيستمهاي . استفاده شده است 

 كه مزاياي بيشتري نيز  (SMPS) از نوع منبع تغذيه سوئيچينگ (boost-converter)جاي آن از يك نوع مبدل تقويت 
  . دارد ، استفاده مي كنند 

مي پردازد و )) سوئيچينگ ((و )) كنترل شده با فاز ((مبحث بعدي به توضيح درباره طرز كار سيستمهاي يكسو كننده 
  . را با هم مقايسه مي كند ) يكسو سازي كنترل شده (مزيتهاي مربوط به هر دو روش يكسو سازي 

  

  اصول كنترل فاز 
  

ي قابل اين مدار نوعي يكسو كننده تمام موج با ورودي سه فاز يا تك فاز  است كه در آن به جاي ديود از يكسو كننده ها
  . ها استفاده شده است (SCR)كنترل سيليكني 

 كنترل مي شود ،  البته با در نظر گرفتن اين نكته كه SCRنقطه شروع شكل موج خروجي توسط تاخير در عمل روشن شدن 
SCR افت همانطور كه نشان داده شده با اين كار ميزان ولتاژ خروجي يكسو كننده به دليل وجود.  در باياس مستقيم است 

 در يك مدار ساده قرار دارد كه ميتواند اصول ابتداي SCR ) 5-6شكل (در . ديودي مقداري كاهش خواهد داشت 
جه كنيد كه مدار يكسو كننده نيم موج كه در شكل مشاهده مي شود عمال كاربردي .تو. تكنيكهاي كنترل فاز را نشان دهد 

  .نداشته و فقط بدليل سادگي آورده شده است 
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   نسبت به كاتد همواره تحت ولتاژ مثبت نگهداشته SCR دياگرام اول شرايطي را نشان ميدهد كه در آن گيت 5-6در شكل 
 جريان را در SCR اعمال مي شود در اين حالت SCRمي شود  اين بدان معني است كه سيگنال راه انداز به طور دائم به 

كاتد در نيم سيكل –ما در نيم سيلك منفي آن را عبور نمي دهد زيرا آند  عبور مي  دهد اACطول نيم سيكل مثبت ورودي 
در مقاومت بار مي شود و ميتوان )) يكسو كننده نيم موج ((اين عمل منجر به افزايش ولتاژ . منفي باياس معكوس دارند 

 45/0لتاژ متوسط بار تقريبا در اين مثال و.  دقيقا مانند يك ديود يكسو كننده معمولي عمل مي كند SCRمالحظه كرد كه 
  .  است كه روي شكل موج خروجي سوار شده و در شكل نيز بصورت خط چين نشان داده شده است ACپيك ولتاژ 

 در هر دو نيمه شكل موج SCR فاقد هرگونه ولتاژ اعمال شده بر گيت است و در اين شرايط SCRدر دياگرام دوم 
  .  بار نيز صفر خواهد بود (DC) ولتاژ متوسط به اين ترتيب. ورودي كامال خاموش است 

 توضيح داده شد نشان دهنده ماكزيمم و مينيمم ولتاژهايي است كه از يك مدار ساده ميتوان به 5-6دو حالتي كه در شكل 
ولتاژ توضيحاتي كه در ادامه خواهد آمد نشان ميدهند كه چگونه ميتوان با بكارگيري تكنيكهاي كنترل فاز اين . دست آورد 

  . را بين اين دو حد ماكزيمم و مينيمم تغيير داد 
 نيم موج مثبت خود قرار º45 زماني تحريك مي شود كه شكل موج ورودي در SCR ، گيت 5-7در دياگرام بااليي شكل 

 طبيعي  روشن نشده و به طورº45 تا º0 هدايت خواهد كرد ، يعني از º180 و º45 در پريود بين SCRدر اين شرايط . دارد 
بدين ترتيب ، همان طور كه در دياگرام باالي مربوط به شكل موج مشاهده مي كنيد مقدار .  خاموش خواهد شد º180بعد از 
 پائين تر DC (Vdc max) كه مقدار آن كمي از حداكثر ولتاژ (Vdc mean) به حد متوسط خود مي رسد DCولتاژ 
  . است 

 و همچنانكه در شكل ميبينيد باعث مي º90 بيشتر تاخير دارد ، يعني تا SCR º45 در دياگرام پائيني ، سيگنال تحريك گيت
  شود ولتاژ خروجي بيشتر كاهش يابد

 اصول كنترل كننده هاي سيليكني :5-6شكل
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مي باشد و نشان ميدهد كه ولتاژ خروجي يكسو كننده بين )) كنترل شده با فاز ((آنچه گفته شد اصول اوليه يكسو كننده 
 قابل SCR يك تاخير فاز متغير بر روي سيگنال كنترلي و در زمان باياس مستقيم حداقل و حداكثر محدوده خودبا استفاده از

  .كنترل است 
  معروف است (Conduction Angle)آتشننده اعمال ميشود ، به زاويه سيگنال روشن كSCRآن به زاويه اي كه در 

  

 

 رل فازاصول كنت :5-7شكل

 كنترل شده با فاز) پالس-6(يكسو كننده سه فاز :5-8شكل
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   پالس - 6يكسو كننده 
 

ل از يك موج ورودي ك در طول يك نيم سيSCR نشان ميدهد هر  يكسو كننده كنترل شده تمام موج سه فاز را5-8شكل 
 نيم سيكل  (+R) بااليي SCR را در نظر بگيريد ، Rبراي مثال فاز . زاويه آتش هدايت يكسو كننده را كنترل مي كند 

ورودي تمام درعمل براي حفظ تعادل جريانهاي .  نيز نيم سيكل منفي را كنترل مي كنند (-R) پائيني SCR و Rمثبت فاز 
  .  موجود درمدار با يك زاويه آتش يكسان كنترل مي شوند SCRشش 

   ، دياگرام شكل موج سه فاز نشان ميدهد كه اين بخش تنها به R(+R)با در نظر گرفتن جزئيات نيم سيكل مثبت فاز 
اين بدان معني است . ست  به صورت مستقيم باياس شده ا R شكل موج ورودي فاز º150 تا º30 از پريود ، بين º120مدت 

 6(اين مدار گاهي يكسو كننده كنترل شده .  كنترل كرد º120كه ولتاژ خروجي را ميتوان با تغيير زاويه آتش در تمامي اين 
  .  در طول هر سيكل كامل سه فاز روشن مي شوند SCR نيز ناميده ميشود زيرا هر شش (six step)) مرحله يي 

  

 ان هارمونيك داليل و اثرات توليد جري
  

 پالس مي باشد كه با تغيير كامل كموتاسيون از 2شامل .  نشان داده شده است 5-8 كه در شكل R فاز SCRجريان مثبت 
  ) همگي در يك گروه كموتاسيون هستند (  مطابقت دارد   B– و  Y–فازهاي 

ثير كلي آن مانند زماني است كه هارمونيكهاي هنگامي كه جريان بار منقطع باشد با اين كه ولتاژ ورودي متناسب نباشد ، تا
مجموع اين هارمونيكها شكل موج جريان .  سينوسي وجود دارند 50Hzفركانس باال در جريان سوار شده بر جريان اصلي 

ن يكي نيست ، ولتاژ و جريا) برق شهر (تا زماني كه فاز هارمونيكهاي جريان با فاز ولتاژ اصلي . اصلي را تشكيل مي دهند 
اين هارمونيكهاي جريان با امپدانس منبع برق شهر تداخل كرده و .  آمپر راكتيو خواهد بود –ت ولت رتوليد شده به صو

آنها همچنين ضريب توان ورودي يو پي اس را كم كرده و باعث افزايش اثرات . باعث ايجاد اعوجاج ولتاژي ميشوند 
 از اعوجاج ولتاژ خط مي كاهد همقاومت كم منبع تغذي. فات مي شوند بارگذاري روي مدارهاي قدرت اصلي و باال رفتن تل

  . اما عامل اصلي مشكل را برطرف نمي كند 
جمع (  است صفر مي شود 50Hzدر شرايطي كه در جريان ورودي توازن برقرار است فقط جريان نول كه فركانس آن 

بته تحت همين شرايط متعادل جريان بار ، هارمونيك سوم و ال)  با هم اختالف فاز دارند º120برداري سه جريان مساوي كه 
در نتيجه حتي زماني كه . كنند بلكه اضافه نيز مي شوند يمهستند و نه تنها يكديگر را حذف نضرايب آن در سيم نول هم فاز 

. مهاي سه گانه فاز عبور دهد ، سيم نول بايد جرياني بيشتر از سي) آمپر آنها يكسان است ( در جريانهاي فاز توازن برقرار است 
بنابه دليل ذكر شده بايد در محاسبه .  يابند ش برابر جريان فاز ميتوانند افزاي7/1)√3(در اكثر موارد ، جريانهاي نول به ميزان 

يد درجائي كه بايد از سيم نول استفاده شود ، سطح مقطع آن نه تنها نبا. سيم نول يك مدار سه فاز توجه خاصي صورت گيرد 
معموال سيم نول با دو برابر .  برابر جريان فاز را عبور دهد 7/1از سطح مقطع سيمهاي فاز كمتر باشد بلكه بايد بتواند حدود 

ميزان هارمونيكهاي توليد شده توسط يكسو كننده سوئيچينگ به عنوان اعوجاج كلي . سطح مقطع سيم فاز مناسب است 
 پالس معموال بين 6گيري ميشود و در يكسو كننده  اندازه (THD-total harmonic distortion)جريان ورودي
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 زياد براي جريان ورودي سبب ايجاد THDبراي يوپي اس ها توان متوسط و توان باال ، چنين مقدار . است% 35تا % 30
به .دارد ) هر برق ش(اعوجاج در برق شهر مي شود كه اثرات مضري بر عملكرد ساير تجهيزات متصل شده به تغذيه اصلي 

فراهم شود و اين ) برق شهر (عالوه تواني كه توسط هارمونيكها و به صورت اعوجاج ايجاد مي شود بايد توسط برق اصلي 
  .  جريان ورودي بسيار نامطلوب است THDبا توجه به دو دليل فوق ، مقدار زياد . امر سبب اتالف انرژي خواهد شد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

   Pulss Rectifier -Twelve:  پالس 12 كننده سويك
 اعــالم G.5/3طبــق نظــر انجمــن مهندســي بــرق ،  ميــزان قابــل قبــول هارمونيكهــاي توليــد شــده بــه وســيله ، تجهيــزات بــار   

ــا. شــده اســت  ــرد    بربن ــراي كــاهش هارمونيكهــا ، در صــورت امكــان ، انجــام گي ــداماتي ب ــد اق ــراي . اين باي آســانترين راه ب
.  فيلتــر فركــانس در ورودي يــو پــي اس مــي باشــد كــه بــه همــين منظــورطراحي شــده اســت   ايــن كــار وصــل كــردن يــك 

ايـــن فيلتـــر معمـــوال شـــامل مجموعـــه يـــي از خـــازن و ســـلف اســـت كـــه بـــراي بيـــشترين درجـــه جـــذب هارمونيـــك   
  . تنظيم شده است  ) 3rdمعموال(

ــن اســت        ــار رفتــه ، ممك ــوع فيلتــر بك ــسته بــه ن ــان ورودي تقريبــا از  THDب ــ% 30 جري ــاهش يابــد  % 10ا حــدود ت . ك
فيلترهــاي ورودي در بــار كــم يــو پــي اس مــي تواننــد يــك مــشكل باشــند زيــرا ضــريب قــدرت ورودي ميتوانــد از حالــت    

  . پس فاز به پيش فاز تغيير كند كه اين امر مشكالتي براي ژنراتور جريان متناوب به وجود خواهد آورد 
  
  

DC BUSركتيفاير  
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 پالس-12بلوك دياگرام يكسو كننده  :5-9شكل
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 يكسو كننده سه 2 پالس است كه در آن 12 يكسوكننده زا ي كاهش هارمونيكها استفادهيك روش بسيار موثر و به صرفه برا
 نمونه هاي از اين نوع مدار 5-9در شكل .  اختالف با يكديگر كار مي كند ، به كار گرفته شده اند º30كه با ) پالس 6(فاز 

) برق شهر (ن يكسو كننده ها و تغذيه اصلي ديده مي شود كه نشان ميدهد جابجايي فاز به وسيله يك ترانس مناسب كه بي
 كه همان خروجي يكسو كننده است بطور موازي با سلفهاي بزرگ قرار DC BUSBAR. قرار گرفته ، انجام مي شود 

  . گرفته تا جريانهاي بار را مهار كرده و تقسيم جريان را آسانتر كند 
 ، دوازده 50Hz در هر سيكل SCRوال ، چون به جاي شش ا. اين مدار به دو طريق باعث كاهش هارمونيكها مي گردد 

SCR عمل سوئيچينگ را انجام ميدهند ، فركانس پالسهايي كه به برق شهر اعمال مي شود دو برابر است اما دامنه آن پائين 
ثانيا ، به علت . ا در صورت استفاده از يك مدار فيلتر جداگانه آسانتر شود تر است و باعث مي شود فيلتر كردن هارمونيكه

º30 يكسو كننده .  اختالف فاز ، هارمونيكهاي سوم در دو يكسو كننده در فاز مخالف قرار دارند و يكديگر را خنثي مي كنند
 فيلتر ورودي و هم در مورد يكسو هم در مورد. كاهش ميدهد % 10تا حدود % 30 جريان ورودي را از THDدوازده پالس 

 پالس ، اندازه و قيمت قطعات اضافي هنگام استفاده در يو پي اس هاي توان باال بيشتر است و قطعا به جاسازي در 12كننده 
  . كابينتهاي بزرگتر نياز دارند 

  
  اشغال شده توسطاين حالت نه تنها بر هزينه و بهاي ساخت يو پي اس مي افزايد ، بلكه باعث افزايش فضاي 

   يو پي اس مي شود و عمليات نصب آن را مشكل مي سازد
  

 پالس-12 به همراه كابينت يكسو كننده UPSنماي ظاهري يك :5-10شكل  
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    ضريب توان ورودي 
  

 مي يابد به  عبارت ديگر همچنان كه ازه كه زاويه آتش يكسو كننده كاهشدر يكسو كننده كنترل شده با فاز ، به همان اند
يان به صورت تصاعدي نسبت به شكل موج ولتاژ  خروجي يكسو كننده كم مي شود ، شكل موج جرdc busbarولتاژ 

  .ورودي پس فاز مي شود 
از اين رو ضريب توان .  است AC معادل كسينوس زاويه اختالف فاز بين ولتاژ و جريان در يك مدار (PF)ضريب توان 

  . ر كاهش مي يابد ورودي مستقيما تحت تاثير تغييرات زاويه آتش يكسو كننده است و با برگشت فازهاي يكسو كننده بيشت
البته قبال نيز . مفهوم ضريب توان فقط زماني صحيح است كه ولتاژ و جريان حتما سينوسي بوده و فركانس يكسان داشته باشند 

ديديد كه جريانهاي وابسته به يكسو كننده كنترل شده با فاز سينوسي نيستند و از هارمونيكهاي قوي تشكيل شده اند كه باعث 
از اين رو هارمونيكهاي توليد شده ، عالوه بر زاويه آتش يكسو كننده روي . اكتيو گردشي در مدار مي شوند ايجاد توان ر

  . ضريب توان نيز اثر ميگذارند 
زماني كه يكسو كننده كنترل شده با فاز كه در يو پي اس بكار مي رود ، با بار كامل كار كند و در حال شارژ باتري باشد 

پالس كه -12كاهش در هارمونيكهاي ورودي زماني به دست مي آيد كه از يكسو كننده .  است 0,8ضريب توان تقريبا 
  . افزايش مي دهد ، استفاده شود  0,86ضريب توان را تا حدود 

 كه در سيستم يو پي اس هاي بدون ترانس بكار برده مي شود ، به Boost Converter Circuitدر قسمت مربوط به 
در . سو كننده كنترل شده با فاز مثل توليد هارمونيك و ضريب توان كمتر از يك اشاره شده است برخي از مضرات يك

  . مبحث بعدي چگونگي رفع اين مشكالت توسط  اين مدار خاص به زبان ساده شرح داده شده است 
 

   Boostاصول اوليه مبدل 
  

 شــبيه اســت dc-dc معمــوال بــه مبــدلهاي  يــك نــوع رگوالتــور ســوئيچينگ و جريــان بــاال اســت كــه Boostمــدار مبــدل 
بـراي آشــنايي بيــشتر بــا طــرز كـار مــدار بهتــر اســت نحــوه   .) كــه در ايــن دسـتگاه بكــار بــرده مــي شــوند   ( ac-dcتـا مبــدل  

ــدل    ــك مب ــار ي ــردازيم        dc-dcك ــي آن بپ ــاي كنترل ــاره ويژگيه ــث درب ــه بح ــپس ب ــد و س ــر بگيري ــتاندارد را در نظ .  اس
  .  كار مي كند را نشان مي دهد dc كه با تغذيه ورودي boostاز مبدل  دياگرام ساده يي 5-11شكل 

 
 

 BOOSTلبد اوليه ماصول :5-11شكل
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ــاژ ورودي  ــاال ثابــت نگهداشــته شــود  (E)اگــر ولت ــستور )  ثابــت dcيعنــي مقــدار (  در مــدار ب  هرگــز روشــن Q1و ترانزي
 C2 و C1ي  مثبــت بــاس خازنهــاDCســت كــه ولتــاژ انــشود آنگــاه دقيقــا تمــام آنچــه كــه در مــدار اتفــاق مــي  افتــد ايــن 

  . شارژ خواهد كرد ) ولت + E( به اندازه ولتاژ ورودي D3 و D1را از طريق ديودهاي 
  شــن شــده و از طريــق ديودهــاي   و رQ1 اعمــال شــود ،  Q1اگــر يــك ولتــاژ كنترلــي مثبــت بــه گيــت ترانزيــستور        

 D1 و D2 از ســمت راســت ، ســلف L1  ــار خازنهــاي  .  را بــه زمــين متــصل مــي كنــد ــاثيري C1و  C2ايــن عمــل بــر ب  ت
 و L1بنــابراين جريــان گذرنــده از ســلف    .  از هرگونــه جريــان دشــارژ جلــوگيري مــي كنــد      D3نــدارد چــون ديــود   

ــاي  ــت  D2 و D1ديوده ــد ياف ــزايش خواه ــاژ ورودي    .  اف ــدازه ولت ــه ان ــستگي ب ــان ب ــزايش جري ــدار اف ــاي + ) E(مق و پهن
  .  محاسبه مي شود  E= -Lªi/ªt دارد و با استفاده از فرمول (drivepulse)پالس راه انداز 

ــاز ورودي   ــون ولت ــه     (E)چ ــاني ك ــا زم ــستند ت ــت ه ــانس ثاب ــدو كت ــده  Q1 و ان ــان گذرن ــد جري ــن باش ــه L1از   روش  ب
   به مرز اشباع خود مي رسد Q1اي پالس راه اندازي ترانزيستور هصورت خطي افزايش مي يابد و در نتيجه در انت

البتـه نمـي تـوان جريـاني را     . از از گيـت آن حـذف شـود خـاموش مـي گـردد        هنگـامي كـه پـالس راه انـد     Q1ترانزيـستور  
ــد  L1كــه از  ــي كن ــور م ــاند   عب ــه صــفر رس ــورا ب ــيكــي از ويژگي(ف ــان  ) ي ســلف اه ــن زم  نقــش يــك Q1و چــون در اي

ــود        ــق دي ــان از طري ــه جري ــراي تخلي ــود ب ــسير موج ــا م ــد ، تنه ــي كن ــا م ــاز را ايف ــدار ب ــصر م ــاي D3عن  C1/C2 و خازنه
ــاژي ورودي شــارژ شــوند   اســت كــه ســ  ــيش از ولت ــاميزاني ب ــا ت ــرار  . بب مــي شــود خازنه ــن خازنهــا ق ــاژي كــه روي اي ولت

  . را ايجاد مي كند dc busbarدارد ولتاژ 
 انــرژي ذخيــره Q1مـي شــود  فــرض كــرد كــه بـا خــاموش شــدن   : بـه ايــن عمــل بــه شــكل ديگـري هــم ميتــوان نگــاه كــرد   

  .  به خازنها منتقل ميگردد (LI²½)كه جريان در آن برقرار است  زماني L1شده در ميدان مغناطيسي اطراف 
ــدل   ــدار واقعــي مب ــاني كــه از   bosstدر م ــي اس جري ــو پ ــا ،    D3 يــك ي ــر شــارژ كــردن خازنه ــي گــذرد عــالوه ب ــه ( م ب

 نقــش يــك خــازن ذخيــره كننــده را دارد كــه  C1/C2بنــابراين . ز تغذيــه مــي كنــد يــبــار يــو پــي اس را ن) وســيله اينــورتر 
 روشــن مــي شــود جريــان مــورد  Q1شــارژ شــده و زمــاني كــه  )  خــاموش اســت D3) Q1ام عبــور جريــان از ديــود هنگــ
  .  را تامين مي كند dc busbarنياز 

 ولتـاژ خروجـي همـواره بـه وسـيله مقايـسه شـدن بـا يـك ولتـاژ مرجـع تنظـيم مـي شـود و                              dc-dcدر يك مبـدل اسـتاندارد       
ا فركــانس پــالس راه انــداز قايــسه بــه دســت آيــد ، بــراي كنتــرل پهنــا يــمام ازهــر عالمــت حــاكي از وجــود خطــا كــه بــا انجــ

ــاي     . مي شــود اســتفاده ــرل ، پهن ــر بيايــد ، مــدار كنت ــايين ت ــاژ مرجــع پ ــاژ خروجــي مــدار از ســطح ولت ــال اگــر ولت ــراي مث ب
ــالس  ــال آن  ( پ ــات اعم ــداد دفع ــا تع ــان    ) ي ــوان ســلف جري ــدريجي ت ــزايش ت ــراي اف ــا ب ــزايش خواهــد داد ت ــشتري را  اف بي

 .عبور كند و بدين ترتيب مجددا ولتاژ خروجي به مقدار نامي خود ميرسد 

  تصحيح ضريب توان 
  

.  كار ميكند boost كه پيش از اين در دياگرام يو پي اس بدون ترانس نشان داده شد دقيقا مانند مبدل dc-dc boostمبدل 
تامين ) برق شهر  (AC ولتاژ ورودي از منبع تغذيه برق dc-dc boostتفاوت اصلي بين دو مدار در اين است كه در مدار 

 تغذيه مي كند ، پالس راه انداز ترانزيستور در ACبا توجه به اين امر كه مدار از يك ولتاژ .  ثابت DCمي شود نه از ولتاژ 
بسيار كم است ) وهرتر  كيل100 تا 20معموال بين ( از سرعت باالي سوئيچينگ   به دليل  استفادهACمقايسه با پريود موج 
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 50Hz خواهد بود و ترانزيستور طي µs  ،20 باشد حداكثر پهناي پالس KHz،50براي مثال اگر فركانس سوئيچينگ 
  . سيكل برق شهر صد مرتبه روشن و خاموش خواهد شد 

قدري كوتاه است  ورودي به AC بودن پالس در مقايسه با سيكل برق onاگر چنين وضعيتي وجود داشته باشد ، طول مدت 
  .  در طول پريود پالس ثابت است boostكه ميتوان فرض كرد ورودي مبدل 

روبه رو مي شود كه بسته به صعودي يا نزولي بودن شكل )) ثابت ((بنابراين هر بار كه ترانزيستور روشن شود ، با يك ولتاژ 
   . موج سينوسي اندكي پائينتر يا باالتر از مقدار پالس قبلي خواهد بود

مدار با كنترل جريان ورودي ضريب توان را طوري  افزايش مي دهد كه نه تنها جريان سينوسي باشد بلكه با ولتاژ ورودي نيز 
 انجام ميشود، يعني زماني كه Q1اين عمل با اعمال مدوالسيون پهناي پالس به سيگنال راه انداز ترانزيستور . هم فاز باشد 

 در مدت كوتاهتر ، كمترين جريان كشيده مي شود Q1كل موج خود قرار دارد با روشن كردن ولتاژ اصلي در نقاط پائيني ش
اين بدان معني است كه . و زماني كه در نقاط بااليي شكل موج قرار دارد براي مدت زمان طوالني تر جريان برقرار مي شود 

بسته به ولتاژ  ) duty cycleيا  ( mark-to-space فركانس ثابتي دارد ، نسبت Q1هر چند سيگنال راه انداز ترانزيستور 
  . لحظه يي شكل موج ورودي تغيير مي كند 

  
 بانمايش پالسهاي جريان صعودي و نزولي كه برشكل موج ولتاژ ورودي اعمال شده اند ، اساس عملكرد اين 5-12شكل 

به دليل محدوديت در وضوح ( ن را نشان ميدهد البته اين دياگرام تنها تعداد كمي از پالسهاي جريا. مدار را نشان ميدهد 
 از آنچه نشان داده شده است به هم بسيار نزديكتر 50KHzو در عمل خطوط بيروني شكل موج جريان با فركانس ) شكل 

  . مي باشند 
لي  فقط عملكرد نيم سيكل مثبت تغذيه  اص5-12 و شكل موجهاي موجود در شكل 5-11دياگرام مربوط به مبدل در شكل 

در عمل براي انجام عمليات مشابه بر نيم سيكل منفي برق شهر يك مبدل جداگانه . را توضيح مي دهند ) برق شهر ( ورودي 
  BUS DC با يكديگر تركيب مي شوند و ولتاژdc busbarاستفاده مي شود و خروجي دو مبدل براي ا يجاد يك ولتاژ 

  . با مجموع ولتاژ آن دو برابر خواهد بود 

 تصحيح ضريب توان :5-12شكل
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وه بر كيفيت باالتر مدار و كاهش توليد هارمونيك و نيز تصحيح ضريب توان ورودي ، مزاياي ديگر استفاده از مبدل عال
boost اين روش .  به جاي يكسو كننده كنترل شده با فاز به عنوان يك بخش در خروجي يو پي اس كامال روشن است

كاهد و چون فاقد ترانسفورماتور ورودي دوازده پالس و يا  ميعالوه بر كاهش اجزاي قدرت يو پي اس ، از قيمت و وزن آن
  . فيلتر هارمونيك بزرگ مي باشد ، كابينت يو پي اس فضاي كمتري اشغال مي كند 

  

  بخش قدرت اينورتر  
  

تا  است acبه يك ولتاژ خروجي ) باتري  (dc busbarهمانطور كه قبال توضيح داده شد ، كار مدار اينورتر تبديل ولتاژ 
 كه در اين فصل راجع به آن on-line در نوع double- conversionدر يو پي اس مدل . براي تغذيه بار مناسب باشد 

  .  است Hz 50بحث مي شود ، خروجي اينورتر يك موج سينوسي با فركانس 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

در .  ساخت اينورتر بسيار پيشرفت كرده است از زمان استفاده از قطعات الكترونيكي حالت جامد در يو پي اس ، تكنولوژي
 ها به عنوان SCR تجاوز نمي كردند ، هميشه از Kvaطراحي اينورترهاي اوليه كه براي تامين توان بار در حدود چند 

قطعات الكترونيكي اصل سوئيچينگ استفاده مي شد كه بعدا ترانزيستورهاي دو قطبي جايگزين آنهاگرديد ، اين 
امروزه در .  ولتاژ كار مناسبي دارند و براي تامين توان اينورتر به صورت موازي به هم متصل مي شوند ترانزيستورها

 استفاده مي شود كه در ولتاژهاي باال عملكرد (IGBT)اينورترهاي پيشرفته ، بيشتر از ترانزيستورهاي دو قطبي با گيت مجزا 
  . بسيار مناسب دارند 

   امرسون با هيت سينكUPS 400KVAاينورتر
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 در سطح وسيع استفاده مي شود اما در واقع كاربرد آنها در طراحيهاي امروزي SCR مبتني بر با آن كه هنوز از اينورترهاي
كنار گذاشته شده است ، بنابراين  اينورترهايي كه در اين مبحث راجع به آنها صحبت مي شود فقط مربوط به طرحهاي داراي 

  . ترانزيستور مي باشد 
  

  ز روش ساخت اينورتر با استفاده از تغيير فا
  

 مي بينيد ، اينورتر يك مدار سوئيچينگ شامل دو ترانزيستور است كه بصورت سري به يكديگر 5-13همانطور كه در شكل 
 مثبت dc busbarدر اين شكل ترانزيستوري كه به ولتاژ .  قرار گرفته اند dc busbarوصل شده اند و در طول ولتاژ 

نقطه اتصال دو .  ناميده مي شوند TR2ي وصل شده است  منفdc busbar و ديگري كه به TR1وصل شده است 
  . ترانزيستور همان خروجي اينورتر است 

  
  

          inverter phaseقطعات الكترونيك قدرت اينورتر همواره روي يك هيت سينك بزرگ نصب مي شوند كه غالبا به آن 
 روشن و TR1در وضعيت اول وقتي : ضعيت ثابت دارد وقتي اين مدار مانند يك سوئيچ به كار مي رود دو و. مي گويند 

TR2 خاموش مي شود ، خروجي اينورتر به ولتاژ مثبت dc busbar اني كه مزدر وضعيت دوم .  متصل مي گردد
.  وصل مي شود dc busbarقرار دارند ، خروجي اينورتر به ولتاژ منفي ) با حالت اول ( ترانزيستورها در وضعيت معكوس 

از هر گونه افت ولتاژ روي قطعات سوئيچينگ ، با سوئيچ كردن بطور متناوب بين دو وضعيت پايداري كه توضيج صرف نظر 
  .  سوئيچ مي كند dc busbarداده شد ، ولتاژ خروجي اينورتر بين دو محدوده ولتاژ 

نالهاي راه انداز ترانزيستورها بايد كامال واضح است كه براي اين كه مدار به ترتيبي كه در باال نشان داده شد كار كند ، سيگ
 اتصال كوتاه به وجود مي dc busbarهمواره در فاز مخالف باشند زيرا اگر هر دو  ترانزيستور همزمان روشن شوند ، در 

  . آيد و باعث خرابي تجهيزات مي شود 
  
  

  روش ساخت  اينورتر با استفاده ازتغيير فاز :5-13شكل
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   )  AC خروجي توليد ولتاژ ( AC به DCتبديل 
  

يعني طول مدت روشن و خاموش .  كار مي كنند Duty Cycle% 50ان داده شده با  نش5-13دو ترانزيستوري كه در شكل 
 dc busbarاين امر سبب توليد شكل موج خروجي مربعي با مقدار پيك تا پيك معادل ولتاژ . شدن ترانزيستور برابراست 

  . و با فركانسي برابر فركانس سيگنال راه انداز مي شود 
 توسط يكسو كننده تمام موج كنترل شده ايجاد مي شود و در عمل تقريبا نسبت به dc busbarتوجه داشته باشيد كه ولتاژ 

 از 225Vdc+ ها تقريبا busbar باشد ، Vdc 450 معادل busنقطه ارت مدار دامنه يكسان دارند براي مثال  اگر ولتاژ 
  . ولتاژ دارند ) زمين (نقطه ارت 

ارهاي حساس مناسب نيست و بايد به شكل موج د براي تغذيه تجهيزات وبح داده ششكل موج خروجي كه در باال توضي
روشي كه در همه جا براي به دست آوردن خروجي سينوسي ) برق اصلي ( تبديل شود ، يعني مانند برق شهر 50Hzسينوسي 

  .  ميشود  است كه در ادامه توضيح داده(PWM)در اينورتر مورد استفاده قرار ميگريد مدوالسيون پهناي پالس 
ر مي روند ، الزم  كه در كنترل ولتاژ خروجي اينورتر بكا(PWM)قبل از بررسي دقيق روشهاي مدوالسيون پهناي پالس 

  . يه اثرات تغيير در پهناي پالس شكل موجهاي راه انداز اينورتر و اصول اساسي فيلتر خروجي را دريابيم لواست كه مفهوم ا
ولتاژ خروجي اينورتر زماني : وثر بر شكل موج خروجي بخش قدرت اينورتر آغاز مي كنيم ابتدا با توضيح درباره عوامل م

ناميده مي شود و با پهناي پالس )) فركانس مدوالسيون ((توليد مي شود كه ترانزيستورهاي اينورتر با سرعتي ثابت كه 
  . متفاوت عمل سوئيچينگ را انجام دهند 

 به ترتيب با TR2,TR1در اينجا شكل موج خروجي اينورتر هنگامي كه  .  ديده مي شود5-14اين وضعيت در شكل 
  .  روشن ميشوند ، نمايش داده شده است 1:2 و 2:1،1:1 برابر با mark-to-spaceنسبتهاي 

 كار مي 2:1 ثابت mark-to-space (m:s) وضعيتي را نمايش مي دهد كه اينورتر  با نسبت 5-14دياگرام باال در شكل 
با در نظر گرفتن (  بنابراين مقدار متوسط ولتاژ خروجي – است TR2 دو برابر TR1عني مدت زمان روشن بودن  ي–كند 

  .  است dc busbarولتاژ % 66تقريبا )  منفي dc busbarمقدار 
يعني مدت (  كار مي كنند 1:1 به اندازه MARK/SPACEدر دياگرام وسط مالحظه مي كنيد كه ترانزيستورها با نسبت 

در اين حالت خروجي اينورتر واقعا يك موج مربعي است و مقدار )  بودن ترانزيستورها برابر است OFF و ONزمان 
  .  منفي dc busbar با توجه به ولتاژ – مي باشد dc busbarولتاژ % 50متوسط آن تقرييا 

  . توليد مي شود % 33ژي معادل  نشان داده شده است و بطور متوسط ولتا1:2 معادل  m:sدر دياگرام پايين ، ضريب 
ثابت است و مقدار متوسط ولتاژ ) يا فركانس مدوالسيون ( توجه كنيد كه در مثالهاي فوق فركانس سوئيچينگ اينورتر 

  .خروجي فقط توسط تغيير پهناي پالس سيگنالهاي راه انداز تغيير مي كند 
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  در سيگنال راه اندازM:Sنتايج حاصل از تغيير نسبت :5-14شكل
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  اصول كار يك فيلتر ساده   
  

  
  

 از دو بخش (P) مي باشد سه پالس را نشان ميد هد كه پريود آنها 2:1 آن m:s كه ضريب 5-15ير شكل موج باال در تصو
mark+space 1شكل موج سمت چپ اثر فيلتر روي پريود .  تشكيل شده است (P1) را نشان مي دهد كه چگونه بخشي 

ار گرفته و ولتاژ متوسط نشان داده  پريود در مدار قرspace يك پريود در بخش mark در زمان (A)از انرژي جذب شده 
 . شده در شكل به وجود آمده است 

 نشان مي دهد در اين حالت چون طول مدت 2:1 معادل m:sشكل موج پايين تصوير همان اصول كار شكل باال را با ضريب 
markي كمتر  نسبت به شكل قبل كوتاهتر است لذا انرژي كمتري ذخيره مي شود و مقدار متوسط شكل موج خروج

  . خواهد بود 
 مشاهده مي كنيد ، مقادير متوسط ولتاژ خروجي با فيلتر نمودن پالسهاي خروجي اينورتر كه 5-14در مثالهايي كه در شكل 

 و (charging)هنگامي كه پالس وجود دارد فيلتر انرژي را جذب . داراي پهناي متفاوت مي باشند به دست مي آيد 
        انرژي ذخيره mark ، يعني در طول مدت (discharging)آن را به مدار بر ميگرداند هنگامي كه پالس وجود ندارد 

در نتيجه مقدار انرژِ خروجي توليد شده توسط هر .  از پريود موج خروجي به مدار برميگردد spaceشود و در بخش مي
 نشان داده شده است  5-15ور كه در شكل همانط. تعديل مي شود ...) و  P1  ،P2براي مثال ( پالس در يك پريود كامل 

 علمكرد يك فيلتر ساده :5-15شكل
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  مي شود كه از هر پريود پالس كامل ) قسمتي كه هاشور خورده است ( شامل پهناي كامل پالس ) متوسط (اين مقدار 
)P1،P2 ليد شده متناسب با عرض پالس وت) متوسط( ولتاژ 5-15در هريك از مثالهاي شكل . گرفته شده است ... ) و

  . خروجي است 
  

  والسيون پهناي پالس    مد
  

 (50Hz)مدوالسيون پهناي پالس عبارتنست از توليد پالسهاي مربعي با دامنه يكسان و فركانس بسيار باالتر از فركانس اصلي 
 عمل مدوالسيون تنها در پهناي پالس وجود دارد يعني طول هر پالس دقيقا متناسب با مقدار PWMدارد ، در خروجي مدار 

 مشاهده ميشود پهناي پالس همزمان با تغييرات موج اصلي مدوله 5-16همانطور كه در شكل . صلي مي باشد لحظه اي موج ا
 براي واضح بودن مثال فركانس 5-16اگرچه در شكل .  است Khzدر عمل فركانس مدوالسيون در حدود چند . مي شود 

  . سيكل خروجي ، نشان داده شده است  پالس در هر نيم 8 برابر فركانس خروجي است يعني 16مدوالسيون فقط 
  

  
  

 PWMاصول كنترل توسط  :5-16شكل
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 روي شكل T8 تا T0 مقدار لحظه يي را نشان ميدهد كه با زمانهاي 8 تصوير بزرگ شده نيمه مثبت موج سينوسي با A16-5شكل 

 پريود پالس  بر مركز tıبراي مثال ولتاژ لحظه يي در زمان : اين نقاط بر مركز پريود هر پالس منطبق مي شوند . تعيين شده اند 
2(P2) منطبق است  .  

د كه بيني روي ولتاژ لحظه يي تعين شده خود سوار مي شوند و ميP9-P1 نشان مي دهد كه پالسهاي جداگانه B16-5شكل 
در . پالس با ولتاژ لحظه يي موج اصلي برابر باشد استفاده مي شود ) متوسط (چگونه از پهناي پالسهاي متغير براي آنكه مقدار 

 كه قسمت هاشور –مي باشد ) تيره (و يك ناحيه ) روشن ( از اين حالتها دامنه پالس برابر و شامل يك ناحيه هاشور خورده يكره
 با ولتاژ P3مربوط به پهناي پالس    m:sحاصل از نسبت) متوسط(مثال ولتاژ . را نشان ميدهد ) متوسط (خورده تيره رنگ دامنه 

 با جزئيات بيشتري نشان داده شده است ، در اين C16-5اين حالت در شكل . برابراست  t2لحطه يي مشخص شده و در زمان 
  .  به طرفين خالي پالس جابه جا مي شود P3شكل بخش سايه روشن در باالي پالس 

    . نشان داده شده است ) يك سيكل خروجي (  يك نمونه كامل موج خروجي 5-17در شكل 
  

  Duty Cycle اينورتر  در موج خروجي يكPWM  
  

  
  

اينورتري كه داراي .  نشان داد ريق رياضي انتگرال ولتاژ و جريانانرژي فراهم شده براي بار توسط اينورتر را ميتوان به ط
 باشد ، هر زمان كه روشن شود انرژي الكتريكي بار را تامين مي كند ، به همين دليل توان توليد شده  PWMتكنولوژي 

بنابراين صحت . سيكل خروجي آن با مجموع مساحت پالسهاي موجود در آن سيكل نشان داده ميشود توسط اينورتر در هر 
 مشخص مي شود زيرا مساحت موج سينوسي خروجي با مجموع PWMمعادله انتگرال باال يا بررسي بيشتر شكل موج 

به مجموع زمانهايي كه در آنها ) 5-17شكل ( مساحت پالسهاي مجزا كه براي توليد موج سينوسي بكار مي روند برابراست 
 duty cycleهستند و انرژي بار را در طول هر سيكل توليد مي كنند ، ميتوان واژه ONقطعات الكترونيكي قدرت اينورتر 

 موجود و جريان مورد نياز بار تعبير dc busbarدر بخش بعد خواهيد ديد كه اين كميت مطابق با ولتاژ . را  اطالق كرد 
 . د خواهد كر

  

  

 شكل موج اصلي ولتاژ خروجي :5-17شكل
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   PWM موج Duty cycle روي DC Busbar  اثرات ولتاژ 
  

  . در خروجي توليد مي كند Vac 400 بخش خروجي يك يو پي اس را نشان ميدهد كه ولتاژي برابر 5-18شكل 
تشريح  براي "اين مثال قبال. كار مي كند  Vι−ι 200 دارد ، بنابراين اينورتر با خروجي 1:2 ترانس افزاينده خروجي نسبت 

  . به كار رفته بود  ) 5-4شكل ( يوپي اس هاي داراي ترانس 
اين ) 2x√115  x2. (  ميشود 325VΡ−Ρ معادل "كه تقريبا ) 200 /√3=115يعني  ( برابر استV ι-Ν 115با   Vι−ι 200ولتاژ

ا پيك بيشتر از ولتاژ  را مشخص مي كند چون اينورتر نمي تواند ولتاژ پيك تdc busbarمدار حداقل مقدار مجاز ولتاژ 
dc busbar خود توليد كند  .  

 عدد 198در سيستم مورد نظر تحت اين شرايط .  ولت است 67/1 براي هر سلول باتري dc busbarدر عمل حداقل ولتاژ 
  .  ولت خواهد بود dc busbar 330بنابراين حداقل ولتاژ . سلول بكار مي رود 

 Vdc 450 نقاطي هستند كه در آن اينورتر ديگر كار نمي كند يعني در dc busbarبدين ترتيب اين مقادير در محدوده 
  .  كه پائين ترين ولتاژ دشارژ باتريها مي باشد Vdc 330كه باتريها كامال شارژ شده اند و 

   برابر است PWMقبال نشان داده شد كه در هر سيكل خروجي مساحت موج سينوسي با مجموع مساحت پالسهاي 
  بنابراين وقتي باتريها تحت بار هستند و.  يكسان است dc busbar دامنه پالسهاي اينورتر با ولتاژ و همچنين

 براي داشتن يك ولتاژ خروجي ثابت PWM ولت افت مي كند ، عرض پالسهاي 330 ولت به 450 از dc busbar ولتاژ 
همانطور كه در دياگرام .  نشان داده شده است 5-18اين وضعيت در شكل . بايد متناسب با كاهش دامنه آنها افزايش يابد 

 خروجي اينورتر (rms)و در نتيجه مقدار ) پيك ( مشاهده مي كنيد همچنان كه ولتاژ باس افت مي كند ، ولتاژ حداكثر 
 در هر سيكل استفاده PWM پالس 16 فقط از 5-18در اينجا نيز براي واضح بودن تصوير ، درمثال شكل . ثابت مي ماند 

  . ده است ش
   duty cycle با ولتاژ نامي خود كار مي كند ، dc busbar است و off-load وقتي اينورتر PWMدر يك اينورتر 

  .كار مي كند ، متغير است ) پايان دشارژ باتري (  كه اينورتر با حداقل ولتاژ باتري 105° تا حدود 75°بين 
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 PWM موج Duty-Cycle و اثرات آن روي DC BUSكاهش ولتاژ :5-18شكل
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   PWM موج ycleCuty Dتغييرات بار و اثرات آن روي   
 

duty cycle مربوط به شكل موج PWM براي مثال .  مستقيما تحت تاثير تغييرات جريان كشيده شده توسط بار قرار دارد
 است 75 ° تقريبا duty cycle معمولي ، busbar اينورتر با ولتاژ off-loadدر پاراگراف قبل ديديد كه هنگام عملكرد 

 نيازمند افزايش عرض پالسها است تا شكل موج PWMشرايط به بار وصل شود جريان بار در صورتي كه اينورتر با اين . 
  .  افزايش پيدا مي كند 5° عمال در حدود Duty Cycleبدين ترتيب . خروجي را با همان دامنه قبلي خود ثابت نگه دارد 

    خروجي اينورتر 
 

در نياز خروجي استفاده مي كنند ، به دو طريق مي توان ترانس در يوپي اس هايي كه از ترانس براي افزايش ولتاژ تا حد مو
 نشان داده شده 5-18روش اول استفاده از سه اينورتر است كه خروجي آنها ، همانطور كه قبال در شكل . افزاينده را بكار برد 

 گفته ’ single –ended‘به اين تركيب گاهي اينورتر .  وصل شده است (delta-star) مثلث –، به اين ترانس ستاره 
  . مي شود 

 ديده مي 5-19در روش دوم از دو بخش اينورتر سوئيچينگ براي هر فاز خروجي استفاده مي شود و همانطور كه در تصوير 
در .  مي گويند ’bridge‘ يا ’ double –ended‘ به اين تركيب نيز گاهي اينورتر –شود ، به صورت پل بسته شده اند 

 ميتواند ’ single –ended‘ مي تواند توان خروجي بيشتر از تواني كه اينورتر’bridge‘ كه خروجي شكل زير مي بينيد
  .  يكسان ايجاد كند ، توليد كند dc busbarبا ولتاژ 

  

  
  
  

  

 bridgeمدار مربوط به خروجي يك اينورتر  :5-19شكل
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  خروجي اينورتر و ترانس ستاره

 bridgeطرز كار اينورتر :5-20شكل
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  ´Bridge  طرز كار اينورتر 
  

 از طريق يك ترانس به يكديگر  دو بخش قدرت اينورتر را نشان ميدهد كه در يك فاز خروجي عمل كرده و5-20شكل 
  TR3/TR4 شامل ترانزيستورهاي B و اينورتر بخش TR1/TR2 شامل ترانزيستور Aمتصل شده اند ، اينورتر بخش 

همانطور كه قبال توضيح داده شد ، سيگنالهاي راه انداز هر جفت ترانزيستور در يك بخش اينورتر همواره در فاز . مي باشد 
 نيز نشان ميدهد كه ولتاژ مربوط به اين سيگنالها در دو بخش اينورتر در فاز مخالف قرار 5-20شكل . مخالف يكديگر هستند 

 ولتاژ مخالف دارند و اين B(TR2) و بلوك A(TR1)دارند ، به عبارت ديگر سيگنالهاي راه انداز دو ترانزيستور بلوك 
در يك لحظه از زمان كه در دياگرام .  مي شود  نيز مشاهده(TR2&TR4)در حالت سيگنالهاي دو ترانزيستور ديگر 

بدين .  خاموش هستند TR3 و TR2 روشن و TR4 و TR1 مشخص شده است ، هر دو ترانزيستور 5-21بااليي تصوير 
  مثبت و سمت راست نيز به ولتاژdc busbarترتيب سمت چپ مدار از طريق سيم پيچ اوليه ترانس خروجي به ولتاژ 

dc busbarل شده و جريان در سيم پيچ اوليه در جهت  منفي وصA به B البته ممكن است در نگاه اول .  برقرار ميگردد
 جريان بر قرار شده در ترانس با امپدانس سيم پيچ اوليه dc busbarچنين به نظر آيد كه با ايجاد اتصال كوتاه در دو سر 

  . مراه امپدانس انعكاسي بار و فيلتر خروجي مي باشد  كه اين امپدانس شامل امپدانس خود ترانس به ه–محدود مي شود 

 
 
 

 Bridgeعملكرد اينورتر  :5-21شكل
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 و TR1برعكس حالت قبل اعمال شوند ، ترانزيستورهاي ) سيگنالهاي راه انداز (زماني كه روشهاي كنترل الكترونيكي 
TR4 خاموش شده و TR2 و TR3 اين عمل باعث معكوس شدن پالريته خروجي دو سر اوليه ترانس.  روشن مي شوند 

  .  برقرار مي شود A به B مشاهده مي كنيد ، جريان در جهت 5-21مي شود ، همانطور كه در نمودار پائيني شكل 
بنابراين با كنترل ترتيب سوئيچينگ هر دو بخش اينورتر ، امكان تغيير جهت جريان گذرنده از اوليه ترانس به وجود مي آيد ، 

ترانس خروجي . ر ثانويه ترانس شده و ولتاژ متناوب در آن توليد مي كند اين تغيير جهت سبب القاء يك جريان متناوب د
  . عمال يك ترانس افزاينده است و ولتاژ ثانويه آن به منزله ولتاژ خروجي يو پي اس مي باشد 

– single‘يا ’bridge‘ دو اينورتر R يك مقايسه كلي را بين جريان برقرار شده در مدار خروجي بخش فاز 5-22شكل 

ended ’ در مدار.  نشان ميدهد‘single –ended ’ )  (سيم پيچهاي اوليه ترانس به صورت مثلثي ) دياگرام باالdelta ( 
  . بسته شده اند و جريان توليد شده توسط يك بخش اينورتر همواره بين دو سيم پيچ تقسيم مي شود 

انه بين قدرت اصلي و كمكي مربوط به فاز قرار  سيم پيچ اوليه ترانس خروجي بطور جداگ’ double –ended‘در مدار 
   از هر سيم پيچ بطور جداگانه عبور"بنابراين جريان كامال. گرفته است و عمال مانند سه سيم پيچي تك فاز عمل مي كنند 

 برابر بيشتر از تواني است كه توسط يك اينورتر √double –ended ’3‘توان افزوده شده توسط اينورتر .  مي كند 
‘single –ended ’ اين رابطه بين يك سيستم تكفاز و سه فاز نيز وجود دارد .  توليد مي شود .  

  

  
  

  مقايسه دو مدار قدرت خروجي :5-22شكل
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    سوئيچ استاتيك 
  

ها را تامين كند ، ضافه بار انرژي مورد نياز دستگاهيا ا) در مدارهاي داخلي ( اس بتواند در صورت وجود نقص براي اينكه يك يوپي
  .  يا خروجي اينورتر تامين شود bypassز مسير خروجي آن بايد بتواند يا ا

 ؛ ’on bypass‘در شرايط عادي و   (’ONUPS‘ سوئيچ استاتيك دو عملكرد دارد ،on-lineدر يك يوپي اس از نوع 
 كار مي كند يك آالرم يا اعالم وضع غيرعادي همراه آن وجود دارد زيرا در اين bypassهنگامي كه يوپي اس در وضعيت 

در هر دو مورد وظيفه اصلي سوئيچ استاتيك اين است كه يك . ار در مقابل قطع برق يا اختالالت آن محافت نمي شود وضعيت ب
  .  ايجاد كندbypassانتقال سريع و بدون وقفه بين خروجي اينورتر و مسير 

 بار از منبع انرژي ولتاژ خروجي ميتوان سوئيچ استاتيك را سوئيچ هوشمندي دانست كه قادر است تصميم بگيرد براي تغذيه مناسب
شود خش كنترل منطقي يوپي اس انجام مياين تصميم گيري توسط خود سوئيچ استاتيك و يا ب. اينورتر استفاده شود يا از برق شهر 

  . و ولتاژ خروجي اينورتر را كنترل ميكند ) برق شهر  (bypassكه پيوسته مسير 
 ، by passولتــاژ خروجــي اينــورتر بــا بــرق مــسير )ســنكرون بــودن ( فــاز بــودن بخــش كنتــرل يــوپي اس بــراي اطمينــان از هــم 

انتقـال سـريع و بـدون وقفـه بـين دو منبـع انـرژي در هـر دو جهـت تنهـا زمـاني ميـسر                            . فاز و فركـانس اينـورتر را كنتـرل مـي كنـد              
  .  و اينورتر سنكرون شده باشند by passاست كه خروجي 

  
  

  
  
  

  طرح ساده يك سوئيچ استاتيك  :5-23شكل
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  يك   طرز كار سوئيچ استات
  

ــدار ســوئيچ اســتاتيك دو ورودي و يــك خروجــي دارد و همــانطور كــه در شــكل     ــر  5-23م ــشان داده شــده اســت در ه  ن
 كــه بطــور معكــوس مــوازي شــده انــد ، بــه صــورت ســري قــرار گرفتــه  SCR ، اينــورتر يــك جفــت by passدو مــسير 

ــوان . اســت  ــود    SCRميت ــز جــايگزين نم ــاكتور ني ــا كنت ــورتر را ب ــاي اين ــتفا.  ه ــه جــاي  اس ــاكتور ب ــازده SCRده از كنت  ب
  .  كمتر است SCRسيستم را افزايش مي دهد زيرا تلفات كنتاكتور از 

 بــه صــورت ســري بــا هــر فــاز  SCR در مــدار ســه فــاز يــك جفــت – يــك مــدار تــك فــاز را نــشان ميدهــد  5-23شــكل 
 SCR اينــورتر نيــز بــه  وصــل اســت و خروجــي2 و 1 هــاي SCRبــه ) بــرق شــهر  ( by passمنبــع . قــرار گرفتــه اســت 

  .  از كنتاكتور استفاده كرد 4 و 3 هاي SCRهمانطور كه قبال هم گفته شد ميتوان به جاي  . 4و3هاي 
ــد ،         ــي كن ــامين م ــار را ت ــاز ب ــورد ني ــرژي م ــورتر ان ــه اين ــاني ك ــي زم ــادي يعن ــاي SCRدر وضــعيت ع ــن و 4 و 3 ه  روش

SCR ــاي ــند  2 و 1 ه ــي باش ــاموش م ــشكل  .  خ ــوع م ــي    در صــورت وق ــدارات كنترل ــار م ــود اضــافه ب ــا وج ــورتر ي در اين
ــا توقــف .  انتقــال مــي دهنــد by passســوئيچ اســتاتيك عيــب را تــشخيص داده و بــار را از خروجــي اينــورتر بــه مــسير   ب

ــه   ــداز ب ــسهاي راه ان ــه  4 و 3 هــاي SCRاعمــال پال ــا ب ــامين مــي   2 و 1 هــاي SCR و اعمــال آنه ــار ت ــرژي الكتريكــي ب  ان
 روشــن مــي شــود تــا زمــاني كــه ولتــاژ دو ســر آن صــفر نــشود بــه SCRه قــبال گفتــه شــد هنگــامي كــه همــانطور كــ. شــود 

بــا روشــن .)  از نقطــه صــفر عبــور مــي كنــد ACمثــل زمــاني كــه شــكل مــوج ولتــاژ در مــدار ( كــار خــود ادامــه مــي دهــد 
ــاي SCRشــدن  ــاي SCR و در حاليكــه 2 و1 ه ــد ،  4 و 3 ه ــدايت مــي كنن ــوز ه ــورتby pass هن ــدت  و اين ــراي م ر ب

در ايـن حالــت انتقــال بــدون وقفــه بــين دو مـسير انــرژي قطعــا انجــام ميگيــرد و بــه   . كوتـاهي بــا يكــديگر مــوازي مــي شــوند  
اگـر انتقـال قبـل از       . همين دليـل اسـت كـه پـيش از انجـام هرگونـه انتقـال ، ايـن دو منبـع تغذيـه بايـد سـنكرون شـده باشـند                                 

  ير يك اختالل توان قرار خواهد گرفت سنكرون شدن رخ دهد ، بار حتما تحت تاث
 

در صورتي كه سيستم هنوز سنكرون نشده است براي خذف اختالل توان ، سوئيچ نبايد انتقال بين اينورتر و 
bypass يا بالعكس را انجام دهد  .  

  
ــردن       ــنكرون ك ــا حــدود س ــه ب ــاتي در رابط ــازندگان ، جزئي ــه مشخــصات س ــوط ب ــسمت مرب   (Synchronisation)درق

  . يوپي اس ارائه ميشود 
ــه ايــن نكتــه  . بــسيار پايــدار اســت ) و همچنــين در ايــران ( بطــور كلــي ، فركــانس بــرق شــهر در انگلــيس   ــابراين توجــه ب بن

 انــرژي يــوپي اســت را تــامين مــي كنــد ، اطمينــان حاصــل شــود كــه stand-byبــسيار مهــم اســت كــه اگــر يــك ژنراتــور 
  . م آن يوپي اس به اندازه كافي پايدار مي باشد فركانس خروجي آن براي استفاده در سيست
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  EMERSON  UPSروشن و خاموش كردن 
  

 را فشار دهيد Audio Cancel             و Test/Resetپس از انجام هر قسمت از دستور العمل هاي زير دكمه           : توجه 
  . يرد تا هم صداي آالرم قطع شود و هم ماشين در حالت جديد قرار گ

  
   UPSنحوه روشن كردن دستگاه 

  
  .  باشد OFF در حالت S9 چك كنيد تا كليد UPSقبل از روشن كردن  -1
 . را ببنديد S3كليد كنترل  -2

 قرار دهيد كه در اين حالت المپ قرمز (I) چرخانده و سپس در حالت روشن (O) را ابتدا به سمت خاموش CB1كليد  -3
CB1 روي تابلو روشن خواهد شد  . 

 واقع بر روي ديوار را ببنديد CBB ولت كليد باتري 360 خروجي يكسو كننده به DC ثانيه و بعد از رسيدن ولتاژ 30 از پس -4
 .  روي تابلو روشن خواهد شد CBBدر اين حالت المپ قرمز . 

و سپس در حالت  چرخانده (O) ، ابتدا كليد را بسمت خاموش S9براي بستن كليد (  را ببنديدد S9 ثانيه كليد 10پس از  -5
 .  روشن خواهد شد S9در اين جالت المپهاي قرمز . )  قرار دهيد (I)روشن 

 .  را فشار دهيد Audio Cancel و Resetسپس كليد  -6

 .  قرار داده و چند لحظه ايي نگه داريد CB2 چرخانده و سپس در حالت  CB3 را ابتدا به سمت  CB2/CB3كليد  -7

 انجام UPS به Bypass را فشار دهيد كه در اين حالت عمل انتقال از حالت Audio Cancel و Resetسپس كليد  -8
 .  روشن خواهد شد CB3 و سبر CB2خواهد شد و المپ هاي قرمز 

 .  نيز بايد روشن باشد CB2در اين مرحله تمام المپهاي قرمز روشن خواهد شد و المپ سبز  -9

  
   UPSنحوه خاموش كردن دستگاه 

  
 چرخانده و نگاهداريد تا صداي تعويض كليد شنيده شود در اينحالت CB3لو را به طرف  روي تابCB2-CB3كليد  -1

  .  روي تابلو روشن خواهد شد CB2 و سبز CB3المپهاي قرمز 
 .  روشن شود S9 خاموش شود و المپ سبز S9 بچرخانيد تا المپ قرمز (O) را به حالت خاموش S9كليد  -2

 CBB بچرخانيد در اين حالت المپ سبز (O)را به طرف خاموش ) ي ديوار كليد باطري ها نصب شده رو ( CBBكليد  -3
 . روي تابلو روشن خواهد شد 

 .  روي تابلو روشن خواهد شد CB1در اين حالت المپ سبز .  بچرخانيد (O) را به طرف خاموش CB1كليد اصلي  -4

 . وشن مي باشد  نيز رCB3در اين مرحله تمام المپ هاي سبز روشن خواهند بود و المپ قرمز  -5

  .  را باز كنيد S3كليد  -6
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    باتريها 
باتريها بخش اصلي هر يو پي اس هستند كه به منظور تامين يك منبع انرژي الكتريكي ذخيره يا جايگزين هنگام قطع برق شهر 

  . يگيرند يا زماني كه ولتاژ آن از حد مجاز خارج شده است ، مورد استفاده قرار م

  
  

محل مناسب براي باتريها به .  نصب شود Rackباتري ممكن است درون كابيت يوپي اس ، در كابينتهاي مجزا يا داخل 
   Back-upي و زمان صب و همچنين به دو عامل ظرفيت باترشرايط محيطي سايت و محدوديتهاي مكاني محل ن

  . مورد نياز بستگي دارد ) يا زمان استقالل ( 

  ي چيست ؟باتر
 .  باتري يك وسيله الكتريكي براي ذخيره انرژي است كه در اشكال ، ابعاد ، ولتاژ و ظرفيتهاي متعدد يافت مي شود 

  در شكل يك سلول باتري ديده مي شود 

  
ان برقرار فرود برده مي شوند ، بين دو الكترود جري) الكتروليت ( در محلولي ) معموال دو فلز مختلف ( زماني كه دو ماده 

به جنس فلز و الكتروليتي مورد استفاده ) يا ولتاژ ( مقدار اي پتانسيل الكتريكي . شده و باعث ايجاد پتانسيل الكتريكي ميگردد 
  .  ، ليتيوم و سيلور آلكالين برخي از اين مواد هستند (Nicad)مثال سرب اسيد ، نيكل كادميم . بستگي دارد 

  . ي اس باتريهاي سرب اسيد است ك در اكثر موارد نيز مورد استفاده است مناسب ترين باتريها براي يوپ
  

 در نظــرصــفحه فلــزي داراي پتانــسيل مثبــت در اينجــا بعنــوان آنــد
  . گرفته مي شود 

 

 محلول الكتروليت
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  ) Acid–Lead (باتري سرب اسيد 
  

يك سلول سرب اسيد از الكترودهاي سرب و اكسيد سرب كه در الكتروليت اسيد سولفورك قرار گرفته اند تشكيل شده 
  . لت پتانسيل الكتريكي است  و2با استفاده از چنين تركيبي هر سلول قادر به توليد . است 

  
  

ظرفيت يك باتري بر حسب آمپر . به بيان ساده تر باتري شامل تعدادي سلول متصل به يكديگر با ولتاژ و ظرفيت معين است 
 تعريف مي شود ؛ يعني قدرت يا ظرفيت يك باتري براي توليد يك آمپر جريان براي چند ساعت معين در (Ah)ساعت 

 كه هر چه تعداد سلولها بيشتر باشد مقدار ولتاژ باتري باالتر و هر چه سطح الكترودها بزرگتر باشند ، واقع مي توان گفت
  . ظرفيت سرويس دهي باتري بيشتر است 

   ولتي6 سلول ساخته شده اند اما باتري هاي 6 ولتي و با استفاده از 12معموال د رحالت استاندارد باتريها از بلوكهاي 
  . نيز وجود دارند ) يك سلولي ( ولتي 2و حتي ) دو سلولي (  ولتي 4 ،) سه سلولي  ( 

  : دو نوع اصلي باتريهاي سرب اسيد كه در يوپي اس ها بكار مي روند عبارتند از 
 باتري با در باز  •

  (VRLA)باتري با درپوش كامال بسته يا با سوپاپ تنظيم كننده  •

  
  

VRLA درب باز 
 يمي تكنولوژي قد سازگار با محيط 

 نياز به كابينت باتري مجزا  مناسب براي محيط هاي كار

 نياز به سرويس مرتب تعمير و نگهداري  نياز خيلي كم به سرويس و نگهداري 

 نياز به مراقبت هاي ايمني ويژه  ايمن از لحاظ خطرات اسيدي 

 ضعيت عمودي استفاده و نگهداري در و قابل نگهداري در انبار و در وضعيت عمودي يا افقي 

  
  

   بهترين نوع باتري يوپي اس هاي مدرن محسوب مي شودVRLA Lead-acidدر حال حاضر باتري 
  
  

ــن شــكل شــش ســلول ــصل   2در اي ــه يكــديگر مت ــي بطــور ســري ب  ولت
  ولتي را تشكيل ميدهند 12شده اند و يك بلوك 
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    اندازه و مكان باتريها 
  
  

تمامي سازندگان يو پي اس يك سري باتري استاندارد توليد ميكنند كه همه آنها براي تامين انري بار كامل 
  .  طراحي شده اند  گوناگونBack-upيوپي اس با زمانهاي 

  
  ) KVA 60تا ( سازندگان يو پي اس اكثرا باتريها را داخل كابينت دستگاه قرار مي دهند  •

معموال براي نصب باتريهاي بيشتر كابينتهاي باتري اضافي كه ظاهري شبيه يو پي اس دارند ، موجود مي باشد و در  •
 . صورت سفارش از طرف مشتري ، ارائه ميگردند 

سازندگان يو پي اس به منظور تسهيل .  هاي باتري مجزا نياز دارد rackبه )) غير استاندارد ((يها بزرگتر يا نصب باتر •
 هاي قفسه rackدر . عرضه مي كنند ) بدون جدار (  ها را در دو نوع كابينتي و قفسه يي rackنصب در حالتهاي خاص ، 

 . سترسي به آنها آسان باشد ، نگهداري مي شوند يي باتريها در يك كابينت باتري مجزا به ترتيبي كه د

 آن آورده autonomyدر جدول زير چند نمونه از ابعاد و وزن باتري در انواع يو پي اس به همراه توان مصرفي و زمان 
   شده است

  

  توان يو پي اس
(KVA)  

  زمان
Autonomy 

  وزن يو پي اس )ميليمتر ( ابعاد 
 )كيلوگرم ( و باتري 

10 In UPS-690*200*690 95 

20 Two off -690*200*690 160 

5/4 

45 Three off -690*200*690 270 

10 In UPS-800*490*1300 225 

20 In UPS-800*490*1300 275 

10 

30 In UPS-800*490*1300 325 

10 In UPS-800*430*1200 325  20 

30 In UPS-800*430*1200 590 

60 6 In UPS-800*800*1300 650  
  نمونه اي از ابعاد و وزن باتري

    طرز قرار گيري باتريها 
  

 On-siteروش اتصال باتريها كه در اين بخش نشان داده ميشود به عنوان نمونه آورده شده است و شكي نيست كه تركيب 
  .  فرق مي كند siteدر هر 

 
  

 . كامال شبيه يكديگر باشند در اتصال باتريها ، تمام باتريهايي كه بطور سري بسته مي شوند بايد 
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  اتصال سري 
  

  . در اتصال سري تعدادي باتري با اتصال قطب مثبت به قطب منفي ، بهم متصل شده اند 
  . وصل شده است... پايه مثبت اولين باتري به پايه منفي دومين باتري ، پايه مثبت دومي به پايه منفي سومي و 

   مورد نياز DCتاژ تك تك باتريهاست و بايد به گونه يي آنها را متصل كرد كه با ولتاژ ولتاژ كلي باتري برابر با مجموع ول
  . يوپي اس متناسب باشد 

: براي مثال. با استفاده از اين روش در اتصال باتريها ، ظرفيت سرويس دهي باتري ثابت مي ماند و با مقدار اوليه هر باتري برابر است 
به صورت سري به يكديگر متصل شوند ، باتري كه در نتيجه اين اتصال تشكيل مي شود داراي  Ah10 ولت و 12 باتري 12اگر 
  .  ظرفيت خواهد بود Ah10 ولت و 144

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  بصورت سري300Ahباتري  
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  اتصال موازي 
 را به دو دليل باتريها. اتصال موازي تركيب دو يا چند اتصال سري است و بايد در هر رديف تعداد باتريها با هم برابر باشد 

دليل دوم افزايش انعطاف پذيري باتري .  باتري است (Ah)دليل اول افزايش ظرفيت سرويس دهي . مهم موازي مي كنند 
  . كل است تا خرابي يكي از باتريها در مجموع سبب غير قابل استفاده شدن باتريهاي ديگر براي يوپي اس نگردد 

... بت دومين سري باتري و پايه مثبت سري دوم به پايه مثبت سري سوم وصل مي شود و پايه مثبت اولين سري باتري به پايه مث
  همچنين پايه منفي اولين سري باتري به پايه منفي دومين سري و پايه منفي دومين سري به پايه منفي سومين سري وصل 

  ...مي شود و 
  . حاصل جمع ظرفيت هر سري برابر استرفيت كلي آن نيز با ولتاژكلي باتري برابر با ولتاژ هر رديف سري از باتريها است و ظ

 به صورت موازي بسته شوند ، باتري حاصل از اين اتصال Ah 10 ولت و 12 باتري 12اگر سه رديف متشكل از : براي مثال 
  .  ظرفيت خواهد بود Ah30 ولت و 144داراي 

  

  
  

   . رديف سري باتري چندان متداول نيست6موازي كردن بيش از 
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  جعبه هاي اتصال 
  

عالوه بر ايجاد فضايي مناسب . از جعبه هاي اتصال به منظور آسان كردن عمل اتصال باتري به يوپي اس استفاده مي شود 
براي وصل صحيح كابلهاي باتري ، جعبه هاي اتصال داراي فيوزهاي مناسبي به منظور محافظت از هر سري باتري و كابلهاي 

 يا چند رديف باتري موازي به يك يوپي اس وصل شوند ، معموال از جعبه 2هنگامي كه الزم است . د متصل به آنها مي باشن
لها محافظت كرده و همچنين امكان برداشتن هر بجعبه اتصال فيوزدار از رديفهاي سري باتري و كا. اتصال استفاده ميشود 

ل باتري و يوپي اس باشد ون آن كه نيازي به قطع اتصاسري باتري را براي تعمير يا تعويض ، بدون هيچگونه مشكلي و بد
  . كند فراهم مي

برابر بودن طول كابلها در هر رديف سري باتري بسيار اهميت دارد زيرا بدين ترتيب امپدانس و در نتيجه جريان هر رديف 
  . باتري تقريبا با هم برابر است 

  

  

 كابينتهاي باتري اضافي

UPSبا باتري داخلي  
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 دهاطاق باتري در سيستمهاي توان باال و باتريهاي پارالل ش
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 IGBT هاي UPSكابينت باتري 
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  ي   روش انبار كردن ، حفظ و نگهداري باتر
  

عمر مفيد باتريها كم است و بايد آنها را يك منبع كوتاه مدت تامين انرژي براي يوپي اس به شمار آورد و در صورتي كه 
نحوه استفاده از باتري و شرايط محيطي كه باتري در آن . براي مدت طوالني از آنها استفاده شود قطعا بايد آنها را عوض كرد 

به همين علت انتخاب و تعيين نوع باتري براي نصب در يوپي اس نياز به . ر مفيد باتري دارد قرار دارد تاثير مستقيم بر عم
  عواملي كه بيشترين تاثير را براي عمر مفيد باتري دارند در زير توضيح داده شده اند . دقبت فراوان دارد 

  

  انبار كردن 
 مي باشد كه اين مدت از زمان شارژ C °20 دماي  ماه در18 تا 12 معموال بين VRLAطول مدت انبار كردن باتريهاي 

  .باتري آغاز مي شود 
  

  . را هرگز نبايد در حالي كه دشارژ يا نيمه دشارژ هستند انبار كرد VRLAباتريهاي 
   

در صورتي كه ناچار به نگهداري باتري . هميشه باتريها را در محيط خشك ، خنك و تميز در بسته بندي اوليه نگهداري كنيد 
  .  ماه يا بيش از آن هستيد الزم است آن را يك بار ديگر شارژ كنيد 12براي مدت 

 

  عمر تعيين شده براي باتري 
  

تمام باتريها داراي عمر تعيين شده هستند كه براساس فرضيات خاصي درباره نحوه استفاده از باتري و محيط نگهداري آن ، 
امكان هماهنگ كردن فرضيات طراحي يك مهندس طراح باتري با دنياي متاسفانه .توسط سازندگان باتري اعالم ميگردد 

  . واقعي كاربرد سيستمهاي يوپي اس وجود ندارد 
سازندگان باتري تصريح مي كنند كه در شرايط مناسب شارژ باتري و در دماي معين و با توجه به دفعات مشخص دوره شارژ 

هنگام استفاده از باتري براي يوپي اس، احتماال دماي محيط اطراف . كرد و دشارژ ، باتري آنها براي چندين سال كار خواهد
دقيقا با آنچه كه سازندگان باتري اعالم كرده اند يكسان نمي باشد و تعداد و مدت دشارژ آن براساس نوع منبع اصلي ولتاژ 

  . آن كمتر مي باشد )) ده عمر تعيين ش(( بنا به داليل فوق عمر مفيد باتري معموال از . سايت مشخص خواهد شد 
 

   Undercharge/ سولفاته شدن باتري 
  

  .اگر ولتاژ مدار باز يك باتري از مقدار معين آن كمتر باشد احتماال سولفاته شدن باتري سبب اين پيشامد شده است
ب رفته رفته تشكيل زماني كه باتري براي مدت طوالني در وضعيت دشارژ يا در انبار مانده باشد ، كريستالهاي سولفات سر

  . ميشوند و مانند سدي در برابر شارژ مجدد باتري عمل كرده و مانع كار باتري بطور عادي مي شوند 
 12بسته به ميزان سولفاته شدن باتري ، توسط يك جريان شارژ ثابت و محدود به يك دهم ظرفيت باتري به مدت حداكثر 

  . ي را قابل استفاده كرد ساعت و با ولتاژ باالتر ، ميتوان مجددا باتر
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ولتاژي كه در چنين شرايطي براي شارژ بكار مي رود بيش از مقدار ولتاژ عادي توصيه شده مي باشد ، بنابراين هنگام : توجه 
و در صورت ايجاد گرماي زياد از شارژ آن جلوگيري ) بدون مراقب رها نشود (انجام اين كار بايد باتري را تحت نظر داشت 

كن است همانطور كه باتري احيا ميشود ، ولتاژ مورد نياز براي اعمال چنين جريان زيادي به باتري كاهش يابد تا مم. كرد 
  بتوان به شارژ عادي باتري ادامه دارد 

  . در شرايطي كه باتري به شدت سولفاته شده است امكان احياي آن وجود ندارد و بايد باتري ديگري جايگزين آن گردد 
  

  از حد باتري شارژ بيش 
  

 به عواملي مانند ولتاژ ، جريان و دما وابسته است كه اين عوامل با يكديگر در ارتباط بوده و "شارژ شدن مناسب باتري عمدتا
  . تمام آنها مي توانند سبب شارژ بيش از حد باتري شوند 

ان به صورت گرما تلف مي شود و ممكن ولتاژ بيش از حد شارژ سبب ورود جريان بسيار زيادي به باتري ميگردد كه اين جري
بدين ترتيب فلز الكترود مثبت باتري در . باتري شود ) سوپاپ تنظيم كننده ( است باعث متصاعد شدن گاز از سوپاپ اطمينان 

  .مدت كوتاهي خراب شده و باتري به سرعت فاسد مي شود 

  دما 
 نشان ميدهد كه 6-6شكل . درجه سانتيگراد تعيين مي كنند  25 الي 20اكثر سازندگان ، دماي مناسب براي كار باتري را 

 (Thermal runaway)چگونه دماهاي باال سبب كاهش عمر مفيد باتري شده و در شرايط حاد منجر به فرار حرارتي 
آمدگي خواهد شد ؛ در اثر اين امر گاز اكسيژن يا هيدروژن توليد مي شود و در اثر جمع شدن اين گازها در كاور باتري بر

  .  ديگر قابل استفاده نبوده و بايد عوض شوند VRLAدر صورت مواجه شدن با چنين وضعيتي باتريها . ظاهر خواهد شد 
   .دماي بسيار زياد باعث از بين رفتن باتريها مي شود 

  . دماهاي پائين تاثير چنداني بر عمر مفيد باتري نمي گذارند اما عملكرد آن را ضعيف مي كنند 
  

  
  
  

  VRLAطول عمر يك باتري /مشخصه دما :6-6شكل
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همانطور .  در دماهاي محيطي گوناگون نمايش داده شده است VRLA عمر مفيد به دست آمده براي باتري 6-6در شكل 
  . كه در شكل مشاهده مي شود دماي باال از عمر مفيد باتري مي كاهد 

  دشارژ بيش از حد يا شديد 
 

ن شده پائين تر آيد ، گفته مي شود كه باتري بيش هنگامي كه يك باتري آنقدر دشارژ شود كه ولتاژ تحت بار آن از حد تعيي
وقتي باتري بيش از اين مقدار نيز دشارژ شود ، گفته مي شود كه دچار . (Over Discharge) از حد دشارژ شده است
دشارژ .  و اين حالت بر ظرفيت باتري و عمر مفيد آن تاثيرنامطلوب دارد (Deep Discharge)دشارژ شديد شده است 

در . داخلي باتري افزايش مي يابد )  امپدانس( حد سبب سولفاته شدن الكترودهاي باتري ميشود ، د رنتيجه مقاوت بيش از
شرايطي كه دشارژ باتري بسيار شديد باشد ، باتري قابليت شارژ مجدد خود را از دست مي دهد و در صورت بروز اين مساله 

ن كه ميزان دشارژ باتري چقدر شديد است ، امكان احياي ظرفيت سرويس دهي با توحه به اي. عمر مفيد باتري خاتمه مي يابد 
البته در غالب كاربردهاي مهم يوپي اس ، بهتر است هر باتري كه . باتري با انجام شارژ مجدد بطريق بسيار دقيق وجود دارد 

  .بيش از حد دشارژ شده است تعويض گردد 

   ACريپل 
 

 سوار شده dc كه روي ولتاژ acهر و لتاژ .  شارژ شوند dc مي باشند و بايد با ولتاژ dcي باتريها وسيله ذخيره كردن انرژ
  .  شناخته مي شود و بر عمر مفيد باتري تاثير نامطلوبي دارد ACباشد به عنوان ريپل 

  طراحي يوپي اس و عمر مفيد باتري 
 

نوع يوپي اس مورد نياز است ، لذا اين فرض منطقي مهندسين طراح يوپي اس مي دانند كه چه باتري براي استفاده در هر 
است كه طراحي ساختار يوپي اس به گونه يي باشد كه باتريها در برابر شارژ كمتر از حد الزم ، و شارژ ودشارژ شديد حفظ 

  . نند  را كامال حذف مي كACبه عالوه ، يوپي اس هاي نسل جديد مجهز به سيستمهاي شارژ باتري هستند كه ريپل . كند 
تنها مورد براي بهبود عمر مفيد باتري كه مهندسين طراح يوپي اس نمي توانند بطور مستقيم به آن بپردازند ، دماي محيط 

راندمان باالي . كنترل دماي محيط يوپي اس كامال وظيفه كاربران دستگاه است . اطراف باتري در حين كاركردن آن ميباشد 
گرماي توليد شده به كم كردن اثرات حرارتي بر روي عملكرد يوپي اس و باتريها كمك يوپي اس هاي نسل جديد با كاهش 

  . هرچند كه كاربران يوپي اس هرگز نبايد از مراقبت از دستگاه و درجه حرارت محيط اطراف باتريها غافل شوند . مي كند 

   نگهداري باتري 
 

  .مرتب انجام گيرد  بايد بطور دوره يي و VRLAمراقبت و نگهداري از باتريها 
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  انتخاب باتري با ظرفيت سرويس دهي مناسب  
[ 

 توسط يوپي اس ، در شرايط Back-upظرفيت سرويس دهي باتريهاي يوپي اس براساس زمان الزم جهت توليد انرژي 
  .  انتخاب مي شود ACافت كلي يا جزئي منبع برق ورودي 

  
 دقيقه طول مي كشد و موردي پيش نمي آيد كه چند 5 كمتر از از تمام اختاللها در برق شهر% 95از لحاظ آماري 

 . ساعت ادامه پيدا كند 

 
يك چنين باتري بايد بتواند انرژي الكتريكي بار را براي مدتي كه توسط كاربر تعيين مي شود تامين كند و داراي ظرفيت 

گاه هاي حساس بطور صحيح زمان كافي سرويس دهي اضافي نيز باشد تا براي روشن شدن ژنراتور ، يا خاموش شد دست
  . وجود داشته باشد 

  
  موارد قابل توجه  

 مهمترين پارامتر است ، اما Back-up (autonomy)در يك سيستم محافظت شده توسط يوپي اس ، طول مدت 
  : موارد زير را نيز بايد در نظر گرفت 

  ؟ بيشتر چه نوع مشكالتي در برق محل نصب يوپي اس به وجود مي آيد •

  در محل وجود دارد ، در صورت مثبت بودن پاسخ آيا بطور خودكار روشن مي شود ؟ Stand-byآيا يك ژنراتور  •

  بطور خودكار مي باشد ؟ Shutdownآيا بار حساس داراي نرم افزار يا امكانات  •

  چه مدت طول مي كشد ؟ Shutdownعمل  •

 د ؟  ساعته و در تمام هفته بازديد مي شو24آيا مكان نصب  •

 چقدر فضا براي باتريها وجود دارد ؟  •

 آيا محدوديت بودجه وجود دارد ؟  •

 باتريها در كجا قرار خواهند گرفت ؟  •

  به يوپي اس مرتب خاموش و روشن مي شود ؟ ل مثال آيا بخش اعظم بار متص–آيا بار تغييرات پله يي و دائمي دارد  •
 

  محاسبات 
  : ناسب حداقل به دو نكته الزم است توجه شود در انتخاب باتري با ظرفيت سرويس دهي م

 بار باتري  •

  مورد نياز Back-upزمان استقالل يا  •
 

  بار باتري 
  . باري كه بر باتري اعمال مي شود با جمع كردن بار واقعي يوپي اس و تلفات بخش اينورتر آن محاسبه مي شود 

  : به عنوان مثال 
  .  است 32kva باشد ، بار يوپي اس 8/0وان آن  و ضريب ت40Kvaاگر بار متصل به يوپي اس 
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  .  است Kw 3/5باشد ، تلفات اينورتر % 90اگر راندمان اينورتر يوپي اس 
  .  توليد كند (dc) توان kW5/35= 5/3+32بنابراين براي تغذيه بار ، باتري بايد به اندازه 

 بيشتري autonomyاست و باتري زمان % 97 از  ، راندمات اينورتر بيشon-lineدر جديدترين نسل يوپي اس هاي مدل 
  . نسبت به زماني كه به اينورتر با راندمان پايين تر متصل بود ، فراهم خواهد كرد 

  

  محاسبات 
  

 مدت زماني است كه باتري بايد انرژي و توان مورد نياز بار را كه در باال توضيح داده شد ، تامين كند و Back-upزمان 
  .  يا زمان دشارژ نيز گفته ميشود (autonomy)استقالل اغلب به آن زمان 

باتريها در انواع گوناگون و ميزان آمپر ساعت متفاوت عرضه مي شوند ، بنابراين به منظور نصب باتري مناسب و استفاده از آن 
  . بايد محاسبه دقيقي انجام گيرد 

  : به عنوان مثال 
  .  توليد كند (dc)ار  توان براي ب35/5kW دقيقه 10يك باتري براي 

 آمپر 63/61 دقيقه 10، پس باتري بايد بتواند براي ) يكسو كننده/ با استفاده از شارژر(  ولت است 576ولتاژ ثابت باتري 
  . جريان در مدار ايجاد كند 

  . ند  محاسبه فوق به شكل ساده در اين جا آمده است زيرا ولتاژ واقعي باتري با دشارژ شدن آن افت مي ك:توجه 
سازندگان باتري هميشه جداول يا نمودارهايي را عرضه مي كنند كه با استفاده از اطالعات آنها ميتوان ظرفيت سرويس دهي 

  . مورد نياز را تعيين كرد 
 آمپر ساعت 24با )  ولت 576( عدد باتري 48در مورد مثال فوق ، با توجه به اطالعات ارائه شده از سوي سازندگان باتري ، 

  .   دقيقه بار را تغذيه كند 10فيت سرويس دهي ميتواند براي ظر
اكثر .  روش اتصال باتري را به طريقي كه مورد نياز در كاربرد خاصي مي باشد محاسبه مي كنند "سازندگان يوپي اس معموال

ت باتريهاي استفاده شده يا با از اين رو تنها با افزايش ميزان آمپر ساع.  ثابت هستند dc busسيستمهاي يوپي اس داراي ولتاژ 
  .  بيشتر مي شود autonomyموازي كردن رديف هاي سري باتري و يا بكار بردن هر دو روش ، زمان 

 متغير دارند بنابراين به منظور افزايش زمان استقالل يا كم كردن ابعاد فيزيكي و يا dc busبرخي سيستمهاي يوپي اس ولتاژ 
  . باتريها را به دلخواه مشخص كرد كاهش هزينه ، ميتوان تركيب 

  شارژكردن 
  

 به VRLAبراي آن كه باتري به بهترين نحو ممكن كار كند و از عمر مفيد طوالني برخوردار باشد ، شارژكردن باتري 
  . طريق صحيح بسيار حائز اهميت است 
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اري از سيستمهاي يوپي اس ، باتري به در بسي. مدارات داخلي يوپي اس شيوه شارژ باتري را به طريق صحيح تضمين مي كند 
 ولت براي هر 3/2 و 25/2 در اين حالت باتري پيوسته با ولتاژي بين (Float  Charged)صورت شناور شارژ ميشود 

  . سلول شارژ مي شود 
  

   ايمني باتري 
  

 .ه نشوند باتريها هموارده داراي الكتريسيته هستند توجه كنيد كه هرگز ترمينالهاي باتري اتصال كوتا

  

  . باال از برق شهر خطرناكتر است dcولتاژ 
  

 .وزن باتريها زياد است ، هنگام بلند كردن و جابجائي آنها دقت كنيد 

  

 . كيلوگرم استفاده از وسايل كمكي الزامي است 24براي حمل باتريهاي سنگين تر از 

  

. يا دستكاري باتري خودداري كنيد هنگامي كه باتري در حال جريان دهي است از برداشتن سرپوش آن 

  . نياز به سرويس ، افزودن الكتروليت يا اندازه گيري چگالي اسيد ندارند VRLAباتريهاي 

  

  تعويض و بازيابي باتري 
  

هنگامي كه عمر مفيد يك باتري به پايان مي رسد بايد آن را با باتري جديد جايگزين نمود و يا جهت احيا به يك مركز مجاز 
  . ابي عودت داد بازي

ارگان مسئول دفع اين نوع زباله ها . باتريهاي كهنه جزء زباله هاي ويژه محسوب مي شوند و بايد به روشهاي صحيح دفع شوند 
  . موظف است باتريهاي كهنه را به شكل صحيح معدوم نمايد و تخلف از قانون مشمول پرداخت جريمه سنگين و يا حبس مي باشد 

  
  . اوي مواد زيان آوري براي محيط زيست هستند  حVRLAباتريهاي 

  .از انداختن باتريهاي تمام شده در سطل زباله خود داري كنيد 
  . در زمين يا آتش زدن آنها اجتناب كنيد VRLAاز دفن باتريهاي تمام شده 

  .  را كه تاريخ مصرف آنها منقضي شده است به توليد كننده باز گردانيد VRLAباتريهاي 
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UPS 
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  )AH( وآمپرساعت باتري مورد نياز UPSروش محاسبه توان  
 

 و باتري را به روش زير محاسبه UPSتوان , با توجه به جريان مصرفي كه از سوي مشتري ارائه مي گردد مي توان 
 .نمود 

 را تك فاز 10KVA تا توان UPSعموالً  سه فاز محاسبه نمود و مUPS آمپر بايد 45براي جريانهاي بيشتر از : نكته 
  .   را سه فاز انتخاب مي كنند 10KVAو بيشتر از 

     1- KVA سيستم سه فاز (  سيستم از رابطه زير محاسبه مي شود                                        (ULIL 3  S= 

                                                ULIL Cosα 3  P=   
  . مي باشد Factor Power همان ضريب قدرت بار يا Cosα: تذكر 

                      S= ULIL از رابطه زير به دست مي آيد                                                                       Sبراي سيستم تك فاز 

  .كنيم  ضرب مي20% به دست آمده را در  KVAسعه براي تو •
  ) مهم است UPSنوع از جهت مشخصات  ( را انتخاب نمود UPS مي توان نوع KVA  پس از تعيين-2
  .  را مشخص نمود  UPS DC bus  مشخص گرديد بايد ماكزيمم و مينيممUPS حال كه نوع -3

  .  است Cell float voltag = 2.275معموال : تذكر 

 = Cellتعداد                                                          
oltagCellFloatV

ngVeltagMaxOperati 

  .  هر سل تعداد سل به دست مي آيد floatبا تقسيم ماكزيمم ولتاژ بر ولتاژ 
  . آيد به دست مي) بستگي به تعداد سل در هر باتري( ميتوان تعداد باتريها را cell با به دست آمدن تعداد -4

  Cellتعداد /  يك باتري Cellتعداد = تعداد باتري 
  . مي تواند ولت بر سل در هنگام دشارژ را بدست آورد cell بر تعداد Dc bus با تقسيم مينيمم ولتاژ -5
 كه از طرف مشتري ارائه مي گردد و ولت بر سل هنگام دشارژ با استفاده از Backup Time با توجه به -6

  . بدست مي آيد Watt / Ah /cellجدول 
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  . را بدست آورد  Ah از رابطه زير مي توان -7
Capacity = watt / Cell تعداد  *  W/Ah/Cell                

 دقيقه 30 و تعداد باتري كه بتواند UPSمحاسبه نوع ,  آمپر است مطلوبست 20جريان مورد نياز يك سايت : مثال 
Backup time در نظر بگيريد0.8يب قدرت را ضر.  داشته باشد  .  

1-    S = UL IL = 220x20 = 4400 VA  

 S = 4400+20%x4400 = 5280 VA براي توسعه ميتوان نوشت    %20با توجه به ضريب 

  .يا اولين رنج باالتر را انتخاب مي كنيم  . انتخاب نموده 6KVA داراي قدرت UPS پس -2
 .  باشد 275-204 آن بين DC Bus انتخابي ولتاژ UPS كنيم  را مشخص نموده فرض ميUPS مشخصات -3

                    120 Cell=
275.2

275=
Vfloate
V max = Cellتعداد   

 20=.      سل باشند 6فرض مي كنيم باتريها داراي :  تعداد باتريها -4
6

  تعداد باتريها =    120

   Cellولتاژ دشارژ هر    -5

                                                                         1.7                    = 
120
 Cell/Vminتعداد  =    204

  .  را مي توان بدست آورد cell  وات هرWatt / Ah /cell با استفاده از جدول -6
   P=s.cos=6000 x 0.8=4800. مي باشد 1.872 عدد 30M با 1.7در اين مثال تقاطع 

      Ah = p/Cell تعداد *W/Ah/Cell = 872.1120
4800
x  = 21.36Ah              7-  

  
عت وجود ندارد پس  آمپر سا21.36 باتريها GENERAL SPECIFICATIONبا توجه به جدول ضميمه 

   24Ahنزديكترين رنج باالتر را انتخاب مي كنيم يعني 
NP 24 -12v    YU ASA                                                                             

 .  مي باشد YUASAاين روش جهت باتري : تذكر 
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 مورد نياز را محاسبه نموده و اگر UPSري توان  آمپ100 با جريان Main frameجهت يك سايت : مثال 
Back up Time دقيقه باشد آمپر ساعت باتريهاي مورد نياز را بدست آوريد 30 مورد نياز .  

1-                           S = 1.73 x 380 x 100 = 65817 VA      ULIL = 3  S =   

 
   در نظر مي گيريم %20يب توسعه ضر

S = 65817+ 20% x 65817 = 78980VA                                                        
   انتخاب نموده 80KVA داراي قدرت UPS پس -2    
   را بدست آورد      Cell باشد پس مي توان تعداد 450-325 بين Dc bus حال اگر ولتاژ -3    

  =198  Cell                                                    
275.2

450= 
Vfloat
V max        N.Cell  =     

  .  داشته باشد تعداد باتريها بدست مي آيد 6Cell6اگرهر باتري    -4  

=33                                                                                 
6

198 N.Battery  =  

 5 -=   1.642  = 1.65                                                 
198
325 = 

cellN
V

.
min            VPC   =       

  .ي گردد  مشخص مCellوات هر ) دقيقه (M و WPC با توجه به جدول -6 
                                                 WPC = 1.914  

 :      باشد پس Cos α = 0.8 اگر 

P = S.COSα = 80.000 x 0.8 = 64000                                                            

= 168.8 Ah                                       
914.1198

64000
x

 = 
CellAhCellxWN

P
//.

Ah = 

  
  . آمپر ساعت يا باالترين رنج موجود را انتخاب مي كنيم 170پس باتري 
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Watts/Ah/Cell 
 

Watts/Ah/Cell                            NP Range   25C  

5HRS  3HRS  2HRS  60M  45M  40M  35M  30M  25M  20M  15M  10M  5M  
Time 

Vpc          

0.346  0.524  0.721  1.201  1.490  1.621  1.767  1.943  2.211  2.554  3.074  3.884  5.421  1.6  
0.343  0.521  0.716  1.198  1.471  1.611  1.747  1.938  2.191  2.533  3.016  3.864  5.303  1.63  
0.341  0.518  0.713  1.194  1.458  1.602  1.743  1.914  2.178  2.513  2.984  3.806  5.268  1.65  
0.339  0.515  0.708  1.186  1.445  1.589  1.728  1.895  2.159  2.503  2.952  3.740  5.173  1.67  
0.337  0.513  0.704  1.174  1.432  1.580  1.705  1.881  2.128  2.477  2.922  3.712  5.056  1.69  
0.335  0.511  0.700  1.171  1.422  1.567  1.702  1.872  2.116  2.467  2.907  3.632  4.945  1.7  
0.326  0.496  0.682  1.151  1.373  1.517  1.648  1.819  2.048  2.372  2.822  3.551  4.692  1.75  
0.314  0.478  0.658  1.086  1.318  1.444  1.579  1.754  1.964  2.272  2.559  3.389  4.493  1.8  
0.300  0.459  0.622  0.023  1.240  1.350  1.82  1.655  1.857  2.144  2.526  3.163  4.130  1.85  

  

  Cell هر جدول وات آمپر ساعت
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 UPS 400KVAمشخصات 

   امرسون 
   آني و نقشه هاي مدار
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400KVA  UPS  SPECIFICATION 

 
INPUT CHARACTERISTICS 

380/220 ………………………415/240   Voltage (Vac)………………………………………. 
+10%-15%   Voltage Tolerance …………………………………. 
Three + Neutral    Phases ………………………………………………. 
50Hz   Frequency …………………………………………….
+ 5%   Frequency Tolerance…..……………………………. 
20 to 100% in 15 Seconds   Power Walk In ………………………………………. 
405kVA …………….……….443kVA   Input kVA for load of 400kVA /320kW……………. 
0.86 ……………………….….0.79   Power Factor …………………………………………
616A………………………….616A Input Current Full Load Amps ………………………

350kW………………………..350kW 
378kW……………………..… 378kW 

Input kW                            Full Load………………… 
                                             Recharge …………………

478kVA/378kW Maximum Peak Demand …………………………….. 
115% Current Limit (adjustable) …………………………... 
40kV Input Circuit Breaker Breaking Capacity (kA)…….. 
Earthed as standard Supply Neutral ………………………………………... 

OUTPUT  CHARACTERISTICS 

380 …………………………….415 
220 ………………………….....240 

  Output Voltage              Line to Line(Vac)……….. 
                                           Line to Neutral (Vac)….… 

+ 1% 
+ 3 % 

  Voltage balance             (balanced load ) …………. 
                                          (50% load imbalance)……. 

3% max individual  
5% total 

Harmonic content ……………………………………. 

Complies With VDE 0875N and BS800RF Interferance Suppression ………………………... 
50 Output frequency (Hz) ……………………………….. 
1% Frequancy sync window ………………………………
1Hz/sec Frequancy slew-rate 
1Hr 
10mins 
30secs 
 

Overload rating                 110% …………………….. 
                                            125% …………………….. 
                                             150%……………………... 

150% Current Limit…………………………………………. 
0.7 to Unity within kW rating Power Factor………………………………………… 
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DC CHARACTERISTICS 

450 + 5%   Nominal Charger Voltage(Vac)……………………. 
1% max   D.C.Ripple ……………..……………………………. 
465 – 493 V   D.C.overvoltage trip …………………………………
400 V   Battery on load ………...……………………………. 
334 Vdc   Battery end discharge voltage …………..…………. 
310 
198 

  Number of cells             (ni-cad) ……………………. 
                                          (lead acid)………………….. 

15% of module rated input current   Battery Charge Limit ………………………………. 

ENVIRONMENTAL  CHARACTERISTICS  
-20° to +70° C 
0° to 40° C 
By 1.5% per °C between 40°-50° C 

  Ambient temperature    (storaage) ………………… 
                                           (operating)…………………
                                           (derating)………………….. 

0 to 95% non-condensing   Relative Humidity …………………………………... 

0 to 1000 metress   Altitude                           (operating) ………………. 

1% per 100m between 1000 and 2000m                                            (derating) …………………. 
  
 

MECHANICAL CHARACTERISTICS 

2400    Dimensions (mm)     Length…………………………
1850                                       Height …...…………………… 
800                                       Depth ………………………… 

2510    Weight (kg)…………………………………………. 
        3 
2.0 m/sec 

 
   Required airflow……………………………………..

77    Acoustic noise (dB(A) )…………………………….. 
Cable access may be either top or 
bottom entry 

   Cable Access ……………………………………….. 

RAL 7035 (Light grey )    Cabinet Finish ……………………………………….
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 فهرست و منابع 
  
  
  پيتر بننلي ، آي انگلي : تاليف        UPS  كتاب جامع منابع تغذيه بدون وقفه -

-  Uninteruptible Power Supply    باند ديويد : تاليف  

-  Technical Information UPS شركت                     امرسونEmerson Electric  

  كيومرث نقابي : گردآوري            UPSرد   تحقيقي در مو-

-  Uninteruptible Power System         حسام الدين شرافيت : گردآوري  

    جزوات استاد راهنما -

  com.emerson.www  و سايتهاي -

        com.liebert.www  


